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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PATARIA VOKIETIJAI SIEKTI GERESNIU
SANTYKIŲ SU SOVIETŲ SĄJUNGĄ...

PREZIDENTO JOHNSONO PATARIMAS VO
KIEČIAMS IEŠKOTI GLAUDESNIŲ SANTY
KIŲ SU SOVIETAIS SUTAMPA SU LIPPMAN
NO TEZE, KAD NIEKO NEGALI BŪTI BLO
GESNIO KAIP AMERIKIEČIŲ-VOKIEČIŲ KA
RINĖ SĄJUNGA. — EUROPA TURI BŪTI NE

PRIKLAUSOMA JAV IR SOVIETŲ LABUI.

------ Vytautas Meškauskas ---------
Prezidentas Johnsonas patarė 

Vokietijai siekti geresnių santy
kių su Sovietų Sąjunga ir išblaš
kyti 'suprantamą*, sovietų Vokie
tijos baimę. TokĮ užsienio poli
tikos receptą prezidentas pasiū
lė savo pasikalbėjime su Muen- 
cheno paveiksluoto savaitraščio 
Quick atstovu. Girdi, praeitų me
tų gruodžio mėn. kancleriui Er- 
hardui viešint pas j{ Texase, 
Johnsonas, jam pataręs Įsivaiz
duoti save rusų vietoje, pasisteng
ti suprasti jų jausmus: "Jie bijo 
vokiečių, ir tai suprantama". Už 
tat jis siūlęs užmegsti geresnius 
santykius su rusais ir išblaškyti 
jų baimę.

"Jei reikalas sukasi apie taiką 
-- teigė prezidentas --mesturi
me pasitikti rusus pusiaukelyje 
-- ir net pažengti dar toliau, jei 
tai reikalinga".

Būdinga, kad tokĮ patarimą pre 
zidentas duoda Vakarų Vokieti
jai — šiuo metu ištikimiausiam 
JAV sąjungininkui, kurio vyriau- abi pusės nenori atominio karo, 
sybės užsienio politika iki šiol 
buvo paremta 100%ištikimybeWa- 
shingtonui. Ar iš to vokiečiai 
neturi pasidaryti išvadą, kad są
junga su jais amerikiečius var

gina, kad amerikiečiai nori ta 
sąjunga atsikratyti? Tiesa, pre
zidentas pakartojo amerikiečių 
Įsipareigojimą laikyti savo ka
riuomenę VokletijojepagalNATO 
sutartį, tačiau tai — supranta
ma — negali tęstis amžinai. Kas 
bus, jei ateityje dar sykĮ reikės 
pasitikti rusus pusiaukelyje, ar 
net pažengti dar toliau?

Giliau negu prezidentas ame
rikiečių - vokiečių santykių pro
blemą palietė Walter Lippmann 
savo pasikalbėjime su Spiegelio 
redaktorium, užsienio politikos 
ir karinių reikalų žinovu,Conra- 
du Ahlers. Šiandien, 75 metų su
laukęs, Walter Lippmann yra gar
siausias Amerikos, jei ne viso 
pasaulio žurnalistas, kurio ko
mentarus spausdina 170 laikraš
čių. Užsieniuose jis laikomas ne
oficialiu JAV vyriausybės nuo
monės reiškėju. Iš tiesų jau pre
zidentas Theodoras Rooseveltas 
buvo Lippmanno pasiturinčio iš - 
eivio iš Vokietijos Rheinlando pro
vincijos sūnaus, gerbėjas.

Prezidento Wilsono laikaisLip
pmannas turėjo didelės Įtakos Į 
pulkininką House, tų laikų Baltų
jų Rūmų 'pilkąją eminenciją’, ku
ris praktiškai varė visą politiką. 
Lippmannas buvo ir vienas Wil- 
sono garsiųjų "Ir punktų" auto
rių ir dalyvavo Versalio sutar
ties sudaryme. Tačiau vėliau 
tąja sutartim jis pats nusivylė

jimo* procesą, kur} gali pastebė- 
ti ne tik Rytų Europos valstybė
se, bet ir Sovietų Sąjungoje. Ži
nia, tas procesas reikalauja la
bai daug laiko, {vairūs nesklan
dumai ir nesutikimai bus pamirš
ti tik mūsų gerenacijai išmirus.

Žodžiu, Lippmanno nuomone, 
JAV prarado bet kokią galimybę 
vadovauti visam pasauliui ir ne
priklausoma nuo jos Europa galė- 
tų geriau susitvarkyti. Europinių 
problemų išsprendimas leistų 
JAV daugiau dėmesio skirti liku-

šiam pasauliui, kur vyksta tikra 
revoliucija. Vadinamų atsilikusių 
tautų prisikėlimas sukels daug 
rūpesčių. Kartais tos tautos imi
tuos komunistus, kartais jos per
ims vakariečių metodus, tačiau 
aišku, kad jos neklausys vieno ar 
dviejų jėgos centrų. Tai revoliu
cijai negalima pasipriešinti, 
tačiau reikia stengtis ją nukreip
ti J civilizuotas vėžes.

Taip galvoja Lippmannas ir, 
atrodo, dabartinė Washingtono 
administracija.

SOVIETAI NORI PRITRAUKTI
DAUGIAU TURISTŲ

Neseniai Maskvos spaudoje bu
vo rašyta: "Nėra geresnės pre
kybos kaip prekyba su (spū
džiais... 1962 metais pasaulyje 
turizmo dėka gauta apie 8 bili
jonai dolerių — o tai suma, pra
nešusi pačios žymiausios pre
kės -- žibalo teikiamas paja
mas". Sovietų pranešime buvo 
nurodyta, kad minėtais metais 
turizmas tik Italijai davęs 723 
mit dolerių pajamų ir su ta su
ma italai galėję padengti 86% jų 
užsienio prekybos deficito. Pran
cūzijoje turizmas užimąs trečią
ją vietą devizų pajamų atžvilgiu 
(pirmosios vietos priklauso gele
žies ir automobilių eksportui). 
Visa tai sovietus paskatino dau
giau susidomėti turizmo teikiama 
devizine palaima. Dabar džiūgau
jama, lyg geležėlę radus -- J tu
rizmą Įdėti kapitaliniai investa
vimai greitai gali apsimokėti...

Maskva dabar aiškina, kad tu
rizmas turĮs ir politinės reikš
mės. Vienas šūkių Sovietijoje jau 
skelbia: "Turizmas yra taikingo 
sambūvio brolis" arba "Kolturis, 
ui keliauja, tol pabūklai privalo 
tylėti". Ta pačia proga Sovieti
joje pripažįstama, kad turizmo 
atžvilgiu sovieui bent ligšiol tu
ri labai kuklias tradicijas.

Tokia Italija kasmet gali pri
imti 20 milijonų turistų, mažoji 
Šveicarija — šešis milijonus, tuo 
urpu Sovietų Sąjungoje 1962 m. 
buvo suskaičiuota vienas milijo
nas užsienio lankytojų. O 1956 
metais, kai tik buvo susirūpinu 

. skatinti turizmą, turistų buvo 
sulaukta pusė milijono ir dau
giausia iš kitų komunistinių kraš
tų.

Maskvos spauda šiuo metu 
svarsto, kuriuo būdu tektų padi
dinti turistų skaičių ir ypatingai 
iš valstybių su vadinamomis tvir-

ir laikui bėgant iš liberalaus ide
alisto virto skeptišku kritiku. Jis 
buvo už JAV Įstojimą Į karą prieš 
Hitlerį, tačiau prieš prezidento 
F.D. Roosevelto besąlyginės ka
pituliacijos reikalavimą. Po karo 
pabaigos jis pradėjo propaguoti 
santykių su Sovietų Sąjunga su
švelninimą, kaip sąlygą privesti 
prie abiejų Vokietijų suvieniji
mo. Tik tas suvienijimas ilgai
niui gali garantuoti taiką Europo
je Ir vesti prie jos apjungimo, 
Įskaitant Į tą federaciją Lenkiją 
bei Čekoslovakiją.

Dabartinę būklę Lippmannas 
vertina taip. Chruščiovas 1960 
metais suprato, kad Amerika lai
mi atominio apsiginklavimo rung
tynes. Generolų patariamas, jis 
bandė savo raketas pastatyti Ku
boje — JAV pašonėje, kad tokiu 
būdu pakeisti jėgos balansą. Ta
čiau jis buvo iš anksto pasiryžęs 
dėl to karu nerizikuoti. Kubos 
krizės išvadoje paaiškėjo, kad

tačiau dėl to nebuvo išspręstos 
visos pasaulio problemos. Ato
minė persvara nieko nepadeda 
Vietname ar Zanzibare.

Į Ahlerso pastabą, kad vokie
čiams atrodo, jog JAV galybė, 
pasiekusi, sa vo kulminacinio punk
to Kubos krizės metu, nuo to lai
ko pradėjo smukti, Lippmannas 
atsakė: /

"Aš sutinku, kad, amerikiečių 
galybės santykis su kitomis pa
saulio valstybėmis sumažėjo ir 
tas procesas prasidėjo dar pre
zidentui Kennedy esant gyvam". 
O tai dėl to, kad Europa ūkiniai 
atkuto- ir amerikiečiai, nepai
sant visos savo karinės persva
ros, negali jai diktuoti, o tik tar
tis kaip lygus su lygiu. Lipp
mannas yra didelis gen. de Gaul- 
le gerbėjas. Jis jĮ laiko pačiu 
didžiausiu Vakarų valstybininku 
po W. .Churchillio. Lippmannas 
pateisina de Gaulle NATO sąjun
gos griovimą, nes toji buvo su
kurta pokario epochai ir pati blo
giausia galimybė būtų toji, jei 
vietoje NATO išsirutuliuotų ame 
rikiečių - vokiečių karinė sąjun
ga! Dėl to, kad tokia sąjunga su
kliudytų visą santykių tarp JAV 
ir Sovietų Sąjungos atlyžimą 
(Detente). To atlyžimo svarba , .
glūdi ne tiek iš jo išplaukian- tomis valiutomis. Šiam tikslui iš 
čiame nusiginklavime, kiek psi
chologinėse nuotaikose. Jei tų 
nuotaikų ir pagyvėjusios preky
bos pasėkoje Maskva leidžia Į 
glaudesnius ryšius su Vakarais 
sueiti Rytų Europos valstybėm, 
daromas didelis žingsnis J prie
kį, nes tai paskatina ’buržuazė-

dalies buvo panaudoti kultūros 
mainų susitarimai su paskirais 
Vakarų kraštais ir JAV-mis -- 
toSe sutartyse numatyti ir kai ku
rie palengvinimai turistiniame ju- 
dėjime. Dabar tik kyla klausimas 
-- o kuo Sovietija galėtų patrauk
ti užsieniečius turistus, kuriuos

- Žiūrėk, Ivanai, ar tik jį nebus pasiekę ideologinio ginčo atgarsiai?!

VYT. ALSEIKA

bfltų pačios pagrindinės svetimų 
kraštų keliautojus viliojančios 
sritys?

Savaitraštis "Nedelja" nese
niai iškėlė reikalą greičiau nu
matyti kai kuriuos "turistinius 
plėšinius" vidurinėje Azijoje, 
Kryme, Ukrainoje,Kaukaze,beto 
ir vidurinėje Rusijoje, kur esą 
galima rasti dar nemaža slypin
čių Įžymybių. Pavyzdžiu nurodo
ma Vladimiro - Susdalo sritis. 
Ten, girdi, galima aptikti dar ne
atidengtas senas katedras ir ki
tus vertingus architektūros pa
status. Vietos Įstaigos norėtų 
tuos pastatus parodyti užsienio 
svečiams, tik esanti viena bėda 
— dar trūksta tinkamų kelių, vieš
bučių ir tinkamo turistams ap
tarnauti personalo.

Ne, tvirtina oficialieji sovieti
niai šaltiniai, pas mus netrūksta ' 
turistinių Įdomybių. O "Inturis
to" kelionės biuro vedėjas nese
niai spaudos atstovams pareiškė, 
kad silpnąją pusę vis sudaro tas 
užsienio svečių aptarnavimas.

. Maskvos centre neseniai pasta
tytas naujas, 10 aukštų "Minsko" 
viešbutis su 356 kambariais bei 
butais. Jis netoliBaltgudijos vieš- 
bučio, tad reikėtų manyti, kad so
vietai tikisi patraukti Vakarų tu
ristus. Viešbutyje kelionės vado
vai kalba anglų, prancūzų, vokie
čių, lenkų ir italų kalbomis.

