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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

EUROPOS POLITIKA
SOVIETŲ-VAKARŲ EUROPOS ĮTAMPOS SU
MAŽĖJIMAS DĖL VISUOTINO ĮSITIKINIMO, 
KAD SOVIETAMS REIKALINGA TAIKA, EU
ROPIEČIUS PARAGINO IEŠKOTI GERESNIŲ 
SANTYKIU IŠPLĖTIMO. — BONNOS VYRIAU
SYBĖ SAVO 'TAIKOS’ NOTA PASISKUBINO 
PAREIKŠTI, KAD IR JI ESANTI Už ’DIALO- 
GĄ’. TAČIAU PIRMAS SOVIETU 'TAIKINGU

MŲ’ NORI PASINAUDOTI DE GAULLE.

--------------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ----------

Užpraeitą ketvirtadi e n į 
Vakarų Vokietijos kancle
ris Luawigas Erhardas tu
rėjo atidėti savo išvykimą 
į seimą, nes Sovietų amba
sadorius Andrėj Smirnovas, 
paprašė skubios audienci
jos. Nekantriai Erhardas 
laukė savo svečio, spėlioda
mas, ką jis jam atneš. 
Smirnovo portfelyje buvo 
tik kelios sovietų erdvės 
laivo LUN IX padarytos 
mėnulio nuotraukos ir 
trumpas ministerio pirmi
ninko . Kosygino lydimasis 
laiškas.

Tas pasimatymas Erhar-' 
dui tačiau davė progos 
Smirnovui pirmam įteikti 
naują vokiečių notą, kuri 
po 48 valandų buvo išsiun
tinėta 100 kraštų vyriausy
bėm. Tame 10 puslapių do
kumente buvo pabrėžtas vo
kiečių taikos noras ir pasi
sakyta už atominių ginklų 
plėtotės suvaržymą, tačiau 
tai padaryta daugiau bend
rais pasisakymais, negu 
konkrečiais pasiūlymais. Tų 
paskutiniųjų tik vienas su
silaukė didesnio dėmesio, 
būtent, pasikeisti su Sovie
tais ir kitomis Rytų Euro
pos valstybėmis . .. kari
niais atstovais.

Ta nota, kuri buvo jau 
ruošiama tris mėnesius, vo
kiečiai norėjo atgauti kokią 
nors politinę iniciatyvą ir 
nebūti vien Paryžiaus-Mas- 
kvos galimo biznio stebėto
jais.

Mat, de Gaulle pareiški
mas, kad Prancūzija yra pa
siryžusi pasitraukti iš NA
TO karinės sąjungos ir da
bar net tikslus termino nu
statymas, kada amerikie
čiai turėtų prancūzams per
duoti kai kurias savo bazes, 
Sovietijoje buvo sutiktas 
su dideliu džiaugsmu. Jų 
ambasadorius Zorinas tuč 
tuojau pareiškė, kad jei 
NATO karinė sąjunga iš

Dviejų mažųjų lietuvių kolonijų — London ir Rod- 
ney (Kanadoje) jaunimo sambūris, pasireiškiąs lietuviš
ka daina, vaidyba ir tautiniais šokiais, aktyviai dirba ir 
gražiai reprezentuojasi Jaunimo Metuose. Sambūrio va
dovai: kun. B. Pacevičius ir mok. D. Chainauskienė.

S. Kero nuotrauka

nyktų, nebus jokio reikalo 
ir Varšuvos pakto egzisten
cijai.

Iš pirmo žvilgsnio tai ga
li atrodyti gerokas žingsnis 
į taiką, nes Varšuvos pak
tas yra sovietų satelitų ka
rinė sąjunga. Iš tikro ta
čiau tas taip vadinamas 
Varšuvos paktas tėra tik iš
kaba, po kurios niekas ne
sislepia. Mat, sovietai turi 
dvipuses gynimosi sutartis 
su visomis savo satelitinė
mis valstybėmis. Savaime 
aišku, kad Maskva turi ben
drą planą, kiek, kur ir kaip 
pasinaudoti satelitų talka, 
tačiau tas planas yra Mask
vos paslaptis ir, sakysim, 
tokie lenkai visai nežino, ką 
karo atveju darys bulgarai 
ir atvirkščiai. Tai žino tik 
Maskva. Todėl praktiškai 
Varšuvos pakto panaikini
mas neturės jokios reikš
mės.

De Gaulle pažiūra, kad 
sovietai šiuo metu nesuda
ro jokios grėsmės Vakarų 
Europai turi pritarimo ir 
Vokietijoje su tuo tačiau

Dr. J. Puzinas persikelia į Hew Yorką
DIRBS LIETUVOS 

LAISVĖS KOMITETE
Lietuvos Laisvės Komite

tas (New Yorke) išsirinko 
du naujus narius — dr. Jo
ną Puziną ir Keleivio red. 
Jackų Sondą.

Dr. J. Tuzinas išrinktas 
j pereitais metais komitete 
dirbusio, bet išvykusio į 
Švediją dr. K. Čeginsko vie
tą. Dr. Puzinas persikels į 
New Yorką ir dalyvaus nuo
latiniuose komiteto darbuo
se.

J. Sonda išrinktas į mi
rusio K. Bielinio vietą. Jis 
bus komiteto narys be nuo
latinių pareigų, kaip ir iš 

skirtumu, kad ten manoma, 
jog būtų didelė klaida atsi- 
saKyu visų karimų apsau
gos priemonių tuo metu, 
Kai sovietų karine masina 
ir toliau palieka nukreipta 
prieš Europą, todėl, Kai 
buvęs kancleris Adenauens 
pareiškė Vokietijos krikš
čionių demokratų suvažia
vime, kad sovietai yra pri
imtini j taiką mylinčių tau
tų tarpą, nes jie savo tai
kos norą įrodę Taškente, 
tarpininkaudami tarp Indi
jos ir Pakistano, vėliau kal
bėjęs kancleris ir partijos 
pirmininku vietoje Adenau
erio išrinktas Erhardas to
kiam pasitikėjimui pagei
davo naujų įrodymų ir bū
tent čia: ”hier in Europa”.

Tačiau sovietai kol kas 
nesiskubina duoti naujų sa
vo taikos meilės įrodymų. 
Tiesa, jie gana'maloniai su
tiko vokiečių politikos 
"New look” (kuriam, tarp 
kitko, pilnai pritarė ir Wa- 
shingtonas), tačiau nesi
skubina su eventualiu 
Schroederio (V. Vokietijos 
užs. reik, min.) ir Gromyko 
susitikimu. Pasak ’Der 
Spiegei’, vienas aukštas so
vietų ambasados Bonnoje 
pareigūnas pareiškęs: ”Aš 
jums pasakysiu vieną: 
mums užsienio politika ko! 
kas susidaro tik iš trijų 
vardų: — de Gaulle, de 
Gaulle ir de Gaulle”.

Ilgasis prancūzas į Mas
kvą keliauja birželio 20 d.

New Yorko išsikėlęs komi
teto narys M. Brakas.

Lietuvos Laisvės Komi
tetas buvo sudarytas 1951 
metais. Jo narius tada pa
rinko Lietuvos Nepapr. Pa
siuntinys ir Įgal. Ministras 
P. žadeikis, susitaręs su 
Vyriausiu Lietuvos Išlais
vinimo Komitetu. Iš pirmų
jų komiteto narių jame te
bėra V. Sidzikauskas (pir- 
nininkas), J. Audėnas, dr.
B. Nemickas, P. Vainauskas 
ir V. Vaitiekūnas, o yra 
pasitraukęs (išvykęs į Vo
kietiją) M. Tolišius (jo vie
toj — M. Brakas) ir miręs 
dr. A. Trimakas (toj vietoj 
buvo dr. K. Čeginskas, da
bar dr. J. Puzinas) ir K. 
Bielinis.

Komitetas dalyvauja Pa
vergtųjų Europos Tautų 
Seimo darbuose ir bendra
darbiauja su Free Europe 
institucija. Jo nariai tegali 
būti Lietuvos piliečiai.

(ELTA)

Pianistas Andrius Kuprevičius koncerto metu Town Hali, New Yorke. V. Maželio nuotrauka

VLIKAS KVIEČIA STIPRINTI
RYŠĮ SU LIETUVA

Žinios ir mintys iš Vaka
rų pasiekia radijo bango
mis plačius bolševikinės ru
sų valdžios pavaldinių 
sluoksnius.

Kovo 24 dienos praneši
me iš Maskvos tą liudija 
Peter Grose, New York 
Times korespondentas. Pra
neša, kad Latvijos, Gudijos, 
Ukrainos, Gruzijos ir Ar
mėnijos ką tik įvykusiuose 
komunistų suvažiavimuose 
buvęs viešai keliamas susi
rūpinimas tuo reikalu. Ypač 
jaunimas ir "tautinės ma
žumos — atseit, pačių rusų 
jaunimas ir rusų kolonistų 
dar neišstumtieji visi kiti 
pajungtųjų kraštų gyven
tojai nerusai — esą "neat
sparūs” užsienio radijo 
skleidžiamiesiems "priešiš
kiems įtaigoj imams".

Pažymėtina, kad Vilniu
je neseniai įvykusiame ko
munistų suvažiavime šį 
kartą apie tai nebuvo viešai 
kalbėta, bet toks pat susi
rūpinimas ir iš Vilniaus jau 
buvo girdėtas nebe vieną 
kartą.

NYT bendradarbis paste
bėjo, kad pastaruosiuose 
komunistų suvažiavimuose 
pareikštasis susirūpinimas 
patvirtinąs ankst e s n i u s 
daugelio užsieniečių keliau
ninkų įspūdžius, anot kurių 
Amerikos Balso, BBC ir ki
tų užsieniečių radijo stočių 
ten dabar esą klausoma ne 
mažiau, kaip vietinio val
džios kontroliuojamojo ra
dijo.

