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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PRANCŪZAI VOKIETIJOJE
DE GAULLE PASIRYŽUS PASITRAUKTI Iš 
NATO KARINĖS SĄJUNGOS, JAM NEBELIKO 
PRETEKSTO LAIKYTI SAVO KARIUOMENĘ 
VOKIETIJOJE-VOKIEČIAI REIKALAUJA JĄ 
ARBA PALIKTI NATO VYR. VADOVYBĖS ŽI
NIOJE ARBA ATITRAUKTI. — KIEK PRAN

CŪZAMS KAŠTUOS PASITRAUKIMAS Iš 
NATO?

----------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS _________

Prieš 21 metus De Gaulle 
kariuomenės dalys peržen
gė Vokietijos sienas ir vie
ną dieną po Fuehrerio Hit
lerio gimtadienio —- balan
džio 21 d. — amerikiečių 
prancūzams dovanoti tan
kai, valdomi alžiriečių, ma
rokiečių ir senegaliečių, jau 
paradavo Stuttgarte. Gink
lų ir karių kilmė tačiau ne
kliudė De Gaulle pareikšti: 
”Tą, ką prancūzų ginklai 
užkariavo, jie ir apgins”.

Deja, Stuttgartas anks
čiau buvo numatytas ame
rikiečių okupacinei zonai ir 
prezidentas Trumanas tai 
tuojau de Gaulle priminė, 
tačiau prancūzai atsisakė 
tą miestą užleisti amerikie
čiams iki gen. Eisenhowe- 
ris nepagrąsino sustabdyti 
jiems benzino tiekimą. Tik 
tada 1945 m. liepos 12 d. — 
prancūzai pasitraukė iš 
Stuttgarto.

Kažkas panašaus vyksta 
dabar. Užpereitą savaitę 
Prancūzijos užsienio reika
lų ministeris generalinis se
kretorius Herve Alphand 
pakvietė pas save Vokieti
jos ambasadorių Manfred 
Klaiber ir jam įteikė me-

KALBINA SUSTIPRINTI
LAISVĖS REIKALAVIMĄ

Pavergtųjų Europos Tau
tų Seimo delegacija — pir
mininkas V. Sidzikauskas 
ir vienuolika kitų atstovų 
— kovo 22-23 d. Washing- 
tone turėjo eilę pasitarimų 
su JAV Senato mažumos 
vadu senatorium E. M. 
Dircksenu, Atstovų Rūmų 
daugumos vadu atst. C. Al
bertu (D. Okla.), penkiais 
kitais Atstovų Rūmų na
riais ir keliais Valst. De
partamento pareigūnais.

Pasitarimuose delegacija 
žodžiu ir raštu pabrėžė bū
tinumą ryškiau naudoti 
tarptautinius forumus, rei
kalaujant gerbti Rytų-Cen- 
tro Europos tautų apsi
sprendimo teisę, ir kiekvie
na proga, tarp kitų ir Len
kijos 1000 metų krikščio
nybės sukakties, Vengrijos 
revoliucijos 10 metų sukak
ties, ar pavergtų tautų Ne
priklausomybės Dienų pro
gomis kartoti vyriausybės 
bei kongreso reikalavimą 
laisvės ir nepriklausomybės 
pavergtoms Europos tau
toms.

Delegacija taip pat siūlė 
kultūrinių mainų sutartyse 
neatlaidžiai reikalauti abi
pusiškumo sąlygų spaudos, 
informacijos, meno ar tu
rizmo srityse; stengtis pre
kybos sutartyse užtikrinti 
naudos pačioms pavergtoms 
tautoms ir išvengti preky
bos panaudojimo tik tas 
tautas priespaudoje laikan
tiems režimams stiprinti; 
ryškiai skelbti Pavergtųjų 
Tautų Savaitę ir remti jos 
minėjimą atitinka m o m i s 

morandumą, kuriame išdės
tyta :

1. Nuo šių metų birželio 
30 d. prancūzų kariuomenė 
Vokietijoje nustoja buvusi 
NATO vyr. vadovybės ži
nioje;

2. tačiau ir toliau palieka 
Vokietijoje, pagal 1954 m. 
spalio 23 d. Paryžiaus su
tartį.

Tos sutarties 4 str. taip 
skamba:

”Federalinė Respubl i k a 
(Vakarų Vokietija) sutin
ka, kad įsigalėjus susitari
mams dėl vokiečių įnašo 
gynimui, Federalinėje Res
publikoje pasiliktų tiek pat 
tų valstybių karo pajėgų, 
kiek jų buvo prieš jiems įsi- 
galiojant”.

Prancūzų vyri a u s y b ė 
1954 m. gruodžio 20 d. savo 
parlamentui tą str. paaiš
kino, kad faktinai ir toliau 
lieka galioti okupacinė tei
sė, tačiau jau su Bonnos 
pritarimu. Panašiai aiškino 
ir britų užs. reik. min. Ede
nas.

Tuo tarpu vokiečiai aiš
kino, kad tas straipsnis nu
stato, jog okupacinė teisė 
pasibaigė ir ji yra pakeičia- 

m a n ifestacijomis Kongre
se; visiškai remti Paverg
tųjų Europos Tautų Seimą, 
kaip tęstinį tų tautų lais
vės kovos simbolį. (ELTA)

IŠDĖSTYTA BALTIJOS 
KRAŠTŲ PADĖTIS 
TARPTAUTINĖS 

POLITIKOS VIRŠŪNĖSE
FOREIGN AFFAIRS, 

vienas iš autoritetingiausių 
Amerikos tarptautinės po
litikos žurnalų, savo pava
sarinėj laidoj (April, 1966, 
Vol. 44, No.'3) įdėjo V. S. 
Vardžio straipsnį "Kaip 
Baltijos respublikoms seka
si Sovietų Sąjungoj” (How 
the Baltic Republics Fare 
in the Soviet Union, — at
seit, kaip jos „keliauna” toj 
padėty).

Straipsnyje dėstomi re
gimi sovietinės politikos už
simojimai ir jų poveikis es
tų, latvių bei lietuvių tau
tose, taip pat ir tų kraštų 
vietinių komunistų viršū
nių laikysena. Atskleidžia
ma, kokiomis priemonėmis 
veikia sovietinis ”tirpinimo 
katilas” Baltijos kraštuose, 
ir nurodomos aplinkybės, 
dėl kurių autoriui atrodo, 
jog tas tirpinimas numato
moj ateity nepasiseks.

Tai yra pirmas atvejis, 
kur Baltijos kraštų ir ypač 
Lietuvos dabartinė padėtis 
tapo išdėstyta tokiame dau
gumo Amerikos ir'- kitų 
kraštų tarptautinės politi
kos tyrinėtojų, aiškintojų 
bei vadovu skaitomame žur
nale. ' (ELTA) 

ma nauju susitarimu: ”Be- 
satzungsrecht ist durch 
vertragliches Stationierugs- 
recht ersetzt”. Tačiau tos 
teisinės plonybės anais lai
kais neatrodė esančios labai 
svarbios, nes visi kraštai 
sutarė dalyvauti NATO ka
rinėje sąjungoje.

Alphando memorandume 
siūloma pradėti naujas de
rybas dėl prancūzų kariuo
menės Vokietijoje statuso. 
Vokiečiai su tuo sutiktų, jei 
prancūzų daliniai ir toliau 
paliktų NATO vadovybės 
žinioje, nes priešingu atve
ju jų buvimui nėra jokios 
prasmės, nes jei NATO ne
galės Vokietijos apginti, tai 
tuo labiau to negalės pada
ryti 65.000 prancūzų.

Čia reikia pastebėti, kad 
šiuo metu Federalinėje Res
publikoje NATO turi 840.- 
000 karių : vokiečių — 449.- 
000, amerikiečiu apie 200.- 
000, prancūzų ir belgų po 
65.000, britų 41.000, olan
du 12.000 ir kanadiečių 
8.000. Tokiu būdu prancū
zu dalis šiose gynimosi pa
jėgose nėra didelė.

Neužmirština, kad pats 
de Gaulle, nors jau ir pa
reiškė pasitraukiąs iš NA
TO karinės organizacijos, 
vis dėlto nori pasilikti toje 
politinėje sąjungoje. Kitaip 
sakant, jis nori, kad NATO
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ŠOKIŲ METU VEIKS BARAS

PROGRAMOS VEDĖJAS
JUOZAS STEMPUŽIS

Ar galės Vilnius padėti Neringai
”Besikeičiančioj sovieti

nėj bendruomenėj partija 
seka, ne veda”, — taip tei
gia ir gyvais pavyzdžiais 
įrodo New York Times Mas
kvos biuro vedėjas NYT 
Magazine (kovo 27). Par
tija, sako, tebeturi absoliu- 
tininį autoriteto monopolį, 
bet sociologine prasme jos 
politika ir galia menkėja. 
Partija dar įsakinėja, bet 
vis labiau pasijunta turinti 
įsakinėti tai, ko žmonės no
ri ir ko vis aiškiau ima rei
kalauti.

Ir Lietuvoj panašus reiš
kinys ima išplaukti pavir
šiun. Būdingas pavyzdys — 
atsitikimas su Neringos rei
kalų tvarkymu. Neseniai 
Klaipėdos architektas P. 
Lapė nekantriai per Tiesą 
kreipėsi į viešumą, įspėda
mas, kad Neringos vasar
vietės neleistinai apleistos 
ir kad reikia gelbėti bent 

sąjurga veiktų ta prasme, 
kad jos dalyviai ateitų į 
pagalbą užpuolimo atveju, 
tačiau prieš tai neturėtu jo
kios bendros karo vadovy
bės ir planu. Pasilikdamas 
politinėje NATO sąjungo
je, de Gaulle faktinai galė
tų kontroliuoti jos karinius 
pasirengimus, pats juose 
nedalyvaudamas! Savaime 
aišku, kad tai nepatinka ki
tiems nariams. Jei de Gaulle 
nenori prisidėti kariniai, jis 
negali sau ieškoti ir politi
nės naudos.

Tą de Gaulle ir kitiems 
NATO nariams visai aiš
kiai pasakė Valstybės pase- 
kretorius George Bali. Be 
to, jis pareiškė, kad jei 
Prancūzija nori iškraustyti 
iš savo teritorijos NATO 
vyr. buveine dar prieš pa
sibaigiant NATO sutarčiai
t. y. prieš 1969 m., Prancū
zija turi sumokėti ir visas 
su tuo susijusias išlaidas, o 
jos sieksiančios vieną bili
joną dolerių. O jei ji to ne
padarysianti, NATO ir to
liau pasiliks Paryžiaus pa
šonėje. Ką tuo atveju darys 
de Gaulle? Nutrauks dujų 
ir elektros tiekimą? Ar pra
dės kariauti su NATO? 
Šiuo metu Prancūzija iš 
NATO narių kasmet gauna 
apie 250,000,000 dolerių 
nuomos ir už patarnavimus.

etnografinės reikšmės pa
status.

Vos dvi savaitės praėjo 
nuo to balso iš visuomenės, 
ir pati LTSR ministrų ta
ryba Vilniuje paskelbė, kad 
jau apsvarsčiusi Neringos 
miesto (taip dabar vadina
mas visas ruožas nuo Smil
tynės iki Nidos, įskaitant 
ir Nidą) „plėtimo ir tvar
kymo” klausimus ...