Jei krašto viduje vyksta gana 
gyvas civilinis oro susisiekimas, 
tai Maskvos oriniai ryšiai su už
sienio kraštais — menkoki. Tik 
tris kartus savaitėje Maskvoje 
nusileidžia prancūzų ir skandina
vų oro bendrovių lėktuvai ir du 
kartus per savaitę užsienio oro 
susisiekimui skirtame šeremet- 
jevo aerodrome nusileidžia bri
tų, belgų, suomių, olandų ir aust
rų keleiviniai lėktuvai. Per parą 
pakyla ir nusileidžia ne daugiau 
kaip po šešis lėktuvus atgabenan
čius ar išgabenančius užsienio 
keliautojus. Pastaruoju metu vy
ko pasitarimai atidaryti oro su
sisiekimo liniją tarp New Yor
ko ir Maskvos ir Pakistano bend
rovės liniją tarp Karači-Mask- 
vos-Frankfurto ir Londono.

Praėjusiais metais Sovietų Są
jungoje apsilankė 15,000 JAV tu
ristų, o iš Sovietijos Į Ameriką 
tebuvo išvykę vos šimtas turis
tų. Jau tai liudija, kad turizmo 
srityje sau naudą nešančia lai
mėtoja nori būti Sovietų Sąjun
ga.

"Inturisto" biuras paskelbė, 
kad visoje Sovietijoje dabar už
sienio turistai gali aplankyti dau 
giau kaip 100 miestų (tarp jų ir 
Vilnių). Kai kuriuose miestuose 
jau Įrengta daugiau lovų užsie
nio svečiams, pvz. Jaltoje ir So
či ties Juodąja jūra esama jau 
po 25000 vietų turistams, šiais 
metais sovietai jau leidžia ap
lankyti totorių sostinę Kazanę, 
Kuibiševą ir Lenino gimtąją vie
tą Uljanovską. Inturisto progra- 
mon dar (trauktas Irkutskas ir 
Bratskas, be to, pramonės cent
rai Doneckas ir Zaparožije, Kras- 
nodaro ir Stavropolio miestai, 
Poltava, Kaukazo kurortai: Pja- 
tigorskas, Kislovodskas, Essen- 
tuki ir kitos vietovės.

(Nukelta J 2 psL)

Naujai sudarytoji Chicagos apygardos švietimo komisija. Stovi iš 
kairės: Česlovas Grincevlčius, inž. Bronius Nainys, S. Vaišvilienė, 
Juozas Masilionis, Julius šarka, Sofija Jonynienė, Jeronimas Igna- 
tonis, Pranciška Gramontienė ir Jonas Kavaliūnas.

J. Grabausko nuotrauka

CHICAGOIE SUDARYTA NADIA
APYGARDOS ŠVIETIMO KOMISIJA

Artimesniųjų Chicagos 
apylinkių dirbančiųjų litu
anistinėse mokyklose mo
kytojų susirinkimas įgalio
jo LB Chicagos Apygardos 
valdybos pirmininką inž. 
Bronių Nainį sudaryti nau
ją LB Chicagos Apygardos 
švietimo komisiją ir prista
tyti ją dirbantiesiems mo
kytojams patvirtinti.

Komisija buvo sudaryta 
ir patvirtinta šios sudėties: 
Pranciška Gramontienė — 
"Ateities Atžalyno” tauti
nių šokių mokytoja, Česlo
vas Grincevičius — Cicero 
aukštesniosios lit. mokyk
los direktorius, Sofija Jo
nynienė — Brightn Parko 
lituanistinės mokyklos ve
dėja, Jonas Kavaliūnas — 
Dariaus-Girėno šeštadieni
nės lit. mokyklos vedėjas, 
Juozas Masilionis — Chica
gos aukštesniosios lit. mo
kyklos direktorius, Julius 
širka — K. Donelaičio šeš
tadieninės lit. mokyklos ve
dėjas, S. Vaišvilienė — 
"Montessori” vaikų name
lių vedėja.

Pagrindiniu švietimo ko
misijos uždaviniu, glau
džiai bendradarbiaujant su 
Lietuvių Bendruomenės in
stitucijom ir LB CV švie
timo Taryba, yra rūpintis 
Chicagos Apygardos ribo
se lituanistiniu švietimu, jo 
lygio kėlimu, mokslo prie
monėmis, p r o g r urnomis, 
tarpmokykliniu bendradar
biavimu bei mokytojų pasi
tobulinimo reikalais. Taip 
pat, glaudžiai bendradar
biaudama su tautinių šokių 
ir dainų mokytojais, komir 
sija paruoš tautinių šokių 
ir dainų mokymo progra
mą. Rūpinsis bendrųjų mo
kyklų pasirodymų ir šven
čių programomis ir kitais 
su tuo susijusiais reikalais.

Pirmame savo posėdyje, 
balandžio mėn. 26 d., ko
misija pasiskirstė pareigo
mis, vienbalsiai išrinkda
ma komisijos pirmininku 
inž. Bronių Nainį ir sekre
tore — Sofiją Jonynienę.

Komisijos nariai, trum
pai aptarę ateities veiklą, 
įsipareigojo kiekvienas at
skirai paruošti dviejų me
tų darbo plano projektus ir 
ateinančio posėdžio metu 
patiekti juos svarstymui. 
Taip pat posėdyje buvo iš
keltas ir diskutuotas komi
sijos praplėtimo' klausimas, 
įjungiant jos narių tarpan 
katalikų ir protestantų ti
kybų mokytojus, muzikos 
mokytoją ir pastiprinti tau- 

. ttinių šokių atstovavimą, 
tinių šokių atstovavimą, 
svarstymas atidėtas sekan
čiam posėdžiui.

Iš komisijos sąstato, ku
riame yra atstovaujamos 
aukštesniosios, parapijinės 
pradžios ir šeštadieninės 
pradžios lituanistinės mo
kyklos, priešmoky k 1 i n i o 
amžiaus lituanistinis švie
timas ir tautinių šokių mo
kymas, atrodo, kad komi
sija sudaryta rimtu pagrin
du turėtų būti pozityvi ir 
veikti lituanistinio švieti
mo institucija.

LB Chicagos Apygardos 
valdybos pirmininko B. 
Nainio išrinkimas tos ko
misijos pirmininku pabrė
žia pedagogų norą palaiky
ti kuo nuoširdesnį bendra
darbiavimą su Lietuvių 
Bendruomene. Iš savo pu
sės B. Nainys, laikydamas 
švietimą kertinių akmeniu 
lietuvybės išlaikymo struk
tūroje, pažadėjo visokerio
pą Lietuvių Bendruomenės 
institucijų paramą švieti
mui. (kb)
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SOVIETAI NORI PRITRAUKTI.
(Atkelta iš 1 psL)

Kai pernai dar buvo varžomos 
turistų kelionės automobiliais, 
tai 1964 metais jau numatyta 
{slleisti 50,000 asmenų su jų au
tomobiliais. Pagal "Inturisto" va
dovą "Mes priėjome išvados ne
galį laukti tiek ilgai, kol ties mū 
sų keliais atsiras tiek daug ben
zino stočių, kiek jų esama tokio
je Šveicarijoje". Tas pats parei
gūnas dar pasigyrė, matyt, turė
damas galvoje tik turistams pri
einamus auto kelis, "bendroji 
mūsų autokelių padėtis yra gera.

Mes dabar statome motelius ir 
benzino stotis, maždaug kas 100 
ir 150 km. ir jie turėtų patenkin
ti ir užsienio turistų automobi
lis". Jis nepriminė tačiau vieno 
svarbaus dalyko —tųužsieniečių 
mašinoms Sovietijoje negalima 
gauti atsarginių dalių.

Siekdama pritraukti užsienio 
turistus Sovietų Sąjunga šiais me - 
tais Maskvoje, Leningrade ir Ki
jeve rengia tarptautines parengi
mų savaites. Kultūros ministe
ris, Furceva, neseniai informa
vo, kad pirmoji tokia savaitė vyks
ta ja” nuo gegužės 5 iki 13 Mask-

SIUNTINIUS I LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS 
SIUNČIA

Licenzijuota lietuvių įmonė, registruota U. S. Dėpart- 
ment of Justice ir paskelbta U.S. Department of Commerce 

Cosmos Parcel Express Corp.
3212 So. Halsted St., Chicago, III., 60608 

Tel. CA 5-1864 ir WA 5-2737
IR

Marquette G i f t Parcel Service
2439 W. 69 St., Chicago. III., 60629

Tel. WA 5-2737 ir 225-1864
Didelis pasirinkimas medžiagų ir visų kitų siuntiniams 

tinkamų prekių žemesnėmis negu kitur kainomis. Prieš 
sudarydami siuntinius,patikrinkite mūsų kainas.
Įstaigos vedėjai: EDV. ŽUKAUSKAS IR VYT. ŽUKAUSKAS 

Abiejuose skyriuose galima užsakyti maisto siuntinius iš Danijos, 
taip pat akordeonus, siuvamas ir rašomas mašinas iš Europos ir 
įvairias prekes, net šaldytuvus ir automobilius iš SSSR sandėlių.

Kas lik turi gerų skonį 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

Vienintelė lietuvių prekybos įmonė Amerikoje, 
parduodanti importuotus ir vietos fabrikų baldus, 
kilimus, namų įrengimus; televizijos ir Hi-Fidelity 
bei Stereo aparatus. Be to, pardavinėja baldus biznio 
įstaigoms, vasarvietėms, moteliams ir viešbučiams.

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.

FURNITURE CENTER, INC., ČIKAGOJE 
6211 So. Western Avė., Marąuette Parke 

Tel. PRospect 8 - 5875 
3207 So. Halsted St., Bridgeporte

Tel. VIctory 2-4226
Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtad. nuo 
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 5 vai. atidaryta tik Marąuette Parko krautuvė.

voje. "Maskvos žvaigždės" pava
dintoje programoje toje savaitėje 
pasirodo ir plačiau pasauly žino
mi menininkai, kaip pianistas 
Sviatoslavas Richter, smuikinin
kai D. Oistrach ir Leonidas Ko- 
gan, primabalerinos Maja Plisets- 
kaja ir Raja Stručkova. Turis
tams pavilioti tuo metu Maskvo
je dar vyksta operos, baleto ir 
dramos pastatymai. Dramos 
spektakliai numatyti Mažajame 
Kremliaus Teatre --čiakiekvie
nas žiūrovas turės {rengimus, {ga 
linančius klausytis dramos vei
kėjų kalbos vertimo { kitas kal
bas.

Birželio mėn. Leningrade vėl 
turistams medžioti rengiama pa
rengimų savaitė pavadinta "Bal
tosios Naktys", o dar vėliau Ki
jeve "Dniepro šviesos". O kai pra
sidės šių metų žiema, tai kietųjų 
valiutų devizų savininkai kviečia
mi J Maskvą ir ten jie stebės 
"Rusiškąją žiemą" ir šalia meno 
pakutenimų, jiems dar bus pasiū
lyta pasivažinėjimai rogutėmis.

Taigi, sovietai tikisi daugiau 
turistų, o jų viliojamosios prie
monės, jei palygini kad ir su eu
ropiniais kraštais (Italija, Vokie
tija, net Austrija su jų meno fes
tivaliais) -- itin kuklios. Turistai 
daugiau pageidautų ne baleto ar 
smuiko koncertų, bet daugiau lais 
vės užsienio keliautojams, ma
žiau politinės, diktatūrinės vals
tybės atmosferos, daugiau gerų 
viešbučių ir daugiau gerų auto 
kelių. Sovietai turėtų plėsti ir sa
vų turistų keliones { Vakarų kraš
tus — tačiau žymesnio pagyvėji
mo sunku tikėtis tol, kol Sovieti
joje viešpataus nepasitikėjimo Va
karais atmosfera, kol kiekvienas 
sovietinis turistas galės palygin
ti, koks skirtumas ta rpSovietijos 
ir laisvųjų Vakarų.

tą su pasisekimu pastatė V. Alan
to komediją "Buhalterijos Klai
da". Vaidintojai buvo palankiai 
publikos priimti ir režisierė 
prof. Vlada Sabalienė apdovanota 
gėlėmis. Naujiena salėje buvo nau
ja scenos uždanga, kuriai {sigyti 
kelios lietuviškos organizacijos 
sutelkė lėšas.

* METINIAME ALT SUSIRIN
KIME buvo svarstoma ateities 
planai ir pasidalinta mintimis 
apie praeitų metų veiklą. Per
rinkta senoji valdyba: pirm. Pet
ras Norkeliūnas, vicepirm. dr. 
Antanas Lelis, sekr. Antanas Sa
balis, iždinink. Juozas Jurkus ir 
papildyta nauju nariu Aloizu Jan- 
čium. Revizijos komisija: Alfon
sas Dziakonas, Kęstutis Miškinis 
ir Edmundas Vasiliauskas. Tra
dicinę Lietuvių Dieną nutarta ir 
toliau rengti parapijos kieme.

