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Rusų agentai vilioja lietuvius 
emigruoti Kazachstanan

Apie emigracijos bendro
vių agentus, kurie prieš 30 
su viršum metų viliodavo 
Lietuvos žmones emigruoti 
į Pietų Ameriką ir Kanadą, 
iš dalies pagrįstai, iš dalies 
ir nepagrįstai, bolševikai ir 
jų pataikūnai Lietuvoje da
bar kalba kaip apie didžiau
sias baidykles. O apie šių 
laikų panašius agentus kal
ba su pagarba ir pasigėrė
jimu.

Balandžio pradžioj Lietu
von buvo atvykę trys Ka
zachstano rajoninių kom
partijos komitetų sekreto
riai : Kamali Diusembeko- 
vas, Sultanas Tusupovas, ir 
Achmadja Kaerb e k o v a s 
(pavardės surusintos ir 
paskui dar sulietuvintos). 
Jie lankėsi Vilniuje, Kaune 
ir net Marijampolėje. Buvo 
užsukę ir į porą kolchozų. 
Kalbėjo, kad Kazachstane 
pradėję mokytis kiaules au
ginti. Kvietė kiaulininkes 
iš Lietuvos važiuoti ir mo
kyti juos tenai, kaip elgtis 
su kiaulėmis. Sakėsi, esą su
žavėti lietuvių inteligentiš
kumu ir mokėjimu dirbti, ir 
žadėjo "su meile ir džiaugs
mu sutikti savo žemėje 
kiekvieną pasiuntinį iš Lie
tuvos”.

"Pasiuntinių” iš Lietuvos 
Kazachstane jau yra kele
tas tūkstančių. Tai korr 
jaunimo organizacijos iš
siųsti "savanoriai”. Jie (su 
"pasiuntiniais iš kitų impe
rijos vietų) neseniai tenai 
sukėlė režimui gana nema
lonias riaušes. Nemažas jų 
skaičius žuvo nuo tramdy
tojų kulkų (žiūr. str. "Ir 
vėl 'entuziazmo’ importas į 
Kazachstaną”, • Dirvos 46 
Nr. — Red.). Tačiau Vil
niaus, Kauno įmonės ir Ma
rijampolės rajonas turėjo 
apsiimti "šefuoti” (globo
ti) tam tikras įmones Ka
zachstane. Vieni darys bal
dus tenykščiams kino teat
rams, kiti važiuos koncer
tuoti, treti —- laukų dirb
ti o o u

KAS BUVO VARGAS, 
DABAR TURI BŪTI 

DŽIAUGSMAS
žemės ūkio sukolektyvi

nimo nauda turėjo būti ta, 
kad sujungtuose stambiuo
se ūkiuose geriau būsią ga
lima panaudoti visokias me
chanines priemones, ir dir
bantieji žemės ūkyje būsią 
išlaisvinti nuo sunkių, ne
švarių, nemalonių darbų.

Dabar Lietuvoje varoma 
propaganda, kad vidurinį 
mokslą baigęs jaunimas ne
sivaikytų kokių "inteligen
tiškų” darbų ir nevengtų 
pasilikti dirbti sukolekty- 
vintame žemės ūkyje. Ta
čiau ta propaganda nebevi
lioja mechanizuoto darbo 
patogumais. Priešingai, ra
gina džiaugtis kaip tik to
kiais sunkumais, kurie bu
vo smerkiami, kaip darbo 
žmones kankinantieji kapi
talistinio išnaudojimo reiš
kiniai. Viena Šiluvos gim
nazistė per radiją sušunka: 
"Peršlapsiu, sušalsiu, bet 
visvien kvatosiu, visada bū
siu linksma!” O propagan
distas dar daugiau paaiški
na: "Kai pamatai Birutę, 
per žvarbų vėją nešančią ki
birus vandens, malkas arba 
šiaip kur nors beskubančią, 
be palto, be skaros, niekad 
nepątikėsi, jog jai bedir

bant kada nors gali būti 
šalta”...

Viskas drauge: ir "me
chanizacija”, ir "moterų iš
laisvinimas iš vergijos”...

"KAUNO JŪRA’* 
PRISIPILDĖ

Kauno hydroelektr i n ė s 
jėgainės tvenkinys jau pri
sipildė ligi reikiamo lygio. 
Tvenkinyje laikosi apie 450 
milijonų kubinių metrų 
(apie tiek pat tonų) van
dens. Tvenkinys yra nusi
tiesęs prie Nemuno vagos 
net už»Birštono. Tvenkinio 
ilgis apie 90 kilometrų, bet 
vidutinis plotis yra tik apie 
du trečdalius kilometro. 
Plačiausia vieta — pusket
virto kilometro. Tvenkinio 
plotas yra apie 60 kvadra
tinių kilometrų. Vanduo pa
keltas 18 metrų. Didžiau
sias tvenkinio gylis — 23 
metrai. Audros metu ban
gos siekia pusantro metro.

SENATVĖS POILSIS

Ramygaloje gyvena An
tanas Trumpavičius, nese
niai sulaukęs 80 metų am
žiaus. Nors jis ir "pasižy
mėjęs”, nes pasakoja ma
tęs gyvą Leniną, vis dėlto 
ir jam taikomas sovietinės 
konstitucijos dėsnis, ne tas, 
kuris kalba apie "užtikrin
tą senatvės poilsį”, o tas, 
kurs grasina valgymo tei
sės atėmimu nedirbantiems. 
A š t uoniasdešimtmetis se
nukas su neką jaunesne 
žmona pereitais metais esą 
uždirbę beveik tūkstantį 
d a r b adienių ... Vadinasi, 
senukai turėjo kiekvieną 
darbo dieną išspausti ma
žiausia po pusantros nor
mos kiekvienas.

ŠIŲ LAIKŲ 
"KLAIPĖDIEČIAI”

Maskvoje susirinkusiems 
medikų profsąjungos dele
gatams palinksminti buvo 
sukviesti chorai bei šiaip 
dainininkų būreliai iš įvai
rių uostų: Odesos, Mur
mansko, Vladivostoko, o 
taip pat ir Klaipėdos. Pra
nešama, kad klaipėdiečiai 
tenai dainavo sovietinių 
kompozitorių dainas ir šo
ko lietuviškus šokius. La
biausiai patikusi daina apie 
Klaipėdą, kurią sukompona
vęs toks klaipėdietis, kaip 
uosto inžinierius mechani
kas Kisieliovas, o padaina

Komunistą valdomoje Lietuvoje, kur propaganda nuolat šaukia, 
kad kapitalistiniuose kraštuose žmonės išnaudojami, o pas save 
verčia dirbti jaunuolius 14-16 metų amžiaus sunkius laukų darbus. 
Nuotraukoje du 6 klasės gimnazistai, atostogų metu, prie nusau
sinimo darbų.

vęs irgi panašus klaipėdie
tis, uosto elektrikas Stefa- 
novas. 5 0 (LNA)

Nusiginklavimo 
problemos

ŽENEVOJE, tarptautinėje nu
siginklavimo konferencijoje, Va
karą valstybės pateikė pirmąjį, 
dar tik bendrais bruožais api
brėžtą planą, kaip turėtą būti 
vykdoma susitarimo mažinti 
ginkluotąsias pajėgas kontrolė. 
Rusai tą planą priėmė labai 
šaltai.

Pagal Vakarą projektą, tarp
tautinėms inspektorią grupėms 
turėtą būti leidžiama tikrinti 
vietoje ginkluotąją pajėgą dydį 
mažiausiai keturis kartus per 
metus, stebėti ją judėjimą, ne
dideliame aukštyje skraidyti virš 
transporto priemonią bazią ir 
skaičiuoti laivus ją kilmės uos
tuose.

Tuo būdu inspekcijos sistema, 
atidžiai stebėdama kariuomenią 
judėjimą, būtą efektinga prie
monė apsaugoje nuo priešo armi
ją netikėto užpuolimo.

Inspektoriai savo darbą turė
tą pradėti, kai tik JAV ir So- 
vietija susitars sumažinti savo 
ginkluotąją pajėgą dydį iki 2.5 
mil. vyrą abiejose pusėse. Ją 
veikla būtą pačiame, einant prie 
sekančio žingsnio—Vakaru pa
siūlyto kariuomenią sumažinimo 
iki po 2,100,000 vyrą.

Visos JAV ir Sovietijos gink
luotosios pajėgos, krašto viduje 
ir užsieniuose, turėtą būti nuo
lat skaičiuojamos. Kiti kraštai 
būtą įtraukti į inspekcijos sis
temą tuojau, kai tik sutiktą su
mažinti savo ginkluotąsias pa
jėgas.

Šis JAV delegacijos patiektas 
pasiūlymas vykstančioje de
šimties valstybią nusiginklavi
mo konferencijoje, lietė vien tik 
kariuomenią sumažinimo ins
pekciją. Jame nebuvo paliesta 
daug komplikuotesnė konvencinią 
ginklą inspekcijos problema, ku
rią sumažinimas, Vakarą įsiti
kinimu, turėtą vykti drauge su 
kariuomenią mažinimu, nes visi 
susitarimai būtą beprasmiai, jei
gu būtą namo paleisti tik karei
viai, o ją ginklai tebelaikomi 
būsimai mobilizacijos dienai.

JAV delegacijos šefas F.
M. Eaton apkaltino Sovie- 
tiją, kad toji atėjusi prie 
derybų stalo su "užmaskuo
tu agresoriaus durklu”, ku
ris kliudąs nusiginklavimą. 
Rūpestingai parinktais žo
džiais jis pareiškė, kad JAV 
nebepakartosianti Korėjos 
ginklų paliaubų klaidos, kur 
kontrolės mechanizmas bu-

BRIGITA PUMPOLYTĖ, j§ Philadelphia, Pa., dalyvaus gegužės 14 d. Clevelande Dirvos rengiamame 
jaunųjų dainininką, smuikininkų ir baleto Šokėjų konkurso koncerte. B. Pumpolytė mokosi Vilią Maria 
Academy, gaudama pilną tos mokyklos stipendiją. Mokyklos orkestre groja koncertmeisteriu. Taip pat 
ji lanko Philadelphijos Setlement of Muslc School smuiko klasę ir mokosi kompozicijos.,

DRASTIŠKOS REFORMOS PIETŲ KORĖJOJE
Pietų Korėjos preziden

tas Syngman Rhee griebėsi 
drastiškų valstybės admi
nistracijos reformų, kad iš
bridus iš sunkios ir kompli
kuotos vidinės krizės, kurią 
iššaukė kovo 15 įvykusieji 
prezidento rinkimai ir po jų 
sekusios opozicinių partijų 
demonstracijos, kurios pa
reikalavo nemažo žmonių 
aukų skaičiaus.

vęs jau iš anksto sužlugdy
tas^

«
WASHINGTONE, kongreso ato

minės energijos komisijoje, liu
diję mokslininkai pareiškė, kad 
pakankamam požeminių atomi
nių bandymą sekimui Sovietijoje 
reikėtų įrengti apie 600 sprogi
mų registravimo stočių, t.y. 
trisdešimtį kartų daugiau, negu 
Rytų ir Vakarų specialistų kon
ferencijoje buvo išskaičiuota 1958 
metais.

