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Lietuvoj klesti niekalu gamyba
antrąją čiaus vardo avalynės kom

binatas. štai kaip inspekci
ja apibūdina tos įmonės ga
mybą : "... greitai atsikli
juoja arba deformuojasi pa
dai, atsiranda plyšeliai tarp 
kulnelio ir pado, pamušaluo
se nuolat susimeta raukš
lės ... patikrinus 10,000 
porų vaikiškos avalynės, ku
rią išleido Eidukevičiaus 
vardo kombinatas, 3729 po
ros ... teko visai išbrokuoti 
arba pervesti į žemesnę rū
šį. Menkavertę, nepraktišką 

tuvių Šiaulių įmonei gami-. avalynę meistrai išleidžia 
niai dažnai grąžinami visu 
100%. Vasario mėnesį labai 
blogą avalynę su "Elnio" 
kombinato ženklu gavo 
maskviečiai. Maskvos uni
versalinė parduotuvė išbro
kavo net 36.7% ten gautos 
Šiaulių kombinato gamintos 
vaikiškos avalynės. Ir tai ne 
vienintelis faktas, "Elnio" 
kombinatui tas atsitinka 
dažnai".

šiauliškį 
Nurokų)
ir rašoma kone 

kaip apie įmonę, 
nors pasižyminčią

"Elnio" 
fabriką

Prekių kokybės inspekci
ja viešai atvertė gamybos giriama yra vilniškė įmonė, 
gausumu garsinamos pra- dabar vadinama Eiduke.vi- 
monės Lietuvoje 
medalio pusę.

Apie
(buvusį 
kalbama 
kasdien, 
vis kuo
ir daug bei gerai gaminan
čią. Bet inspekcija balan
džio 8 viešai pareiškė: 
”Ypač blogos kokybės ava
lynė gaminama Šiaulių "El
nio” odos-avalynės kombi
nate. Iš prekybinių bazių 
(urmo sandėlių) ir parduo-

Žinios iš viso 
_ pasaulio .

JAV ATSTOVŲ RŪMŲ užda
rame posėdyje buvo paruoštas 
kompromisinis planas seno am
žiaus žmonių sveikatos drau
dimo reikalu. Manoma, kad tas 
planas galįs būti kongreso netru
kus priimtas.

Smulkesnės jo detalės dar nė
ra išdirbtos, tačiau projekte nu
matoma, kad Sočiai Security pen
sininkai galėtų pasirinkti arba 
ligoninės draugimą arba kiek pa
didintas mėnesines pašalpas, 
gaunamas pagal dabartinę sene
lių ir našlių draudimo progra
mą. šis planas padidintų Sočiai 
Security mokesčius, kad pa
dengus susidarančius papildomas 
išlaidas.

Prez. Eisenhoweris ir vice- 
prez. Nixonas jau anksčiau yra 
pareiškę, kad jie esą priešingi 
tokiam pensininkų sveikatos 
draudimui, kuris būtų finansuoja
mas iŠ Sočiai Security fondų.

KOMUNISTINES KINIJOS 
premjeras Ču En-lai buvo labai 
šaltai sutiktas Indijoje. Premje
ras Nehru jau sveikinimo kalboje 
pasakė, kad sienų ginčas sukūrė 
labai sunkią problemą. Kinijos 
atstovui apsaugoti buvo sutelkta 
tiek daug policijos, kad kai ku
riose vietose jos buvo daugiau, 
negu žiūrovų. Stebėtojai praneša, 
kad, nepaisant prasidėjusių pasi
tarimų, iš abiejų pusių smarkiai 
stiprinamos sienos naujai pri
traukiamais kariuomenės dali
niais.

KUBOS premjeras FidelCast
ro apkaltino JAV, kad jos laivy
no bazė turinti ryšio su sąmoks
lu sukurti rezistencinį sąjūdį ry 
tinės Kubos kalnuose. Washingto- 
nas tą kaltinimą paneigė.

"Try's broliukai", šįmet gimę Kauno zoologijos sode, Mickevi
čiaus slėnyje.

Kita garsi ir nemažiau

vienerių — pusantrų metų 
amžiaus vaikams".

Panašiai inspekcija atsi
liepia apie visą eilę kitų 
įmonių. Pavyzdžiui:

"Nekartą buvo sustabdy
tas prekių priėmimas iš Jo
navos baldų fabriko, Vil
niaus "Rožės" ateljė, Kau
no "Priekalo” gamyklos, 
"Kaspino” fabriko, Panevė
žio "Nevėžio", Vilniaus 
"Lelijos" siuvimo fabrikų. 
Blogos kokybės gaminius 
nuolat stengiasi įbrukti var
totojams Vilniaus, Klaipė
dos, Mažeikių, Tauragės, 
Kretingos rajonų vietinių 
ūkių įmonės, o taip pat "Tė
vynės", "Kovo 8-tosios”. 
"Naujojo Gyvenimo", Rau
donojo Spalio” artelių apsi
leidę vadovai".

"Šįmet teko išbrokuoti 
27% Kauno "Litekso” iš
austo lengvesnio drapo . .. 
nekartą teko užkirsti kelią 
į parduotuves "Kauno Au
dinių" fabriko gaminiams".

”,.. užkietėję brokdariai, 
besistengia išleisti kodau- 
giau produkcijos, bet visai 
nekreipiu dėmesio į kokvbę, 
už kiekybinius rodiklius 
gauna premijas, ir toki nu
sikaltėliai patenka netgi į 
garbės lentas, apdovanoja
mi garbės raštais”,

.. Praeitais metais bu
vo išbrokuota žymi dalis vi
sų mūsų baldų pramonės 
gaminių. Prekybos tinklas 
buvo nutraukęs produkcijos 
priėmimą iš Klaipėdos, 
Šiaulių, Šilutės ir Jonavos 
baldų gamybos įmonių. Ne
kokybiškus, ypač daug de
fektų turinčius baldus mė
gino prekybai įpiršti Plun
gės, Panevėžio, Kretingos ir 
kitų rajonų vietinių ūkių 
valdybų įmonių vadovai".

"Patikrinus kėdes, lovas 
ir kitus gaminius, kuriuos 
išleido Kauno baldų kombi
natas ... teko grąžinti 
meistrams pataisyti. Vil
niaus baldų kombinatas 
taip gamino, kad grąžinta 
pataisyti visos čia paga
mintos kėdės..."

Viena iš svarbiausių tos 

niekalų gamybos klestėjimo 
priežasčių, anot inspekcijos, 
esanti "šturmavimas”, tai 
yra, lėtumas mėnesio pra
džioj ir skubėjimas pabai
goj, kad būtų įvykdytas 
planas. Kita priežastis — 
nesąžiningumas technologi- . 
nių reikalavimų srityje, blo
ga mašinų priežiūra. Kalti 
esą ir kontrolieriai, kurie į 
nesąžiningumus bei apsilei
dimus žiūrį pro pirštus {nė
ra kas kontroliuoja kontro
lierius !). Ir pagaliau — blo
gi sandėliai: ”Po atviru 
dangum laikoma medinė ta
ra (dėžės) Šiaulių "Elnio”, 
"Raudonojo Spalio” ir kito
se įmonėse. Galima nesun
kiai įsivaizduoti, kaip atro
dys avalynė, kuri ilgesnį 
laiką išbus drėgnose, lietaus 
permerktose dėžėse, juo la
biau, kad pusbačiai dažnai 
sudedami į plono kartono 
dėžutes, kurios neretai ne
atitinka avalynės išmierų. 
Suprantama, nukenčia ir 
baldų išvaizda, jeigu jie lai
komi įmonės kieme ar pa
našiai ...”

KNYGYNŲ SANDĖLIŲ 
VALYMO MĖNUO

Valstybinėms leidykloms 
kasmet skelbiant vis dides
nius išleidžiamų knygų kie
kių skaičius, vis dažniau iš
eina aikštėn ir skundai, kad 
sandėliai užversti neparduo
tomis knygomis, ir nėra 
vietos naujoms knygoms, 
kurių spausdinimas vyksta 
tuo tarpu tebedidėjančiu 
tempu. Tad nuo balandžio 
15 dienos prasidėjo Lietu
voje "knygų platinimo", 
tiksliau — neperkamų kny
gų iškišimo ir sandėlių pra- 
tuštinimo mėnuo. Knygas 
platinti turės įmonių 
bei įstaigų tarnautojai, kol
chozų bei sovchozų raštinių 
tarnautojai ir ypač moky
tojai. (LNA)

NERAMUMAI IR SUKILIMAI
PIETŲ KORĖJOJE būklė tebė

ra labai įtempta. Didžiųjų miestų 
gatvėse patruliuoja sunkieji tan
kai ir gausūs kariuomenės dali
niai. Spaudai uždėta griežta cen
zūra ir neleidžiama skelbti jokių 
žinių apie antradienį numalšintas ■ 
demonstracijas, kuriose daly
vavę apie 100,000 studentų, ir ku
riose žuvusiųjų skaičius galįs 
siekti 1950, o sužeistųjų prašokęs 
500.

JAV protestų spaudžiamas 
prez. Syngman Rhee pažadėjo iš
tirti neramumų priežastis ir jas 
pašalinti, bet tai būsią padaryta, 
kai būklė sunormalės ir karo 
stovis bus atšauktas.

Paskutinėmis žiniomis, P. Ko
rėjos vyriausybė įteikusi pre
zidentui atsistatydinimą.

PIETŲ AFRIKOS UNIJOJE 
prasidėjo skilimas tarp valdan
čiosios nacionalistų partijos va
dovaujančių sluoksnių, kai prem
jero pareigas einąs Paul O. San- 
der parlamente pareiškė, kad vy
riausybei reikią gerinti santykius 
su afrikiečiais, švelninant kai 
kuriuos įstatymus.

Pasiūlymuose nebuvo nieko 
naujo, nes juos anksčiau buvo 
paskelbęs partijos organas, tik 
nė vienas partijos lyderis nebuvo 
įtraukęs jų į savo kalbas. Bet 
daugiausia konservatyviesiems 
partijos sluoksniams nepatiko, 
kad vyriausybę apkaltino jos lai
kinis premjeras. Audringuose 
debatuose jie teigė, kad politinę 
liniją tegalįs keisti tik pats 
premjeras Verwoed, kuris šiuo 
metu tebesveiksta ligoninėje po 
atentato.

Tuo tarpu policija areštavo 
dar per 600 afrikiečių, per porą

JAUNIEJI MENININKAI ATEINA: jie dalyvaus gegužės 14 d. Clevelande įvykstančiame dainininkų, 
smuikininkų ir baleto šokėjų konkurse. Štai GENOVAITĖ ANTANAITYTĖ, dainavimą studijuojanti 
Chicago Conservatory of Music pas Alice Stephens. Yra trečio kurso universiteto studentė, gyvenanti 
Oak Park, III.

KARAS AR TAIKA PRIKLAUSYS NUO BERLYNO”
Griežtas valst. pasekr. Dillon pareiškimas

H

JAV valstybės pasekreto
rius Douglas Dillon užtik
rino, jog Vakarų valstybės 
neprileis, kad Vakarų Ber
lynas būtų "parduotas ver
gi j on” ateinantį mėnesį 
prasidedančioje viršūnių 
konferencijoje.

Jo pareiškimas, kuris lai
komas vienu aiškiausių lig-

dienų areštuotųjų skaičių padi
dindama iki 1,000. To pasėkoje 
projektuotasis visuotinis strei
kas sužlugo.

VENEZUELOJE sužlugdytas 
vieną dieną trukęs sukilimas 
prieš kairiosios koalicijos vy
riausybę. Sukilimą organizavo a- 
viacijos atsargos generolas 
Jesus Maria Castro Leon, kuris 
skelbė, kad jo sukilėliai esą anti- 
komunistai, kurie norį "išgel
bėti kraštą". Sukilėliai, atėję iš 
Kolumbijos, buvo trumpam laikui 
užėmę San Cristobal miestą ir 
paskelbę keletą atsišaukimų į 
gyventojus, bet, neradę gyvento
jų pritarimo, buvo išstumti at
gal.

Sukilimas, kaip Venezuelos vy
riausybė skelbia, buvęs remia
mas Dominikos Respublikos dik
tatoriaus Trujillo Molina.

BERLYNE sovietinio sekto
riaus policininkai bandė sulaikyti 
pabėgėlių į Vakarus bangą, pra
dėdami žmonių medžioklę pože
miniuose ir pakeltiniuose trau
kiniuose, kurie pagal okupacinius 
susitarimus yra administruoja
mi sovietinės zonos pareigūnų. 
Vakarų Berlyno policijai įsiki
šus, sovietiniai agentai grįžo at
gal. Praeitą savaitę į Vakarus iš 
sovietinės zonos pabėgo per 6,000 
vokiečių.

, VALST. SEKR. HERTER, kal
bėdamas Amerikos Valstybių Or
ganizacijos Taryboje, pareiškė, 
kad žemės reformos problema 
Pietų Amerikoje turėtų susilaukti 
skubaus organizacijos dėmesio. 
Jis siūlė įsteigti atitinkamą kre
dito įstaigą, kuri pagelbėtų ūki
ninkams. 

šiol paskelbtųjų prez. Ei- 
senhovverio administracijos 
pasisakymų prieš sovietų 
agresines pastangas, buvo 
sujungtas su įspėjimu, kad 
Chruščiovas "čiuožin ė j ą s 
ant labai plono ledo", gra
sindamas pasirašyti sepa- 
ratinę taikos sutartį su ma
rionetine Rytų Vokietijos 
vyriausybe.

Savo kalboje, pasakytoje 
AFL-CIO konferenc i j o j e 
tarptautinės būklės klausi
mais, pasekretorius Dillon 
pabrėžė, xkad karo ar taikos 
klausimas galįs priklausyti 
nuo to, kaip baigsis būsi
mos derybos dėl Vokietijos. 
Jis pareiškė, kad "šiandien 
jokia kita problema pasau
ly nėra tokia kritiška”, ir 
kad sovietų premjeras "gi
liai nusiviltų" tikėdamasis, 
kad Jungtinės Valstybės 
nusileis jo grasinimams.

Kodėl neatitraukia kariuo
menės iš Rytų Europos?
"Ponas Chruščiovas", kal

bėjo valst. pasekr. Dillon, 
"argumentuoja, kad mes 
turime skubiai likviduoti II 
Pas. karo 'liekanas’, kurių 
tarpan jis įjungia tai, ką jis 
vadina amerikiečių, britų ir 
prancūzų 'okupacija' Va
karų Berlyne. Bet ponas 
Chruščiovas turi pripažinti, 
kad tų 'liekanų' skaičius 
yra žymiai didesnis:

ar Sovietija pasiruošusi 
atitraukti savo kariuomenę 
iš Rytų Vokietijos ir kitų 
Rytų Europos kraštų, į ku
riuos ji įvesta apgaule?

ar ji nori suteikti apsi
sprendimo teisę Rytų Vo
kietijos valstybėms pačioms 
pasirinkti savo likimą?

ar ji nori pašalinti separa- 
tinės šiaur. Korėjos fikciją, 
leisdama visos Korėjos gy
ventojams susijungti laisvų 
rinkimų, prižiūrimų Jungt. 
Tautų, keliu?

ar ji pagaliau nori liautis 
griovusi veiks m i n g u m ą 

Jungt. Tautų Chartos, ku
riai ji pati iškilmingai įsi
pareigojo San Francisco 
konferencijoje, ir kurios 
pritaikymas buvo nuolat 
kliudomas serijomis veto 
panaudojimų Saugumo Ta
ryboje ?

Jungtinės Valstybės ir 
Vakarų sąjungininkai būtų 
laimingi, matydami tas II 
Pas. karo liekanas pašali
nant. Bes mes nesame pa
siruošę tą procesą pradėti 
nuo Berlyno izoliavimo ir 
prarijimo”*

Vakarai sieks laikinio 
susitarimu

A n k s t esnėje AFL-CIO 
konferencijos dalyje buvo 
pasakyta nemaža priekaiš
tų JAV administracijai. 
Walter P. Reuther, automo
bilių darbininkų unijos va
das, skundėsi, kad JAV at
stovai einą į tarptautines 
derybas, neturėdami pozi
tyvių savų pasiūlymų, o 
tiktai ginąsi nuo sovietinių 
reikalavimų. Vienas Har- 
wardo universiteto užsienių 
reikalų ekspertas pareiškė, 
kad jis nematąs jokių ženk
lą, jog sovietai norėtų Ber
lyno problemą išspręsti šiuo 
metu.