» VISUOTINIAME RADIJO KLU
BO susirinkime perrinkta senoji 
valdyba bei revizijos komisija. 
Pirm. Pranas Puidokas, vice
pirm. Andrius Ciemenis, sekr, 
Raimundas Kiršteinas, ižd, Vytau - 
tas Žmuidzinas ir narys Ramū
nas Bliudnikas. Revizijos komi
sija: dr. Antanas Lelis ir Jonas 
Žuras. Susirinkime buvo pasi
džiaugta dirbamu konkrečiu dar 
bu ir WHEC radijo stoties duotu 
patikinimu apie radijo valandėlių 
tolimesnį gyvavimą. Sutartis bus 
kas metai automatiškai patvirti
nama. Valandėles šiuo metu pra
veda aštuoni pranešėjai ir laukia - 
ma naujų jėgų įsitraukimo įš{ taip 
svarbų rochesteriškiam^ lietu
viškumo darbą.

ROCHESTER SATISFACTION

Diena iš dienos
*** B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI ***

R. SKIPITIS šeštame Pasaulio Lietuvio numeryje pasakoja apie 
senosios Pasaulio Lietuvių Sąjungos kūrimą ir buvimą. Tik buvimą, 
nes iš pasakojimo {spūdis, kad veikimo nebūta. Jis, Skipitis, buvęs 
išrinktas pirmininku. Valdyba pavedusi jam pasikalbėti su min. pirm. 
Tūbelių, "kokiu būdu PLS-gai teks kooperuoti su Lietuvos valdžia". 
Darė ką daugiau ar nedarė, bet su valdžia pasikalbėti pirmininkas 
prisirengė tik 1937 metais, po dvejų metų nuo pavedimo. O čia ne
sėkmė. Tūbelis jau buvęs tada toks "suvargęs", kad nebepajėgęs 
suformuluoti nei teigiamo, nei neigiamo atsakymo. Atsakymo — 
{ kok{ klausimą? Ar { klausimą, ką PLS-gai veikti? Atsakymo, kurio 
pati PLS-gos valdyba nepajėgė sugalvoti?

Lyginant su ano meto Skipičiu, Tūbelis, tiesa, visada buvo "su
vargęs" -- toks jau buvo jo prigimimas. Bet jis gi Skipičiui visdėlto 
atsakė. Atsakė teigiamai ir apčiuopiamai: davė pinigų. Kaip sau nori, 
tai labai pozityvi kooperacija iš valdžios pusės. Tiesa, anot Skipičio 
pasakojimo, tai PLS-ga lyg ir pati gavusi piniginės paramos iš 
min. pirm, sąmatos V. Mašalaičiui tarpininkaujant. Betgi be Tū
belio {sakmaus pavedimo, V. Mašalaitis nebūtų galėjęs "tarpinin
kauti", t.y. tą piniginę paramą išmokėti.

Paskui PLS-gai buvęs "užkirstas kelias veikti" — ar girdėjot 
kieno? Ogi Tautininkų Sąjungos? Mat 1938 m. naujas (jau nebesu- 
vargęs) min. pirm. V. Mironas nesprendęs PLS-gos klausimo be 
Tautininkų S-gos pritarimo, o iš Tautininkų S-gos pritarimo nebu
vę.

Nebuvo pritarimo — kam? Kokio klausimo V. Mironas nespren
dė be T. S-gos pritarimo? Leisti ar neleisti veikti PL S-gai? Tokio 
dalyko, kad organizacijoms veikti Lietuvoj būtų reikėję leidimo 
iš Tautininkų S-gos, neteko girdėti. PLS-ga, kaip ir kitos organiza
cijos, buvo į {registruota vidaus reikalų ministerijoje (kaip čia LB 
inkorporuota teisme) ir tuo jai buvo atida rytas,o ne užkirstas kelias 
veikti. Kokį klausimą turėjo spręsti min. pirm. Mironas? Jo R. Ski
pitis lyg nebeprisimena, ar tyčia nutyli. Turbūt pinigų klausimą... 
Turbūt, PLS-gos valdyba nesugebėjo veikti kitaip, kaip tik būdama 
valdžios išlaikytinė. Bet jeigu taip, tai reiktų matyti, ar ji {rodė 
esanti verta būti išlaikoma, kaip čia sakoma, iš mokesčių mokė
tojų kišenės?

PLS-ga buvo lyg takų pramynėja dabartinei PLB. Gaila, kad 
buvęs jos pirmininkas apie jos veikimą papasakojo tik tai, kas da
bartinei PLB tėra prastas, nesektinas pavyzdys.

* NAUJOJI LB ROCHESTERIO 
APYLINKES valdyba pasiskirstė 
pareigomis sekančiai: pirm. Ka
zys Sabalis, vicepirm. Ona Ado
maitienė ir Bronius Krokys, 
sekr. Kęstutis Miškinis, ižd. Juo
zas Stankus ir narys Kazimiera 
Bulsienė. Naujoji valdyba, ruoš
damasi iškilmingai paminėti pen
kiolikos metų apylinkės {steigimo 
sukaktį, posėdžiavo su buvusiais 
valdybų pirmininkais ir nutarė iš 
kilmingą minėjimą rengti rugsė
jo 26-27 dienomis. Vyriausią 
šventės rengimo komitetą suda
ro buvę valdybų pirmininkai: Pra 
nas Saladžius, Juozas Jurkus, 
Aleksas Beresnevičius, Valeri
jonas Vitkus, Aloizas Jančys ir 
Kazys Sabalis.

Gegužės 9-10 d. {vykstantiems 
JAV LB Tarybos rinkimams Ro- 
chesteryje sudaryta rinkiminė 
komisija, kuri savo pirmame po
sėdyje pasiskirstė pareigomis: 
pirm. Aloizas Jančys, vicepirm. 
Jonas Puplninkas, sekr. Elvyra 
Karklienė, nariai informacijai 
bei propagandai Albinas Apana
vičius ir Raimundas Kiršteinas. 
LB Apylinkės valdybos ryšinin
kas Kęstutis Miškinis.

Rochesteryje rinkimai {vyks 
gegužės 10 d., sekmadieni, šv. 
Jurgio parap' ; salėje nuo 8 
vai. 30 min. iki 2 vai. p.p.

Rochesteriškiai priklauso tre
čiai rinkiminei apygardai (cent
ras Detroite) ir { Tarybą kandida
tuoja ir du vietiniai bendruo
menės veikėjai: rašytojas Jurgis 
Jankus ir profešoriusdr. Antanas 
Klimas.

* BALANDŽIO 11 D. vietos dra
mos mėgėjų būrelis trečią kar-

S T. CLAIR 
AVINGS

813 EAST 185TH STREET 
6235 ST. CLAIR AVENUE 
25000 EUCLID AVENUE 

26000 LAKE SHORE BLVD.

Pats skaityk ir kitus 
ragink prenumeruoti

DIRVĄ

Mutual Federal Bendrovės

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

rekordas
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government

2212 W. CERMAK ROAD — CHICAGO 8, ILL.
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Čia galite netik gerai 
ir nebrangiai pavalgyti, 
bet atšvęsti krikštynas, 
vedybas, sukaktuves ir 
kitokias Jūsų šeimynines 
ar visuomenines progas.

Elektriniai vėsinamas. Atvvkit į mūsų res- 
toraną-lounge, kur valgių pasirinkimas įvairus, 
nebrangios kainos ir taip pat didžiausias pasirin
kimas vietos ir užsienio gėrimų. Parap. draugijos, 
klubai ir vierfuolynų rėmėjų draugijos susirinki
mams ir posėdžiams banketo patalpomis naudo
jasi nemokamai. Teina virš 300 asmenų. Kad 
būtumėt užtikrinti dėl vietos, patelefonuokite 
436-4622. Atdaras nuo 6 v. ryto iki 1 vai. nakties.

Mieli tautiečiai,
Tik per Londoną geriau, greičiau ir pigiau išsiusite maistą iT 

medžiagas į Lietuvą.
Nepraleiskite progos pasiųsti tiesiai iš mūsų sandėlių Londone puikiai 

įpakuotą geriausios rūšies maisto produktų siuntinį, kuris pradžiugins kiek
vieną gavėją.

M. 14.
2 sv. sviesto, 2 sv. kiaul. taukų, 2 sv. lašinių, 2 sv. ryžių, 1 2sv. arbatos, 

4-j sv. kakavos, > 2 sv. pipirų ir lauro lapų, 2 sv. cukraus, 1 sv. razinkų, 1 dėž. 
nescafe, 1 sv. saldainių ir 6 sv. kvietinių miltų,

tik už $30.00 su pasiuntimo išlaidomis ir muitu. 
Taip pat turime sudarę ribotą kiekį siuntinių labai vertingų angliškų 

medžiagų.
V. 3.

Trys atkarpos po 3>_, jardo kostiuminių angliškų sunkių grynos vilnos 
mėlynų, pilkų ir rūdų medžiagų su įrašais All Wool Made in England, viso 
10 <2 jardo,

tik už $55.00 su pasiuntimo išlaidomis ir Sovietiniu muitu.
Reikalaukite mūsų kainoraščių ir pavyzdžių. Esame seniausia lietuviu 

įmonė Anglijoje. Nuosavų krautuvių tinklą turime jau nuo 1938 mėtų.
Patarnaujame tiksliai ir skubiai. Maistą siunčiame ir po 40 sv. siuntinius.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, Hackney Rd., London, E. 2. England. SHO 8734.

Skyriai:
L. Venckus, 7042 S. Talman Avė., Chicago, III. 60629. 
Telef. 436-0494
A. Kusinskis, 124 Park St., Sudbury, Ontario, Canada. 
Phone: 674-1605.
L. Radzevičius, 61 N. Windermere Avė., Port Arthur, Ont., 
Canada.
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Baltų - Amerikiečių d-ja, ne
paisydama, kad masė tebėra iner
tiška, jau aštuntą sezoną rengia 
aukšto meninio lygio koncertus 
Nauj. Anglijos konservatorijos 
didžiojoj salėj, vadinamoj Jor- 
dan Hali. Paprastai kiekvieną 
sezoną būna trys koncertai — 
vienas estų, vienas latvių ir vie
nas lietuvių. Koncertus, nors ne
gausiai, lanko visų trijų tautų 
žmonės. Apie juos visada atsi
liepia didžiojo Bostono spauda. 
Berods, tie koncertai ir yra vieni 
pačių regimiausių ženklų, kad 
baltai, kurie gyvena ir daugiau
sia veikia savo uždarose parapi
jose, dar tebėra gyvi ir šioj At
lanto pakrantėj.

šiemet, balandžio 24 d., Bal
tų koncertų serijoj lietuvius at
stovavo pianistė Aldona Kepalai
tė. Kiekvienas prieauglis, kiek
viena atžala, kuria galime paryš -

r

ŽODIS MOTINAI
Gegužės mėnesį vieną dieną visos tautos paskyrė motinų gar

bei.
Su Motinos vardu iš pasąmonės iškyla brangios kūdikystės ir vai

kystės dienos. Kaš tada buvo geriausia mūsų apsauga, paguoda, užta
rytoja? Kas mus einančius į mokyklą palydėdavo, rūpindavosi, kad 
mums nieko netrūktų? Kas mus, ištikus kokiai nelaimei — nurami
no, nušluostė ašaras, jei ne Motina? Laimingiausi pasaulyje žmonės 
yra tie, kurie jaučia rūpestingą Motinos globą.

Motinos meilė savo vaikams neišsenkanti. Per Motinos vargą ir 
kentėjimą mes išvydome pasaulį. Per jos rūpestingas nemiegotas nak
tis mes praleidome kūdikystės dienasPer Motiną mes pažinome, kas 
yra gera ir bloga pasaulyje. Per Motiną mes supratome, kas yra arti
mo meilė.

Vienas vokiečių poetas rašytame laiške Motinai sako: — Reikia 
bučiuoti žemę, kurią yra palietusi Tavo koja. Tu beveik viską auko
jai mano jėgoms išugdyti. Ir visa, ką kada nors dariau ir drįstu dary
ti gera, yra Tavo kūrinys ir gražiausia padėka, kuria Tau galiu ati
duoti.

Motina yra didžiausia darbininkė, bet kukliausia reikalautoja. 
Jai užmokestis — vaikų laimė ir pasisekimas

Motina — tautos auklėtoja. Sunkiais mūsų tautos laikais, kada 
lietuviams bruko svetimą tikėjimą ir rusišką kalbą, lietuvė Motina 
buvo kieta, kaip uola. Jos sieloje stipriai ruseno lietuviškumo ir tė
vynės meilės ugnelė, kurios nei žiauri okupanto ranka neįstengė už
gesinti, Tuos tautiškus jausmus lietuvė Motina diegė savo vaikams 
prie ratelio, mokydama gimtąja kalba skaityti ir melstis. Taigi lie
tuvė Motina parengė dirvą mūsų tautos atgimimui.