Šis naujas mokslininkų spren
dimas sukėlė JAV administraci
jai naujų politinių problemų. So- 
vietija atkakliai kovoja už seną
jį planą, pagal kurį pasaulyje tu
rėtų būti įrengta 180 tokių sto
čių, iš kurių Sovietijoje būtų 
tik 2L

Jei JAV derybose su sovie
tas pasiūlytų stočių skaičių pa
didinti, sumažėtų viltys pasiekti 
bet kokį susitarimą su sovie
tais, kas taip pat nepagelbėtų 
JAV prestižui neutraliąją valsty
bią ir net sąjungininkų akyse.

Jei JAV nereikalautų sekimo 
stočių skaičiaus padidinti, ad
ministracija susilauktų stiprios 
kritikos iš kongreso pusės, ir 
senatas, laikydamas sekimo sis
temą nepakankama, greičiausiai 
nepatvirtintų pasirašyto su so
vietais susitarimo.

Kongreso komitetas yra 
įsitikinęs, kad per ateinan
čius kelerius metus nebus 
įmanoma išvystyti patiki
mą sistemą Hirošimos dy
džio bombų sprogdinimams 
sektis

Pagrindiniu reformų tai
kiniu buvo paties preziden
to galios sumažinimas. 
Ateity jis liks tik simboli
ne valstybės galva, o visą 
administracinė galia bus 
ministerio pirmininko ran
kose.

Tokį nutarimą paskelbė 
neseniai išrinktasis vice- 
prez. Lee Ki Pong po tris 
valandas trukusio pasitari
mo su prez. Syngman Rhee. 
Jis pareiškė, kad naujojoje 
sistemoje viceprezi d e n t o 
postas būsiąs nebereikalin
gas, tuo būdu techniškai 
pareikšdamas savo atsista
tydinimą.

Informuoti sluoksniai sa
ko, kad P. Korėjos adminis
tracijos reformas nulėmęs

DE GAULLE WASHINGTONE
Prancūzijos prez. De Gau

lle, atvykęs į Washingtoną, 
buvo iškilmingai ir šiltai 
sutiktas. Dar tą pačią dieną 
pradėti uždari pasitarimai 
su prez. Eisenhoweriu dėl 
Strategijos ateinančioje vir
šūnių konferencijoje.

Kaip iš gerai informuotų 
šaltinių patiriama, pirma
jame abiejų valstybių šefų 
pasitarime prez. De Gaulle 
atpasakojo, ką patyręs per 
susitikimus su Chruščiovu 
Paryžiuje ir britų premjeru 
Macmillanu Londone.

Prez. De Gaulle ir prez. 
Eisenhoweris buvę vienin
gos nuomonės Vokietijos ir 
Berlyno bei nusiginklavimo 
klausimais.

De Gaulle įsitikinimu, 
Berlyno klausimas viršūnių 
konferencijoje iš viso nesąs 
keltinas, nes tai esanti "jo” 
(Chruščiovo) problema, o 
Vakarų sąjungininkai esą 
patenkinti esama padėtimi 
(status quo). Tačiau, jei 
sovietai tą klausimą išju- 

JAV įsikišimas, kuris buvo 
išreikštas valstybės depar
tamento nota, reikalaujan
čia naujų rinkimų.

P. Korėjos opozicinės par
tijos skelbė, kad rinkimai 
nebuvę laisvi, nes kai kur 
policija sukliudžiusi opozi
cijos priešrinkiminę kam
paniją, ir buvę suklastoji
mų, iš anksto prikišant į 
urnas balsavimo lapelių, nu
lėmusių viceprez. Lee Ki 
Pong išrinkimą.

V y r iausybės pertvarky
mo buvo griebtasi po nepa
prastai audringo parlamen
to nepaprastojo posėdžio, 
kuris baigėsi muštynėmis 
ir iššaukė dar didesnę krizę.

dintų ir būtų linkę tartis, 
De Gaulle nuomone, Berly
no klausimas svarstytinas 
tik "visos Vokietijos pro
blemos kontekste”.

Valstybių šefų pasitari
mai užtruks keturias die- 
nasi

Mirė Dr. Juozas 
Januškevičius

Balandžio 21 d. Riverside,
N. J., mirė Dr. Juozas Ja
nuškevičius, sulaukęs be
veik 98 metų amžiaus (gi
męs 1862. VI. 14). Velionis 
buvo mokytojas, vadovavęs 
eilei gimnazijų nepriklauso
moje Lietuvoje ir Vokieti
joje, Lietuvoje pasižymėjęs 
visuomenine veikla, bendra
darbiavęs daugelyje laik
raščių, vokiečių Herderio 
enciklopedijoje. Yra išleidęs 
keletą vadovėlių, o taip pat 
į lietuvių kalbą išvertęs dvi 
Šilerio dramas.
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Taip buvo išdavinėjama Amerika "TAIKA! TIK NE INDIJOS SĄSKAITON! '

PLANAS VOKIETIJAI SUNAIKINTI
Kremliaus spaudžiama ir so

vietinių agentų iš vidaus talki
nama, JAV vyriausybė 1944 me
tų pavasarį perdavė Sovieti- 
jai okupacinių Vokietijos markių 
klišes, popieriaus ir dažų pa
vyzdžius. Rusai okupuotame 
Leipzigą tuoj pat pradėjo spaus
dinti tūkstantines, kurių 1948me
tais, valiutos reformos dieną, 
vakarinėse zonose užregistruota 
netoli dviejų milijonų vienetų, 
nekalbant jau apie smulkesnius 
banknotus. *

FBI valdininkas padeda Harry 
Dexter White bylą ant savo ra
šomojo stalo. Jis vėl kreipiasi 
į Elizabeth Bentley klausdamas:

--Ar už savo patarnavimą ga
vote kokį atlyginimą?

Jai tas klausimas gana nema
lonus, tačiau ji pasako tiesą: 

--1944 metų rudenį Anatolijus 
Gromovas, pirmasis sovietų pa
siuntinybės Washingtone sekre
torius ir "Bill" įpėdinis man 
įteikė storą voką. Jame buvo 
šimtas banknotų po 20 dolerių, 
iš viso 2000 dolerių.

--Gana nedaug,—konstatuoja 
FBI valdininkas.—Sovietija iš to 
biznio uždirbo mažiausiai bili
joną markių, o gal net ir dvi
gubai tiek.

Porą ar trejetą minučių kam
baryje viešpatauja tyla. Paskui 
FBI valdininkas vėl atnaujina pa
sikalbėjimą:

--Ar ir vėliau jūs buvote White 
ryšininke?

--Visus 1944 metus buvau laiš
kaneše tarp White ir "Bill". Kas 
laiškuose buvo rašoma nežinau, 
tik "profesorius" kartą prasi
tarė, jog tai esama kažkokio pla
no. Aš spėju, kad jis turėjo ome
nyje taip vadinamąjį Morgenthau 
planą.

--Ar žinote, kas iŠ tikrųjų 
paruošė Morgenthau planą?

--Washingtone tai žino kiek
vienas vaikas: ne kas kitas, o 

PERRINKITE

FRANK S. DAY
County Recorder 
Demokratu linija turi likti 
County Recorder’s įstaigoje

Paremkite Cuyahoga Recorder’s Įstaigos dar
bininkų demokratiškų lygybės liniją. O ją Frank 
S. Day įvedė neatsižvelgiant į rasę, tikybą ir 

tautybę. Tai rodo pavyzdžiai, kada visa eilė tau
tybių yra atstovaujama aukštose vietose. Ir jie 
visi reiškia didelį pagyrimą dėl tokios County 
recorder’s programos.

Frank S. Day, kaip County Recorder, yra pui
kiai užsirekomendavęs. Todėl jis nusipelno per
rinkimo. Ir gegužės 3 d., pirminiuose rinkimuo
se atsiminkite, kad jis yra demokratų sąraše. 
Joks kitas tos apskrities pareigūnas nėra tiek pa
sižymėjęs tvarkant pavestą darbą, kaip Frank 
S. Day.

BALSUOKITE IR JŪSŲ BALSAS UŽ 
FRANK S. DAY BUS ĮVERTINTAS

Harry Dexter White» Jis norėjo 
visiškai sunaikinti Vokietiją, nes 
tai atitiko sovietų troškimus. Ta
čiau jis pats buvo perbailus vie
šai paskelbti savo nuomonę.

--Jūs manote, kad planas yra 
kilęs iš Kremliaus, o White tik 
įsiūlė jį JAV vyriausybei?

--Jeigu White yra Morgenthau 
plano tėvas, kuo netenka abe
joti, tai tikrai prie jo pirštus yra 
prikišę ir sovietai. Tai taip tik
ra, kaip amen bažnyčioje, White 
niekada nebūtų ruošęs tokio pla
no, pirma apie tai nepain
formavęs Maskvą, o iŠ antros pu
sės, Sovietijos agentai nebūtų 
iškentę neįsikišę. Aš pati ne
abejoju, kad direktyvos atėjo iš 
Kremliaus, o ponui White visa, 
kas atėjo iš Maskvos, buvo į- 
sakymas.

«
Po kelių savaičių, kai "oku

pacinės markės operacija" sėk
mingai baigiama pskutine siunta 
į Makvą, Harry Dexter White 
pradeda naują žygį.

1944 rugsėjo 5 turi pirmą kar
tą susirinkti prezidento Franklin 
Delano Roosevelto paskirtoji ko
misija, kurios uždavinys nu
statyti, kas turi atsitikti su ka
rą pralaimėjusia Vokietija. Tai 
komisijai priklauso:

finansų ministeris Morgen
thau, užs. reik, min Cordell 
Hull, karo ministeris Henry 
Stimson, asmeninis prezi
dento patarėjas Harry Hop- 
kins.
Harry Dexter White pasiūlius, 

posėdžio išvakarėse Morgenthau 
pasikviečia pietų karo tninisterį 
Stimson. Jį reikia laimėti Whites 
paruoštam Vokietijos planui, nes 
iš tos pusės laukiama stiprios 
opozicijos.

Kad susitikimui pridavus ne
kaltą, grynai privatinio susitiki
mo pobūdį, pietų pakviečiamas ir 
Stimsono pavaduotojas John Mc-

Cloy.
Tarp sriubos ir antro patieka

lo Henry Morgenthau, tarytum 
visai atsitiktinai, pastebi, kad 
jo bendradarbis White paruošęs 
vieną planą.

--Aš tikiu, kad jis būtų geru 
pagrindu rytojaus pasitari
mams...

Tolesnėje pasikalbėjimų eigo
je Morgenthau išdėsto ir daugiau 
detalių:

--Didžioji problema yra, be 
abejo, visiems laikams užsiga
rantuoti, kad Vokietija vėl nepra
dėtų karo. Kaip tam pavojui pasi
priešinti, smulkiau gali paaiškin
ti mano bendradarbis...

