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CLEVELAND, OHIO 

ANTRAS 
LITERATŪROS 

VAKARAS N. YORKE 
Antrasis Brooklyno dainų ir 

literatūros vakaras, įvykęs ba
landžio 29 d. Piliečių klubo sa-
l§je, praėjo dideliu pasisekimu. 
Vakarą atidarė ALTS skyriaus 
pirmininkas J. Ginkus. J. Kiau
nė apibūdino lietuvių kultūros 
vertybes, kurias lietuviai kuria, 
kur jie bebūtų. 

Vakaro programai vesti buvo 
pakviestas žurnalistaą Vala
kas, kuris trumpai supažindino 
publiką su programos dalyviais. 
Iš rašytojų dalyvavo St. Zo-

•barskas, Vilius Bražėnas ir Le
onardas Žitkus. Visi jie paskai-

/ 

tė savo naujausios kūrybos. 
.Dainos dalį atliko Harmonijos 
ansamblis, vedamas V. Pranc-
kienės ir Aitvarų vyrų balsų 

,kvartetas, vedamas A. Mrozins-
ko. Solo dainavo M. Nainy tė -
Dabužinskienė, akomponuojant. 
A. Mrozinskui. 

Nortf panašūs literatūros va
karai Brooklyno lietuviams dar 

' tebėra naujovė, bet, atrodo, su
sidaro pakankamai publikos, 
kuri domisi literatūra ir lietu-i 
viška daina. Vakare buvo atsi
lankę lietuvių ir iš New Yorko 
apylinkių, Pr. Lapienė su vyru 
iš Stony Brook, keletas asmenų 
iš Stamfordo, Conn. 

Tą pačią dieną, tik -vieną va
landą vėliau, Apreiškimo para
pijos salėje • dramos aktoriaus 
Vitalio Žukausko studija antrą 
kartą statė "Amerika pirtyje". 
Vaidinimas praėjo *-gerai, rlors^~ 
nebuvo apsilankę tiek publikos, 
kiek jos buvo premjeroje, žino
vai tvirtina, kad šįkart buvę 
vaidinama geriau, negu pirmąjį 
kartą. 

* * 

Šį sekmadienį, gegužės 6 d. 
Manhattan Center New Yorke 
įvyksta dainų šventė, dalyvau
jant pavieniams dainininkams, 
chorams ir instrumentalistams. 

mšm 
- 'ITH* 

metai DIRVA 
•* * %*> 
THE FIELD 

^ & CLEVELAND, OHH> 

tP 

Atsk. Nr 

centai 

Newarkieciai rengia 
ankstyvą gegužinę 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Newarko (5-tas) sky
rius šių metų gegužės, 27 dieną 
Lindeno lietuvių parke ruošia 
pirmąją Šį sezoną gegužinę -
pikniką., 

Gegužinės programą atlikti 
kviečiami: akt. V. Žukauskas, 
muzikas čižauskas ir jo vado
vaujamas Lindeno lietuvių cho
ras. 

DP KOMISIJA 
primena visiems tremtiniams 
nuo 18 iki 26 metų, kad jie pri
valo būti užsiregistravę vieti
niame Selective Services Board. 
Neužsiregistravę gali būti bau
džiami iki 10,000 dolerių pa
baudos, ar 5 metų kalėjimo, ar 
abiem bausmėm kartu. 

Gydytojai ir dantų gydytojai 
turi registruotis iki 51 metų 
amžiaus. Jie, jei turi pirmuo
sius pilietybės popierius, gali 
nurodyti, ar jie norėtų, jei bū
tų pašaukti, būti paskirti į me
dicinos korpą: jie gali ten pa
tekti, jei atitiks fizines ir pa
sirengimo sąlygas. Kiti į karo 
karininkų ar kitas specialias pa
reigas gali patekti tik būdami 
piliečiai. 