Būnant toli nuo Tavęs, visuomet stengiuos savo mintyse išvysti 
Tavo veidą. Ir nušvinta jis, jungiasi jo bruožai, tokie meilūs ir pa
prasti. Visados prisimenu besišypsančias Tavo lūpas, paašarojusias 
akis, skausmų ir rūpesčių išbrėžtas raukšles ir išbalusius plaukus. 
Tavo, Motule, globa, rūpestis, apdangalas, maistas ir miegui užliū
liuojanti lopšinė liko taip toli ir pasakiškai graži. Lyg paukštė iš sa
vo šeimos lizdelio vieną po kito siuntei svietan savo kraujo ir sielos 
jaunus kūrinėlius. Ir klajojame jau beTavęs.beTavo globos, o tik su 
šventu Tavo palaiminimu. Praslinko jau dvidešimts metų nuo anų die
nų, kai mums išvykstant iš Tėvynės ne vieną Motulė kryžiaus ženklu 
palydėjo.

Gerbdami Dangiškąją Motiną Mariją, gerbiame mūsų Gimdytojas 
ir Auklėtojas Motinas. Taip pat turime neužmiršti visų lietuvių bran
gios Motinos - Lietuvos.

J. Jurevičius

LAIŠKAI/

DAR TOS REZOLIUCIJOS!

Maniau, kad rezoliucijų klausi
mu diskusijos baigsis, bet L. Va
liukas ir vėl mini rezoliuciją, ku
ria skelbiama Pavergtų Tautų 
Savaitė, pavadindamas Kongreso 
"įstatymu", ir.kalba dar apie ki
tus "laimėjimus".

Pavergtos tautos savo nelai
mingo likimo minėjimus rengė ir 
anksčiau. Tos savaitės įvedimas 
buvo, kaip amerikiečiai sako,"pi
gi dovana", paglostyti pavergtų 
tautų tremtinius šiame krašte, 
kai JAV vistiek palaiko draugiš
kus ryšius su pavergimo kalti
ninkais, remia šimtais milijonų 
dolerių komunistinius satelitus 
ir aprūpina grūdais Rusiją.

Reikia įsidėmėti, kad Paverg
tų Tautų Savaitės "įstatymu" nei 
Kongresas nei vyriausybė nieko 
daugiau neįsipareigojo. Nepap
rašė Chruščiovo nors vieną tau
tą išlaisvinti, leisti nors kur pra
vesti laisvus rinkimus. Priešin
gai, tuo metu, kai ta "savaitė" 
buvo paskelbta Sovietai pasijungė 
dar vieną tautą čia pat JAV pa
šonėje -- Kubą.

Jeigu Lietuva būtų buvus Ame
rikos okupacijoje, jau būtume iš
prašę nepriklausomybę ir lais
vus rinkimus. Tačiau ką iki šiol 
užgrobė Sovietai, įvedė savo ko
lonializmą, JAV vyriausybė ir 
Jungtinės Tautos laiko neliečia
ma Sovietų nuosavybe, Sovietų 
"vidaus reikalu". Sutramdė Ku
bos išlaisvinimą, vietoje to pa
siryžo "išgelbėti" iš komunizmo 
nagų pietinį Vietnamą, kur pila 
šimtais milijonų ir žudo savo 
vyrus. Mat, Vietnamą komunistai 
vistiek užkariaus, o išlaisvinus 
Kubą Sovietams būtų nuostolis...

JAV valdė Filipinų salas nuo 
1898 metų ir štai 1946 metų lie
pos 4d. suteikė Filipinams nepri
klausomybę. Tam filipinai buvo 
paruošti. TačiauWashingtono po

litikai Filipinų salas panaudojo 
priemone išjudinti savo sąjungi
ninkes valstybes skubėti suteikti 
nepriklausomybes jų kolonijoms 
Azijoje ir Afrikoje, ko pasekmėje 
Jungtinės Tautos pristeigė de
šimtis naujų "valstybių", naujam 
Sovietų ir komunistų pajungimui, 
didesniam pasauliniam chaosui.

L. Valiukas vis kartoja viltis, 
kad bent viena tų rezoliucijų bus 
Kongreso priimta. Tegul taip ir 
būtų, bet kas po to? Ar jis tikisi, 
kad JAV skelbs karą priversti 
Sovietus leisti Jungtinėms Tau
toms įkūnyti vieną rezoliuciją, 
kai savo pašonėje leido Kubą vi
siškai pavergti ir įsteigti Sovietų 
bazę?

Kadangi L. Valiukui nepakako 
Kubos pavyzdžio, patartina at
kreipti dėmesį į gen. MacArthu- 
ro mirties proga spaudoje 
paskelbtą jo pasikalbėjimą ir pa
reikštą nusistytmą dėl karo ei
gos Korėjoje.

Iš tų davinių ir iš anų laikų 
jo padaryto pranešimo Kongre
sui sužinome, kad Valstybės De
partamento valdininkai dirigavo 
generolui karo fronte.

Generolas Korėjos karo įvy
kius pavadino Didžia Išdavyste, 
kuriai istorija nieko panašaus ne
turi.

MacArthuras Kongreso komi
sijai atskleidė, kad jo pranešimai 
siunčiami į Washingtoną Valsty
bės Departamento buvo pirmiau
sia parodomi Britanijos ambasa
dai, iš kur per Indiją arba per 
Sovietų ambasadą Londone tuoj bū - 
davo painformuojamas Peipin- 
gas.

Valstybės Sekretoriaus padė
jėju tada buvo Dean Rusk, dabar 
tinis Valstybės Departmento sek
retorius. Jis generolui įsakinėjo 
laikytis Valstybės Departamen
to politikos, kuri neatitiko JAV 
interesams Korėjos atveju.

Valiukas gal paklaus, ką bend
ro turi ši pasaka apie generolą 
MacArthurą su 50 rezoliucijų, 
prašančių paprašyti, kad Lietu
voje būtų pravesti laisvi rinki
mai?

Tų rezoliucijų laikymas stal
čiuje yra tęsinys tos politikos,

Po sėkmingo koncerto pianistė A. Kepalaitė (dešinėje) dalinasi įspūdžiais su newyorkiečiais meni
ninkais muz. N. Ulėniene ir dail. Vytautu Ignu. V. Maželio nuotrauka

ALDONOS KEPALAITĖS KONCERTAS BOSTONE

kuria tada, kai Amerika paguldė 
Korėjoje 33,000 savo vyrų, ir 
dar dvigubai tiek buvo sužeista, 
buvo palikta pusė Korėjos bol
ševikams; kad nebūtų padaryta 
pasikėsinimas „ išlaisvinti Kini
ją, kad Sovietams būtų leista pa
statyti Berlyno siena; kadCastro 
valdytų Kubą,

Washlngtone jau keliolika metų 
vyrauja politika, kuria siekiama 
nepagadinti gerus santykius su 
Sovietais. Laisvąjį pasaulį tas 
tiesiog baugina, visi susirūpinę, 
kad JAV taip žemai smuko, pra
rado visų pasitikėjimą, kai So
vietai iš savo pusės nerodo ne 
tik jokio pataikavimo, bet dar gi 
šaudo amerikiečių lėktuvus, šiek 
tiek iškrypusius iš kelio.

Nors Dirvos redakcija vengia 
talpinti mano pareiškimus apie 
Nashingtono vedamą politiką (gal 
kaip ir Valiukas, laiko juos 
”wild statements"), bet kiekvie
nam yra aiškūs istoriniai fak
tai, rodą, kaip nuo Roosevelto 
laikų, pripažinus Sovietų Sąjun
gą, plačiai atsidarė Kremliaus 
agentams durys į JAV.

Tokiame voratinklyje buvo ir 
dabar tebėra Valstybės Depar
tamento politika. Ar ji linkus nors 
kiek patenkinti rezoliucijų entu
ziastų trokškimą?...

Daugiau rezoliucijų klausimu 
rašantiems neatsakinėsiu.

K.S. Karpius

KUR DINGOTHU.RSTON KNYGA?

Būtų įdomu žinoti, kas atsitiko 
su ta dar pernai garsinta išleisti 
knyga — "Lithuanian Language", 
kurios autorius TheodoreThnrs- 
ton.

Knygoje, pagal jos įvadą, kurį 
buvo atspausdinęs ir paskleidė 
p. J. Bačiūnas, buvo nurodoma Į 
lietuvių kalbos grožį ir jos svar
bumas kalbininkams. Skaitant 
įvadą, taip ir jauti šiltą džiaugs
mą krūtinėje ir drauge pasidi
džiavimą savąja kalba. O vienok 
daugelis mūsų jos jau nebegerbia 
me. Pasirodo, kad svetimieji ge
riau lietuvių kalbą įvertina negu 
mes patys.

Reikėtų tą knygą platinti tarp 
jaunimo, ypač lankančio Univer
sitetus ir nebesidominčio lietuvių 
kalba nei pačiais lietuviais.

Pr. Narvydas 
Brooklyn, N.Y.

STASYS SANTVARAS

kinti savo kultūrinį veidą, geros 
valios žmogui turėtų kelti ne tik 
džiaugsmą ir pasididžiavimą,bet 
iš snaudulio pažadinti ir jo smal
sumą. Tuos jausmus turėtų su
audrinti ir mūsų muzikinių pajė
gų prieauglis, kuriam išugdyti 
ir subrandinti, kaip žinom, reikia 
ilgų įtempto darbo metų. Pianis
tė Aldona Kepalaitė, greta And
riaus Kuprevičiaus, greta kylan
čio Antano Smetonos, be abejo 
yra talentinga ir puikiais žie
dais pražydusi atžala.

Kai ateinam pasiklausyti for- 
tepioninės muzikos koncerto, vi
sų pirma žiūrim, kaip dirba pia
nisto pirštai, kokiu sugebėjimu 
ir kokia jėga jis valdo instru
mentą. Tai skambinimo techni
kos dalykai, esminiai ir didžiai 
reikšmingi kiekvienam pianistui. 
Aldonos Kepalaitės skambinimo 
technika yra virtuozinė. Turėda
ma tokį fortepiono apvaldymą, ži - 
noma, ji gali visa siela pasiner
ti J atliekamą muzikos kūrinį.

Kaip fortepioninės muzikos in- 
terpretatorė, man rodos, Aid. Ke
palaitė turi pakankamai subtilaus 
lyrizmo ir ryškaus dramatišku
mo. Po jos pirštais kiekvienas mu 
zikos veikalas savo visuma, kiek
viena muzikinė frazė yra kupi
ni gyvybės, tartum girdėtum to 
veikalo ir tų frazių alsavimą. 
Forteplonas jos rankose virsta 
nepaprasto spalvingumo instru
mentu. Jos forte ir fortissimai 
turi tokią jėgą, kokia pasižymi 
tik šio meno meistrai. Aldona Ke 
palaitė scenoje laikosi kukliai, 
nepretenzingai, kaip dera tikrai 
menininkei. Kaip pianistė, ji yra 
fortepioninės muzikos poetė.

Rankas sušildžiusi Mendel- 
sohno Variacijom, op. 54, Aid. 
Kepalaitė skambino Fr. Schu- 
berto Sonatą B Flat Major. Nors 
to veikalo Andanteyra kiek ištęs
tas ir nuobodokas, bet viso kūri
nio atlikimas buvo ypačiai spal
vingas ir išgyventas. Pažymėtini 
momentai, kada pianistės palie
čiamas tas pats klavišas 
atsiliepdavo-vis kitokiu garso at
spalviu. Aid. Kepalaitė pajėgė 
Schuberto sonatos grožį iškelti ir 
savo skambinimu klausytojus pa
vergti.

Antrojoj koncerto daly, pirmą 
kartą Bostone,. Aldona Kepalai
tė paskambino amerikiečio komp. 
Jack Beeson (g. 1921 m.) Juodus 
ir baltus škicus. Buvo galima 
laukti (nes tokie dabar mandra- 
vojimo laikai), kad išgirsim ką 
nors tiltra moderniška. TačiauJ. 
Beeson’as eina tradiciniu forte
pioninės muzikos keliu -- jo ški
cai yra įdomus, meistriškai pa
rašyti, nestokoja modernumo, bet 
"naujumu dėl naujumo" nepasižy
mi. Reikia pasakyti, šiandien tai 
yra neįprasta muzikinės kūrybos 
apraiška. Aid. Kepalaitė J. Bee- 
son’o škicus paskambino su įsi
jautimu ir gera išraiška. Klausy
tojų tarpe škicai susilaukė gra
žaus pasisekimo.