Pasekretoriui White, sėdin
čiam šalia ministerio, nėra jau
ku išeiti viešumon. Jis nervingai 
paglosto savo "hitleriškus" ū- 
siukus, pasitaiso akinius ir paga
liau pradeda kalbėti.

--Svarbiosios pramonės,--pa
reiškia White,--iš montavimo ir 
sunaikinimo pakaktų kariniam 
vokiečių tautos potencialui sunai
kinti visiems laikams. Ruhro sri
tis turėtų būti paversta žemės 
ūkio kraštu, Saaro sritis atiduo
ta Prancūzijai, o Silezija ir Ryt - 
prūsiai--Lenkijai...

Karo ministerijos atstovai, 
Stimson ir McCloy, susidomė
ję žiūri į White, kuris, rankas 
ant stalo sudėjęs, be jokio jaus
mo dėsto tokį nepaprastos 
svarbos planą. Jo pradinis ner
vingumas palaipsniui atslūgsta, 
vis tolyn kalbant. Henry Morgen
thau atrodo savo bendradarbio 
idėjomis labai patenkintas ir at
virai joms pritaria, tuo regi
mai pakurstydamas kalbantį.

--Toliau atrodo svarbu,--tęsia 
jis,--Vokietiją padalinti į dvi at
skiras valstybes, nekalbant jau 
apie Austriją, kuri vėl taps ne
priklausoma valstybe. Kad už
kirtus kelią joms susijungti, turi 
būti uždrausta joms tarp savęs 
prekiauti... (Bus daugiau)

Prieš keletą metų mačiau In
dijoje leidžiamus laikraščius, 
kuriuose visur atsispindėjo nuo
lankumas, taika, gera valia, 
draugiškumas ir visiškas neutra
lumas komunistinės Kinijos ir 
bendrai pasaulinio komunizmo 
atžvilgiu. Dažnai matėsi prie
kaištų Vakarų "imperialistų" 
sąskaiton ir pamokymų, kad rei
kią turėti kantrybės bei supra
timo komunistų "geros valios" 

v

politikai. Bet tai buvo dar prieš 
Tibeto sukilimą ir prieš "gero
sios kaimynės" Kinijos įsiver
žimą į Indijos teritoriją. Tuo lai
ku Indija dar tebegyveno iliuzi
jų laikotarpyje galvodama, kad 
užtenka gerų norų taikai išlai
kyti.

Štai prieš dvi dienas man į 
rankas pateko Indijoje, Delhi 
mieste, leidžiamas savaitraštis 
MINTIS (THOUGHT). Pavartęs jį, 
didžiai nustebau pasikeitusiomis 
jo nuotaikomis. Jau nebemačiau 
nei vieno straipsnio apie nedrau
giškuosius Vakarų "imperialis
tus", bet priešingai, vien tik 
griežčiausius pasisakymus prieš 
komunistinės Kinijos ekspansio
nizmą, elgesį, ir taip pat prieš 
savo vietinių, Indijos komunistė
lių, išdavikiškumą.

Aštriausias pasisakymas telpa 
to laikraščio vedamajame, pa
vadintame "Taika! Tik ne Indijos 
sąskaiton", Čia redaktorius, pa
matęs tikrąjį "kaimynų" veidą, 
jau nebesidrovėdamas ragina In
diją ne vien tik žodžiais, bet ir 
ginklu, ginti savo prarastą pres
tižą. Jau atvirai komunistinė Ki
nija vadinama grobuonių, jos va
das Ču En-lai faktų iškraipyto- 
ju ir bendrai didžiausiu pavoju
mi Indijos bei jos kaimynų ne
priklausomybėm.

Pagaliau matome, kad neu
tralioji Indija pabudo iš gilaus 
iliuzijų miego, ir pamačiusi, ką 
reiškia turėti reikalą su komu
nistais, praregėjo! Tikėkime tik 
kad šis praregėjimas nėra tik 
trumpalaikis ir Indija nepasiduos 
dabartinių komunistų gražių 
kalbų vėl užliūliuojama.

Tame pačiame laikraštyje ra
dau ir kitą įdomų straipsnį, ge
riau pasakius, atsišaukimą, pa
rašytą dviejų Įtakingų asmenų: 
Nath Bazaz--Kašmiro Demokra
tų Unijos pirmininko ir Shyam 
Lai Yachu—Kašmiro Politinės 
Konferencijos sekretoriaus (kaip 
žinome, Kašmiras yra priskirtas 
prie Indijos, bet nori tapti nepri
klausomų arba būti prijungtu prie 
Pakistano. Ši teritorija yra viena 
iš didžiausių nesusipratimo kė
lėjų Indijos-Pakistano santy
kiuose). Atsišaukimą, pavadintą 
"Kashmiri Opposition and Chi- 
nese Aggression" ištisai patie
kiu čia Dirvos skaitytojams, no
rėdamas supažindinti su Kaš- 
mire vyraujančiomis nuotaiko
mis. Štai jo vertimas:

"Mes pilnai jau Įsitikinome, 
kad, priešingai skleidžiamoms 
(neva draugiškumo melagystėms, 
komunistinė Kinija yra nusista
čiusi jėga užimti dalį Indijos že
mių. Jie (komunistai), jau ir 
savo žemėlapiuose šią sritį at
žymėjo, kaip Kinijos nuosavą pro
vinciją. Tarpe taip jų sava
vališkai prisigrobtų teritorijų 
matome ir Ladako provinciją, Į 
kurią, dideliam Indijos gyvento
jų, ypač kašmiriečių nustebimui 
ir pasibaisėjimui, raudonoji ar
mija neseniai įsiveržė.

"Komunistų troškimas už
grobti visą pasaulį nebėra jokia 
paslaptis -ir visiems gerai žino
mi. Komunistų Kinijos toks ne
išprovokuotas įsiveržimas Į 
mūsų strateginę šiaurę turi būti 
suprastas, kaip pirmas jų žings
nis į visos Indijos ir Pakistano 
pavergimą. Mūsų provincijos 
Jammu ir Kašmiras yra arČiau-

Inž. V. ŠLIUPAS 
Liberia, Afrika

šiai Kinijos sienų ir todėl, kaip 
patirtis rodo iš kitų pasaulio 
kraštų, šioms provincijoms gre
sia didžiausias pavojus būti jėga 
okupuotoms. Priešų Įsiveržimas į 
mūsų Ladako provinciją ir spalio 
21 dieną Įvykdytos mūsų pasienio 
policininkų skerdynės yra mums 

geriausias Įspėjimas, jog visiško 
pavergimo pavojus Indijai nebėra 
tolimas.

"Šis pasišlykštėtinas faktas iš
kelia mums, Kašmiro gyvento
jams, gyvybinį klausimą: ar be
verta toliau tęsti pasipriešini
mą Indijos valdžiai? Ar nerei
kėtų mums persiorientuoti ir šiuo 
metu, kada raudonasis pavojus 
gresia iš šiaurės, laikinai 
nutraukti kovą dėl nepriklauso
mybės?

"Mūsų atsiskyrimo nuo Indijos 
problema, nors ir būtų mums 
tiesioginiai svarbi, šiuo metu 
nublanksta prieš komunistinės 
Kinijos intencijas. Mūsų Kaš
miro teritorija, ar ji yra pri
jungta prie Indijos, ar pri
sijungtų prie Pakistano, ar tap
tų nepriklausoma, turės daugiau 
ar mažiau garantuotas žmoniš
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kumo ir politines teises bet tai 
tęsis tol, kol ji pajėgs išlikti 
šiapus komunistinės orbitos. Tos 
teisės bus visiškai prarastos tuo 
momentu, kai mes tapsime Į- 
jungti į tarptautinio komunizmo 
rėmus. Komunistų okupacija nu
kirs Šaknis demokratijai, ir mes 
tapsime vergais be jokios gali
mybės išsivaduoti. Dabartiniu 
metu, nors ir esame priešingi 
Indijos valdžiai, vistik galime 
reikšti savo opoziciją ir statyti 
savo reikalavimus be di
desnių suvaržymų; tačiau, jei 
mes tapsime komunistinės teri
torijos dalimi, mes užmokėsime 
savo gyvybėmis už okupacinei 
valdžiai nepageidaujamos opini
jos puoselėjimą. Todėl, šių faktų 
šviesoje, nei vienas iš mūsų, 
kašmiriečių, patriotų bei laisvės 
mylėtojų nebeturime teisės igno
ruoti šių galimybių.

"Mūsų kaimynai pakistaniečiai, 
permatydami komunistinės Kini
jos grėsmę, jau pakeitė savo 
galvoseną ir sušvelnino santykius 
su Indijos vyriausybe; tuo pat 
laiku ir Indijos valdžia draugiš
kai atsiliepė į tokį realistinį 
santykių sunormavimą. Šisdras- 
tinis pasikeitimas buvo reikalin
gas dėl mus visus palietusio 
bendro pavojaus iš šiaurės.

"Todėl ir mes, šio atsišauki
mo autoriai, gerai pergalvoję 
susidariusią tarptautinę padėtį 
ir pramatydami mums gręsianti 
pavojų, jaučiame, kad mūsų kaš
miriečių savisaugos interesai 
reikalauja mus laikinai nutraukti 
trisdešimtį metų vestą laisvės 
kovą ir sujungus rankas su In
dijos vyriausybe, pirmoje eilėje 
atremti mums gresiančią komu
nistinės Kinijos agresiją. Mes 
stovime įžangoje kritiško laiko
tarpio, kada mes privalome pil
nai susijungti į bendrą kovą prieš 
klastingąjį priešą. Todėl mes ir 
kreipiamės į visus opozicinių 
Kašmiro partijų vadus, prašyda
mi suprasti gręsianti mirtiną 
pavojų, pakilti Į bendrą kovą ir 
drąsiai vesti mūsų žmones į 
tinkamą kelią."
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Draugas Capece Salvatore bu
vo perdavęs gitarą kitam ir 
šoko su drauge Nadia, kurios 
nė sekundei nepaleido iš glėbio. 
Tik kai Peppone norėjo draugei 
Nadiai padaryti svarbų praneši
mą, jis buvo priverstas ją pa
leisti iš savo rankų.

--Drauge,--pasakė jai Peppo
ne, pasivedėjęs į tolimą kertę,-- 
po darbo yra leidžiama nekaltai 
pasilinksminti, tačiau toks bū
das, kuriuo draugas Tarocci pa
silinksminime dalyvauja, yra ne
draugiškas ir turi būti nubaustas.

--Pritariu--atsakė Nadia Pet- 
rovna.

--Draugas Tarocci,--tęsė 
Peppone,--yra pirmaeilis parei
gūnas, bet, deja, namuose tupi 
po pantapliu. Jis turi baisią, 
pavydo suėstą žmoną su atkakliai 
reakcionieriškų smegenų dėžute. 
Net čia, už tūkstančių kilomet
rų nuo namų, jis nedrįsta pašok
ti. Aš manau, kad ir jis turėtų 
šokti.