Visų pirma vilniškė vy
resnybė pabarė vietinį Ne
ringos miesto vykdomąjį 
komitetą ir "atitinkamas 
r e s p u blikines organizaci
jas”, kam ”per mažai rūpi
nasi Kuršių nerijos gamtos 
apsauga”. Toliau pažadėjo, 
kad Neringos vasarvietės 
bus plečiamos ir tvarkomos 
kaip turizmo ir poilsiavimo 
vietos. Neringos vasarvie
tėmis, esą, numatyta laiky
ti Nidą, Pervalką, Juod

Kovo 27 d. Pakšto salėje, Chicagoje įvykusiam metiniam 
LTA Sambūrio susirinkimui pirmininkavo Petras Vėbra, se
kretoriavo Jonas Vedegys. Nuotraukoje buvęs pirmininkas dr. 
Jonas Juodikis daro pranešimą apie Sambūrio veiklą praėju
siais metais. Salia Petras Vėbra ir Jonas Vedegys. Apačioje 
dalis Sambūrio narių dalyvavusių susirinkime.

V. Ą. Račkausko nuotrauka

DAR DAUGIAU JAUNIMO
ATVAŽIUOJA

iki balandžio mėnesio 
pradžios PLB Jaunimo Me
tų Talkos Komisijoj jau bu
vo užsiregistravę 85 atsto
vai iš 13 kraštų, atvykstan- 
tieji į Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą. (PLB 
JM Talkos Komisija rūpi
nasi kitų kraštų jaunimo — 
už JAV ir Kanados ribų — 
atvykimu į PLJK ir j u glo
ba JAV).

Anksčiau užsiregistravę 
jau buvo skelbti spaudoje. 
Papildomai užsiregistravo 
šie atstovai:

Australija — Vytautas 
Viktoras Straukas;

Kolumbija — Algirdas 
Dyrikis, Janina Birutė Kaz
lauskaitė, Tadas Vytautas 
Kazlauskas, Gervidas Kyps- 
tvs, Rasa Irena Šernaitytė, 
Antanas Audronis Vilūnas;

Urugvajus — Elena Gra- 
mašauskaitė;

Venecuela — Raimundas 
Biskis, Irena Jablonskytė, 
Regina Jablonskytė, Jadvy
ga Klovaitė, Romanas Klo
va. Marius Kvedaras, Jonas 
Milčiukas, Aldona Verckai- 
tytė. Juozas Zavadzkas, Ri
čardas Zavadzkas, Arūnas 
Zunkus;

Vokietija — Alfredas 
Stanikas.

Pagal kraštus užsiregis
travusiu atstovų skaičius 
skirstosi taip:

Angliia — 10, Austrija 
— 2, Australija — 19, Bel
gija — 3, Brazilija — 3, 

krantę ir Smiltynę ...
Vietovių, kurios buvo 

vasarvietės nuo neatmena
mų laikų, dar tik numa
tymas laikyti vasarvie
tėmis suprantamas tik ži
nantiems, kad nuo rusų 
antplūdžio Neringa su vi
somis vasarvietėmis yra 

(Nukelta į 2 psl.)

Italija — 1. Kolumbija — 
6, Nauioii Zelandija — 1, 
Prancūzija — 7. Šveicari
ja — 1. Urugvajus — 1, 
Venecuela — 11. Vokieti
ja — 20. Viso — 85 užsira- 
gistravp atstovai iš 13 kraš
tų. Pridėjus JAV ir Kana
dą — viso 15 kraštų.

Iš JAV ir Kanados mies
tu ir miestelių atvažiuos 
tūkstančiai jaunimo atsto
vų į PLJ Kongresą Chica
goje birželio 30 — liepos 3.

Kitų kraštų jaunimui la
bai reikia visų lietuvių pa
ramos. Pirmiausia turime 
padėti jiems atvažiuoti į 
Ameriką. Jie patys yra su
rinkę pinigų kelionei apmo
kėti, bet jų nepakanka. Ieš
komi mecenatai, kurie su
tinka apmokėti visą arba 
dalį kelionės kitų kraštų 
jaunimo atstovams. Jau du 
mecenatai yra išpildė savo 
pasižadėjimą, atsiųsdami 
pinigus kitų kraštų jauni
mo kelionėms apmokėti. Tai 
Lietuvių Studentų Sąjunga 
JAV, apmokėjusi kelionę 
atstovui iš tolimiausio kraš
to — Naujosios Zelandijos 
ir Vincas Kiziaitis Cleve- 
lande, apmokėjęs kelionę 
Vasario 16 gimnazijos Vo
kietijoje mokiniui. Mecena
tai yra skubiai reikalingi, 
nes balandžio 20 reikia įmo
kėti pinigus kelionių biu
rams už atvykstančius. 
Atvykusius iš kitų kraštų 
jaunuolius norima apgy
vendinti lietuvių šeimose 
prieš ir po Kongreso, kad 
jie galėtų pagyventi lietu
vių tarpe.

Visi, kurie nori ir gali 
mūsų jaunimui padėti, pra
šomi skubiai gavo aukas 
siųsti ir apie 4savo talką 
pranešti PLB JM Talkos 
Komisijai šiuo adresu: Mr. 
Vytautas Kamantus, 477 
Cele Plaza, Willowick, Ohio 
44094. Tel. <216) 944-1448.
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BOSTONO LIETUVIU ŽINIOS iš' Anglijos atvykusi Biru
tė Rentelytė ir Irena Mano- 
maitienė.

NEMUNO TUNTO ŽINIOS
Kovo 26 d. Lietuvių Tau

tinės Sąjungos patalpose 
įvyko LJS Nemuno Tunto 
iškilminga sueiga, dalyvau
jant tėveliams ir svečiams.

Lietu viškais motyvais 
įrengtoje viršutinėje salėje 
išsirikiavo jūreivis komis 
uniformomis pasipuošę jūrų 
skautai, budžiai ir bebrai. 
Pirmą kartą Bostono jūrų 
skautų istorijoje, šalia bro
lių išsirikiavo ir šaunios 
uniformuotos sesės.

Ar galės Vilnius 
padėti...

(Atkelta iš 1 psL) 
atsidūrusi "pasienio zonoj”, 
kuriai taikomas tik komu
nistu valstybėse šiais lai
kais žinomas režimas. Pra
ėjus daugiau kaip dviem 
dešimtmečiam nuo karo pa
baigos, Neringa tebėra ap
gaubta paslaptingu karo 
meto šydu.

Nors Marių pakrantėj lei
džiama gyvent ir net vasa- 
rot, bet keliauninkui, į ten 
be ypatingo leidimo pate
kusiam, vis dar gresia pa
vojus pavasarot... kalėji
me. Ir su leidimais nuvykę 
tik tam tikromis valando
mis gali apsidairyti j ū - 
ros pakrantėj. Todėl Ne
ringos vasarvietės jau ket
virtis šimtmečio ir nebuvo 
laikomos tikra to žodžio 
prasme vasarvietėmis. Ar 
naujasis Vilniaus valdžios 
numatymas jas vėl kažkada 
imti laikyti vasarvietėmis 
pakeis Neringos sąlygas, 
dar neaišku, nes numatoma 
tvarkyti daugiausia tik Ma
rių pakrantė..Be to, nutar
ta "likviduoti Neringoje 
esamas ir uždrausti steigti 
naujas poilsiavimo stovyk
las bei organizuoti sporto 
varžybas, išskyrus buriavi
mą". (ELTA)

Po raportų, maldos, him
no. ir įsakymų, buvęs tunti- 
ninkas Povilas Jančauskas 
trumpoje ceremonijoje per
davė tuntą naujai išrinktam 
tuntininkui Broniui Kovui. 
Laivų įgulos išeinančiam 
tuntininkui įteikė gražių 
dovanėlių. Naujas tuntinin- 
kas davė savo būsimos veik
los gaires.

Laužo programą išpildė 
išimtinai sesės: padainavo, 
paskambino piano, pasakė 
eilėraštį.

Toliau sekė naujo tunti- 
ninko rodomas filmas, kur 
pro žiūrovų akis prabėgo (ir 
labai greitu tempu!) scenos 
iš jaunimo žygio į Jungti
nes Tautas, kuriame ir Ne
muno Tunto jūreiviai daly
vavo su vėliavomis, Kovų 
šeimos kalėdinė idilija, vaiz
deliai iš sesių sueigos, Va
sario 16 minėjimo Norwoo- 
de epizodai ir daug kitų.

Filmai nutrūkus skautai, 
tėveliai ir svečiai nusileido 
į žemutinę salę, kur jau vi
sų laukė mamyčių gražiai 
paruošti stalai bendrai ka
vutei.

Tėvų Komiteto pirminin
kė Irena Manomaitienė, ku
ri yra ir sesių laivo globė
ja, padėkojo buvusiam tun
tininkui Jančauskui už ilgą 
vadovavimą Tuntui, Tėvų 
Komiteto nariams už jūrų 
skautų veiklos rėmimą ir 
linkėjo naujam vadovui 
tęsti gražiai pradėtą darbą. 
Taip pat pranešė, kad yra 
išrinkta nauja Tėvų Komi
teto Valdyba.

N u o š irdusis lietuviškų 
organizacijų rėmėjas A. 
Andriulionis įteikė Tuntui 
$10.00 auką primindamas, 
kad tai tik pradžia, o p. 
Ona Gegužienė paaukojo 
$30.00.

Praeitais metais labiau
siai pasireiškė skautiškoje 
veikloje Mykolas Manomai- 
tis, Bronius Kovas, Ginta
ras Čepas, Juozas Vaičjur- 
gis, Jurgis Lendraitis, o su 
sesėmis dirbo prieš metus

Tėvų Komitete vyravo 
moterys: Irena Manomai
tienė, F. Izbickienė, S. Gruz- 
'dienė, tačiau be energingo
jo ūkvedžio Edvardo Ba- 
jerčiaus jos nė pusės savo 
veiklos nebūtų atlikusios. 
Jis ir turtą padėjo savo lė
šom tuntui įsigyti, jis turtą 
saugojo kaip savo, jis ir tas 
bendras kavutes savo žmo
nos Aleksos talkinamas, su
rengdavo.

Bendrai paėmus, Nemuno 
Tuntas, gimęs tarp audrų, 
blogųjų laumių jam buvo 
išpranašautas labai trum
pas amžius ir staigi mirtis. 
Tačiau Tuntas, jokių piktų 
kalbų nebodamas, auga ir 
bujoja ir drąsiai žengia į 
penktuosius savo veiklos 
metus, šiais metais per 
Tuntą L J Skautijoje įregis
truota 44 jūrų skautai ir 10 
jūrų skaučių.

Lietuviškojo jaunimo me
tais tikimasi šiuos skaičius 
gerokai padidinti ir pačią 
veiklą praplėsti, nes Bos
tono visuomenė veiklų vie
netą palaiko ir remia. P. J.

Iš BOSTONO SKAUTŲ 
VEIKLOS

• Skautai pas gubernato
rių. Washingtono gimimo 
dienos proga priėmime pas 
Massachusetts gubernato
rių John A. Volpe dalyvavo 
15 lietuvių skautų iš Bos
tono ir Worcesterio. Žalgi
rio tunto skautai guberna
toriui Įteikė knygą "Lau
žai Liepsnoja Vakaruose". Iš 
gubernatoriaus gautas pa
dėkos laiškas.