Daugiau pažįstami mums buvo 
komp. JuL Gaidelio kūriniai — 
Po lietaus, Verpėjos daina ir Kai
miečio šokis. Aldona Kepalaitė 
juos skambino su vidine šilima, 
išryškindama jų stilių ir auto
riaus kūrybinį polėkį. Jie yra įdo
mūs savo mintim ir forma. Kon

certo dalyviai karštai plojo pia
nistei ir čia pat esančiam komp, 
JuL Gaideliui,

Koncertas buvo baigtas trim 
Chopino kūriniais -- Balade F 
Major, Barceuse.op, 57 irScher- 
zo B Mlnor, op. 20 kurie techni
kiniu ir muzikiniu požiūriu taip 
pat buvo puikiai paskambinti. 
Prašoma bisuotl, pianistė pa
skambino dar porą rečiau girdi
mų Chopino kūrinių. Aldonos Ke
palaitės skambinime -- ritmuo
se, veikalo vientisumo jautime, 
frazavime — ir šio autoriaus kū
ryba atsiskleidė visu grožiu. Tai 
irgi rodo, kad mes turim jauną, 
bet jau subrendusią ir pajėgią 
pianistę.

Bostono spauda Aid, Kepalaitės 
koncertą įvertino palankiai ir šil
tai. The Science Monitor kritikas 
John Marshall Cuno, tardamas, 
kad "tai buvo vakaras, kupinas 
elegantiškumo ir grakštumo", 
dar pridėjo kad "lietuviai (Aldo
na Kepalaite) gali didžiuotis, o 
amerikiečiai turi būti jai pilni 
dėkingumo". Gerai žinom, kad 
šis laikraštis labai lengvai 
komplimentais nesimėto.

Koncerto salės, kaip visada, 
trys tautos ir šį kartą nepajėgė 
pripildyti (o tikrai nesunkiai tai 
galėtų padaryti). Buvo šiek tiek 
amerikiečių, balkone matėsi dai
lus būrys jaunimo, daugiausia 
šios konservatorijos studentų. 
Apačioj vyravo latviai (estų kolo
nija Bostone labai negausi),o lie- 

■ tuvių tebuvo tik kelios dešimtys. 
Tai skaudu ir gėdinga. Ir negali 
rasti patenkinamo atsakymo, ko
dėl mes, Bostono lietuviai, nega
lim per metus nueiti į t r i s kon
certus, kurie juk yra rengiami ir 
mūsų vardu...

SKAITYK IR PLATINK 
DIRVĄ

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ! 
KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 

PAS MUS!
PINIGAI PADĖTI IKI KIEKVIENOMĖNESIO 15-TOS DIE
NOS. NEŠ DIVIDENDU NUO PIRMOS MĖNESIO DIENOS.

PRISIUSIME dividendus KAS 90 
* /2 /O DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.
ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 

PENSIONIERIAMS. KURIEM PROCENTAI YRA SVARBU 
GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA.

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III. 
JUOZAS F. GRIBAUSKAS.

sekretorius
Chicago Phone: 212-1395; Suhurban Phone: 656-6330

Įdomi knyga
Prieš 400 metų Grigas Vala

vičius yra parašęs senąja slavų 
kanceliarine kalba Lietuvos girių 
aprašymą. Šitas rankraštis buvo 
rastas ir rusų archeologų komi
sijos išleistas 1867 m. Grigas Va
lavičius šią knygą yra parašęs 
1559 m., o ji buvo pirmą kartą 
išleista prieš 100 metų. Dabar 
miškin. V. Žemaitis parengėspau- 
dai šią retą ir įdomią knygą, ku
rią išleidžia gegužės mėnesį Lie
tuvos Miškininkų Sąjunga Chica- 
goje, kaip savo leidinį Nr. 3.

Knygoje paliečiama tiktai Sū
duvos kraštas. Ji vadinasi "Pie
tinė Lietuva - Sūduva - Jotava - 
Dainava". Turi apie 250 pusi, su 
5 žemėlapiais ir istoriniais pa
veikslais. Tai pirma tokia plataus 
pobūdžio reta ir įdomi knyga apie 
šį kraštą ir jo praeitį, parašyta 
8 autorių, pasiremiant Gr. Vala
vičiaus Lietuvos girių aprašymo 
duomenimis. Jos turinys: 1. Pra
tarmė, prof. J. Kuprionis, 2. 
Grigo Valavičiaus "Girių Revizi
ja" ir Lietuvos didžiųjų girių 
sunykimo priežastys — prof. Zen- 
vinskis, 3. Trumpa archeologinė 
Sūduvos - Jotvos - Dainavos pra
eitis, politiniai istorinė ir kalbi
nė šio krašto apybraiža su išvado
mis - V. Žemaičio, 4. Miškų ūkis 
XVI amžiaus Lietuvos valstybės 
įstatymuose -- teis. J. Dainaus- 
kas, 5. Šešioliktojo šimtm. Pie
tų Lietuvos upių ir ežerų vardai 
— prof. St. Kolupaila, 6. Kryžiuo
čių strateginiai keliai per Sūdu
vą (pagal Litauische Wege- 
berichte) ir jų vėlesni pėdsakai -- 
inž. J. Augustaitis, 7. Jotva - Sū
duva, istorinė ir geografinė bei 
kalbinė apybraiža ir vietovar
džiai -- kalb. P. Butėnas, 8. 
Vertimas "Lietuvos D. Kunigaikš
tijos medės ir žvėrių takai" ap
rašyti Grigo Valavičiaus 1559 m. 
su vertėjo pastabomis ir paaiš
kinimais ir str: "Svarbesni duo
menys Gr. Valavičiaus veikale 
-- V. Žemaičio, 9. Anglų kalba 
santrauka (summary) Algirdas J. 
Žemaitis M.A, (Oxon)., 10. Pa
aiškinimai pridėtų 5 žemėlapių, 
nubraižytų mišk. A. Beieškos, 
duoda labai daug įdomios medžia
gos iš praeities ir dabarties. Bus 
priede pridėtas ir G. Valavičiaus 
veikalo išleisto rusųarcheol. ko
misijos 1867 m. fotostatas (62 
pusi).

Ant, Gintneris

GUŽAUSKŲ
BEVERLY H1LLS 

GĖLINYčlA 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd Street 

Chicago, III. 
Telefonai:
PR 8-0833 ir PR 8-0834

PARDUODAMA 
populiari taverna su namu. 
Labai geroje vietoje. 5 
kamb. butas su garažu 2 
automob. Užeikite ir ste
bėkite, koks tai pasekmin
gas biznis.

2638 West 69 Street, 
Chicago, tel. GR 6-9894
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K. DONELAIČIO VAKARAS CHICAGOJE
Sukaktuvinis vakaras, ruo

šiamas Kristijono Donelaičio gi
mimo 250 metų sukakčiai pami
nėti, bus š. m. gegužės 9 d,, 
šeštadienĮ, 7 vai. vak., Jaunimo 
Centro rūmuose, 5620 S. Clare- 
mont Avė. Vakarą ruošia Peda
goginis Lituanistikos Institutas. 
Programą atlieka Instituto stu
dentai, dėstytojų, muzikos ir vai
dybos talkininkų padedami.

Akt. ROMAS STAKAUSKAS

MILDA PAKALNIŠKYTĖ

MYKOLAS DRUNGA

ŠARŪNAS VALIUKĖNAS

PROGRAMA

I. PROLOGAS:
1. Vladas Jakubėnas: "Preliu

dija", muzikinis Įvadas vargo
nais, naujai parašytas Donelaičio 
vakarui Vydūno ir K. Janzo."Am
žius po amžių" giesmės tema. 
Vargonuoja Mykolas Drunga.

2. ***: "Poeto atėjimas” (vi
zija). Skaito Milda Pakalniškytė.

3. Vydūnas: "Amžius po am
žių". Muzika K. Janzo. Gieda Tė
viškės parapijos choras. Di
rigentas — Jurgis Lampsatis. 
Vargonais palydi Mykolas Drun
ga-

n. REFERATAI APIE KRISTI
JONĄ DONELAITĮ:

1. Rita Baraitė: Kristijono Do
nelaičio gyvenimas ir raštai.

2. Šarūnas Valiukėnas: Kris
tijono Donelaičio asmenybės 
bruožai.

III. GROŽINIO SKAITYMO ETIU
DAS:

Kristijonas Donelaitis: "Žie
mos rūpesčiai", "Metų" IV dalis. 
Skaito: Mykolas Drunga, Kristina 
Grabauskaitė, Uosis Juodvalkis, 
Martynas Lekšas, Audronė Les- 
niauskaitė, Vytautas Nakas, Ša
rūnas Prapuolenis, Antanas Rau- 
chas, Algis Rimas, Raminta Ras- 
lavičiūtė, Romas Stakauskas, 

Danguolė Šukelytė, Šarūnas Va
liukėnas. Sceninio apipavidalini
mo patarėjai — aktorius Algi
mantas Dikinis ir Instituto dės
tytojas dail. Adolfas Valeška.

IV. MUZIKINIS EPILOGAS:
♦♦♦: "Giesmė saulei". Mu

zika Jono Dambrausko. Gieda 
(magnetofoninėj juostoj) ■ Chi
cagos Lietuvių Operos choras. 
Diriguoja Operos chormeisteris 
Alfonsas Gečas. Akompanuoja 
Faustas Strolia. Šią giesmę Ope
ros choras Į magnetofoninę juos
tą tgiedojo specialiai Donelaičio 
vakarui.

V. DONELAIČIO RAŠTU PA
RODA

Parodoje išstatoma visa, kas 
šio meto sąlygomis beprieina
ma: Donelaičio gyventų vietovių 
padidinti paveikslai, jo išlikusių 
laiškų ir rankraščių pavyzdžiai, 
kelių senesnių ir naujausių lai
dų jo raštų egzemplioriai, auten- 
tiškiausieji veikalai lietuvių ir 
kitomis kalbomis apie pat| Done
laitį ir kt. Paroda veiks dvi die
nas: gegužės 9 (nuo 7 v,v.) ir 
10,
VI. SUKAKTUVINIS LEIDINYS

Šiai išskirtinei sukakčiai at
žymėti Pedagoginis Lituanistikos 
Institutas, savo mecenatų pade
damas, išleidžia ir sukaktuvini 
leidinį, vardu "Kristijonas Done
laitis", kurio pagrindinį turinį

VYTAUTAS NAKAS

DIRVA

sudaro to klasiko pasakėčios. 
Leidinys pasirodys Donelaičio 
vakaro metu.

Vakaro programa prasidės 
nustatytu laiku. Publika labai 
prašoma nesivėluoti.

Į Donelaičio gimtadienio 
šventę visus atsilankyti kvie
čia

Pedagoginis Lituanis
tikos Institutas

DANGUOLE ŠUKELYTĖ

UOSIS JUODVALKIS

Viotcesierio 
skautų veikla

"Neringos" viet. ir "Nevėžio" 
tunto rengta Kaziuko mūgė Mai
ronio parke praėjo su pasiseki
mu. Ji sutraukė ne tiktai vieti
nius lietuvius, bet joje buvo ma
tyti skautų vadovų ir svečių iš 
Bostono, Hartfordo, Providence 
ir New Britain. Erdvioje salėje 
buvo išsidėstę paukštytės su 
smulkiais rankdarbiais, saldai
niais, baronkomis ir "Laimės 
Šuliniu" mažiesiems. Vyr. skau
tės su savo išaustomis juosto
mis, lėlėmis, medinėmis lėkš
tėmis ir kitais rankdarbiais, pa
darytais skaučių rankomis. Skau
tai vyčiai turėjo labai gražiai 
pagamintų iš medžio skautų ir 
skaučių ženklų ir lietuviškų vė
liavėlių prie Gedimino stulpų.

Stalai buvo nukrauti įvairiais 
skanėstais.

Mūgėje buvo parodos stalai, 
kuriuose įvairūs medžio droži
niai, lietuviškos knygos, gintaro 
išdirbiniai, papuošalai, lietuviš
ka ir anglų kalboje spauda apie 
Lietuvą, padėjo geriau pažinti 
lietuvius ir Lietuvą mugės lan
kytojams ne lietuviams, ar ir 
lietuviams, jos niekada nemačiu
siems.

Visi lankytojai galėjo pasivai
šinti lietuviškais valgiais, ku
riuos gamino E. Matulevičienė,
O. Pajedienė ir Vydunienė.

Mugei baigiantis buvo sureng
tas skautiškas laužas pavadintas

"Tėvynės Laužu", kurį pravedė 
V. Mantautas.

Nuoširdus ačiū priklauso vi
soms mamytėms už darbą ir pa
dovanotus pyragus bei kitus ska
numynus.

Worcesterio skautai gegužės 
2-3 d.d. Maironio parke minės 
savo 10 metų gyvavimo dešimt
metį. šeštadienį 7 vai. vakare 
prasidės koncertas. Jį išpildys 
iš New Yorko atvykęs skautų vy
čių oktetas. Po koncerto bus va
karienė, pasilinksminimas ir su
sipažinimas su atvykusiais sve
čiais iš kitų vietovių.

