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PREZIDENTAS KENNEDY IŠVYKO Į UŽSIENIUS
Kelionė gali baigtis susitikimu su Chruščiovu

Prezidentas Kennedy iš
vyko j Kanadą, iš kur ke
liaus į Paryžių susitikti su 
Prancūzijos prezidentu De 
Gaulle. Tai pirmoji Kenne
džio kelionė į užsienį po 
JAV prezidento pareigų 
perėmimo, ir tuo tarpu dar 
neaišku, ar ji nesibaigs 
„viršūnių konferencija” su 
Chruščiovu.

Spėliojimai apie galimą 
susitikimą su Chruščiovu 
pradėjo sklisti praeitą sa
vaitgalį, prezidentui atosto
gaujant Floridoje. Grįžęs į 
Washingtoną, jis rado sos
tinę pasidalinusią į du prie
šingus frontus ir karštai 
besiginčijančią apie tokio 
susitikimo naud i n g u m ą 
kaip tik šiuo metu, kada so
vietai kursto vis naujus 
krizių židinius įvairiuose 
žemės rutulio kampuose. 
Bet Baltųjų Rūmų spaudos 
sekretorius Pierre Salinger 
nieko aiškaus apie tokio su
sitikimo galimybę nesakė.

Prieš pat prezidentui iš
vykstant į Kanadą, Baltuo
siuose Rūmuose lankėsi so
vietų ambasadorius Menši- 
kovas. Po vizito jis pareiš
kė, kad prezidentui perda
vęs Chruščiovo atsakymą į

KATANGA GRIŪVA
A r e š tuotasis Katangos 

provincijos ‘prez i d e n t a s 
Tschombe kreipėsi į Jung
tines Tautas, prašydamas 
jo apsaugos. JT gen. sekr. 
H a m m a r skjold pasiuntė 
Kongo centrinei vyriausy
bei atsargų įspėjimą, kad 
Jungtinės Tautos esančios 
sus irūpinusios Tschombes 
likimu.

Tschombe buvo areštuo
tas balandžio 26, kai pasi
traukė iš Kongo politinių 
lyderių konferencijos. Da
bar jis kaltinamas krašto 
išdavimu. Jis buvo nusista
tęs išlaikyti Katangą nepri
klausomą, tik silpnais ry
šiais susietą su Kongu.

H a m m a rskjoldo laiške 
prezidentui Kasavubu bu
vusios primintos jo „parei
gos ir atsakomybė”, bet ne
buvo reikalaujama Tschom- 
bę paleisti.

Tuo tarpu žinios iš Eliza- 
bethvilės sako, kad Katan- 
ga, netekusi "stipriojo vy
ro” ir išvarius iš ten "bal
tuosius samdinius” prade- 
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Kennedžio laišką, datuotą 
vasario 27 d. Smulkiau pa
nagrinėjus to meto žinias, 
išryškėjo, kad tai turėjusi 
būti prezidento Kennedžio 
„svarbi žinia”, su kuria 
ambasadorius Thompsonas 
Chruščiovą nusivijo į Sibi
rą. Dabar jau visuotinai ti
kima, kad prez. Kennedy 
toje "svarbioje žinioje” 
siūlė abiejų susitikimą.

Tuo tarpu politinis ko
mentatorius James Reston, 
kurį šiuo metu tenka lai
kyti valstybės departamen
to neoficialiu garsiakalbiu, 
jau prieš Menšikovo vizitą 
Baltuosiuose Rūmuose kal
bėjo apie Kennedžio ir 
Chruščiovo susitikimą, kaip 
apie tikrą dalyką, ir tas 
susitikimas turįs įvykti 
Vienoje, birželio pirmomis 
dienomis.

Jo straipsnyje buvo nuro
dyti ir prez. Kennedžio ap
sisprendimo motyvai. Esą, 
jis norįs Chruščiovą aiškiai 
įspėti dėl sovietų dabartinės 
politikos kurso pasėkų, ku
rios galinčios turėti įtakos į 
JAV ginklavimosi progra
mas. Jis norįs pats Chruš
čiovui nurodyti pavojus, ku
riuos galįs sukelti klaidin- 

danti griūti.
Jungtinės Tautos taip pat 

pasitraukė iš P. Kasai pro
vincijos, sustabdy damos 
ten visas administracines ir 
pagalbos teikimo operaci
jas. Toje provincijoje nesi
liauja siautę vietinių kilčių 
kovos, ir Jungtinės Tautos, 
kaip sakoma, norinčios pa
keisti taktiką, sukoncent
ruojant didesnius tarptau
tinės kariuomenės kontin
gentus žymesniuose cent
ruose, vietoj išsklaidžius 
grupelėmis džiunglėse, kur 
s u s i 1 a ūkiama perdidelių 
nuostolių.

Stenleyvilėje kairiųjų re
žimo lyderis Gizenga areš
tavo septynis politikus ir 
armijos karininkus, kurie 
buvę perdaug nuosaikūs ir 
greičiausiai priešinosi pro
vincijos sukomunistinimui. 
Gizenga buvo keletą kartų 
kviestas į Kongo politinių 
lyderių konferenciją, bet 
nevyko, ir tikima, kad ruo- 
šiąsis savo provincijoje 
kurti komunistinę „respub
liką0.

gas JAV akcijų Kuboje ir 
Laose įvertinimas.

Esą, JAV vyriausybė tu
ri nedelsdama išspręsti eilę 
klausimų: tęsti atominių 
bandymų nutraukimą ar ne, 
sovietams įklampinus į ne
išbrendamą painiavą dery
bas Ženevoje; siųsti JAV 
partizaninio karo specialis
tus į P. Vietnamą ar ne; di
dinti ar nedidinti JAV gink
lavimosi programą ir t.t. 
Šie sprendimai nulemtų 
JAV ir Sovietijos santykius 
keleriems metams, todėl 
prez. Kennedy norįs, prieš 
darydamas sprendimus, dar 
galutinai išsiaiškinti, ar 
Chruščiovas nuoširdžiai no
rįs gerų santykių su JAV.

*

Prez. Kennedžio pasitari
mai Kanadoje ir Prancūzi
joje apims plačias tarptau
tinių problemų sritis, įskai
tant Berlyną, Laosą ir kitus 
krizės židinius.

Su Kanada dar turės bū
ti išspręsta ir Kubos politi
ka. Kanada ligšiol santy
kiuose su Kuba laikėsi „sa
varankiško” kurso, tęsdama 
„normalius” santykius, ne
paisant, kad JAV nutraukė 
diplomatinius santykius su 
Castro režimu ir paskelbė 
prekybos varžymus.

TRUMPAI
• Sovietiją Ženevos dery

bose pagrasino atnaujinti 
atominius bandymus, jei 
Prancūzija nenustos ban
džiusi savų atominių bom
bų. Prancūzija į tas jau ke
lintus metus besitęsiančias 
derybas nebuvo kviesta, 
nes, joms prasidedant, ji 
dar neturėjo atominių bom
bų. Dabar už prancūzų ban
dymus sovietai konferenci
joje apkaltino JAV ir Bri
taniją.

• Tautinės Kinijos kari
nė vadovybė viceprez. John
sono lankymosi proga pa
skelbė pranašystę, kad ko
munistinės Kinijos armija 
prieš režimą sukilsianti me
tų ar pusantrų bėgyje, ir 
sukilimą iššauksianti mais
to stoka. Viceprez. Johnson 
Čiangkaišekui paka r t o j o 
JAV vyriausybės įsiparei
gojimus remti jo kovą su 
komunizmu. Vicepreziden
to pasitarimuose su Filipi
nų vyriausybe apsvarstyta 
visa eilė ūkinių klausimų.

Tadas Meckauskas 
4222 Euclid Str. 
E-Chicago,Ind*
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BRITAI PRIVERTĖ AMERIKA NUSILEISTI
K e t u r iolikos valstybių 

konferenciją dėl Laoso atei
ties sutarta pradėti po to, 
kai JAV buvo priverstos pa
daryti nuolaidas dėl Laoso 
delegacijų susodinimo. z

JAV į derybas eina, ne
sutardama su Britanija, ku
ri po keturias dienas truku
sių politinių grumtynių, 
drauge su Sovietiją parei
kalavo į konferenciją įsi
leisti visas tris delegacijas, 
kaip to anksčiau buvo rei
kalavusi Maskva.

Valst. sekr. Rusk, į tai 
atsakydamas, tuojau pa
siuntė notą britams ir so
vietams, reikal a u d a m a s 
konferencijos „dalyviu” lai
kyti tik karališkosios Boun 
Oum vyriausybės delegaci-

ŽINO KUR YRA SOVIETŲ 
RAKETŲ BAZĖS

JAV kariniai specialistai tiki 
žiną 37 sovietų raketų iššovi- 
mo bazes, kurių viena yra tik 
už 500 mylių nuo Aliaskos. Jie 
skaičiuoja, kad sovietai turį tarp 
35 ir 50 bazių, skirtų iššauti 
tolimųjų distancijų raketoms. 
Bent dešimtis iš jų identifikuo
tos, kaip sovietų T-3 raketos, 
galinčios nešti atominį užtaisą 
iki 8000 mylių, iššovimo ba
zės. Toliau, JAV nustačiusios 
14 sovietų raketų fabrikų vie
tas.

Šie duomenys paskelbti JAV 
armijos laikrašty Military Re- 
view. Laikraštis nurodo, kad duo
menys esą surinkti iš įvairių 
šaltinių, todėl gal ir nesą vi
siškai tikslūs ar pilni.

Military Review tiki, kad So- 
vietija galinti ateinančią žiemą 
turėti apie 200 strateginių ra
ketų. Paskutinėmis žiniomis, 
JAV turi iššovimui paruoštas 
59 raketas, įskaitant 32 Polaris. 
Laikraštis sako, kad viso sovie- 
vietų raketų iššovimo bazės 
esančios Sovietijoje, išskyrus 
vieną, esančią netoli Varšuvos. 
Daugumas jų esą išdėstyta Ura
lo kalnuose. 

ją, kuri atstovauja vienin
telę teisėtą krašto vyriau
sybę; abi kitos delegacijos 
galinčios būti įleistos ste
bėtojų teisėmis.

Vėliau valst. sekr. Rusk 
pareiškė, kad JAV einanti į 
konferenciją, nepaisant ne
sutarimų su britais, vien tik 
„norėdama greičiau pasiek
ti pagrindinį konferencijos 
tikslą”, kuris turėtų būti 
"tarptautinis sutarimas dėl 
Laoso nepriklausomybės ir 
neutralumo”.

Ši JAV nuolaida buvo pa
daryta po valst. sekr. Rusk 
konsultacijos su prez. Ken- 
nedžiu, kurio administraci-

Perversmas
Pietų Korėjos kariniai 

daliniai nuvertė premjero 
John M. Chang vyriausybę, 
ir karinė junta, pasivadinu
si kariniu revoliuciniu ko
mitetu, paskelbė, kad ka
riuomenė perėmusi visas 
vyriausybės funkcijas, nes 
nebegalėjusi „ilgiau pasiti
kėti korupcingais ir nepajė
giais politikais”. Junta įsi
pareigojo glaudžiai bendra
darbiauti su JAV ir apvaly
ti valdžios organus nuo ko
rupcijos.

Sukilimas buvo ruošiamas 
nepaprastai slaptai ir pra
sidėjo gegužės 16 naktį. 
Sostinėje Seoule jis buvo 
įvykdytas taip greitai, kad 
švintant jau visos adminis
tracinės įstaigos buvo ka
riuomenės rankose, bet ki
tuose didesniuose P. Korė
jos miestuose vyko sunkios 
kautynės ‘ tarp marinių ir 
policijos. Amerikiniai kari
niai vienetai buvo laikomi 
kareivinėse ir nesivėlė į 
konfliktą.

Naujosios juntos pirmi
ninku arba faktiniu krašto 
valdytoju paskelbtas pik. 
Itn. Chang Do Young, Pietų 

ja norinti patirti, ar sovie
tai tikrai Laose siekią 
"Austrijos tipo” neutralu
mo, kaip Chruščiovas yra 
siūlęs. Bet spaudos atstovai 
šį JAV posūkį laiko tam 
tikru pralaimėjimu.

JAV delegacijai konfe
rencijoje vadovaus keliau
jantis ambasadorius Averell 
Harriman, nes valst. sekr. 
Rusk iš Ženevos išvyks po 
k o n f erencijos atidarymo. 
Kartu su juo išvyks ir britų 
užs. reik. min. Lord Home, 
o Prancūzijos užs. reik. min. 
Murville iš Ženevos išvyko 
dar prieš konferencijos ati
darymą.

P. Korėjoje
Korėjos armijos generalinio 
štabo viršininkas. Tuo tar
pu dar nieko nežinoma apie 
premjero John M. Chang 
likimą, bet tikima, kad jis, 
prezidentas Posun Yun ir 
kiti vyriausybės nariai esą 
areštuoti.

John M. Chang, ilgalaikis 
opozicijos lyderis, iškilo 
valdžion po prezidento Syn- 
gman Rhee pasitraukimo 
prieš 13 mėnesių, kai demo
kratų partija didele daugu
ma laimėjimo rinkimus. Ta
da buvo pakeista vyriausy
bės sistema, krašto egzeku- 
tyvinę galią pervedant į 
premjero rankas, o prezi
dentą, nuo tada pradėtą 
rinkti parlamento, paliekant 
tik formalioms funkcijoms. 
Reformos ir prez. Rhee iš
stūmimas, nors ir atnešęs 
pergalę demokratams, iš
šaukė plačius skilimus.

Krašte augo nepasitenki
nimas, naujajai vyriausybei 
nepajėgiant pasiekti pasto
vumo ir ūkinio atkutimo, 
kurio buvo tikimasi. Gyven
tojus erzino ir plačiai įsi
šaknijusi valdininkų korup- 

(Nukelta į 7 psl.)
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PASLAPTINGAS PENKETUKAS (5]

BRITŲ ŽVALGYBOS IŠTAIGU SUDĖTIS

— Liaukis kankinęs pasaulį!

Pavojai Pietų Vietname
Populiariausias juokas, pa

sakotas mažose, gražiose Sai- 
gono kavinėse prieš prezidento 
rinkimus, buvo istorija apie va
gį, kuris Įsibrovė Į preziden
tūrą ir išvogė ne tik gražio
sios prezidento svainės bran
genybes, bet ir "patvirtintus rin
kimų rezultatus".

Juokas, be abejo, turėjo ir 
tiesos krislelį. Tiesa, nėra jo
kių įrodymų, kad šiuose rinki
muose būtų įvykę kokių suklas
tojimų, bet iš kitos pusės, nie
kam nekilo abejonių, kad pre
zidentas Ngo Dinh Diem bus vėl 
perrinktas penkeriems metams. 
Pašaipą kėlė jo abiejų bespal
vių oponentų asmenybės ir poli
tinės pozicijos, ką pavaizdavo 
ir rinkiminės kortelės: Diemo 
lapeliai analfabetams buvo iš
ryškinti jo portretu o jo opo
nentų simboliais (begemotu ir 
lotoso žiedu), kas iš kitos pu
sės vėl didino Diemo populia
rumą.