• Naujas Tėvų Komite
tas. Naujai išrinktam Bos
tono skautų tėvų komitetui 
pirmininkauti sutiko inž. 
Jonas čėreška. Komiteto 
nariais: Teresė Leveckienė, 
Stasys Kalvaitis, Antanina 
Starinskienė ir Pranas Šim
kus. Revizijos komisija liko 
ta pati, būtent N. Adomkai- 
tis, inž. A. Lapšys ir F. Ka-

rosienė. Stovyklos reika
lams ir toliau sutiko vado
vauti inž. Vytautas Eikinas 
ir Gediminas Ambraziejus.

• Bostonas pralaimėjo. 
Kovo mėnesio 20 d. Kenne- 
bunkport’e įvykusiose krep
šinio rungtynėse Žalgirio 
tunto komanda pralaimėjo 
prieš šv. Antano gimnazi
jos rinktinę 97:95 taškų 
santykiu. Tačiau mūsiškiai 
nenusiminė, nes žada rung
tynes pakartoti artimoj 
ateityj ir, žinoma, šį kartą 
parsivežti pergalę.

• Stovyklavietės darbai. 
Skautų stovyklavietei ruoš
ti darbai jau pradėti. Iš 
Bostono darbams buvo nu
vykę psl. Romas Paukštys, 
psl. Alfonsas Baika, psl. 
Vytautas Ivaška, ps. Vy
tautas Dambrauskas ir tun- 
tininkas s. Česlovas Kiliulis.

• Gerasis darbelis. Vo
kietijoje esantiems skau
tams "Žalgirio" tunto skau
tai sudėjo $30.00.

• Tuntų sueiga, š. m. ba
landžio mėn. 30 d., 6 vai. 
vakare skautu būkle įvyks 
Bostono "Baltijos” ir "Žal
girio" tuntų sueiga šv. Jur
gio skautu patrono proga. 
Visi tėveliai ir skautų bi
čiuliai bei rėmėjai kviečia
mi dalyvauti.

si įvertinimą meistrų kla
sėje iš lietuvių turi Povilas 
Tautvaišas, Chicago, III. 
(2364). Jis daugelio metų 
Illinois ir Chicagos meiste
ris.

• Adelaidės Vytis, kovo 
20 d., laimėjo komandines 
žaibo varžybas Open Fair 
Festivaly, surinkusi 34 tš., 
2 v. latvių Matison 31 tš., 
toliau Adelaide I, W. E. A.,

Adelaide II ir Vytis II. Vy
ties komandos priešaky žai
dė koresp. šachmatų did- 
meisteris Romanas Arlaus
kas.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

B PLANINGAS TAUPYMAS
Į® I II. PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Dabartinis dividendas 
ižmokamas du kart’ 

per metus.

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

The Stroh Brevvery Company, Detroit 26, Michigan

Joks kitas amerikoniškas alus neda
romas liepsnoje. Tik Stroh’s. O kodėl ? 
Labai paprastai. Ką liepsnos prisilie- 
tėjimas teikia gerai mėsai... liepsna 
teikia Stroh’s skoniui. Darymu betar
pe liepsna išgauna geresnio skonio iš

LIEPSNOJE DARYTO SKONIS

Tai tradicinis Senojo Pasaulio bū
das darant gerą alų. Jūs jaučiate skir
tumą. Iš pirmo karto. Po to, nesvar
bu, kokį alų būtumėte vartoję, daug 
galimybių, kad pereisite į Stroh’s. 
Tai todėl, kad Stroh’s yra vienintelis 
amerikoniškas alus su liepsnoje dary-

NUOTAIKINGAS
KONCERTAS BOSTONE

Šv. Petro Lietuvių Para
pijos Choras rengia nuotai
kingą koncertą ir šokius š. 
m. balandžio mėn. 17 d., 4 
vai. po pietų So. Bostono 
Lietuvių Piliečių Klubo III- 
čio aukšto salėje. Programą 
išpildys populiarus New 
Yorko Vyrų Oktetas vado
vaujamas muziko Alekso 
Mrozinsko ir pats parapijos 
choras vadovaujamas kom
pozitoriaus Jeronimo Ka
činsko.Koncertas vyks pub
likai sėdint prie stalų ir 
kiekvienas atsilankęs turės 
progos praleisti vakarą sa
vo bičiulių ir pažįstamų 
draugystėje. Veiks baras ir 
bufetas, o po koncerto bus 
šokiai grojant geram orkes
trui. Parengimo pelnas ski
riamas choro kelionei į šiais 
metais rengiamą III-čią 
Lietuvių Dainų šventę Chi- 
cagoje. Stalų užsisakymui 
grupėmis skambinti H. Če
pui AN 8-6030, o po 7 vai. 
vakare AN 8-9268. (Sk.)

ET ŠACHMATAI

• Bostono tarpklubinėse 
rungtynėse Lietuvių I lai
mėjo paskutines rungtynes, 
balandžio 1 d. su Cambridge 
11, santykiu 3:2 ir užsitik
rino trečiąją vietą Bostono 
lygoje: 1. Boylston 9įb :2J/2, 
2. Harvard 8 (1), 3. Lithua
nian 7j/2- Lietuvių pasiro
dymas buvo geras. Varžy
bos buvo sunkios ir truko 
penkius mėnesius. Lietuvių 
komanda ilgą laiką buvo 
antroj vietoj, vienok į pa
baigą Harvardas prasiver
žė priešakin, paklojęs Bold- 
stoną ir lietuvius. Lietuvių 
Komandoj pasižymėjo Al
gis Makaitis, Harvardo 
univ. senioras, laimėjęs 9 
taškus iš 12 galimų! Har
vardo, Boylstono ir Lietu
vių komandos varžosi ir 
dėl B klasės meisterystės. 
Liko dar trejos rungtynės. 
Lietuvių B komandoj žai
džia jaunimas: Algirdas 
Leonavičius 20, Ramūnas 
Girnius 20, Kęstutis Ma
kaitis 16 (komandos kapi
tonas) ir Saulius Girnius 
15 metų.

• Vancoucver, B. C., įsi
kūrė naujas lietuvių šach
matų vienetas. Valdyboj, 
Gumbelis, Tumelis, Skabei- 
kis.

• Ignas Žalys eina ant
ruoju Montrealio lygos in- 
divid. turnyre po L. Witt.

• Viktoras Palčiauskas, 
Cicero, III. šiemet įkeltas 
Amerikos meisterių klasėn 
su įvertinimu 2240. žymiau

Mutual
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KatvirtadieaĮ n«o 9 vai. ryto iki 8 v. Tok. 
šadtadicnj ano 9 vai. ryto iki 1 vai. po pieUĮ 
TraHadiaaį atdaryta viaĄ. di«m%

DIVIDEND CHICKS MAILED 
OUARTERLY ON INVESTMENT 
SAVINGS ACCOUNTS

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOSU ĮSTAIGOS

We Invite 
Your Savingi

SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
Joseph F. Gribauskas, Exec. Secy.

1447 SO. 49H» CT. • CICERO • 60650 • PHONE 656*6330
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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 medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
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Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI
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BALTŲ KONFERENCIJOS 
PAREIŠKIMAS

Baltų Žygio Į Jungtines Tautas nių Tautų narius apie sąlygas
-- estų, latvių, ir lietuvių Komi
tetų atstovai pirmoje jungtinėje 
konferencijoje, įvykusioje 1966 
metų vasario 12 ir 13 d. d. New 
Yorke vienbalsiai priėmė sekantį 
pareiškimą:

L Visos trys baltų grupės sėk- 
mingai bendradarbiavo organizuo
jant 1965 m. lapkričio mėn. 13 d. 
Laisvės manifestaciją ir Baltų 
žygį į Jungtines Tautas. Latviai 
ir estai ypatingai pabrėžia Komi
teto Lietuvos Nepriklausomybei 
Atstatyti sėkmę atliekant didžiau
sią dalį finansinio ir organizaci
nio darbo.

2. Masines manifestacijas Mad- 
ison Sąuare Garden ir prie Jung
tinių Tautų būstinės sekė labai 
sėkminga akcija. Eilė delegacijų 
atstovaujančių visas tris baltų 
tautas aplankė 80 misijų prie 
Jungtinių Tautų; likusios 34 taip 
pat bus aplankytos.

3. Vertingi asmeniški kontak
tai buvo užmegsti su Jungtinių 
Tautų misijų diplomatiniais atsto
vais. Misijoms buvo įteikta infor
macinė medžiaga. Pageidauta 
daugiau informacinės medžiagos 
ypač kitomis, ne anglų, kalbomis.

3. Dabar yra aišku, kad Baltų 
Žygio į Jungtines Tautas (Batuno) 
paskutinių 3 mėnesių veikla yra 
tik pradžia, vedanti į nuolatinę, 
organizuotą, apibrėžtą jungtinę 
baltų akciją.

4. Tuo tikslu konferencija pri
ėmė ateities darbo gaires ir iš
rinko Vykdomąją Tarybą, paves
dama jai atlikti šiuos uždavinius: 
metų bėgyje pagelbėti estų, latvių 
ir lietuvių organizacinių vienetų, 
sudarančių Batūną, vystymąsi, 
steigti bendrus veiklos komitetus 
vadovauti ir prižiūrėti Batūno 
darbą, inkorporuoti Batūną ir 
sušaukti visuotiną susirinkimą.

5. Visų baltų moralinė pareiga 
yra rūpintis esama padėtimi Bal
tijos valstybėse. Pripažįstant 
faktą kad tinkamas forumas vi
soms tarptautinėms problemoms 
yra Jungtinės Tautos, Batunas yra 
įkurtas tikslu informuoti Jungti-

Jei jūsų telefonas dabar skamba 
kaip toli jūs turite eiti atsakyti?
Jei jūs turite eiti per toli, jūs neturite kito aparato namuose. 
Norite sutaupyti laiką? šaukite dėl kito aparato prijungimo jūsų 
patogumui. Maža instaliacija ir pakeitimas atneš malonų, 
lengvą ir patogų telefono patarnavimą, kuris jums kainuos 
tik 95 centai mėnesiui, šaukite Ohio Bell 
dėl smulkesnių informacijų.

Negyvenkite be kito telefono namuose. 
Saukite mus.
f na 1
1 į

Ohio
Bell
Part of the 
Nationvvide 
Bell System

The Lithuanian Newspaper 

Established 1915

Baltijos valstybėse. Žinojimas 
ir rūpinimasis tuo padės Baltijos 
kraštams pasiekti apsisprendimo 
teisę ir Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos tautinės nepriklausomybės 
atstatymą.

Batunas nėra nei politinė, nei 
įstatymus leidžiančias instituci
jas paveikti siekianti organizaci
ja, ir jos veikla nėra nukreipta į 
kurią nors vieną valstybę. Jokia 
valdžios įstaiga ar politinis vie
netas Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse ar kuriam kitam krašte 
Batūną neremia ir jam nevado
vauja.

6. Estų, latvių, ir lietuvių or
ganizaciniai vienetai, sudarą Ba- 
tuną, raginami išplėsti narių skai
čių ir užsitikrinti savo tautinių 
bendruomenių plačią paramą. Kur 
įmanoma, turi būti steigiami vie
tiniai Batuno skyriai. Efektyvios 
informacinės sistemos įsteigi
mas yra neatidėliotina Batuno 
pareiga.

7. Dėkingi už gautą paramą ir 
padrąsinimą iš daugelio tautinių 
organizacijų, komitetų ir pavie
nių asmenų pradinėje savo darbo 
stadijoje, Batunas siekia tolimes 
nės paramos iš Baltų visuomenės 
Baltų žygiui į Jungtines Tautas,

PRINCIPŲ DĖKLĄ RACUA

1. Baltų Žygio į Jungtines Tau
tas Komitetas pasisako už visų 
tautų apsisprendimo principą ir 
palaiko jo visuotiną įgyvendinimą. 
Todėl Batunas yra priešingas im
perializmui, kolonializmui ir bet 
kurios tautos išnaudojimui kitos 
tautos naudai visose jų formose.