Sekmadienį 9:30 bus iškilmin
gos pamaldos Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioje, kuriose skau
tai dalyvaus organizuotai su uni
formomis ir vėliavomis. Po pie
tų 2 vai. Maironio parke įvyks 
iškilmingas dešimtmečio pami- 
nėjimas-sueiga, skautiškas lau
žas. Po laužo bus bendros vai
šės.

Visi tėvai, sakutai vadovai iš 
kitų apylinkių maloniai kviečiami 
atvykti šeštadienį į koncertą ir 
sekmadienį į iškilmingas pamal
das ir dešimtmečio minėjimą.

JAV TEISMAI NEPRIPA
ŽĮSTA SOVIETŲ NACIO
NALIZACIJOS AKTŲ PA
BALTIJO VALSTIBĖSE

"Nacionalizacijos dekretas ne
buvo tos suvereninės valdžios ak
tu, kuriuo akcinė bendrovė buvo 
įsteigta, tai buvo brutalaus įsiver 
žėlio jėgos aktas, neturįs jokių 
įstatyminių galių”, paaiškino Fe
deralinio teismo teisėjas New 
Yorke, sprendžiant Rygoje veiku
sios Volfšmito akcinės bend
rovės klausimą. Teismas pripa
žino, kad toji akcinė bendrovė 
juridiniai tebeegzistuojanti, nors 
jos faktinė veikla ir buvo nutrauk
ta okupacinės valdžios dekretais. 
Tų dekretų nepripažįsta JAV, ly
giai kaip šio krašto vyriausybė 
nepripažįstanti kitų okupacinių 
veiksmų teisėtumo.

♦ MENO AGENTŪRĄ įsteigė 
latvių organizacija DaugavasVa- 
nagi savo suvažiavime, įvykusia

New Yorko lietuvių vyrų choras, vadovaujamas muz. Vlado Baltru
šaičio, ruošiasi savo pirmajam koncertui, kuris įvyks gegužės 24 d. 
New Yorke. P ąžuolo nuotrauka

KVIEČIAME ĮSIGYTI NEW YORKO VYRŲ 
OKTETO PLOKŠTELĘ

”MES ŽENGIAM SU DAINA”
Plokštelėje įdainuota 17 lietuviškų liaudies, žygio 

ir pramoginių dainų.
Įsigydami plokštelę per Oktetą, paremsite Okteto 

darbą ir įgalinsite antrosios plokštelės išleidimą. 
Kaina;

Oktetas, c/o Alksninis, 45-44 167 St., Flushing 58, N. Y. 
Užsakant pridėti ir persiuntimo išlaidas.

1 —10 plokštelių PO 4.00 dol.
11-25 H 3.00
26 — 50 »> 2.75 n
Virš 50 „ »» 2.50

Užsakymus drauge su čekiu siųsti : New Yorko Vyrų

Vyr. Skautininkas Br. Juodelis riša kaklaraištį naujai pakeltam J 
paskautininkus Clevelando Pilėnų tunto adjutantui Kęstučiui Gai- 
žučiui. V. Pliodžinsko nuotrauka

CLEVELANDO PARENGIMU
_ _  KALENDORIUS _ _

GEGUŽĖS 9 D. Pianisto And-

me 18 ir 19 bal. Clevelande. Agen
tūros tikslas — organizuoti ir ko
ordinuoti koncertus, teatro spek
taklius, dailės parodas, paskai
tas ir tų parengimų keliones po 
latvių kolonijas JAV ir Kanadoje.

* LIETUVIŲ KREPŠINIO RINK
TINES kelionės Australijon reikš 
mę gražiai įvertino latvių laik
raštis Lalks, iškeldamas tos ke
lionės propagandinę reikšmę Pa
baltijo tautoms. Ta proga laikraš- 
tis taip pabrėžia jau dabar rodo
mą didelį tąja viešnage susidomė
jimą ne tik pabaltiečių tarpe, bet 
ir Australijos televizijos ir radi
jo stočių bei visuomenės tarpe. 
Esą būdinga, kad jau šiuo metu 
Australijos televizijos ir radijo 
stotys reikalauja medžiagos ne 
tik apie lietuvių sportininkus, bet 
ir aplamai apie lietuvių visuome
ninį ir kultūrinį gyvenimą.

1964 m. gegužės 4 d,

riaus Kuprevičiaus ir solistės 
Lilijos šukytės koncertas šv. 
Jurgio parapijos salėje. Rengia 
Dainavos-jaunimo stovyklos glo
bos komitetas Clevelande.

GEGUŽĖS 23-24 LietuviųFron- 
to Bičiulių konferencija Čiurlio
nio Ansamblio namuose.

GEGUŽĖS 17 D. LLK pirm. V. 
Sidzikausko paskaito politiniais 
klausimais. Rengia LB I Apyl, 
valdyba.

GEGUŽĖS 17 D. šv. Kazimie
ro Lituanistinės mokyklos moks
lo metų užbaigimas Naujosios 
Parapijos salėje.

GEGUŽĖS 24 D. Kun. klebono
T. Angelaičio 30 m. kunigystės 
jagerbimas - banketas Naujos 
Parapijos salėje.

BIRŽELIO 6 D. įvykstančios 
dainų šventės repertuaro kon
certas, J. Puodžiūno ir V. Ka
rosą itės baletas šv. Jurgio pa
rap. salėje.

* BIRŽELIO 7 D. Saleziečių 
gimnazijai paremti parengimas 
Čiurlionio Ansamblio namuose.

BIRŽELIO 21 D. Vysk. M.
Valančiaus lit. mokyklos gegu
žinė.

BIRŽELIO 27 D. sportininkų 
vakaras Pabaltijo žaidynių pro
ga Slovenian Auditorium.

BIRŽELIO 28 D, Kariui parem
ti gegužinė Čiurlionio Ansamb
lio namuose. Rengia LVS Ramo
vė,

BIRŽELIO 28 D. SLA 14 kuo
pos vasaros pobūvis.

LIEPOS 18 D. Riviera Country 
Club salėje įvyksta Tėvynės Gar
sų radijo valandėlės 15-os metų 
sukakties balius.

RUGSĖJO 6 D. koncertas Nau
josios Parapijos salėje fortepi
jono fondui.

RUGSĖJO 6 D. Lietuvos Tau
tinės šventės minėjimas šv. Jur
gio parap. salėje. Rengia LB 1-os 
Apyl. V-ba.

RUGSĖJO 20 D. susipažinimo 
pobūvis Čiurlionio Ansamblio na
muose. Rengia LVS Ramovė.

HESĖIIAMI CHICAGOJE PIRKITE GAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

Savininkai: J. Janūsaitis ir J. Mažeika

PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

PARAMA
ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI

CAPE COD, Mass.

• Atostogoms Cape Code, 
Centerville, Mass. nuomo
jamas namas, idealus 2 šei
moms. 7 kambariai, 4 mie
gamieji, gražus privatus 
kiemas, arti jūros. Kreip
tis — Vieškalniai, 21 Bow- 
doin Avė., Boston 21, Mass. 
Tel. GE 6-5139. (51-53)

1. STREGA — Liųuer, Import. from Italy... .5th
2. KRON BRANNVIN AQUĄVIT švediška. .5th
3. NAPOLEON Vermouth, Import.

from France......................................
4. Popular GERMAN VSOP Brand ..
5. PORT, SOUTHERN, RHINE Wine

5th
5th
5th

$5.75
$3.98

$1.19 
$4.69 
$ .69

6. ST. REMY BRAND, Import.
from France..................................

7. LIEBFRAUMILCH Wine...........
8. BORDEAUX Wine ,Red or White

5th $3.98
5th $ -98
5th $ -98

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

STATI SA«M

STATĖ FARM 
MUTUAL 

AUTOM1BILE 
INSURANCE 
COMPANY

THE BEST 
FOR LESS!

Frank Zapolis
320814 W. 95 St.

CHICAGO,
ILL., 60642

Phone:
GArden 4-8654

RUGSĖJO 27 - SPALIO 4 A. 
Tamošaitienės dailės, tautinių au
dinių ir drabužių paroda Čiurlio
nio Ansamblio namuose. Rengia 
LB I apyl. valdyba.

SPALIO 10 D. SLA 136 kuo
pos vakaras šv. Jurgio par. sa
lėje.

LAPKRIČIO 7 D. Pilėnų tunto 
vaidinimas šv. Jurgio parapijos 
salėje.

LAPKRIČIO 21 D. Lietuvos ka
riuomenės šventės minėjimas. 
Rengia LVS Ramovė.

LAPKRIČIO 26-29 D. Ameri
kos ir Kanados Ateitininkų Sen
draugių suvažiavimas.

GRUODŽIO 31 D. Naujųjų Metų 
sutikimas Slovėnų auditorijoje. 
Rengia Lietuvių Bendruomenė.
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CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• Vija Vėtra, iškili lat

vių balerina iš Australijos, 
lankosi po latvių kolonijas 
JAV. Gegužės 16 d. jos ba
leto koncertas įvyks Chica
goje, McCormick Place, o 
gegužės 16 d. atvyks į Cle
velandą. Clevelando kon
certo vieta dar bus paskelb
ta vėliau.

Vyr. skautininkas Br. Juodelis tarp Pilėnų tunto skautų, vilkiukų ir vadovų. V, Bacevičiaus nuotrauka

”A” ONE LAWN & GARDEN 
SERVICE AND SUPPLIES 

TRĄŠOS — SĖKLOS — ŽIEDAI — GĖLĖS 
TRĄŠOS — PAGRINDINIS MŪSŲ BIZNIS.

Gėlės šermenims ir vestuvėms.
Tel. 781-8111 3131 Superior Avė.

Cleveland, Ohio 44114
JURGIS SIDABRAS — savininkas.

* ALBERT S. PORTER, ap
skrities inžinierius, kandidatuo
ja demokratų sąraše perrinki
mui J tas pačias pareigas. Šiuo 
metu jis kartu yra ir apskri
ties demokratų pirmininkas.

Viešose pareigose jis yra jau 
36 metai.

Padarytoji pažanga kelių ir til
tų statyboje yra priskaitoma jo 
nuopelnu.

Jo išrinkimą apskrities inži
nieriaus vietai remia vietinė spau - 
da ir eilė žinomų organizacijų.

♦ Į CLEVELANDO ORKEST
RO sezono uždarymo koncertą ge. 
gūžės 7 ir 9 d. bilietai jau iš
parduoti. Ta proga specialus kon
certas duodamas dar sekmadienj, 
gegužės 10 d. 3 vai. p.p. Į tą 
koncertą bilietus galima gauti 
Burrows krautuvėse ir Severan- 
ce Hali.

Šiam koncertui, kuriam diri
guos pats maestro George Szell, 
numatyta Verdi "Requiem Mi
šios", su 4 solistais ir choru. 
Solistais pakviesti sopranas 
Phyllis Curtin, mezo.sopranas 
Regina Sarfaty, tenoras Jan 
Peerce ir bosas - baritonas Tho 
mas Paul.

Visais apdraudos reikalais 
kreipkitės į vieną iš seniau
sių apdraudos įstaigų Cleve
lande.

Mūsų ”Stock Casualty 
Co’s” duoda 15-25% nuolai
dos geriems mašinų vairuo
tojams.

ATSTOVAS
VYT. SENKUS

WO 1-6820
M. A. SCHNEIDER CO.

2710 Lorain Avė., 
Cleveland, Ohio

• Baliy-koncertų ir kito
kių pramogų bei parengimų 
rengėjų dėmesiui.

Vincas Apanius, greta vi
sų kitų sodininkystės pa
tarnavimų atlieka ir deko
ravimo gėlėmis darbus pa
talpose^ Kainos gana priei
namos ir bus atsižvelgta į 
pageidavimus, iš anksto su
sitarus.

Kreiptis: 382-1606
503 Riehinond Rd. 

Richmond Hts., Ohio

SKAUTIŠKAS 15-METIS 
CLEVELANDE

Balandžio 26 d. Clevelando Pi
lėnų tuntas kukliai atšventė lie
tuvių skautų veiklos Clevelande 
15 m. sukakt|. Tunto sueiga pra
dėta tautos himnu ir malda į pa
saulio skautų globėją Šv. JurgĮ.