Pavyzdžiui, Soči vasarvie
tėj esą ne naujiena sutikti 
paplūdymy vaikščiojančią 
jauną porelę, su radijo im
tuvu, skardinčiu Amerikos 
Balso garsais. Užsieniečiui 
esą nebe naujiena būti pa
klaustam apie įvykius, ku
rių vietos laikraščiai ar ra
dijas nei žodžiu nebuvo pa
minėję. Apie rašytojų Si- 
niavskio ir Danielio suėmi
mą daugumas žinoję kur 
kas anksčiau, negu pasiro
dė vietiniai valdiniai aiški
nimai apie jų "nusikalti
mą". Amerikiečių grafikų 
parodos atidaryman Lenin

grade susirinko apie tryli
kos tūkstančių minia, nors 
vietos laikraščiuose apie tai 
buvęs įdėtas tik visai nežy
mus pranešimas, bet iš 
anksto buvę kelis kartus 
pranešta per Amerikos Bal
są.

Užsienio radijo klausy
mas itin paplitęs nuo 1963 
metų vasaros, kai buvo su
mažinti bei sustabdyti truk
dymai.

LIETUVOJ DAR UOLIAU 
KLAUSO

Yra liudijimų, kad, kaip 
kitose Rusijos ir jos užimtų 
kraštų vietose, taip ar dar 
labiau yra paplitęs užsienio 
radijo klausymas ir Lietu
voj. Vienas liudininkas sa
ko: "Kaip ir visi okupuotos 
Lietuvos gyventojai, taip ir 
aš klausiau iš užsienio per
duodamas radijo progra
mas. Pradėjau 1947 metais, 
kai įsigijau radijo imtuvą. 
— klausiau BBC, rusų ir 
vokiečių kalbomis. Pradėjus 
veikti Amerikos Balsui lie
tuvių kalba, klausiau ir A. 
Balsą, taip pat Romos, Va
tikano ir Madrido stotis".

Liudytojas, kaip ir eilė 
kitų, pastebi, kad sustab
džius trukdymus, Amerikos 
Balso pranešimai be vargo 
girdimi, tik esą kiek nusi
vylimo, kad dabar "perdaug 
neutralus komentarų pobū
dis”, — daug įdomesni bū
davę komentarai (nors ta
da ir trukdomi) iš Ameri
kos Balso Muenchene. Da
bar juos žymia dalimi at
stoja Romos ir Vatikano 
lietuviškos radijo progra
mos.

PATIKIMIAUSIA RYŠIO 
PRIEMONĖ

Šias Romos ir Vatikano 
radijo programas lėšomis 
remia ir medžiaga aprūpina 
Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas. Čia at
pasakoti liudijimai apie ra
dijo poveikį patvirtina įsi- 
kinimą, kad radijas buvo, 

yra ir dar ilgai bus patiki
miausia ir paveikiausia lais
vu lietuviu ryšio su Lietuva 
priemonė. Todėl Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas šia proga dar kartą 
pareiškia, kad nuoseklu ir 
reikalinga visiems tuo ry
šiu susirūpinusiems dar 
uoliau prisidėti prie jo stip
rinimo lėšomis — per Tau
tos Fondą (telkiantis į TF 
rėmėjų būrelius, tuo tikslu 
susisiekiant su TF valdyba, 
64-14 56 Rd., Maspeth, N. 
Y. 11378) ir talkininkavi
mu informacijos parūpini- 
me apie viešąjį lietuvių vei
kimą užsieniuose — per EL
TĄ, 29 West 57 St., Fl. 10, 
New York, N. Y. 10019.

PAPASAKOKIM, KĄ 
DAROM

Šiuo metu Vliko radijo 
programa iš Romos bent 
kartą per savaitę praneša 
klausytojams Lietuvoj apie 
Jaunimo Kongreso ruošą. 
(Vliko gen. sekr. J. Audėno 
pakviestas, tuos praneši
mus, palaikydamas ryšį su 
kongreso komitetu, rengia
A. Gailiušis).

Kadangi Lietuvoj klau
sytojai godžiai domisi visu 
viešuoju lietuvių veikimu 
užsieniuose, tai svarbu, kad 
ir visos lietuvių organizaci
jos svarbesnių įvykių pro
gomis pasirūpintų atitinka
mai tuos įvykius nušviesti, 
tai yra, nedelsiant atsiųsti 
ELTAI kiek galima galu
tinai parengtus praneši
mus. Toki pranešimai rei
kalingi ir apie vaidinimus, 
koncertus, parodas, iškil
mes, sportines varžybas. 
Juos reikia taip parašyti, 
kad būtų aiškūs ir užsienio 
lietuvių gyvenimo nepažįs
tantiems kiaušy tojams. 
Pranešimai turėtų būti ne 
ilgesni, kaip pusantro dvie
jų tarpų atstumu mašinėle 
rašyto puslapio. Toki pra
nešimai siųstini irgi minė
tu Eltos adresu, t. y., 29 
West 57 St., 10 Fl., New 
York, N. Y. 10019. (ELTA)
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PLANINGAS TAUPYMAS
inoka-aekuA dundefulM

....... — PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Filatelijos kampelis
r-.......... Antanas Bernotas --------

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

JAV savo nuolatinių pašto 
ženklų serijoje vasario 22 d. 
išleido naują 5 c. p. ženklą su 
George VVashingtono atvaizdu. 
Piešiniui panaudotas žinomo daii. 
Rembrandto Peale darytas por
tretas, rodąs Washingtoną kari
ninko uniformoj.

Plmadieaį, antradienį ir penktadienį 
ano 9 vai. ryto iki 4 vai. po pio tą. 
Ketvirtadienį aao 9 vaL ryto iki 8 v. vak. 
šeštadienį ano 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietą 
Tmčiadieaį nidaryta viaą dieną.

Chartered and Snpervioed by tbe Unitcd Statas Govarnsrent 

2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILUNOB

Pitone VIrjinin 7-7747 John J. Karananekae. Pres.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOSU ĮSTAIGOS

nyne į šiaurės rytus nuo Ameri
kos žemyno, atskirta nuo sausa- 
žemio Belle Isle ir Cabot są
siauriais. Sala labai išraižytais 
krantais, su daug gilių fjordų 
ir įlankų, padengta uoliniais kal
nais ir akmenynais. Didesnė sa
los dalis apaugusi spygliuočių 
miškais, dėlko labai išplėsta ce- 
lulozės ir popierio gamyba. Pa
krančių gyventojai verčiasi žve
jyba ir konservų gamyba. Iška
sama daug metalų ir anglies. 
Spėjama, kad sala jau senovėje 
buvo lankoma vikingų ir anglų 
žvejų. 1497 m. anglų keliautojas 
John Cabot aplankė rytinius salos 
krantus ir pavadino ją Newfound- 
land (atseit, naujai rasta žeme).

istorijos ir filosofijos profeso
rius Uppsaloje ir Leicige, Vo

kietijoje. 1914 m. paskirtas Šve
dijos ev. liuteronų arkivyskupu. 
Buvo vienas iš sąjūdžio pradi
ninkų užmegzti glaudesniu ryšius 
su katalikų,anglikonų ir ortodok
sų bažnyčiomis, įvedė naujų as
pektų į ev. liut. religinę filoso
fiją. 1927 m. (ir vėliau) palai
kė santykius su Lietuvos ev. 
liuteronais dėl konsistorijos su
darymo teisėtumo. 1930 m. ap
dovanotas Nobelio taikos premi
ja. Parašė religiniais klausimais 
veikalų švedų, vokiečių ir ang
lų kalbomis.

EASTER GREETINGS

SIUNTINIAI I LIETUVA
<- C-

Licenzijuotą lietuviu Įmonė , registruota 
U. S. Department of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2608 ir 2501 W. 69 St., Chicago, III. 60629. 
Telef. WA 5-2737

3212 So. Halsted St.. Chicago. III. 60608.
Telef. 225-1864

DIDELIS PASIRINKIMAS iueiLžiagą ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS Į mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun

tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos Į Lietuvą.
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

George Washington(1732 - 1799) 
gimė Bridges Creek, Virginijoj. 
Pabaigęs anuo metu prieinamą 
mokslą, 1748 m. kolonialinės vy
riausybės buvo paskirtas mati
ninku. 1751 m. stojo į Virginijos 
kariuomenę, kur pasižymėjo ko
vose su prancūzais ir indėnais. 
1754 m., pakeltas į pulkininko 
leitenanto laipsnį, jis vadovavo 
revoliucinei kariuomenei išsi
laisvinimo kovose iš anglų, visur 
sumušdamas priešą. 1787 m. pir
mininkavo Philadelphijos kon
vencijai, nustačiusiai pagrindus 
JAV konstitucijai. 1789 m. iš
rinktas pirmuoju JAV preziden
tu, perrinktas 1793 m. 1796 m. 
pasitraukė iš pareigų, užleis
damas vietą John Adams. Jo var
du buvo pavadinta JAV sostinė, 
viena valstija ir daugybė kitų 
geografinių objektų. Nashingto- 
nas jau nuo 1845 m. nuolat vaiz
duojamas JAV pašto ženkluose. 
Taip pat buvo parodyta ir jo žmo
na Martha.

KANADA vasario 23 d. išlei
do 5 c. ženklą savo provincijai 
Newfoundland paminėti. Ženkle 
parodytas provincijos herbas ir 
gėlė Sarracenia purpurea (ang
liškai vadinama Pitcher Plant 
arba Indian Dipper, vabzdžius 
gaudanti pelkių žolė).