2. Pirminis Batuno tikslas yra 
išgauti apsisprendimo teisės įgy
vendinimą Estijai, Latvijai, ir 
Lietuvai pašalinant sovietą okupa- 
ci ją ir atstatant jų valstybinę ne
priklausomybę.

3. Estijos, Latvijos , ir Lietu
vos vidinių politinių, socialinitj 
ir ekonominių sistemų klausimų 
sprendimas priklauso tų kraštų 
žmonėms, išskiriant tačiau oku
pacinės valstybės kolonialistus.

(Inf.)

Jaunimo pamokymai jaunimui
Jau tada, kai šie metai 

buvo nutarti vadinti Jauni
mo Metais, buvo išsitaria
ma, kad jie prasidėjo per
nai, nuo lapkričio ar net 
kovo manifestacijų. Apie 
Jaunimo Kongresą buvo ir 
tebėr kalbama, kaip apie 
Amerikoj ir kitur vykstan
čių jaunimo manifestacijų 
virtinės apvainikavimą.

Nors lapkričio manifesta
cijos komitetas (KLNA), 
kaip buvo žadėjęs, viešai už 
sidarė, pasiliko įsitikini
mas, kad tie vyrai, aišku, 
neis ant laurų miegot, o ką 
nors ir toliau darys. Ypač, 
kai jų globoj liko visuome
nės (daugiausia „senimo”) 
sudėtų lėšų, ir kai jie kažką 
sutarė su Amerikos Lietu
vių Bendruomenės valdy
bos ir tarybos pirminin
kais.

Kadangi Jaunimo Kon
gresas sumanytas ir ren
giamas Bendruomenės glo
boj, tai savaime siūlėsi spė
jimas, kad anos manifesta
cijos rengėjai — kurgi da
bar dėtų visą savo energi
jos, iniciatyvos ir jau įgy
to patyrimo svorį, jei ne į 
tą kongresą, giminingiausį 
jų darbo tęsinį.

Todėl laikraščiuose nese
niai (Dirvoj kovo 18) pasi
rodęs manifestacininkų laiš 
kas kongresininkams — nu
stebino. Pasirodo, kad vie
šai užsidaręs KLNA dar 
kalba ir daro sankcionuo
tus sprendimus apie daly
kus, kuriems mūsų visuo
menė vienodai įsipareigoja. 
Savo sprendimams sustip
rinti jie vartoja svorį lėšų, 
sudėtų tos pačios visuome
nės, kuri stengiasi ir vėl pa
sitempti, kad geriau pasi
sektų ir šių metų didžioji 
manifestacija.

Pernykštės manifestaci
jos rėmėjams pagrįstai 
gali kilti klausimas — 
ar gerai išėjo, kad pernai 
„persistengėm” ? Ar nebū
tų buvę protingiau apie ket
virtadalį pernykštės para
mos „pataupyt”, ir patiems, 
nesiklausus KLNA leidimo, 
paskirt šių metų manifes
tacijai? Būtų gi ir pernai 
ir šįmet lengviau . . .

Nustebino ir tai, kad, 
nors pernykštės manifesta
cijos rengėjai šiemetinius 
ir vadina mielais bendro 
darbo bičiuliais, vis dėlto 
tame „bendrame” darbe dar 
nedalyvauja, o į kvietimą 
padėti atsiliepia panašiai, 
kaip jiems patiems pernai 
atsiliepė, pavyzdžiui, Nau
jienų redakcija ar kitos 
skeptiškai nusiteikusios in
stitucijos ...

Nustebino ir viešas 
atsakymas i neviešą kvie
timą prisidėt. Jis atskleidė 
netikėtą faktą, — kad v i -

V. RASTENIS

s u o t i n i u lietuvių iš
eivijos jaunimo reikalu vei
kliausieji to jaunimo veikė
jai ligšiol dar nesusiėjo 
„akis į akį”, o kalbasi per 
laikraščius! Nejaugi taip 
atsitiko tik dėl laukimo, 
kas ką ir kokiu nuolanku
mu turi pakviest, ar kas 
kam pirma pasisiūlyt? Ne
jaugi čia pasikartojo ger
vės ir gandro pasakėčia ?

Sako, J. K. komitetas 
sutikęs, kad žyginin- 
kai viešai atsakytų .. . Ne
žinau, kaip jis galėtų už
draust. Antra vertus, kam 
ir draust: juk vieša viešo 
darbo kritika iš esmės pa
geidaujamas dalykas, ir 
šiuo atveju gal tik gaila, 
kad ji pareikšta gana vėlai. 
Be to, vieša kritika pati 
tampa kritikos objektu. Jei
J. K. komitetas ir „neatsi- 
kritikuoja”, o net stengiasi 
kiek įmanoma tų patarimų 
paklausyt, tai mums ki
tiems niekas negali uždaryt 
burnų ir neleist pasisakyt, 
kaip tie patarimai (Nepr. 
Lietuva juos pavadino ul
timatumu) atrodo.

* * *
KLNA Koordinat oriai 

(gale pasirašę kaip lapkri
čio manifestacijos organi
zatoriai — visi, ar tik kai 
kurie?) savo užnugarin pa
statė ir anoniminę kom
petentingų a s m e - 
n ų eile, kurios antrą kart 
anoniminė dauguma 
pritarusi jų nuomonei. 
Koks bebūtų tų anonimų 
autoritetingumas, jų pri
tartas pareiškimas vistiek 
neifiHna.

Laiško autoriai, prikai
šiodami J. K. komitetui pro
gramos bendry b i š k u m ą 
(nekonkretumą), čia pat 
paskelbė labai nekonkretų, 
visiškai bendrybišką dėsnį, 
kuriuo jie žada vadovautis 
jų rankose likusias lėšas 
naudojant. Būtent, tos lėšos 
būsiančios naudojamos „tik 
tokiems projektams, kurie 
tiesioginiai rišasi su Lietu
vos nepriklausomybės at
statymo pastangomis”. O 
kas gi, konkrečiai kalbant, 
yra tos pastangos? Kas su 
jomis „tiesioginiai rišasi”?

Mano galva, pastangos 
ar veiksmai Lietuvos nepri
klausomybei atstatyti bū
tų: arba pajėgių valstybių 
diplomatinis, ūkinis ar net 
karinis spaudimas į Mask
vos vyriausybę, reikalau
jant „iškorporuot” Lietuvą 
iš Sovietų Sąjungos, arba 
rimtas sukilimas prieš so
vietinę valdžią pačioj Lie
tuvoj ... Teikimas duome
nų, reikalingų tokiam spau
dimui, arba teikimas pagal

bos tokiam sukilimui — bū
tų veiksmai, tiesiogiai su
siję su Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo vyksmu 
ar bent konkrečiomis pa
stangomis nepriklausomybę 
atstatyti.

Visa kita, kaip prašymai, 
kad kas nors padėtų Lietu
vos nepriklausomybę atsta
tyti, raginimai „judinti tą 
klausimą”, pastangos ”pa- 
laikyti tą klausimą gyvą”, 
vienoki ar kitoki kreipimai
si i Jungtines Tautas ar pa
skiras delegacijas, arba 
kreipimaisi į vyriausybes 
(tiesiog, ar per parlamen
tus, arba per viešąją opini
ją, kad jos kreiptųsi į Jung
tines Tautas) pastangos, 
kad apie tai būtų išleista 
knygų, kad rašytų laikraš
čiai. kad kalbėtų radijas bei 
televizija — yra ne 'Tiesio
giai susiję”, o tik tolimi ap
linkiniai klabenimai ir ke
lių ieškojimai, tik antriniai 
ar kelintiniai parengiamie
ji mėginimai.

Ir lapkričio manifestaci
joj nebuvo nei vieno veiks
mo, tiesiogiai susijusio su 
kalbamuoju tikslu. Susirin
kimas, eisena, plakatai, dai
nos, šokiai, kalbos ir mal
dos, net (rengėjų neplanuo
tas) įsiveržimas į Saugumo 
Tarybos posėdį, intervievv 
per radiją ar televiziją, pa
minėjimai laikraščiuose, 
barniai su mažai tepaminė
jusiais laikraščiais, sėkmin
gi apsilankymai įvairiose 
ambasadose — vis tai ap
linkiniai apčiuopinėj i m a i, 
ieškant plyšių, pro kuriuos 
būtų galima kada nors pra
siskverbti iki dar netiesio
ginių, bet gal prie tikslo 
kiek artinančių takų.

Kaip pagrįstai tokių ap- 
čiupinėjimų organizatoriai 
besi džiaugtų pasisekimu, 
niekas negali ir negalės pa
svert konkrečios jų reikš
mės ir poveikio Lietuvos ne- 
p r i k lausomybei atstatyti. 
Numanom, kad gal jie 
kiek artina prie tikslo, ar 
bent padeda laikytis tolyn 
nenustumtiems. Vistiek, ap
čiuopiamiausia manifesta
cijos reikšmė buvo tame šo- 
liūniškame „pasiutpolkės” 
momente — mūsų mora
lės pakėlime. Pa
laikyti moralę nesusmuku
sią — irgi tėra netie
sioginis reikalas, bet 
argi nesvarbus?

Jaunimo Kongreso numa
tytam turiny bus beveik 
visko to paties, ko buvo ir 
lapkričio manifestacijoj. 
Galbūt skirtumas tik tas, 
kad čia, regis, kaip tik no
rima daugiau kreipt dėme
sio į jaunimo moralės 
palaikymą, atseit, į vieną iš 
s v a rbiausiųjų „netiesiogi
nių” priemonių pastangose 
dėl Lietuvos laisvės.

Lyginant tuos du „netie
sioginius” užsimojimus — 
manifestacija ir kongresą 
— Jaunimo Kongreso pati 
idėja man atrodo arčiau 
prie ’Tiesiogiškumo” ir 
„konkretumo”, negu mani
festacija. Reikia tik, kad ta 
idėja būtų įgyvendinta ne 
menkiau, kaip buvo įgyven
dinta manifestacijos idėja. 
Todėl abi tas idėjas remian
čios visuomenės suprati
mas, man regis, yra ar tu
rėtų būti toks, kad ir jos 
sudėtos lėšos, ir nuoširdžiai 
tuo reikalu susirūpinusios 
jėgos būtų sujungtos tam 
pačiam darbui toliau tęsti, 
o ne likti atsitvėrusios ar 
atitvertos kažkokia abs
trakčia „tiesio giškumo” 
tvora.

* * *
Iš keturių jaunimo jauni

mui pamokymų, trys atro
do lyg nereikalingas verži
masis į atviras duris, ar net 
ir veržimasis pro šalį.

Peticija Jungtinėms Tau
toms yra tik šiek tiek pa
pildytas kartojimas to pa

ties, ką darė ir manifesta
cijos rengėjai, „žygininkai 
į Jungtines Tautas”, žygi
ninkai savo memorandumus 
rėmė keliolikos tūkstančių 
susirinkimo balsu, o dabar 
jie bus paremti ir dešimti
mis ar šimtais tūkstančių 
parašų. (Ar tai reikšmin
gas skirtumas, kitas klau
simas). Kokių problemų iš
kyla beredaguojant tokių 
peticijų - apeliacijų paaiški
namuosius raštus, žyginin
kai turėjo progos patirti 
Jei turi ką dabar patart, — 
nereikia ieškot leidimo per 
laikraščius: tam yra laiški
nio popierio, arba ir tele
fonų. Be to, yra ir daugiau 
autoritetų,. kurių žodis čia 
gali padėt.