Valst. sekr. Dillon pareiš
kė, jog reikią siekti laikinių 
susitarimų, kad sumažinus 
tarptautinę įtampą.

Vak. Vokietijos užsienių 
reikalų ministeris von 
Brentano, grįžęs iš pasita
rimų Washingtone, prasita
rė, kad Vakarų valstybės 
susitarusios siekti laikinio 
Berlyno krizės sprendimo, 
pagrįsto sąjungininkų oku
pacinių teisių išlaikymu ta
me mieste. Iš to prasitari- 
mo išryškėjo, kad Washing- 
tono pasitarimuose atmes
ta kanclerio Adenauerio re
komendacija, kurioje jis 
reikalavo Berlyno klausimu 
palikti status quo.
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Taip buvo išdavinėjama Amerika Siena ar frontas?
SOVIETAI GAVO TIK KLIŠES, BET Nuo MacMahon iki Nehru.-Kinija nori Tibetą 

visiškai izoliuoti nuo Indijos.

Vos tik JAV finansų ministerio 
pavaduotojas Harry Dexter White 
įteikė sovietų ryšininkei Eliza- 
beth Bentley apyvartoje dar ne
sančių okupacinių markių pavyz
džius, jau kitą rytą specialus 
rusų kurjeris juos nugabeno į 
Maskvą. Ten sovietiniai pinigų 
klastojimo specialistai tuoj pri
ėjo išvados, jog tų pinigų nesą 
galima suklastoti. Jie grąžino 
pavyzdžius į Washingtoną, parei
kalaudami popieriaus, ant kurių 
pinigai spausdinti, dažų ir iš
samių spausdinimo instrukcijų.

Labai Įtartina

sukasi, ir todėl jam 
"Toks įsakymas iš 
tamsta turi jo klau-

Harry Dexter White vos 
neapalpo, kai Bentley jam iš
dėstė Maskvos pageidavimus. Jis 
iškėlė aukštyn abi rankas ir su
aimanavo:

--Tai neįmanoma!
--0 ką tamsta į tai jam at

sakei?--klausia FBI valdininkas.
Elizabeth Bentley delsia su 

atsakymu.
--Aš iš tikrųjų nežinojau, apie 

ką reikalas 
tepasakiau: 
viršaus, ir 
syti!"

Iš kitos
buvo taip jau lengvai išpildomas. 
Tik viena jis galėjo padaryti be 
didelio pavojaus: įsakmiai pri
tarti, kad būtų sovietams per
duotos pinigų spausdinimo klišės 
su visais priklausančiais prie
dais.

Todėl jau per sekantį užsie-^ 
nio ir karo ministerijų atstovų 
posėdį Harry Dexter White, kaip 
JAV iždinės atstovas, pareika
lavo oficialiai perduoti sovietams 
banknotų spausdinimo klišes.

pusės, įsakymas ne-

CHARCOAL GRILl
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Fridays ... 9:30 to 6:00
EUCLID DRIVE-IN WINDOW
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IR SPAUSTUVĘ
--Priešingu atveju kils pavo

jus, kad nuo to nukentės Vo
kietijos vienalytiškumas ir są
jungininkų solidarumas. Vokieti
jos okupaciją negalima pradėti 
dviem skirtingom valiutos sis
temom.

Whites kolega iš finansų mi
nisterijos,, pasekretorius Dr. 
Bell, kuris taip pat dalyvavo tame 
posėdyje, tariasi klaidingai nu
girdęs White kalbą. Kaip tik ta
sai White, apie kurį ministeri
joje kalbama, kad jis paruošęs 
planą visai Vokietijos pramonei 
sunaikinti, dabar kalba apie ūki
nį Vokietijos vienalytiškumą?

Dr. Bell įsakmiai pasipriešina 
tokiam pasiūlymui:

--Finansų ministerija dar nie
kada negamino banknotų klišių, 
kad jas perdavinėtų kitoms 
valstybėms.

Graviravimo ir spausdinimo 
įstaigos direktorius Alvin Hali, 
kuris jau seniai žinomas, kaip 
perdidelio dosnumo sovietams 
priešas, pasisako dar aiškiau:

--Jei duosime klišes, tai ry
toj jie paprašys dažų, poryt po
pieriaus arba net ir atspausdintų 
banknotų. Ir taip mes jau pačioje 
pradžioje prarasime okupacinių 
markių kontrolę.

Tą dieną nepasiekiama jokio 
nutarimo, ir Whites laiškas, kurį 
sekančiomis dienomis Bentley 
perduoda misteriui "Bill", skam
ba labai pesimistiškai.

Molotovas grasina
FBI valdininkas varto toliau 

"klastotojo White" bylą. Pra
ėjus maždaug dviem savaitėm, 
tuo reikalu kalbasi Sovietijos už-

.ded and ^ern

and get a

Celebrate With Us 
through 

Friday, April 29th

... when you deposit 
$1OO or more 

to a new or existing 
savings account 

at...

sienių reikalų komisaras Molo
tovas suJAVpasiuntiniuMaskvo- 
je William Harriman. Apie su
klastotąsias amerikines okupaci
nes liras Italijoje, žinoma, ne
užsimenama.

--Jei Washingtonas atsisa
kinės perleisti Sovietų Są
jungai pinigų spausdinimo klišes, 
--grasina Molotovą s,--mūsų ka
rinei administracijai neliks kito 
kelio, kaip spausdinti savuosius 
okupacinius pinigus. Šis klausi
mas turi būti kuo greičiausiai 
išspręstas.

Harriman tuoj pat telegrafuoja 
į Washingtoną apie ultimatyvų 
sovietinės vyriausybės reikala
vimą. Čia tas pranešimas visus 
nustebina. Iš kur sovietai iš vi
so žino, kas planuojama? Bet 
čia White turi progos pakloti savo 
kozerį:

--Atskirų pinigų spausdinimu 
Vokietija bus suskaldyta į tris 
okupacines zonas: sovietinę, 
anglų ir amerikiečių (apie pran
cūzų zoną tuo metu dar nebuvo 
kalbos). Tai prieštarauja mūsų 
vyriausybės planams--perauk
lėti vokiečių tautą.

Bet užsienių reikalų minis
terija neskuba su sprendimu. 
Ji stengiasi atsakomybę nuversti 
ant jungtinio šefų štabo pečių.

Patys nugabeno
Balandžio 13 datuotame laiške 

generolas Marshallis, JAV ar
mijos generalinio štabo virši
ninkas, pataria, kad noromis ne
noromis reikią Sovietijai duoti 
Pageidaujamą medžiagą. Vienin
tele kliūtimi jis nurodo: "kiek tuo 
nebus pakenkta generolo Eisen-
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"Medinio tigro metais, penkto 
mėnesio dešimtą dieną", pagal 
tibetiečių laiko skaičiavimą, 
Simloje (šiaur. vak. Indijoje) bu
vo tarp Indijos, Tibeto ir Ki
nijos pasirašyta sutartis, kuri 
tebekelia didelį galvosūkį ne tik 

howerio vadovaujamų okupacinių 
įgulų aprūpinimui..."

Harry Dexter White pasisku
bino atitinkamas įstaigas užtik
rinti, kad to neatsitiksią, ir ly
giai už mėnesio, 1944 gegužės 
13 iš Washingtono išskrido DC-47 
lėktuvas, gabenąs meistriškai 
pagamintas klišes, nedidelį kiekį 
popieriaus ir reikalingus dažus.

Nepaisant smulkmeniškų ins
trukcijų, sovietai vis dėlto ne
būtų pajėgę savo mašinomis at
sispausdinti okupacinių markių, 
jeigu amerikiečiai, kad ir ne
sąmoningai, jeims nebūtų pali
kę specialios spaustuvės.

1945 balandžio 19 amerikinės 
armija užėmė Leipzigą, iš ku
rio netrukus atsitraukė, nes so
vietai reiškė pretenzijas į 
Tiuringiją ir Saksoniją. Leipzige 
veikė visam pasauly pagarsėjusi 
Giesecke und Devrient spaustuvė 
—banknotų, akcijų ir panašių do
kumentų spausdinimo specia
listai. Vos tik raudonajai armi
jai įžengus, ta spaustuvė buvo 
rusų konfiskuota.

Vienos, dviejų ar penkių 
markių banknotais perdaug ne- 
siterliota: sovietinės okupacinės 
įstaigos tuoj pat pradėjo spaus
dinti tūkstantines ir jas leisti 
apyvarton. Vien tik valiutos re
formos dieną, 1948 metų pa
vasarį, jų buvo vakarinėje Vokie
tijoje suregistruota 1,794,922.

(Bus daugiau)

Indijos premjerui Nehru, bet ir 
tarptautinės teisės žinovams. To 
1914 liepos 3, pagal europinį lai
ko skaičjavimą, Kinijos res
publikoj' įgaliotinis Ivan Čen at
sisakė pilna pavarde pasirašyti 
sutartį, liečiančią Tibeto sta
tusą ir sienas. Ir taip, šalia mil
žiniškų Dalai Lamos įgaliotinio 
ir britų-indų karališkosios karū
nos antspaudų joje tėra tik ki
niečio inicialai. Kinija sutarties 
ir vėliau nei pasirašė, nei rati
fikavo, nors 40 metų de facto 

pripažino jame išdėstytas deta
les apie Tibeto teisinę būklę.

Indijos vicekaraliaus vardu tą 
sutartį pasirašėSirArthur Henry 
McMahon, tuometinis valstybės 
sekretorius Indijos užsienių de
partamente. Jo vardas liko susi
jęs su siena, dėl kurios teisėtu
mo ir definicijos dvi didžiosios 
pasaulio tautos, kiniečiai ir in
dai, išvystė ginčus iki apsi
keitimo kulipkomis. McMahon 
pasiūlė siena tarp Asamo 
ir Tibeto vandens juostą pie
tinėje Himalajų kalnų grandinės 
dalyje, kuri, nors ir tebuvo gry
nai teoretinė, bet vis dėlto tei
kė tam tikrą preciziškumą. Ke
turiasdešimtį metų to pakako 
kalnynuose, kurių gyventojai ne
suka perdaug galvos, ar jie esą 
pavaldiniai Pekino, Lhasos ar 
New Delhi, jei tik juos palieka 
ramybėje. Tik raudonosios Kini
jos armijų invazija į Tibetą 1950 
m. rudenį pakeitė jėgų pusiausvy
rą tokiu mastu, kad McMahon 
linija atsidūrė pasaulinės poli
tikos dėmesio centre.

Jei ta Indijos unijos šiaurės 
rytų siena pasižymėjo šiek tiek 
aiškesne linija, tai šiaurės va
karų siena neturėjo nė to. 1948 
metais Indija pradėjo karinį kon
fliktą su Pakistanu dėl Kašmiro 
provincijos, kuris 1949 metais 
buvo baigtas ginklų paliaubomis, 
pasidalinant provinciją, bet jos 
sienos Indijai dar nėra aiškios. 
Taikos sutartis iš 1842 metų, 
pasirašyta tarp Kašmiro ku
nigaikščio ir Kinijos gubernato
riaus Tibete, buvo ir tebėra vie
nintelis oficialus dokumentas, 
kuriame paviršutiniškai apibrėž
tos Kašmiro sienos su rytiniu 
kaimynu. Jos eina per tokius 
skystai apgyventus ir ūkiškai 
skurdžius plotus, kad 1842 metų 
sutarties partneriai skaitė ne
reikalingu dalyku leisti į smul
kesnius tos sienos aprašymus. 
Ir šiandien dar Ladako provin
cija Kašmire yra didžiąja daliu
mi neištirta ir apgyventa kelių 
tibetiečių bei uigurų genčių, ir 
raudonoji Kinija savo abejotinas 
pretenzijas į tą teritoriją tegali 
remti tik tuo, kad daugumas tų 
gyventojų yra artimesni tibetie- 
čiams ir turkestaniečiams, negu 
indams. Šiame vos pereinama
me ir beveik jokių ryšių su pa
sauliu neturinčiame krašte Kini
jos komunistai dar 1957 m. ru
denį nutiesė kelią, kuris iš ti- 
betinio Gartoko į Kinijos Turkes
taną eina per Indijos teritori
ją. Žinia apie tą kelią pasaulį 
pasiekė, praėjus eilei mėnesių 
po to, kai jis buvo baigtas.

Pirmieji incidentai dėlšiųgin- 
čijamų sienų iškilo, praėjus ket- 
veriems metams po Tibeto oku
pavimo. 1954 metų pavasarį-- 
tipiškas komunistinės propagan
dinės taktikos pavyzdys--Pe
kinas nusiskundė, kad Indijos ka
reiviai ties Niti perėja, prie 
McMahono linijos, pažeidė "Ki
nijos teritoriją" (turėta galvoj 
kinų okupuotas Tibetas). Tuo 
metu Pekinas prieš savo part
nerį dar tebepripažino McMahon 
liniją, kaip de facto sieną, ta
čiau penkeriais metais vėliau 
raudonosios Kinijos vyriausybės 
šefas jau ją apšaukė "britų ag

resinės politikos prieš Tibetą 
produktu" ir teigė, kad linija 
niekada nebuvusi Kinijos centri
nės vyriausybės pripažinta.

Per tą laiką atsitiko ir dau
giau įvykiu, kas pakeitė Ču En-lai 
pažiūrą. Nuosekliu reguliarumu 
Kinijos armijos daliniai perkel- 
dinėjo sienas į anksčiau Indijai 
pripažintas teritorijas, susikau
dami su Indijos pasienio sar
gybiniais, kurie tai juos išvyda
vo, tai patys turėdavo pasitraukti 
į nedirbamas kalnynų stepes. Tik

praeitų metų pabaigoje iškilo eilė 
rimtų ir kruvinų susirėmimų. Jie 
įgavo ryškesnį atspalvį, Pekinui 
oficialiai pareiškus pretenzijas 
į Ladako provinciją ir eilę ki
tų teritorijų pietinėje Himala
jų dalyje. Keletas tuzinų indų 
kareivių žuvo arba pateko be- 
laisvėn, jiems bandant pasiprie
šinti raudonosios Kinijos dali
niams.

Indijos pozicija "šaltajame 
sienų kare" yra nepaprastai sun
ki. Pekinas, kol jam sekėsi iš
vengti formalių apkaltinimų ag
resija, paprasčiausiai siuntė sa
vo kariuomenės dalinius į gin
čijamas teritorijas ir ten įsi
rengė karinius atsparos punktus. 
Indija buvo pastatyta prieš įvy
kusį faktą. Nehru filosofinė to- 
leracija ir palinkimas į kompro
misus su raudonuoju kaimynu ne
palengvino izoliuotų Indijos pa
sienio sargybų būklės. Nekal
bant jau apie teisinę būklę, jiems 
kilo ir klausimas, ar drąsesnis 
pasipriešinimas agresoriui svy
ruojančios New Delhi politikos 
akivaizdoje nereikštų bepras
miškos aukos. Ir taip raudonoji 
Kinija be didesnių nuostolių ga
lėjo savo "dangiškojo vidurio im
periją" praplėsti keliais tūkstan
čiais kvadratinių kilometrų.

Pastaruoju metu kiek pagriež- 
tėjo kova diplomatiniame fronte. 
Pirminis Nehru palinkimas į nuo
laidas atslūgo, kai jis pamatė, 
kad raudonoji Kinija švelnią poli
tiką laiko silpnumu. Pekino pa
siūlymas pripažinti status quo 
Kinijos armijų užimtose terito
rijose ir iš dabartinės niekeno 
žemės sukurti buferinę zoną yra 
net ir pačiam Nehru nediskutuo
tinas. Pirma, tai reikštų smurto 
veiksmų pripažinimą, antra, toji 
buferinė zona dar labiau izoliuo
tų Tibetą nuo Indijos, negu jau 
dabar yra.

Britų vicekaraliai, valdę Indi
ją, praeitame šimtmety suteikė 
Kinijai kai kurių suverenumo tei
sių Tibete. Tačiau tuose susi
tarimuose buvo aiškiai pabrėž
tas Indijos balsas visuose, ypač 
komerciniuose, Tibetą liečian
čiuose klausimuose.