Newfoundland, Kanados 10-ji 
provincija, yra 42,734 kv. mylių 
ploto sala, gulinti Atlanto vande

Vėliau čia ėmė lankytis prancū
zų, portugalų, anglų ir ispanų 
žvejai, žvejoję silkes Grand 
Banks seklumose, į rytus nuo 
salos. 1583 m. Sir HumphreyGil- 
bert salą paskelbė Anglijos nuo
savybę. Vėliau į konfliktą buvo 
sueita su Prancūzija, kol galop 
1713 m. sutartimi prancūzai salą 
visai perleido anglams, sau pasi
laikydami tik dvi nedideles sale
les -- St. Pierre et Miquelon, 
gulinčias tuoj į pietus nuo salos. 
Iki 1949 m. sala buvo Anglijos 
kolonija, nuo kada ji įsijungė 
į Kanados dominiją. Sala apgy
venta daugiausia anglų, airių ir 
prancūzų kilmės žmonių. Pro
vincijos sostinė yra St. Johns 
miestas. Kiti didesni miestai yra 
Corner Brook, Grand Falls ir 
Bell Island.

Be pačios salos, administraci
niais sumetimais Newfoundlando 
provincijai dar priklauso ir dalis 
Labradoro pusiasalio, esančio 
Kanados sausažemyje, į rytus 
nuo Cuebeco provincijos, 110,000

A&P Cares... About You!

GREETINGS and BEST WISHES

BEST AUTO BODY, INC.
GUARANTEED QUALITY W0RK

3240 East 93rd St. 271-0325

kv. mylių ploto. Labradoras -- 
daugiausia nuogi uolynai, apaugę 
skurdžiais miškais, krašto gilu
moje daug upių, ežerų ir pelkių. 
Kaikur pakraščiais gyveno es
kimai, kurie verčiasi žvejyba 
ir medžiokle. Svarbesnė vieto
vė yra Battle Harbour mieste
lis. Newfoundlandas nuo 1857 iki 
1949 m. turėjo savo atskirus paš
to ženklus.

Be šio, Kanada 1965 m. dar 
išleido 3 c. postage due p. ženk
lą iki šiol esamo piešinio ir se
rijos papildymui.

LENKIJA išleido 60 grašių p. 
ženklą paminėti 20 metų sukak
čiai, kai buvo prijungtos nuo Vo
kietijos atimtos šiaurės ir vaka
rų sritys. Ženkle parodytas Len
kijos erelis ir svarbesnių mies
tų herbai.

Tose, nuo Vokietijos atjungto
se srityse, yra kažkada gyvenu
sios slavų kilmės gentys, tačiau 
tik dalis jų turėjo kokius nors 
ryšius su istorine Lenkija. Čia 
parodyti šių miestų herbai (pra
džioj parašytas pavadinimas len
kiškai, sklais teliuose -- vokiš
kai): Szczecin (Stettin), Koszalin 
(Koeslin), Gdansk (Danzig), Wro- 
claw (Breslau), Olsztyn (Allen- 
stein), Zielona Gora (Gruenberg) 
ir Opole (Oppeln).

ATIDARYK BONKĄ UGNYJE DARYTO SKONIO 
SAVO BIČIULIUI

V. VOKIETIJA išleido 20 pfe- 
nigių p. ženklą švedų arkivysku
pui profesoriui Nathan Soeder- 
blom pagerbti. Ženklas lelijinės 
ir juodos spalvos.

Pavaišink ji stipriu, atmintinu Stroh’s skoniu .. . 
.vieninteliu amerikietišku alum, darytu tiesiogine ug
nim. Tuo būdu jis daromas, kad jūs ir visi jūsų bi
čiuliai galėtų gardžiuotis išimtinu ugnyje darytu 
skoniu. Populiarusis Stroh’s . . . turi skoni, kuri kiti 
norėtų turėti.

Lars Olof Jonathan Soeder- 
blom (1866 - 1931) gimė Helsing- 
land, Švedijoje. Nuo 1883 m. stu
dijavo Uppsalos universitete, nuo 
1893 m. -- švedų evangelikų liu
teronų parapijos kunigas Pary
žiuje, nuo 1901 m. -- religijų

GREETINGS and BEST WISHES

JOHNNY’S AUTOMATIC 
TANSMISSION

626 East 152nd St. UL 1-7333

DIVIDEND CHECKS MAILED 
OUARTERLY ON INVESTMENT 
SAVINOS ACCOUNTS

We Invite 
Your Savingi
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

Kelionė pro Gibraltarą

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 

KONGRESO INFORMACIJOS

Kongreso tikslai - pasaulio lietuvių jaunimo subūri
mas Chicagoje, po pirmosios bendros jaunimo sto
vyklos "Dainavoje”, jaunosios kartos pasiektų laimė
jimų pristatymas - parodos Jaunimo Centre, lietuviš
ko jaunimo demonstracija pasauliui (Miss Lithuania 
rinkimai) ir lietuvių visuomenei (III Dainų Šventėje), 
ateities Lietuvos reikalų gynėjų ugdymas su įdomia 
kongreso programa, specialiais kursais, ir draugysčių 
užmezgimais kartu dirbant, gyvenant, šokant ir dai
nuojant.

SULĖKS JAUNIMAS IR DAINININKAI į Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Kongresų ir III-jų Dainų Šventę. Komite
to nariai rūpinasi, kad šie du įvykiai būtų išgarsinti 
JAV ir kitų kraštų spaudoje. Į angliškosios spaudos ko
misijų aktyviai įsijungė visa eilė jaunų akademikų ir 
studentų. ”Chicago American” redaktorius St. Pie
ša labai pritardamas sumanymams - ”Miss Lithuania” 
rinkimams, JAV prezidento dukros su jos sužadėti
niu Pat Nugent pakvietimui, pasiūlė temas straips
niam, ,<urias galima bus pravesti JAV spaudoje. Jau 
mezgami ryšiai su Chicagos televizijos ir radio stoti
mis, kad šios šventės nuskambėtų visame pasaulyje.

JAUNIMO KONGRESO METU viename iš garsiausių 
Chicagos viešbučių - Conrad Hilton - bus suruošta 
amerikiečių taip aukštai įvertinto lietuvių foto meni
ninko Vytauto VALAIČIO foto paroda. Vytauto tragiš
kas žuvimas, Popiežiaus Pauliaus VI lankymosi die
noje praeitų rudenį, šių parodų ir kartu ryšį su jauni
mu ir lietuviais ragina iškelti angliškoje spaudoje.

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS ir III-ji 
DAINŲ ŠVENTĖ yra neatskiriamai svarbūs lietuviški 
reikalai, kuriuos ruošiant jaučiamas geras jaunimo ir 
senimo bendradarbiavimas. Dr. S. Biežis, D. Šv. Vyk
domojo Komiteto pirmininkas( dalyvavo eilėje PLJK 
komiteto ir komisijų posėdžių. Visi Kongreso dalyviai 
gaus dideles nuolaidas pirkdami Dainų Šventėn bilietus, 
kurie bus platinami dar prieš Kongresų. Žinoma, kad 
iš jau šiuo metu užsiregistravusių 850 choristų didelė 
dalis dalyvaus Kongrese. Tokiu būdu finansinė pagelba 
Kongresui arba Dainų šventei pagelbės Jaunimui atva
žiuoti į abi Šventes. Dr. Biežis savo kalbose per radio 
ir straipsniuose pabrėžia, kad abiejų Komitetų geras 
sutarimas darbuose šiais Jaunimo Metais turėtų būti 
pavyzdžiu kitų, ateities darbų vykdymui.

KONGRESO STOVYKLŲ KOMISIJA rūpinasi Antanas 
Saulaitis, S.J. Tos komisijos darbas - rūpintis atei
nančios vasaros stovyklų bei kursų pasisekimu. Suda
rytos bendros stovyklų gairės dabar vartojamos galu
tiniam projektui sustatyti. Buvo sušaukta Jaunimo Me
tų Studijų Dienos, kuriose be kitų jaunimo minčių buvo 
diskutuoti ir stęvyklų reikalai. Stovyklų registracijos 
lapai (anketos) jau spausdinamos.

PRANEŠAME, KAD PLJK Būstinė Čikagoje yra pra- 
plėtus savo darbo valandas. Dabar būstinė atidara: 

- nuo pirmadienio iki penktadienio, tarp šeštos ir 
devintos valandos vakaro.

- šeštadieniais nuo antros iki penktos valandos po 
pietų.

- sekmadieniais nuo pusės vienuolikos iš ryto iki 
antros valandos po pietų.

Visais reikalais prašome kreiptis šiuo telefonu: Area 
Code 312, 776-4577. Būstinė randasi Čikagos Jaunimo 
Centro pirmame aukšte. Laiškai siunčiami šia antraš
te:

Lithuanian World Youth Congress 
5620 So. Claremont
Chicago, Illinois 60636

Lietuvos Nepriklausomybei 
Atstatyti Komiteto nuomonių ats
tovo Romo Kezio siūlymus lais
vinimo organams reformuoti ir 
jų veiklai pagerinti anąkart pa
vadinom technikiniais. Tiesa, kai 
kuriais bruožais jie turi revoliu
cingumo, bet iš esmės pasisako 
už tą patį politinį propagandinį 
kelią, kaip ligi šiol. Skirtumas 
tik temperamente ir daugiausia 
tuo, kad visa tai reikią vykdyti 
smarkiau, šaukti garsiau, daryti 
atkakliau, spausti kiečiau, reikš
tis ne tik draugėje, bet ir "par
tizaniškai".

Vieton amžiumi susenusių po
litikų, į viršūnes įtraukti išbren- 
dusius jaunus politikus. Labiau 
"spausti" Jungtines Tautas , 
triukšmingiau manifestuoti. Iš
leisti daugiau brošiūrų (knygelių), 
įsteigti specialų informacijų cen
trą. Vietoj anemiško Baltic Re- 
view ar Lituanus, pradėti leisti 
anglų kalba laikraštį (savaitraštį 
ar gal dienraštį)...

Man rodos, kad šis naujas lai
vas gal ir išplauktų per didesnį 
vėją ir aukščiau pakeltom burėm, 
bet vistiek jis suktųsi apie tą patį 
mūsų Gibraltarą, kuris jau 20 
metų stovi kietas ir uolienom sus
tingęs -- vis su tuo pačiu švyturiu 
ir tuo pačiu įrašu vėliavoje: poli
tika visų pirma!