Mintis, kad iš' kitų kraš
tų kongresan atvykę jauni
mo atstovai būtinai apsilan
kytų savo kraštų ambasa
dose prie Jungtinių Tautų 
New Yorke, galėtų būti 
svarstytina, ir ji ne taip jau 
sunkiai įvykdoma. Tačiau 
klausimas, argi tikrai to 
reikia. Klausimas, ar su pe
ticija iš viso reikia dar kar
tą lankyti paskiras J. T. 
ambasadas, kaip tai ką tik 
yra atlikę žygininkų suor
ganizuotos grupės. (Ar jie 
jau įvertino to lankymo 
pliusus ir minusus?). Juo 
labiau klausimas, kodėl bū
tinai iš kitų kraštų atvykę 
jaunuoliai turėtų lankytis 
savo kraštų ambasadose, 
kai jie gi daug paveikiau 
gali tuo pačiu reikalu kreip
tis „ne į bernus, o į ponus”, 
tai yra, ne į ambasadorius 
ar jų sekretorius, o į pačius 
savo kraštu premjerus ar 
užsienio reikalu ministrus!

Visiškai pro šalį nutaiky
tas pamokymas — reikala
vimas įtraukt kongreso pro- 
gramon diskusijas apie 
priemones ir metodus, kaip 
išgarsint Lietuvos vardą ar 
jos padėtį . . . Toki dalykai 
ne kongresuose svarstomi. 
Priemonių ir metodų, tur
būt, yra gi ieškoję ir patys 
žygininkai. Apie jas galvo
ja ar bent turi nuolat gal
voti visi "veiksniai ir tari
niai”, taip pat paskiri vei
kėjai, bet ne kongresuose ir 
manifestacijose, o kur nors 
„prirūkytuose kambarėliuo
se”. Ir žygininkai gi prie
monių ir metodų svarstymo 
nebuvo įrašę Madison 
Sąuare Garden mitingo pro
gramom M a n i f estacijos, 
kongresai — patys yra prie
monės ir metodai...

Vienas iš metodų tokiais 
atvejais yra įvykio išgarsi
nimas per spaudą, radiją, 
televiziją. Nors tai irgi toli 
gražu nėra „tiesioginis” 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatinėjimas, bet reikalas 
svarbus. Jaunimo Kongre
so proga tam išnaudotina, 
ir to priminimas, žinoma, 
nėra kongreso rengėjams 
netikėtas „akių atidary
mas”.

žygininkai toj srity pa
sirodė turį gražių gabumų 
ir neblogų ryšių. Kodėl 
jiems vietoj rašius per laik
raščius savaime supranta
mą patarimą, neapsiėmus 
tuo dalyku rūpintis, ar bent 
— kiek tai galima iš New 
Yorko — prisidėti prie to 
rpikalo rūpinimo Jaunimo 
Kongreso proga? Prisidėti 
idėjomis, jėgomis ir finan
sais!

Kad Jaunimo Kongreso 
rengėjai to reikalo nebuvo 
pamiršę, matyt vien iš to, 
kad spaudos, radijo bei te
levizijos reikalams sąma
toj skirta 5,000 dolerių (jei 
jų bus!). Visuomenė, su 
kaupu parėmusi lapkričio 
manifestaciją, tikrai ne
priekaištautų žygininkams, 
ir netrauktų jų atsakomy
bėn už išeikvojimą, jeigu 
jie dabar visa savo energi
ja bei talentais ir Jaunimo 
Kongreso progą panaudotų 
Lietuvos reikalo garsinimui 
Amerikoj ar tarptautinėj 
plotmėj, ir jei tam darbui 
finansuoti panaudotų iš

(Nukelta į 4 psL)
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HELP WANTED MALĖ BALFO KONCERTO DETROITE BELAUKIANT
HYDROTEL OPERATORS
For new 12Q” Hydrotel. Day 
and night shift.
DIE CAST DIE MAKERS 

Top wages. Ali 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 

BORING MILL AND 
BRIDGEPORT OPERATORS

BENCH AND SURFACE 
GR1NDER HANDS 
MACH1NE HANDS 

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

5529 ELLERY ST.
X-WAY & MT. ELLIOT EX1T 

DETROIT II, MICH.
(37-43)

MACHINE HAND 
DIE MAKER 

Journeyman. Ali around. Stea
dy work.
BEEM DIE & MACHINE 

CO.
1975 Clay 

Detroit, Mich.
313 — 873-2307

(41-47)

Balfo 76 sk. valdyba, norėda
ma atsidėkoti Detroito kolonijos 
lietuviams už parodytą duosnu- 
mą, nutarė surengti koncertą, 
kuriame atvykusieji rastų 
džiaugsmą, malonumą, pamirš
tų pilkosios kasdienybės rūpes
čius ir praturtintų savo dvasinį 
pasaulį. Šio koncerto programai 
atlikti pakvietė solistę Aldoną 
Stempužienę ir tautinių šokių 
grupę "Šilainę".

Solistė Aldona Stempužienė de- 
troitiečiams yra dar mažai pa
žįstama, Ji prieš aštuonerius 
metus dainavo Detroite lietuvių 
studentų suvažiavime ir kartą 
buvo atvykusi su Čiurlionio an
sambliu. Tai labai trumpa, lyg 
meteoro švystelėjimas, pažintis.

O vis dėlto ją verta plačiau 
pažinti, nes ji šiandien Ameri
kos lietuvių tarpe mezzosopra- 
no partijoms yra geriausia so
listė. Ji aukštai vertinama ne 
tik lietuvių, bet ir kitataučių 
dainavimo meno kritikų.

Pereitais metais Chicagoje tė
vo Bruno MarkaiČio "Vilniaus

JOURNEYMEN
BRIDGEPORT OPERATORS 

BENCH LEADERS 
ENGINE & TURRET LATHE 

OPERATORS
Steady work. Full fringes, top rates. 

SHIELD TOOL & ENGINEERING 
23261 FENKELL 

313 — KE 1-5050
(37-46)

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

JOURNEYMEN 
TOOL ROOM 
MACHINISTS

LATHES 
SHAPERS 

MILLS
Days 

MANY BENEFITS 
Steady Employment 

MODERN INDUSTRIAL 
ENG.

14230 Birwood Avė. 
Schoolcraft-Wyoming area N.W. 

Near John Lodge 
Detroit, Mich.

HELP WANTED MALĖ

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN

TOOL AND DIE 
MAKERS

Immediate opening for ex- 
periencer personnel. Good 
starting rates, all fringe 
benefits paid by company. 
Apply Employment Office

AMER1CAN- 
STANDARD

Air Conditioning Division 
Woodford Avė. Elyria, O.

An Equal Opportunity Employer 
(42-43)

WANTED 
JOURNEYMEN 

J1G BORE 
OPERATORS 

New Fosmatic Direct Dimen- 
sion, Automatic Positioning. 

TOOLMAKERS 
Experienced on

J1GS & FIXTURES.
BRIDGEPORT 
OPERATORS

Steady Work. Days. 58 hours. 
All benefits.

JACK HA1NES CO.
2761 STAIR

DETROIT, MICH.
VI 3-9140

(41-42)

Automatic Brown & Sharp
Screw Machine Operators and 

Set-Up Men
Top vvages, overlime, paid vacations, 
•insurance, holidays.
MEIER SCREW PRODUCTS

19361 SHERWOOD
313 — FO 6-2850

(42-44)

WANTED 
AT ONCE

lst CLASS SKILLED 
MACHINISTS

Ali around machine operators. Stea
dy employment, lots of overtime. 
JAY MACHINE & TOOL CO.

313 — WE 3-7436
(42-55)

SET-UP MEN
For screw machine dept. First 
and second shifts. Starting rate 
$2.23 per hour plūs 10c for night 
work, 6-day week. Also open- 
ings for 3 men in shipping dept. 
First and second shifts. Rate 
$2.12 plūs 10c for night work. 
6-day week—general factory 
work, lst and 2nd shift. Start
ing rate $1.71. Liberal benefits.

Apply Mr. Van Der Clock,

General Hose and 
Coupling Co.
Sherwood Lane, 
Caldwell, N. J. 

228-0500
(42-43)

Jig Borer Operators 
Two A-l

AND
Two Boring Mill Operator 
(DeVlieg-Diatrol No. 1 and 2) 

Can offer nights only at present 
Work 5 nights for 58 (67) hour 
pay. Best of benefits. Steady 
employment. If serious about 
your future.

Call PR 6-2017
for an appointment at 
REGENER & CO. 

30744 Groesbeck, 
Roseville, Mich.

”Our business is boring”
(42-43)

Varpų" kantatai ir Verdi Re- 
ąuiem didingai nuskambėjus, bir
želio mėn. 14 d. Chicago Tribū
ne meno kritikas rašė, kad Al
dona Stempužienė puikiausiai pa
sirodžiusi. 1955 metais ji laimė
jo The Cleveland Plain Dealer 
ir Cleveland News dainavimo 
varžybas. Tais pačiais metais 
Aldona Stempužienė buvo pri
pažinta geriausia dainininke Ohio 
valstijoje, o Chicagoje laimėjo 
pirmą vietą ir aukso medalį. 
Nepaprastai puikūs savųjų ir ki
tataučių kritikų atsiliepimai iš 
jos pasirodymų su simfoniniais 
orkestrais Clevelande, Chicago
je, Washingtone, New Yorke, 
Mannheime ir Stuttgarte, Vokie
tijoje.

Lietuvių operos spektakliuose 
Chicagoje (Rigoletto, Hoffmano 
pasakos, Faustas, Aida, Carmen) 
Alsona Stempužienė dainavo 
svarbiausias partijas.

Aldona Stempužienė savo so
driu, plataus diapozono, malo
naus tembro, puikiai išlavintu 
balsu stebino ir žavėjo ne tik 
Amerikos, bet ir Kanados, Ko
lumbijos ir Vokietijos lietuvius 
ir jų bičiulius kitataučius dainos 
meno mylėtojus.

Dar klausytojai tebesidalina 
įspūdžiais ir muzikos meno kri
tikai teberašo recenzijas apie 
talentingo ir jauno kompozito
riaus Dariaus Lapinsko kūrinių 
koncertus New Yorke, Chicagoje 
ir Bostone, kur Aldona Stempu
žienė dainavo dainų ciklą "Mer
gaitės dalia" ir koncertinę ari
ją mezzo-sopranui ir orkestrui, 
naudojant O. V. Milašiaus poe
mos "Sepvienatvės giesmė" žo
džius. Mūsų žymusis smuiki
ninkas Izidorius Vasiliūnas, re
cenzuodamas š. m. kovo mėn. 
29 d. "Darbininke" Dariaus La
pinsko kūrinių koncertą Bosto
ne, rašo: "Solistės Stempužie- 
nės balsas skambėjo santūriai, 
kultūringai, šiltai. Jordan Hali 
akustika tokia tobula ir puiki, 
kad Aldonos Stempužienės balsas 
įgauna absoliutaus tobulumo at
spalvį".

O didžiausias medalių meda
lis ir nevystąs laurų vainikas 
solistei Aldonai Stempužienei 
priklauso už įdainavimą plokš
telės "Lietuvių dainos". Tai ne
paprasta dovana palikusiems sa
vo gimtąją šalį ir vertingiausias 
įnašas į mūsų kultūros lobyną.