Problema liečia ne vien tik 
indo-tibetinių santykių ateitį. Ka
rinė raudonosios Kinijos jėga 
veržiasi pro Himalajų tarpu
kalnes į derlingas Indijos ly
gumas. Tuo tarpu Tibetas lyg ir 
tebeskiria Indiją nuo 600 mili
jonų kiniečių antplūdžio, bet po 
dešimties dvidešimties metų, 
kada Tibetas bus galutinai kolo-. 
nizuotas, jis sudarys stiprų už
nugarį karinei akcijai prieš Indi
ją. Karinius prietilčius Mao už
sigarantuoja jau šiandien, ir bū
simo pavojaus grėsmė gąsdina 
daugelį indų. Sovietiją tariamai 
bandė Pekinui įkalbėti nuosai
kumą, tačiau abejotina, ar Krem
lius tam panaudojo visą savo 
autoritetą. Neaišku, kokią para
mą derybose su Kinija pažadėjo 
Indijai Chruščiovas, bet tai buvo 
paskutinis Nehru šansas. Po da
bar prasidėjusių derybų su Ču. 
En-lai jam teks arba mesti se
nąją vingiavimo politiką ir pasi
ieškoti stipresnio sąjungininko, 
negu Maskva, arba... susilaukti 
naujų nuostolių. (tp)
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Draugas Don Camillo;

Draugas pusininkas Tavansto
vėjo tiesiai prieš Don Camillo, 
ir tas vėl rado puikią progą 
tęsti savo kurstomąją veiklą.

--Drauge,--kalbėjo jis Peppo- 
nei nuo dulkių gergždžiančių bal
su,--ar tu atsimeni, ką aš tau 
šį rytą kalbėjau apie ūkininkus? 
Grevineke, kur visi kolchozo va
dovai yra partijos nariai, vis
kas sukasi, lyg patepta. O Čia, 
kur kolchozininkai palikti sa
vo pačių valiai, viešpatauja tikra 
kiaulidės tvarka. Sunkvežimiai ir 
traktoriai neveikia, kaimo so
vieto susirinkimų salė paversta 
sandėliu. Bet ar ne tas pat ir 
pas mus? Pioppene buvo pasta
tytos moderniškos ūkininkų so
dybos, o ką tu randi voniose? 
Bulves! O mašinų daržinėse? Ry
žių ryšulėlius, paukščių pašarą, 
vištas, kalakutus. O brangiosios 
mašinos paprasčiausiai paliktos 
rūdyti atvirose pašiūrėse arba 
net lauke. Patikėk man, drauge: 
ūkininkas nesugeba įsisavinti 
laisvo žmogaus gyvenimo būdo 
socialistinėje bendruomenėje. 
Jis turi gauti įsakymus, kitaip 
jis niekam netinka. Visą žemę 
ūkininkams? Nesąmonė! Ne, vi
sa žemė valstybei nuo pirmojo 
iki paskutiniojo kvadratinio met
ro. Valstybiniai sovchozai ir dar 
kartą valstybiniai sovchozai, iki 
ūkininkas pagaliau įsisąmonins 
savo pareigas ir uždavinius.

--Tu nujauti, drauge!--juokėsi 
Scamoggia.--Užsitęs šimtme
čiai, iki į tuos cementinius ar
būzus įeis bent gramas proto.

Dulkėtoje patalpoje viešpatavo 
blanki šviesa, tačiau į automo
bilio sparnus panašios draugo 
pusininko Tavano ausys buvo vėl 
tokios paraudusios, jog jas bū
tum matęs šviečiančias ir visi
škoje tamsoje.

Don Camillo ruošėsi paleisti 
antrąją šovinių juostą, kai Pep- 
pones bato kulnis švelniai ir 
įspėjančiai paspaudė Don Camil
lo kairiojo bato smaigalį, po ku
riuo tūnojo jautriausioji nuos
pauda. Jeigu ir automato vamz
dis būtų buvęs įremtas į pilvą, 
Don Camillo nebūtų tylėjęs. Ta
čiau kulnis į taip kietai blogo 
oro ir biauraus kelio išbandytą 
nuospaudą buvo tikra beprotybė. 
Galima savo dvasia priešintis 
barikadoms, bet ne nuospau
domis.

Don Camillo nutraukė savo 
ofenzyvą.

Mokyklos negali veikti 
be jūsų paramos 
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Dulkės leidosi ant grindų. 
Draugas Oregovas stovėjo išsi
žergęs viduryje salės ir dalino 
staigius, nedviprasmiškus įsaky
mus.

Buvo atnešti mediniai ožiai ir 
sunkvežimių sienos, ir iš jų pas
tatytas ilgas stalas. Po to sandė
lininkas atnešė audeklo rietimą, 
ir taip stalas gavo staltiesę.

Milžiniška krosnis jau skleidė 
malonią šilumą. Buvo parūpinta 
dar daugiau lempų ir liktarnų. 
Jas sekė lėkštės, šaukštai, stik
linės.

Tik dabar draugas Oregovas 
pagaliau atkreipė savo žvilgsnį 
į "išrinktųjų" grupę, kuri dul
kėmis apnešta stovėjo kertėje, 
ir tuojau suvokė situaciją. Įsa
kymas! Ir po kelių minučių pa
sirodė trys merginos su stiklinė
mis ir bonkomis.

Dviejų degtinės ratų pakako, 
kad išrinktųjų sielose vėl atsta
čius tikėjimą galutine socializ
mo pergale. Išskyrus, žinoma, 
Don Camillo, kurio sieloje deg
tinė tik pažadino apsnūdusias idė
jas.

Alkis, kuris kurkė visų skil
viuose, buvo tikrai komunistiš
kas. Vos tik ant stalo galų gale 
pasirodė garuojančių kopūstų du
buo, Peppone ir jo ištikimieji 
paleido džiaugsmo šūkį ir godžiai 
griebė šaukštus. Jiems pagaliau 
pasisotinus, draugas Oregovas 
išreiškė savo apgailestavimą dėl 
tiekos nesėkmių, kurios juos buvo 
ištikusios.

Don Camillo tą dieną buvo 
tiesiog šėtoniškoje nuotaikoje. 
Nedelsdamas nė sėkundės jis at
sakė:

--Mes dėl tų įvykių esame la
bai laimingi, nes turėjome pro
gos iš draugo Oregovo pasimo
kyti, kaip komunistinis val
dininkas turi elgtis netikėtose si
tuacijose, Pas mus, namie, senas 
priežodis sako, kad savininko 
akis padaro ir kuiną riebų. Čia, 
automatizacijose ir socialinės 
lygybės.eroje, kur nėra nei ark
lių, nei savininkų, turėtų tas 
priežodis kitaip skambėti: par
tijos akis pasotina draugus.

Draugui Oregovui ta kalbelė 
neblogai patiko, ir jis, susidauž
damas stiklais, buvo regimai su
sijaudinęs.

Būdamas komunistiniu deputa
tu, partijos valdininku ir kelei
vių grupės vadovu, Peppone vi
sada su savimi nešiojosi storą 

odinį prtfelį, kuriame buvo lai
komi svarbūs ir net slapti do
kumentai. Valgydamas jis pasi
statė portfelį ant grindų, prie sa
vo kojos. Tas davė progos drau
gui Don Camillo jį nutaikytą aki
mirką atidaryti, jame pasirausti 
ir konstatuoti, jog jo dugne būta 
paslėptos konjako bonkos ir gra
žaus salami gabalo.

Kad kažkas netvarkoje, Peppo
ne pastebėjo tik tada, kai draugė 
Nadia garsiai paskelbė, jog 
draugas Oregovas iš visos šir
dies dėkojąs draugui senatoriui 
už gražią dovaną tačiau ją pri
imąs tik su viena sąlyga, kad jie 
būtų padalintos visiems čia esan
tiesiems.

Dovana, būtent, susidėjo iš 
draugo Peppones konjako bonkos 
ir salami gabalo.

--Drauge,--pasakė jam Don 
Camillo, vėl sėsdamas šalia jo,-- 
tavo idėja buvo tiesiog nuostabi. 
Ir antroji--vieną degtinės ratą 
apmokėti tau dar likusiais rub
liais--taip pat rodo tave esant 
tikrą džentelmeną.

Peppone niūriai į jį pasižiū
rėjo.

--Dar ne vakaras,--sumurmė
jo jis.--Iki Italijos dar tolimas 
kelias.

*
Draugas Oregovas sėdėjo ilgo 

stalo gale. Jo dešinėje sėdėjo 
kolchozo pirmininkas ir politinis 
sekretorius, kairėje -- draugė 
Nadia Petrovna, kurios kairėje 
buvo įsitaisęs draugas Capece 
Salvatore. O tojo kairėje sėdėjo 
giliai susikrimtęs draugas Nanni 
Scamoggia, kurį nuo gražiosios 
Nadios atskirti pirmajam buvo 
pasisekę gudriu manevru.

Konjakas ir salami, kaip bur
žuaziniai produktai, parodė 
sentimentalių ir statinių tenden
cijų, visą vakarą pasilikdami 
draugo Oregovo ir jo kaimynų 
artumoje. Čia tie jautrūs sutvė
rimėliai ir baigė savo gyveni
mus.

Drauge,—staiga prabilo drau
gas Capece Salvatore, savo 
žvilgsniu rydamas gražiąją Na
dią,--aš galėčiau pasakyti dar 
geresnę kalbą, negu draugas Ta- 
rocci, jei tik turėčiau gitarą.

Draugė Nadia pusbalsiu pasi
tarė su kolchozo pirmininku, ir 
niekas nepastebėjo, kaip jis at
sistojo ir dingo; balsų klegesys, 
kaitra, degtinė, konjakas ir ci
garečių dūmai buvo sukėlę nuo
taiką, panašią į romiečių "ca- 
ciara" (vyno ir sūrio šventė). 
Tačiau, kai vyrukas grįžo atgal, 
visi atkreipė dėmesį: šūksnis, 
kurį paleido draugas Capece, ne
buvo labai žmoniškas:

—Gitaaraaa!
Tifizo kolchozas neturėjo nė 

vieno besisukančio motoro, ta
čiau turėjo gitarą, kuriai netrū
ko nė vienos stygos. Ir be to, 
jis turėjo armoniką su prie jos 
priklausančiu muzikantu.

Draugui Capece Salvatore pa
sigriebus gitarą ir tebederinant 
jos stygas, kolchozo pirmininko 
atsigabentas vyrukas pradėjo 
lengvą maršą.

Iš dumplių išsprūdo toks užu 
širdies griebiąs garsas, kad net

Mūsų bičiulis kompozitorius 
John Bavicchi

Sakoma, kad lengva drau
gą prarasti, bet labai sunku 
naują įsigyti. Mums, kurie 
sukinėjamės Bostono kultū
riniame gyvenime, kažkaip 
netyčia su komp. John Be- 

Kompozitorius John Bovicchi

vicchi teko susitikti ir su
sibičiuliauti. Gal ne taip 
reikšminga, kad mes jį pa- 
žinom ir pamilom, bet tik
rai įdomu, kad jis lietuvių 
tarpe rado tokių bičiulių, 
kuriems ištiesė ranką ir at
vėrė širdį. Bene pirmasis, 
kurį ši maloni dalia paglos
tė, yra mūsų komp. Jeroni
mas Kačinskas. Vėliau ir 
daugiau tokių atsirado, kaip 
komp. Julius Gaidelis ir šių 
įspūdžių rašytojas.

Komp. John Bavicchi yra 
mielas, nuoširdus ir simpa
tingas vyras. Nuo mūsų jis 
skiriasi ypač tuo, kad yra 
nepaprastai veiklus, judrus 
ir energingas. Savo veiklos 
ratan jis įsuko mūsiškius 
Gaidelį ir Kačinską, nuolat 
sudarydamas progų tai šen, 
tai ten jų kūrinius pade
monstruoti. Taip jie skrai
do iš vieno Bostono krašto 
Į kitą, vis surengdami tai 
koncertą, tai muzikos ir li
teratūros popietę.-Pav., ba
landžio 10 d., Gambridge’o 
Civic orkestras atliko J. Ka
činsko simfoninį kūrinį, pa
čiam autoriui diriguojant. 
Man pačiam jau porą kartų 
teko dalyvauti, tokio pobū
džio popietėse ir skaityti sa
vo eiles drauge su Bostone 
žinomais amerikiečių poe-

tylusis draugas Tavan, pusi
ninkas, neteko pusiausvyros.

Staiga jis pašoko ant kojų ir iŠ 
vyruko rankų išplėšė armoniką; 
klaikus akordas, kuris tuo metu 
pasigirdo, visus privertė nutilti.

Jis atsisėdo ir pradėjo "Bi
tės skridimą"; po to sekė 
"Migliavaccos mazurka". Jis 
grojo taip puikiai, kad net jo au
sys atrodė mažesnės.

Po dviejų minučių salė buvo 
pilna žmonių: jaunų ir senų,ber
nų ir merginų. Draugas Capece 
jau buvo sustygavęs gitarą. Drau
gas "Ausys" nuoširdžiai pritarė 
dumplėmis, ir pirmasis pradė
jo "O sole mio" tokiu balsu, 
kuris sudrebino visą pasaulį su 
mėnuliu ir visomis dainomis bei 
problemomis kartu.

Jei jis būtų dainos nepakarto
jęs, jį būtų sudraskę į gabalus

Jis padainavo dar vieną, dvi, 
tris, dešimt dainų, ir draugas 
Scamoggia putojo iš pykčio, nes 
draugas Capece Salvatore nė se
kundei nenuleido akių nuo drau
gės Nadios Petrovnos, ir ši, 
kaip pamišusi,spoksojo į jį.

Tada draugas Tavan perėjo į 
dviejų ketvirčių taktą ir pradė
jo polką. Nuo jos visi tiesiog 
pamišo. Dingo staltiesė, lentos, 
ožiai--viskas. Kas gerti norėjo, 
turėjo eiti į raštinę, kur stovė
jo rašomasis stalas, galįs pakelti 
tiek degtinės bonkų ir stiklinių, 

.kiek tik pageidavai.
Visi šoko, išskyrus Don Ca

millo, kuris įsikūrė raštinėje 
ir sėdėjo draugijoje degtinės 
bonkos ir melancholiško Lenino 
paveikslo, kuris kabojo ant sie
nos.

(Bus daugiau)

tais, žinoma, skaičiau lietu
viškai ir tokioj auditorijoj, 
kur mūsų kalbos niekas ne
suprato. Bet pagyrimų liet, 
kalbai buvo nemažai, o vie
na elegantiška dama prisi

pažino, kad daug ką supra
to, nes pati esanti lietuvė...

Komp. John Bavicchi šiuo 
metu jau turi 38 m. am
žiaus. Jo tėvas buvo staty
bų rangovas, todėl norėjo, 
kad sūnus būtų inžinierius 
ar architektas. Jonas paklu
so tėvo valiai, įstojo į pla
čiai žinomą M. I. T. (Mas- 
sachusetts Technolog i j o s 
Institutas), studijavo inži
neriją. Būdamas 22 m. am
žiaus, jaunas inžinierius bu
vo pašauktas į kariuomenę 
ir kaip braižytojas dirbo 
Laivyno žinyboj. Jis yra ir 
antrojo Pasaulinio karo da
lyvis, ištisus 4 metus tarna
vęs Inžinerijos korpuse, tik 
1946 m. paleistas į atsargą 
leitenanto laipsny.

Karo metu daugiausia bu
vo Pacifike, ten matė dau
giau juodų, negu saulėtų 
dienų. Išėjęs atsargon, bent 
porą metų jis dirbo kaip in
žinierius, bet vieną sykį pa
siryžo tuos darbus mesti ir 
pasišvęsti tik muzikai.

1952 m. jis baigė Nauj. 
Anglijos Muzikos konserva
toriją, po to kurį laiką stu
dijavo kompoziciją Harvar
do Universitete, kur jo mo
kytoju buvo žinomasis kom
pozitorius Walter Piston. 
Taip, berods, vidaus balso 
šaukiamas, inžinierius tapo 
kompozitorium.

John Bavicchi muzikos 
mokėsi iš mažens. Teturė
damas tik 15 metų, jisai jau 
buvo pradėjęs komponuoti. 
Dabar jis jau turi sukūręs 

ATLYGINK GERIĮ PATARNAVIMU 

Perrink 
JOSEPH M.