--Savaime suprantama. Palik 
tą reikalą man sutvarkyti,--at
sakė nusišypsodama draugė Na
dia.

Po penkių minučių į kolchozo 
ir išgėrimo kontorą įsiveržė bū
rys lyg nuo grandinės paleistų 
merginų: Don Camillo buvo iš
temptas iš savo kėdės ir nuvilk
tas į salę. Jis turėjo šokti.

Peppone gėrėjosi spektakliu su 
paslėptu džiaugsmu. Ir kai karš- 
čiausioji mergina labai arti pri
siglaudė prie kunigo, jis moste
lėjo, ir draugo Peratto Vitto- 
rio, kuris Turine buvo fotogra
fas, kamera plykstelėjo ryškiu 
žaibu.

Maždaug dar dvidešimtį kartų 
žaibas sušvito niūrioje salėje, 
nes visos merginos buvo tiesiog 
pamišusios nusifotografuoti ant 
Don Camillo kaklo.

--Drauge, -- pasakė Peppone 
fotografui, kai tas išbaigė filmą, 
--už tas nuotraukas man atsaky
si savo galva.

Po to atėjo pertrauka, kurios 
metu buvo atgabenta naujų gėri
mų. Dėlto nuotaika nė kiek ne
nukentėjo: iš pradžių draugas 
Peratto Vittorio išbaigtai meniš
kai pamėgdžiojo visų naminių gy

vulių balsus, paskui su mažute 
lūpine armonikėlė pasireiškė si
cilietis draugas Li Friddi, po to 
sardinietis draugas Curullu su
vaidino nusigėrusį, kuris veltui 
bando atrakinti duris, po jo tos
kanietis draugas Giberti falsetu 
sudainavo operos ariją ir paga
liau genujietis draugas Bacciga 
įvairiais magikos numeriais tie
siog išvedė iš proto visus kol
chozini nkus.

--Televizija nepaprastai pri
sidėjo prie dirbančiųjų masių 
kultūrinio lygio pakėlimo,-- 
pasakė Peppone.--Iš kitos pusės, 
aš manau, kad iš to nedarysime 
jokių proklamacijų. Geriau at
virukai, kurių pelnas eis partijos 
labdarybės reikalams.

-Iš ko?
--Iš fotografijų, kuriose jo kil

nybė klebonas, užsimaskavęs ko
munistu, pasimėgaudamas šoka 
su kolchozo merginomis.

--Dar ne vakaras [--niūriai at
kirto Don Camillo.--Iki Italijos 
dar tolimas kelias.

Šokiai vėl prasidėjo. Prie jų 
priartėjo mažas, liesas kolcho- 
zininkas, maždaug keturias
dešimties metų.

--Drauge,--pusbalsiu, gražia 
italų kalba, jis paklausė Don Ca
millo,--ar tu esi ekskursijos va
dovas?

--Ne,--atsakė Don Camillo 
ir parodė Pepponę,--mūsų eks
kursijos vadovas yra tas storpil
vis. Aš esu tik celės pirmininkas.

--Tada aš pasakysiu jums 
abiems,—kalbėjo svetimasis, 
vos judindamas savo lūpas.-- 
Jei jūs nepasirūpinsite, atsitiks 
nelaimė. Jeigu neapolietis drau
gas tuoj pat nepaleis merginos, 
tai draugas iš Romos prišoks 
prie jo ir suskaldys pakaušį.

Kad kolchozininkas kalbėjo to
kia puikia italų kalba, buvo, 
be abejo, nuostabu; tačiau pir
moje eilėje reikėjo sukliudyti 
pakaušio suskaldymą, ir Pep
pone kaip raketa šovė tolyn.

Don Camillo kalbėjo nuosta
biajam kolchozininkui gestais; 
tas kurį laiką juos stebėjo, paskui 
nusijuokė, lyg būtų supratęs:

--Degtinė!--sušuko jis.
--Degtinė! '--patvirtino Don

Camillo.
Degtinės ir kolchozo kontoroje 

jie galėjo kalbėtis, niekeno ne
trukdomi.

--Sinjore,--pasakė kolchozi
ninkas,--aš esu rumunas.

--Bet iš kur tu kalbi taip pui
kiai itališkai su neapoliečių 
akcentu?

--Aš esu gimęs Neapolyje. Aš 
buvau jūreivis ir, būdamas devy
niolikos metų, tūkstantis devyni 
šimtai trisdešimt devintaisiais 
susipažinau merginą. Ji buvoru- 
munė ir grįžo į Rumuniją. Aš 
transportiniu laivu atplaukiau į 
Kostancą. Ten klaidžiojau gat
vėmis ir ieškojau merginos.

Kolchozininkas pakėlė rankas 
aukštyn ir, purtydamas galvą, vėl 
jas nuleido.

--Tu jos niekada neradai?-- 
užjausdamas paklausė Don Ca
millo.

--Radau! Bet man nepatogiu 
laikotarpiu.

--Pervėlai? Ji buvo jau ište
kėjusi?

--Ne, peranksti, ji buvo dar 
neištekėjusi. Taigi, vedžiau ją, 
savo nelaimei. Ačių Dievui, greit 
prasidėjo karas. Atėjo rusai, ir 
jiems rikėjo žmonių kolchozuo
se, taigi, aš savo noru ir pasi
siūliau. O dabar sėdžiu čia.

(Bus daugiau)
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Kodėl skirtingas padangų 
® paviršiaus raštas?

Atsižvelgiant į padangos pa
skirtį parenkama gumos rūšis. 
Veik kaip taisyklė, lėktuvų pa
dangoms naudojama natūralinė 
guma, automobilių padangoms-- 
dirbtinė, ir sunkvežimių--natū
ralinės ir dirbtinės gumos mi
šinys. Guma fabrikus pa
siekia gabalais, kurie prieš nau
dojimą yra sukraunami į džio
vyklas ir čia gerai išdžiovina
mi. Po to susmulkinami į ma
žesnius gabalus ir perleidžiami 
per didelius plieno valcus. Gu

Pranas loga
Žmogus lengvai gali prieitai- 

kyti batus pagal darbo sąlygas. 
Padangų inžinierius nesunkiai 
galėtų padaryti idealią padangą, 
kuri tiktų vienos rūšies darbui. 
Tačiau, kada padangai statoma 
eilė skirtingų reikalavimų, tada 
ir inžinierius atsiduria prieš vi
są eilę sunkumų.

Tai ypatingai pastebima, kai 
tenka susidurti su sunkvežimių

Sumaišius su chemikalais ir perleidus per plieninius volus, 
guma padedama į sandėlius iki bus nustatytas galutinas jos tinka
mumas.
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mai suminkštėjus, ji nuimama 
lakštais ir, pamirkius į muilo 
skiedinį, sukraunama į lentynas.

Tuo metu chemijos inžinieriai, 
kurie vadinami compaunders, pa
rengia galutinius maišymo re
ceptus. Receptai keičiasi pri
klausomai nuo norimų gumos 
ypatybių. Paruošti receptai pa
siunčiami į fabriką, kur prasi
deda didysis gumos maišymas, 
kurį atlieka per tris aukštus 
besitęsiančios mašinos.

Viršutiniame aukšte į mašiną 
sudeda gumą, suodžius, cinko de
gintus, alyvos išdirbinius ir įvai
rias kitas priemaišas. Viso apie 
15-20 medžiagų. Gerai sumaišy
tos medžiagos paleidžiamos per 
valcus, kuriegumą išlygina ir pa
daro vieną nesibaigiančią juostą, 
kuri, perėjus molio skiedinį, su- 
kapojama Į mažesnius gabalus. 
Taip paruošta guma laikinai pa
dedama į sandėlius, iki bus at
likti laboratoriniai patikrinimai 
ir galutinai nustatytas gumos tin
kamumas.

Padangą paėmę, pirmiausiai 
susiduriame su jos paviršiumi, 
kuris liečia kelią. Angliškai ši 
dalis vadinama tread. Padangos 
paviršius apsaugo pačią padangą, 
panašiai, kaip bato puspadis koją. 
Geras puspadis koją apsaugo nuo 
drėgmės, kelio nelygumų. Jis 
mums padeda atsispirti ir kar
tu dyla, apsaugodamas mūsų koją 
nuo dilimo. Kojinė, panašiai 
kaip breaker, apie kurį kalbė
sime vėliau, sumažina kojos 
trintį į padą.

Tarp kojos ir padangos yra ir 
kitas panašumas. Greitai einant, 
kojos sukaista, ir atsiranda pūs
lės. Panašiai yra ir su padan
gomis, nes nuo greito važiavimo 
įkaista ir atsiranda pūslės, 
kurios angliškai vadinamos blis- 
ter.

padangomis. Praktiškai sunkve
žimio savininkui yra neįmanoma 
turėti kelias eiles padangų, ku
rias būtų galima naudoti prie 
skirtingų darbų. Todėl tenka ieš
koti idealaus vidurio. Paleidus į 
apyvartą naują padangą yra ati
džiai stebimi jos savumai ir kartu 
ieškoma pagerinimų, kurie laikas 
nuo laiko pridedami.

Šioje vietoje yra verta trumpai 
žvilgterti Į padangos paviršiui 
(tread) statomus reikalavimus. 
Kaip jau minėtą, paviršius padan
gą apsaugo. Toliau jis privalo būti 
pakankamai atsparus nusidėvė
jimui ir kartu atsparus slydi
mui.

Mes žinome iš savo patirties, 
jog ploni puspadžiai pakanka
mai neapsaugo kojų nuo aštrių 
akmenų. Panašiai yra ir su pa
danga. Padangos su storesniu 
paviršiumi turi geresnę apsaugą 
prieš pradūrimus, supiaustymus 
ir panašiai. Tačiau, kai susi
duriame su greičiu, plonesnės 
padangos yra gersnės, nes ma
žiau įkaista.

Labai storas padangos pavir
šius yra tinkamas miesto auto
busams, mažiems vietiniams 
sunkvežimiams, lėtai judantiems 
traktoriams. Tačiau tarpmiesti
nio susisiekimo autobusai, sunk
vežimiai ir automobiliai privalo 
turėti padangas su normalaus 
storūmo paviršiumi.

Atsparumas slydimui priklau
so nuo padangos paviršiaus raš
to (pattern). Vienos padangos turi 
smulkų raštą, kitos vidutinį arba 
stambų. Smulkaus rašto padangų 
apie "Iš-ZtFlo paviršiaus liečia

kelią, gi stambaus rašto tik apie 
45-55^

Teoriškai padanga yra atspa
resnė slydimui, kai galimai ma
žesnis padangos paviršiaus plo
tas liečia kelią. Tačiau iš kitos 
pusės, visas automobilio svoris 
yra perkeliamas į mažesnį plo
tą, ir tuo pačiu padidinamas nu
sidėvėjimas.