Negalima sakyti, kad abu opo
zicijos kandidatai — turtingas 
gumos magnatas ir senas orien- 
talinės medicinos praktikas — 
būtų buvę jau visai nežinomi. 
Bet tai tik parodo, kaip sunku 
tokiame krašte išsikovoti poli
tinę Įtaką.

Rezultatai patvirtino pranaša
vimus. Diemas gavo 89,19 °lo vi
sų paduotų balsų, t.y. beveik 
šešis milijonus. Pagal oficialiuo
sius duomenis, Vietkongui >(taip 
čia vadinasi komunistiniai tero
ristai) beveik visai nepasisekė 
sukliudyti balsavimų: tik 500,000 
iš 7.25 mil. turinčių balsavimo 
teisę neatėjo prie urnų. Atsi
menant, kaip stipriai komunis
tinis teroras dominuoja pietinę 
krašto dalį, tai reikia laikyti 
labai gerais rezultatais.

Kaip ir reikėjo laukti, prieš 
Diemą daugiausiai balsavo inte
lektualai miestuose. Bet jų prie
šingumas nereiškia simpatijų 
komunizmui -- jie nepatenkinti 
kai kuriais autoritarinės Diemo 
vyriausybės sistemos aspek
tais. Iš kitos pusės tai rodo, 
kad inteligentijos sluoksnių ir li
beralų nepasitenkinimas tebėra 
gyvas ir po tragiškai pasibai
gusio nesėkmingo armijos ban
dyto perversmo praeitą rudenį.

Rinkimų išvakarėse ir kita li
beralų ir patriotinių kritikų gru
pė išreiškė nepasitenkinimą Die
mo autoritariniu režimu, reika
laudama parlamentarinių refor
mų, civilinių teisių praplėtimo, 
"lojalios opozicijos" pripažinimo 
ir kovos su korupcija bei biuro
kratizmu.

Ši grupė, pasivadinusi "demok
ratizacijos frontu", yra vadovau
jama dr. Dang Van Sung, buvusio 
pogrindžio kovotojo prieš pran
cūzus. Bet grupės pasisakymas 
reikalavo pilietinės drąsos. Kito 
panašaus komiteto nariai, visi 
gerbiami piliečiai, pareikalavę 
panašių reformų, buvo areštuo
ti armijos maišto metu. Vienas 
iš jų dar tebesėdi kalėjime, su 
kitais dviem Diemo biurokra
tijos politiniais kritikais lauk
damas karo teismo.

Amerikiečiai ir kitų Vakarų 
valstybių diplomatai Saigonetiki, 
kad Diemo dominuojančios pozi
cijos politinėje arenoje dar labiau 
sustiprėtų, jei jis iš principo 
pripažintų patriotinę opoziciją ir 
su ja bendradarbiautų, nes opo
zicijos vadai remia Diemo ryšius 

su Vakarais ir yra atkaklūs ko
munizmo priešai.

Taip pat aišku, kad armijos 
sukilimo numalšinimas nepaša
lino jos vadovybėje Įsigalėjusio 
nepasitenkinimo, ypač dėl šališkų 
kėlimų į laipsnius, nors reikia 
pasakyti, kad žemesniuose armi
jos sluoksniuose, Įvedus apmoky
mo reformas, moralė pakilo.

Prezidentas Diem, apsuptas 
gyventojų nemėgstamos plačios 
šeimos klikos, mėgsta valdyti iš 
aukšto, kaip mandarinas. Nors 
ir praktikuojąs katalikas, jis turi 
mistiškai orientališkų bruožų, ir 
iš tikrųjų buvo imperatoriaus 
Bao Dai mandarinų teismo narys. 
Jis atkakliai teigia, kad libera
linės demokratinės reformos ne
galinčios būti vykdomos, kol gre
sia komunistinė agresija ir didėja 
infiltracija.

Praeitais metais būklė P. Viet
name pastoviai blogėjo. Tiesa, 
ūkinė būklė gerėjo, bet karinės 
operacijos ir komunistinės Ki
nijos remiama* partizaninė veikla 
vis didino pavojų.

Tai neturėtų nieko stebinti, nes 
Š. Vietnamo komunistų politbiu- 
ras praeitų metų partijos suva
žiavime įsipareigojo "visomis 
turimomis priemonėmis visą 
Vietnamą išlaisvinti ir sujungti", 
ir 1961 metais paskelbti lemia
mais.

Vietkongas taip sėkmingai 
tvirtinosi P. Vietnamo deltos sri
tyje, kad dabar jau gali iš ūki
ninkų reguliariai rinkti mokes
čius -- iki 500 piastrų už hek
tarą -- ir net Išdavinėti spe
cialius "leidinius" kelionėms iš 
kaimo į kaimą.

Skaičiuojama, kad šiandien P. 
Vietname veikia apie 9,000 Viet- 
kongo partizanų (amerikiečių ka
rinė misija skaičiuoja 10,000). 
Atsargiais skaičiavimais, kas 
mėnesį nužudoma po 500 lojalių 
kaimo gyventojų ir pareigūnų, ir 
vyriausybės armijos neskelbia
mi nuostoliai siekią po 200 per 
mėnesį. Armija perėmė visas 
P. Vietnamo ligonines pietuose, 
ir jos perpildytos sužeistaisiais 
kariais ir civiliais. Tuo tarpu 
aplinkiniuose kaimuose nakti
mis komunistai ruošia "liaudies 
teismus", kurių "sprendimai" 
tuoj pat ten vykdomi, minuoja 
gatves, sprogdina tiltus.

Kovos pasiekė tokį mastą, kad

MOKAME

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

Laoso pilietinis karas prieš jas 
atrodo, kaip mažas atskiras mū
šis. Savaitę prieš rinkimus Kam- 
bodijos pasienyjevyko reguliarus 
karas su parašiutininkais, mi
nosvaidžiais, lėktuvais. Kitame 
susidūrime, tik už 35 mylių nuo 
Saigono, visas armijos batalionas 
buvo įviliotas į spą us ir tu
rėjo šauktis lėktuvų, kad būtų 
išvaduotas.

Paskutiniuoju metu armijos 
apmokymo metodai pagerinti. 
Gerokai vėlai pagrindinis dė
mesys nukreiptas Į partizaninės 
taktikos apmokymą, ir jau už
grūdintos grupės civiliais dra
bužiais -- kaip ir priešas — 
pradeda kovoti su Vietkongu. To 
pasėkoje, armijos dalims mažiau 
susiduriant su netikėtais užpuo
limais, dalinių nuotaikos žymiai 
pagerėjo.

Pastebėtinas momentas yra 
neseniai paskelbtas Vietkongo at
sišaukimas kurti "liaudiesfron
tą" P. Vietnamui "išlaisvinti". 
Tiesa, tuo tarpu tas "frontas" 
tebėra tik iškaba, bet reikia ti
kėti, kad Vietkongo vadovybė ruo- 
šasį Kambodijos pasienio sri
tis, partizanais užkrėstą deltą, 
"išlaisvinti" ir ten pastatyti ma
rionetinę vyriausybę, atstovauja
mą minėto "liaudies fronto" ir 
prašyti kitų "revoliucinių" Azi
jos valstybių pagalbos prieš "a- 
merikinį imperializmą ir kolo- 
nizmą".

Pagalba komunistams eina iš 
Š. Vietnamo vadinamu "Hočimi- 
no taku", žinomu iš Indokinijos 
karo. Kambodijos džiunglėse 
komunistai turi apmokymo sto
vyklą, sandėlius ir net karinę 
ligoninę. Šie aprūpinimo keliai 
vėliau sudarytų lemiamą ryšio 
arteriją su Kinijos aprūpinamo
mis bazėmis Š. Vietname ir even
tualiai "išlaisvintomis" P. Viet
namo sritimis.

Šiaurinėje 17paralėlės --dirb
tinės ir oficialios sienos -- pu
sėje sutelkta galbūt geriausia vi
soje Azijoje partizanų armija 
— apie 300,000 vyrų, jų tarpe 
labai daug Dien Bien Phu mū
šio veteranų.

Tokiame tamsiame fone įvyko 
prezidento Diemo rinkimai. Dar 
labiau sceną aptemdė po to - 
paskelbtas Įspėjimas iš Hanoi, 
kad "kova bus ne tik toliau tę-
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Praeitą savaitgalį Britanijos 
premjeras Macmillanas, Žemuo
siuose Rūmuose atsakydamas į 
spaudoje ir plačiuose gyventojų 
sluoksniuose kilusią audrą ir ašt
rią kritiką dėl kontražvalgybos 
apsileidimų, ištisais metais ne
pajėgiant susekti plačių sovie
tinio špionažo tinklų, spėjusių 
išvogti gyvybines valstybės sau
gumo paslaptis, paskelbė, kad 
esanti sudarinėjama komisija, 
kuri turės pravesti plataus masto 
tyrinėjimus ir eventualiai reko
menduoti kontražvalgybos įstaigų 
perkratymus. Ta proga verta 
žvailgterėti į britų karinės 
kontražvalgybos sudėtį ir jos 
skyrių kompetenciją.

Visos įstaigos, priklausančios 
vadinamai "Mi'litary Intelli- 
gence", žymimos raidėmis M. 
L ir atitinkamu skaitmeniu, ku
ris nurodo jos skyrių:

M.I. 1 -- Intelligence Unit. 
Tai yra skyrius, kuris renka ži
nias iš taip vadinamų šaltinių 
—mokslines ir technines infor
macijas, kurios surankiojamos 
iš visų pasiekiamų šaltinių užsie
niuose.

M. I. 2 -- Navai Intelligence. 
Britų karo laivyno žinių tarny
ba, vadovaujama kontra - admi
rolo Denningo. Ji renka žinias, 
liečiančias karo laivus, jų ap
ginklavimą ir uostų įrengimus. 
Ji taip pat atsakinga už britų 
karo laivyno saugumą užsienių 
ir Britanijos uostuose.

M. I. 3-- Air Intelligence. Ka
ro aviacijos žinių tarnyba, vado
vaujama aviacijos maršalo 
Sidney Button, atsakinga už visa, 
kas liečia britų lėktuvus ir aero
dromus, įskaitant visas reketų 
srities žinias.

M. I. 4 -- Air Security.
Aviacijos ministerijos saugumo 
tarnyba, atsakinga už atominių 
ginklų ir radaro sritis, ji glau
džiai bendradarbiauja su M. 1.2, 
ypač kai reikalas liečia povan
deninio laivyno bazės ir jo tyri
nėjimų stotis.

M.I.5 -- skyrius, neturįs spe
cialaus pavadinimo. Jis atsakin
gas tiesiog valstybės premjerui. 
Šiuo metu M.I. 5 skyriaus prane
šimai patiekiami premjerui Mac- 
millanui, iš kurio rankų, jei nėra 
specialaus reikalo, tie praneši
mai neišeina J kitas įstaigas. Apie 
M.I.5 skyrių težinoma, kad jo 
būstinėje, esančioje viename 
Londono priemiestyje, yra kar
toteka su daugiau kaip 2 mili
jonais kortelių. Šimtai moterų 
klasifikuoja ten agentų surinktas 
žinias. M. I. 5 praktiškai yra 
visagalis skyrius, užtat po pas
kutiniųjų įvykių į jį nukreipta 
visa kritikos ugnis.

M.I. 6 -- Secret Service. Jo 
agentai užsienyje veikia britų 
Foreign Office, užsienių reikalų 

siama bet ir Ngo Dinh Diem bus 
nuverstas".

Stebėtojas, perkeliavęs komu
nistais užkrėstas P, Vietnamo 
deltos sritis, aiškiai pastebi, kad 
Laosas buvo tik priemonė pa
siekti tikslą, kurio vardas P. 
Vietnamas. Ir didelę nelaimę su
daro prezidento Diemo nenoras 
pastebėti vis augančio nepasiten
kinimo jo režimo sistema, kuris 
dar labiau sunkina būklę. 

ministerijos, žinioje. Šio sky
riaus viršininkas yra vienas 
Foreign Office valdininkas, kurio 
pavardė neskelbiama.

M.I. 7 -- Secret Itelligence 
Office -- gynybos ministerijos 
žinioje esąs skyrius. Jo uždavi
nys rinkti, grupuoti ir įvertin
ti kitų skyrių surinktas žinias.

M.I. 8 -- Authority of Nuclear 
Energy, jauniausias ir naujau
sias skyrius, užsiimąs atominės 
energijos mokslinių žinių telki
mu ir grupavimu. Šio skyriaus 
agentai prižiūri ir visų atominių 
projektų bei tyrinėjimų institų 
-bendradarbius.

Visų šių skyrių viršuje yra 
taip vadinamasis "Joint Intelli- 
gence Committee". Jame visų 
skyrių -- nuo M. I. 1 iki M. 
I. 8 -- viršininkai reguliariai 
pateikia visas surinktas žinias, 
jas posėdžiuose aptaria, sude
rina. Komiteto išvados ir nutari
mai vėliau per gynybos minis- 
terį pateikiami premjerui ir vy
riausybei.

*
Taigi, šių skyrių tinkle buvo 

pagautas paslaptingasis Lons- 
dale, ir abu jo pagelbininkai 
iš Portlando povandeninių lai
vų tyrinėjimų stoties -- Henry 
Houghton ir Ethel Gee. Jie, kaip 
iš praeito pasakojimo atsime
name, buvo areštuoti tiesWater- 
loo stotimi Londone.

Jie buvo patupdyti atskirose, 
toli nuo viena kitos esančiose 
kamerose, o valdininkai išsku
bėjo į Ruislipą.

S į kartą Ferguson Smith pa
keitė savo kolegą George Smith 
(ta pavardė yra tokia dažna 
Anglijoje, kad ją naudoja prie
dangai daugumas britų kontra
žvalgybos agentų). Jis pabel
džia į vienas Cranley Drive du
ris:

--Mrs. Kroger? Ar jūsų vyras 
namie? Na, tai labai puiku. Aš 

JOSEPH F. G R I B A U S K A S , v • d • j a •

1447 $.4 9 t» COURT. CICERO 50, ILL./BI 21397, TO 3-1131
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KAS DU MEN. 
DUODAMOS 
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DOVANOS.

pirm. 9 iki S v. v.
antr. 9 iki 5 v. v.
trečiad. — uždaryta 
kctv. 9 iki 5 v. v.
penkt. 9 Iki 5 v. v. 
SeAt. 9 iki 1 v. p.p.

mokamo už 
ilgalaikes 
taupmenas!

norėjau abu jus paprašyti pasi
važinėti su manimi. Esu mat iš 
Scotland Yardo -- specialaus 
skyriaus.