Kaip džiugu ir miela bus išvys
ti š. m. balandžio mėn. 16 dieną 
tą didžią solistę Detroito Lietu
vių Namų scenoje ir klausytis 
jos dainuojamus Glucko, Monte- 
verdi, Gaccini, Sasnausko, Ba
naičio, Račiūno, Schuberto, Ver
di, Švedo ir Lapinsko kūrinius!

O tarp skambiųjų dainų su
švytruos Galinos Gobienės vado
vaujama mūsų mieliji reprezen
tante margaspalvė "Šilainė", šok
dama "Suk, suk ratelį", Blez- 
dinginį Jonkelį". "Aušrelę", 
Grandinėlę" ir "Pasiutpolkę".

K. Jurgutis

ŠAULIŲ KULTŪRINĖ 
POPIETĖ

čiai, kuriuos skaitys M. Gil- 
vydytė ir R. Kaunelytė. VI. 
Selenis paskaitys iš Felik
so Motuzo seniau paskelbtų 
žurnalistinių straipsnių iš
traukas. Kunigunda Koda- 
tienė patieks sukaktuvinin
ko biografinių ir charakte
ristikos duomenų — apibū
dins brandų ir vaisingą su
kaktuvininko gyvenimą (75 
m. amžiaus sukakt. proga). 
Programa praves K. Koda- 
tienė.

Visi lietuviai kviečiami 
balandžio 17 d. j Lietuvių 
Namus. Felikso ir Veroni
kos Motuzų lietuviškąją 
klėstelę ir joje sutelktus 
eksponatus galima bus ap
žiūrėti nuo 12 vai. fvs)

Dail. Ž. Mikšys

ž. MIKŠIO KŪRYBOS 
PARODA

Detroito Lietuvių Kultū
ros Klubas rengia dail. Ži- 
bunto Mikšio grafikos dar
bų parodą. Atidarymas 
įvyks balandžio 17 d., 3 vai.

žibunto Mikšio kūryboje 
centrinę vietą užima raš- 
meniniai paveikslai ir kos
tiuminės figūros. Nuo pat 
jaunystės be meno jis yra 
pamėgęs teatrą ir poeziją. 
A n k s tyvesnieji linoleumo 
raižiniai yra didelio forma
to. Vėliau Paryžiuje sukur
tos akvatintos ir ofortai pa
sižymi linijinio braižo plo
numu. Tai atidžiai apgalvo
tos ir išdirbtos kompozici
jos mažiausiame formate. 
Tarp jo darbų matysite jo 
sukurtus muzikos instru
mentų raižinius, smulkiąją 
augmeniją, Ex librisus, Pa
ryžiaus senamiesčių fasa
dus. šią parodą bus galima 
lankyti kasdieną nuo 12 
vai. iki 8 vai. vakaro, Inter- 
national Instituto patalpo
se, John R. ir Kirby gatvė
se. Parodos uždarymas 
įvyks balandžio mėn. 24 d., 
3 vai. po pietų. (n. w.)

atsirado ...
Vyrai, sakyčiau, prirem- 

kit verčiau savo pečius, 
vietoj plunksnų, prie Jau
nimo Kongreso sėkmės pa
didinimo ! Laiko nedaug, 
bet dar nevėlu!

HELP WANTED MALĖ

C LEVE LAND

HELP WANTED MALĘ

KITCHEN HELP
General kitehen help needed 
in modern industrial cafeteria. 

(WEST SIDE AREA)
Preferably between 35 and 50 
years of age. Steady employ
ment.

The Charles Corp.
19701 S. MILĖS AVĖ.
(Warrensville Hghts.) 

MO. 2-8400 
An Equal Opportunity Employer

(41-43)

HEADER OPERATOR
TRAINEE 

TOOL MAKER 
TOOL ROOM 

LATHE HAND 
Chandler Products 

Corp.
DIV. OF NAT’L SCREW & 

MFG. CO., 
1491 Chardon Rd.

An Equal Opportunity Employer 
(41-43)

MEČIU VIEVI (I)
Su mažiausiai 5 metų gamy

bos praktika visų rūšių siuvamo
mis mašinomis ir siuvimo prie
monėmis. Puikus pradinis uniji
nis atlyginimas ir kiti priedai. 
Ieško žinoma vyriškų išeiginių 
rūbų siuvykla. Tai pastovus dar
bas ilgam laikui ryšium su įmo
nės praplėtimu. Mechanikai nė
ra atleidžiami. Jei turite reikia
mas kvalifikacijas, skambinkite 
collect Mr. Wright, ar prisistaty- 
kite asmeniškai j Personnel De- 
partment balandžio 11 savaitėje. 

JOSEPH & FEISS 
CO.

2149West53rd St. 
Cleveland, 
Ohio 44102 

Tel.: 961-6000 
(Area Code 216) 

(42-43)

HELP WANTED FEMALE

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 

or
lst CLASS MEN 

MACHINE OPERATORS 
TURRET LATHE 

MILLING MACHINE 
ENGINE LATHE 

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

Bedford Heights, Ohio 
(38-44)

WELDERS
SET-UP MEN

TURRET LATHE 
OPERATORS
FOR 2nd SHIFT

Progressive Co. 
Stock Equipment Co. 
On Rt. 306, % Mi. N. Rt. 422 

CHAGRIN FALLS, OHIO 
247-5966

(41-43)

RESTORANO 
BENDROVE 

IEŠKO MOTERS 
ĮMONĖS 

VALGYKLAI.

BENDRA 
PAGALBA 

VIRTUVĖJE, 
VIRIMAS,

PATARNAVIMAS 
NEREIKALAUJAMA 

PATIRTIES.
MES JUS 

IŠMOKYSIME.
VAKARŲ IR RYTŲ 

PUSĖJE
LAIKINAM IR PILNAM 

LAIKUI. 
DIENOMIS IR VAKARAIS.

GERAS ATLYGINIMAS, 
APMOKAMOS 

ATOSTOGOS, UNIFORMOS, 
MAISTAS, ETC.

SKAMBINTI KASDIEN 
2:30 P. M. IKI 5:00 P. M.

HE. L5097

Šauliai sumanė ir gražiai 
vykdo Kultūrinės Popietės 
sumanymą. Tai būtų lyg ir 
literatūrinis, visiems su
prantamas, vakaras, kuris 
įvyks balandžio 17 d., 2 vai. 
p. p. Lietuvių Namuose. 
Programoj e : bus 
įrengta šaulio Felikso ir jo 
žmonos Veronikos lietuviš
koji klėtelė — paroda.

VI. Mingėla skaitys pa
skaitą: ''Pirmasis Lietuvos 
kareivis Stasys Butkus”. 
Lapkričio 13 d. prisimini
mai: Marijos Sims eilėraš-

Jaunimo 
pamokymai...

(Atkelta iš 3 psl.) 
manifestacijos likusių lėšų 
kaupo tokią dalį, kokios tik 
prireiktų.

* * *
Ne dėl gražbylystės ar 

savireklamos buvusių mani
festacijos rengėjų laiškas 
esąs rašytas. Gerai! Bet 
jeigu ne dėl to, tai, deja, 
sunku matyt, dėl ko gi jis

VIEŠĖSIMI CHIHĖME PIRKITE NAUJUK MODMIUE 
MAISTO IK LIKERIŲ KRAUTUVĖJE 

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

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika
PARAMA
ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

1. Leroux Blackberry Brandy ....... 5th — 3.69
2. Imported 80 proof Scotch wiskey 5th — 3.98
3. Canada Dry Vodka 80 proof.......5th — 2.98
4. Wisnowa Cherry Liųueur ...........5th — 3.39

5th — 0.985. Import. German May Wine
6. Import. French Napoleon

Vermouth ........ .............................. 5th — 1.19
7. Riccadona Vermouth.......30 oz. Boti.— 1.29

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

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
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JAU DABAR REZERVUOKITE BALIUJE VIETĄ!
Š.M. GEGUŽĖS 7 D., ŠEŠTADIENĮ, ĮVYKS

Šokiams gros MELODY BAND orkestras. Bus coctailiai ir prie stalų patiekiama va
kariene su šampanu. Bilieto kaina asmeniui 1 0 dolerių. Bilietus jau galima įsigyti 
Dirvoje, arba užsisakyti laišku, pridedant čekį ar pašto perlaidą ir nurodant kiek vie
tų užsisakoma. Vietas prašome rezervuotis ne vėliau balandžio 20 d.

DIRVA, 6907 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio 44103 

Telefonas: 431-6344

i
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EVELANDE 
PYUNKESE

THE PLAIN DEALER 
APIE SOL. ALDONOS 

STEMPUŽIENĖS 
PLOKŠTELĘ

Bal. 3 d. laidoje, rašant 
apie Fine Music Records 
plokštelę Dainos, kurioje 
įgrota komp. Dariaus La
pinsko kūryba, dainuojant
A. Stempužienei, iškelia
mas solistės turtingas, pil
nas sopranas.

Tai nėra tos liaudies dai
nos, kurias esame įpratę 
girdėti lydint gitarai, nors 
tai iš tikrųjų esančios liau
dies dainos. Jas galima pri
skirti prie meniškųjų kūry
bos dainų, išskyrus gal tai, 
kad jos lieka taip gyvos. 
Tuo labiau, kad jos lydimos 
simfoninio orkestro, vietoj 
gitaros ar šiaip kurio nors 
tautinio instrumento.

Solistės balsas klasikiniai 
išauklėtas, kas matosi iš
laikant jausmingumą ir 
paprastose (melodijos) vie
tose.

• Per Tėvynės Garsų va
landėlę penktadienį bus pra
dėtas Lietuvių Fondo vajus 
Clevelande. Per radiją žodį 
tars vajaus pirmininkas dr. 
Ed. Lenkauskas, o į klausi
mus apie Lietuvių Fondą 
atsakinės iš Chicagos atvy

kęs Fondo valdybos narys 
Dr. G. Balukas. Radijo sto
ties telefonas — 241-8306. 
Šiuo numeriu klausytojai 
kviečiami skambinti į stotį 
šį penktadienį Tėvynės Gar
sų programos metu tarp 8 
v. v. ir 9 v. v.

CLEVELANDO ORGA
NIZACIJŲ ATSTOVŲ 

SUSIRINKIMAS
Amerikos Lietuvių Tary

bos Clevelando skyriaus 
metinis organizacijų atsto
vų susirinkimas įvyksta 
sekmadienį, š. m. balandžio 
mėn. 17 dieną, 12 vai. šv. 
Jurgio lietuvių parapijos 
salėje. Visus atstovus pra
šome atvykti laiku.

Darbotvarkėj — Skyriaus 
valdybos pranešimai: a. me
tinė skyriaus veikla; Revi
zijos komisijos pranešimas; 
Pranešimų diskusijos; Nau
jos valdybos ir revizijos ko
misijos rinkimai; Einamie
ji reikalai; Klausimai ir su
manymai.

Visos Clevelando lietuvių 
organizacijos prašomos su
simokėti nario mokestį sky
riaus ižd. L. Leknickui ir 
atsiųsti po tris atstovus. 
Pagal nusistovėjusią tvar
ką, sprendžiamą balsą tu
rės tik nario mokestį susi
mokėjusių organizacijų at
stovai.

BALTIC DELICATESSEN 
praneša savo klijentams, 
kad krautuvė uždaroma 
kasdien 7 vai. vakaro, o 
trečiadieniais — 2 vai. po 
pietų.