-- Esam laisvi, tai netylėkim! - 
maloniai skamba temperamentin 
go Romo Kezio šūkis. Gerai, ne
tylėkim. O ką pasakysim ir para
šysim? Ką ir kaip sakysim per 
kiekvieną naują manifestaciją? 
Kas bus toje dešimtyje naujų kny
gučių anglų, prancūzų, vokiečių, 
ir ispanų kalbomis? Kokie lietu
viškos veiklos vaizdai ir teisėti 
siekiai bus tame naujame laikraš
tyje anglų kalba?

Kas bus, jeigu per mėnesį vis
ką išdėsim ir mūsų bagažas išsi

sems? Ir jeigu per kitus vienuolika 
mėnesių, dar dvylika mėnesių etc. 
vis tą patįbendromfrazėmtekal- 
bėsim, tai ar nepasakys mums sa
vieji ir svetimieji, kad nusibodom, 
įkyrėjom ir vis kartojam tą patį?

Norint manifestuoti, spausti, 
knygeles ir knygas rašyti, įtikinti 
suįdominti, būti gyvais ir giliais - 
reikia daug darbo, nuolatinių stu
dijų, milžiniškų pastangų, kurios 
negalės ribotis vien politine tech
nika ir ta-ra-ra, bet privalės at
siremti intelektualine kultūra. 
Tik tom knygelėms parašyti, jau 
nekalbant apie laikraštį, reikės 
gerai pažinti Lietuvos istoriją 
visais atžvilgiais, mūsų rezisten 
cijos įvykius ir vingius ano karo 
okupacijų laikotarpiu ir visu vė
lesniu sovietmečiu tėvynėje bei 
užsienyje. Reikės ištirti ekono
mines problemas, aplamai visą 
lituanistiką, ypač mūsų tautinės 
kūrybines apraiškas. Norint pa
traukti dėmesį ir būti supras
tiems, deja, viso to nebus galima 
perteikti didžiajam Vakarų pa
sauliui izoliuotai ir "parapijiš - 
kai”, bet reikės sugebėti vykusiai 
įjungti į bendrąjį pasaulinės po
litikos ir kultūros raidų vaizdą.

Tad su vienu politiniu tempera
mentu čia nekažinkas tebus gali
ma sulošti. Čia bus reikalingas 
tikslusis mokslas ir mokymasis, 
brandi žurnalistika, savos tau
tinės ir tarptautinės kultūros . ga
limai gilesnis perpratimas. Žo
džiu, mūsų dabartinėm sąlygom, 
norom nenorom teks ieškotis pat
varesnio pagrindo -- kultūrinių 
pradų... Be jų greit išsisemia 
momento aistra, nuvysta ir jau
nystė.

Ramesnė, beveik "monotoniš' 
ka", sausa logikos linija buvo jus
ti, kaip natūralu, vyresnės kartos 
atstovo Vytauto Abraičio prakal
boje Newarko, N. J., lietuvių vi
suomenei.

Vytautas Abraitis, berods, ga
lėtų būti pavyzdys be priekaištų, 
kur Romo Kezio pageidavimu iš
nyksta skirtumas tarp "dypuko” 
ir "amerikono", ir abiejų elemen
tų sklandžioje jungtyje geologiš
kai susiklosto gyvas Amerikos 
lietuvis. Jaunystėje įgijęs išsi
mokslinimą ir inteletualinę for - 
maciją Lietuvoje, didžiumą laiko 
praleidęs Amerikoje, pažįstąs 
abiejų kraštų kultūras ir gerai 
mokantis abi kalbas, buvęs 
Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos pirmininkas,teisininkas V. 
Abraitis, protarpiais ne be ryš
kesnės įtakos Amerikos respub
likonų partijos tautybiniuose pa
daliniuose, turėtų būti laikomas 
reiškiu atstovu krypties, kuri 
siekia patarnauti Lietuvos lais
vės bylai per amerikietiškos ir 
lietuviškos politikos santarvę.

Jo prakalba, lietusi įvairius 
klausimus, ypač madingąjį "san
tykiavimą su kraštu", atsukant į 
lietuvą veidą, bet ne užpakalį, 
buvo gana realistiška ir santūri, 
bet drauge ir visiškai tradicinė 
mūsų politikos Gibraltaro tvirto
vės gąirių iliustracija.

Be abejo, Gibraltaro viršūnėje 
plevėsuoja vėliava -- "mūsųpas
tangų pagrindinis uždavinys ir 
siekis - atstatymas Nepriklauso
mos Lietuvos" (ne kokios sateli
tinės, kuri esanti beprasmiška i- 
dėja, skaldanti mūsų liniją). Tam 
tikslui turime kreipti ypatingą dė
mesį sustiprinti mūsų poveikiui į 
tarptautinę politiką. Kaip, kokiom 
jėgom? Ogi pirmiausia gerų drau
gų jėgom. "Mums būtina ieškoti 
ir surasti galimai didesnį skaičių 
draugų užsieniečių, kurie vadovau
ja ir lemia tautų likimui" ...

Kas atmestų paslaugas galingų 
draugų, kurie mums padėtų už 
dyką ar bent už nebrangią kainą? 
Tačiau ši linkmė turi ir trapių 
vietų, kurias vengčiau šį kartą 
ryškinti, nenorėdamas būti pava
dintas "lietuvišku gaullistu". Gen. 
de Gaulle gal nebūtų toks šaltas 
atlantiškai vienybei ir N AT O 
struktūrai, jeigu jis įprastų tikėti 
kaip Amerikoje norima, kad yra 
visiškai sveika bei saugu savo 
tautos laisvę ir saugumą galiau
siai patikėti užsieniečių draugų 
gerai valiai ir malonei. Be abejo, 
nesant kitos išeities, tenka grieb
tis ir už svetimo skustuvo, bet 
toks pasikliovimas svetimaisiais, 
bendrai paėmus, yra silpnas ir 
visuomet labai rizikingas tau
tinės gyvatos garantijų principas.
-V. Abraičio tradicinė gibralta- 
riška Lietuvos laisvinimo politi
kos samprata, iš esmės, nesiker
ta, o glaudžiai derinasi su Vliko 
ir Kezio paveikesnių "technikinių 
priemonių" naudojimo idėjomis.

Savo prakalbos išvadoje jis ta
tai pabrėžė su kristaliniu aiš
kumu: --

"Mes galime nemažai atsiekti, 
organizuotai kreipdamiesi į J A V 
Prezidentą vyriausybę ir Kon- 
gres ;ą, kad visuose Amerikos 
tarptautiniuose svarstymuose 
būtų iškeltas ir pabrėžtas Baltijos 
valstybių laisvės reikalas. Mes 
kolektyviai turime paremti jau
nimo pradėtą organizuoti peticiją 
Jungtinėms Tautoms, o taip pat 
reikalauti ir iš Amerikos Pre

zidento, kad jis instruktuotų savo 
ambasadorių prie JT įtraukti Bal
tijos kraštų laisvės klausimą į 
specialią 24 Tautų Komisiją kolo
nializmui tirti ir likviduoti" ...

Praėjusiose akimirkose jau ne
kartą piešiau tai abstraktines, tai 
impresionistines, tai vėl šiurkš
čiai realistines akvareles, kurios 
lyg ir įtaigotų mano silpnoką ti
kėjimą didžiosios ir grynosios po
litikos stebuklais. Bet nebuvau ir 
nesu dar toks politikos bedievis, 
kad iš principo ir griežtai neig
čiau šios "spėkos ir medegos" 
reikšmę. Mano brangaus ir malo
naus bičiulio Vytauto nusmaigsty
tos gairės šių ir ateinančių metų 
Žygiams yra geros, įdomios ir 
vertingos, kai jos nors truputį ga
lėtų praskaidrinti Baltijos tautų 
laisvės bylą šviesesniu spinduliu.

Jei manyje atsiranda kiek 
spygliuotų herezijų, tai tik dėl 
vienos užbaigiamosios minties 
toje prakalboje. Ji buvo taip pa - 
reikšta: "Visa tai tinkamai pra - 
vesti pareikalaus iš mūsų visų 
milžiniškų pastangų ir lėšų. Tai 
yra, parūpinti darbo jėgos ir fi
nansų ne tik dabarčiai, bet ir 
ateičiai" ...

Nesislėpkim, jogprakeiktas pi
nigas yra visiems skaudžiausias 
rūpestis. Ir man ne mažiau skau
du ištarti savo nevalyvą galvojimą. 
Kaip užgrūdintas rankų darbo 
žmogus, aš visada su kitais tik
rais proletarais karštai sveikin
siu darbo jėgą ir milžiniškas pas

tangas. Bet milžiniškų lėšų ir 
liaudies finansų šiai didingai ak
cijai pravesti siūlyčiau perdaug 
nebeeikvotL Gudrūs politikai 
turėtų sugalvoti tą dalyką kaip 
nors pigiau atlikti. Pirmiausia 
tam paskiriant daugiau savo 
"pilno laiko" ar laisvalaikių, na, 
protarpiais nepagailint ir savo 
asmeninių lėšų. Sausai nebeiš- 
drenuoti mūsų viešųjų fondų ir 
visuomenės aukotojiško pajė
gumo.

Prašyčiau labai nerūstauti, nes 
toks pasiūlymas nėra nei kraštu
tinis jų pasiaukojimo reikalavi - 
mas, nei mano užmojis poli
tikams vien skriaudas daryti. Pa
žiūrėkit tik į kultūrininkus, kurių 
daugumas yra didesni finansiniai 
vargšai už politikus. Kiek yra au
koję sunkaus darbo valandų ir lėšų 
tautinei kūrybai kompozitoriai, 
chorvedžiai, net choristai? Dalis 
gerųjų rašytojų tam yra "pra
žudę" visa savo gyvenimą. Ar ne 
tiek pat atiduoda mokslinių studi
jų autoriai? O kokiuose žaliakup- 
rių taukuose inkstais vartosi 
daugumos laikraščių redaktoriai, 
knygų leidėjai, pastovesnieji 
spaudos bendradarbiai? Oteatri- 
nių spektaklių ir filmų statytojai, 
o tautinių šokių choreografai, o 
lietuviškų pradinių ir aukštesnių
jų mokyklų mokytojai? ...

