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VOKIEČIAI IR LENKAI
ODERIO - NEISĖS LINIJOS PAVERTIMAS SIENA
Vokiečiams 1945 m. ka
pituliavus,
Trumanas,
Attlee ir Stalinas Pots
dame sutarė, kad pietinė
Rytprūsių dalis visiems
laikams atiteks Lenki
jai, šiaurinė — Sovietų
Sąjungai. Jie taip pat su
tarė Lenkijai atiduoti
dar dalį Vokietijos iki
vadinamos Oderio Nei
sės linijos, pavadinda
mi ją ne siena, bet tik
demarkacijos linija ir
rezervuodami teisę galu
tiną Vokietijos Rytų sie
ną nustatyti taikos kon
ferencijai. Tas rezervas
20 metų palaikė vokiečių
viltį, kad šiuo klausimu
dar nepasakytas paskuti
nis žodis, nors trys di
dieji kartu ir buvo nuta
rę visus vokiečius iš per
duotos teritorijos repat
rijuoti į Reichą. Jei jie
iš tikro būtų tikėję, kad
nustatyta demarkacijos
linija nėra galutina, kam
gi tremti gyventojus?
Viso Lenkijai buvo ati
duota per 103.000 kv. ki
lometrų teritorija, už ką
Lenkija turėjo atiduoti
181.000 kv. kilometrų sa
vo Rytų dalies Sovietijai.
Rezultate tų teritori
nių pertvarkymų, iš len
kams ir sovietams ati
tekusių žemkį-bvvo itS
tremta apie 12 milijo
nų vokiečių. Iš tų 8 mi
lijonai pasiekė Vakarų
Vokietiją, kiti liko Ry
tų
Vokietijoje. Tokiu
būdu kas šeštas Vakarų
Vokietijos
gyventojas
buvo tremtinis iš Lenki
jos.
Nors jų organizacijos
ir palaikė viltį kada
nors grįžti į gimtąją že
mę, negailestingas lai
kas darė savo. Šiandien
jie beveik visi yra neblo
gai įsikūrę Vakarų Vo
kietijoje ir tur būt tik la
bai maža dalis, jei galė
tų, grįžtų namo. Politi
niai tremtiniai nesuge
bėjo sudaryti vieningos
partijos, kuri dar galė
tų surinkti 5% visų bal
sų ir tokiu būdu įgalin
ti savo atstovavimą Bon
nos seime. Dėl jų balsų
tačiau varžėsi ir varžo
si abi didžiosios parti-

VYTAUTAS MESKAUSKAS

ir Sovietų Sąjungos) kon
trolėje.
Atrodo, kad lenkai to
jos — krik, demokra
kį
pasiūlymą turėtų pri
tai ir socialdemokratai.
imti
su didžiausiu
Pastarieji net dar griež
džiaugsmu
kaip savo tau
čiau negu pirmieji sakė
tinių
aspiracijų
apvaini
si niekados nepripažinkavimą.
Vietoje
to ta
sią Oderio-Neisės lini
čiau
Varšuvos
vyriausy