S. Astrauskas

• Pijaus Dabrilos žudi
kas, 17 metų negras, poli
cijos yra suimtas ir jam 
yra ruošiama byla, žudikui 
gresia 20 metų kalėjimo 
bausmė.

• Society National Bank 
atidariusiems naują taupy
mo ar čekių sąskaitą, sutei
kia galimybę įsigyti Euro
poje gamintas garsių daili
ninkų paveikslų reproduk
cijas, kurių tarpe yra Pi- 
casso, Renoir, Monet, Utril- 
lo, Ręmbrandto ir kt. kū
ryba.

Reprodukcijos pagamin
tos ant drobės ir įrėmintos 
22”x28” dydžio rėmuose.

Society klijentams sutei
kiamos sąlygos tas repro
dukcijas įsigyti už 6.95 dol.

LIETUVIŲ BUDŽIŲ 
VEIKLA

Š. m. kovo 27 d. L. Bu- 
džiai turėjo iškilmingą su
eigą, kurioje L. Balys ir J. 
Stankevičius pakelti į aukš
tesnius laipsnius. Studentas
A. Kalvaitis skaitė refera
tą tema verta ar neverta 
bendradarbiauti su Lietu
vos pavergėjais ir okupan
tais komunistais. A. Kal
vaitis savo referate nuro
dė, kad okupuotoje Lietu
voje į aukštąsias mokyklas 
ir į universitetus priimami 
tik komjaunuoliai, tai yra, 
jauni komunistai, ir dar tu
rį turėti komunistų parti
jos rekomendaciją. Jei čia 
mes juos pakviestume ir 
juos iš tenai išleistų, tai ak- 
vyktų, žinoma, tik geriau
si iš geriausių komjaunuo

liai ir patikimiausi partijai. 
Tokie parinkti jaunuoliai 
čia atvykę, prisigretinę prie 
mūsų jaunimo, užkrėstų 
komunizmo bacilomis ir 
parvykę Lietuvon, kaip pa
prastai, mus apšauktų ■ ka
pitalistiniais bernais.

Sueiga pasibaigė visų 
bendru nusistatymu neben
dradarbiauti su pavergėju, 
nes tik komunistam būtų 
naudinga, o mums pasun
kintų Lietuvos vadavimo 
bylą.

Š. m. balandžio 3 d. Lie
tuviai budžiai R. Saikus ir 
Šarkauskas ir Lietuviams 
Budžiams R. valdybos pir
mininkas Dr. K. Pautienis 
aplankė p. S. Smetonienę, 
kuri po sunkios operacijos 
randasi ligoninėje.

AUKURO ANSAMBLIS
Vysk. M. Valančiaus Li

tuanistinės Mokyklos Au
kuro Ansamblis, vadovau
jamas komp. A. Mikulskio 
ir kanklių vadovės O. Mi
kulskienės, balandžio 3 d., 
Verbų sekmadienio popie
tėje, šv. Jurgio parapijos 
salėje suruošė įdomų, turi
ningą, jaunių balsams pri
taikytų dainų bei tautinių 
šokių koncertą. Ne eilinį, 
bet savaip ”jubiliejinį” — 
metinį koncertą. Juo jau
nieji dainininkai, kankli
ninkės ir šokėjai, prisista
tydami savo tėvams bei 
gausiam svečių susitelki
mui, norėjo parodyti, ką 
jie metų laike yra pasiekę 
savo gražių kultūrinių dar
bų baruose.

Tik uždangai prasisklei

dus, koncerto dalyvius šil
tai nuteikė: ant laiptinių 
pakopų išsirikiavusių jau
nųjų giesmininkų gretos, 
viso, apie 60 berniukų ir 
mergaičių, spalvingais tau
tiniais drabužėliais pasi
puošusių. Paruošti tokio 
amžiaus ansamblį, išugdyti 
jųjų muzikinę klausą ir jį 
sudrausminti iki darnaus 
ansamblio muzikinio lygio, 
tai jau labai ir labai didelis 
darbas, reikalaująs gausy
bės įtemptų bandomųjų va
landų.

Patsai koncertas, nuo 
pirmosios dainos iki pasku
tinės, vidurin įsiterpus dar
niam šokėjų sambūriui, 
praėjo darniai, jaunieji 
giesmininkai dainavo ste
binančių susiklausimu ir 
jųjų amžiui jautriu muzika
lumu. Ansamblio visos dai
nos su ir be kanklių or
kestro, nuaidėjo sąskam
biu, kuris klausytojams pa
liko gražų įspūdį. Gražiai 
išpildė savus dainų įvadi
nius posmus ir jaunieji ”so- 
listai”. Tolygiai įspūdingai 
ir darniai praskambėjo jau
nučių kanklininkių orkes
tro išpildyti kūrinėliai.

Tautiniai šokiai, paruoš
ti Teresės Neimanaitės, Al
gio Matulevičiaus akorde
ono muzikos palyda, gražiai 
papildė įdomiai paruoštą 
koncerto programą.

Koncertui pasibaigus ir 
vadovus, Alfonsą ir Oną Mi- 
kulskius, papuošus gėlių 
puokštėmis, salėje buvo pa
ruoštas vaišių stalas Vys
kupo Motiejaus Valančiaus 
Lituanistinės Mokyklos Au
kuro Ansamblio vadovams, 

mokyklos tėvų kmiteto na
riams, svečiams bei visiem 
ansamblio dalyviams. Vai
šių metu pasakyta keletą 
kalbų, kuriose buvo reiškia
ma nuoširdi padėka Auku
ro Ansamblio meno vado
vams bei jųjų talkinin
kams.

Visi kalbėjusieji reiškė 
mintį, kad lietuvybę suge
bėsime išlaikyti ir savą tau
tinę kultūrą ugdyti svetur 
tokių jaunamečių ansamb
lių dėka. Taigi, nuoširdžiau
sia padėka priklauso "Au
kuro” kūrėjąms bei jo va
dovams, Vyskupo Valan
čiaus Lituanistinės Mokyk
los vadovybei, sudarančiai 
palankias sąlygas tam kil
niam darbui. Ir visiems tė
vams, kurie savo vaikučius 
skatinančius jungtis į gra
žų tautinį darbą.

Andrius Jogandas

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

J. P. MULL-MUL1OLIS 
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



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

CHICAGO
TAUTINĖS SĄJUNGOS 
CHICAGOS SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS
ALT S-gos Chicagos sky

riaus valdyba balandžio 24 
d., 3 vai. p. p. Pakšto salėje 
šaukia narių susirinkimą. 
Susirinkime ALT S-gos 
Centro valdybos pirminin
kas inž. J. Jurkūnas skaitys 
paskaitą, naujoji skyriaus 
valdyba tars deklaracinį žo
dį ir bus nagrinėjami svar
būs organizaciniai klausi
mai. Laukiama, kad šis su
sirinkimas bus skaitlingas.

TREČIOJE DAINŲ ŠVEN
TĖJE DALYVAUS VIRŠ

1.100 CHORISTŲ
Pagal gautus davinius 

JAV ir Kanados Lietuvių 
Dainų šventėje dalyvaus 25 
chorai su 1.400 choristų. 
Ši šventė choristų skaičiumi 
bus skaitlingesnė negu bu
vusios Dainų šventės.

Dainų šventės komitetas 
šiuo metu intensyviai dir
ba, spausdinami bilietai, 
ruošiamas šventės progra
minis leidinys, plakatas, 
kuris kaip skelbimas arti
miausiu laiku pasirodys 
mūsų spaudoje. Komitetas 
ruošiasi priimti gausų cho
ristų skaičių, kartu tikisi, 
kad iš visos Amerikos ir 

Brangiam tėvui

teisėjui VLADUI BUKAVECKUI

mirus, dukrą ALDONĄ MACKEVIČIENĘ ir ar

timuosius giliai užjaučia

Juozas ir Janina Maurukai

Teisėjui
VLADUI BUKAVECKUI 

mirus, jo žmonai p. BUKAVECKIENEI, dukroms 
ALDONAI ir INAI, sūnui TADUI bei jų šeimoms 
nuoširdžią užuojautą reiškia

G. ir A. Valiūnai 
O. ir J. Balsiai 
V. ir V. Balsiai 
Gr. ir V. Balsiai

A t A

DR. VLADUI BURBAI

Lietuvoje mirus, jo sūnui dipl. inž. KOSTUI BUR

BAI ir visai jo šeimai reiškiame gilią užuojautą

Irena, Jūra, Giedrė ir Bronius Galiniai 
ir Elena Trumpienė

A. A.
Teisin. JUOZUI BRAŽINSKUI

mirus, ponią BRAZINSKlENĘ ir sūnų giliai už
jaučiame.

Detroito teisininkai
K. Miltakis
V. Misiulis
K. Navasaitis
V. šarka 
St. šimoliūnas
___

Mielam bičiuliui

SILVAI VALIUI
Melbourne Australijoj mirus, jo broliui JONUI 
ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia ir 
kartu liūdi

Vincas Meiliūnas

Brangiai motinai
MAGDELENAI STANKŪNIENEI

mirus, dukterims: BRONEI KRIŠČIUKAITIE- 
NEI, MARIJAI ADOMAITIENEI, ALDONAI AN
DRIUŠIENEI, TERESEI STANKŪNAITEI, 
ONAI VILĖNIŠKIENEI ir JULIJAI LEŠČINS
KIENEI ir jų šeimoms gilią užuojautą reiškia

Eleonora ir Aleksandras Griauzdės 
ir Polė Kalvaitienė

Kanados liepos 3 d. suva
žiuos tūkstančiai lietuvių 
dalyvauti ir pasigerėti tre
čiąja dainų šventę.

MOKSLEIVIU PAVA
SARIO ŠVENTĖ

Balandžio 5 d. įvyko ben
dras LB Chicagos Apygar
dos valdybos ir švietimo 
komisijos posėdis. Posėdy
je buvo konstatuota, kad š. 
m. gegužės mėn. 22 d. Bu
čo sodyboje įvykstančioje 
lituanistinių mokyklų moks
leivių pavasario šventėje 
dalyvaus 800 moksleivių. 
Šiuo metu lituanistinėse 
mokyklose dainų ir tautinių 
šokių mokytojai su atsidė
jimu ruošiasi ir dirba, kad 
ši šventė būtų įspūdinga. 
Šventės programą išpildys 
moksleivių chorai ir tauti
nių šokių grupės.

Posėdyje išrinkti šventės 
darbų koordinatoriai: pro
gramos — švietimo komi
sijos pirmininkas J. Kava
liūnas, organizacinių darbų 
— LB Apygardos valdybos 
narys A. šantaras.

• Raminta Lampsatytė, 
jaunoji pianistė, prieš de
šimtį metų pradėjo mokin
tis Antano Nako muzikos 
studijoje. Būdama gabi ir 
pažangi mokinė, besimokin
dama studijoje dažnai daly
vauja įvairiose lietuvių ir 
amerikiečių muzikos pro-

Ar dalyvausite DIRVOS auksinės 
sukakties MINĖJIME-BALIUJE Toronte?

Laikas jau dabar rezervuotiš 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

gramose paskambin dama 
solo fortepijonu.

Šių metų pavasarį ji bai
gia aukštesniąja mokyklą ir 
drauge ruošiasi savo forte
pijono rečitaliui, kuris 
įvyks š. m. balandžio mėn. 
23 d. Chicagoje Jaunimo 
Centro salėje.