Stambus raštas gali būti sėk
mingai panaudojamas žemės ūkio 
mašinoms, nes minkštas žemės 
paviršius pakankamai įsispau- 
džia, kad tuo būdu padanga turi 
pakankamai atspirties, ir svoris 
perkeliamas į didesnį plotą. Kie
tam kely ilgam naudojimui būtų 
geriausia padanga visai be rašto. 
Tačiau tokia padanga ant šlapio 
ir slidaus kelio būtų labai pa
vojinga. Todėl ir čia tenka ieš
koti vidurio kelio tarp dviejų 
kraštutinumų.

Be šių pagrindinių reika
lavimų, iškyla kiti reikalavimai 
padangos paviršiaus raštui: iš
vaizda, tylumas, ypač jautri 
problema šiandieninių padangų 
gamyboje, pajėgumas nusivalyti 
nuo sniego ir purvo, apvalus ar 
plokščias paviršius, siaura ar 
plati padanga. Atsižvelgiant į vi
sus tuos reikalavimus, yra su
daromi receptai ir išmatavimai 
būsimos padangos paviršiui.

Remiantis išmatavimais yra 
parengiama guma, kuri, paimta iš 
sandėlių, yra sudedama Į taip 
vadinamus sušildymo malūnus. 
Čia suminkštinta guma nenutrūks
tama juosta eina Į formas, kur 
suformuojama būsimas padangos 
paviršius. Guma, išėjusi iš for
mų, yra perleidžiama per šilto 
vandens vonią, kad tuo būdu būtų 
apsaugota nuo per ankstyvo su
kietėjimo (precure).

Tuo pačiu metu, kai vyksta pa
dangos paviršiaus parengimas, 
kitoje vietoje vyksta siūlų paruo
šimas. Šis darbas reikalauja tin
kamo dėmesio, nes siūlai yra 
padangos stuburas.

Pagal padangos pobūdį yra nu
statomas siūlų kiekis ir rūšis. 
Sakysime, 6.00-16 dydžio kelei
vinės mašinos padanga su 26- 
28 PSI turi 4 klodus siūlų, gi to 
paties dydžio lengvo sunkveži
mio padanga, kuri reikalauja 45 
PSI turi 6 klodus. Pats padangos 
stiprumas priklauso nuo siūlų rū
šies, siūlų skaičiaus viename 
kvadr. colyje ir klodų (ply) skai
čiaus.

Padangų gamyboje pirmiausia 
buvo vartojami medvilniniai siū
lai. n Pasaulinio karo metu buvo 
pradėti naudoti cheminiu būdu 
pagaminti rayon siūlai. Po karo 
rayon siūlai buvo pradėti naudoti 
visose padangose, kadangi jie 
atsparesni karščiui. Tačiau tas 
tęsėsi neilgai, nes rinkoje pasi
rodė nylono siūlai, kurie yra 
plonesni, stipresni ir atspares
ni karščiui, negu rayon siūlai. 
Šiuo metu nylono siūlai vis labiau 
pradeda užimti rayono vietą, nors 
su jų panaudojimu yra surišta 
visa eilė sunkumų. Ir ar ne 
svarbiausia susilaikymo prie
žastis yra, jog auto pramonė 
labiau mėgsta padangas su rayono 
siūlais, negu su nylono.

(Bus daugiau)

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

Lietuviai radijo ir televizijos aparatu reikalais 
kreipiasi j

BALYS Radio and Television
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

Čia pat gausit elektrinius reikmenis, plokšteles, 
filmas, atvirukus.

2646 West 71 St. Telef. PR 8-5374
Chicago 29, III.

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

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525 
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius 

mėsos produktus.
Kreipkitės j mus ir būsit patenkinti.

I.S.AIITO SERVICE
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Rd.
Cleveland 3, Ohio

Mašinų viršaus taisymas ir dažymas. Motorų, 
stabdžių patikrinimas ir taisymas.

24 hours towing
Atidaryta nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.

Dienos telef.: HE 1-6352 Nakties tel.: LI 1-4611
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Pasigirdus balsams, kad reikia 
dažniau susitikti

Emigracijoje gyvenantieji mūsų tautiečiai, norma
liais laikais, savo ryšių dėmesį, kreipdavo atgal į tėvynę. 
Ten, reikalui esant, gaudavo paramos, į ten visada galė
davo sugrįžti. Ten visada jautė savuosius namus. Na, o 
ir tie namai taip pat buvo suinteresuoti, kad svetur iš- 
klydę vaikai savai tautai nežūtų. Bandė, kartais sėkmin
giau, kartais ir klaidas darydami, namų ryšius su išvy
kusiais gyvinti ir stiprinti. Ir tokių ryšių stiprinimo pa
sėkoje kiekvienais metais būriai vyresniųjų ir jų vaikų 
grįždavo tėvų žemės aplankyti.

Dabar padėtis iš pagrindų pasikeitusi. Kraštą, pri
mestais komunistiniais įstatymais ir teroru, valdo Mask
va.- Savieji, neva įsod.yti į valdžią, gali tiek kalbėti ir 
veikti, kiek jiems atmatuoja maskviniai komisarai. Todėl 
ir ryšiai su kraštu, kad ir kokiais kilniausiais norais 
bebūtų mezgami, turi eiti per Maskvos kontroliuojamas 
rankas. O negi Maskvai rūpi, kad lietuviui namuose ir 
svetur būtų gera. Jiems tik rūpi mūsų žemėje įsitvirtinti 
ir mūsų tautą pamažu, maskuotais metodais, sunaikinti. 
Jei pastaruoju metu ir suinteresuoti vieną kitą įsileisti, 
tai tik propagandiniais sumetimais, viešųjų ir slaptųjų 
agentų priežiūroje.

Esant tokiai-padėčiai, aišku, kad mes normalių laikų 
būtinuosius ryšius su savaisiais, kada esam išskirstyti 
po svetimus kraštus, turime kitaip tvarkyti. O juos tvar
kyti reikia, nes, jei ir normaliais laikais emigrantai vi
sada nueina nutautėjimo keliu, tai be tokių ryšių, tas ke
lias dar slidesnis pasidaro. Tat kas gi gali dabar tuos 
ryšius atstoti ir gyvenimo sukuriamas spragas išlyginti?

Atsakymo ieškodami, norim ar nenorim, didžiausią 
dėmesį turime kreipti į bendrines organizacijas. O kur 
geresnę rasi, jei ne Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, nuo 
praėjusių metų net ir vyriausią valdybą turinčią. Tik 
labai gaila, kad ta vyriausioji valdyba, labai pretenzingais 
pareiškimais pradėjusį darbą, iki šiol dar jokio darbo 
neparodo. O savaime suprantama, kad tada kalbėti, kaip 
tuos ryšius gerinti, būtų dar perankstyvas klausimas. 
Pirmiausia reikia išsiaiškinti, kas tikrai juos tvarko. Ir 
U turimų davinių atrodo, kad niekas.

Labai gaila, kad taip yra, bet geriau žinoti tikr'ą 
padėtį, negu save apgaudinėti. Gerai dar, kad atsirado 
įtakingesnių privačių asmenų, kaip J. Bačiūnas, vysk. 
Brizgys, pagaliau mūsų krepšininkai, kurie tuos ryšius 
pajudino. O juos pajudinus, iš visų kraštų ir pasigirdo 
balsai, kad reikia dažniau susitikti, reikia keistis kultū
rinėmis vertybėmis, reikia vieni kitiems padėti, reikia 
nepasimesti, žodžiu, pasigirdo daug kartų: reikia, rei
kia ...

O tas reikia, ar tuos ryšius tvarkys viena bendrinė 
organizacija ar kita, visada vėl atsirems į klausimą, ar 
tam reikalui nors kiek turime lėšų? Jokia paslaptis, kad 
jei ne J. Bačiūnas, mūsų krepšininkai būtų nė kojos iš 
Chicagos neiškėlę. Gal dar, visų kitų sudėtomis aukomis, 
būtų dasikasę iki Miami, ir kelionę užbaigę ...

Taigi, jei norime ir šioje srityje ką gero padaryti, 
reikia ne padangėmis skraidyti, bet pradėti nuo tos visiš
kai apleistos srities, nuo rimto finansinio pagrindo suor
ganizavimo. Ir čia mūsų išmintingosios galvos turi susi
rinkti ir nutarti žydišką reikalą: tiek turi būti sutelkta, 
be kiek mes tautiniai negalėsim išsilaikyti! O nutarimas 
ir vykdymas, pati švenčiausioji pareiga. Net pasakyčiau, 
kad jei ko nepasisektų gražiuoju įtikinti, kad tiek jis 
privalo tam reikalui skirti, tai nereikėtų pasigailėti ir 
įstatymais nedraudžiančių sankcijų.

O kai šiuos pagrindus aptvarkysim, lengviau tvarky
sis ir visi kiti reikalai. Jų tarpe ir mūsų būtini ryšiai su 
visų kraštų lietuviais. B. G.

Šatrijos piliakalnis Žemaitijoje

Kun. Aviža ir be pilietybės
dokumentai

Kun. J. Aviža, gyvenąs 
Vokietijoje, atvykęs Ame
rikon ir grįžęs Europon su 
Staatenlos (be pilietybės) 
dokumentu, prašė Lietuvos 
Generalinį Konsulatą New 
Yorke, pasiteirauti Prancū
zijos Konsulate, ar leidžia
ma tuo dokumentu perva
žiuoti Prancūziją be tran
zitinės vizos.

Lietuvos Konsulatas, pa
gal kun. Avižos atvirą laiš
ką ”Darbininke”, atsisakęs 
patarpininkauti, tvirtinda
mas, kad jam esą nepato
gu tai daryti, nes Aviža 
esąs be valstybės (Staaten
los), o Lietuvos Generalinis 
Konsulatas rūpinasi „iš 
principo tik Lietuvos pilie
čiais”.

Dėl Konsulato atsisaky
mo išpildyti kun. Avižos 
„prašymą” (atrodo — rei
kalavimą), jis labai užsiga
vo ir paskelbė tai, kad „grį
žęs Vokietijon negalėsiu 
Vokietijoje esantiems lietu
viams pasakyti, kad Lietu

vos įstaiga yra paslaugi pa
tarnauti lietuviams”.

Kun. Avižos įsižeidimui 
ginti ir jo Staatenlos pasą 
— Travel Document — aiš
kinti pasirodė „Darbininke” 
K. Obolėnas.

K. Obolėnas aiškino „Tra
vel Document” kilmę ir tai, 
kad jį „gali gauti Tarptau
tinės Pabėgėliu globojamas 
asmuo”, kad tuo dokumentu 
„Vakarų Europoje naudoja
si ne vienas kun. J. Aviža, 
bet šimtai, o gal ir tūkstan
čiai lietuvių”. Tą daro jie 
„parankumo sumetimais”. 
Tuo dokumentu naudojan
tis esą lengviau vizą gauti 
<kai kurios valstybės ją 
duodančios nemokamai, ki
tos — papigintai).