Moteris net nemirkteli.
--Ar jūs leisite man persi

rengti ir patvarkyti šildymo 
krosnį?

--Savaime suprantama, jeigu 
man leisite pasižiūrėti, kai me
site į krosnį anglis.

Bet krosnis jos jau nebedo- 
mina, kai ji išgirsta, kad valdi
ninkas nori kartu eiti į rūsį.

Peter John Kroger ir Helen 
Joyce Kroger teigė nieko neži
ną, ko iš jų norima. Ne, jie 
nesijautę kalti.

Lygiai taip elgėsi ir kiti trys, 
kaip teisme paaiškėjo: Lonsdale, 
kuris iš viso nenorėjo atsakinė
ti, Houghton ir Ethel Gee, kurie 
prisiekinėjo nieko blogo nepa
darę.

Tuo tarpu viloje pradedama 
tirti kiekvieną centimetrą: bel- 
džiamos sienos, ardomos įtarti
nos vietos, išnarstomas kiekvie
nas daiktas, kad visu šimtu nuo
šimčių įsitikinus, jog nesama 
antrųjų grindų, antrojo dugno ir 
dangčio. Ir netrukus pradeda iš
ryškėti sensacingi atradimai.

(Bus daugiau)

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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Tribūna Lietuvos bylai garsinti
Šią vasarą Chicagoje bus Dainų šventė. Tuo pačiu 

metu (liepos 25 — rugpiūčio 10 d.d.) vyks ir Tarptautinė 
Prekybos Paroda.

Ši tarptautinė paroda lietuviams nebenaujiena. Ji 
rengiama jau trečią kartą iš eilės. 1959 m. parodoje lie
tuviško paviljono įrengimą tvarkė Illinois Lietuvių Pre
kybos Rūmai. Pernai rengimo pareigą atliko JAV Lietu
vių Bendruomenės Chicagos Apygarda, šiemet rūpinasi 
Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos Chi
cagos skyrius. Kvietimas, kaip ir ankstyvesniais metais, 
gautas per Lietuvos Konsulatą Chicagoje. Mūsiškis pa
viljonas registruojamas Nepriklausomos Lietuvos vardu.

Rašančiam atrodo, kad nėra jau taip būtina spaudoje 
įrodinėti tokio lietuviško paviljono reikalingumą. Jo svar
ba aiški ir vargu ar daug kas mūsų tuo abejotų. O jei 
tokių yra, tai jie tegu ir palieka savo abejingume. Nedi
delis nuostolis.

Tačiau vieno įrodomojo pagrindo rašantysis negali 
iškęsti neiškėlęs. štai, nesenai mūsuose tragingai ir pla
čiai nuskambėjo Lietuvos atstovybės Brazilijoje uždary
mas. Piktinomės, rašėm laiškus, siuntėm telegramas pra
šydami nedaryti Lietuvai skriaudos. Panašiai reagavome 
ir aną žiemą į Vatikano valdžios kėslus, žodžiu, visomis 
išgalėmis gynėm lietuviškas teises.

Štai, šioje parodoje, mums suteikiama teisė. Sutei
kiama teisė Nepiklausomos Lietuvos vardu pasirodyti 
išimtinai nepriklausomoms valstybėms skirtame plote. 
Jei mes atsisakytume šios teisės, mes negalėtume patei
sinti savo ankstyvesnių protestų Vatikanui ir Brazilijai.

Beje, dar mažutis priedas. Parodoje ir šiemet neda
lyvaus Sovietų Sąjunga. Apsisprendė nepasireikšti. Ir 
kažin, ar tik ne dėl mūsų Lietuvos? Greičiausiai jie bijo, 
kad mūsų skelbiama tiesa nenustelbtų jų įžūlaus melo.

Jau vien tik šie argumentai turėtų teigiamai mūsų 
parodoje pasirodymą^

ALIAS Chicagos skyriaus aplinkraštyje sakoma: 
„Spėjama, kad parodą aplankys netoli milijono žmonių, 
jų skaičiuje nemažiau kaip 10,000 užsieniečių. Tokiu būdu 
dalyvavimas, parodoje būtų nepaprasta proga panaudoti 
tarptautinę plotmę Lietuvos laisvinimo klausimui kelti bei 
propoguoti mūsų tautos kultūrinius laimėjimus.”

Lietuvos Konsulas dr. P. Daužvardis lietuvių spaudos 
atstovams išdalinatame aplinkraštyje sako: „Paroda yra 
labai gera tribūna Lietuvos bylai ir Lietuvos kovai gar
sinti. Lietuvos bylos išgarsinimas, aišku, daug priklausys 
nuo mūsų pačių — nuo to, kiek mes pinigų sudėsime ir 
kiek literatūros paskleisime. šiam dideliam darbui kvie
čiami visi į talką”.

Prisidėkime savo auka rengimo išlaidas padengti. 
Aukas prašoma ‘siųsti lėšų telkimo komieto pirmininkui: 
Juozui Rimkevičiui, 4627 So. Kilpatrick Avė., Chicago 
32, III. čekius reikia rašyti šiuo vardu: Lithuanian Pavi- 
lion, Chicago International Trade Fair. Prt. P.

Šiame krašte, į erdves leid
žiant astronautą, stebėjo ma
žiausia 500 liudytojų -- laikraš
tininkų, apsirūpinusių geriau
siais foto aparatais, kad galėtų 
daug ką nufotografuoti. Ir po 
pasisekusio skridimo jos, pasi
rodė įvairiausiuose laikraščiuo
se, kurios visam pasauliui pa
tvirtino, kad erdvių nugalėji
mas buvo sėkmingas.

Tuo tarpu antroj pusėj --So
vietų Sąjungoj, nebuvo nė vieno 
liudytojo ir niekas nėra tikras, 
ar J. Gagarinas tikrai skrido, 
ar tik tokį "skridimą" partija 
paskelbė, nes sovietai turėjo bū
ti pirmi...

Iki šio laiko nepaskelbta jokių 
nuotraukų, nepasirodė jokie liu
dytojai, kurie ten būtų dalyva
vę. Taigi mistikos labai daug. 
O dar daugiau klaidžiojimų pra
nešimuose. Pirma tvirtino, kad 
jis nusileidęs parašiutu ir tiesiai 
atsistojęs ant savo kojų, o jau 
dabar sakoma, kad nusileido 
kapsulėj.

Sovietinių melų specialistai 
tvirtina, kad. greit pasirodys ir 
nuotraukos. Esą, dabar sovietai 
pamatę, kaip atrodo tikros tokio 
Skridimo nuotraukos, kitaip
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sakant, pasimokę iš amerikiečių, 
tokių nuotraukų, arčiausiai tie
sos, jie prigamins. Juk sovietai 
moka pagaminti visokiausius do
kumentus, o ką kalbėti apie nuo
traukas. Jie pagamins viso
kiausių kokių tik reikės gerai 
propagandai vesti. Toj srity jie 
nepakeičiami specialistai.

Ant. Urbaitis,
UL

"TĖVYNĖS BALSO" REDAK
TORIUI RYTŲ BERLYNE
Kodėl įkyriai braunies į ma

no namus su savuoju "Tėvynės 
Balsu”? Negi tiki mane sugun- 
dysiąs grįžti į dabartinę Lietu
vą?

Kodėl prisiėmei šią misiją? 
Ar tam, kad pribaigtum visą 
lietuvių tautą vienu sykiu?

O gal esi man nežinomas lie
tuvių tautos mylėtojas ir turi 
kilnų tikslą — suburti visus pa
saulio lietuvius į tėvų ir pro
tėvių žemę?

O, jei taip, tai puiku!
Tik, deja, kodėl nepradėjei’sa- 

vo darbo grąžinimu į tėvų 
namus ir sodybas ištremtųjų 
lietuvių į Rusijos darbo stovyk
las?

Kodėl nerodei ir nerodai noro 
prijungti prie lietuvių tautos ka
mieno lietuviškų Seinų, Punsko 
ir daugelio kitų lietuviškų sri
čių?

Kodėl nešaukei dangaus arb? 
pragaro keršto, kai imperialis
tinė Rusija pasigrobė be jokio 
pagrindo Mažąją Lietuvą akiplė
šiškai trindama jos vardą iš 
istorijos ir naikindama lietu
viškus vietovardžius, gyvus liu-

Gedimino aikštėje Vilniuje.

ŠLUBAS PROTOKOLAS NAUJOJE SANTARVĖJE
Vienas iš Amerikos Lietuvių 

Tarybos vadų žygių Washingto- 
ne, balandžio gale, buvo suta
rimas ir paskelbimas su estais 
ir latviais bendros deklaracijos, 
kurioje pripažįstamas reikalas 
šių tautų centrinėms organizaci
joms Jungtinėse Valstybėse 
glaudžiau bendradarbiauti ir 
įsteigti tam reikalui nuolatinį 
bendrą organą, komitetą.

Iš esmės tai labai gerai. Ar
ba, gal reiktų tarti -- geriau 
vėliau, negu niekad... Nes, at
virai kalbant, tokį bendradar
biavimą pradėti būtų labai pri
tikę jau 1941 - ais, o ne 1961- 
ais metais. Tiesa, 1941-ais me
tais estai ir latviai gal dar ne
turėjo Amerikoje tokių organi
zacijų, kurių "rangas" būtų ati
tikęs mūsiškę ALT. Bet, pav.» 
1951 metais tokio trūkumo jau 
nebebuvo. Todėl yra pagrindo 
sakyti, kad ALT iniciatyva (o 
tai, regis, tikrai buvo ALT ini
ciatyva šį kartą) yra tapusi nu
delsta, jei ne du, tai tikrai bent 
vieną dešimtmetį. Bet pavėlavi
mas vistiek nesumažina Ame
rikos lietuvių, latvių ir estų cent
rinių organizacijų bendradarbia- 
vifno teigiamos reikšmės.

Įsidėmėkime, tačiau, kad pa
skelbtoji estų - latvių - lietuvių 
deklaracija nėra pirmutinė pa- 
baltiečių bendradarbiavimo 
pradžia. Nekalbant apie Pabalti
jo Santarvę nepriklausomybės 
laikais, sudarytą ir vykdytą vy
riausybių (nuo kurios "besigin
dama" Sovietija okupavo visą Pa
baltijį!), įvairios šių tautų poli
tinės išeivijos organizacijos tai 
šen tai ten turėjo ir tebeturi 
bendradarbiavimo komitetų, ku
rie įvairiomis progomis pasi
reiškia bendromis manifesta
cijomis, besišaukiančiomis vi
siems Pabaltijo kraštams lais
vės. Pastaroji Washingtono dek
laracija skelbia tik bendradar
biavimo pradžią tarp Amerikos 
Jungtinėse Valstybėse gyvenan
čiųjų pabaltiečių šio krašto cent
rinių organizacijų. Kaip "Naujie
nose" kartą buvo išsitarta, tai 
yra pradžia bendradarbiavimo su 
estų ir latvių organizacijomis, 
savo pobūdžiu atitinkančiomis 
mūsų ALT.

Deja, čia jau glūdi pirmutinė 
klaida. Būtent, nei latvių, nei 

dytojus to krašto lietuviškumo?
Taigi, jokio pasitarnavimo lie

tuvių tautai nesi daręs ir ne
darai, nes ne jos mylėtojas esi, 
bet jos duobkasys. Ir būdamas 
toksai išgama, kaip drįsti mane 
gundyti pakeisti turimą laisvę 
į "Tarybų Lietuvoj" esamą "vy
resniojo brolio" priespaudą? At
stok nuo manęs su savo "Tė
vynės Balsu"! Tas Balsas nema
no mylimos Tėvynės, bet klastin
gas jos okupanto balsas. —

Politinis emigrantas J. D-tis, 
Chicago

V. RASTENIS
estų organizacijos, dalyvavusios 
kalbamajame susitarime, nėra 
tokio paties pobūdžio, kaip ALT. 
Jos yra ne ALT, o ALB, — 
Amerikos Lietuvių Bendruome

Amerikos Lietuvių, latvių ir estų veikėjų konferencija, įvykusi 
balandžio 27' d., \Vashingtene. šioj konferencijoj buvo nutarta 
įsteigti bendras pabaltiečių. amerikiečių komitetas (Jbint Baltic 
American Committee). Iš kairės i dešinę: red. Leonardas šimutis, 
Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas, dr. Pijus Grigaitis, Alto 
sekr.; prof. Petras Lejinš, Amerikos Latvių Sąjungos pirminin
kas: Julius Kangur, Estų Tautinio Komiteto pirmininkas. Antro
je eilėje stovi du latvių ir du estų veikėjai.

Tokia estų - latvių - lietuvių konferencijos nuotrauka ir su tokiu 
parašu buvo įdėta Drauge gegužės 10 d.

nės tipo organizacijos.
Estų nacionalinė taryba ir 

renkama visiškai panašiai, kaip 
mūsų bendruomenės taryba (turi 
teisę rinkti visi, kas save laiko 
estais ir yra ne jaunesni kaip 
18 m.). Amerikos Latvių Susi
vienijimas (Amerikas Latviešu 
Apvienyba) yra latvių draugijų 
sąjunga, į kurios metinį suvažia
vimą siunčia atstovus visos drau
gijos (Yra tam tikra sistema 
užtikrinti, kad kiekvienas latvis 
būtų tik per vieną draugiją ats
tovaujamas suvažiavime, perku
rtą jis nori, ir kad būtų galimy
bė turėti atstovų ir paskirai gy
venantiems ten, kur nėra latvių 
draugijų). Suvažiavimo išrinkta 
ALA vadovybė tik koordinuoja vi
sus JAV latvių visuomeninio vei
kimo reikalus -- šalpos, kultū
rinės ir politinės veiklos srity
se, bet pati tų darbų nevykdo. 
O jei yra "pasaulinio masto" 
reikalai tai jie sprendžiami su
tartinai su panašiomis, kaip ALA 
organizacijomis Kanadoje, Euro
poje ir Australijoje. Nieko pa
našaus į ALT (nei į Vliką!) 
latviai neturi.

Taigi, jeigu būtų buvę siekia
ma organizuoti bendradarbiavi
mą tarp vienokio pobūdžio orga
nizacijų, tai šiame susitarime 
iš tikrųjų būtų pritikę dalyvauti 
ne mūsų ALT, o ALB. Na, bet 
iš mūsų pusės politinės veiklos 
reikalai gi tebėra rezervuoti AL 
Tarybai, tad gal ir nebuvo kitos 
išeities, kaip tik eiti į tą bendra
darbiavimą per Tarybą.

Deja, per Tarybą Amerikos 

lietuviai šiame reikale, pasirodo, 
tapo taip atstovauti, kad sutar
tas bendradarbiavimas iš karto 
tapo pastatytas į tokį kelią, kuriuo 
einant gražūs žodžiai paprastai 
netampa kūnu, o lieka tik dar 
vieno popierio lapo pamargi- 
nimais.