Sukakti švenčiant gražus būrys 
jaunimo stojo skautiškon vagon. 
Skauto |žod| davė: R. Damušis, 
A. Meilus, R. Staškevičius, K. 
Karsokas, L. Staškūnas, V. ža- 
garskas, A. Žemaitis, Ed. Ča- 
pas, V. Pažemis, K, Kizevičius, 
Alg. Matulevičius, R. Vasi
liauskas, M. Gatautis, ir Alg. 
Dautartas. Vilkiuko lžod| davė: 
D. Dautartas, V. Gudėnas, R. 
Kazlauskas, V. Klimaitis, G. Ma
čys, Jui. Merkys, Juoz. Merkys, 
Alg. Mainelis, R. Pliodžinskas ir 
J. Vasiliauskas. Skautininkų-kių 
ratelyje skautininko lžod| davė | 
paskautininkio laipsnį pakeltas 
v. si. Kęst. .Gaižutis. Brolijos 
Vyr. Skautininkas Br. Juodelis 
užrišo kaklaraiščius visiems {žo
di davusiems. Skautai ir vilkiu
kai buvo apdovanoti knygomis.

Buv. Pilėnų tuntininkas, LSS 
Tarybos narys, ilgametis LSB 
Vadijos narys ir naujoje kaden
cijoje LSS Garbės Teismo narys 
skauto. Vytautas Kamantas LSS 
Tarybos Pirmijos buvo apdova
notas Lelijos ordinu. Tą ordiną 
jam jteikė Brolijos VS. Pilėnų 
tuntininkui V. Jokūbaičiui {teik
tas ordinas Už Nuopelnus.

Tuntą sveikino Brolijos VSBr. 
Juodelis. Jis priminė padavimą 
apie šv. Jurgio kovą su slibinu. 
Šiuo metu Lietuva ir mūsų lie
tuviškumas esą atiduoti slibinui. 
Kaip Šv. Jurgis, mes privalome 
tą mūsų lietuvybę išgelbėti. Jis 
palinkėjo išlaikyti {žodi gyveni
me. Neringos skaučių tunto var
du sveikino tuntin. V. Butkienė, 
palinkėdama ištvermės skautiš
kame bei lietuviškame gyveni
me, o vadovams darnaus bend
radarbiavimo. Gauta eilė sveiki
nimų raštu.

Pilėnų tuntin. V. Jokūbaitis pa
dėkojo už sveikinimus ir trumpai 
nupasakojo 15 m. skautiškos veik
los vystymąsi. Liet, skautai pra
dėjo veikti Clevelande 1947. V.27, 
v.s. Vincui Kizlaičiui sušaukus 
pirmąją sueigą. Draugovė išau
go J vietininkiją, o paskui tapo 
Pilėnų tuntu. Per tuos 15 metų 
liet, skautams vadovavo -- v.s. 
V. Kizlaitis, s. Z. Dučmanas, 
j.v.s. VI. Petukauskas.ps. R. Ba
joraitis, v.s. V. Šenbergas, s. V. 
Kamantas, v.s. Pr. Karalius ir 
dabar s. V. Jokūbaitis. Pertuos 
15 metų tėvų talką vairavo 7 sk. 
tėvų komitetai. Pirmajam k-tui 
pirmininkavo B. Gaidžiūnas. 
Anuo metu mūsų skautai buvo ap
rūpinti pirmuoju palapinių krai
čiu, kuriuo paskui naudojosi dau
gelyje vasaros stovyklų. Vėliau 
sk. tėvų komitetams pirmininka
vo — A. Barkus, VI. Braziulis, 
O. Jokflbaitienė, Ed. Stepona
vičius, B. Auginąs ir dabar pir. 
J. Pažemis.

Sukaktuvinė Pilėnų tunto suei
ga buvo užbaigų trumpa menine 
programa.

Clevelando liet, skautų 15 m. 
sukakties proga | aukštesnius vy 
resniškumo laipsnius pakelti: | 
vyresn. skiltininko — s.v. skltn.

Vytautas Januškis; ,| skiltininko 
-- pskltn. Marius Jakulis ir pa- 
skiltininko -- skautai Vytautas 
Puškorius ir Algis Pliodžinskas.

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

RE-ELECT
FRANK M.

BRENNAN
COUNTY TREASURER

J. P. McKinney, Chairman, 
1392 Elbur Avė., Lakewood, Ohio

Tikrieji The llluminating Company savininkai

prašome atsistoti!
JAKUBS & SON

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs &. VVilliam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 -1763 KE 1 - 7770

"Teisybę pasakius, kas gi yra The llluminating 
Company savininkai?’’ Į tą klausimą daugiau nei 
39,CC0 žmonių atsakys: ”Aš esu!’’ Ir jūs pama
tysite, kad tie žmonės ateina iš įvairiausių luo
mų .. . iš įvairiausių socialinių pakopų. Įvairūs 
specialistai, prekybininkai, taksi šoferiai, sekre
torės, llluminating Company tarnautojai, namų 
šeimininkės. Tik išvardinkit bet kokią profesiją, 
ir rasite investavusį į llluminating Company. Vi
si šie akcininkai savo pinigus turi investavę ge
ram tikslui. .Jie tiki j Amerikos laisvąją ūkio sis
temą ir kaip jąja galima pasitikėti.
Jie tiki ,kad The llluminating Company yra ben
drovė su patikimais pagrindais ir šviesia ateitim. 
Jie tiki, kad jie yra sveikai investavę šiai dienai

ir ateičiai.
Svarbu, kad ir jūs galite tapti The llluminating 
Company savininku, tiesioginiai ar netiesioginiai. 
Jei turite draudimą, jei esate pensijų fondo na
riu, jei turite akcijų bendrame fonde, turėtumėte 
žinoti, kad ir šios institucijos turi investavę pi
nigus j llluminating Company akcijas.
Taigi .. . kas yra The llluminating Company sa
vininkai? Tai tūkstančiai žmonių, tikinčių j lais
vojo ūkio sistemą, suteikiančią progų užsidirbti.

ZtelLLUMINATING^^
An Th« H lh« Natlan



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dail. Antanas Vaikš- 
noras, gyvenantis Cleve- 
lande, buvo išrinktas į iš
kilių JAV dailininkų būre
lį, kurių dailės darbai rung
sis Springfield, Missouri 
meno muziejuje t. v. Wa- 
tercolor USA National 
Competition.

Toji geriausių dailės dar
bų atranka vyks nuo ge
gužės 1 iki gegužės 7 d.

• Dirvų galėsite perskai
tyti ir atostogaudamas 
Cape Cod, Mass., nes va
sarvietė MEŠKA jau užsi
sakė Dirvų vasaros sezo
nui.

Rezervacijas jau dabar 
kviečiame padaryti sekan
čiu adresu: S. Lūšys, 88-01 
101 St., Richmcnd Hill, N.
Y. Telef. VI 9-1193 Area 
Code 212.

• Chicagos lituanistinių 
mokyklų ir moksleivių tau
tinių ansamblių šventė 
įvyks gegužės mėn. 24 d. 
(sekmadienį), Bučo darže, 
Willo vvSprings, III.

DETROIT

• LB Tarybos rinkimai 
Detroite įvyks gegužės 9-10 
dienomis, Lietuvių Namuo
se, 3009 Tilman St., De- 
troit, Mich. 48216. Rinki
mų būstinė bus atdara nuo 
10 vai. ryto iki 3 vai. po 
pietų.

Apylinkės rinkiminė ko
misija ragina visus Detroi
to lietuvius, turinčius 18 ir 
daugiau metų amžiaus, 
gausiai dalyvauti rinki
muose.

• LVS Ramovė Detroito 
skyriaus naują vaidybą ba
landžio 25 d. pasiskirstė 
pareigomis: J. Mitkus 
— pirmininku, B. T a ta
rų n a s — iždininku, L. 
Kalvėnas — sekreto
rium ir J. Šimkus — 
valdybos nariu — kandida
tu. Revizijos komisija pa
likta senoji: č. š a d e i k a 
ir V. šlikas.

Naujoji skyriaus valdy
ba, pagerbdama savo ilga
mečius skyriaus narius SU

A t A

IRENAI DAPKUVIENEI
mirus, jos vyrui, mamytei ir sesutėms su šeimo
mis gilaus skausmo prislėgtiems, reiškiame nuo
širdžią užuojautą ir kartu liūdime

Birutė ir Edvardas 
M a 1 c a n a i

Mūsų brangiam vvrui ir tėveliui
MEČIUI KAVALIAUSKUI

mirus, nuoširdžiai dėkojame: kun. Virmauskui ir 
kpn. Klimui, suteikusiems paskutini dvasinį pa
tarnavimą, dr. Br. Mikoniui, sumaniai subūru
siam L. T. D-jos narių pagarbos pareiškimą, ta
rusiam šiltą atsisveikinimo žodi ir rūpestingai 
tvarkusiam giedojimo bei laidojimo apeigas; taip 
pat ir Bostono Teisininkų Draugijai, Bostono A. 
S. D. ir Korp! Vytis draugovėm ; pp. Kubiliams, 
p.p. Andriuliams ir p.p. Griauzdėms už betarpišką 
ir nuoširdų atjautimą, p. Br. Uteniui, velionio nuo
širdžiam bičiuliui už paskutinį Sudiev; kun. dr. P. 
Dagiui, p. St. Santvarai, p. Sondai ir p. Žičkui, 
šiltai atsiliepusiems spaudoje; p. Šveikauskų šei
mai, p.p. Lembertams, poniai Bronei ir ponui An
tanui Kalvaičiui, p.p. Velbasiams už širdingą užuo
jautą; p. Paukštienei už prasmingą dovaną — 
Kristaus paveikslą.

Taip pat jungiame mūsų giliausią padėką ir 
visiems kitiems lietuviams, kurie lankė jo palai
kus, nuoširdžiai meldėsi už Jį.

Mes tačiau tikime, kad nuoširdi lietuviška 
malda, kurini a. a. mūsų vyras ir tėvelis gyveno 
ir tikėjo, Aukščiausiojo tikriausiai bus išklausyta.

Ieva Kavaliauskienė 
ir duktė Marytė

AUKOS DIRVAI
J. Jankaitis, Toronto........ $2.00
J. Česėkas, Toronto........... 2.00
T. Bilnstrubas, Chicago .... 5.00 
V. Janulaitis, Chicago........ 5.00
J. Pupininkas, Rochester .... 1.00
L. Baltrušaitienė, BrooklynlO.OO 
Dr. J. Pavilionis, Chicago .. 4.00 
A. Čepulis, Philadelphia .... 3.00 
V. Mažeika, Chicago............ 1.00
P, Vaiginis, Cleveland..........L 00
J. Šarūnas, Hamilton......... 2.00
St. Šimoliūnas, Detroit......4.00
A. Vengris, Chicago...........4.00
St. Jurkūnas, Chicago.......... 4.00
Br. Buinys, Philadelphia ....4.00 
St. Matulevičius, Chicago ... 1.00 
Dr. J.šidargis,Sebewaing... 4.00 
V. Sutkus, Muenster (Vok.).. 5.00

laukiusius 70 metų am
žiaus: J. Šimkų ir J. 
Mitkų, nutarė įrašyti 
juos j skyriaus garbės na
rių sąrašus ir ateityje ne
imti iš jų nario mokesčio.

• Detroite Motinos Die
na bus paminėta gegužės 
mėn. 10 d., sekmadienį, 12 
vai. 30 min. Lietuvių Na
muose. Bus pagerbtos vi
sos lietuvės motinos su ati
tinkama paskaita ir meni
ne dalimi, šiais metais mi
nėjimas nebus varginantis, 
nes ir paskaita ir meninė 
dalis neužtruks ilgiau va
landos. Pirmą kartą sceno
je pasirodys ir berniukai 
su tautiniais šokiais. Taip 
pat Lituanistinės mokyklos 
choras, mergaičių tautiniai 
šokiai ir mokinių solo pa
sirodymai. Visi prašomi 
tinkamai pagerbti savo ir 
kitų motinas gausiai atsi
lankydami į minėjimą Lie
tuvių Namuose.
MIELOS DETROITIETES IR DE- 
TROTTIEČIAI!

Raudonasis Maskvos slibinas, 
pagrobęs mūsų tėvų žemę, paver
gęs mūsų tautą, mūsų brolius ir 
seses, mūsų gimines ir kaimy
nus, nesulaikomai tremdamas 
lietuvius į Sibiro miškus ar į 
plėšimus sunkiems darbams, 
atimdamas visas žmogiškąsias 
teises gyventi savo protėvių že
mėje, žalodamas garbingiausią 
tautinę kalbą, suvaržydamas re
liginį gyvenimą ir atimdamas

BALFO Chicagos apskr. susirinkimo grupė dalyvių suBalfo reikalų vedėju kun. L. Jankum. Sėdi iš 
kairės: A. Bubelis, N. Gugienė, V. Šimkus, J. Dilys; antroje eilėje kun. dr. F. Gureckas, E. Markūnie- 
nė, kun. L. Jankus, kun. B. Sugintas, Valauskas, I. Daukus; trečioj eilėj F. Sereičikas, J. Litvinas, J. 
Vepštas, O, Kapteinis ir kiti skyrių valdybų nariai, Balfo bičiuliai. V. Račkausko nuotrauka

BALFO VEIKĖJAI IŠREIŠKĖ PROTESTO REZOLIUCIJA
Balfo Chicagos apskrities val

dyba balandžio m. 25 d. Jaunimo 
Centre, sušaukė nepaprastą šal
pos srityje dirbančių asmenų in
formacinį susirinkimą, nes įChi- 
cagą buvo atvykęs kun. Lionginas 
Jankus, Balfo C V reikalų vedė
jas. Jisai sutiko padaryti prane
šimą apie Balfo šių metų veiklą 
ir kitas aktualijas.