jos galutina siena. Ko
bė
pareikalavo
prie
to

kio tačiau masto katas
trofa turėtų ištikti Ry kio susitarimo dar prie
tų Europą, kad praras dą 500.000.000 markių
tos teritorijos, kuriose sumoje! Atrodo, kad Ry
pusę gyventojų jau su tų Vokietijos ir iš da
daro ten gimę, vėl grįž lies Maskvos valdovai
nėra visai patenkinti su
tų Vokietijon?
Praktišką galimybę bu sitarimu tarp Lenkijos
vo sunku numatyti, todėl ir Vakarų Vokietijos.
jau kancleris Adenaue- Jiems reikalingas san
ris privačiai tą norą va tykių įtempimas.
Jei Varšuvos vyriau
dino iliuzija. O iliuzijos
sybė
to
reikalavimo
anot jo, neturi didelės
griežtai
laikysis,
Brand
vertės istorijos eigoje.
to
OST
politikai
bus
su
Laikui toliau bėgant vis
duotas
nemažas
smūgis.
daugiau įsivyravo pažiū
ra, kad ginčas dėl fakti- Mat, Brandtas tikėjosi,
nos sienos pavadinimo kad vokiečiai už tokį le
neturi daug vertės. įsi galų sienos pripažinimą
senėjusios padėties pri ne tik neturės nieko mo
pažinimas teisėtai galė kėti, bet dar gaus teisę
Lenkijoje
tų tik atidaryti kelią nau repatrijuoti
dar
gyvenančių
porą šim
jom galimybėm. 1962 me
tų
tūkstančių
vokiečių
tais tik 26% Vakarų Vo
kilmės
asmenų.
Dabar
kietijos gyventojų prita
tinėm sąlygom, net jei
rė Oderio-Neisės lini
prašoma pusė miliardo
jos įteisinimui, po sep
markių suma būtų sutynių metų tokių jau bu
vo dauguma — 51%. Tam teika tik kaip kreditas
prieštaravo tik 32%, ki su 6%, Bonnos seimas
galėtų sutarties ir ne
ti nebuvo apsisprendę.
ratifikuoti, nes vyriau
Už tat nenuostabu, kad
sybės dauguma yra vos
kancleris Brandtas,siek
12 atstovų ir dalis atsto
damas geresnių santykių
vų šiuo klausimu gali
su Sovietais ir jų sateli
būti
kitos nuomonės.
tais, Varšuvai pasiūlė
Krikščionys demokra
pasirašyti tokią trumpą
tai šiuo metu jau pradė
sutartį:
jo kampaniją ragindami
"Federalinė (Vakarų sienos klausimą tik tuo
Vokietijos) vyriausybė atveju sureguliuoti, jei
ir Lenkijos liaudies res iš Lenkijos sulauktų dau
publikos
vyriausybė giau geros valios įrody
konstatuoja, kad Oderio mų. Esą skubintis neesą
- Neisės linija yra vaka reikalo.
rinė Lenkijos siena. Fe
deralinė Vokietijos Res
PAGERBTI SVETIMŲ
publika ir ateityje žada VALSTYBIŲ KONSULAI
NEW YORKE
gerbti Lenkijos terito
rijos neliečiamybę. Jau
New Yorko Miesto Komisudarytos sutartys šiuo sionierė Jungtinėms Tau
susitarimu nėra liečia toms ir Konsulariniam Kor
mos".
pusui ponia J. L. Loeb ge
Tuo paskutiniuoju sa gužės 4 d. suruošė priėmi
kiniu atsižvelgiama į mą New Yorke reziduojan
Potsdamo
susitarimą čių svetimų valstybių gene
ir faktą, kad teisiškai ralinių konsulų garbei. Be
Vokietija dar yra ketu pačios šeimininkės priėmi
rių didžiųjų (D. Brita me dalyvavo aukšti New
nijos, Prancūzijos, JAV Yorko miesto pareigūnai,

Pabaltijo Moterų Tarybos pobūvyje garbės svečiai: Pavergtųjų Europos Tautų Seimo pirm. Bėrzinš
ir ponia, Estijos konsulas Linkhorst ir ponia, Gabono konsulė dr. Marion Preminger, Lietuvos gen. kon
sulas Simutis ir ponia, E. Validnienė, S. Jasaitienė, dr. Detar ir ponia. L. Tamošaičio nuotrauka

Pabaltijo Moterų Tarybos

23 metų sukaktis
Estų Namuose New
Yorke balandžio 26 d. įvy
ko Pabaltijo Moterų Ta
rybos 23 metų sukakties
minėjimas ir Tarybos
vadovavimo
pareigų
perdavimas lietuvių de
legacijos
pirmininkei
Galiai Žilionienei. Ta
rybai vadovauja kasmet
pasikeisdamos trijų Pa
balti jo tautų delegacijų
pirmininkės.
Programa buvo pradė
ta Amerikos ir Pabalti
jo tautų himnais.
Įvadinę kalbą pasakė
pereitų metų Tarybos
vadovė, Estų Delegaci
jos ilgametė pirmininkė
Mali Jurma, apžvelgda
ma Tarybos pereitų me
tų veiklą. Dalyvauta Ame
rican Federation of Women's Clubs suvažiavi
me Clevelande, Esčių N.
Y. Klubas suruošė Pabal
tijo liaudies muzikos va
karą vasario mėn.,minė
ta 20 metų Esčių Klubo
gyvvimo sukaktis, Lie
tuvių Moterų Klubų Fede
racija išleido knygą "L1
thuanian Woman", pla-