Ne tik tarpvalstybiniuose, 
bet ir tarptautiniuose visuomeni
niuose santykiuose reikia bend- 
dradarbiavimui palankią nuotaiką 
sudarančio elgesio, tai yra, ati
tinkamo mandagumo, diplomatų 
sluogsniuose vadinamo protoko
lu.

ALT vardu pastarosios san
tarvės sudaryme dalyvusieji as
menys, -- pirmininkas L. Ši
mutis ir sekretorius P. Grigai
tis -- niekad nebuvo pastebėti, 
buvę itin uolūs šios santarvės 
entuziastai. Tatai, greičiausia, 
ir bus buvusi ilgo delsimo prie
žastis. Gal dėl to, o gal ir šiaip 
jau dėl didoko egocentriškumo, 
pati santykiavimo užuomazga 
pasidarė būdinga kaip tik "pro
tokolo sušlubavimais", -- nors 
ir labai smulkiose, tačiau "bal
tais siūlais švitinčiose" smulk
menose, tegalinčiose partnerius 
nuteikti gana skeptiškai. Toki 
smulkūs "paslydimai" labai daž
nai net labai didelius dalykus 
sugadina pačioje pradžioje.

Pirmučiausiai krito į akį pa
rašų tvarka po deklaracija. Lie
tuvių parašai pirmieji. Gal tai 
gerai, gal čia lietuvių atstovai 
bus daugiau prestižo laimėję? 
Gal, bet pagal diplomatinio pro
tokolo dėsnius mandagumas rei
kalauja laikytis raidyno eilės, 
jei visos atstovybės yra lygia
teisės. O ta eilė yra tik tokia: 
Estija, Latvija, Lietuva... Lie
tuvių delegatams tokiais atve
jais net siūlomiems nederėtų su
tikti sulaužyti eilę, nes vėliau, 

(Nukelta į 4 psl.)

ŠYPSENOS
1— ☆ ☆ ☆ —
DU vyrai, susitikę bare, 

pasakojasi apie savo žmonas.
--Mano žmona yra tikra 

tigrė!... Ji baisi, kaiįpyksta... 
Dėl jos aš sėdžiu čia.

Draugas patraukė pečiais.
—Bet ne tokia kaip mano

ji! Saviškę aš mokėjau išdre
siruoti. Štai aną dieną ji arti
nosi prie manęs šliauždama 
altinėmis ir keliais...

--Negali būti!
—Tai tikra tiesa... 
--O tu kur buvai?
--Aš? Aš buvau pasislėpęs 

po lova!...
•

VIRŠILA inspektuoja karei
vinių kambarius. Staiga jis 
sustoja vidury kambario, su
rikdamas į išsirikiavusius 
prie lovų kareivius.

--Kieno ši cigaretės nuo
rūka mėtosi žemėje?

Kambary mirtina tyla.
—Ar jūs man pasakysit kie

no ši nuorūka? -- pakartojo 
įpykęs viršila.

Tada vienas kareivis iš 
kampo atsiliepė.

--Ta nuorūka nekieno... Jūs 
galite ją pasiimti!..

•
DAKTARAS apžiūri ligonį, 

kurio sveikatos stovis aliar
muojantis.

--Tai kaip, daktare? Ar la
bai pavojinga?

Daktaras, žinodamas, kad 
ligonio dienos suskaitytos, 
visvien nusišypsojo:

--Ne, nėra taip blogai. Aš 
užtikrinu, kad nepraeis sa
vaitės, kai matysiu jus at
liekant mažą kelionę gražiu 
automobiliu...

VIENA jauna moteris, nese
niai ištekėjusi už turtuolio, 
pasakojasi savo draugei:

--Tu žinai, mano vyras turi 
įvairiausių kaprizų!... Štai, 
kad ir pypkei išrūkyti jam 
reikia net keturių tarnų. Pir
masis jam atneša pypkę,ant
rasis prikemša tabako ir tre
tysis ją uždega...

—O ką daro ketvirtasis? 
—klausia draugė.

--Ketvirtasis rūko... Nes 
mano vyras negali pernešti 
pypkės!..

•
SENMERGĖ viename laik

raštyje, ieškančiųjų gyvenimo 
draugų skyriuje, atspausdino 
skelbimą: "Būdama prie žie
mos slenksčio ieškau kas man 
sušildytų širdį".

Po trijų dienų gavo laišką. 
Susijaudinusi atplėšė ir 
rado... šildymo aparatų kata
logą.

•
TURTUOLIO žmona duoda 

instrukcijas naujai pasam
dytai tarnaitei.

--Aš noriu, kad jūs žinotu
mėte visus mūsų papročius. 
Čia 8 valandą ryto mes pus
ryčiaujame...

--Ačiū labai, -- atsakė tar
naitė -- Bet jei aš kartais pra
miegočiau, nelaukite manęs 
prie stalo ir pradėkite pusry
čiauti!..

•
JURGIS, susitikęs klube 

Petrą, kreipiasi su prašymu:
--Ar tu negalėtum padaryti 

man mažą patarnavimą?
--Mielai, jei tik galėsiu. 
—Štai 10 dolerių.Būk geras, 

iškeisk man į 11 banknotų po 
1 dolerį.

--Tu norėjai pasakyti į 10 
banknotų po 1 dolerį?

--Visai ne. Koks tada būtų 
i§ tavo pusės patarnavimas?..

•
KLUBE sėdi nuliūdęs vienas 

vyras. Jo draugai nori suži
noti priežastį.

--Su manim atsitiko liūdnas 
įvykis.

--Papasakok.
—Įsivaizduokit, vieną vaka

rą virtuvėj ant stalo radau 
tarakoną. Apžiūrėjęs iš 
arčiau, pamačiau, kad jam nu
laužta viena koja. Jūs žino
te, koks aš esu gyvulių drau
gas. Tad tarakonui sutvars- 
čiau koją, paguldžiau į deg
tukų dėžutę tarp vatos ir mai
tinau kol pasveiko. Po 
mėnesio pasveikęs jis net ne
pažiūrėjęs į mane dingo. Ir 
žinote kuo jis už visa tai at
sidėkojo?

—Ne.
—Už dviejų dienų jis grįžo 

su visa savo šeimyna. >.
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Grand Rapids vyrų oktetas išpildęs meninę programą Detroito Radijo Klubo vakare. Nuotraukoje iš 
kairės: Pr. Toruta, St. Ivanauskas, A. Podžiūnas, G. Rover a, G. Lastas, V. Matulis, A. Kovera, prie 
pianino A. Mateika.

J. Gaižučio nuotrauka

ŠLUBAS PROTOKOLAS NAUJOJE SANTARVĖJE
(Atkelta iš 3 psl.) 

kas tik skaitys dokumentą, vis 
pagalvos, kad tie "alkūnėmis iš- 
siyrė" pirmon vieton...

"Naujienų" apžvalga, kurios 
vedėjas yra žinomas, -- kalba
mosios santarvės deklaracijos 
signataras -- apie deklaracijos 
tekstą estų laikraštyje parašė, 
lyg apie kokią egzotiką, "dzyvų 
dzyvą". Savaime suprantama, kad 
estai savo laikraštyje sava kalba 
deklaraciją spausdino, bet gi iš
spausdinimo faktas sudaro progą 
pakalbėti gal apie regimą estų 
laikraščio pritarimą santar
vės idėjai, o ne proga stebėtis 
estų kalbos ypatybėmis ir gė
rėtis, kaip estiškai Amerikos 
Lietuvių Taryba vadinama. Tai 
panašu į žemos civilizacijos 
valdovo pasielgimą su kito krašto 
pasiuntiniu, kai vietoj kalbėjęs 
apie pasiuntinio misijos reikalus, 
jis ima čiupinėti jo papuošalus 
ir stebėtis jų grožiu.

"Drauge" buvo įdėta pasi
tarimo dalyvių nuotrauka. Ir čia 
būdingos smulkmenėlės. Foto- 
grafuodamiesi ne visi, matyt, 
galėjo susėti vienoj eilėj. Tad 

KOKIA LINKSMA KOMBINACIJA

Džiaugsmas...draugai...ir ugnim virtas Stroh’s

Kur yra linksmi žmonės ir melsvas vanduo, ten jūs rasite 
laivus. Tikriausiai, taip pat rasite ir Stroh’s alų. Stroh’s 
lengvesnis, švelnesnis, daugiau gaivinantis skonis daug 
prisideda prie smagaus laiko praleidimo, šiandien ... pri
sijunkite prie milijonų, kurie savo malonumui surado, kad 
joks kitas Amerikos alus neturi tokio skonio, kaip Stroh’s, 
nes joks kitas Amerikos alus ir neverdamas kaip Stroh’s"!

vieni sėdi, kiti už jų stovi. 
Parašas po nuotrauka, paaiški
nęs kas toki sėdintieji, toliau 
sako: "Antroje eilėje stovi du 
latvių ir du estų veikėjai". Klau
simas, argi mandagu ši
tokiu atveju nesužinoti net 
kitų delegatų pavardžių, arba 
jas užmiršti? Be to, vienas lat
vis, išeina, visiškai ignoruoja
mas, nes tengi stovi ne du, o 
trys latviai. O svarbiausia, mū
sų atstovai čia irgi, atrodo, bus 
energingi pasirūpinę savo "pres
tižu", nes, kai latvių ir estų 
tik pirmininkai tesėdi pirmoj 
eilėj, mūsų atstovai abu užėmė 
vietas, ir sekretorius centre, o 
pirmininkas tik iš šalies prisi
glaudęs! Gal, žinoma, mūsų 
delegacijos antrasis narys am
žiumi už kitus ir vyresnis, bet 
tokiame amžiuje keleto metų 
skirtumas tarptautinio santykia
vimo dokumente reikšmės netu
ri. (Nuotraukoje antroje eilėje, 
pradedant iš kairės, yra: Gunars 
Mejerovics, ALA iždininkas, buv. 
Latvijos užs. reikalų ministerio 
Mejerovičiaus sūnus. Alfreds 
Bėrzinš, ALA pirmininko pava

duotojas buvęs Latvijos visuo
meninių reikalų ministeriS; O. 
Piirsalu, estų pasaulinės tary
bos narys, Alfred Anderson, 
estų pasaulinės tar bos vice
pirmininkas, Erike ■ įdurs, vie
nas iš ALA vicepirmininkų).

Iš anksto aišku, kad pastabos 
dėl šių smulkmenų bus apšauk
tos, kaip piktas priekabiavimas, 
ALT sekretoriaus šmeižimas, 
terliojimas ir tt. Tikrai, čia 
paliesti dalykai smulkūs, menki, 
ir gali atrodyti, kad neverta juos 
viešai nei minėti. Bet santykia
vime, kur iš elgesio sprendžia
ma apie nuoširdumą ir gerą va
lią, tokios smulkios elgesio 
klaidos dažniausia turi visiškai 
nesmulkių pasekmių. Tos smulk
menos ne taip jau-smulkiai pri
purvina naujos santarvės kelią. 
Deja, tai dar ne viskas. Būta 
ir šiek tiek rupesnių smulk
menų.

Sako, besitariant dėl bendros 
deklaracijos teksto paaiškėję, 
kad joje nevalia paminėti, jog 
Pabaltijy dabar, tarp kitų prie
vartavimų, ir marksistinė ideo
logija prievarta primetama. Mū-

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
Savanoriai ir ramovėnai 

kviečia
Sav.-Kūr. ir ramovėnai, 

talkinant vietinėms biruti- 
ninkėms, šauliams ir Da
riaus bei Girėno klubo na
riams, gegužės 20 d. rengia 
vakarą su menine ir links
mąja dalimi, šokiams gros 
padidintas Vytauto Slom- 
kos orkestras.

Vakaras bus lietuvių nau
juose namuose, 3009 Till- 
man. Vakaro programa bus 
atliekama net 3-se tų namų 
salėse. Didžiojoje salėje bus 
vaidinimas ir šokiai. Gi dve
jose mažesnėse salėse bus 
maisto gaminių ir įvairių 
šaltų gėrimų bufetai.

Sav.-kūr. ir ramovėnai 
prašo visus lietuvius kuo 
skaitlingiausiai į vakarą at
silankyti. Jo M.

šauni gegužinė
Šio mėn. 28 d., sekmadie

nį, New Liberty parke ren
giama šv. Antano parapijos 
gegužinė, Rengėjai žada 
duoti puikią programą ir 
suorganizuoti šaunias vai
šes. Gegužinės pradžia 12 
vai.

sų santarvininkų delegatai ne
buvo pagalvoję, kad lietuviams 
atstovaus marksistas, kurs 
neleis nepalankiai paminėti 
marksizmą. Ir taip, estų bei 
latvių akyse mes dabar, turbūt, 
dauguma esame pro-marksistai, 
nes kitaip kaip gi galėtų atsi
tikti, kad mūsų delegacijoj le
miamą balsą turi marksizmo 
gero vardo saugotojas...

O kad to, ne pirmininko titulą 
turinčio mūsų delegato balsas 
lemiamas, rodo kitas epizodas. 
Pasirašius deklaraciją, mūsų 
delegacijos pirmininkas ima ir, 
--geraširdiškai ir atvirai,— 
išsitaria, kad, štai, mes čia esam 
gavę audienciją Valstybės De
partamente, tai dabar būtų gali
ma jau ir praktiškai pradėti 
bendradarbiavimą: einam visi! 
Bet nespėjo, esą, mūsų nauji 
santarvininkai nei išsižioti, pa
reikšti savo pasitenkinimą to
kiu gražiu pasiūlymu, kaip sek
retorius kirstinai nukirto savo 
pirmininką. Ne, esą, čia tik lie
tuvių reikalas. Veltui pirminin
kas bandęs aiškinti, kad su Valst. 
Departamento pareigūnais, jeigu 
yra kokia kalba, tai ji visus 
pabaltiečius lygiai liečia. "Niet" 
yra "niet".

Aišku, susitarimas sudaryti 
bendradarbiavimo komitetą tik
rai dar nesudarė pareigos pra
dėti bendradarbiavimą prakti
koje jau tuč tuojau ir dalintis su 
santarvininkais, vėlgi, tuo ne
laimingu prestižu (kiek jo sudaro 
vizitas pas Valst. Departamento 
pareigūną).

Protokolo sušlubavimas čia Į- 
vyko dėl pirmininko nepasižiū- 
rėjimo: kas gi jį ten traukė 
už liežuvio tuoj imti ir pasigirti 
ta vizito galimybe ir dargi pa
kviesti kitus, jei neturėjo lei
dimo iš politruko, atsiprašau, 
—sekretoriaus. O sušlubavimas 
išėjo gana nesmagus, nes čia 
jau nereikia daug nei aiškinti, 
--tokia scena nepatepė santar
vės ratų.

Nauja valdyba
Šio mėn. 7 d. išrinkta 

Balfo 76 sk. nauja valdyba 
pasiskirstė pareigomis taip:
K. Ražauskas — pirminin
kas, V. Viskantas ir Šukie
nė — vicepirm., V. Staškus 
— sekretorius, V. Kriaučiū
nas — iždininkas, č. šadei- 
ka — fin. sekretorius, V. 
Čižauskas — vald. narys.