SWEENEY 
SHERIFF 

DEMOCRATIC PRIMARIES 
May 3rd, 1960

X JOSEPH M. SVVEENEY

J. P. MULL-MUL1OL1S
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina

vimo ir apdraudos įstaiga.

6606 Superior Avė. UT 1-2345
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DALIDĖ, 
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

40 opusų — 40 atskirų mu
zikos veikalų. Jis kompo
nuoja kamerinę, simfoninę 
ir vokalinę muziką.

Savo stilium ir forma 
John Bavicchi yra moder
nus kompozitorius su polin
kiu į muzikinį ekspresioniz
mą ir impresionizmą. Ta
čiau jo kūryba yra indivi
duali ir savaiminga, kupina 
ritminio ir melodinio spal
vingumo. Savo širdim jis 
yra muzikas idealistas, iš 
tolo nesileidžiąs į bet kurį 
pigų efektą. Tai grynosios 
ir tyrosios muzikos kūrėjas.

Dar neseniai The Chris- 
tian Science Monitor kriti
kas Harry Rogers apie jį 
taip rašė: ”Mr. Bavicchi ra
šo poetiniame stiliuje, ku
ris yra griežtai nūdieninis. 
Jo melodijos skamba kaip 
Mrs. Forber poezija; jis su
geba duoti tokią kokybę di
sonansų, kuriuos galima 
mielais pavadinti”.

Mums ypač įdomu tai, 
kad komp. John Bavicchi 
40-sis opus yra lietuviškas 
— trys dainos, kurių teks
tai yra Stasio Santvaro. 
Dainos tikrai įdomios ir ori
ginalios. Kadangi mūsų dai
nininkai nuolat skundžiasi, 
kad maža tėra liet, origina- 
linių dainų, tai šias jie tik
rai galėtų įtraukti į savo 
repertuarą. Reikia manyti, 
kad liet, dainininko ar dai
nininkės atliekamos, jos 
tikrai suskambėtų savo pil
nu grožiu.

Komp. John Bavicchi da
lyvauja visoj eilėj JAV mu
zikos organizacijų. Pats jis 
yra pirmininkas Institute 
for Progress in Music, Ine. 
1959 m. Amerikos Meno ir 
Literatūros Akademija jam 
paskyrė 1500 dolerių premi
ją, "pripažindama jo kūry
binį įnašą į muzikos meną”. 
Mes žinom, kad jo kūrinius 
jau spausdina Oxfordo Uni
versitetas Anglijoj. Taigi 
komp. John Bavicchi jau 
yra prasimušęs į platesnį 
muzikos kelią JAV. Jo bi
čiuliai lietuviai nuoširdžiai 
linki, kad jo kūrybinis ge
nijus suskambėtų pačiom 
Į d o miausiom kompozicinio 
meno varsom.

Iš tikro, labai malonu bi
čiulių tarpe turėti komp. 
John Bavicchį. Jam patinka 
lietuvių kalba, jam patinka 
lietuviai. Gal ir mes jo ne- 
apvilsim nei savo būdais, 
nei kūrybinėm pastangom. 
Jis mums yra tikrai mielas 
ir brangus žmogus, St. S.
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Jaunieji menininkai ateina
Šiandien jau pradedame skelbti tuos jaunuosius me- 

nininkus-dainininkus, smuikininkus ir baleto šokėjus, ku
rie įsiregistravo dalyvauti gegužės 14 d. rengiamam kon
kurse. Kiek jų tikrai bus, dabar dar sunku pasakyti, bet 
ir iki šiol įsiregistravusieji jau sako, kad visose šakose 
varžybos bus rimtos, įdomios ir patrauklios.

EsAme prašyti, kad registravimosi laiką pratęstume; 
nes kai kas dar nesuskubo nuotraukų pasidaryti, arba 
kitų reikalų susitvarkyti. Tą prašymą patenkiname ir 
registraciją pratęsiame vieną savaitę — iki balandžio 30 
dienos. Daugiau registravimosi laikas nebus pratęstas, ir 
visi apie dalyvavimą konkurse turi laiku pranešti.

*
Praėjusiais metais, kada pradėjome planuoti jaunųjų 

dainininkų konkursą, buvo susilaukta ir tam tikro skep
ticizmo. Girdi, kas čia dalyvaus, kiek mes čia tų priau
gančių dainininkų turime. O įvykęs konkursas net ir vi
sas lauktas viltis prašoko. Pasirodė, kad turime, kad rim
tai dirbanti jaunoji karta tikrai verta iškėlimo ir para
mos. Ji verta daug didesnio dėmesio, negu iki šiol rodėme.

Vėliau, kada konkurso laimėtojos pasirodė Detroite, 
Chicagoje, Philadelphijoje, susilaukėme ir daug didesnio 
pritarimo, kad konkurso apimtį reikia plėsti, nes ir kitų 
meno šakų talentus reikia kelti. Pirmiausia, padėti pra- 
siskinant platesnį kelią mūsų pačių visuomenėje, o vėliau 
ir didesniems užsimojimams talkinti.

Šiais metais toks konkursas jau daug platesnis. Be 
dainininkų, dalyvaus dar smuikininkai ir baleto šokėjai. 
O kitais metais, jei tik visi sumanymai pildysis, jau turė
sime tokią jaunųjų šventę, kurioj pasireikš ir dar kitų 
šio meno šakų talentai.

Savaime suprantama, kad Dirva vien savo pastan
gomis ir ištekliais to negalėtų įvykdyti. Gražios talkos 
sulaukėm pirmąji konkursą rengdami, sulaukiam dabar, 
sulauksim ir ateity. Sulauksim, nes yra organizacijų ir 
asmenų, kurie pląęiai mato ir giliai jaučia. Jie visad pasi
ryžę jaunimui talkinti, jį iškelti ir padrąsinti.

*
Praėjusiais metais, kada nuskambėjo įvykusio kon

kurso gražūs atgarsiai, iš nedalyvavusių buvo lyg ir gai
lestis išgirstas: kodėl mes ten nebuvome. O kurie nebuvo, 
vertai gailėjosi. Gailėjosi, nes varžybų koncertas buvd 
foks patrauklus ir intriguojantis, kad apie jį užteko kal
bų net kelioms savaitėms. Ir dabar dar visos varžybų 
smulkmenos atsimenamos.

Mes iš anksto prašome tos klaidos nepadaryti šiemet. 
Visi dainos, smuiko ir baleto meno' mylėtojai, visi jau
nimo gražių pastangų rėmėjai, o pagaliau visi lietuviai, 
tą dieną turi būti varžybų koncerto salėje. Jaunieji me
nininkai ateina, reikia ir mums gausiai ateiti. Viena, kad 
gausiu dalyvavimu talkinate rengėjų didelėms pastan
goms, o antra — gaudami balsavimo teisę, padedat iš
rinkti geriausius tų šakų jaunuosius menininkus.

Varžybų koncertui laikas parinktas toks, kada jau 
iš visų vietų, net ir tolimesnių, nesunku Clevelandą pa
siekti. Būtų džiugu, kad ne tik Ohio lietuvių kolonijų gy
ventojai tuo domėtųsi, bet jų nemažai būtų iš Michigano, 
Illinois, Pennsylvania ir kitur.

Na, o dabar, kiekvienam Dirvos numeryje šekit, kas 
tame konkurse dalyvauja, kuriame ir jūs turite daly
vauti. Be G.

NETIKĘS PALYGINIMAS kiai skiria. Iškeldama Varno,

Vienybės redaktorius, teisin
damas Į Maskvą, Leningradą ir 
Vilnių išvykusį New Yorko ALTo 
pirmininką A. Varną, palygino 
jį su B. Paprockiene ir net pri
kergė jai kažkokios organizaci
jos pirmininkės titulą, kurio ji 
niekad nei neturėjo.

Nesu pasiryžęs čia ginti B. 
Paprockienę, bet noriu tik patiks
linti.

B. Paprockienė yra Amerikoj 
gimusi pilietė ir jai nereikėjo 
pasirašyti 96-to paragrafo, atsi
sakant sovietų pilietybės. Ji ne 
tik politinėj, bet nei jokioj vi
suomenės veikloj nedalyvauja. 
Išvyko tik aplankyti senus, 
ligotus, neseniai operuotus tėvus. 
O tuo tarpu Varno kelionės tiks
las visai neaiškus.

Vienybės klaidingomis infor
macijomis maitinami ir kiti laik
raščiai, tačiau komunistinė Vil
nis tas dvi keliones labai aiš-
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kaip ALTo pirm, ir demokratų 
vado didelį protingumą, nei kiek 
neskiria reikšmės B. Paprockie- 
nei.

Ne naujiena, kad Vienybė, liau
diškai tariant, pati apmeta pati 
ataudžia ir vis... už pinigą...

J. Ruibys,
N.Y.

ABC MOKYTOJO "MOKSLAS"

Vyt. Meškauskas, kuris save 
laiko žurnalizmo ABC mokyto
ju, vėl susimovė. Jo straips
nis Vienybėje "Kodėl pamiršo
te mane?!"--yra tik ieškojimas 
už save kvailesnių. Jisai išsi
rioglina prieš Izb. Motiekaitie
nę, kaip vienakis milžinas, pik
tas, nesiprausęs, šeriais apsau- 
gęs. Atrodo, griebs dantimis, 
stvers už padalkų ir... solistės 
vietoj liks tik šlapia vieta.

ABC mokytojas, suktai, čigo
niškai, lyg vištelę užuosdamas,

Pavojinga tyla
HENRIKAS ŽEMELIS

Mūsų veiksnių neveiklu
mas yra vertas didesnio dė
mesio, negu paprastas nu
sistebėjimas, ar retkarčiais 
pasigirstą paraginimo bal
sai. Tai įdomi psichologinė 
būsena, visais atvejais skir
tinga nuo įprastų visuome
ninio gyvenimo dėsnių. 
Greičiausia atsiradusi dėl 
priešingų interesų ir dviejų 
skirtingų kartų konflikto ir 
nuolatinės kovos rasti at
spirties tašką tarp praras
to ir naujai nesurasto tiks
lo.

Prieš keletą metų laikraš
čiuose buvo prirašyti ištisi 
tomai apie tą mūsų neveik
ią, neatliktus arba chroniš
kai blogai atliekamus dar
bus, pasenusius metodus, 
kai kurių kvailą užsispyri
mą ir dar kvailesnį emigra
cinį nusipolitikavimą. Be 
suprantamo tuščiažodžiavi
mo, kuris mūsų lygio pole
mikose neišvengiamas, bu
vo pasakyta daug karčios 
teisybės ir pasiūlyta labai 
realių minčių tiems visiems 
plyšiams užtaisyti.

Koks gi buvo tuo laiku 
mūsų veiksnių reagavimas ? 
Paprastas ir labai panašus 
į dabartinį Fidel Castro at
sakymą savo kritikams — 
visokie neklaužados ir fa- 
Šistėiiai triukšmauja ir 
trukdo veiksnių darbą bei 
normalų demokratinių in
stitucijų veiklą, yra ardo
mas vieningumas, mes tu
rime tautos pavedimą, ra
šome memorandumus, važi
nėjame į Washingtoną ir, 
kad viskas būtų vaizdžiau, 
baigdavosi sakiniu — tai 
tautos priešų darbas.

Po to ilgo šaudymosi už-

aiškina net persikreipęs ką Drau
gas išbraukė, o Dirva paliko Mo
tiekaitienės rašinyje. Vyt. Meš
kauskas užsispyrė būtinai įkal
bėti soL Stempužienei ligą...

Izb. Motiekaitienės atsiliepi
mai apie Trubadūro operos lie
tuviškuosius spektaklius, kad ir 
atsižvelgiant į nepalankias to
kiam darbui sąlygas, vis dėlto 
yra teisingi. Tai jokia pikta ar 
subjektyvi kritika, o tik kuklios 
pastangos išvesti lietuviškų pa
rengimų lankytoją iš kvailių pa
negirikų ir tuščiažodžiavimo ba
los. Turėtų baigtis visokie čiū- 
čia-liū-lia mūsų kultūriniame 
gyvenime.

B. Beržinis, 
Chicago, I1L

ALT CENTRO VALDYBA DAR 
NE PASISAKĖ...

ALT Centro Valdyba savo žo
džio Lituanus rėmimo reikalu 
dar nepasakė: jos paskutinis po
sėdis, ALT Vykdomojo Komite
to sukviestas, įvyko sausio 15 
d. Ar tą reikalą svarstė pats 
Vykd. Komitetas,--man nežino
ma.

Lituanus žurnalo,--to puikaus 
ir Lietuvos labui naudingo bei 
reikšmingo žurnalo,--rėmimo 
klausimas iškils, manau kitame 
Centro Valdybos posėdy, kuris 
jau ne už kalnų.

Pažymėtina, kad per paskutinį 
ALT suvažiavimą (p.m. gruodžio 
mėn. 12-13 dd. New Yorke) buvo 
išsiaiškinta, kad Centro Valdyba 
yra vyriausias ALT organas 
(aišku, kada nevyksta pats su
važiavimas).

Mintis, kad gal ALT skyriai 
galėtų Lituanus paremti, nėra 
nauja: dar 1957 m. Chicagos Lie
tuvių Taryba (teko garbė jai ta
da vadovauti) pralaužė pir
muosius ledus ir Lituanus reika
lams paskyrė 100. dol. Šia ČLT 
auka ir vėliau gyvu žodžiu ra
ginau Lituanus redaktorių at
kreipti didesnį dėmesį į ALT 
skyrius: jie savo kasose tokiam 
reikalui visada gali rasti lėšų 
ir parodyti Lituanus reikšmės 
supratimą.

Teodoras Blinstrubas, 
ALT Centro Valdybos narys

P.S. Šis laiškas--paaiškinimas 
į Dirvos balandžio 8 d. laišką 
"Neduoda Centras, gali duoti sky
riai".

ėjo dar ilgesnė tyla. Tylėjo 
veiksniai, tylėjo ir tie įvai
riai pravardžiuojami nepa
tenkintieji. Atrodo, jog tu
rėjo atsirasti puiki dirva 
pozityviai veiklai, to bent 
logiškai turėjome tikėtis. 
Beje, mūsų tarpe atsirado 
pačių sukurtas tylos sąmok
slas, daug pavojingesnis už 
aną triukšmingąjį, nes jis 
palaipsniui visuomenę nu
teikia apatijai, neveikiai ir 
nesidomėjimui jokiais lietu
viškais reikalais. Tiesa, 
anksčiau ir dabar girdime 
atskirų balsų, kad mums 
nepatinka ginčai, kritika, 
kaip ir šio laikraščio skai
tytojų skyriuje kartais 
koks nors užsnūdęs pilietis 
sušunka — man patinka 
Dirva todėl, kad ji vengia 
polemikų. Ką tai reiškia? 
Tai reiškia savęs laidojimą., 
prieš mirtį, stovintis van
duo, lietuviškame kaime 
pelke vadinamas, tai visuo
meninė anemija.

Gyvas žmogus, gyva vi
suomenė turi nuolat nerim
ti, nestovėti vietoje, ieško
ti naujų kelių ir priemonių, 
diskutuoti, ginčytis, nes tik 
iš to ir gimsta nauji suma
nymai, naujos idėjos —čia 
ir yra pati pagrindinė de
mokratinio proceso žymė. 
Tik per laisvą nuomonių 
pasikeitimą, laisvą spaudą 
ir kritiką reiškiasi demo
kratijos stiprybė, čia gali 
būti skirtingų nuomonių dėl 
to demokratinio proceso ly
gio, bet ir pats W. Chur- 
chill yra pasakęs, kad de
mokratinė santvarka yra 
pati blogiausia, jei nekal
bėti apie diktatūrinius re
žimus.

Tačiau mūsų atveju yra 
kita blogybė, ir triukšmau
jant ir tylint rezultatai vie
nodi — niekas niekur nesi- 
daro. šiais metais, pvz., du 
reikšmingi įvykiai buvo 
verti ypatingo veiksnių dė
mesio ir gerai paruošto pla
no, tai Žalgirio sukaktuvės 
ir bolševikų ruošimasis pa
minėti Lietuvos pavergimo 
dvidešimtmetį. Vieni ir ki
ti darys propagandą, ypač 
bolševikai norės įrodyti pa
sauliui Lietuvos džiaugsmą 
ir norą likti komunistinėj 
vergijoj. Iš mūsų pusės kol- 
kas nieko nesigirdi. Geriau
siu atveju, koks nors veiks
nys išleis ”atsišaukimą į 
tautą” ir paragins tautie
čius tuos įvykius paminėti 
parapijų salėse. O jeigu bū
tų išdirbtas planas ir tam 
pradėta rimtai ruoštis ma
žiausiai prieš metus laiko — 
galirmi būtų rasti būdų ir 
priemonių tą bolševikų me
lą nustelbti ir Vakarų pa
sauliui dar kartą priminti 
tikruosius lietuvių tautos 
siekimus..