Visų neišminėsim, fondų nesu- 
graudinsim, politikų nepaguosim. 
Bet yra dar ir toji kita gyvenimo 
teisybė, kuri, bent manyje, ne 
visada ugdo išimtiną užuojautą tik 
politikams. Milžiniškos lėšos da
barčiai ir ateičiai dar labiau bū
tinos bendriesiems lietuvių kultū
ros vertybių reikalams ir pole- 
kiams.Gi iš jų kyla tiek dvasiniai, 
tiek politiniai spaudimai, stip
resni, ir brandesni įrodymai, kad 
lietuvių tauta yra nusipelniusi 
laisvės.

Paieškokim mūsų laivams uos
tų ne tik politikos gibraĮtaruose.
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BEAL AUTO SERVICE
10540 Reserve Court

REAR OF
CHESTER AVENUE
POLICE STATION 421-0877
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STELLA MARIS HOSPITAL
FOR THE PROBLEM DRINKER

DAY AND NIGHT 24 HOURS SERVICE

Call SU 1-0550
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JOHN KUBACKI
PHOTOGRAPHER

1218 E. 79 St. EX 1-3800

GREETINGS & BEST WISHES

A. L. Demaioribus, Pres.
Helen D. Russell, Office Mgr.

ALDEM INSURANCE AGENCY
GENERAL INSURANCE • SURETY BONDS

VIEŠĖDAMI CHIUM PIRKITE JllIJUE MOIIKRMOJE
MAISTO IR LIKERIO KRAŪTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Suite 320, Lincoln Bldg. 1367 E. 6th St. 
Phone 241-2318

PARAMA
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

Stravvberry or
liųueur .............................5th— 3.69
Uralt-Import. Germ.
...........................................5th — 5.49

1. Leroux
Cherry

2. Asbach
brandy

3. Import. 5 Str. French Cognac —- 5th — 5.75
4. Napoleon Brandy ..........................5th — 3.35

5.
6.

Coeur de France Cordials ........... 5th — 2.98
Liebfraumilk Import.
German Wine ................................ 5th — 0.98
Bordeaux Import. French Wine .. 5th — 0.98
Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų

maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

7.

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People 
AMALGAMATED TRANSIT 

WORKERS
DIVISION 2'68 

Harry C. Lang, Pres. 
Charles F. Durace, Sec.

740 Superior Avenue, W.
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Philadelphijos lietuvių tautiniam ansambliui dainuojant, išraiškos šokėja Kepalaitė išpildo šokį Sadutė. 
Kairėje ansamblio meno vadovas L, Kaulinis.

APIE PHIIAPELPHIJOS DAINININKUS
Daina yra ištikima lietuvio pa

lydovė darbuose, džiaugsmuose, 
ir liūdesy . Ji ir šiandien tebesti - 
prina lietuvio dvasią sunkiu mūsų 
krašto priespaudos metu, o po 
svetimas šalis mūsų tautos daliai

-- "Silvija". Tačiau daugiausia 
šiais laikais nusipelnė (1915 m.) 
Stasio Šimkaus įsteigta Dainos ir 
Dramos Draugija, prisiglaudusi 
prie Lietuvių Muzikinio Namo 
Bendrovės. St. Šimkus suorgani-

kos studiją ir iš savo mokinių 
suorganizavusi chorą bei mažą

orkestrėlį; smuikininkas Jurčiu
konis, turėjęs smuiko studiją, 
reiškęsis kaip solistas ir choro 
vedėjas; solistė Liucija Maciū- 
naitė-Juozaitienė; operos solistė 
Emilija Mickūnaitė, ir k.

Pradėjusias silpnėti meniškas 
apraiškas ir jų veiklą pagyvino 
1948 m. atvykę antrojo pasaulinio 
karo pabėgėliai. 1949 m. įsikūrė 
Lietuvių Meno Ansamblis, vado
vaujamas Vytauto Macijausko - 
Matonio. 1950 m. Leonas Kaulinis 
suorganizavo vyrų oktetą, kitais 
metais moterų oktetą ir kiek vė
liau mišrųchorą, dabar vadinamą 
Philadelphijos Tautiniu Meno An
samblių.

Jau eilė metų Philadelpijos 
Tautinio Meno Ansamblio vadovas 
L. Kaulinis susiduria su nema
žais sunkumais komplektuojant 
chorą. Jau kelis kartus choras 
buvo prisiartinęs prie griūties, 
bet L. Kaulinio pasiaukojimas 
lietuvių dainai ir nepaprasta kan
trybė išgelbėjo nuo sunykimo. O 
kodėl tas choras subraška?

Pasitraukusieji iš choro, kaip 
kitur taip ir čia, suranda visad 
priežasčių, kurių čia visų nesu
minėsi, nes jų būna rimtų ir ne
rimtų. Kai naujo pakaitalo neat
sirandamai visoks darbas sušlu-. 
buoja. Chorą dar gelbsti keletas 
dainų mylėtojų, kurie be pertrau
kos dainuoja daugiau kaip 15 m.,

vienas jų net du kart tiek ir jis iš 
savo šeimos prieauglio dar ne 
vieną choranįrikiavo, tarsi davęs 
kitiems kaip reikia lietuvišką dai
ną mylėti.

Šiandien trūksta vyrų balsų. 
Choro dalyvių esama per 35, ta
šiau aktyviųjų žymiai mažiau. 
Persvara tenka moterų chorui, 
kurių santykis su vyrų lygsta be
veik 1:3 ir šita proporcija kelia 
daug rūpesčio tiek choro vadovui 
L. Kauliniui, tiek vietos lietuvių ' 
bendruomenės vadovybei. Būtų 
labai didelė gėda nemažai Phila
delphijos lietuvių kolonijai netek
ti choro ar užleisti pirmenybę, 
moterims, kurios tokį choro vie
netą gali greit sudaryti. Moterų 
choro grupę pagelbsti ruošti A. 
Kaulinytė (nesenai baigusi muzi
kos studijas). Tai pagelbsti cho
ro dalyvė sol. O. Pliuškonienė, 
tarpais pavaduodama A. Kauliny- 
tę.Taigi, yra kam mokinti mišrų 
chorą ir jiems netrūksta entuzi
azmo, tik visa bėda, kai nepavyks - 
ta tinkamo choro dalyvių vieneto 
išlaikyti, kai jų kasmet ne vienas 
nubyra. Choro išlaikymo rūpestį 
nedera užkrauti vien ant tų as
menų, kurie jam vadovauja, bet 
turi daugiau susimąstyti ir šei
mos,jaunąjį lietuvišką prieauglį 
augindamos.

Vien patriotiniais šūkiais besiš
vaistant, kongresus ar konferen-

cijas beruošiant, juose daug pri
kalbant, visokius nutarimus už
protokoluojant, be pastangų visa 
tai įgyvendinti tikrovėje nesitikė- 
kim gerų vaisių. Žinoma, mūsų 
visokie pasigraudenimai turi ir 
gerą pusę f kol jie neįgauna 
imuniteto. O to apsigeležiavimo, 
nejautrumo mūsų tarpe, kaip tau
tiniuose bei mūsų kultūros išli
kimo reikaluose ima vis daugiau 
atsirasti, ir kas blogiausia, kai 
ima jį jaunimas paveldėti ...

Nebe taip jau tolima T rečioji 
JAV ir Kanados Lietuvių Dainų 
šventė Chicagoje. Chorai visu 
įkarščiu repertuare sužymėtas 
dainas mokinasi. Tenka pasid
žiaugti, kad Philadelphijos Lietu
vių Tautinis Ansamblis iki šiol 
nė kiek neatsiliko patalkininkauti 
(kaip ir Tautinių šokių grupė) prie 
ruošiamų didžiulių pasirodymų 
praeityje. Jis ir šiais metais 
dalyvaus Trečioje Dainų Šventėje 
ir vėliau šventinant Šiluvos 
koplyčią, Washingtone.

Šia proga dera rimtai susimas
tyti ir(kol laiko yra,prisidėtiprie 
šio Lietuvių Tautinio meno an
samblio vadovybės troškimo 
įgyvendinimo apeliuojant į geros 
valios lietuvius, dainos mylėto
jus, nieko nelaukiant papildyti 
choristų eiles, kartu pa jaučiant 
ir tautinę pareigą.

Juozas Bubelis

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SHOP MAY’S DAILY: DOWNTON 9:30 to 5:45, MON. & THURS. till 9:00, BRANCHES DAILY 9:30 to 9:30
išsibarsčius, ji būria visus drau
gėn, guosdama išeivio gyvenimo 
kelyje. Visai nenuostabu, kad 
lietuviai, ir svečiose šalyse 
gyvendami,nesiskiria su savo lie
tuviška daina ir visose didesnėse 
lietuvių kolonijose telkėsi į įvai
rias dainos, draugijas ir chorus.

zavo chorą, o 1916 m. mokyklinio 
amžiaus jaunimas buvo suburtas 
į "Vyturių" chorą, kuris veikė 
iki 1921 m. Be to, 1919-22 m. vei
kė draugijos orkestras. St. Šim
kui pasitraukus, vėliau Dainos 
chorą vedė Jurčiukonis, Banys, 
Jurkšaitis, Petraitis, V. Norkus

WE GIVE AND REDEEM EAGLE STAMPS

the c o-
uAul-iJLu 6 STOTIES

Toje srityje neatsiliko ir Phila - 
delphijos lietuviai.