svetimų valstybių ambasa
doriai prie Jungtinių Tautų
ir generaliniai konsulai, ku
rių tarpe ir Lietuvos gene
ralinis konsulas Anicetas
Simutis su žmona.
Nuo senų laikų New Yor
ke veikė specialus Miesto
Komitetas Santykiam su
Konsulariniu Korpusu. Įsi
kūrus Jungtinių Tautų Or
ganizacijai buvo sudarytas
specialus New Yorko Mies
to Komitetas Jungtinėms
Tautoms, kuris pagelbėda
vo svetimų šalių misijoms
ir jų nariams susirasti rei
kalingas patalpas bei įsi
kurti. Nuo šių metų pra
džios abu komitetai sujung
ti į vieną įstaigą, kuriai va
dovauja ponia Loeb titulu
The New York City Commissioner for the United
Nations and for the Consu/
lar Corps. Nė vienam ki
tam pasaulio mieste nėra
tokio didelio skaičiaus dip
lomatų ir konsulų kaip New
Yorke, kuriame šiuo metu
šiame gražiame George ežere.N.Y.kur yrap.Slivynų vasarvietė Blue Water Manor, šią vasarą atos
reziduoja
26,000 įvairaus
togaus Dirvos skaitytojas p. A. Mažeika, iš Los Angeles, Calif., laimėjęs atostogas, skirstant Dirvos
rango
svetimų
valstybių
skaitytojams dovanas. Vasarvietės savininkai P. Slivynai, nuolatiniai Dirvos rėmėjai, atsiliepdami | Dir
vos prašymą, mielai sutiko be atlyginimo priimti vienai savaitei j savo gražią vasarvietę laimingąjį pareigūnų, įskaitant ir jų
Dirvos skaitytoją. Vasarvietė yra prie Lake George, Diamond Point, N.Y. 12824. TeL (518) 644-507L šeimas.

s- VAL1UKIENĖ

čiai panaudota propagan
dos rekalams, dalyvau
ta Statė Dept. politinia
me simpoziume kovo 23
d., dalyvauta 52 metų Pa
balti jo kraštų nepriklau
somybės minėjimuose.
Darytos pastangos palai
kyti kontaktą su Ameri
kos vyriausybės nariais
įvairiomis progomis: pa
siųsti sveikinim ai Apol
lo 11 ir Apollo 13 skren
dant į mėnulį, pasiųstas
laiškas Prezidentui Nixonui, palaikant jo pastan
gas pasiekti garbingai
taikai Vietname ir kt.
Pagrindinis kalbėto
jas buvo Estijos konsu
las Aks ei Linkhorst, pa
brėžęs Gandhi principo
svarbą mažų tautų kovo
je už laisvę sunkiausiais
momentais: kiekvieno pa
vienio individo nusista
tymas ir veiksmai gali
pamažu sužlugdyti ir di
džiausių jėgų priespau
dą. Mūsų trims bendro
likimo rišamoms tau
toms svarbu koordinuo
ti veikimą, energingai
ieškant kontaktų su pa
sauliu. Jis sveikino Pa
baltijo Moterų Tarybos
pastangas ta prasme. De
ja, didžiųjų jėgų ir gink
lavimosi konsteliacija
yra tokia milžiniška, kad
mūsų trijų vieningų pas
tangų negana mūsų tiks
lams atsiekti. Reikia
orientuotis į kitas Eu
ropos Tautas, kurių li
kimas panašus į mūsų ir