Priežastis labai skysta ir 
jokiu būdu nepateisinama. 
Jeigu tokiais sumetimais 
kun. Aviža važiavo Ameri
kon ir kitur „Travel Doku
mentu”, vietoje Lietuvos 
pasu, Lietuvos Generalinis 
Konsulatas yra visai teisus

atsisakęs jam patarnauti, 
nes jis (Aviža) Lietuvai ne
tarnauja, keliaudamas tarp- 
t a u tiniu-nepilietiniu pasu, 
vietoje Lietuvos paso, kurį, 
sakosi, jis turįs.

Tą patį daro ir tie „šim
tai, o gal ir tūkstančiai lie
tuvių”, anot K. Obolėno, ku
rie patys save nusipilietina 
svetimųjų akyse bei įstai
gose — „patogumo sumeti
mais” pasidaro Staatenlos 
ir tokiais įsiregistruoja 
įstaigose tų valstybių, į ku
rias važiuoja — Lietuvos

BAIGIAMIEJI EGZAMINAI
VASARIO 16 GIMNAZIJOJE

Jau buvo rašyta, kad Vasario 
16 Gimnazijos abiturientai egza
minus raštu laikė kovo m. 7-11 
d. ir kad šitie egzaminai buvo 
sunkesni negu buvusiais metais.

KAS DEDASI DAILININKŲ 
SĄJUNGOJE?

Amerikos Lietuvių Dailininkų 
S-ga, įsikūrusi Chicagoje prieš 
kelis metus, labai aktyviai pa
sireiškė, Sąjungos pastangomis 
buvo sudarytas Menininkų Klubas 
ir Įkurta Čiurlionio meno gale
rija. I4 Sąjungą buvo suverbuota 
nemažas skaičius dailininkų. 
Jau buvo surengta keletas pa
vienių ir grupinių dailės pa
rodų. Ilgesnį laiką Sąjungai va
dovavo dailininkas Z. Kolba.

Paprastai sakoma: "nėra na
mų be dūmų”. Taip ir Daili
ninkų S-goję kilo nesutarimų ir 
nepasitenkinimo valdybos veiks
mais. Praėjusiais metais vienas

aktyvesnių S-gos kūrėjų, daili
ninkas J. Pautienius, turėjo pa
sitraukti dėl nesutarimo su 
valdybos pirmininku Z. Kolba. 
Dailininkas A. Rūkštelėbuvo val
dybos suspenduotas vieneriems 
metams.

Praėjusiais metais, įvykus 
naujiems valdybos rinkimams, į 
valdybą buvo išrinkti visi nauji 
asmenys. Dabar valdybą sudaro: 
pirmininkas V. Vaitiekūnas, 
nariai, J. Pilipauskas ir V. Vi- 
jeikis. Naujoji valdyba taip pat 
pradėjo aktyviai reikštis.

Šių metų kovo 5-12 d. buvo 
surengta grupinė dailės paroda. 
Joje dalyvavo net 16 dailininkų 
su 80 kūrinių.

Senoji valdyba, priešakyje su

buv. pirmininku Z. Kolba, šią 
parodą boikotavo. Jie nedalyvavo 
ir apie tai iš anksto paskelbė 
spaudoje. Už šį dezorganizaci- 
nį darbą, naujoji valdyba rado 
reikalo suspenduoti buvusį S-gos 
pirmininką ir menininkų klubo 
įgaliotinį Z. Kolbą vieneriems 
metams.

Kuriantis Dailininkų Sąjungai 
Chicagoje buvo net perdaug ra
šyta ir šaukta, kad jos tikslas 
yra suvienyti visų srovių daili
ninkus. Buvo visu smarkumu puo
lami tie dailininkai ir dailininkų 
sambūriai, kurie nestojo Į šią 
kūriamą A. L. Dailininkų S-gą. 
O dabar pasirodo, kad ir šioje 
pačioje nėra vieningo sugyveni
mo. Jau iš paminėtų faktų matyti, 
kad eina prie suskilimo.

A. Valys, 
Chicago

♦

JUOZAS ČESEKAS, Dirvos 
skaitytojas iš Toronto, rašo: 
"Dirva mielas ir be priekaištų 
laikraštis."

*

A. DANTA, Dirvos skaityto
jas iš Australijos, rašo: "Dirva 
geras laikraštis, bet gerinkite ir 
toliau, jei tik jėgos leidžia."

*

J. ČINČYS, Dirvos skaity
tojas iš Brockton, rašo: "La
bai patinka straipsniai--Taip 
buvo išdavinėjama Amerika. 
Bendrai, padaryta didelė pažan
ga. Tačiau būtų gerai, jei dė- 
tumėt tik svarbios reikšmės 
nuotraukas."

Jie buvo sunkesni todėl, kad Ba- 
den-Wurtembergo Švietimo Mi
nisterija eina prie įvedimo vieno
dų reikalavimų visoms pri
vatinėms mokykloms. Todėl kai 
kurių dalykų temos bei uždaviniai 
egzaminams Nord-Badeno Vyr. 
Švietimo įstaigos buvo duoti Va
sario 16 gimnazijos mokiniams 
tokie arba panašūs, kaip vokie
čių mokyklų mokiniams. To pa
sėkoje Vasario 16 Gimnazijos 
abitūros kandidatai dalį egzami
nų atliko silpnai.

Prie šito prisidėjo ir kurį lai
ką nebuvimas lotynų bei anglų 
kalbų pamokų (negaudamas joms 
mokytojų, direktorius 1959 m. net 
buvo padavęs atsistatydinimą.). 
Todėl ir laikyti brandos egza
minus žodžiu prie vokiečių Švie
timo įstaigų dviejų komisarų ko
vo 29-30 buvo sunkiau, ir iš 
likiusių šešių kandidatų brandos 
egzaminus teišlaikė du. (Graži
na Girdvainytė ir Juozas Naujo
kas). Šie nelinksmi rezultatai 
vis dėl to geresni, negu neto
limoj Schriesheimo vokiečiųpri- 
vatinėje gimnazijoj, kurios 13 
mokinių brandos egzaminų ne
išlaikė nė vienas.

Vasario 16 Gimnazijai skau
du, kad neišlaikiusiųjų tarpe at
sidūrė Rūta Kiulkaitytė, kuri bu
vo geriausia tos klasės lituanis
tė, parašiusi iš lietuvių litera
tūros geriausią egzaminų darbą, 
lyginant jį ne su geriausiais 
pernykščių abiturientų rašto dar
bais. Ji ir vokiškai kalba ir rašo 
gerai. Ir visuomeninių pareigų 
atžvilgiu ji buvogera--per treje
tą metų vadovavo tautinių šokių 
būreliui.

Šių metų abiturientų klasėj bu
vo 4 mergaitės ir 2 berniukai. 
Ateinančių metų laidoj, kurioj 
turėtų būti apie 10 abiturientų, 
berniukų bus nemažiau pusės.

PAIEŠKOMI
Bartnikienė - Kanišauskaitė, 

Eugenija.
Butkienė-Znutaitė, Ona ir But

kus, Kazys, gyveno Oglesby.
Deimantavičius, Pranas, Kazio 

sūnus, gimęs Palemone, Kauno 
apsk., 1923 m. kovo 1 d.

Dženkaitienė, Ona, gyveno 17 
Shepherd Avė., Brooklyn 8, N.Y,

Kindurys, Antanas, iš Mineiš- 
kiemio km., Linkmenų vai., Ute
nos apsk.

Kraužlys, Juozas
Kubilius, Albertas
Kuprienė (Kuprys)-Macevičiū

tė, Vincė, Petro duktė, iš Skuodo
Marks, Ona, ir jos tėvas Py- 

kys, gyveno Washington, Pa.
Paliušis, Jurgis Juozas, Juozo 

sūnus, gimęs 1918 m., iŠ Lietu
vos grįžo į Pittsburgh, Pa., 1939 
metais.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

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

piliečio pėdsakų jie nepalie
ka.

Kur principai? Kur pa
garba Lietuvos suverenu
mui ir Lietuvos pilietybei?

Kai Prancūzijos Prezi
dentas De Gaulle nepaminė
jo Lietuvos vienoje savo 
kalboje, tai daugelis lietu
vių pyko ir išmetinėjo jam, 
o važiuodami į Prancūziją 
staatenlosen’ai patys tai 
daro.

Už Lietuvos valstybines 
teises, už Lietuvos piliečio 
teises ir privilegijas reikia 
kovoti ne vien tik liežuviais, 
bet darbais ir elgsena.

L. P. Kriaunya

RE-ELECT 
JOHN KOVACH 
STATĖ REPRESENTATIVE

DEMOCRATIC

PRIMARY MA Y 3, 1960

Plokštelė jrašyta Montrealyje, R. C. A. Victor studijoje.

Vaidinimas trunka virš pusantros valandos -2 plokštelės (4 pusės). Tinka 
Įsiems fonografams, turintiems 33 1/3 greitį. Viso komplekto kaina - $1O.

Užsisakant rašyti - Stp. Kęsgailai, 1577 Rue de Seve, 
MONTREAL 20, P. Q., CANADA.

20 metų tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TELEFUNKEN

Authoriicd Factory Servlcc

TELEFUNKEN HI-FI STEREO SET9

SCHWAB RADIO & T. V.
SaZ&j emd Sezuiec

11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2. Ohio

Sandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių 
modelių

LAkewood 1-4669
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J .
į JAV ir KANADOS JAUNŲJŲ DAINININKŲ, SMUIKININKŲ IR BALETO ŠOKĖJŲ

į konkurso KONCERTAS
J Įvyksta gegužės 14 d., Slovenian Auditorium,Clevelande, 6409 St. Clair Avenue.
£ Padžia 7 vai. vak. Rengia Dirva
« Kviečiame gausiai dalyvauti Clevelando ir viso Ohio lietuvius. Taip pat laukiame 
£ svečių iš Detroito, Pittsburgho ir kitų lietuvių kolonijų.
q Konkurso koncertui bilietai jau parduodami Dirvoje. Užsisakykite iš anksto. Kainos nuo $2.5o iki $1. oo

7 Po koncerto vaišės turtingame bufete.
5 ________________________________

I
y
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
2

Šokiai grojant Korp. Neo Lithuania orkestrui. 7
7

CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Ateinant pirminiams 
rinkimams, kurie įvyks ge
gužės 3 d., kad į Ohio valst. 
atstovus išrinktume J. Mull 
-Muliolį, reikia daugiau tal
kos. Kas sutiktų rinkimų 
dieną prie balsavimo punk
tų dalinti raginimus balsuo
ti už J. Mull-Muliolį, malo
nėkit tuoj skambinti: K. 
Gaižutis — HE 1-8722 ar
ba A. Dailidė — HE 1-8516. 
Visi, galintieji šiam svar
biam reikalui paskirti kiek 
laiko, ateikit į talką.