Chicagoj gyvenančios 
Marcinkaitės, kilusios iš Vikrai-
čių kaimo, Kelmės valse, (viena 

» ištekėjusi už Nawazelskio), pra
šomos atsiliepti giminaičiui Vla
dui Brazaičiui, 351 Carrington 
St., Adelaide, S. A., Australia, 

New Yorko lietuviai 
įteikė geliu gen. MacArthurui 

Taip atrodanti atominė bomba anot LOOK paskelbtųjų piešinių. Ji esanti 20 pėdų ilgio, 
9-10 pėdų skersmens, sverianti 10,000 svarų ir galinti sprogti 40 sekundžių po išmetimo 
iš lėktuvo, žemutinis paveikslas rodo bombą ką tik paleistu iš lėtuvo B-50. žinoma, tai 
nėra fotografijos, o tik dailininko Jim Berryman piešiniai. Dailininkas dalyvavęs bombos 
bandymo misijoj. Generolas Įeit. Curtis LeMay, aviacijos strateginis vadas sako, jog tie 
piešiniai yra skelbiami, kad žmonės geriau įsivaizduotų kokie yra pasirengimai atomi
nio ginklavimosi srity, ir jog tas paskelbimas galįs padėti išlaikyti taiką... 

Ar karas ilgai vyks tik 
šis klausimas šiandien yra 

aktualiausias. Atsakymas į jį 
rengiamas lygiai Washingtone, 
lygiai pačioje Korėjoje. 

Korėjoje kinų ofenzyva nesi
seka jiems taip, kaip jie, be 
abejo, tikėjosi. Pirmoji puolimo 
banga sulaikyta, Jungt. Tautų 
kariuomenės vadovybė.tikisi ir 
kitas bangas taip pat sulaikyti. 
Kinai buvo atvirai užsimoję 
gegužės pirmąją dieną švęsti 
Seule,7 prie kurio buvo prisiar
tinu vos per keletą mylių, bet 
susitiko su tokiu pasipriešini
mu, kad, atrodo, tuo tarpu jie 
atsisakė nuo sumanymo pulti 
Seulą ir dabar j ieško kitos, silp
nesnės fronto vietos. Tarp 'ko 
kita, kinai, atsiėmę neseniai 
amerikiečių buvusias užimtas 
elektros stočių užtvankas, už
darė tas užtvankas, kad nusek
tų vanduo dviejose upėse, per 
kurias kinai nori persikelti. Už
darius užtvankas, upėse vanduo 
tikrai tiek nusekė, kad dauge
lyje vietų per jas buvo galima 
persikelti be tiltų. Tačiau ame
rikiečiai pirmą kartą pavartojo 
tam tikras bombas, vadinamą
sias oro torpedas, ir sudaužė 
vienus užtvankos vartus visiš
kai, o kituose vartuose pramu-
šo didoką skylę, ir vanduo, vėl 
išsiliejo į upes tiek, kad per 
jas jau nebegalima pereiti be 

'Visdėlto karinė vadovybė ma
no, kad padėtis Korėjoje tebė
ra gana pavojinga: numatomi 
sunkumai didesni, negu buvo 
sutikti ankstesniųjų kinų puoli
mų nietu. Visų pirma, kinai 
dabar puolimui yra daug ge
riau pasirengę ir turi dide

lius kariuomenės rezervus. Be 
to, yra žinoma, kad Mandžūri-
joj, ties Korėjos siena, yra apie 
800 rusiškų lėktuvų, kurie kiek
vienu metu gali įsijungti į puo
limą, o tai sudarytų didelių ne
malonumų JT kariuomenei. Ko
dėl tuo tarpu tie lėktuvai ne
naudojami, yra visokių spėji
mų. Gal neturi parengtų lakū
nų, gal bijo gresiančio bombar
davimo Mandžūrijoj, o gal tuo
se lėktuvuose yra tik rusų la
kūnai, ir bijo, kad' kuris lėktu
vas pašautas nenukristų JT ka
riuomenės pusėje ir nepatektų 
įrodymui, kad rusai jau daly
vauja kare. Kaip žinoma, nors 
jau buvo pašauta keliolika ru
siškų sprausminių lėktuvų — 
MIG (akimirka), bet nei vienas 
iš jų nenukrito sąjungininkų 
pusėje. 