Programoje girdėsime D. 
Scarlatti, J. S. Bacho, L. 
Beethoveno, F. Chopino, K. 
Čiurlionio, V. Jančio ir kitų 
kompozitorių kūrinius.

"Lietuviai Televizijoj"
— lietuviška programa, 
globojama J E R R Y 
h A t E , rodoma 26-tu 
kanalu penktadieniais 8
— 8:30 v. v.

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

NEW YORK
• Bronys Raila atvyks

ta New Yorkan skaityt pa
skaitos — ”Kova už laisvę: 
kas tai būtų?" Jis kalbės 
Carnegie Endowment pa
talpose (345 E. 46th St., 
Manhattan), balandžio 23 
dieną, šeštadienį. Vakarą 
rengia Santara-Šviesa. Pra
džia 8 vai. vak. Kas suinte
resuotas, kviečiamas atsi
lankyti.

• Dirvos auksinį jubiliejų 
New Yorke be pagrindinio 

Mylimai motinai
A. t A.

MAGDALENAI STANKŪNIENEI 
mirus, jos dukterims: BRONEI KRIŠČIU- 
KAITIENEI, MARIJAI ADOMAITIENEI, 
ALDONAI ANDRIUŠIENEI, ONAI VILĖ- 
NIŠKIENEI, JULIJAI LEŠČINSKIENEI 
bei jų šeimoms ir TERESEI STANKŪNAI
TEI, reiškiame gilią užuojautą ir kartu liū
dime.

Gražina ir Vytautas 
Žukauskai

ALT S-gos skyrių minėji
mo išsamiai ir pakartotinai 
paminėjo "Lietuvos Atsimi
nimų" radijas ir naujai 
įsteigta "Laisvės žiburio" 
radijo valanda.

• New Yorko Teisininkų 
Draugija, vadov a u j a m a 
Antano Diržio, kovo 27 d. 
paminėjo savo 20 metų su
kaktį išeivijoje. Pagrindi
niu kalbėtoju buvo D. Kri
vickas iš Washingtono, D.C.

Minėjimas įvyko Winter 
Garden Salėje, Brooklyn,
N. Y.

• Algis Kanauka, JAV 
armijos kapitonas, su šei
ma, iš Daytono, Ohio atos
togas praleido New Yorke 
pas tėvus dr. V. ir O. Ka- 
naukus.

LOS ANGELES
VIŠČIUKŲ ŪKIO 

IŠVAKARĖSE
Savo pavasarinei prem

jerai Los Angeles Dramos 
Sambūris parinko Anatoli
jaus Kairio premijuotąją 
komediją Virčiukų ūkis. 
Veikalas bus suvaidintas 
gegužės 21 d., 7 vai. šv. Ka
zimiero parapijos salėje. Po 
vaidinimo — kavutė įspū
džiams pasidalinti.

Viščiukų Ūkis yra jau ke
linta A. Kairio premijuoto
ji komedija (Scenos Dar
buotojų Sąjungos 1964 m. 
500 dol. premija), 1965 m. 
gegužės 15 d. pastatyta 

Chicagoje. Komedija sulau
kė įvairiopų vertinimų, gin
čų. Veikalas neabejotinai 
vertas dėmesio. Aktualus 
lietuviams bendradarbiavi
mo su okupuotąja Lietuva 
siužetas, modernus to siu
žeto apipavidalinimas, ar
tėjimas prie simbolikos ir 
alegorijos, stiprus abstrak
tiškojo teatro akcentas... 
Visa tai padarė tą veikalą 
itin įdomų ir mūsų jauni
mui.

Tad ir šiame veikale, gre
ta jau įsitvirtinusių Los 
Angeles lietuviškoje sceno
je vardų, Viščiukų Ūkyje 
išeina į rampos šviesą visa 
eilė naujo lietuviškojo sce
ninio atžalyno.

Anatolijus Kairys popu
liarus dramaturgas. Jau 
trečias jo veikalas atlanko 
Los Angeles sceną. Diagno
zė, kuris 15 kartų vaidintas 
įvairiose lietuvių koloni
jose (4000 žiūrovų!), Los 
Angeles buvo sutiktas su 
susidomėjimu, nes tai buvo 
šviežias naujo vėjo įspūdis. 
Po to sekė Rūtos be darže
lių — drastiškas Kairio vei
kalas, sukėlęs čia susido
mėjimo ir įvairių nuomo
nių. Viščiukų ūkis, trečias 
to pat autoriaus veikalas, 
kur dalyvauja beveik jauni
mas (scenos personažai) ir 
bus suvaidintas jaunimo 
(aktorių).

Veikalą režisuoja rež. Da
ilia Mackialienė. Sceninis 
apivadalinimas dail. Algio 
žaliūno. Vaidina Vladas 
Gylis, Jonas Janušauskas, 
Irena Keselytė, Daiva Šimo
nytė, Edvardas Janulaitis, 
Manfredas Prišmantas, Da
nutė Tuminaitė.

Repeticijos vyksta pilnu 
tempu. Tautinių namų sa
lėje įdomu sutikti daug jau
nimo, susidomėjusio lietu
viškojo veikalo pastatymu. 
Ar tai nebyloja, kad kome
dijos atlankymas bus kartu 
ir naši talka jaunimo darbui 
Jaunimo metais. Kartu tai 
rodo, kad mūsų jaunimas 
Jaunimo metais, žengdamas 
į mūsų sceną, ateina tęsti 
lietuviškąjį darbą.

Gegužės 21 d., 7 vai. be 
abejo kiekvienas scenos 
mylėtojas prisimins, kaip 
dieną, kurios vakarą jis bū
tinai turi praleisti mūsų 
teatre, šviežios lietuviškos 
komedijos premjeroje, gė
rėdamasis mūsų teatrinio 
atžalyno atsiekimais. J.

Long Beach Lietuvių 
Klubo susirinkimas įvyko 
kovo mėn. 26 d. Susirinki
mą atidarė Klubo pirminin
kas V. Mikalonis.

Nutarta pataisyti ir pa
pildyti klubo įstatai, kad jie 
atitiktų geriau Klubo veik
lai. Tam išrinkta komisija 
iš A. Bėkšos, P. Luko ir B. 
Morkio.

Padiskutuota ir kiti Klu
bo reikalai. D. M.

ANTRASIS KAIMAS 
LOS ANGELES

Antrasis Kaimas atvykęs 
į L. A. praskaidrino beveik 
visų atsilankiusių kolonijos 
lietuvių kasdieninį gyveni
mą. O jų per du vakarus 
buvo apie 500. Akademinio 
Skautų Sąjūdžio L. A. Sky
rius dėkoja Kaimiečiams ir 
visiems prisidėjusiems prie 
Jų atvykimo aukomis ir 
nakvynėmis.

AUKOS PIRKAI
B. Paulionis, Cleve. $5.00 
J. Dauparas, Chicago 9.00 
J. Mikuckis, Baltimore 1.00
J. Vaičiurgis, S. Boston 4.00 
Dr. J. Kaškelis,

Toronto ................... 5.00
B. Utenis, Dorchester 4.00 
B. Makaitis, Norwood 5.00 
E. Augustaitis, Chic. 2.00 
N. Linkevičiūtė, Chic. 4.00 
H. Janužys,

Morgan Hill, Cal......1.00
E. Jarašiūnas,

La Mirada, Cal...... 4.00
R. Liormanas,

Rochester ............... 2.00
K. Beinoras, Chicago 2.00 
A. Ramanauskas,

New Haven, Conn. 4.00 
P. Bakūnas, Baltimore 4.00
F. Gandušas, Chicago 3.00
S. Kęsgailą, Montreal 4.00
A. Tarvydas, Phila.....  1.00
A. Vaitkus, Chicago .... 2.00 
A. Matjoška,

Dorchester, Mass..... 4.00
V. Vilčinas, Racine .... 4.00 
Madų Parodai Rengti

Komitetas, N. Y. (per
L. Baltrušaitienė ....25.00

J. Mačiulis, Lakewood . . .5.00
K. Damarskas, E. Chicago . 4.00
T. Baltikauskiene, Baltim. 4.00
St. Jurkūnas, Chicago . . 4.00 
A. Andriulionis, S. Boston 2.00 
J. Jasinskas, Ocean City . . 1.00 
P. Laurinavičius, Chicago 1.00 
J. Sulaitis, La.Grange Park 5.00 
Č. Žilionis, Chicago . .2.00 
J. Kontautas, Clifton . .2.00 
A. Musteikis, Detroit . 1.00
V. Končius, Chicago . 1.00
G. Lekšas, Chicago . 5.00
J. Maziliauskas, Brecksv. 1.00 
A. Lapinas Canada . .2.00 
G. Vigelis, Collingsvrood 1.00 
V. Vilkutaitis, Hinckley . 1.00 
S. Rydelis, Cleveland . .1.00 
J. Merkienė Cleveland . 1.00 
M. Mažeika, St. Joseph . 1.00
A. Plepys, Detroit . . .2.00 
J. Žostautas, Chicago . .4.00 
D. Ratkelis, Los Angeles 5.00 
J. Gizevičius, St. Cather. 4.00

Likęs pelnas paskirsty
tas sekančiai: L. A. Skau
tų Stovyklavietei $200.00, 
Lituanus $100.00, Skautų 
Aidui $70.00 ir Mūsų Vyčiui 
$20.00. Visiems šio vakaro 
parengimo darbams vado
vavo aktyvūs visuomeninin
kai Filisteriai Povilas ir Si
ga Abelkiai.

PHILADELPHIA
AUKSO Ž£SIS

š. m. kovo 27 d. ir Philadel- 
phijoje rodyta "Aukso Žąsis". 
Moterų Klubo suruoštas lietu
viško filmo demonstravimas pra
ėjo gerai. Kinui pritaikintoje,sa
lėj e ir specialistui operatoriui 
aptarnaujant filmas buvo girdi
mas ir matomas neblogai. Žiū
rovų per 2 seansus buvo virš 
250. Apie turinį ir kitką jau 
buvo spaudoje pasisakyta anks
čiau. Tenka vertinti filmo or
ganizatorius ir artistų pasišven
timą.

PARENGIMAI

Balandžio mėn. 16 d. 7 vai. 
va. 928 E. Moyamensing Avė. 
Ateitininkų parengimas. Progra
moje baletininkai -- V. Karo- 
saitė ir J. Puodžiūnas ir so
listė A. Vedockaitė. Po pro
gramos bufetas, šokiai ir kt.

Balandžio mėn. 30 d. J. Au- 
gaitytės dainavimo studijos mo
kinių koncertas.

Gegužės mėn. 7 d. B. B. radio 
valandėlės parengimas Lietuvių 
Muzikalinėje salėje. Programo
je V. Žukauskas, L. Stukas ir 
A. Mrozinskas. Po programos Šo
kiai, bufetas ir kt. Radio valan
dėlė lankanti mus kas šeštadie
nį yra sunkioje finansinėje būk
lėje. (Metus baigė su 666.— dol. 
nuostolio). Jos gyvavimas pareina 
nuo mūsų paramos. Taigi atsi
lankykime visi.

Gegužės mėn. 14 d. Philadel- 
phijos Tautinio Ansamblio pava
sarinis koncertas. Koncerte da
lyvauja iš New Yorko vyrų ok
tetas.

Gegužė men. 15 d. tautinių šo
kių grupė "Žilvinas” Convention 
Hali, pasirodys plačiai Philadel- 
phijos visuomenei, dalyvaudamas 
Folks Fair meninėje programoje.
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