Kun. L. Jankus pirmiausiai pa
lietė šalpos reikalus nurodyda
mas kiek buvo sušelpta lietuvių 

lietuvių turėtą turtą, skleidžia 
pasaulyje melagingus šmeižtus 
Prieš mūsų lietuvių veikėjus, - 
verčia mus visus dar didesniu 
Pasiryžimu įsijungti į lietuvių 
gelbėjimo darbą ir parodyti prie
šui, kad lietuvis dėl krikščio
niškųjų ir žmoniškųjų teisių ko
vos tol, ko priešas bus nugalė
tas ir pavergtas lietuvis atgaus 
laisvę ir teisę gyventi savo tė
vų ir prosenelių žemėjebeitvar
kytis taip, kaip jis norės. Tai 
įgimtoji žmogaus teisė!

Balfo 76 skyrius, švęsdamas 
lietuvių šalpos 20 metų sukaktį, 
kviečia visas Detroito lietuvių 
organizacijas - draugijas ir vi
sus detroitiečius jungtis prie 
Balfo ir tapti skyriaus nariais, - 
organizacijos įmoka 5 dol., opa- 
vieniai asmenys 1 dol. metams. 
Jungtinėmis jėgomis ir padvigu
bindami savo aukas, galėsime 
sušelpti kiekvieną reikalingą pa
ramos lietuvį. Tegul jis pajunta, 
jog priklauso krikščioniškajai 
lietuvių tautai.. Kiekvienas su
šelptas lietuvis taps .tikra ats
para prieš žiaurųjį priešą.

Jūsų įsijungimas į Balfo šei
mos narius parodys pasauliui, 
jog lietuvių tauta yra vieninga 
ir nenugalima ir kad jai reikia 
padėti kovoje dėl krašto ir tau
tos laisvės. Tad į kovą, mielos 
Sesės ir Broliai, J vieningą šal
pos darbą! Savo dalyvavimu ir 
savo auka pagerbsime tuos as~ 
menis, kurie prieš 20 metų įkū
rė šią garbingą Balfo organiza
ciją ir kurios vaisiais daugelis 
mūsų būdami tremtyje pasinau
dojome. Tebūna nuoširdi padėka 
Balfo įkūrėjams.

Detroito Balfo 76 sk. 
Valdyba

visame pasaulyje pinigais, siun
tiniais, knygomis bei laikraš
čiais. Chicagos rinkliavos aukos 
įgalino šalpą geriau ir plačiau 
išplėsti. Plačiau buvo svarstyta 
siuntinių tvarkymas Lenkijoje 
gyvenantiems lietuviams. Išsi
aiškinus reikalą, buvo nutarta 
siuntinių siuntimą daryti tik per 
Balfo centrą, nes kitaip vieni gau
na po kelis siuntinius, o kiti nie
ko. Centre yra užvesta kartoteka. 
Prašymų į metus gaunama iki 
5000 ir pasiunčiama po 1200 siun
tinių. Kiti siuntiniai eina į Lietu
vą, Sibirą. Reikėjo šelpti ir Bra
zilijoje ar Venezueloje J vargą 
patekusius tautiečius. Iš Brazili
jos nori atvažiuoti apie 50 Šeimų. 
Jų padaugės ir iš Vokietijos, nes 
ten yra likviduojamos kai kurios 
kuopos. Pernai tik Vokietijoje 
buv sušelpta 300 asmenų ir 11 gru
pių: šen. priegl., sanat., ir t.t. 
Iš Australijos prašo apie 15 afida- 
vitų atvykimui J JAV.

V. Šimkuspranešėapiedalyva- 
vimą BalfoCV posėdyjeNew Yor- 
ke ir jo nutarimus bei Balfo CV 
atkėlimo projektą į Chicagą, nes 
dabar jau nesiunčiami maisto ir 
rūbų siuntiniai į Europą, kaip 
anksčiau būdavo per New Yorko 
uostą. Be to, ragino iš anksto pa
siruošti spalio m. 17 d. važiuoti 
į Balfo seimą ir tarpt, parodą.

Buvo daug paklausimų, kuriuo
se dalyvavo apie 15 asmenų Jvair. 
reikalais.

Kita susirinkimo pusė buvo 
skirta išsiaiškinimui ir nušvieti
mui kun. L. Jankaus bylos, kurią 
jam sudarė Lietuvoje. Tą reika
lą plačiai nupasakojo pats "kalti
namasis", paskalydamas įdo
mesnes ištraukas iš vietinių ir 
Lietuvoje leidžiamų laikraščių, 
aiškiai jas aptardamas ir pa
reikšdamas, kad visa tai neatitin
ka tikrenybei. Sakė, kad nieko ne
reikia slėpti ir apie viską kalbėti 
viešai ir plačiai, o jam paskirtą 
bausmę 15 metų jisai atliksiąs dvi
gubu darbu Balfo naudai ir Sibiro 
maldaknygių paskleidimu po visą 
pasaulį. Dvigubu ryžtu reikia 
mums dirbti ir visus neteisin
gus kaltinimus atmesti. Atskirų 
asmenų kaltinimu akcija tik pra
sideda. Jų bus daugiau ir viso
kių, nes Žymesniuosius veikė
jus norima suniekinti, sugriauti 
pasitikėjimą ir išjungti iš aktin
gos veiklos. Jisai, sakosi, pakvie-

tęs į savo 25 metų sidabrinę ku
nigystės sukaktį ir Klaipėdoje gy
venantį, jam iš paskyrimo jo by
loje adv. Kiškį, kartu padėkoda
mas už jo neprašytą gynimą ir 
kartu prašydamas atsiųsti jam jo 
kaltinimo nuorašą, bet iki šiol dar 
nieko negauta.

šios bylos reikalu buvo priim
ta rezoliucija. Be to buvo nutar
ta skaitlingai dalyvauti ir para
ginti kitus, jubil. kun. L. Jan
kaus 25 m. bankiete ir iškilmin
game jo pagerbime gegužės m. 
24 d. Chicagoje.

Antanas Gintneris

Baletas Toronto 
scenoje

V. Karosaitės ir Puodžiūno ba
leto šokių vakaras, dalyvaujant 
ksilofonistei Ninai Rae, praėjo 
tikrai gražiai,atsilankiusiems pa
likdamas neišdildomus prisimi
nimus.

Pirmojoj dalyj jie išpildė Čai
kovskio Romansą, Liszt’o Rapso
diją ir pagal liaudies muziką -- 
Kas bernelio sumislyta. Po per
traukos pasigėrėtinai buvo išpil
dytas Don Ouichotas ir pabaigai 
Lietuviškas popuri, čia įėjo ne
mažiau 10 populiarių ir visiems 
gerai žinomų dainų. Visai vyku
siai ir vaizdžiai jos išraiškos 
šokyje buvo perduotos žiūro
vams. Ksilofonistė Nina Rae, įsi
terpdama tarp atskirų šokių, vir 
tuoziškai išpildė Malagueną, Ko- 
medijanto šokį, Avė Maria, Bar- 
carole, Miegančią karalaitę ir 
Hora Staccato,

Baleto šokėjai V. Karosąitė ir 
J. Puodžiūnas atkeliavę nuo Ra
miojo vandenyno krantų, sudarė 
mums torontiečiams malonią pro
gą susirinkti ir pamatyti tai, kas 
ui reui tepasitaiko. Jie atsive

Baleto šokėjai V, Karosaitė Ir J, Puodžiūnas iš Hollywoodo šiuo 
metu lanko lietuvių kolonijas.

žė puikią ir gerai paruoštą pro
gramą, kurią susirinkusieji 
įtemptai sekė. Jų judesiai buvo ža
vingi ir atsispindėjo juose Us 
grožis, kurį lengvai kiekvienas 
žiūrovas pajuto.

Balete pasiryžimas, ambicija 
ir disciplina suteikia sparnus, 
kuriais galima kiek aukščiau pa
kilti nuo kasdienybės, šie du jau
nuoliai iškopė J aukštumas, to
dėl, kad jie ryžosi, dirbo ir sie
kė tobulybės.

Sukasdienėjimas ir neturėji
mas jokio tikslo, žmones daž
niausiai nei neišmėginusius savo 
visų galių, veda visokiais krei
vais keliais į užuomarštį. Jie 
Pasiklydę veltui praleidžia laiką 
ir blogiausiai dar yra tai, kad 
dingsta pasiryžimas ir norai kilti 
į tuos tolius, kurie anksčiau žavė ■ 
jo ir viliojo. To jokiu būdu nebū
tų galima pasakyti apie šiuos jau
nus baleto šokėjus V. Karosaitę 
ir J. Puodžiūną. Jų pasiryžimas 
kaip matyt, buvo tvirtas ir vi
sas kliūtis nugalintis, o darbas 
lydimas kietos disciplinos. To
dėl ir tas grakštumas pasiektas 
jų šokyje buvo malonus, leng
vas ir spalvingas.

Taigi yra džiugu, kai matome, 
kad mūsų jaunimas nesnaudžia, 
bet dirba. Jis dirba su ambicija 
ir atsidėjimu gerai suprasda
mas, kad visos gėrybės ir laimė
jimai pasiekiami tik darbu.

Šis išimtina proga įvykęs bale
to šokių vakaras Toronte buvo 
suruoštas LB vietos apylinkės 
valdybos balandžio 25 d. Heydon 
Park mokyklos salėje. (pb)

• Skautu tėvų - rėmėju 
komitetas balandžio 26 d. 
Prisikėlimo parapijos salė
je suruošė sekmadienio po- 
pietę-kavutę. Programų iš
pildė solistė J. šriubiškie- 
nė, smuiku — Stp. Kairys, 
deklamacija iš Donelaičio 
raštų — R. Merkelytė ir kt. 
Solistei akomponavo muz. 
Skrinskaitė. Kavutės metu 
žodį tarė tuntininkas K. 
Batūra ir Vajaus komiteto 
pirmininkas dr. J. Yčas.

Programa nors ir buvo 
gražiai išpildyta, tačiau to
kia proga, kada susirenka 
daugumoje skautų tėvai, 
jiems būtų buvę miela pa
matyti scenoje savo vaiku
čius ir patirti ko jie be- 
skautaudami yra išmokę.

Šio parengimo pelnas ski
riamas skautų stovyklavie
tės virtuvės reikmenims 
įsigyti.

• D. Dalinda ilgametis 
lietuvių kredito kooperaty
vo Paramos Priežiūros Ko
miteto narys ir vienas iš 
steigėjų, išvyko iš Toronto 
nuolatiniam apsigyvenimui 
į JAV. Balandžio 25 d. jam 
buvo suruoštos kuklios vai
šės ir prisiminimui Para
mos vardu įteikta dovana.

BALFO CHICAGOS APSKRITIES

REZOLIUCIJA
Balfo Chicagos apskr. nariai susirinkimo me

tu 1964 m. balandžio mėn. 25 d., Jaunimo Centre, 
sūsipažinę su Sovietų Rusijos, Lietuvos okupan
to, pradėta nauja teroro akcija prieš lietuvius, ir 
atkreipę dėmesį j Lietuvos okupanto daromus su
fabrikuotus kaltinimus lietuviams esantiems lais
vajame pasaulyje, šiuo atveju Balfo reikalų ve
dėjui kun. L. Jankui, vienbalsiai nutarė:

Pareikšti kun. L. Jankui pilną ir visišką pa
sitikėjimą, vienkart pasižadant dar intensyviau 
dirbti kilnų šalpos darbą, tuo stiprinant mūsų or
ganizaciją BALFĄ.

Pritarti Balfo Direktorių 1964 m. balandžio 
mėn. 18 d. rezoliucijai, kurioje yra pasmerkta 
Lietuvos okupanto pikta propaganda prieš kun. 
L. Jankų.

Kviesti lietuvių visuomenę atsiriboti nuo tri
jų lietuvių kalba išeinančių laikraščių, kurie 
spausdina Lietuvos okupanto paduodamus šmeiž
tus prieš kun. L. .Jankų, ir tilo talkininkauja oku
pantui niekinant ir šmeižiant laisvuosius lietu
vius.

Balfo Chicagos Apskrities 
VALDYBA
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