Geros sėkmės kilniame 
šalpos darbe.

Pagražinta jaunimo 
stovykla

Susirinkus talkon 17 sa
vanorių, gegužės mėn. 6 d. 
pasodinta 3000 pušaičių, ku
rios išaugusios ne tik puoš, 
bet ir gaivins maloniu kva
pu stovyklos lankytojus. 
Šio mėn. 20 d. stovyklos ra
jone, talkininkaujant ame
rikiečių studentų grupei, 
vykdomi sporto aikštelių 
įrengimo darbai. Po darbo 
įvyks jaunimo pasilinksmi
nimas. K. J.

PAIEŠKOMI
Čyžius, Antanas, iš Lelionių 

km., Alytaus apsk.
Drinkmanas, Voldemaras, gy

venęs Kaune, Aukšt. Panemunėje
Grigalaitis, Pranas, Jono sū

nus iš Kybučių km., Tutuvėnų 
par., Kelmės vi., Raseiniųapsk., 
ir jo sūnus Jonas

Kuncaitis, Jonas, Endriaus sū
nus, ir jo sūnus Jonas, iš Nor
vaišų km., Būblelių vi., Šakių 
apsk.

Marcinkevičius, Kazimieras 
Algirdas, Petro sūnus, gimęs 
1929 m. Kamardės dv., Salo
čiu vi., Biržų apsk., dingęs iš 
Šaulių 1944 m.

Algis Pesys, kupletistas, išpildęs programą Detroito Radijo Klubo 
vakare.

J. Gaižučio nuotrauka

Mockus, Jonas ir Mykolas, An
tano sūnūs, iš Bardžių km., 
Skaudvilės vai.

Narvilas, Zenonas, Motiejaus 
sūnus, gimęs 1920 m. Tilvikų 
km., Kulių vi., Kretingos apsk., 
gyvenęs Gargžduose, dingęs ka
ro metu 1944 m.

Parulienė -- Bendaravičiūtė, 
Nastazija, Mateušo duktė, gyveno 
Worcestery

Sniečkuvienė - Paulauskaitė 
Marija, ir jos sesuo Ūsienė, Pet- 
rusė, iš Turloiškės km., Raude- 
nio vai.

Špelverytė (Špelveris), Elzė, 
Marė, ir Morta, gim. Ridikiškės 
km., Tauragės apsk.

Tamulevičius, Martynas, iš 
Musteikos kaimo, Tamošiaus ir 
Rožės sūnus

Tankevičius, Vaclovas, buvęs 
Vokietijoje

Usienė-Paulauskaitė, Petrusė, 
ir jos sesuo Sniečkuvienė, Ma
rija, iš Turloiškėskm.,Raudenio 
vai.

Vičiunas, Vitas, Jurgio sūnus, 
gimęs 1928 m. Medininkų km., 
Šimkaičių vi., Raseinių apsk.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

ONOS ELENOS POVILAITYTĖS 
ĮPĖDINIAMS

1959 m. liepos mėn. mirė Ona 
Elena POVILAITYTĖ, kilusi iš 
Panemunės, palikdama stamboką 
turtą. Velionies brolis Stasys 
Povilaitis esąs miręs Lietuvoje 
tuoj po Pirmojo pasaulinio karo, 
o vėliau išmirę ir jų vaikai: 
Aleksandras, Marija, Elena ir 
Agnė. Stasio Povilaičio žmona 
Antanina Povilaitienė taipgi mi
rusi Lietuvoje Antrojo pasauli
nio karo metu.

Velionies giminės arba žinan
tieji apie įpėdinius prašomi tuo
jau atsiliepti:

Consulate General of Lithuania
41 W, 82 Street 

New York 24, N. Y.

Jums patiks

America’s only fire-brewed beer!yra Šviesesnis!
The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

Dalis svečių stebi programą Detroito Radijo Klubo vakare. Iš kairės: Perminąs, Ambrozai, Miški
niai, Gaižutienė ir kt. J. Gaižučio nuotrauka
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PAŽIŪRĖKIME Į ANTRAJA MEDALIO PUSE
Kipro Bielinio Penktieji metai

P. Trvd. rašydamas "Tėvynė
je” apie Kipro Bielinio knygą 
"Penktieji Metai", Rusijos re
voliucijos laikotarpį, pridėjo apie 
tos revoliucijos dalyvių nuopel
nus jiems atvykus į Ameriką. Jis 
papasakoja, kaip sekant Bielinio 
išvadomis, tos revoliucijos metu 
subrendo ir giliai įstrigo Lietu
voje nepriklausomybės idėja... 
kad kilusių Lietuvoje streikų me
tu daugiausia pasklido revoliuci
nių atsišaukimų ir tuo būdu buvo 
miniose išjudinta revoliucinės 
nuotaikos bei pasiryžimas kovoti 
dėl Lietuvos žmonių išlaisvi
nimo... Pamini sukurstytus žmo
nes mosikavusius raudonomis 
vėliavomis ir šaukusius "Šalin 
caro valdžia!"

To išdavoje daugelis 1905 metų 
veikėjų iš Lietuvos bėgo į Ame
riką. Jie, anot Trvd., sudarė tą 
didžiąją išeivijos bangą... ji ne
paprastai daug pasitarnavo lie
tuviams, sustiprino jų veiklą, pa
kėlė šios šalies lietuvių visuo
meninį gyvenimą iki neregėtos 
aukštumos...

Kipras Bielinis savo knygoje 
viename katile sumaišo patrio
tus, kovojusius ir atgavusius 
spaudą, kėlusius Lietuvos lais
vinimo šūkius, su raudonų vė
liavų mosikuotojais, šaukusiais 
"Šalin caro valdžia! Lai gyvuoja 
proletaro revoliucija!"

Apie 1905 metų laikotarpį pri
valėtų pasisakyti dar gyvi senes
nieji veikėjai, rimti tautinio 
žadinimo ir Lietuvos laisvės Šū
kių kėlėjai, dirbę šalia revoliu- 
cijonierių socialdemokratų. Pa
sakyti, kiek naudinga būtų buvus 
ta marksistinė revoliucija, kaip 
ją K. Bielinis pristato Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimui, 
jeigu kita daugybė nebūtų dirbus 
teigiama kryptimi.

Aš nenoriu pasitraukti iš gy
vųjų tarpo neatskleidęs to me
dalio antros pusės kiek tai lie
tė mūsų išeiviją ir su ja sočiai-

K. S. KARPIUS

demokratų ryšius. Bijau, kad jų 
pasakos nepatarnautų suklastoji
mui to laikotarpio istorijos, klai
dinimui jaunesnių kartų.

Priskyrimas "pakėlimo visuo
meninio gyveninio ir Lietuvos 
laisvinimo pastangų išeivijoje" 
čia atbėgusiems raudonų vėliavų 
mosuotojams, variusiems "gilti- 
niečių" teroristinius darbus, yra 
perdrąsus užmaskavimas jų at
neštos žalos .lietuvių patriotinei 
veiklai.

MEDALIS TURĖJO DVI PUSES

Aš tuomet buvęs vos 9-10 
metų amžiaus berniokas, prisi
menu 1904 metais kilusį Rusijos 
-Japonijos karą ir to pasėkoje 
1905 metais užsiliepsnojusią 
marksistinę revoliuciją, kuri iš 
Rusijos išsiliejo į pakraščius. 
Teko matyti minioje nuogais kar
dais besišvaistančius raitus žan
darus, ir girdėjau namiškių su
sirūpinimą, kur bėgtume slėptis 
revoliucijos siaubui plintant.

Ačiū aplinkumai, kurioje mai
šiausi, tarp 1905 - 1909 metų, 
gavau progos pažinti ir nustatyti 
to bruzdėjimo dalyvių skirtumus: 
Lietuvoje buvo ir kitokių poli
tinių srovių, ne tik revoliuciniai 
socialdemokratai. Dirbo ir svie- 
tiškiai inteligentai, ir dvasiškiai, 
dirbo susipratę profesionalai ir 
kaimiečiai. Ta revoliucija prida
vė drąsos patriotams savo troš
kimų siekti, bet ji davė kitiems 
progą pamėgdžioti Rusijos revo
liuciją ir pamosuoti raudonomis 
vėliavomis.

Prabėgęs pusšimtis metų mu
sų išeivijos gyvenimo tik patvir
tino buvimą skirtumų tarp tų, 
kurie Lietuvoje ir čia kovojo už 
spaudą, kėlė tautos išlaisvinimo 
šūkius, ir tų, kurie ten raudono
mis vėliavomis mosavę, ir čia 

kurstė mūsų mažai susipratusius 
tautiečius ruoštis lieti kraują, 
Amerikos valdžią versti.

Mano tėvas, išvykdamas į A- 
meriką 1904 metais, paliko moti
ną su trimis berniokais Vilkijos 
miestelyje, prie Nemuno, gyventi 
ir mokais, kol ateis mums eilė 
emigruoti. Likimas mane suvedė 
į artimus santykius su vargo
nininku Liudu Adomaičiu ir vi
karu kun. Stakausku, o per juos ir 
su kitais. Jie duodavo man pasi
skaityti po spaudos atgavimo pra
dėtas leisti knygeles -- Seinų 
Šaltinį ir Vilniaus Žinias.

Jie su savo bendradarbiais ve
dė platų tautinio žadinimo darbą 
—tai buvo jų kova nuo rusų at
sikratyti. Keleto jų pasidarbavi
mu mūsų mokyklai buvo gauta 
lietuvis mokytojas ir pradėtos 
lietuvių kalbos pamokos, kad ir 
iš tuometinio, greitomis paruoš
to Žiupsnelio.

Užnemunėje, už keleto kilo- 
metų, gyveno to ratelio kiti 
bendradarbiai. Aš buvau vilki- 
jiškių patikėtas ryšininkas. Per
sikeldamas per Nemuną, atlikda
vau kelionės pėščias ten ir at
gal. Tiepatriotai inteligentai 1909 
metų vasarą rengė slaptą lietu
višką vakarą Burbos dvaro dar
žinėje, prie Seredžiaus. Atlygini
mui už mano pasitarnavimą Ado
maitis nusivežė mane garlaiviu 
į tą vakarą. Tai man išliko, kaip 
vienas įspūdingiausių to laiko 
prisiminimų.

. Į. vaidinimą, gražų sekmadienio 
vakarą, sujojo, suvažiavo, suėjo 
kimštinai žmonių iš kelių para
pijų. (Jų veikla buvo tik dalis 
to, ką dirbo skersai -- išilgai 
Lietuvą daugybė kitų. Bet jų 
darbas sulaukė tik pasmerkimo 
tokių, kaip Kiptras Bielinis. Jis 
ir dabar savo knygoje neužmiršo 
jų darbus nuvertinti,' revoliucio
nierius statydamas aukščiausiai,

Kipras Bielinis, 1905 metais 
jau būdamas 22 metų vyras, ir

Detroito Dramos Mėgėjų Sambūrio aktoriai Clevelande Ateities klubo suruoštame vakare vaidinę 
"Raudonajame vyne". Nuotraukoje iš kairės: A. Pesys, R. Lišauskaitė, V. Žebertavičius, D. Mikaitė, 
A. Gladkauskas, režisorė Z. Mikšienė ir Ateities Klubo atstovas A. Garka.

V. Pliodžinsko nuotrauka

kaip socialdemokratų partijos 
veikėjas, pagal partijos progra
mą, su daugeliu kitų, dirbo so
cializmo revoliucijos darbą,or
ganizavo "masinius darbininkų 
susirinkimus" šūkiu "Visų šalių 
darbininkai, eikite išvien!" 
(Amerikoje jų atbėgėliai, saky
davo: "Darbininkai visų šalių, 
vienykitės! Jūs nieko nepra- 
laimėsit, tik retežius!")

Jeigu, daleiskime, Lietuvoje 
socialdemokratų programa rei
kalavo kurstyti darbininkus 
streikuoti, sekant bendrą Rusi
jos revoliucionierių marksistų 
kryptį (pavyzdys 1905 m. lapkr. 
m; socialdemokratų partijos at
sišaukimas, kurį paduoda knygoje 
K. Bielinis, "Vyrai už Ginklų!" 
baigiamas šitaip: "Tegyvuoja 
žmonių valdoma laisva Lietuva! 
Tegyvuoja seimas Vilniuje! Te
gyvuoja socializmas!"), matome 
tikrą socialdemokratų siekimą. 
Tačiau to musų išeivijai čia: 
nei versti Amerikos valdžią, nei 
primesti socializmą, nei ardyti 
lietuvišką gyvenimą, nei griauti 
organizacijas.

Sakytų kas, kad gal Šliupo ir 
Sirvydo išauklėti ankstesni so
cialistai tokie buvo. Naujai atbė
gusieji po 1905 metų buvo daug 
aršesni fanatikai marksistai, ir 
jie čia vadovavo socialistinei ko
vai, užsitęsusiai mūsų tarpe ke
lis dešimtmečius.

Ne visi tie atbėgėliai buvo 
socialdemokratai, ir ne visi jie 
toki pasiliko. Su jais kartu per
sekioti, turėjo tėvynę apleisti ir 
kiti kovotojai. Jie čia stoję J 
lietuvišką darbą, dirbo iki Lie
tuvos nepriklausomybės iškovo
jimo ir išgavimo Lietuvai de jure 
pripažinimą 1922 metais, turėda
mi grumtis su visa tai ardžiu
siais socialistais ir iš jų išsi- 
ritusiais komunistais.

SOCIALDEMOKRATAI IR 
IŠEIVIJA

Nušvietimui abiejų medalio pu
sių šiuo rašiniu turėsiu keltis į 
Lietuvą ir atgal, kadangi Lietu
vos socialdemokratai turėjo labai 
temprius ryšius su išeivijoje 
marksizmu užsikrėtusiais vien
taučiais.

Tas parodys, kad laurais apdo
vanoti tos pabėgėlių bangos re- 
voliucijonieriai ne tik nepasitar
navo kėlimui išeivijoje tautinio 

susipratimo, ne tik neskiepijo 
Lietuvos nepriklausomybės idė
jos, ne tik nepadėjo kelti čio
nykščio lietuvių visuomeninio gy
venimo, bet priešingai -- fana
tišku įtūžimu nuodijo lietuvius 
internacionalizmu.