• Į Dešimtąsias šiaurės 
Amerikos lietuvių sportines 
žaidynes New Yorke iš Cle
velando vyksta apie 50

i. J. SAMAS 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

I^a^Tlevelan^^ucud^superioT^eTI
SAVINGS 

EARN
OPEN EVERY SATURDAY 

UNTIL NOON

SUPERIOR
/0 SAVINGS

i

ACCOUNTS
INSURED TO

*1 0.000

CORNER 68th suPERIOR AVENUE

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 
EN 1-1763 

sportininkų. Vyksta auto
mašinomis ateinanti penk
tadienį. Dauguma išvažiuos 
po mokyklos pamokų ar 
darbo įstaigose.

DON D<E ROCCO 
kandidatas į Probate Court 

teisėjus
Yra 44 m. amžiaus ir gy

vena su savo žmona ir tri
mis vaikais 100 E. 242 St., 
Euclid, Ohio.

1941 m. yra baigęs Cleve
land Law School ir 1943 m. 
gavęs teisės praktiką Ohio 
valstijoje. Teisės praktika 
vertėsi iki 1955, kada buvo 
paskirtas County Prosecu- 
tor of Cuyahoga County.

Karinę tarnybą atliko lai
vyne nuo 1943 m. iki lapkri
čio 20, 1945, kada baigėsi 
didžiojo karo rūpesčiai ir 
galėjo išeiti į atsargą.

Don De Rocco yra rimtas 
ir prityręs kandidatas į 
Probate Court teisėjus.

►
 HOME AND J

REMODEUNG LOAN3 1

I

936 East 185 St.
KE 1-7770

♦ Chicagos Lietuvių Me
no Ansamblis ”DAINAVA” 
atvyks į Clevelandą, šešta
dienį, gegužės 7 d., pastaty
ti trijų veiksmų kaimo bui
ties vaizdą „Vestuvės”. Dai
nava tą veikalą stato jau 
kelintą kartą. Tas pats an
samblis jau anksčiau statė 
Clevelande „Nemunas žy
di”.

„Dainavos” dirigentas yra 
žinomas muzikas Steponas 
Sodeika. „Vestuvių” veika
las paruoštas Jeronimo Ig-

Parengimu kalendorius

Balandžio 30 ir gegužės 1 d. 
ateitininkų 50 metų sukakties mi
nėjimas - koncertas.

♦

Gegužės 1 d. Akademinio Skau
tų Sąjūdžio mamytėms rengia
mas pagerbimas.

♦
Gegužės 7 d, Dainavos "Vestu

vės", rengiamos Bendruomenės 
I apylinkės.

Gegužės 8 d. motinoms pa
gerbti rengiama Neringos tunto 
sueiga.

*
Gegužės 14 d. JAV ir Kana

dos jaunųjų dainininkų ir kitų 
talentų konkurso koncertas. Ren
gia Dirva.

♦

Gegužės 22 d. Vasario 16 Gim
nazijai paremti vakaras. Rengia 
būrelių vadovai.

«
Birželio 4 d. Čiurlionio an

samblio dvidešimtmečio koncer
tas.

Birželio 12 d. Lituanistinės 
Mokyklos mokslo metų pabaiga.

♦

Birželio 19 d. L.V.S. Ramovės 
rengiama gegužinė.

AKRONE

Gegužės 1 dieną 5:00 vai. Šv. 
Petro parapijos salėje ALTo sky
riaus rengiama Lietuvių Diena. 
Programoje dalyvauja Cleve
lando Šv. Jurgio parapijos cho
ras.

♦

Birželio 12 d. Trumpicko so
dyboje Akjpno lietuvių susitiki
mas. Rengia ALTo skyrius ir 
socialistų kuopa.

♦

Liepos 3 d. Stanley Lucas so
dyboje SLA 198-354 kuopos ge
gužinė.

♦*
Liepos 24 d. Roma Park Ame

rikos Lietuvių Piliečių klubo ge
gužinė.

natonio. Bus su dainomis ir 
šokiais.

Vaizduojamas (1) Merg
vakaris; (2) išlydėjimas 
jaunavedžių į bažnyčią; (3) 
sutikimas grįžusių iš baž
nyčios; (4) svočios pietūs;
(5) nuometo uždėjimas;
(6) piršlio korimas ir t.t.

„Dainavą” kviečia JAV 
Bendruomenės Clevelando I 
apylinkė.

Vaidinimas bus Engineers 
Auditorijoje, vidurmiesty- 
je, 100 St. Clair Avė. Pra
džia 7 vai. vakaro.

Kviečiami visi, kas gali 
atvykti į „Vestuves” iš ap
linkinių miestų. Įėjimo bi
lietus galėsit nusipirkti ir 
prie durų. Vietos užteks vi
siems, nes salėje virš 1,000 
vietų.

L.B. I Apylinkė

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

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.

PARDUODAMAS NAMAS
Dvigubas, po 5 kamb. 

Geram stovyje. Gaso šildy
mas.

1326 Giddings Rd. (48)

SPORTAS
CHICAGOS SPORTO ŽINIOS

NERIS vyrų krepšinio koman
da, kuri neturėjo progos susi
tikti'su naujuoju apygardos krep
šinio meisteriu --ASK Lituani- 
ca apygardinėse pirmenybėse, 
turėjo draugiškas rungtynes Chi
cagoje. Čia laimėjimą pasiekė 
Neries komanda --78:72. Neries 
taškai--Varnas 29, Žvinakis 17, 
Valaitis 19, Benevich 8, Daus- 
kurdas 4; Lituanicos --Bosnovs- 
kis 25, Kaunas 21, Kanapackis 
9, Kamarauskas 5, Gaška 5, Bliū- 
džius 6, Stukas L

♦
LITUANICOS futbolininkai tu

rėjo nusileisti trečią kartą mė
ginant laimę "Major" divizijos 
pirmenybėse. Jų priešininku šį 
kartą buvo stiproka lenkų

Chicagos Lituanicos futbolininkai žaidžia pirmąsias "major" di
vizijos rungtynes Marąuette parke, savoje aikštėje. Nuotraukoje 
mūsų futbolininkai susirėmę su Chicagos vicemeisteriu Eagles 
(baltos uniformos). Aikštės tolumoje matyti lietuvių šv. Kryžiaus 
ligoninė ir bažnyčia.

E. Šulaičio nuotrauka

"Eagles" vienuolikė, kuriai pri
siėjo pralaimėti 1:4. "Eagles" 
futbolininkai šiuo metu stovi len
telės I vietoje, tuo tarpu Litua- 
nica tenkinasi paskutine--VIII 
vieta. Rezervinių komandų su
sitikimą laimėjo Lituanica 2:0.

*
ILLINOIS ir Chicagos šach

matų meisteris Povilas Tautvai- 
šas balandžio 1 d. davė simul
taną "Western Electric" kompa
nijos žaidėjams. Jo prieši
ninkais buvo 32 šachmatininkai, 
kurių tarpe'buvo ir visai neblogų 
žaidėjų. -P. Tautvaišas laimėjo 
26 partijas, 2 sužaidė lygiomis ir 
4 pralaimėjo. Tai yra puiki pa

J. P. MULL-MULIOLIS
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.

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

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

Norėdami pijriai pirkti namus mieste arba priemies
čiuose, kreipkitės į mane, eausite pigia kaina. Taipgi gausit 
patarnavimu įvairiuose apdraudos-insurance reikaluose.

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

sekmė, kurią tik retas meisteris 
gali pasiekti.

Į. Chicagą atvyksta Muencheno 
futbolo komanda, kuri Čia žais 
prieš vietos rinktinę. Rungtynės 
bus gegužės 8 d. Hanson parko 
stadione.

♦

CHICAGOS lietuviai netrukus 
turės progą stebėti Įdomias ko
vas krepšinyje, tinklinyje ir sta
lo tenise. Gegužės 14-15 d. Čia 
Įvyksta 1960 m. pabaltiečių pir
menybės. Pirmenybes praves 
latviai.

E.Š.

1960 m. gegužės mėn. 7 d., šeštadieni, Engineers Bldg. salėje
- 100 St. Clair ir Ontario gatvių kampas, Clevelande

DAINAVOS 
ANSAMBLIO

Trijų veiksmų kaimo 
buities vaizdas su 
vestuvių papročiais 
dainomis ir šokiais.

Kvietimai gaunami: Dirvoje, šv. Jurgio parapijos salėje sekmadieniais, Lietuvių Prekybos Namuose, Naujos Parapijos 
spaudos kioske ir pas Apylinkės Valdybos narius. Puiki ir lengvai pasiekiama salė. Pradžia 7 vai. vak.

Visus kviečia į VESTUVES
Lietuvių Bendruomenės Clevelando Pirmosios Apylinkės Valdyba
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KAS IR KUR?
• Dešimtosios šiaurės Ame
rikos lietuvių sportinės žai
dynės- įvyksta balandžio 30 
— gegužės 1 d. New Yorke. 
žaidynės vyks Franklin K. 
Lane High School ir YMCA 
Highland Pk. žaidynėse 
varžysis krepšinyje, tinkli
nyje, stalo tenise ir šach
matuose. Varžybų metu į 
New York suvažiuos apie 
pustrečio šimto sportuojan
čio lietuvių jaunimo.

P. LUKOŠIŪNAS, Dirvos tal
kininkas Australijoje, daug pasi
darbavęs laikraštį platinant to
limame nuo Amerikos kontinente,

• Praėjusią vasarą Lietuvo
je lankęsi komunistai ir jų 
bendrakeleiviai, jau atiduo
da Maskvai reikalingą 
duoklę. Dr. A. Margeris ir
S. J. Jokubka parašė ir iš
leido 96 psl. knygelę „Lie
tuva šiandien”. Tą knygelę 
reiktų vadinti tikruoju var
du : Taip Maskvos agen
tams šiandien atrodo Lie
tuva ...

baleto šokėjai !
Varžyboms reikia įsiregistruoti iki balandžio 30 d.

Jaunųjų dainininkų, smuikininkų ir baleto 
U šokėjų, gyvenančių JAV ir Kanadoje, varžybos 
n Įvyksta gegužės mėn. 14 d., Clevelande, Slovenian 

Auditorium. Kviečiami dalyvauti mergaitės ir vy- 
Ų rai, nevyresni kaip 28 m. amžiaus.X šių trijų šakų varžybų nugalėtojams paskirta 

trys pirmosios fpo $200.00) ir trys antrosios (po 
$100.00) premijos. Taigi iš viso premijoms pa
skirta $900.00.

• Dienraštis „Karjalainen”, 
suomių dešinės partijos or
ganas, išeinąs šiaurės Ka
relijos apskrities sostinėje, 
paminėjo 1925 metais Suo
mijos žurnalistų sąjungos 
ekskusiją Lietuvoje. Joje 
dalyvavo 16 laikraštininkų, 
palydint Lietuvos tuometi
niam garbės konsului Suo
mijai.
• Lietuvoje išleista maža, 
65 psl. knygelė ”žalgirio 
mūšis”. Parašyta M. Jučo. 
Pagal komunistinę spaudą, 
joje rašoma apie kautynių 
eigą ir iškeliama Žalgirio 
reikšmė.