Arba vėl. Kadaise žvali, 
gyvai reaguojanti ir kovo
janti visuomenė, ilgai nusi
tęsusios emigracijos veikia
ma, pradeda pamažu keisti 
veidą. Chruščiovo šypsniai 
ir kai kurių varžtų atleidi
mai ar vienos ar kitos žmo
nos ar motinos atvykimas 
sudaro įspūdį, lyg Lietuvoje 
iš tikrųjų prasidėjo naujas 
gyvenimas, šis mūsų atspa
rumo silpimo procesas gali 
ateity dar labiau sustiprėti

Visais apdraudos 
reikalais, 

kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę
Paulina 

Mozuraitis-Bennett, 
HI 2-4450 

ir mūsų visuomenę dezo
rientuoti. Vėl kažkas turi 
visa tai permatyti ir vado
vauti ...

Neseniai šiame laikraštyj 
buvo paklausta: ką darot, 
veiksniai? Man atrodo, prie 
to paklausimo reiktų pridė
ti štai ką: ar neatsiras 
tiems visiems veiksniams 
kada nors tautinės savigar

BALSUOKITE PRIEŠ

ATLYGINKITE VIEŠA PATARNAVIMĄ
Mes, The County Recorder’s Office darbi
ninkai ir Cosmopolitan Citizens Committee 
nariai, raginame visus savo draugus PER
RINKTI ...

FRANK S. DAY

Balsuokit už
COUNTY RECORDER

X FRANK S. DAY
Anthony P. Lysowski, Campaign Mgr.

The Cleveland School Board’s 
Fantastinį Tax Levies Gegužės 
3 dieną!
PRAVEDIMAS ŠIŲ PAPILDOMŲ TAK
SŲ PAKELTŲ JŪSŲ MOKESČIUS DAUG 
DAUGIAU, NEGU BET KADA BUVO 
CLEVELANDO ISTORIJOJE!

Balsuokite PRIEŠ šį projektą! 
Jis pakels jūsų mokesčius 1961 
16%, o 1962 m. 19%!

(The Federation of Realty Interests visada remdavo geras 
švietimo programas ir jas toliaus rems, bet dabar yra 
Įsitikinę, kad $36,800,000, kurių nori School Board, yra 
tikrai per trumpą laiką perdaug).

Federation of Realty Interests
Henry DuLaurence, Pres. 788 Union Commerce Blgd.

Perrinkit JUDGES
W ALTE R T.

KINDER
and

FRANK J.

MERRICK
Judges of Probate Court

“EXPERIENCED"
DEMOCRATIC PRIMANĘS - MAY 3, 1940

COUNTY RECORDER
Estelle Baskin Elsie Lopez
Harry Burger Anthony P. Lysovvski
Mary Buelow Chester Mierzejew$ki
Otto Butcher Anna Mokris
Alex Carlino Josephine Olbrys
Rose Cotone Margaret Petitti
Frank Cushion Ann Pope
Vincent Danielski Evelyn Prusak
Theresa Falsone Raymond Rutkowski
Carol Farinacci Elinor Sindyla
Margaret Hegedus Clara Smith
Helen Jordan Margarete L. Stevens
Jewel Karpinski Mary Toth
Willard Kllnite Grace Tremaglio
Irene Kompare Irene Vavrek
Miriam Levoff Alex Zachar

Mr. Day, senas demokratas, jau yra jūsų County 
Recorder 8 metus. Jis turi patyrimo! Jis adminis
truoja ofisą ekonomiškai! Jo šūkis yra duoti pub
likai efektyvų ir mandagų patarnavimą!

PRAŠYKITE DEMOKRATŲ BALLOT

bos susiprasti ir apsispręs
ti, arba mes einame su gy
venimu, kovojame, ieškome 
naujų idėjų ir tikrai vado
vaujame, arba laisvu noru 
pasitraukiame į pensiją ir 
savo draugų ratelyje pasa
kojame prisiminimus apie 
praeitį, nes ši besitęsianti 
tyla ir neveikia yra aiškus 
ženklas prieš audrą.oa
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Kaip gaunama natūralinė 
® ir dirbtinė guma
Norint geriau suprasti padan

gas, reikia atskirai pažvelgti Į 
medžiagas, kurios naudojamos 
padangų gamyboje. Pirmiausia 
minėtina guma, kuri skirstoma į 
natūralinę ir dirbtinę.

Sakoma, Jog Kristupas Kolum
bas, grįžęs iš antros savo ke
lionės, stebėjosi Haiti salos gy
ventojais, kurie pasidarę svie
dinį iš medžio žaidė. Visų nuste
bimui sviedinys atšokdavo nuo 
žemės.

Tačiau nė vienas iš Kolumbo 
draugų nesuprato gumos. Tik žy
miai vėliau buvo susidomėta gu
ma, nors niekas nežinojo, kaip ją 
panaudoti, nes vasarą guma pa
sidarydavo minkšta ir lipni, 
o žiemą priešingai—kieta ir 
trapi.

1839 metais Karolis Goodyear 
atsitiktinai pastebėjo, jog gumą 
galima padaryti pastovia, kai ji, 
sumaišius su sulfuru, pakai
tinama. Tuo pačiu metu bandy
mus su guma darė anglas Tomas 
Hancock. Jis padarė daug išra

Charles Goodyear, savo paprastoje virtuvėje Woburn, Mass., 
netyčia palikęs prie ugnies išdžiūti gumą,.netikėtai surado gumos 
vulkanizavimo paslaptį...

dimų gumos apdirbimo srityje.
Pradėjus gumai populiarėti, 

jos pareikalavimas didėjo. Ta
čiau buvo sunku ją surinkti, nes 
gumos medžiai augo Brazilijos 
džiunglėse. 1873 metais Henri
kas Wickham, prašomas Kew 
Gardens Londone, nuvyko į Bra
ziliją ir tenai surinko apie 70,000 
gumos medžio sėklų. Jos buvo 
nuvežtos į Angliją ir čia pasėtos. 
Tik labai maža dalis medelių te- 
išaugo, kurie buvo nuvežti į Cei- 
loną ir tenai pasodinti. Vėliau 
gumos medžiai išsiplėtė visoje 
pietrytinėje Azijoje.

Į Malajus gumą atvėžėMikalo- 
jus Ridley, kuris 1888 metais buvo 
paskirtas Singapore Gardens

E L E C T

GEORGE 

ZIMMERMAN

J U DGE

PROBATE COURT

HIGHEST Q(JALIFICATIONS — CAPABLE — 
EXPERIENCED — SERVED AS ACTING 

JUDGE IN CLEVELAND HEIGHTS 
MUNICIPAL COURT.

VOTE FOR GEORGE ZIMMERMAN 

REPUBLIC PRIMARY MAY 3,1960.

Pranas Joga

direktorium. Tuo metu pagrin
dinė Malajų pramonė buvo arba
ta. Kai Rldley pasiūlė sodinti 
gumos medžius, tai daugelis ma
nė, jog jis yra nepilno proto. 
Tačiau jau 1911 metais Malajai 
buvo vienas iš pirmaujančių gu
mos gamintojų. Šiuo metu Mala
jai pagamina apie 700,000 tonų 
per metus arba vieną trečdalį 
visos natūralinės gumos. Apie 
pusė medžių priklauso vietiniams 
gyventojams, gi likusieji priklau
so didžiosioms gumos įmonėms. 
Pastarosios kreipia ypatingą dė
mesį į planingą gumos derliaus 
padidinimą.

Dar-visai nesenai iš vieno akro 
plantacijos buvo gaunama per 
metus apie 500 svarus gumos. 
Tiksliau pasakius apie5-6svarus 
gumos iš vieno medžio, arba vi
dutiniškai apie pusę uncijos iš 
vieno syvų tekinimo. Kadangi 
syvų surinkimas yra atlieka - 

mas prityrusių darbininkų, 
tai apie 60% visų išlaidų sudaro 
atlyginimai rinkėjams. Norint 
sumažinti išlaidas, buvo būtina 
padidinti gumos produkciją. Tam 
buvo įvestas planingas jaunų me
džių sodinimas, kad tuo būdu 
išauginus sveikų medžių miškus.

Gerai prižiūrimi medžiai per 
septynerius metus išauga iki 30- 
40 pėdų aukščio ir yra pajėgūs 
duoti gumos syvus. Suaugę 
medžiai būna apie 70 pėdų aukš
čio, o Pietinės Amerikos džiung
lėse augą pasiekia iki 200 pėdų 
aukščio. Gumos derliui padidinti 
yra naudojami hormonai ir vario 
skiedinys, kurie, naudojami ati
tinkamais kiekiais, padidina sy

vų kiekį ir tuo pačiu nepakenkia 
gumos kokybei. Šiuo metu iš kai 
kurių plantacijų gaunama net iki 
2,000 svarų gumos iŠ vieno akro.

Gumos rinkėjai keliasi labai 
anksti rytą, nes gumos syvai 
teka, dienos karščiams neprasi
dėjus. Jie yra panašūs į pieną 
ir paprastai susirenka medžio 
žievėje. Specialiais peiliais pa
darius žievės paviršiuje įpiovi- 
mus, nulupama plonytė žievelė. 
Šis darbas reikalauja prityrimo, 
nes neatsargus, pergilus piūvis 
gali sunaikinti medį. Susirinkę 
syvai teka į mažą dubenėlį. Pats 
syvų tekėjimas tęsiasi apie 2-3 
valandas. Per tą laiką dar
bininkas baigia žievės aplupinė- 
jimą ir pradeda syvų surinkimą, 
supilstydamas į kibirus, kurie 
gabenami į surinkimo punktus.

Per metus Malajuose su
renkama apie 400 milijonų ga
lionų gumos syvų, kurie vėliau 
paverčiami į gumą arba eks
portuojami skystame pavidale. 
Patys syvai savyje turi apie 35°/o 

gumos. Norint eksportuoti skys
tame pavidale, centrifugavimo 
pagalba gumos kiekis yra 
pakeliamas iki 60%.

Visame paruošime yra svarbu 
išlaikyti švarą, nes bakterijų kie
kis yra panašus į piene esantį. 
Priešingu atveju prasideda rū
gimas, kurio pasėkoje atsiranda 
acto. Norint apsaugoti nuo rūgi
mo, pridedama apie 0.2% amoni- 
jos, boro rūgšties ar kitų chemi
kalų, kurie, didesniais kiekiais 
panaudoti, blogina gumos rūšį 
arba turi kitų nepageidaujamų 
pasekmių.

Didžiausia dalis syvų yra per
dirbama į gumą ir tik tada eks
portuojama. Surinkus syvus į di
delius tankus, pridedama formic 
rūgšties, ir tuo būdu iššaukia
ma panaši reakcija, kaip Šildant 
rūgusį pieną. Praėjus kelioms 
valandoms, guma susiformuoja 
paviršiuje. Tada ji nugriebia
ma ir suspaudžiama į 1/8 colio 
storumo lapus, kurie džiovinami 
specialiai įrengtuose karšto oro 
tuneliuose.

Išdžiūvusi guma yra parūko
ma medžio dūmais, kad įgautų 
tamsesnę spalvą, nes šiaip na
tūrali guma yra kiek gelsvos 
spalvos. Pagaliau guma su
presuojama į 75-100 svarų ryšu
lius. Taip parengta siunčiama 
į visą pasaulį.

Prasidėjus n Pasauliniam ka
rui, natūralinės gumos šaltiniai 
pateko į japonų rankas, ir tuo 
pačiu JAV buvo priverstos ieško
ti kitų gumos Šaltinių. Jau 1884 
metais anglas WllliamTildenpa
gamino dirbtinę gumą iš terpen
tino. Dvidešimtojo šimtmečio 
pradžioje vokiečiai pagyvino 
bandymus dirbtinės gumos sri
tyje ir jau I Pasaulinio karo 
metu naudojo ją platesniu mastu, 
nors jos kokybė buvo menka. 1930 
metais vokiečiai išvystė taip va
dinamą Būna gumą, kuri vėliau 
pateko į JAV.

D Pasaulinio karo metu, įjun
gus gumos, alyvos ir chemines 
įmones, dirbtinė guma buvo pra
dėta gaminti dideliais kiekiais. 
Veik nežinoma dirbtinės gumos 
pramonė išaugo į didžiulį mil
žiną. šiandien dirbtinė guma vis 
daugiau ir daugiau pradeda pa
vaduoti natūralią gumą, kurios 
vis jaučiamas trūkumas.

Visai natūralu, kad dirbtinės 
gumos įmonės yra susispietusios 
prie naftos šaltinių Texas valsty
bėje, nes dirbtinė guma suside
da iš trijų dalių dujų (C4 H6) 
ir vienos dalies angliavandenių 
(C6 H5 CH: CH2). Pats dirbti
nės gumos gaminimas yra la
bai sudėtingas. Trumpai imant— 
dujos sumaišomos su potassium 
hydroxide ir angliavandeniais. 
Šis mišinys, atskiestas van
deniu, prie atitinkamos tempera
tūros išvysto cheminę reakciją 
ir sudaro naujas molekulių gran
dines. Kai reakcija apima apie 
60% skiedinio, tada, pridėjus ki
tų chemikalų (shortstop), jungi
masis sustabdomas. Šis skiedi
nys gumos pramonėje vadinamas 
"Latex". Pridėjus druskos ir 
acto, prasideda gumos formavi
masis, panašiai kaip ir natūra
lios gumos gamyboje. Išplovus 
druską, guma išdžiovinama ir 
supresuota siunčiama į fabrikus.

(Bus daugiau)

Malajai šiandien pasaulyje yra didžiausias natūralinės gumos 
gamintojas. Kasmet iš medžių surenkama apie 700,000 tonų gumos. 
Nuotraukoje malajietė moteris renka gumos medžio syvus, iš 
kurių vėliau gaunama natūrali guma.

Žalgiris ir Vilnius
J. JAKŠTAS

Šie bus bene pirmieji Žalgi
rio mūšio sukaktuviniai metai, 
kuriais tos kautynės ir mūsų 
spaudoj plačiai minimos. Nuolat 
tenka skaityti ilgesnius ar trum- 
persnius straipsnelius, kur pa
gal iš lenkų gautus duomenis nu
pasakojama, kaip Lenkijoj ruo
šiamasi tas sukaktuves minėti 
ir ta proga būkštaujama, jog 
lenkai stengsis parodyti kautynes 
buvus jų laimėjimu. Mūsiškiai 
autoriai, priešingai, taria lietu
vius, jei ne primavus kautynėse, 
tai bent lygiai su lenkais daly
vavus ir Vytautą joms vadovavus.

Žinoma, daugiau ar mažiau 
publicistiniuose straipsniuose 
galima tik pareikšti pageidauja
mas mintis be pretenzijų jas pa
grįsti. Gal vien Vytauto prasiki
šanti, visą mūšį pranokusi as
menybė--kaip ji plastiškai pa
vaizduota garsiajame Matejkos 
paveiksle--rodosi mūsų auto
riams pakankamu įrodymu lietu
vius, o ne lenkus lėmus perga
lę.

Iš viso, mūsų autorių daugu
mai vadovais yra vien vadovė- 
liškos žinios apie Žalgirį, kur 
jos pagal nusistojusį šabloną kar
tojamos. O tai visai suprantama. 
Juk mes neturime sava kalba 
dalyko monografinio tyrinėjimo, 
kur klausimas būtų pagal šalti
nius nušviestas ir pagal istori
jos mokslo kritikos reikalavimus 
išdėstytas. Tad reikėtų labai pa
geidauti, kad šiais sukaktuviniais 
metais būtų ir iš lietuvių isto
rikų pusės klausimas iš pagrin
dų panagrinėtas ir parodytas mū
sų protėvių įnašas tai didžia
jai dramai Pabaltijy}.