Pačioje lietuvių kūrimosi prad
žioje prie kiekvienos parapijos įsi
steigė chorai, kurie daugiausia 
ribojosi parapijine veikla, tik 
Lietuvių Dienų rengimo metu, pvz, 
1926 m. Pasaulinės mugės dieno
se Philadelphijoje, įsijungdavo į 
bendrą jungtinį chorą. Iš parapi
jinių išsiskyrė prieš 73 m. įsteig
tas Švento Kazimiero parapijos 
choras, vadovaujamas Jono 
Hodelio, po 1910 m. net buvo 
paruošęs eilę operečių, Stasio 
Šimkaus "Čigonai" ir 1916 m. 
Amerikos Lietuvių Vargonininkų 
S-gos seimo metu Philadelphijoje

ir k.
Apie 40 m. veikęs Dainos choras 

yra suruošęs daugybę koncertų, 
dalyvavęs visose svarbesnėse 
lietuvių šventėse ir parengimuose 
ne tik Philadelphijoje, bet ir už 
jos ribų. Iš didesnių muzikos kū
rinių paruošta: 1930 m. St. Šim
kaus operetė "Išeivis", 1931 m. 
Česlovo Sasnausko kantata "Bro
liai", Juozo Žilevičiaus operetė 
"Lietuvaitė", St. Šimkaus "Čigo
nai" ir k.

Turėta solistų ir instrumenta
listų, pvz. trys seserys Karužai- 
tės (daininkės Marija, Sofija, ir 
pianistė Laura); pianistė Ausevi- 
Čiūtė nuo 1936 m. turėjusi muzi-

GREETINGS and BEST WISHES

SMITH’S
Restaurant - Cocktail Lounge

Dining out is pure pleasure at Smith’s, 
where fine food is served at realistic 

prices!
Private parties and wedding receptions 

are a specialty.
LAKE SHORE BLVD. AT E. 222 ST.

RE 2-9900

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People

VIKING CAULKING 
GUN CO.

4518 Lakeside Avė. UT 1-0216

GREETINGS and BEST WISHES

L GOTTLIEB
CONTAINERS and RE-CONDITIONERS

8105 PREBLE AVENUE VU 3-0075

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

THE AETNA LUMBER CO.

3674 East 93rd St. MI 1-1185

KVARBUOTOS 
GĖLĖTŲ AUDINIŲ

ANTKLODĖS
80x90” .......... Reg. 9.99

Barclay Home Products kvarbuotos ant
klodės Raunamos Mav’s už tokią žemą, že
mą kainą. Medvilne apvilktos, medvilne 
pripildytos, gėlėmis išaustos baltame fone. 
Kita pusė lygių spalvų: pasirenkant ruža- 
vą, mėlyną ar auksinę.

CELACLOUD • GĖLĖ
TOS SWEETHEART 

ANTKLODĖS
80x100” ....... Reg. 14.99

Ružavai gėlėtos baltame fone, kita pusė 
Petite Stveethearts, kvarbuotais šonais, 
galima naudoti užtiesimui ir užsiklojimui. 
Celacloud ® acetatu pripildytos, medvilne 
uždengtos. Ružavos, mėlynos ar auksinės. 
® Celacloud yra Fiber Industries, Ine. registra
cijos ženklas.

BLANKETS, MAY’S FOURTH FLOOR D0WNT0WN, ALL FIVE BRANCHES /
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^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Apiplėšė šv. Jurgio pa
rapijos mokyklą. Plėšikai 
buvo įsilaužę į šv. Jurgio 
parapijos mokyklą balan
džio 3-4 d. naktį ir išvogė 
visą eilę vertingų mokslo 
priemonių, kaip televizijos 
ir kt. aparatus bei visa kas 
vertingesnio.

Balandžio 4 d., pirmadie
nį, policijai tikrinant pėd
sakus, mokslas buvo nu
trauktas ir mokykla užda
ryta.

ŠOKIAI JAUNIMUI
LSS valdyba kviečia visą 

Clevelando jaunimą, sek
madienį, balandžio 10 d., į 
rengiamus Velykinius šo
kius studentų kavinėj — 
Čiurlionio Ansamblio na
muose.

PAGERBTAS JURGIS 
ŠENBERGAS

Jaunimo atstovų tarpe, 
kurie lapkričio 13 Jungtinių 
Tautų ansamblėjoje, vyks
tant pasaulio valstybių at
stovų posėdžiui, pareikala
vo Baltijos valstybėms lais
vės, buvo ir clevelandietis 
Jurgis šenbergas.

Už šį drąsų žygį ir paro
dytą kovingumą dėl tėvy
nės laisvės, LB Clevelando
I-os Apyl. Valdyba kovo 13 
d. Apylinkės metiniame su
sirinkime J. šenbergui pa
reiškė padėką ir įteikė (vi
suomenės vardu) simbolinę 
dovaną (”Mūsų Lietuva” 
trijuose toruose). (e)

TICKETS N O W ON SALE!

METROPOLITAN OPERA
APRIL 25 THRU 30 IN PUBLIC AUDITORIUM

Apr. 26. Eve.: FAUST Apr. 29, Eve.: LUCIA DI LAMMERMOOR
Apr. 26. Eve.: LA BOHEME Apr. 30, Mat.: BARBĖK OF SEVILLE
Apr. 27, Eve.: QUEEN OF SPADES Apr. 30. Eve.: II. TROVATORE
Apr. 28, Eve.: DON GIOVANN1

PRICES: $2, $3, $4, $5, $6, $8, $10, $12 (No tax)

Tickets available for all Operas — Not Ali Prices for Some

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 936 East 185th St.
EN 1 -1763 KE 1 - 7770

BOX OFFIČE: Broadvie* Savings & Loan Lobby, 299 Euclid Avė. — Phone 621-8897
Open 9:30 A.M. • 5:30 P.M. Librettos on sale Knabę Piano Used Exclusively

AR JAU TURITE KVIETIMUS 

AUKSINIAM DIRVOS BALIUI?

JEIGU DAR NETURITE,
PATS LAIKAS DABAR JUOS PIRKTIS!

KAIP IR KUR JUOS GAUTI, PATIRSITE DIRVOJE

BLUE CROSS APDRAU
DA VYRESNIESIEMS
Daugiau kaip 100.000 

šiaurės rytų Ohio vyresnio 
amžiaus piliečiams suteikia
ma galimybė įgyti Blue 
Cross apdraudą nuo ligos, 
kad užpildyti Medicare 
įstatymo spragas. Tai ap
draudai reikia registruotis 
tarp kovo 21 ir balandžio 
10 d. Kas tąja apdrauda lai
mima, aiškinama įvairių 
laikraščių skelbimuose, jų 
tarpe ir Dirvoje.

Apdrauda kainuoja $3.50 
į mėnesį asmeniui. Tąja 
apdrauda gali pasinaudoti 
ir tie, kurie iki šiol Blue 
Cross nebuvo apsidraudę.

Regi struotis apdraudai 
gali visi, kurie š. m. gruo-

HELP WANTED MALĖ

DRIVER
SALESMEN

Major dairy will intervievv 
men ųualified to operate 
established m i 1 k route; 
need not be experienced; 
fringe benefits, Blue Cross, 
pension, etc.; should be 
married, not over 40. Call 
between 9 and 4 p. m.

883-0700
(39-40) 

džio 31 d. sulauks 65 m. 
amžiaus.

Blue Cross apdrauda yra 
reikalingas prie Medicare 
apdraudai. Tuo galėsite įsi
tikinti susipažinę su ap- 
draudos sąlygomis.

Blue Cross of Northeast - 
Ohio aptarnauja Ashland, 
Ashtabula, Cuyahoga, Ge- 
auga, Lake, Lorain, Medina, 
Portage, Richmand, Sum- 
mit, Wayne, Willard ir Hu- 
ron apskritis (countys).

• Telefonas patogumui, o 
ne trukdymui — pareiškė 
Ohio Bell pareigūnas Ed- 
vvard C. Lazio. Pasirodo, 
Ohio Bell centrinė įstaiga 
gauna kas savaitę apie 450 
skundų dėl anoniminių te- 
lefonavimų, kurių metu

WANTED AT ONCE
JOURNEYMEN

ar
lst CLASS MEN 

MACHINE OPERATORS 
TURRET LATHE 

MILLING MACHINE 
ENGINE LATHE 

HONE OPERATOR 
Age open. Hourly rate, fringe 
benefits. Kirst shift. 
Cleveland Hydraulic 
5055 Richmond Rd. at Milės Av. 

Bedford Heights, Ohio 
(38-44)

MACHINISTS

THE
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

341-170'0
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Componefits
KELLER- 

HYDROTEL.
Contouring and profiling 

Machines

HOR1ZONTAL
BOR1NG 
M1LLS

TURRET
LATHES

GAP TURRET 
LATHES
ENGINE
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DRILLS

NUMERICAL
CONTROLLED

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS

Intervievving Hours 
8:15 A.M. to 5 P.M.

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.
Ar> Equal Opportunity Employer 

šlykščiais žodžiais užgau
liojami atsiliepią žmonės, 
ypač moterys. Ohio Bell da
ro viską, kad tokius truk
dymus sustabdyti. Bendra
darbiaujant su atit. insti
tucijomis, pernai buvo su
imti 7 nusikaltėliai, šiemet 
jau buvo pagauti 4.

Išvengimui pasikartojan
čių grąsinimų ir koliojimo- 
8i telefonu, reikia nedel
siant šaukti policiją ar tel. 
bendrovę.

Nereikia atsakinėti į 
klausimus anoni m i n i a m 
žmogui. Reikia klausti kas 
ir kokiu reikalu skambina. 
Jei kas klausia, koks jūsų 
numeris, klauskit kas ir 
kokiu reikalu skambina. 
Neteikite jokių informacijų 
nežinomiems asmenims.

Kartais telefonu siūloma 
pirkti įv. prekes. Jei nesi
domite, pakabinkite ragelį.

Svarbiausia, išmokinkite 
vaikus atsakyti telefonu, 
kad neatsakinėtų į įvairius 
klausimus nežinomiems as
menims. Jei žmogus tinka
mai neprisistato, kas jis 
toks ir ko nori, nėra jokio 
reikalo atsakinėti.