Juozas O. Sirvydas

Trumpindamas, pavyzdžiams 
panaudosiu tik po porą — trejetą 
pačių viršūnių veikėjų, kurie at
stovavo savo gausius sekėjus. Iš
eivijoje, du pragarsėję, Nepri
klausomybės kovų tautininkai 
darbuotojai -- vadai, 1905 metų 
laikotarpiu buvo socialistai, so
cialdemokratų bendradarbiai: 
Dr. Jonas Šliupas (jo 100 metų 
gimimo sukaktį šįmet minėjo
me), ir Juozas O. Sirvydas. Jie
du 1915 metų pradžioje, pasek
dami Lietuvos socialdemokratus, 
įsteigė Amerikoje lietuvių so
cialistų partiją (nepasivadino so

cialdemokratais, nes Amerikoje 
gyvavo iš anksčiau oficiali de
mokratų partija). Širvydas kelis 
metus buvo partijos organo Kovos 
redaktorium. (1929 metais jis 
išvyko Lietuvon, mirė ten 1935 
metais.)

Tačiau jiedu tautos veikėjų 
garbę įgijo tik po to kai pametė 
ir pasmerkė socializmą ir atvi
rai kovojo prieš marksistus.

Kitoje medalio pusėje paimu 
buvusius žymius Lietuvos so
cialdemokratus: dabartinį Nau
jienų redaktorių, surambėjusią 
liekaną iš "šalin caras, lai gy
vuoja proletariato revoliucija!" 
laikų P. Grigaitį ir V. Kapsuką. 
Su jais vėliau ir Šliupas ir Šir
vydas, ir kiti tautiniai veikėjai 
kovojo kaip su lietuvių siekimų 
priešininkais ar trukdytojais.

Kitas jų idėjos draugas, Leo
nas Pruseika - Vabalas, irgi 
iš Lietuvos žinomas socialde
mokratas, kartu su Kapsuku, Gri
gaičio ir Mikelsono atlydėti iki 
pat bolševizmo angos, nužygiavo 
su komunistais, nusivesdami su 
savim daugumą iki tol buvusių 
socialistų. Nors Grigaitis pa
laipsniui prasisiekė į "socialistų 
popiežius", jis buvo likęs, kaip 
žinantieji tikrino, tik su 20 savo 
sekėjų. Bet jis, kaip socialistas, 
pasiliko lyg užkerėtas kelmas 
mūsų išeivijos tautinės veiklos 
kelyje. Socializmas jam buvo vis
kas.

SUVESKIM GALUS SU GALAIS

Vienas iš ankstyvesnių išei
vių -- Jonas Šliupas, už revoliu
cinę veiklą turėjęs Lietuvą ap
leisti, 1883 metais Bitėnuose 
redagavęs "Aušrą", iš ten 1884 
metais atvyko į Ameriką. Jis 
mėgo pasigirti buvęs pirmutinis 
lietuvis socialistas. 1899 metais 
jis judino mintį įsteigti socia
listų partiją.

Širvydas, atvykęs iš Lietuvos 
1902 metais, tūlą laiką redagavęs 
"Vienybę Lietuvninkų", taip pat 
susižavėjęs marksizmu, 1904 
metais kėlė reikalą steigti so
cialistų partiją. O 1905 metų pra
džioje su Šliupu savo svajonę į- 
kūnijo.

1905 metais prasidėjus bruz
dėjimui Lietuvoje, čia buvo

(Nukelta į 6 psl.)

Dėl patarnavimo su ” ASMENIŠKUMU” naudokitės banku, 
kur jums skiriamas didžiausias dėmesys!'

Visi mūsų patarnavimai — kaip šios nuotraukos — turi ką nors bendro: jie jums skiria 
didžiausią dėmesį — jūsų finansiniams reikalams, jūsų asmeniniam patogumui. Jie yra pa
ruošti tokiu būdu’— duoti jums norimą iš banko asmenini dėmesį. Ir čia dar vienas dalykas 
jums patiks naudojantis mūsų patarnavimu: jūs galite atlikti visus savo banko reikalus 
vienoje vietoje — tai yra didelis patogumas! Mes duodame pilno banko ir trusto patarna
vimą: čekių sąskaitas, taupymo sąskaitas, asmenines paskolas, išsimokėjimo paskolas, na
mų pirkimo paskolas, trusto patarnavimus ir bizniui banko patarnavimus. Todėl — dėl pil
no bankcf patarnavimo su „asmeniškumu” — aplankykite.

^OCtetų NATIONAL BANK
A f J MEMBER FEOERAl DEPOSIT INSURANCE CORPORAEION

A GR0WING FINANCIAL FORCE IN CLEVELAND. . .TOTĄL RESOURCES OVER $400,000,000

VISI DALYVAUKIME TAUTOS VIENYBĖS ŠVENTĖJE!

JAV IR KANADOS LIETUVIŲ

DAINŲ ŠVENTĖ
CHICAGOJE

1961 M. LIEPOS 2 D., 3 VAL. PO PIETŲ
INTERNATIONAL AMPHITHEATRE

43 ir Halsted Streets
BILIETŲ KAINOS: BILIETAI paštu užsakomi, kartu siun

čiant piniginį čekį, šiuo adresu:

5, 4, 3, 2 ir 1 dol. LITHUANIAN SONG FESTIVAL
2501 West 69th Street

Visos vietos numeruotos. Chicago 29, III.

DALYVAUJA CHORAI IŠ JAV IR KANADOS
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KETURI NAUJI FILMAI
ALE RŪTA

Hollyvvood

Pavasari Hollywoode jaučia
mas intensyvumas darbe. Sve
čiams neleidžiama lankyti stu
dijų, nes ten užsidarę žmonės 
dirba rimtą -darbą. To darbo 
vaisiai mums atrodo malonūs, 
džiuginą ar bent stebiną, o stu
dijų žmonėms jie daug yra iš
spaudę prakaito, nemigo, vargo.

Pirmoje gegužės savaitėje 
buvo "paleisti į rinką" keturi 
nauji filmai. Nėra jie. pirma
eilės reikšmės, bet paminėti ir 
gal pamatyti verta.

♦

"BABY ANGEL" yra neblogai 
sumegzta religininkų dramatinė 
apysaka, bet pastatyta silpnokai 
ir savo turiniu keista, kartais ne
suprantama, kartais net juokinga.

Tai dviejų protestantinių sektų 
fanatikų gyvenimo ir meilės 
istorija. Iš vietos Į vietą važi
nėjantis ir Kristaus mokslą skel
biantis (ne kur nors džiunglėse, 
bet pačioje kultūringoje Ameri
koje) pastorius maldos eksta
zėse išgydo ligonius. Jis išgydo 
ir vieną jauną merginą, kuri 
nuo mažų dienų buvo nebylė. 
Mergina įsimyli pastorių, tampa 
pati naujo religinio būrelio vado
ve bei "kunige", mėgina irgi žmo
nes gydyti.

Patrauklus tos merginos gai
lestis ir užuojauta kenčiantiems 
žmonėms, bet I jos kilnias in
tencijas (ji žmonių vadinama 
"Baby Angel") įsimaišo nešvarus 
biznierius, religinis būrelis su
kompromituojamas. Būtų pabaiga 
buvusi visiškai tragiška, bet Baby 
Angel susitinka savo mylimąjį 
pastorių, kurio intrigantė žmona 
žuvo jos pačios sukeltose žmonių 
riaušėse.

*

"ATLANTIS" yra fantastinis 
filmas, šiek tiek remiąsis isto
riniu ir moksliniu pagrindu. 
Vaizduojama žvejo meilė mote
riai, kuri vandenynu atplaukė 
iš fantastinės, beveik niekam ne
žinomos šalies. Ji ilgisi gimti
nės, prisivilioja žvejį, kad 
plauktų su ja I nuostabų žemyną. 
Graikas žvejys mažu laiveliu nu
siirta I pamiltosios gimtinę. Pa-

pažiOrėkim į ANTRĄJĄ...
(Atkelta iš 5 psl.) 

įsteigtas komitetas, kuris (Šliu
po žodžiais), galės šelpti Lietu
vos kovojančius dėl naujo eko
nominio idealo, Jis raginimus 
baigdavo: "Tegyvuoja laisva, 
liaudinė Lietuva!"

Dėl aukų dalinimo tame komi
tete susivaržius, Sirvydas sakė 
gavęs žinių apie darbininkų 
streikus Kaune ir Vilniuje, kad 
vieninteliai Tėvynės gynėjai ir 
ramsčiai yra socialdemokratai 
ir kad revoliucijai Rusijoje ei
nant "mūsų aukos eis tiesiog 
mūsų pačių naudai."

Komitetas, susirinkęs aukas 
skirstyti, gavęs siūlymų siųsti 
socialdemokratams, ir Kapsuko 
vadovaujamai grupelei, ir de
mokratų partijai (Varpiečiams), 
ir tūliems paskiriems asmenims.

Sirvydas ir jo šalininkai pro
testavo, kad Varpiečiai nešelpti- 
ni, jie revoliucijos nekelia. Kiti 
piktinosi,, kam maža Kapsuko 
grupelė (sako ji susidėjus iš 
trijų žmonių) pastatoma lygia
grečiai su rimčiausia revoliu
cine jėga (socialdemokratais, 
nes visuomenė aukoja revoliu
cijai. Šliupas tikrino, jeigu Var
piečiai nebūtų praskynę kelio, 
socialdemokratams būtų buvę 
sunkiau bruzdėti, šliupas spyrė
si, kad kreditą reikia atiduoti 
visiems, kas tik Lietuvoje dir
ba— ne vien socialdemokratams.

Komitetas suiro kai dėl ginčų 
iš jo pasitraukė Šliupas su savo 
rėmėjais. Vienur kolonijose bal
sai palaikė Šliupą, kitur Sirvydą. 
Spaudoje Šliupas paskelbė: "So
cialistai yra dvasioje skurdžiai, 
o politikoje niekšai." Anksčiau 
siūlytą aukų skirstymą atmetus, 
$832 sumą padalino: Varpie
čiams $452.50. socialdemokra
tams $378.50. (Kapsukas jau bu
vo sugrįžęs I socialdemokratus ir 
paskirų auki^negavo.)

Su Šliupu iš socialistų pasiša
lino protingesni ir patriotingesni 
lietuviškos nuotaikos žmonės, 
palikdami socializmo vadovybę 
nevykusiai ji supratusių mark
sizmo garbintojų rankose.

(Pabaiga kitam numeryje)

sirodo, ji besanti princesė 
Antillia (vaidina aktorė Joyce 
Taylor). Pavyduliaująs princesės 
rankos pretendentas jos gimtinei 
sukelia įvairias intrigas, jauną 
graiką pavergia, kankina, net nori 
ji gyvuliu paversti. Mat, šioje 
šaly yra burtininkų ir mokslinin
kų, kurie gali padaryti nepapras
tus dalykus. Pavyzdžiui, vienas 
mokslininkas yra išradęs toki 
kristalini rutuli, kuris gali su
deginti, sunaikinti betką, vien jo 
spinduli l tą vietą nukreipus.

Po Jvairių gerų-blogų žmonių 
intrigų bei kovų, galų gale kris
talinis rutulys sunaikina visąAt- 
lantis žemyną. Išsigelbsti vien 
tik jaunas žvejys ir princesė 
Antillia, kuri nori dabar pamilti 
žvejo kraštą ir būti jo žmona.

Įdomus pastatymas ir "scien- 
ce fiction" filmo pobūdis bus 
patrauklus jaunuoliams, net ir 
vaikams.

."THE STEEL CLAW" vaiz
duoja amerikiečių-japonų kovas 
Antrojo pasaulinio karo metu. 
Kovose netekęs rankos, dėvįs 
tik dirbtinę, su plieniniu kabliu 
(steel claw), kapitonas mėgina 
išvaduoti japonų paimtą nelais
vėn amerikiečių generolą. Jis 
pasisamdo būrį vietinių (Filipinų 
salos) gyventojų, mėgstančių 
nuotykius ir pinigą, ir su jais 
mėgina pasiekti užsibrėžtą 
tikslą.

Generolą kapitonas Larsen 
(aktorius George Montgomery) 
išvaduoja, bet paaiškėja, kad tai 
ne generolas, o ano drabužius 
pasigrobęs viršila. Kapitono pas
tangos bei vargai perniek, bet 
jis ir jo samdyti padėjėjai per 
kančias daug išmoksta, be to, 
kapitonas sau išgelbsti gražią 
Lolitą.

Kas mėgsta karinius filmus, 
šis irgi patiks. Puiki George 
Montgomery vaidyba; tarp kitko, 
jis tą filmą ir sukūrė (per War- 
ner Brothers studiją).

"RETURN TO PEYTON 
PLACE" — virš dviejų valandų 
užsitęsiąs filmas, spalvotas, J- 
domus ir gerai pastatytas. Rem
tasi Grace Metalious to paties 
vardo romanu. Vaizduojama jau
na rašytoja, kuri realiai ir tei
singai aprašė savo gimtinio 
miestelio Amerikoj žmones bei 
jų gyvenimą (Peyton Place).

Filmas prasideda jos telefo
niniu iškvietimu I New Yorką, kur 
ji turinti pataisyti rankrašti. 
Jos romanas leidėjo išgiriamas, 
jai pranašaujama garsios rašyto
jos ateitis, bet, vistiek, pagal 
leidėjo nurodymus, ji turi ilgai 
dirbti, rankrašti perrašinėdama. 
Romanas* atspaudžiamas, ji net 
gauna premiją, bet jos gimtinėj 
žmonės piktinasi, ją smerkia už 
tai-, kad knyga esanti nepadori, 
piktinsianti jaunimą.

Iš tikro rašytoja išvilko J 
šviesia baisią jų miestelio ne- 
dorovę, nusikaltimus, kurie kaž
kodėl visuomenės buvo slepiami, 
o kaltinami nukentėję, kurių 
nereiktų smerkti, vien tik gailė
tis, kaip nuodėmės aukų. Rašy
toja smerkiama, jos knyga ig
noruojama, net jos artimieji su
silaukia įvairių represijų, bet, 
galų gale, po viešo susirinkimo, 
išsiaiškinus ir keliems doriems 
bei tiesą mylintiems žmonėms 
paliudijus, jauna kūrėja susilau
kia pripažinimo ir savo mieste
lio gyventojų.

"Return to Peyton Place" turi 
gerą intrigą. Daugumas aktorių 
jauni ir anksčiau mažai pasi
žymėję, bet vaidina gerai. Ne
mažai gražių gamtos vaizdų. 
Vaikams šis filmas nereikalin
gas, bet galvoją jaunuoliai gali 
rasti pasigėrėjimo ir naudos. 
Vaizduojami kiek aštroki tėvų 
—vaikų santykiai, bet, sakau 
galvojančiam jaunimui at
siskirs pelai nuo grūdų.
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GYDYTOJAI

LOS ANGELES

Tel. ofiso EVerglade 4-7376 
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė. 

Chicago 22, III.
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. 
pirmad., antrad., ketvirtai!., 

penktad.
Tik susitarus trečiadieniais.

Tel. ofiso PRospect 8-1711 
Rezidencijos REpublic Z-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3148 West 63 St.
Vai.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiad. ir sekmai!, ofisas 
uždarytas.

šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rezid, 3241 W. 66th PLACE.

Telefonas:
Ofiso REpublic 7-5020. 