P. Ličkaus straipsnis "Laiko 
nedaug, o reikalas skubus", (Dir
va No. 34, 1960, 3, 21) dokumen
tuoja lietuvišką susirūpinimą dėl 
lenkų ignoravimo mūsojo įnašo 
į pergalę. Autorius pabrėžia ypa
tingą momentą prieš pat mūšį, 
kur kryžiuočių pasiuntiniai atne
šė du kardus, vieną skirtų Vy
tautui, kitą Jogailai.

Laikantis arti Šaltinių, iš kurių 
ši žinia imta, autorių tektų kiek 
pakoreguoti. Bent trys šaltiniai 
(Dlugošas, Posilgė ir nežinomas 
lenkas autorius rašo, vad. Cro- 
nica conflictus) sutartinai liudi
ja, kad du didžiojo kryžiuočių 
maršalo pasiuntiniai atnešė kar
dus prieš pat mūšį--kada jau ka
riuomenė buvo išrikiuota--kara- 
liui Jogailai. Bet karalius su
prato, kad vienas kardų skiria
mas Vytautui, ir jis tuojau per 
pasiuntinį kvietė jį atvykti, ir 
^is--pagal Cronlca conflictus -- 
atvyko. Tačiau Dlugošas, (Hist. 
Pol., XI, 251) kalba: "Kadangi 
skuba mūšiui ir jo (Vytauto) triū
sas, tvarkant savas gretas, su
laikė jį kviesti, tai karalius iš
klausė prisiųstų heroldų".

Tad maršalas pripažino esant

du priešo karo vadus, kai siun
tė du kardus karaliui. Jogaila 
ir pritarė jam tacitu consensu, 
kai jis kvietė ar susilaikė kvie
tęs dėl svarbių momentinių ap
linkybių Vytautą vieną Jų priimti. 
Čia išeina aikštėn sąjunginis po
būdis Lietuvos ir Lenkijos

valstybių, kurios išėjo į kovą su 
bendru priešu.

Dvilypė Lietuvos-Lenkijos są
junga dokumentuojama dar kitu 
įspūdingu Jogailos mostu, prieš 
pat duodant kovos ženklą. Štai 
nežinomas minėtos "Cronlca 
conflictus" autorius pasako ja, jog 
Jogaila, "pakilęs nuo maldos" 
ir davęs kariuomenei paskutinius 
įsakymus, paskelbė du kovos šū
kius (verba proclamationls): 
"Krakow" ir "Wilno". Taip tie 
žodžiai užrašyti lenkiškai loty
niškame tekste (Script. rer. 
Pruss. 3,436).

Galimas daiktas, kad autorius 
bus užrašęs tuos lenkiškus žo
džius taip, kaip Jogaila juos ta
rė (nors jis lenkiškai ir ne
mokėjo). Mūsų reikalui svarbu 
pažymėti, kad jis duoda savo 
kariams ne vieną kovos šūki 
(kaip būtų įprasta), bet du, ir 
kiekvienas jų reiškia sostinių 
vardus.

Tad artima ir patikima būtų 
išvada, jog vieną šūkį Jogaila 
taikė lenkams, o kitą lietuviams. 
Taip mano, pvz., C.Krollmann 
gražiai parašytoj monografijė- 
lėj (Die Schlacht bei Tannenberg, 
1910, p. 19). Tačiau "Cronlca con
flictus" tekstas, vienintelis Jo
gailos šūkių liudininkas, leidžia 
kitaip samprotauti.

Pagal šį liudijimą, Jogaila, 
dar prieš paskelbdamas kovos 
šūkį ir. net maldos nenutraukęs, 
siuntė pasiuntinį pas Vytautą. 
Jis kreipėsi į savo "brangųjį 
brolį", paragindamas būti pasi
rengusiu kautynėms ir liepti pa
siruošti savajai kariuomenei. Tik 
po to jis išėjo į savus karius ir 
jiems paskelbė minėtus šūkius.

Atrodo, Jogaila lietuvių ka
riuomene nesirūpino, Ją visai 
patikėjęs Vytautui. Nepaprastai 
judrus, ekspansyvus, kupinas ini
ciatyvos ir beribės energijos Vy
tautas nepaliko vietos Jogailai 
įsiterpti tiesiog į lietuvių eiles 
su savomis, direktyvomis. Čia 
Lietuvos D. K. visiškai Šeimi
ninkavo. Jis net švaistėsi ir len
kų gretose, kaip liudija Dlugo
šas.

(Nukelta į 6 psl.)
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♦ Tarp Lenkijos ir Anglijos prasidėjo įdomūs mainai. Ne maši
nom ar maisto gaminiais, bet meile... Lenkija, kuri turi 1,300,000 
moterų daugiau negu vyrų, sugalvojo eksportuoti sužieduotines į 
Angliją, kur gyvena labai daug viengungių lenkų, nenorinčių tuoktis 
su anglėmis. Gomulka ir Macmillanas sutarė, kad Anglija be kliū
čių įsileis lenkes, norinčias ištekėti, o Varšuvos vyriausybė ne
darys jokių sunkumų joms išvažiuoti. Anglijos vyriausybė leidžia 
lenkėms gyventi 2 mėnesius, kad galėtų susirasti jaunikį, o jei 
jos širdis susvyruoja tarp dviejų kandidatų, vizą pratęsia dar 
vienam mėnesiui...

♦ Chruščiovas sovietų rašytojams patarė: "Rašytojo darbas gali 
būti prilygintas artilerijos tolimam apšaudymui, paruošiančiom ke
lią savo pėstininkams. Artilerija turi tiksliai pataikyti į priešo 
pozicijas, bet jokiu būdu nepaliesti savo žmonių".

♦ Prieš Velykas viena amerikiečių žaislų gaminimo firma iš
leido naują žaislą, kaip pačiam susimontuoti kryžių ir nukryžiuo
ti Kristų... Prospekte sakoma, kad tai įdomūs žaidimas ne tik 
vaikams, bet ir suaugusiems! Europoje, kur buvo bandyta šį žaislą 
įgabenti, kilo didelis pasipiktinimas dėl tokio žaidimo su Kristaus 
mirtimi. Klausiama, ar fabrikantai nepradės gaminti "Auschwitz 
krematoriumą" ir ar neišgalvos kokį "rezistentų kankinimo" žaidi
mą? Šiais laikais, kai žmonija įprato nebegerbti įstatymų, pamokymų 
ir praeities tradicijų, visko galima laukti.

♦ Seoudo Arabijos šeichas Ahmed ben Sadek, kuriam yra 96 
metai amžiaus, nusipirko 493-čią žmoną...

♦ Naujoje "Ben-Huro" filmo versijoje galima išgirsti arabų 
šeichą prisiekiant pranašo Mohameto barzda... gimusio tik šešiais 
šimtais metų vėliau.

♦ Prancūzų žurnalas La Presse Medicale atidengia įdomią smulk
meną: žmogaus brendimas per paskutiniuosius 100 metų pagreitėjo. 
Pagal norvegų statistiką jei 1850 metais mergina buvo laikoma su
brendusi 17 metų mažiaus, šiandien ji būna subrendusi 13 metų 
amžiaus. Aiškinama, kad brendimą paspartino geresnis maistas.

♦ Londone Miss Mabel Richmond 47 metų amžiaus, pasiskundė 
policininkui, kad nepažįstamasis vyras autobuse visą laiką į 
ją žiūrėjęs su blogomis mintimis žvilgsnyje. Policininkas vyrą 
sulaikė ir nusivarė į komisariatą, kur moteriškei pakartojus kal
tinimą, vyras išsiėmė stiklinę akį ir padėjo komisarui ant stalo...

♦ Gydytojas S.-, pamatęs savo sūnų Arvydą, 9 metų amžiaus, su
grįžusį iš lituanistinės mokyklos ir skaitant Lietuvos istorijos 
paskutiniuosius puslapius, nustebęs paklausė, ar jie mokykloje taip 
greitai išėjo Lietuvos istorijos kursą. "Ne, atsakė Arvydas, aš 
tik noriu žinoti kuo ji baigias!"
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Spaudos apžvalga

Ukrainiečiai apie mūšy "diplomatą” Korsikoje
(Spec. pranešimas iš Kanados)

Kaip žinoma prieš Chruščio
vo vizitą Prancūzijoje pbancū- 
zų policija suareštavo ir išga
beno "atostogų" Korsikon kelis 
šimtus egzilų: ukrainiečių, kro
atų, čekų, lenkų, baltųjų rusų 
ir kitų. Jų tarpe ir porą lietu
vių: vieną buvusi legionierių, gy
venantį Mulhouse, ir Eduardą Tu
rauską iš Paryžiaus, žino
ma krikščionių demokratų veikė
ją, buvusi • Lietuvos diplomatą, 
pasiuntinį Prahoje vėliau, karui 
jau einant, savotiškomis aplinky
bėmis tapusį pasiuntiniu prie 
Tautų Sąjungos, sovietams Lie
tuvą okupavus. Tada E. Turaus
kas buvo užsienio reikalų minis
terijos politikos departamento 
direktorius ir viską palikęs,buvo 
pats pirmasis pabėgėlis iš Lie
tuvos (min. K. Škirpos viešu 
liudijimu).

Neaiškiom aplinkybėm patapęs 
pasiuntiniu Šveicarijoje ir išstū
męs iš to posto tikrą tuometi
nį pasiuntinį rašytoją J. Savickį, 
E. Turauskas vėliau visaip ir 
įmantriai vertėsi. Po karo 
persikėlęs į Paryžių , aktyviai 
reiškiasi egzilų veikloje, atsto
vaudamas krikščionis demokra-

Žalg iris...
(Atkelta iš 5 psl.)

Tad iš dominuojančio Vytauto 
vaidmens ir paties "Cronicacon- 
flictus" teksto pirštųsi prielaida, 
kad du šūkius Jogaila paskel
bė lenkų kariams. Jis paskelbė 
juos saviems kariams greičiau
siai iš įsitikinimo, jog betarpiš
kai sekančios kautynės yra 
dviejų sąjunginių valstybių, Len
kijos ir Lietuvos--kurių sostines 
jis priminė--vieningas žygis.

Jogaila Šiais šūkiais viešai 
deklaravo saviškiams lenkams 
lietuvius esant lygius jiems part
nerius toj lemtingoj kovoj su 
bendru priešu. Lietuvos savai
mingumas čia aiškai pripažįsta
mas. Kaip toli atsitraukta 
nuo Kriavos sutarties, kur 
Lietuva turėjo būti įjungta į 
Lenkiją.

Ne kas kita, kaip Vytauto ne
nuilstama kova, pradėta pirmiau
sia dėl Trakų tėvonijos, niekais 
pavertė Kriavos pažadą ir atsta
tė Lietuvą savaiminga galybe ša
lia Lenkijos. Jogailos Vilniaus 
šūkis Žalgirio grumtynių aki
vaizdoj yra tam vaizdingiausias 
liudijimas.

tus Pavergtųjų Tautų seime ir 
bendrai lietuvius to seimo dele- 
gatūroje Prancūzijoje. Spėjama, 
už tai ir pateko į "Korsikiečių" 
sąrašą.

Lietuvių spaudoje buvo pasiro
džiusi žinia, kad Korsikoje E. 
Turauskas buvo išrinktas va
dovu visų ten nugabentų egzilų. 
Tad jis veiklus, kaip visada...

*
Apie egzilų veikėjų areštus, 

kelionę Korsikon ir jų tenykštį 
gyvenimą plačiai rašė ukrainie
čiai savo spaudoje Kanadoje, 
Amerikoje ir Europoje. Praneši
mus iš Korsikos Kanadoje ei
nančiam ukrainiečių laikraščiui 
"Novij Šliach" pateikdavo vienas 
iš "temtinių" O. Bojkiv. Savo 
įdomiuose pranešimuose jis pa
pasakoja ir apie buvusio lietu
vių "ambasadoriaus" Šveicarijo
je pasirodymus Korsikoje.

Balandžio 1 d. "Novij Šliach" 
numeryje O. Bojkiv rašo, kad pir
miausia ukrainiečiai, o juos pa- 
sekdamos ir kitos "ištremtųjų" 
tautybių grupės išsirinko savo 
grupių atstovus, kurie kalbėtų 
tų grupių vardu. Tačiau "buvęs 
lietuvių ambasadorius Šveicari
joje" ir vienas rusas maskolis 
pradėjo savintis teisę kalbėti visų 
"ištremtųjų" egzilų vardu. Tatai 
esą, greit privedė prie konflikto. 
Visų grupių dauguma pasisakė 
prieš protestinio pobūdžio tele
gramos pasiuntimą Prancūzijos 
vidaus reikalų ministerijai, ne
norėdama nei žemintis prancū
zams, nei jų valdžios organų ma
lonės prašyti. Betgi "lietuvių am
basadorius" rado atskirus pavie
nius dezorijentuotus asmenis, 
sutikusius su tokios telegramos

KERELIS BROS
CONSTRUCTION CO.

STATOME ĮVAIRIUS RE- 
ZIDENCIN I U S, MEDICI
NOS IR PREKYBOS TIKS
LAMS SKIRTUS PASTA

TUS.
ARCHITEKTAS ATLIEKA 
PLANAVIMĄ PAGAL JŪ

SŲ PAGEIDAVIMĄ.

REpublic 7-8949
6350 S. ALBANY AVĖ. 

CHICAGO, ILL.

pasiuntimu. Ukrainiečių kores
pondentas priduria, kad prieš 
juos . intrigavęs vienas rusas 
maskolis, įtikinėdamas "lietuvį 
ambasadorių", esą, tie ukrainie
čiai kilę iš Galicijos, yra "sepa
ratistai" ir pan. Ukrainiečiai net 
buvo sušaukę visą "kazokų tary
bą", sukvietę jon po vieną atsto
vą iŠ skirtingų vietų: Kievo, 
Odesos, Charkivo, Dnipropet- 
rovskio ir kitų. Jokių "galicijie- 
čių separatistų" nebuvo. Visi bu
vo už vieną nepriklausomą 
Ukrainą.

Pagaliau, ukrainiečiams tiek 
nusibodo šio "lietuvio amba
sadoriaus" verkšlenimas sve
timtaučiams žurnalistams nevien 
apie sovietų pavergtų kitų tautų 
nelaimes, bet ir rusų tautos (tad 
pačios pavergėjos!) pavergimą 
ir kančias, jog jie pasiuntę de
legacija pas "lietuvį ambasado
rių" parinkdami jon vieną tikrą 
"zaporožcą", vyrą "kaip ąžuo
lą, petys, kaip tos durys, o rau
menys plieno"... Ir tada tik "lie
tuvis ambasadorius" bematant 
sutikęs ateityje kalbėti jau tik 
savo vardu.

Kitam "Novij Šliach" numery
je balandžio 4 dieną, tas pat ko

- Kas bus savanoriu šiukšlėms išnešti?

GERESNĖS statybos kontraktoriai 
įstato MONCRIEF

ORO VENTILIACIJĄ
ŠALDO vasarą • ŠILDO žiemą

respondentas iš Korsikos O. 
Bojkiv rašo, kad maskoliai, at
seit, baltieji rusai, pradėjo se
nam lietuvių diplomatui "stavyty 
čerku", ir kad toji čerkutė jį 
taip paveikusi, jog lietuvis krei
pęsis į kroatų vienuolį Dragoną, 
pasiūlydamas, kad šis atlaikytų 
pamaldas už "labiausiai kenčian
čią rusų tautą". Tai sužinoję, 
kiti "ištremtieji" pareiškė pro
testą kroatų vienuoliui ir pasakė, 
jog jie į tas pamaldas neateis. 
Kažkas painformavo Ajaccio ka
talikų vyskupą ir tas užrau
dęs vienuoliui laikyti pamaldas 
už "najbilš stradalnyj rosijskyj 
narid". Patsai vienuolis buvo iš
keltas į kitą vietą.

Ukrainiečius, kurie nieko ben
dra nenorėjo turėti su masko
liais rusais, siutino tas faktas, 
kad rusai emigrantai pasisako 
tik prieš bolševikinį režimą, bet 
nėra iš esmės nusistatę prieš 
Maskvos įvykdytus užgrobimus, 
tebestovi už nedalomą Rusiją, 
ir dabar sovietų valdomoms tau
toms nenori pripažinti teisės į 
savo valstybių nepriklausomybę I

Visai suprantama, kad tuos 
ukrainiečius nemažiau siutino ir 
tai, kad tie baltieji rusai masko
liai rado sau sąjungininką--di
džiadvasį krikščionių demokra
tų veikėją Eduardą Turauską, 
seną "lietuvių ambasadorių".