• Nedelskime ilgiau ir 
padidinkime savo gyvybės 
draudimą, kol dar nė vėlu. 
Dėl informacijų skambinki
te prityrusiam draudimo 
atstovui — V. Giedraičiui 
tel. 944-6835.

PRASIPLEčIANTI 
BENDROVĖ 

rytinėje miesto dalyje rei
kalinga vyru ir moterų dar
bui prie mašinų ir kt. dar
bams. Privalo kiek kalbėti 
angliškai.

Teirautis tel. 791-7878.
(39-41)

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

Didelis pareikalav imas 
vienos ir dviejų šeimų na
mų šv. Jurgio ir šv. Vito 
rajone. Norintieji parduoti 
skambinkite UL 1-6666.

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė ir Ant. 

Mikoliūnas
15969 Euclid Avė.

UL 1-6666

BEST W1SHES

THE OHIO
LAUNPRY 00.
MECHAHICS
INDUSTRIAL

LAUNDRY AND 
CLEANING

GARMENT SUPPLYS
4730 Lexington Avė.

HE 1-9305

GREETINGS and
BEST W1SHES

OUALITY 
BEVERAGES

i n to 
your home.

IT’S TO BE GOOD

M A R V E L
BEVERAGE CO.

8915 CHANE AVĖ.
BR 1-4400

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ..

Įnašai į jūsų 
taupymo suskaitę 

gauti iki BALANDŽIO 10 
neša nuošimčius 
nuo BALANDŽIO 1

Klausk mūsų 
apie naujos sąskaitos atidarymą. Tai pelninga 

ir jūsų sąskaita yra apdrausta.

Cleveland Lrust
Didžiausias Ohio Bankas

k Federalinės Depositų Draudimo Bendroves narys

GREETINGS and
BEST WISHES

M. 0. MATTLIN
GENUINE 

CONSOLE SPINETS

EASY TERMS

Established 57 yrs.

2027 EUCLID AVENUE

PR 1-7633

HELP WANTED MALĖ

PLASTICS-FIBERGLASS
Grovving youg cotnpany in Naugatuck 
Valley needs anibitious men to iearn 
F i be r gi as s t radę. Should have good 
mechanica) aptitude and be willing 
to work hard. Fiberglass experience 
helpful būt not required. Outstand- 
ing opportunity for advancement. 
Good company benefits, call and 
make an appointment for intervievv.

JO1IN LOWRY

RUDKIN WILEY CORP.
754 DERBY AVENUE 

SEYMOUR. CONN.
1-734-2525

(39-40)

MACHINE TOOL 
OPERATORS 

Largo N. W. Detroit Area Dia- 
mond Tool Company needs 
meehanically inclined men for 
light machine tool & specialized 
diamond work.

Also
DRAFTSMAN

P e r m a n e n t Positions good 
fringes. Dav & night shift. Will 
train.
Contact M r. Chven

WHEEL TRUEING 
TOOL CO.

313 — TO 9-8900
(40-41)

MALĖ HELP

ARCHITECT
llesponsibilities will include designing, planning, detailing, 
<etting specifications, establishing decor and construction 
supervision. ■

\ rchitectural degrec with 5 years’ experience in above 
aivas preferred.

\Vil! vonsider strong experience in lieu of degree,

I\.>iti<>!i bffers opportunity for advancement, good salary 
tinti v\t-ellent fringe benefits.

INTF.RESTED APPLICANTS PLEASE SUBMIT RESUME TO:

EREI) SANDERS
ino OAKMAN. DETROIT, MICH. 48203
ATTEN.: HEKTOR PESHKOPIA

AN F.QUAL OPPORTUNITY EMPLOYER (40-41)

MALĖ

WANTED
JOURNEYMEN

J1G BORE 
OPERATORS

New Fosmatic Direct Dimen- 
sion, Automatic I’ositioning.

TOOLMAKERS
Experien<ed on

J1GS & F1XTURES.
BR1DGEPORT 
OPERATORS

Steady Work. Davs. 58 hours. 
Ali benefits.

JACK HA1NES CO.
2761 ŠTAI R

DETROIT. MICH.
VI 3-9140

(41-42)

JOURNEYMEN 
TOOL ROOM 
MACHINISTS

LATHES 
SHAPERS

MILLS
Days 

MANY BENEFITS 
Steady Employment 

MODERN INDUSTRIAL 
ENG.

14230 Bir\vood Avė. 
Schoolcraft-Wyoming area N.W. 

N. W. 
Detroit, Mich.

(38-40)

HYDROTEL OPERATORS 
For new 120” Hydrotel. Day 
and night shift.
DIE CAST DTE MAKERS 

Top wages. All fringe benefits. 
58 hours a week. Only men ex- 
perienced in building die east 
dies or plastic molds need apply:

REBMANN PRODUCTS 
CORP.

12265 Dixie Avė. 3 blks W. of 
Telegraph and 1 blk N. of Ply- 
mouth. 313 — 538-6666.

(38-45)

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN or lst CLASS MEN

BOR1NG MILL AND 
BRIDGF.PORT OPI RATORS 

BENCH AND SURFACE 
GR1NDER HANDS 
MACHINE HANDS

Steady work. All fringe benefits. 
BARKER TOOLS DIE & GAUGE CO. 

5529 ELLERY ST.
X-WAY & MT. F.LLIOT F.X1T 

DETROIT II. MICH.
(37-43)

JOURNEYMEN
BRIDGEPORT OPERATORS 

BENCH LEADERS 
ENGINE 8< TURRET LATHE 

OPERATORS
Steady work. Full fringes, top rates.

SHIELD TOOL & ENGINEERING
23261 FENKELL

313 — KE 1-5050
(37-46)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

TRUPUTIS GEROS VALIOS . . . 
TIEK PAT GERO NORO . . .

GAL NĖKIEK NEDAUGIAU PASTANGŲ - 

IR TAMSTA SURASI DIRVAI BENT 

VIENĄ NAUJĄ 
SKAITYTOJĄ

O SURASTI JĮ TIKRAI GALI. TIESA?

Ar dalyvausite DIRVOS auksinės 
sukakties MINĖYIME-BAUUIE Toronte?

Laikas jau dabar rezervuotis vietą.
Minėjimas įvyks š. m. balalandžio 23 d., Toronte, Lietu

vių Namų didžiojoje salėje (Dundas-Ossington gt. kampas).
Pradžia 7 Vai.

Vietų rezervacijos reikalu kreiptis į Lietuvių Namų admi
nistratorių. Telefonas 531-5414.

DIRVOS 50 METŲ 
SUKAKČIAI PAMINĖTI KOMITETAS 

TORONTE

mūsų bendruomeninėje vei
kloje laukia. Kiek ilgėliau 
sustojo prie jaunimo metų 
ruošos ir kartu priminė se
kančios lietuvių dienos da
tų ir vietų. Ji įvyks Toron
te.

Apylinkės pirm. Aug. 
Kuolas padarė platų pra
nešimų apie lietuvių visuo
meninę, kultūrinę, ekono
minę bei politinę veikla, į 
jų įrikiuodamas ir pačios 
bendru omenės valdybos 
darbus. Taipgi kiek aiškiau 
mėgino nusakyti kokį vaid
menį tų visų darbų visu
moj atliekanti valdyba. Jai 
priskyrė koordinator i a u s 
rolę, kurios darbas būtų de
rinti kitų veiklų.

Dail. V. Ignas aiškina 
Bartkuvienei, daug pasidarl 
Maspethe, N. Y.

darbus p.p. Garunkštienei ir 
>ms prie jo parodos suruošimo 

V. Maželio nuotraukaKONKURSIUI GAUTOS 
DAR DEVYNIOS 

NOVELĖS
Terminui baigiantis Dir

vos novelės konkursui šio
mis dienomis gauta dar de
vynios konkursinės novelės. 
Štai jos; 1) žiogo "Pranu
tė”, 2) Treigės "Obuolys”,
3) Vašelgos "Viskas galėjo 
ir kitaip ,susiklostyti .. ."
4) Mygtuko "Juosta”, 5) 
Al f. Erdvėno "Uždrausta 
meilė”, 6) Straigės "Prie 
upelio", 7) Vidos Rugienės 
'Verpetuose”, 8) Beržo 
"Dažytas vargas" ir 9) J. 
živino, kuris prašė novelės 
pavadinimo neskelbti. Tuo 
būdu, priskaičius anksčiau 
gautųsias, šiemetiniam Dir
vos novelės konkursui jau 
gauta viso 15 novelių.

• Vincas Kizlaitis, Dirvos 
tarnautojas, Jaunimo Metų 
proga savo lėšomis suteikė 
sąlygas Kongrese dalyvau
ti vienam 'Vokietijos jau
nuoliui, apmokant jo kelio
nės išlaidas.

• Velykų proga Dirva 
nepasirodys pirmadienį, ba
landžio 11 d. Sekanti Dirvos 
laida išeis balandžio 13 d., 
trečiadienį.

LOS ANGELES

ŽIBUOKLIŲ BALIUS
Jaunimo metai los ange- 

liečiams skautams liks ne 
vien tik gražių atminimų ir 
svajonių metais, bet ir gra
žių darbų vaisiaus — sto
vyklavietės įsigijimo me
tais.

Balandžio mėn. 16 d. St. 
Nicholas salėje (trečioj 
gatvėj) skautų tėvai ruošia 
didžiulį Pavasario žibuok
lių balių. Programų išpil-

PIJUI D ABRILAI

tragiškai žuvus, jo broliui VINCUI DABRILAI ir

šeimai gilią užuojautą reiškia

Amerikos Lietuvių Tautinės S-gos 
Worcesterio skyrius

I.T.A. SAMBŪRIO
Š. m. kovo 27 d., 3 vai. p. 

p. B. Pakšto svetainės sa
lėj, California Avė., įvyko
L. Tautinio Akademinio 
Sambūrio Chicagos sky
riaus visuotinis narių susi
rinkimas. Susirinkimų ati
darė sk. pirm. J. Juodikis 
ir paprašė atvykusiuosius 
trumpu susikaupimu pa
gerbti mirusį sambūrio na
rį Algirdų Bakšį. Susirin
kimui pirmininkauti pa
kvietė P. Vėbrų, sekreto
riauti J. Vedegį.