Namų WAlbrook 5-3765.

J. Ramunis, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2557 W. 69th Street 
({ėjimas iš Rockwell St.)

Vai.: kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 p. p. 
šeštadieniais:

2-4 p. p. ir 5-7 p. p.

Pavasarių žiedų balius
Nors per keturius veiki

mo metus birutietės išsiun
tė siuntinių už 2000 dolerių, 
bet dar keli prašymai liko 
nepatenkinti, nes pritruko 
lėšų.

Kasos papildymui gegu
žės 27 d., 8:30 vai. vak. ruo
šiamas pavasario žiedų ba
lius. Jis įvyks gerai vėsina
mo j ir erdvioj St. Nicholas 
salėje (2300 W. 3rd St.).

Programą išpildys dar los- 
angeliečiams nematyta jau
na šokėja Vida Kizytė. šo
kių metu linksmins M. Kraf- 
to orkestras. Veiks įvai
rus baras. Stalai bus aprū
pinti visiškai naujais val
giais, pagamintais, su meile 
ir patyrimu, pačių birutie- 
čių. Laimėjimams bus duo
tas arbatos servizas, o Va

sario 16 Gimnazijai parem
ti S. Puikūnienės keptas 
tortas.

Bus parodyta rudens ba
liaus metu sukta spalvota 
filmą.

Staliukus užsisakyti pas: 
Skirmantienę — NO 5-0784, 
Liudžiuvienę — RE 1-6177, 
Irlikienę — NO 5-3426.

Birutiečių kilnus tikslas 
šelpti visus lietuvius, nežiū
rint jų religijos ar srovinio 
priklausomumo, tegul pa
skatina visus losangeliečius 
atsilankyti į jų balius.

V, Iri

KAS DIRVOS NESKAITO
- DA06 NOSTOIA!
Paraginkit savo pa

žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

LIETUVIŠKI SŪRIAI, JUODA DUONA, AUKŠ
ČIAUSIOS RŪŠIES RŪKYTI KUMPIAI. DEŠROS 
IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU

NAMI KRAUTUVĖJE

MARTHA & PETER LISAUSKAS
6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y. 

Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

Prašau atsiųsti..........
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą:....
Name

No. Street City Statė

MES DUODAM EAGLE STAMPS NOW

^NIAY
DOWNTOWN—PUBLIC SQUARE

VISAD TURĖK PU RANKA 
GERA DOVANA

Skundžiamasi, kad lietuviškos knygos skaitytojų 
skaičius labai sumažėjęs. O mes galvojame, kad lietuviška 
knyga dar gali skaitytojų surasti. Ypač gera knyga, ko
kia yra R. Spalio Alma Mater.

Įsigyk ją savo bibliotekai. Įsigyk ir vieną dovanoms. 
Kai ateis kokia proga sveikinti artimuosius, tada nerei
kės rūpintis, o dovana bus jūsų namuose, įrišta gražiais, 
kietais viršeliais.

Įsigydamas Almą Mater paremsi lietuvį rašytoją, lie
tuviškos knygos leidyklą ir svarbiausia, įrodysi, kad gera 
lietuviška knyga skaitytojų dar turi.

Užsisakant naudokis pridedama atkarpa.

f-------------------------------------- ------------------------------------------
DIRVA
69o7 Superior Avė.,
Cleveland 3, Ohio.

Siunčiu $5.oo ir prašau man išsiųsti R. Spalio 
naują knygą "Alma Mater”.

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas)

EAGLE STAMPS VISADA PADIDINA SUTAUPĄS

3 BASEMiNT
/ CEDAR CENTER — RIDGE AND RIDGEVVOOD DRI

DU KARTUS IŠPARDUOTA!
DEKORATYVINIAI LOVĮ) GALAI!

GARSAUS GAMINTOJO PASKUTINIS IŠPARDAVIMAS! i

Sunkūs, apmušti, stip
raus medžio rėmai. Vi
si lovų galai su 4 sraig
tais, 4 užsukimais, 4 
kabliais.

DVIGUBO DYDŽIO

Pilno dydžio 

šiam garsiam gamintojui reikia sandėlyje 
vietos, todėl jis pardavė šiuos aukštos ko
kybės lovų galus didelėmis sutaupomis. Da
bar jūsų, šie 3 gražūs dekoratyviniai lovų 
galai ir yra šia žema kaina.

SUSTATOMO STILIAUS HOLLY1VOOD 
LOVŲ RĖMAI

Stiprūs plieniniai, 4 kojos ir 
ratukai. Nustatomi dėl dvigu
bo ar pilno dydžio.

6.99

DRIVE

Paštu ir telefonu užsakymai priimami... 
Šaukti CHerry 1-3070

Basement Bedding Department... 
The May Company, Ali 3 Store?
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East St. louis pavasarėjant
Paprastas — kalendorinis 

pavasaris pas mus, East St. 
Louis, ateina visada laiku, 
nė kiek nepavėlavęs. Bet 
toks pavasaris, kaip šiais 
metais, pasitaiko tik vieną 
kartą per šimtmetį. Ir neti
kiu, kad Amerikoje dar ras
tųsi koks neišmanėlis Mo
tiejus, kuris nieko nežino
tų apie šįmetinį mūsų pa
vasarį.

Pačiame pavasario įsisiū
bavime, gegužės 27 dieną, 
mūsų miestas švenčia pir
mąją šimtinę nuo įsikūrimo. 
Tokio reto įvykio proga 
miesto gyventojai nutarė 
„šimtametį” ne gėlėmis iš
puošti, ne vėliavomis ir biz
nieriškais plakatais deko
ruoti, bet per visą gegužės 
mėnesį gyventojus privers
ti grįžti į senovę: moterims 
įsakyta dėvėti krenolinas ir 
minkštas kepuraites su kas
pinėliais po smakru suriš
tas, o vyrai turi užsiauginti 
barzdas.

East St. Louis gyventojai 
paklusnūs: moterys jau 
šlama krenolinose, o vyrai 
barzdoti. Ir kokių tik tų

barzdų ir barzdelių nėra: 
rudų, juodų, raudonų. Kiek
vienas vis su kitokia.

Jei kas nesilaiko nuosta
tų, tas suimamas, uždaro
mas į kalėjimą, ten išmau- 
domas šaltam vandenyje ir 
tik po ”tortūrų” paleidžia
mas namo. Taip, žinoma, el
giasi miesto vyriausybė, 
bet jei kas dėl savo ar sve
timos barzdos papuola į pri
vačias barzdočių rankas, tai 
pasitaiko ir kitokių nutiki
mų.

*
Neseniai mums mielą pa

vasarį, East St. Louis lietu
viams, gegužės 6 dieną at
vežė iš Chicagos p. Varia- 
kojienė ir jos studentų an
samblis. Mūsų pasiilgimą 
švaraus lietuviško žodžio ir 
skambios dainos jie paten
kino su kaupu. Labai atsi
prašome, kad mes neužjaus
dami jų nuovargio po ilgos 
kelionės, nenoromis sekėme 
nusileidžiančią uždangą, o 
jai nusilaidus dar ilgai plo
jome.

Programai pasi b a i g us 
Lietuvių Tautinės Sąjungos

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams
LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

The Louisville Title Bldg., 118 St. Clair Avė., 
N. E. Phone: MA 1-2075

Listen to Rudolph Ringwall and his "Memorable 
Music” WJW Radio, Monday thru Friday, 

7:05-7:30 P. M.

St. Louis skyriaus pirminin
kas p. Gumbalevičius išreiš- 

z kė gilią padėką p. Variako- 
jienei ir jos ansambliui už 
išpildymą programos, o Są
jungos nariams p. Švarcams 
ir Tiškams už uolų prisidė
jimą parengiant šį kultūri
nį pobūvį.

Po programos sekė ilgas 
pasilinksminimas r pasivai- 
šinimas. Visi linksminosi, 
tik pilstytojai ir kasininkas 
dažnai prakaitą nuo kaktos 
braukė.

Mes East St. Louis lietu
viai progresuojame neabe
jotinai : vieni sušilę ieškome 
pirkti jau trečio, pigaus, 
gero ir pelningo namo, kiti 
įsigijome farmas, treti sta
tome prie ežerų ar bent prie 
minkštesnio liūno puošnias 
vilas, o baleto artistė Irena 
Adomavičiūtė, pad ėdant 
East St. Louis Journal re
daktoriui, prabangiose YW 
CA patalpose suorganizavo 
klasinio baleto studiją. Stu
diją lanko per 70 amerikie
čių.

— Matote, — sako bale
rina, — aš įsitikinau, kad 
vien tautinius šokius bemo
kydama, nebepajėgsiu ge
riausiai, savam kraštui pa
tarnauti, nes vyresnėms 
mano šokėjoms jau mote
rystės sakramentai artėja, 
o prieauglis į įvairius dar
bus pasuko. G. R.

DUONOS ISTORIJA
Šiandien eilinis pilietis ir 

neįsivaizduoja, kaip žmo
gus galėjo gyventi be duo
nos. Bet priešistoriniais lai
kais žmonės neturėjo su
pratimo apie duoną, jie mai
tinosi mėsa, įgita medžiok
liniu būdu ir laukinių žolių 
surinktais grūdais. Net vė
liau, kada žmonės pasidarė 
sėsliais ir pradėjo dirbti že
mę, iš surinktų grūdų jie 
mokėjo tik padaryti košę, 
arba valgydavo išdžiovintus 
plotkelius.

Taip, kaip mes šiandien 
suprantame duoną, atrado 
egiptiečiai prieš keletą tūk
stančių metų.

žydai, būdami Egipto be
laisvėje, ten išmoko gamin
ti duoną. Taip pat ir pas 
graikus duona buvo kasdie
ninis valgis, bet pas pasitu
rinčius žmones. Varguome
nė valgė miežų košę, vadi
namą ”Maza”. Tik penkta
jame amžiuje pr. Kr. balta 
kvietinė duona pasidarė pla
taus vartojimo dalykas.

Romėnai, kurie dažnai 
p a m ėgdžiodavo graikams, 
išmoko iš jų taip pat duo
nos kepimo, gaudami kvie
čius iš Sicilijos ir Egipto. 
”Panem et circenses” (duo
na ir žaidimai) yra žinomas 
romėnų šūkis.

Duona vaidindavo tam 
tikrą simbolinį vaidmenį pas 
pagonius jungtuvių metu.

CLEVELANPE
Ir apylinkėse

i • šį šeštadienį Vaidilos 
Teatras stato ”Vieno kiemo 
gyventojus” — 3-jų veiks
mų komediją. Vaidinimas 
įvyksta Slovenian Audito
rium.

Su tuo pačiu rašytojo An
tano Rūko veikalu Vaidilos 
Teatras neseniai buvo išvy
kęs į Chicagą. Girdėti, kad 
turi eilę pakvietimų ” Vien o 
kiemo gyventojus” parody
ti ir kitose lietuvių koloni
jose.

• „Raudono vyno” vaidi
nimą, kurį atliko Detroito 
meno mėgėjų sambūris, va
dovaujamas Z. Mikšienės, 
žiūrėjo apie 300 žiūrovų. 
Vaidinimą rengė Ateities 
Klubas.

• Ch. A. Vanik, kongreso 
atstovas ir lietuvių bičiulis, 
birželio 3 d. dalyvaus lietu-

1 vių demokratų parengime, 
įvykstančiam Čiurlionio An
samblio namuose. Pradžia 7 
vai. vakare.

Baltic Delicat. krautuvė 
naujai atremontuota ir iš
dažyta. Turime visokių rū
šių maisto delikatesiškų 
prekių, be to įvairiausių 
vaistažolių, kremų ir ode
kolonų.

Primename savo klien
tams, kad specialius tortus 
ir kitus pyragus pirmos Ko
munijos proga galima užsi
sakyti tik ligi šio penkta
dienio ryto.

Lietuvių Prekybos 
Namuose

jau galima gauti inž. P. 
žiūrio fabriko gamybos da
žų. Dažai labai aukštos rū
šies. Taip pat turime trum
pų bangų radijo priimtuvų, 
tinkančių lietuviškai pro
gramai klausyti, čia pat 
gausite naujų lietuviškų 
plokštelių, dovaninių daly
ką, o be to per mus jūs ga
lite pasiųsti siuntinius į 
Lietuvą. Mandagus ir grei
tas patarnavimas..

VANDENTEKIS IR ŠILDYMAS
ĮVEDIMAS IR PATAISYMAS

Vandeniu ir pečiais šildymas, vonios kamba
rių įrengimas. Pristatymas į jūsų namus ar pilnas 
įrengimas.

Nelaimei atsitikus skubus pataisymas. Nemokamas 
numatomų darbų įkainavimas.

Mes esame pertvarkę šildymų Dirvoje, atlikę nemažai 
patarnavimų lietuviams ir mūsų darbu visi patenkinti.

W. F. HANN & SOHS CO.
15533 EUCLID AVĖ. MU 1-4200

Quik Auto Service, Ine.
1304 East 9 Str. Tel. TO 1-1673

Vietinių ir užsieninių automobilių taisymas. 
Visų rūšių mechaninis ir ”Auto Body” taisymas, 
gerai išbaigtas — garantuotas dažymas Prano 
Grigonio priežiūroj.

Jei jūsų mašiną reikia taisyti, ilgiau nelau
kit ir susitaisyki! dabar, kada dar galit gauti 
nuolaidą.

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

SAVINGS 
EARN UPĖN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

4% SUPERIOR 
SAVINGS

ACCOUNTS 
INSUREO TO 

* 1 O OOO

IN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

JAKUBS A SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Ųella E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770

GERI NAMAI
Didelis 3 šeimų namas, 4 

miegamieji, geras sklypas, 
3 garažai. Prie pat šv. Jur
gio bažnyčios ir mokyklos. 
Geram stovyje, geros paja
mos.

*
Trijų miegamųjų vienos 

šeimos namas, prie Naujos 
parapijos.

EAST SHORE REALTY 
Juozas Mikonis — Realtor 

780 E. 185 IV 1-6900
MU 1-2154

Taip pat ir krikščionių pa
sirinktas ženklas, rodantis, 
kur yra jų slėptuvė, vaizda
vo penkis duonos kepaliu
kus. Skaičius „penki” buvo 
paimtas iš Kristaus stebuk
lo : Jis paėmė penkis duonos 
kepalus ir pamaitino penkis 
tūkstančius žmonių ...

N. B.

Šešių kamb. vienos šeimos 
namas

Plytų ir šingelių. Du ga
ražai. Poilsio kambarys. 
East 185 St., netoli Naujo
sios lietuvių parapijos. Par
duoda savininkas, šaukti 
vakarais telef.: IV 1-5290.

Korėjoje...
(Atkelta iš 1 psl.)

ei ja. Pastarosiomis savaitė
mis tas nepasitenkinimas 
jau pasireiškė demonstraci
jomis keliuose miestuose.