Atrodo, jeigu tie lėktuvai bū
tų panaudoti, tai būtų neišven
giamai bombarduojamos jų ba
zės. O tai jau išplėstų karą už 
Korėjo ribų. Dabar raudonieji-
turi apie 50 aerodromų šiauri
nėje Korėjoje, kuriuos ameri
kiečių lėktuvai rūpestingai bom
barduoją,e kinai skubiai jua* 
vel taisę .* . ; 

Tuo metu, kai kinų ofenzyva 
jau sugriovė teoriją, kad tik 
generolo MacArthuro asmuo yra 
kliūtis prieiti prie paliaubų ar 
net taikos Korėjoje, ir kai jau 
dabar tenka 'pradėti vartoti tas 
priemones, kurias gen. Mac-
Arthuras buvo rekomendavęs 
vartoti, Washingtone Tolimųjų 
Rytų ir bendros politikos klau
simai pradedami nagrinėti iš 
esmės. Ketvirtadienį, gegužės 
3 d., prasideda to klausimo ty

rinėjimas JAV senate. Gynimo 
ir užsienio politikos komisijos 
(iš viso 36 senatoriai) pradeda 
tardymą, kurio tikslas išaiškinti 
visas aplinkybes, atvedusias 
prie gen. MacArthuro atstaty
mo. Pirmasis liudytojas pats 
generolas MacArthuras, Toliau 
bus klausinėjami vyriausios ka
riuomenės vadovybės nariąi ir 
administracijos pareigūnai. Jau 
paskelbtas gen. Wedemelerio 
pranešimas, kuris keletą metų 
buvo paslaptyje, iš kurio pa
aiškėjo, jog ten buvo rekomen
duota stipriau remti čiankaiše-
ką, pristačius prie jo stiprią ka
rinę misiją, dar tada, kai čian-
kaišekas valdė Kinijos didžiąją 
dalį. Tada tas siūlymas buvo 
atmestas. Dabar jau siunčiama 
į Formozą 600 asmenų karinė 
misija ir čiankaišekui pripažin
ta lygi teisė gauti Amerikos 
ginklų, kaip ir Europos kraš
tams. Taip pat atskleidžiamas 
ir Trumano pasitarimo su Mac-
Arthuru turinys. 

Tas tyrinėjimas formaliai yra 
skirtas tik išaiškinti, kodėl Mac
Arthuras buvo atstatytas, bet 
ištikrųjų jis sudarys pagrindą 
spręsti, kokios politikos laiky
tis toliau. Tai tyrinėjimas, ku
ris turės didelės įtakos ne tik 
Amerikoje, bet ir viso pasaulio 
politikoje. 

Buvo manyta, kad tas tyri
nėjimas vyks viešai ir bus ma
tomas net televizijoje, bet nu
tarta jį atlikti uždarai, kadangi 
Čia būsiančios paliestos karinės 
paslaptys. Tik vėliau, išskyrus 
neskelbtinas vietas, klausinėji
mo turinys būsiąs viešai skel
biamas. 

Kaip kasmet, taip ir šiemet 
New Yorko lietuviai dalyvavo 
tradiciniame lojalumo parade, 
kuris įvyko balandžio 28 d. 

Penktąja Avenue pražygiavo 
per pusė miliono asmenų. Para
dą pradėjo ir po to jį priėmė 
generolas MacArthuras. 