Skamba, kaip feljetonas. Bet 
taip įvykiai pačių ukrainiečių ir 
jų kanadiniame laikraštyje pa
skelbti. k.Ž.

ELECT

DON DE ROCCO

JUDGE PROBATE COURT

V. RICKUS 
PAINTING-DECORATIG INC.

RESIDENCINIS IR KOMERCINIS DAŽYMAS
Korporacija turi pilnus apdraudimus. įkainavimai ne

mokami. Klijentų patogumui turime taip pat specialistus 
medžio, tinko ir kitiems namų remonto darbams.

Dabar jau yra pats laikas tartis dėl pavasario darbų. 

Telefonuokite: PO 1-6035 
658 E. 162 St., Cleveland, Ohio

rBEFORE YOU BORROVV 
TO BUY A HOME

GET OUR LOW RATES
AND HELPFUL TERMS

OUR ESCROVV SERVICE 
PROTECTS YOU VVHEN 
BUYING OR SELUNG 

REAL ESTATE

20 metą tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TELEFUNKEN

Authoriiad Factory Sorvlco

TELEFUNKEN HI-FI STEREO 9ETS

SCHVVAB RADIO & T. V.
.Sci/cM Scmtec

11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2. Ohio

Sandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių 
modelių

LAkevvood 1-4669

JUS KVIEČIA
SEKMADIENIUI, BALANDŽIO 24 D.,

SLOVĖNŲ SALEN (6409 ST. CLAIR AVENUE)
DALYVAUJANT

LIVIJAI KASPERAVIČIŪTEI ir SAULIUI ALKAIČIUI

G R A N DIN ELE
1. šokio, muzikos koncertui,
2. vaišėms, pramoginiams šokiams.

KONCERTO PRADŽIA 5 VAL. P. P. (PUNKTUALIAI).
(Ateisi vėliau, matysi mažiau).

Lituanui Remti ir Grandinėlės Tėvų Komitetai

TREČIOKAS A6ENCY

Kur Uk besiruoitumėt keliauti, tuoj ausirišlul su mūsų įstaiga

SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA

Kelionių bilietų parūpinimas ir pinigų persiuntimas j vilus kraštus 

TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA

ALBINAS IR KAZYS TREČIOKAI 
311 Walnut Street, Newark 5, N. Jersey 

Telefonas; MArket 2-4867

LIETUVIŠKI ŠORIAI, 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 Stato
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JAV ir KANADOS JAUNŲJŲ DAINININKŲ, SMUIKININKŲ IR BALETO ŠOKĖJŲ

KONKURSO KONCERTAS
Padžia 7 vai. vak. Rengia Dirva

Įvyksta gegužės 14 d.,šeštadienį, 
Slovenian Auditorium,Clevelande, 

6409 St. Clair Avenue.
Kviečiame gausiai dalyvauti Clevelando ir viso Ohio lietuvius. Taip pat laukiame svečių iš 

Detroito/ Pittsburgho ir kitų lietuvių kolonijų.

Konkurso koncertui bilietai jau parduodami Dirvoje. Užsisakykite iš anksto.
Kainos nuo S 2.50 iki $ 1.00 moksleiviams.

v

Po koncerto vaišės turtingame bufete. Šokiai grojant Korp. Neo Lithuania Clevelando orkestrui.

CLEVELANDE
ir apylinkėse

• šį sekmadienį, balan
džio 24 d., mūsų lietuviška
jam gyvenime ne eilinis 
įvykis. Ilgai ruošęs! pasiro
do Grandinėlės šokėjai ir 
kitokie menininkai. Vakarą 
rengia Lituanus žurnalui 
remti komitetas ir Grandi
nėlės narių tėvų komitetas. 
Taigi dirba jungtinės jėgos, 
kad tik geriau ir patrauk
liau viskas išeitų.

Dažnai kalbamės apie mū
sų jaunimo ateitį. Rūpina
mės jo lietuviškumu, žino
me, kad be vyresniųjų pa-

FRANK S. DAY siekia per
rinkimo į County Recorder. 
Ištarnavęs tame darbe 8 me
tus mano, kad jis dar daugiau 
gero gali padaryti Cuyahoga ap
skrities žmonėms.

F. S. Day nuo 1938 iki 1946 
yra buvęs Ohio valstijos senato
rius. Aktyviai reiškiasi Commu- 
nity Chest, Red Cross ir kitur. 
Jis turi glaudžius ryšius su į- 
vairiomis tautybėmis ir daug 
žmonių dirba jo įstaigoje. Jį 
remia apskrities demokratų 
vadovybė, ALL-CIO ir kt.

ramos jiems sunku dides
nius darbus atlikti. Tat šį 
sekmadienį ir parodykim, 
kad ne tik šnekame, bet 
jaunimo gražiomis pastan
gomis domimės, jam pade
dam, jų meninius sugebėji
mus vertinam ir jais di
džiuojamės.

Grandinėlės vakare iš
leistas doleris nueis labai 
kilniam tikslui — Grandi
nėlės išlaidoms dengti ir 
Lituanus žurnalo leidimui. 
Tat ir kviečiame šį sekma
dienį visus Clevelando lie
tuvius 5 vai. po pietų būti 
Slovenian Auditorium. Būti 
drauge su gausiu Clevelan
do lietuvių jaunimu. Jo pa
stangomis pasidžiaugti ir 
jam padėti.

Dir vos redakcija

• Bilietai į konkursinį 
jaunųjų menininkų koncer
tą, įvykstantį gegužės 14 d. 
Slovenian Auditorium, jau 
parduodami Dirvoje. Įsigy
kite iš anksto, kad turėtu
mėt geresnę vietą.

CLEVELANDO VIEŠOSIOMS 
MOKYKLOMS reikia daug naujų 
pagerinimų. O tų pagerinimų ne
padarysi be pinigų. Taigi tam 
tikslui šiuose rinkimuose yra 
dvi school levies--issuestwoand 
three. Jas remia abiejų partijų 
vadovybės, jas remia visi, ku
riem tik rūpi geresnis vaikų 
mokymas. Net 3000 vaikų jau 
ir dabar stinga vietų. O po me
tų ar kitų toks trūkumas bus 
dar didesnis. Yra daug tokių pa
senusių mokyklų pastatų, kuriuos 
būtina pertvarkyti, atnaujinti ar 
sumoderninti.

(sk)

JOSEPH M. SWEENEY siekia 
perrrinkimo į Cuyahoga County 
šerifus. Tame darbe pasižy
mėjęs ir prityręs. Yra buvęs 
Cleveland Police Department na
riu, ėjęs įvairias atsakingas pa
reigas. Jį remia demokratų or
ganizacija, darbo ir visuome
ninės grupės. Pirminiai rinkimai 
gegužės 3 d.

Teisėjas WALTER T. KINDER

Retas kuris Ohio juristų yra 
susilaukę tokio visuotinio pripa
žinimo, kaip teisėjai Walter T. 
Kinder ir Frank J. Merrick. Jų 
pastangomis ir sugebėjimuCuya
hoga County paveldėjimo teis
mas iškilo į pirmąsias vietas 
ne tik Ohio Valstijoje, bet ir 
visose Jungtinėse Valstybėse. Jie 
"atšaldė" įpėdinių už geležinės 
uždangos palikimus, kurie dabar 
gali gauti savo dalis siuntinių 
formoje. Šituo potvarkiu jau pasi
naudojo ne vienas lietuvis, kurio 
palikimas buvo ilgam laikui už
šaldytas.

Teisėjas FRANK J. MERRICK
Ateinančiuose rinkimuose šie 

du teisėjai kandidatuoja perrinki
mui. Nėra abejonės, kad savo 
kvalifikacijomis pralenkia visus 
kitus demokratų partijos kandi
datus ir todėl nusipelno lietu
vių ir visų kitų balsuotojų pasi
tikėjimo.

Julius Smetona

Vaidilos Teatro pranešimas
Balandžio 24 d. (sekma

dienį) 12 vai., tuojau po pa
maldų, Lietuvių salėje šau
kiamas visuotinis-nepapras- 
tas Vaidilos teatro narių 
susirinkimas, kuris skaity
sis teisėtas, bet kuriam na
rių skaičiui dalyvaujant.

Dienotvarkė: administra
cijos pranešimas ir naujos 
a d m inistracijos rinkimai. 
Visų teatro narių pareiga 
šiame susirinkime dalyvau
ti.

• E. Vodopalienė-šikšniū- 
tė, mūsų žymioji sportinin
kė, reiškiasi naujoje srity
je. Sritis yra gimininga — 
šokis. Elvyra dirba su da
limi Grandinėlės šokėjų, 
ruošdama naują išraiškos 
šokį ”Tu, giruže”, šokis tu
ri originalią, jos pačios kū
rybos choreografiją ir at
liekamas, pritariant moterų 
chorui.

”Tu, giruže”, pirmą kar
tą bus atliktas Grandinėlės 
šokio, muzikos koncerte ba
landžio 24 d., 5 vai. p. p., 
Slovėnų salėje, 6409 St. 
Clair Avė.

• R. Zyle, V. Baliūnu ir 
V. Benokraičiu remiasi visa 
Grandinėlės koncerto pro
grama. Sunku būtų šokė
jams šokti ir žiūrovams do
mėtis vien tik atliekamais 
judesiais be muzikos. Visi 
trys akordeonistai groja 
Grandinėlėje jau eilę metų 
ir su patyrimu neša jiems 
uždėtą atsakingą pareigą 
visų koncertų metu. Jie 
gros ir balandžio 24 d., 5 
vai. Slovėnų salėje.

GERA PROGA 
LIETUVIAMS

Seniai ir gerai veikianti 
delikatesų krautuvė, lietu
vių rajone, išeinant savinin
kui į pensiją, parduodama. 
Kreiptis: 6510 Superior 
Avė., EN 1-6739,

• Grandinėlės koncerto 
bilietai platinami Dirvoje,- 
Spaudos kioskuose, p. Da- 
brilcs maisto krautuvėje ir 
pas Vyt. Kamantą (MU 
1-6767). Kainos nuo $1.00 
iki $2.50. Visos vietos nu
meruotos. Studentams ir 
moksleiviams 75 c.

Koncerto dieną bilietai 
bus gaunami prie įėjimo 
nuo 2 vai. po pietų.

Koncertas prasidės punk
tualiai, tad visi prašomi sa
lėje būti prieš 5 vai.

Po programos bus bufe
tas, šokiai grojant Melody 
orkestrui ir kitos pramogos.

Parduoda savininkas
8 kamb. namas. Netoli E.
185 St. krautuvių. Didelis 
sklypas. 18711 Abby Avė., 
KE 1-0779.

P. J. KERSIS
609 Society for Savings Blgd. — Cleveland. Ohio 

Ofiso telef.: MAin 1-1773 
Rezidencija: OL 7^2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemies. 
čiuose, kreipkitės į mane, liausite pigia kaina. Taipgi gausit 
patarnavimą įvairiuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgiėio. Patarnavimas ir iš
pildymas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba 
asmeniškai.

I. J. S AMAS JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai. 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
Telef.; EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN
OPEN EVERY SATURDAY 

UNTIL NOON

4% SUPERIOR 
SAVINGS

PARDUODAMAS NAMAS
Dvigubas, po 5 kamb. 

Geram stovyje. Gaso šildy
mas.

1326 Giddings Rd. (48)

PARDUODAMAS
51 akro ūkis su 5 pastatais prie 
kelio 322 arti ORWELL Telef. 
EN 1-4113.

NUOLATINIAI $6.95 IR 

DAUGIAU

KIRPIMAS IR DAŽYMAS

TERRACE BEAUTY 
SALON

1161 E. 71 St., UT 1-1641
LIETUVAITĖS SAVININKĖS

Uždaryta pirmadieniais.

D. L. K. BIRUTĖS DRAUGIJOS CLEVELANDO SKYRIUS KVIEČIA VISUS Į

PAVASARIO KARTŪNŲ BALIŲ
gražiai išpuoštoj Lietuvių salėje, balandžio 23 d., 7:30 vai. vak.

Programoje dalyvauja buv. operos dainininkė VLADA SABALIAUSKIENĖ, iš Rochester, N. Y. 
Akompanuos I. PLECHAVIČIENĖ. Baletą šoks TERESĖ STASAITĖ.

DVI ĮDOMIAUSIOS KARTŪNŲ SUKNELĖS LAIMĖS 
GRAŽIAS DOVANAS

Staliukus galima užsisakyti telef. PO 1-5614 nuo 5 vai. vakaro ir pas V. Morkūnienę 
MU 1-2762 nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. vak.

Šokiai ir trumpa įdomi programa

ACCOUNTS
INSUREO TO

*10.000

KOME AND 
REMODEUNG LOANS

CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VVilliam 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
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KAS IR KUR?
• Daugiau ir daugiau lietu
vių iš Anglijos, Australijos 
ir Pietų Amerikos kraštų iš
vykstant į JAV ir Kanadą, 
tenykštė veikla darosi vis 
sunkesnė. Ypač darosi sun
ku leisti ten einančius lie
tuviškus laikraščius.
• Dail. V. Ratas, gyvenąs 
Australijoje, ruošia spaudai 
monografiją apie grafikos 
meną.
• St. Korsakaitė-Pacevičie- 
nė, odontologijos mokslus 
baigusi 1943 m. Lietuvoje, 
dabar gyvendama Australi
joj, tęsė studijas ir dantų 
gydytojos teises gavo Ade
laidėje.
• Šiaulių Valstybinės Mer
gaičių ir Berniukų Gimnazi
jų 1940 metų abiturientai- 
ės, 20-ties metų gimnazijos 
baigimo suvažiavimo ruoši
mo proga, prašomi atsiliep
ti šiais adresais:

Regina Songinaitė-Rasla- 
vičienė — 6142 So. Sacra- 
mento, Chicago 29, arba 
Bronius Siliūnas — 4429 
So. Rockwell St., Chicago 
32, Illinois.

• J. Našliūnas, iš Chicagos, 
mokėdamas metinę prenu
meratą atsiuntė ir $5.00 au-

• Montrealio Lietuvių Dra
mos Teatras gegužės 21 d. 
rengia teatro balių.

Pabėgėlių suvažiavimas
Vokietijoje

’ Kovo 17-18 d. Bad-Nie- 
derbreisige, V o k i e tijoje, 
įvyko Centrinės Užsieniečių 
Pabėgėlių Sąjungos pilna
ties suvažiavimas. Jame da
lyvavo 16 tautybių atstovų. 
Buvo padaryti atitinkami 
sąjungos valdybos praneši
mai, ir išrinkta nauja sąjun
gos valdyba. Jos pirmininku 
perrinktas ats. gen. Tesa- 
novic (jugoslavas), genera
liniu sekretoriumi Odrobny 
(lenkas) ir iždininku adv. 
Reisenberg (estas). Vokie
tijos Krašto Lietuvių Ben
druomenę suvažiavime at
stovavo KV vicepirm. kun. 
Br. Liubinas ir ižd. adv. J. 
Bataitis. J. Bataitis pirmi

baleto šokėjai !
Varžyboms reikia įsiregistruoti iki balandžio 30 d.

Jaunųjų dainininkų, smuikininkų ir baleto 
šokėjų, gyvenančių JAV ir Kanadoje, varžybos 
Įvyksta gegužės mėn. 14 d., Clevelande, Slovenian 
Auditorium. Kviečiami dalyvauti mergaitės ir vy
rai, nevyresni kaip 28 m. amžiaus.

šių trijų šakų varžybų nugalėtojams paskirta 
trys pirmosios /po $200.00) ir trys antrosios (po 
$100.00) premijos. Taigi iš viso premijoms pa
skirta $900.00.

Varžyboms reikia Įsiregistruoti iki balandžio 
30 d. pranešant Dirvai, kur mokosi, kiek turi me- 
metų, ir atsiųsti fotografiją, tinkančią laikraš
čiui. Užsiregistravusieji tuoj gaus platesnius var
žybų pranešimus.

Mes kviečiame jaunuosius šių šakų meninin
kus varžybų nepraleisti, dalyvauti ir laimėti. Drau
ge prašome jų tėvus ar globėjus paraginti, kad 
varžyboms laiku Įsiregistruotų.