Sambūrio praėjusių metų 
veiklos pranešimų padarė 
pirm. J. Juodikis.

Šalia parengimų ir kt. 
darbų, Sambūrio valdyba 
subsidijavo Lietuvių Peda
goginio Instituto Chicago- 
je išleidžiamų dr. J. Balio 
knygų — "Lietuvių liaudies 
paša ulėjautą”. Institutui 
įteikta $1,200. Taip pat 
$150 įteikta Vyr. Korp! 
Neo-Lithuania valdybai jos 
leidžiamai knygai paremti. 
Parėmė $150 ir neolituanų 
suruošta praėjusių metų 
vasaros stovyklų, o Neo-Li
thuania krepšinio koman
dai paskirta $600. Atvykti

dys: veiklūs skautai ir gra
žiabalsiai dainininkai Biru
tė ir Rimas Dabšiai. šo
kiams gros geras orkestras. 
Mamytės paruoš lietuviškų 
gėrybių išalkusiam jauni
mui pavaišinti.

Visas baliaus pelnas eis 
s k a utiškai stovyklavietei. 
Mūsų pareiga savo atsilan
kymu paremti jaunimo dar
bų. V. Iri.

(Sk.)

NAUJA VAIDYBA
iš Vokietijos vienai lietu
vaitei (Vykintaitei) į Jau
nimo Kongresą Chicagoje 
taip pat Sambūris skyrė 
$300. Kita dalį pridės Korp! 
Neo - Lithuania skyrius. 
Bendrai, aukota, kiek išga
lėta, ir numatytam svar
besniam reikalui. Kitos au
kos — $140.

Su kitoms organizacijoms 
santykiai buvo korektiški ir 
draugiški. Ypač nuoširdūs 
ryšiai', su Korp! Neo-Lithu- 
ania, kurios jaunieji filiste
riai pradeda užpildyti Sam
būrio narių gretas (įstojo 
Kristina Sabaliauskaitė ir 
Saulius Račkauskas). Baig
damas pranešimų, pirm. 
Juodikis padėkojo valdybos 
nariams už darnų bendra
darbiavimų ir sąžiningų ir 
stropų pareigų atlikimų.

Ižd. A. Kašuba pranešė 
apie Sambūrio kasos stovį, 
kurį smulkmeniškai, nužy
mėdamas įvairias pozicijas, 
nusakė Revizijos komisijos 
aktas. Sambūris pajamų su 
perimtu likučiu turėjo viso 
$4,011.39, o išlaidų $2,622. 
Taigi, kasos balansas 1966 
m. kovo mėnesiui $1,389.39. 
Susirinkusieji padėkojo val
dybai už atliktų darbų.

Į naujų Sambūrio valdy
bų išrinkti: Kazys Kasakai- 
tis, Stasys Vidmantas, Ig
nas Andrašiūnas, Kristina 
Sabaliauskaitė ir Saulius 
Račkauskas. Revizijos ko- 
misijon — Juozas žemaitis, 
Juozas Andrašiūnas ir Jo
nas Grigaitis. Garbės teis
man — Jonas Našliūnas, 
Juozas Graužinis ir Vacį. 
Mažeika.

Einamuosiuose reikaluo
se, be kitų iškeltų klausimų, 
buvo patvirtinta prisidėti
$150 prie prez. A. Smetonos 
piešiamo paveikslo, kuris, 
kartu su kitais dviem buv. 
prezidentų paveikslais, bus 
iškabintas Jaunimo Centro 
salėje.

L. T. A. Sambūrio narių 
susirinkimas baigtas kavu
te. V. _

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
• Toronto Lietuvių Na

mų dalininkų metinis susi
rinkimas savose patalpose 
įvyko kovo 27 d. Po pirmi
ninko J. Strazdo atidaro
mojo žodžio ir sudarius pre
zidiumų, į kurį įėjo pirm.
H. Stepaitis ir sekr. V. Ba- 
čėnas, buvo perskaitytas 
praėjusio susirinkimo pro
tokolas. Iš pirmininko pra
nešimo paaiškėjo, kad LN 
mūsų lietuviškoms organi
zacijoms yra reikalingi ir 
jų likvidavimas šiuo metu 
būtų perankstyvas. Pasak 
pranešėjų, lietuviams rei
kią didesnių ir geresnių na
mų. Reikėtų, esą kur nors 
eiti į vakarus ir ten rūpintis 
užpirkti kokių nuosavybę. 
Tačiau kol tai bus padaryta 
reikia turimuose namuose 
daryti viską, kad namai ga
lėtų gražiai verstis.

Iždininkas A. Statulevi- 
čius perskaitė ir paaiškino 
balansų, o po to pelno ir 
nuostolio sąskaitų.

Iš revizijos akto, kurį 
perskaitė M. Abromaitis, 
paaiškėjo, kad visos kny
gos ir pateisinamieji doku
mentai yra vedama tvarkin
gai. Kilusi tendencija, kad 
namus reikėtų parduoti, ar 
atiduoti studentams, nera
do pritarimo.

Į valdybų, kurios sąsta
tas yra 7 asmenys, buvo 
šiais metais renkama 4 na
riai. Balsuojant slaptu bal
savimu buvo išrinkti: p. 
Petryla, E. Jurkevičienė, P. 
Kvedaras ir Aug. Kuolas.

Spaudos mėnuo—Dirvos mėnuo
Naujiems skaitytojams Dirva tik $10 metams!

Šiais metais PL Bendruomenė balandžio mėnesį paskelbė 
spaudos platinimo mėnesiu. Švęsdama savo 50-ties metų sukaktį, 
Dirva skelbia ypatingą nuolaidą savo naujiesiems skaitytojams:

visi tie, kurie naujai užsiprenumeruos š. m. balandžio ar 
gegužės mėnesiais,

GAUS DIRVĄ METAMS TIK UŽ $10
(Nuo š. m. birželio 1 d. vėl bus taikoma normali kaina $11 metams.) 

Paskatinkite savo artimuosius pasinaudoti šia nuolaida.
Stenkimės, kad kiekviena lietuvių šeima skaitytų bent vienų lietuviškų 

laikraštį. Pradėkime nuo Dirvos.
Panaudokite Jums atsiųsto laiško atkarpą arba greta šio skelbimo esantį 
kuponų. Suradę Dirvai naują skaitytoją, jo prenumerata čekiu arba pini
gais siųskite

DIRVA 6907 Superior Avė. Cleveland, Ohio 44103

NAUJAS DIRVOS PRENUMERATORIUS
DIRVOS ADMINISTRACIJAI, 
6907 Superior Avė. Cleveland, Ohio 44103

Pasinaudodamas jūsų nuolaida, siunčiu $10.00 ir prašau
siuntinėti Dirvų šiuo adresu:

Adresas

Vardas-pav.

Jeigu užsakoma kitam, užsakytojo parašas ir adresas:

Vardas-pav.

Adresas

Revizijos komisijon: M. 
Abromaitis, V. Bašėnas ir 
dr. M. Anysas.

• KLB Toronto apylinkės 
Tarybos ir organizacijų at
stovų posėdis įvyko kovo 27 
d. šv. Jono Kr. parapijos 
salėje. Iš 25 rinktų tarybos 
narių posėdyje dalyvavo 
23. Organizacijos parodė 
mažiau susidomėjimo, nes 
iš esamų Toronte keliasde
šimt įvairių organizacinių 
vienetų, savo atstovus teat- 
siuntė tik aštuonios. Aiški
nama, kad priežastis tai 
tam tikro mokesčio iš jų 
reikalavimas ir apstabdųs 
organizacijų aktyvų daly
vavimą bendruom e n i n i ų 
reikalų svarstymuose bei 
aptarimuose.

Apylinkės pirmini n k a s 
Aug. Kuolas trumpu įžan
giniu žodžiu pradėjo pasi
tarimų ir pakvietė į prezi
diumą pirm. P. Bastį ir 
sekr. V. Staškevičiūtę. 
Krašto valdybos pirminin
kas savo žodyje pasveiki
nęs ir pasidžiaugęs gausiu 
tarybos narių dalyvavimu, 
atkreipė dėmesį į tai kas

KAS GALI SAKYTI, KAD BRANGU? 

DIRVOS PRENUMERATA METAMS 
PER L. STUDENTŲ SĄJUNGĄ 

STUDENTAMS

TIK $6.00

Toliau sekė iždininko P. 
Lėlio, Tautos Fondo pirmi
ninko P. Adomaičio ir re
vizijos komisijos vardu —
S. Banelio pranešimai. Dis
kusijose dėl pranešimų da
lyvavo visa eilė kalbėtojų.

į naujų apylinkės valdy
ba nominacijų komisijos 
pasiūlymu buvo išrinkta: 
Aug. Kuolas, J. Karasiejus,
B. Saplys, D. Augaitytė, V. 
Staškevičiūtė, kun. P. Ažu
balis ir V. Verikaitis. Revi
zijos komisijon: S. Banelis, 
V. Bačėnas ir V. Anskytė.

Einamuose reikaluose bu
vo keliama solidarumo bei 
organizacijų mokesčio, val
dybos kadencijos, šalpos ir 
kultūros Fondų įgaliotinių, 
statutų keitimo ir kiti klau
simai. P. B.

CHICAGO
"Lietuviai Televizijoj" 

-— lietuviška programa, 
globojama J E K R Y 
K A i E , rodoma 26-tu 
kanalu penktadieniais 8 
— 8:30 v. v.

Valandėlės būstinė — 
7211 S. Francisco, visais 
reikalais kreipkitės tele
fonu 481-2471.
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