Lietuvių grupė, žygiavusi po 
graikų, buvo gana gausi ir gra
žiai pasirodė. Lietuvaitės, tau
tiniais drabužiais apsirengusios, 
įteikė generolui puokštę gėlių, 
kurias jis mielai priėmė ir pas
kui perdavė savo žmonai. Ka
dangi šalia tribūnos esantieji 
tvarkdariai nenorėjo leisti mer
ginoms prieiti prie generolo, tai 
jis pats, jas su gėlėmis pamatęs, 
pamojo. Po to apie šį įvykį pra
nešė New York Times radijas 
bei parašė vietinė spauda. 

Šiame parade lietuviai dar ir 
antrą kartą atkreipė generolo 
dėmesį. Lietuvių grupėje žygia
vo Stalinu persirengęs asmuo, 
priešakyje nešdamas plakatą su 
įrašu "Aš noriu tik taikos**, o 
užpakalyje vežėsi patrankėlę, 
užrašytą "Made in USSR". New-
yorkiečiai kvatodami palydėda
vo "Staliną", o kai jis žygiavo 
pro tribūną ir rodė savo pa
trankėlę, gen. MacArthuras jam 
paodė žemę. New Yorko spauda 
įsidėjo nuotraukų, kurios vaiz
davo "Staliną" ir generolą Mac-

Arthurą, jam rodantį žemę. 
Po Stalino ėjo enkavedisto re

težiuose surakinta kenčianti 
Lietuva — čia merginos nešė 
didžiulę Lietuvos tautinę vėlia
vą. Trylikoje didžiulių plakatų, 
kuriuos nešė įvairių lietuviškų 
organizacijų nariai, buvo aštrių 
įrašų prieš komunizmą. Kaiku-
riuos jų citavo vietinė spauda. 

Paradą organizavo New Yor
ko Lietuvių Taryba, talkinin
kaujant visai eilei rinktų as
menų ; J. Ginkui, M. Kižytei, H. 
Krištaponiui, V. Alksniniui, ad-
vok. St. Briedžiui, dail. P. Jar 

nušui ir kitiems. 

Antradienį, gegužės 1 d. ir 
komunistai New Yorke suren
gė eiseną, kuri tačiau buvo grei-' 
čiau panaši į laidotuvių eiseną, 
negu į paradą. Eisenoje dalyva
vo apie 6,200 asmenų ir šaly-
gatviuose buvo apie 13,000 žiū
rovų, iš kurių tarpo, vietoj gė
lių, į eiseną buvo paleista suvy
tusių daržovių ir net senų kiau
šinių. Eisenos priešakyje ėjo 7 
iš 11-kos nuteistųjų komunistų 
vadų, kurie tebėra laisvi, ka
dangi byla dar tebėra apeliaci
nėje instancijoje. Eisena buvo 
tyli, nešė plakatus sii parašais: 
"Mes einame už taiką", bet pat
rankos su užrašu "Made in US
SR" jie, žinoma, nerodė... 
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©romyko griausmai 
Klysta, jei kas mano, jog 

Paryžiuje vykstanti keturių di
džiųjų valstybių užsienių rei
kalų ministerių atstovų konfe
rencija jau pasibaigė. Priešin
gai, jau prasidėjo trečias mė
nuo, kaip ji vis dar posėdžiau
ja... ruošdama dienotvarkę 

James M. Mclnemey, JAV vy
riausiojo valstybes gynėjo padė
jėjas sako, kad karo atvejų, jei 
pasirodytų reikalinga, 14,000 ko
munistų partijos narių iš karto 
būtų izoliuoti kalėjimuose, kaip 
galimi šnipai ir penktosios ko
lonos veikėjai. Iš viso Ameriko
je esą 43,000 komunistų partijos 
narių. 

pačių ministerių konferencijai. 
Trysdešimts šeštajame posė

dyje Maskvos atstovas Gromy-
ko pasakė griausmingą kalbą, 
kurioje buvo paliesti tokie 
su dienotvarke artimai surišti 
klausimai: 

"Nėra jokios abejonės, Ko
rėjoje neužteks vietos baltiems 
kryžiams ant intervencionistų 
kariuomenės karių kapų, jeigu 
ji nesiliaus ..." 