Varžybų sprendėjais bus pakviesti tų meno 
šakų specialistai, o drauge savo nuomonę turės 
teisę balsuodami pasakyti ir visi varžybų koncer
to dalyviai.
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Pabėgėlių
savaitė

V

Šveicarijoje
Ryšium su Pabėgėlių Metais, 

šiemet, vasaros pabaigoje, Švei
carijoje, Zuriche, yra numatyta 
suorganizuoti pabėgėlių savaitė. 
Šiam reikalui Zuriche susior
ganizavo vietinis komitetas, ku
ris nusprendė suorganizuoti tautų 
meno parodą. Šiai parodai prašo
ma iš Vokietijos lietuvių šių 
eksponatų: lietuviškų medžio 
drožinių, kryžių rūpintojėlių, 
lietuviškų audinių, lėlių su tauti
niais drabužiais, dailės kūrinių 
ir t.t.

Lietuviško skyriaus parodos 
organizavimui rūpinasi Vere- 
inigtes Schweizerisch-Lettisch- 
Litauisches Hilfswerk pirm. A. 
Paulaitis - Weber. Jo adresas: 
Zurich 6/57, Beckhammer 24, 
Schweiz. Šiuo adresu prašoma 
siųsti eksponatus kiek galint 
anksčiau, ne paskutiniu terminu. 
Siunčiant eksponatus, reikia pri
dėti inventorinį sąrašą 2 egzemp
lioriuose ir nurodyti jų prieina
mą, neperdėtą kainą, nes ekspo
natus žada nupirkti Zuricho 
miesto meno muziejus ir Insti- 
tut fur Auslandforschung.

Pažymėtina, kad parodos ren
gėjai pasilieka sau eksponatų at
rankos teisę.

Vokietijos Krašto Valdyba at
skiru raštu paragino pirminin
kus ir seniūnus apie tai painfor
muoti bendruomenės narius ir 
kviesti visus suinteresuotus pri
sidėti prie šios meno parodos lie
tuviško skyriaus praturtinimo.

ninkavo suvažiavimo darbo 
posėdžiui.

Antrąją suvažiavimo die
ną vyko užsieniečių pabėgė
lių teisininkų pasitarimai, 
kurių metu buvo nagrinėja
mas naujasis svetimtaučių 
ir užsienio rentų įstatymas 
ir jo praktiškasis taikymas 
užsieniečiams pabėgėliams. 
Buvo išklausytas platus 
pranešimas apie bylų eigą 
asmenų, kurie nukentėjo 
nuo nacių režimo. Plačiai 
buvo paliestos ekonominės 
ir kultūrinės užsieniečių pa
bėgėlių problemos.

S u v a ž iavime dalyvavo 
vyr. valdžios patarėjas dr. 
Maurer iš Bonnos pabėgę-

¥

ž

i

t

Akademinio skautų sąjūdžio suruoštoji Brooklyne jaunųjų daili
ninkų paroda susilaukė didelio dėmesio. Ją aplankė apie 300 žmo
nių. Dail. V. Jonynas ta proga skaitė paskaitą. Nuotraukoje ASS 
New Yorko skyriaus pirm. inž. V. Ramanauskas ir dail. V. Jony
nas paskaitos metu. g. Peniko nuotrauka

VACLOVAS RATAS APIE
AUSTRALIJOS DAILĘ

Dail. Vaclovui Ratui, dabar 
gyvenančiam Australijoje, suėjo 
50 m. Ta proga Australijos lie
tuvių laikraštis "Mūsų Pasto
gė" paskelbė pasikalbėjimą. Ja
me apie Australijos dailę V. Ra
tas sako:

"Savojo veido Australijos dai
lė dar neturi. Paskutinis šūkis 
avangarde stovinčio dailininko 
yra toks: nukreipk savąjį "ra
darą" į Europą ir Ameriką 
taip, kad pirmas pagautum iš 
ten paskutiniąją madą ir savo 
kūryboje pademonstruotum ją se
kančioje parodoje. Viskas tačiau 
dabar jau sugauta ir pademons
truota. Šiandieną beliek tik laukti 
arba tą "madą" pačiam kurti.

Visdėlto atrodo, kad Australi
jos dailininkas artėja prie savo
sios kūrybos slenksčio, kas 
reikštų savito veido pradžią aus
trališkajame mene.

Populiariausia Australijos

lių ministerijos, dr. Becker 
iš socialinės ministerijos 
Duesseldorfe, dr. Schirilla, 
Aukštojo Komisaro pabėgė
lių reikalams atstovas, W. 
Conradi iš benamių svetim
šalių biuro Duesseldorfe ir 
eilė kitų pareigūnų.

Naujas Karys
DIRBDAMAS IDĖJINĮ DARB^,

TURTŲ NESUSIKRAUSI
Balandžio mėn. išėjęs iš spau

dos "Kario" 4 nr. dviem raši
niais paminėjo prieš 40 metų 
mirusį mūsų archeologą Tadą 
Daugirdą. Dr. V. Sruogienė ap
rašo Daugirdo gyvenimą ir veik
lą. Greta jos rašinio, įdėtas B. 
Sruogos--Tadui Daugirdui pami
nėti.

T. Daugirdas, stambus dvari
ninkas, išaugęs lenkų kultūros 
ir literatūros įtakoje, nenuėjo 
Varšuvos keliais, kaip dauguma 
mūsų dvarininkų, bet išliko karš
tas Lietuvos patriotas. Visą savo 
amžių dirbo Lietuvos naudai. 
Ypač daug nudirbo archeologinė
je srityje. Daug metų buvo Kau
no miesto muziejaus vedėju.

1917 m. dalyvavo komisijoje 
nustatyti lietuvių tautinę vėlia
vą, dabartinę trispalvę. Taip pat 
dalyvavo ir kuriant Vyčio Kryžių 
kovose pasižymėjusiems kariams 
apdovanoti. 1919 m. buvo išrinktas 
pirmuoju Lietuvos Valstybės Ar
cheologijos Komisijos pirminin
ku. Bet neilgai džiaugėsi kuria
ma Lietuvos nepriklausoma 
valstybe. Buvęs turtingas dvari
ninkas mirė skurde.

Be minėtų rašinių dar Įdėti 
šie: A. Rėklaičio --L.V.S. Ra
movės dešimtmečio proga, J. 
Apyrubio --M.S.O. (Pabaltie
čių sargybų ir transporto dali
niai prie anglų kariuomenės Vo
kietijoje), J. Rūtenio-Žalgiris, P. 
Alšėno--Gusaro atsiminimai, K. 
Žuko--Dėl pik. K. Ališausko 
"Pastabų ir nuomonių" apie K, 
Žuko knygą "Žvilgsnis į pra
eitį", V. Šventoraičio tęsinys apie 
estų partizanus, Edv. Šulaičio- 
Žiemos sporto olimpiniai žaidi
mai. Be to, šaulių skyriai, kro
nika ir kt. Daug paveikslų iš Lie
tuvos kavalerijos gyvenimo ir ki
tokių. St. 

meno šaka yra tapyba. Jai 
ir didelės piniginės premijos 
nuolat skiriamos. Skulptūra ne
populiari. Grafikai gi raganius 
užmovė tokį Šydą, kad ji liko 
šiandien net meno kritikas ra
šantiesiems nematoma. Dėlto ir 
kilo sumanymas imtis inicia
tyvos, kad būtų surengta pirmoji 
Australijos Grafikos Meno Paro
da.

DAIL. VACLOVAS RATAS — RATAISKIS

Atvykusiam iš svetur daili
ninkui Australijoj svetimšalio 
ženklas nelipdomas. Jis turi 
čia pilną laisvę kūryboje ir 
teisę ją demonstruoti.

Kūrybingieji dailininkai pagal 
savo kūrybos charakterį pri
imami nariais į įvairias meno 
organizacijas. Jie pavieniui 
ar grupėmis rengia savo kū
rinių parodas, greta visų kitų 
rungtyniauja meno arenoje ir pa
mažu kopia į viršų.

Tapyboje, pavyzdžiui, gana 
populiarus liko ir gražių įver
tinimų susilaukė ukrainietis 
Kmit. Skulptūroje iškilo Mel
burne gyv. lietuvis T. Zikaras. 
Pertho ir Sydnėjaus valst. 
galerijos pirko lietuvių grafikų 
darbus."

Paklaustas apie galimybės dai
lininkui pragyventi iš savo kū
rybos, atsakė neigiamai. Nors, 
esą dailininkų, kurie kartais 
parduoda savo paveikslų už gra
žias sumas ir gali ilgesnį laiką 
atsiduoti tik savo kūrybai.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

Buvusieji Seinų vyskupijos namai, kuriuose kadaise gyveno vysk.
A. Baranauskas. Šiuo metu čia yra įsitaisęs Seinų rajono vykdo
masis komitetas.

PHILADELPHIA

Pavykusi ekskursija
Jaunųjų Tautininkų or

ganizuota ekskursija gerai 
pavyko. Buvo aplankytos 
ne tik amerikiečiams bran
gios vietovės, bet ir Lietu
vos atstovybė. Ekskursan
tai p. Kajecko, ponios ir sū
naus studento, buvo gražiai 
priimti ir pavaišinti. Gilų 
įspūdį lankytojams padarė 
esamas atstovybėje lietu
viškų lėlių rinkinys.

Prof. St. Kairiui paremti 
komitetas

Jau ilgesnį laiką sergan
čio ir atsidūrusiam sunkio
je materialinėje padėtyje 
Lietuvos Nepriklausomybės 
akto signatarui St. Kairiui 
paremti sudarytas komite
tas.

Prieš porą metų atšven
tęs 80 metų sukaktį ir ak
tyviai dirbęs Lietuvos la
bui, profesorius reikalingas 
paramos. Visi turėtume su
prasti reikalo rimtumą ir

DETROIT
MYKOLO SLEŽEVIČIAUS 

MINĖJIMAS
Ateinantį sekmadienį, balan

džio 24 d. Detroite rengiamas 
buv. Lietuvos Respublikos Mi- 
nisterio Pirmininko adv. Myko
lo Sleževičiaus 20 metų mirties 
sukakties minėjimas-akademija.

Akademijoje apie M. Sle
ževičių ir jo nuopelnus lietuvių 
tautai ir valstybei kalbės gen.
J. Černius, Jonas F. Daugėla ir
K. Navasaitis.

Kondensuota ir įdomi prog
rama, numatoma,užtruks neilgiau, 
kaip pusantros valandos.

Minėjimas įvyks Ispanų Salė
je, 25 ir W. Vernor g-vių san
kryžoje. Pradžia 12:15 vai. įėji
mas visiems laisvas.

Rengėjai tikisi, kad Detroito 
lietuviai gausiai dalyvaus šiame 
minėjime-akademijoje ir tuo pa
čiu pagerbs brangią žymaus 
valstybininko atmintį.

STUDIJŲ DIENOS

Liet. Stud. S-gos Detroito Sky
riaus ruošiamos Studijų Dienos 
įvyks balandžio 23-24 dienomis 
(ateinantį šeštadienį ir sekma
dienį) Western YMCA patalpose 
(1601 Clark St.). Programoje:

Šeštadienį balandžio 23 d.:
11:00 registracija
12:30 paskaita
2:00 bendri pietūs
3:30 paskaita
7:00 linksmavakaris

Sekmadienį balandžio 24 d.: 
11:30 bendri pusryčiai 
12:30 paskaita

2:00 Studijų Dienų uždarymas

REMIA LITUANUS
ALB-nės Detroito apylinkė, 

pirmoji iš mūsų kolonijos orga
nizacijų, įsijungė į LITUANUS 
vajų, paskirdama $50 auką. O 
per paskutinį susirinkimą Det
roito Kultūros Klubas paaukojo 
$25.

Prašome visas Detroito orga
nizacijas paremti šį informacinį 
žurnalą. Lietuvių Studentų Sąjun
gos Detroito skyriaus nariai 
rinks aukas šį Atvelykio sekma
dienį, balandžio 24 d., prie šv. 
Antano parapijos. Dėkodami vi
suomenei už dosnumą 1958 me
tais, prašome vėl paremti 
studentų pastangas garsinti Lie
tuvos vardą svetimtaučių tarpe.

pagelbėti mūsų tautos vete
ranui. Juk jau nebedaug 
gyvųjų tarpe jų turime.

Jo bėdoms palengvinti 
Philadelphijoje sudary tas 
komitetas iš Vliko vicepirm. 
J. Stikloriaus, prof. inž. A. 
Jurskio ir VI. Norkaus. Au
kokime ir siųskime aukas 
vienam iš čia paminėtų. St. 
Kairio parama turėtų susi
rūpinti lietuviški veiksniai 
ir mūsų atstovybė.

Trumpai
Per Velykas J. Bakuckas 

savo 60-tą gimtadienį gra
žiai paminėjo artimųjų ir 
Tautinės S-gos narių tarpe. 
Tautinės S-gos pirm. J. če- 
sonis ir kiti sveikinusieji 
iškėlė nuolatinį jubiliato rū
pinimąsi lietuviškais reika
lais. Kaip kūrėjas-savanoris 
ir sužeistas pradėjęs kovą 
su Lietuvos priešais, atsta
tant Lietuvą, tą kovą tęsė 
per visą nepriklausomybės 
laikotarpį, dirbdamas Vi
daus Reikalų Ministerijoje, 
taip ir tremtyje, kovojo su 
nutautėjimu. Ypač rūpinasi 
jaunimo lietuviškumu. Ir jo 
nemaža dalis pastangų idė-
ta, kol atsirado Philadelphi
joje Jaunieji Tautininkai.

Ilgo amžiaus ir sėkmin
gos tolimesnės kovos dėl lie
tuviškų reikalų linkime su
kaktuvininkui.

Br. Tvarkūnui, Lietuvos 
Laisvės Kovų Karo Invali
dų D-jos pirmininkui, Vy
ties Kryž. Kavalieriui š. m. 
gegužės mėn. 3 d. sueina 60 
metų, P. M.

ROCHESTER
Gegužės 7 d. Kunigaikš

čio Vytenio skautų vyčių 
būrelis ruošia didelį koncer- 
tą-balių.

Koncerto programą išpil
do buvusi Metropolitan ope
ros solistė Ona Kaskas. Po 
to bus šokiai, bufetas ir ki
tos įvairenybės. Gros vienas 
iš puikesnių Rochesterio 
orkestrų. Parengimas įvyk
sta 7 vai. 30 min. vakare, 
555 Hudson Avė.

Ta pačia proga tenka pa
sakyti, kad Rochesterio 
skautai vyčiai neseniai per
siorganizavo ir davė savo 
būreliui naują vardą. Jų 
tikslas ne tik užbaigti įruoš
ti senai pradėtą skautams 
būklą, bet ir plačiau pasi
reikšti Rochesterio visuo
menėje kultūrine veikla.

A. M.

AMSTERDAM
12 metų radijo valandėlei

Balandžio 10 d, buvo pa
minėta mūsų radijo valan
dėlės 12 metų sukaktis, ku
ri girdima per WGSS stotį. 
Pirmuoju jos steigėju ir or
ganizatorium buvo Juozas 
Olšauskas. Jam į talką atė
jo ir daugiau gerų veikėjų.

Pora paskutiniųjų metų 
programoms nuolat vado
vauja Leonas Hartvigas. Jo 
pranešimai įdomūs, gražia 
lietuvių kalba, žmonės mie
lai klausosi, o prekybinin
kai paremia.

Verbų sekmadienį valan
dėlei talkino dainininkas Jo
nas Urbonas. Akompanavo 
J. Olšauskas.

J. Urbonas mūsų koloni
jos pašonėj jau gyvena ket- 
veri metai. Jis mielai daly
vauja visuose žymesniuose 
parengimuose, o neretai 
jiems ir talkina. Tai buvęs 
artimas A. Vanagaičio ben
dradarbis, buvęs J. Bačiūno 
vasarviečių vedėjas. Malo
naus būdo, linkęs visiems 
patarnauti.

Prieš ketverius metus J. 
Urbonas netoli Amsterda
mo nupirko vasarvietę, va
dinamą Adorandac Inn, prie 
30 kelio. Tą vasarvietę su
modernino, pagražino. Gra
ži aplinkuma, vandenys su
traukia daug vasarotojų. 
Būtų gražu, kad daugiau ir 
lietuvių ten lankytųsi, ge
ras poilsis ir labai rūpes
tinga priežiūra. P. L.
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