į visų Europos tautų pas
tangas sustabdyti Sovie
tų Sąjungos ekspansijai.
Mūsų visų bendras vei
kimas pamažu turi pa
veikti pasaulio viešąją
opiniją, kuri tebėra pa
lanki mūsų bylai. Mūsų
kraštų aneksija nėra pri
pažinta de jure, Europos
taikos sutartis dar ne
pasirašyta, Sovietų Są
jungos ekspansija yra
grėsmė visam laisvajam
pasauliui. Mūsų likimas
susijęs su visos Euro
pos likimu. Viltingai nu
siteikę šiandien mes jun
giamės su milijonais mū
sų pavergtų tautiečių.
Lietuvos Konsulas Ani
cetas Simutis sveikino
Pabaltijo Moterų Tary
bą už glaudžios draugys
tės palaikymą pabaltie
čių tarpe, nenuilstamas
pastanga išlaikyti Pabal
tijo
Tautų bylą gyvą
Amerikos ir pasaulio
viešojoje opinijoje ir ieš
kant ir laimint draugų
mūsų kraštams. Kai Če
koslovakijos tragedija,
vos dviem metams pra
slinkus, imama užmirš
ti, mūsų balsas, net tris
dešimčiai metų praėjus,
vis dar nenuslopinamas
dėl nenuilstamų mūsų
organizacijų pastangų.
Pavergtųjų Tautų Sei
mo pirm Įninkąs ir buv.
Latvijos ministrų kabi
neto
narys
p. Ber(Nukelta į 2 psl.)

Galia Žilionienė, Pabaltijo Moterą Tarybos ir lietuvių delegaci
jos pirmininkė, tarp latvių delegacijos pirmininkės Helga Ozolinš
ir esčių delegacijos pirmininkės Mali Jurma.
L. Tamošaičio nuotrauka
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PO PIETŲ KRYŽIUM Pabaltijo Moterų Tarybos sukaktis...
VLADAS RADZEVIČIUS