Armija, kuri anksčiau, 
ypač per vadinamąsias stu
dentų riaušes, visiškai nesi
kišo į krašto politiką, pra
dėjo reikšti nepasitenkini
mą Chango politika, ypač 
prieštaravimu jos norui žy
giuoti į šiaurės Korėją. Dar 
labiau armiią suerzino 
Chango paskelbtos priemo
nės krašto ūkiui sustiprinti, 
nes tarp jų buvo numatoma 
sumažinti kariuomenę 100,- 
000 vyrų.

Karinė junta paskelbė 
šešių punktų politinę pro
gramą, kurioje pabrėžiamas 
antikomunistinis nusistaty
mas ir draugystė su JAV 
ir kitais nekomunistiniais 
kraštais. Joje žadama stip
rinti kraštą prieš komuniz
mo grėsmę ir ruoštis even
tualiam padalintosios Korė
jos suvienijimui.

JAV vyriausybė paskel
bė, kad ji teberemianti nu
verstą premjero Chango re
žimą ir sukilėlių nepripa- 
žinsianti.

Didįjį kuriozą šioje isto
rijoje sudaro faktas, kad P. 
Korėjos armija teoretiškai 
yra Jungtinių Tautų vado
vaujama, o Jungtinių Tautų 
komandos viršininkas, ki
taip tariant, vyriausias P. 
Korėjos karinių pajėgų vir
šininkas, yra amerikietis, 
kuris vadovauja JAV aštun
tajai armijai. Pietų Korėjos 
armiją apmoko, aprūpina ir 
”pataria” amerikiečiai: prie 
kiekvienos jos dalies, nuo 
viršūnių iki divizijos štabo, 
yra priskirtas amerikietis 
patarėjas.

Scena iš "Vieno kiemo gyventojai"

PAVASARIO SEZONUI BAIGTI!
VISŲ NUOTAIKOMS 

PAKELTI!
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Slovėnų salėje,

6409 St. Clair Avė.

VAIDILOS TEATRAS 
stato pirmą kartą Clevelasde smagią Antano RŪKO 

3-jų veiksmų komediją

VIENO KIEMO GYVENTOJOS
Režisierius ir dekoratorius Petras MAŽELIS.

Pradžia 7:30 vai.

Bilietų kaina 1 - 3 dol. Bilietai iš anksto gaunami pas 
B. Mackialą Ll 1-7263 ir prieš vaidinimą Slovėnų salės 
kasoje.

Nuotaikai išlaikyti bus užkandžių ir gėrimų.

Po vaidinimo šokiai. Gros Neolithuanų orkestras.

Visų laukianti
Vaidilos Teatro Administracija
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KAS IR KUR?
• Lietuvių Moterų Atstovy
bės New Yorko klubas ruo
šia Sekminių šventę, ku
ri įvyks gegužės 21 d., Fes- 
tival restorano salėje (pas 
SteponįL New Yorke. /

Bus ■ pieninė programa, 
tradicinės lietuviškos ■ sek
minių vaišės ir šokiai. Ma
loniai kviėčiami visi* new- 
yorkiečįai. gausiai dalyvau
ti.
• Bostono Lietuvių Mišrus 
Choras, vedamas kompozi
toriaus J*. Gaidelio, savo an
trojo metinio koncerto me
tu, kuris bus gegužės 28 d., 
2 vai. South Boston High 
School salėje, su soliste D. 
Mongirdaite ir Mergaičių 
Trijo, atliks ištisai naują 
programą.

Choro repertuaro pirmo
je dalyje liaudies ir origina
lios dainos, kurios bus iš
pildomos Dainų šventėje, 
Chicagoje. Antroje dalyje 
— pirmą kartą lietuvių kal
ba bus atlikta Johanno 
Strausso valsai: 1. Vienos 
gyvenimas, 2. Vienos miš
ko pasaka, 3. Menininko 
gyvenimas, 4. Mėlynasis 
Dunojus, 5. Vynas, moterys 
ir dainos.
• Dr. P. Kuša po ilgesnės 
ligos buvo pasveikęs, bet 
šiomis dienomis vėl pagul
dytas Port Jefferson ligoni
nėn, Long Island, N. Y., kur 
jį aplankė kolegos dr. P. 
Avižionis, dr. V. Kanauka 
ir kiti.
• Algis Reventas, chemikas, 
nevvyorkiečių Reventų sū
nus, iš Loemunster, Mass., 
tarnybiniu pakėlimo pa
kviestas dirbti į Jersey Ci
ty, N. J.

Reventai, buvę aktyvūs 
New Yorko akademinio jau

Z. ARLAUSKAITĖ-MIKŠIENE, Detroito Dramos Mėgėjų Sam
būrio vadovė-režisorė, viena pirmųjų lietuviškojo teatro kūrėjų 
prieš D. karą, svečiuos tarp scenos mylėtojų Clevelande. Nuotrau
koje iš kairės: P. Maželis, O. Mikulskienė, I. Gatautis, Z. Ar- 
lauskaitė-Mikšienė, Alf. Mikulskis ir VI. Braziulis.

V. Pliodžinsko nuotrauka

Mūsų mielam prieteliui

JONUI MAŽONIUI

mirus,,e jo žmonai KARIN nuoširdžią užuojautą

reiškia

Aldona ir Stepas JMackevičiai

nimo veikėjai patenkinti/ 
kad vėl galės įsijungti į lie
tuvišką darbą. Jie augina 
du sūnus: Juozą ir Tomą.
• V. Kizlaitis, Dirvos talki
ninkas užsakė Dirvą naujai 
iš Lenkijos į JAV atvyku
siam Br. Agurkiui. i

• .'i ’ 7 • ‘V . j

TORONTO
(•» , • i ■- t •

Lietuvių kapinių tarybos 
koncertas, skirtas 1941 me
tų Lietuvos sukilimui prisi- 
mintį.buvo suruoštas Eato- 
no auditorijoje gegužės 13 
d. Programą išpildė sopra
nas Danutė Stankaitytė, te
noras Stasys Baranauskas, 
bosas Jonas Vaznelis ir 
akomponiatorius Aleksand
ras Kučiūnas.

*
SLA 236 kuopos susirin

kimas įvyko Lietuvių Na
muose gegužės 14 d. J. 
Strazdas, kuris neperse
niausiai lankėsi Vakarų Eu
ropoje, padarė įdomų pra
nešimą iš kelionėje patirtų 
savo įspūdžių. Be to nutar
ta SLA gyvavimo 75 dei
mantinę sukaktį paminėti 
atskiru parengimu gegužės 
27 d.

Mečys Abromaitis, akty
vus lietuvių tautinių orga
nizacijų veikėjas, jau kuris 
laikas serga namuose ir yra 
dr. J. Urbaičio priežiūroje. 
Kaip tenka patirti, ligonio 
sveikatos stovis pastaruoju 
metu yra žymiai pagerėjęs.

*
”Alkos” statybos bendro

vė, kuri prieš keletą metų 
įsisteigė ir pradėjo darbą, 
šiuo metu jau siekia milijo
ninės apyvartos. Bendrovei 
nuo jos įsisteigimo vado
vauja ilgametį patyrimą tu
rįs P. Augustinavičius.

Omahos miesto auditorijoje gegužės 2 - 7 d. Įvyko "Home Furnishings Exposition and World Trade 
Fair", kurioje skaučių ir ateitininkių pastangomis buvo surengtas turtingas lietuvių tautodailės bei 
kitokių lietuviškų eksponatų skyrius. Nuotraukoje parodos rengėjos savo skyriuje. Iš kairės sėdi: 
L. Povilaitytė -- skaučių tuntininkė, G. Reškevičienė, V. Drukteinytė ir Z. Lašaitytė. Stovi: A. Burz- 
džiūtė -- ateitininkių būrelio globėja, V. Ribokaitė, V. Mockutė, R. Micutaitė, L. Kvedaraitė, L. Anta- 
nelienė, I. Lileikienė. K. L. Musteikio nuotrauka

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS

Maža dalis lietuvių tautodailės skyriaus Omahos parodoje.
K. L. Musteikio nuotrauka

Br. Agurkis, prieky antras iš kairės, neseniai iš Lenkijos atvykęs 
Į Ameriką ir apsigyvenęs Edwardsville, P., tarp šlynakiemio kaimo 
jaunimo, balandžio 6 d. susirinkusio išleisti Į JAV.

Aukštesniosios Lituanisti
kos Mokyklos Tėvų 

Komiteto susirinkimas

Č. A. L. M. Tėvų komite
tas, susitaręs su mokyklos 
vadovybe, šaukia visuotinį 
tėvų susirinkimą 1961 m. 
gegužės 21 d., 1:30 vai. p. 
p. (sekmadienį), Jaunimo 
Centre, 203-me kambaryje.

Maloniai kviečiame tėvus 
ir mokytojus ko gausiausiai 
šiame svarbiame, metinia
me mokyklos susirinkime 
atsilankyti.

Visuotinio Tėvų susirin
kimo dienotvarkė: prezidiu
mo rinkimas, mokyklos va
dovybės pranešimas, tėvų 
komiteto pranešimas, mo
kyklos iždo apyskaitos ir 
1961-62 mokslo metų sąma
tos pateikimas, vadovėlių 
leidimo komisijos praneši
mas, kontrolės komisijos 
pranešimas, diskusijos dėl 
pranešimų,' jų tvirtinimas 
ir 1961-62 mokslo metų są
matos tvirtinimas, tėvų ko
miteto rinkimas, kontrolės 
komisijos rinkimas, klausi
mai ir sumanymai.

Nauja lietuviška šeima

Sportininkas Vilius Bazi- 
liauskas ir Danutė Marcin
kutė susituokė gegužės 13 
dieną Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje, Chicagoje.

Iškilmingas mišias auko
jo ir sutuoktuvių apeigas 

atliko jaunosios dėdė kun. 
Z. Gelažius, St. Louis, šv. 
Juozapo lietuvių parapijos 
klebonas.

Iškilmingų pamaldų me
tu giedojo operos solistas 
Algirdas Brązis.

Vestuvių puotą savo na
muose suruošė jaunosios 
mamytė. Puotoje dalyvavo 
tik artimiausi jaunavedžių 
giminės, kurių buvo per 60. 
Įteikta jaunavedžiams gra
žių dovanų, gauta daug 
sveikinimų telegram o m i s 
bei laiškais. Sveikinimų 
gauta net iš Lietuvos. Vai
šių metu pasakyta gražių 
kalbų, pareikšta gražiausių 
linkėjimų.

Jaunavedžiai nors ir 
tremtyje užaugę, svetimose 
mokyklose mokslus išėję, 
bet išliko tikrais lietuviais 
patriotais. Garbė jų tėve
liams, kad sugebėjo išaugin
ti juos pasididžiavimo ver
tais lietuviais.

Jau navedžiai povestuvi
nei kelionei išvyko į New 
Orlean,

• Atsiųsta paminėti Ber
nardo Brazdžionio Vidudie
nio sodai. Poezijos rinkinys. 
128 psl. Viršelį ir aplanką 
piešė dail. Telesforas Va
lius. Išleido ”Lietuvių Die
nos”, 4364 Sunset Blvd., 
Los Angeles 29, California, 
1961 m. Kaina $4.00.

BOSTON
Metinis Baltų Sąjungos 

susirinkimas
Gegužės 21 d., 3 vai. po 

pietų, International Institu
to patalpose (190 Beason 
St.) kviečiamas visuotinas 
Baitų Sąjungos Bostono 
skyriaus narių susirinki
mas.

Po susirinkimo bus meni
nė dalis. Be to bus rodomi 
spalvuoti paveikslai iš lat
vių ir lietuvių meno parodų 
Amerikoje.

Visus narius ir šveČius 
kviečiame gausiai dalyvau
ti.

Rūbų vajus
Bostono Balfo 17-tas sky

rius skelbia rūbų vajų nuo 
š. m. gegužės 10 dienos iki 
birželio 15 dienos.

Rūbus ir avalinę prašom 
nešti šv. Petro Lietuvių pa
rapijos salėn, esančią po 
bažnyčia,

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

TAUTINĖS SĄJUNGOS SEIMO.
ĮVYKSTANČIO CHICAGOJE, DARBŲ

PROGRAMA
ŠEŠTADIENIS, GEGUŽĖS mėn. 27 d.

11 — 1 vai. — Registracija.
1 — 2:30 vai. — Iškilmingas seimo posėdis:
a) Seimo atidarymas, himnai, mirusiųjų pagerbimas 

— Chicagos Skyriaus Pirmininkas — Antanas 
Janukaitis;

b) Sąjungos Pirmininko žodis — Eugenijus Bartkus;
c) Tautinė idėja lietuvių visuomenėje — Jonas Jur

kūnas ;
d) L. N. Talkos Pirmininko žodis — Vincas Rastenis;
e) Sveikinimai;
f) Seimo prezidiumo sudarymas.
2:30 — 4 vai. — Darbo posėdis:
a) Seimo komisijų sudarymas;
b) Sąjungos Pirmininko pranešimas;
c) Revizijos Komisijos pranešimas;
d) Diskusijos dėl pranešimų.
4:15 — 5:45 vai. — Darbo posėdis:
a) ALTo reikalais pranešimas — Teodoras Blinstru- 

bas;
b) BALFo reikalais pranešimas — Albinas Trečio

kas;
c) Lietuvių Tautinio Sąjūdžio vadovybės pranešimas 

— Dr. Bronius Nemickas;
d) Diskusijos dėl pranešimų.
6 — 7:30 vai. — L. S. T. Korp! Neo-Lithuania ruo

šiamas literatūros vakaras.
7:30 vai. — Bankietas:
7:30 Rinkimosi laikas;
8 Vakarienė.

SEKMADIENIS, GEGUŽĖS mėn. 28 d.
9 vai. — Komisijų posėdžiai.
10 vai. — Pamaldos — Tėvų Jėzuitų koplyčioje, 5620 

So. Claremont Avė,
10:45 vai. — Vainiko padėjimas prie žuvusiųjų pa

minklo (prie Jaunimo namų) ir šv. Kazimiero kapinėse 
mirusiųjų Sąjungos narių pagerbimas.

1 — 3 vai. — Darbo posėdis:
a) Ateities veiklos gairės — Antanas Senikas;
b) Diskusijos
c) Skyrių veikla ir jos pagyvinimas — Kazys Pocius;
d) Skyrių atstovų pranešimai ir diskusijos. 
3:15 — 5 vai. — Darbo posėdis:
a) Mandatų komisijos pranešimas;
b) Nominacijų komisijos pranešimas;
c) Rinkimai:

1. Sąjungos Pirmininko ir Valdybos,
2. Revizijos Komisijos,
3. Tarybos;

d) Rezoliucijų ir sveikinimų komisijos pranešimas;
e) Klausimai ir sumanymai;
f) Seimo uždarymas.
Tuoj po Tautinės Sąjungos Seimo uždarymo ten pat 

įvyks Vilties Draugijos narių susirinkimas.
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