"Churchillio pareiškimas par
lamente yra atominiais ginklais 
žvanginančio agresoriaus pa
reiškimas." 

"Churchillio ir jo advokatų, 
kaip Davies, tfalbų klausydama 
paraustų pati Kleopatra" ... 

Kai anglų delegatas Davies 
bandė protestuoti dėl kalbos to
no, Gromyko pareiškė: 

"Dar gali būti ir nemaloniau! 
Sovietų delegacija nesirūpina, 
ar jos pastabos kam patinka." 

Visdėlto derybos vyksta to
liau. Nėra pirmojo, kuris pąsa-
kytų, kad gana tos komedijos... 

VOGELERJ 
, PALEIDO 

Prieš 17 mėnesių Vengrijoje 
buvo suimtas amerikietis Voge-
leris, tarptautinės telegrafo ir 
telefono sąjungos augštas pa-

Aneurin Bevan (viršuj) ir Ha
rold Wilson (apačioj) — nese
niai iš Anglijos vyriausybės pa
sitraukę ministerial. Tuo tarpu 
jie tebepalaiko vyriausybę savo 
balsais parlamente, todėl jau po 
jų pasitraukimo vien} klausimą 
balsuojant vyriausybė dar išlai
kė daugumą. Tuo tarpu neaišku, 
ar ilgai Anglijos dabartinė vy
riausybė galės išsilaikyti tokioj 
svyruojančioj padėty. 

IRANO PREMJERAS 
ATSISTATYDINO 

Irano premjeras Hussein Ala, 
neilgą laiką pirmininkavęs vy^ 
riausybei, pasitraukė sakyda 
irias, kati jam nepavykę suda
ryti krašte ramybės, žibalo na
cionalizacija vyksta, tačiau ne
ramumai didėja, kuriuos kelia 
ir fanatikai nacionalistai - reli-
gininkai, ir taip pat komunistai, 
plačiai įsiskverbę į vadin. Tu-
deh partiją. Bijoma, kad, jeigu 
vyriausybei nepavyks greitu lai
ku sugrąžinti krašte tvarką, ga
li įvykti komunistinis pervers
mas Irane. 

AUSTRALIJA 
BALSAVO 

Australijoj užpereitais metai 
žemuosiuose rūmuose rinkimus 
laimėjo liberalai, ir socialistinė 
vyriausybė turėjo užleisti vietą 
liberalinių partijų koalicijai. Ta
čiau senate tebebuvo socialistų 
dauguma, dėl ko vyko nuolati
niai nesutarimai tarp abejų rū
mų. Dėl to buvo paleisti abeji 
rūmai ir paskelbti nauji rinki
mai. šiuose rinkimuose liberali
nių partijų koalicija laimėjo 
daugumą, bet mažesnę, negu 
1949 metais. 
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reigūnas. Jis apkaltintas, kaip 
šnipas (prisipažino!) ir nuteis
tas 15 metų kalėti. Tada Ame
rikos vyriausybė uždarė Veng
rijos konsulatus Amerikoj ir su* 
stabdė vizų davimą į Vengriją. 

Po ilgų derybų, Vogeleris pa
leistas. Už tai atidaryti vengrų 
konsulatai, vėl duodamos vizos 
į Vengriją. Be to, leista grąžin
ti iš Vokietijos į Vengriją tai
kos sutarty numatytą turtą. 

Vogeleris sako, kad jis tik 
dabar sužinojęs apie karą Ko
rėjoj. Jam buvę tvirtinama, kad 
Amerikos vyriausybė juo nesi
rūpina ir Amerikos cenzūra ne
praleidžia jo šeimos jam rašytų 
laiškų ir neteikianti jo rašytų 
| laiškų .. < . ' 
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