• Birželio 11 d. Bostono 
Akademinio Skautų Sąjū
džio skyrius rengia didelę 
šventę ir balių. Rengėjai 
prašo rytinio pakraščio jau
nimą tą šeštadienį nieko 
pas save neplanuoti, o į 
Bostoną atvažiuoti!

• J. Chmieliauskas, Dirvos 
bičiulis iš Los Angeles, siųs
damas metinę prenumeratą 
atsiuntė ir $5.00 auką.

DETROIT
GRANDINĖLĖS KONCERTAS
Balandžio 30 d., šeštadienį, 

1 vaL vakaro Holy Redeemer 
salėje, 5671 W. Vernor, įvyks 
koncertas, kurio įdomią ir turi
ningą programą išpildys Cleve
lando jaunimo tautinių šokių, ba
leto ir muzikos ansamblis Gran
dinėlė, vadovaujama Liudo Sagio. 
Koncerto turinys-tautiniai šo
kiai, baletas ir klasikinė muzi
ka. Baleto šokėja yra Livija Kas- 
peravičiūtė, smuikininkas-Sau
lius Alkaitis.

Programai pasibaigus, bus 
turtingas ir gausus bufetas. Ir 
grojant geram orkestrui šokiai.

Bilietai platinami Neringoje,

Los Angeles Dramos Teatro aktoriai repeticijos metu. Sėdi (iš kairės): A. Balsienė, A. Vosylius, 
J. Peterienė, P. Marčiuška, E. Skystimas, J. Šaltenytė. Stovi: V. Dovydaitis, Ž. Balsytė, V. Gylis, 
E. Dovydaitienė, L. Raivydas ir režisorius J. Kaributas.

KOLUMBIJOS LIETUVIU ŽINIOS
Inž. Kęstutis Kalėda, 

plastikos industrijos ”Es- 
tra” gamybos viršininkas, 
gegužės mėn. išvyksta į 
JAV nuolatiniam apsigyve
nimui. *

Balandžio 27 d. Į JAV iš
vyksta nuolatiniam apsigy
venimui inž. Paulėnas su 
šeima. Jis daugiau 10 metų 
išdirbo inžinieriumi viena

Gaivoje ir komiteto narių. Mo
kiniams ir studentams 75 centai. 
Kitiems nuo 1.50 iki 2.00 dol. 
Vaikai iki 12 metų, atvykę su 
tėvais, įleidžiami nemokamai.

Tikima, kad visuomenė, pil
nai įvertindama ARKF jaunimo 
stovyklos globos komiteto pas
tangas ir darbą daugiau pagelbė
ti jaunimui, gausiai į koncertą 
atsilankys.

GRAŽIAI PASIRODĖ

Didžiulės Webster mokyklos 
mokytojų ir tėvų komitetas ba
landžio viduryje suruošė Tauty
bių Dieną, kur lietuvius atstova
vo Stefanija Kaunelienė ir Vladas 
Pauža. Nemažas buvo susidomė
jimas lietuvių tautinių audinių, 
drožinių ir valgių parodėle.

S. Kaunelienė glaudžiai įr vaiz
džiai supažindino su mūsų tau
tos papročiais, audiniais, droži
niais ir valgiais. Kitataučiuose 
tai sekė dideliu susidomėjimu.

JUODYTĖS KONCERTAS

Tautinių šokių grupės ŠILAINE 
dešimtmečio koncertas įvyks ge
gužės 7 d., 7 vai. 31 min. va
karo Dom Polski salėje, 3426 
Junction gatvėje. Programą iš
pildys Lionė Juodytė ir "Šilai
nė". Bilietai gaunami Neringoje 
ir pas šokėjus. Nors ligi kon
certo yra nemaža laiko, tačiau 
bilietai jau baigiami parduoti.

J. Eidikys 

me didžiausiame Kolumbi
joje porcelano fabrike.

*
Birželio 17 d. iš JAV Į 

Medelliną atvyksta solistai 
Stempužienė ir Baranaus
kas. Jie atliks Liet. Katal. 
Komiteto Medelline ir Bo
gotoje ruošiamų koncertų 
programas.

*
N e p a p rastai padidėjęs 

banditizmas Kolumbi joje 
palietė ir lietuvius.

Penki maskuoti banditai 
nakties metu įsiveržė į se
nelių Gaurišų butą Medellin 
mieste. Pistoletu apmušę 
senelį Gaurišą, apie 70 me

Dainininkė Birutė Čypienė ba
landžio 13 d. buvo pakviesta per 
Medellino radiją atlikti progra
mą "Marcha de las Estrellas".

tų amžiaus, ir jo žmoną, rei
kalavo atiduoti pinigus. Ka
dangi seneliai pinigų daug 
neturėję, jie paėmė visus jų 
rūbus ir net patalynę.

*
Kovo 15 d. HK 100- lėk

tuvo dingimas visoje Ko- 
lumboje sukėlė sensaciją. 
Po kelių dienų intensyvaus 
ieškojimo HK 1001 buvo 
rastas nukritęs į gilumą 
neįeinamų džiunglių. Tuo 
lėktuvų skrido 14 žmonių. 
Jų tarpe buvo ir lietuvis 
Adolfas čiuoderis, 27 m. 
amžiaus, gyvenęs netoli Bo- 
gotos, Villavicenero ir tar
navęs „Aida” lėktuvų ben
drovėje.

Lėktuvas HK 1001 nukri
to į pačią gilumą neįžengia
mų džiunglių. Tik iš lėktu
vų buvo nustatyta, kad da
lis keleivių HK 1001 sužeis
ti tebėra gyvi. Po penkių 
dienų dramatiško bandymo, 
helikopteriais buvo išgelbė
ti tik 8 sužeisti. Kiti 6 ke
leiviai buvo užsimušė.

Buvo suruošta ekspedici
ja, kuriai po trijų savaičių 
pasisekė prieiti prie sudu
žusio HK 1001 ir jau apipu
vusius lavonus išgabenti. 
Tame tarpe buvo išgabentas 
ir lietuvio Adolfo čiuoderio 
lavonas, kurį palaidojo Vil- 
įavicencio kapinėse.

WELLAND, Ont.
Kiekvienas metų laiko

tarpis turi daug įtakos ne 
tik į gamtą, bet ir į mūsų 
veiklą, žiemos sezono veik
la daugumoje reiškiasi tarp 
keturių sienų, nes speigai ir 
pusnynai kartais ilgesniam 
laikui suparaližuoja bet ko
kį judėjimą. Pavasario se-

EAST ST.LOUIS
Tautinės Sąjungos skyrius 

rengia koncertą-vakarą
Įvykusiame skyriaus na

rių susirinkime — pobūvy
je nutarta surengti koncer
tą-vakarą. Jis įvyks gegu
žės 21 dieną, 7 vai. vakaro, 
Čekų salėje, East St. Louis,
III. (Exchange Avenue ir 11 
Street kampas). Vakaras 
rengiamas paremti Vasario 
16-tos Gimnaziją ir joje be
simokančius jaunuolius.

Koncerto programą suti
ko atlikti talentinga daini
ninkė Nerija Linkevičiūtė, 
Dirvos konkurso laimėtoja. 
Dalyvaus ir žinomas veikė
jas J. J. Bachunas. Jis pa
pasakos įspūdžius iš kelio
nių ir pademonstruos spal
votą lietuvišką filmą.

Visi East St. Louis, St. 
Louis, Collinsville, Bellville 
ir kitų apylinkių lietuviai ir 
jų draugai, gegužės 21 die
ną yra kviečiami atsilanky
ti į šį koncertą-vakarą, pa
sigėrėti programa ir nuo
taikingai tarpusavyje pa
bendrauti. Po programos 
gros orkestras ir bus šokiai. 
Veiks ir bufetas. Numato
ma, kad taip pat atvyks Są
jungos pirmininkas E. Bart
kus ir kiti svečiai iš Chi
cagos.

Vasaros metu skyrius yra 
numatęs surengti išvyką 
gamton ir tarpusavyje pa
bendrauti, pasitarti ir pa
laikyti lietuviškos bendrys
tės dvasią vyresnės ir jau
nesnės kartos. R- I.

zonas yra malonus kiekvie
nam, nes duoda progos iš
trūkti iš miesto dulkių, fab
rikų triukšmo ir bent dienai 
kitai pakliūti į sužaliavusią 
gamtą. Ruošiami parengi
mai, piknikai ir iškilos įne
ša įvairumo į mūsų pilką 
kasdienybę ir tuo pačiu duo
da mums progos pasigrožė
ti sužaliavusiais laukais ir 
miškais.

Vienas iš tokių didesnių 
parengimų yra ruošiamas 
Wellande birželio 18 dieną 
gražioje ir erdvioje ST. 
STEPHEN’S salėje. Kiek 
teko girdėti šio parengimo 
iniciatoriai ir rengėjai deda 
visas pastangas, kad šis pa
rengimas būtų įdomus ir 
jaukus ir linksmai nuteik
tų atsilankiusius svečius. 
Rengėjai tikisi, kad jų pa
stangos nebus veltui.

Pavasario sezonai pritai
kinta programa, linksma 
muzika bei pusdienis pra
leistas gražioje užmiesčio 
gamtoje paliks kiekvienam 
a t s ilankiusiam gražiausių 
įspūdžių ir niekas nesigailės 
Šia atsilankęs. žibuoklė
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Amerikos Lietuviiį Tautinės Sąjungos Chicagos skyrius 
maloniai kviečia lūs su šeima, draugais ir pažįstamais 

atvykti į ruošiamą

ŽIBUOKLIŲ BALIŲ
kuris įvyks

1960 m. balandžio 30 d. 8 v.v. 
Midwest Hotel) Grand Ballroom, 

6 N. Hamlin

Programą išpildys solistė NERIJA LINKEVIČIŪTĖ, 
akompanuojant prof. V. IAKUBĖNIII

Šokiams gros puikus orkestras. Veiks savas 
gėrimų bufetas.

Įėjimas su vakariene 5 dol. Studentams ir 
moksleiviams 3 dol.

Vietos užsakomos ir pinigai sumokami iš anksto iki balandžio 28 d. imtinai šiuo adresu:
Stasys Mankus, 6915 So.Artesian Avė. Chicago, III. Tel. PR 6-4701 nuo 7 iki 9 vai. vak.

Pranešimas ir Padėka 
A. t A,

STASYS JAUNIŠKIS
Mirė 1960 metų balandžio 15 dieną. Palaido

tas Cedar Hill kapinėse, Washington, D. C., 1960 
metų balandžio 18 dieną.

Visa šeima ir giminės esame labai dėkingi 
visiems jį lankiusiems lygoje ir numirus, palydė- 
jusiems į kapines, aukojusiems šventoms mišioms, 
siuntusiems gėles, atjautusiems ir atjaučiantiems;

Solistė NERIJA LINKEVIČIŪTĖ

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
tų dalyviai.
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