NEDĖKINGIAUSIOS PAREIGOS
Pačios nedėkingiausios lietuviškos veiklos pa
reigos Australijoj tenka tiems žmonėms, kurie dir
ba atskirų kolonijų apylinkių valdybose. Teoretiškai,
šie žmonės turi daug teisių, tačiau praktikoj jų ran
kos suvaržytos ir teisės apkarpytos.
Krašto Valdyba gali atskirus darbus pavesti
apylinkių valdyboms. Ir ji tai daro, už popierinį
darbą pasiimdama sau jo garbę, o kartais ir dole
rius. Apylinkių valdybos, tačiau, šios "pavedimo
teisės" jau neturi. Jos, jei pajėgia', pavestą darbą
atlieka pačios, o jei ne — turi kviestis kitus ne tik
prie pavestų darbų, bet ir prie tų, kurie užkrauti apy
linkės valdybai, kaip visos kolonijos reprezentantei. Šis kvietimo, prašymo, maldavimo kelias daž
nai yra gana sunkus.
Apylinkės valdyba atsakinga už visą lietuvišką
darbą kolonijoj, nors dabartiniais laikais jis yra ge
rokai decentralizuotas, paties gyvenimo išmėtytas
tarp atskirų kolonijoj veikiančių organizacijų. Jos
tik teorijoj priklauso bendruomeninio gyvenimo va
dovei — apylinkės valdybai.
Lietuviškos savaitgalio mokyklos nėra tiesio
ginėj apylinkės valdybos žinioj. Apylinkės valdyba
gali mokyklą remti, bet negali kištis į mokyklos
reikalus.
Jaunimo sportinė veikla yra išimtinoje sporto
klubų kompetencijoje. Apylinkės valdybos pareiga
sporto klubą paremti, bet sporto klubas nėra įpa
reigotas kreipti dėmesio į apylinkės valdybos pa
geidavimus, nors jie liestų lietuviškumo išlaikymo
principus sportuojančio jaunimo tarpe.
Apylinkės valdyba neturi teisės kištis į koloni
jai priklausančių Lietuvių Namų administravimą ir
jų eksploatavimą, nors ji visom savo jėgom prisi
dėjo prie lėšų telkimo. Juridiškai ir praktiškai
namai priklauso atskirai organizacijai, kaip pil
nateisiam namų šeimininkui. Tų namų pajamos
apylinkės valdybai neprieinamos ir ji negali nulem
ti jų panaudojimo.
Lietuviškos organizacijos Australijoj jaučia
didesnį ar m ažesnį lėšų trūkumą ir daugis jų lau
kia, kad apylinkės valdyba šia prasme jas parem
tų. Pagal bendruomenės statutą, lietuviai įparei
goti mokėti taip vadinamą solidarumo mokestį
($2 į metus), tačiau praktikoj jis surenkamas tik
iš menkutės lietuvių dalies, būtent iš tų, kurie ak
tyviai dalyvauja bendruomeniniam darbe ir atvyks
ta į bendruomeninius susirinkimus. Šiom nedide
lėm pajamom apylinkės valdyba turi dalintis su
Krašto Valdyba. Kitos organizacijos ima nario mo
kesčius, renka aukas, organizuoja loterijas, rengia
balius. Tik kaikuriose kolonijose apylinkių valdy
bos išsaugojo sau Naujųjų Metų baliaus rengimą,
kad tuo sutelktų kiek lėšų.
Yra įsigalėjusi nuomonė, kad pačiai apylinkės
valdybai pinigų nereikia, nors visada laukiama,
kad ji dovanomis pagerbtų nusipelniusius, ar kad
pinigais prisidėtų prie atskirų pagerbimų, kad pa
siųstų užuojautą mirusio giminėms, kad padėtų
vainiką prie mirusio kolonijos nario kapo, o kar
tais net kad pasirūpintų mirusiojo palaidojimu. Pa
galiau, pats ryšio palaikymas ir administracinis
darbas neįmanomas be pinigo.
Jeigu apylinkės valdyba užbaigia savo kaden
ciją ir nepajėgia stipriau paremti vietos organiza
cijų, į tokią valdybą žiūrima kažkaip kreivai. O kai
ji sutelkia kiek pinigo ir paskirsto juos atskiroms
organizacijoms, tas paskirstymas labai dažnai, jei
ne visada, sukelia dantų griežimą, priekaištavimus,
kad anie gavo, o šitie ne, kad aniems mažiau reika
linga, o šitiems daugiau ir t.t.
Pats gyvenimas, atrodo, privedė prieto.kadne
daug yra žmonių, kurie norėtų dirbti apylinkių val
dybose, kur daug pareigų bet mažai teisių.
***
• ASMENINIAI IŠGYVENIMAI SIBIRE sudarėturin( sydnėjiškio Urmono kalbos, kurią jis pa sakė protesto mitinge. Mitingas, Įvy
kęs balandžio 19 d. Sydnejaus ukrainiečių salėje, buvo dalis orga
nizuoto pasipiktinimo prieš "iškilųjį humanistą" Leniną. Ta pačia
eile, balandžio 22 d. buvo pravesta protesto demonstracija prie
Jungtinių Tautų Informacijos Centro Sydnėjuje. Šiai Informacijos
įstaigai buvo Įteiktas Australijos Baltų Tarybos raštas, adresuotas
Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui. Rašte nurodytos skriau
dos, kurias patyrė Pabaltijo tautos Lenino pasekėjų pritaikytame
genocide, terore, ideologinėj indoktrinacijoj asmens teisės ir lais
vės paneigime.
• ATVYKSTA CHICAGOS "GRANDIS". Tai oficialiai patvir
tina Lietuvių Dienų rengimo komitetas savo pranešime spaudai.
Pranešdamas, kad Grandis atvyksta Į būsimas Lietuvių Dienas
Melbourne š.m. pabaigoje, komitetas džiaugiasi: "Tai vėl nauja,
maloni ir džiugi dovana iš brolių Amerikos lietuvių. Jų atvykimas
ir dalyvavimas Lietuvių Dienų programoje netik paĮvairins jas,
bet duos progos atnaujinti ir sustiprinti abiejų kontinentų lietuvių
jaunimo nuoširdų bendradarbiavimą".
• IR AUSTRALIJOJ LIETUVIS SAUGOS VANDENS GRY
NUMĄ. "Mūsų Pastogė" su pagrjstu pasididžiavimu pirmam pus
lapyje skelbia naujieną, kad aktyvus Sydnejaus lietuvis inž. Vytau
tas Bukevičius yra paskirtas vyriausiu projektuotoju ir prižiūrė
toju kovai su vandens užteršimu Sydnejuje. Turėdamas 20 milijo
nų dolerių savo dispozicijoj, inž. V. Bukevičius rūpinsis apsaugoti
Sydnejaus ir jo priemiesčių vandenis nuo galimų užteršimų.
• VLIKO PIRMININKAS atvyko Į Sydnejų š.m. gegužės 7 die
ną. Dr. ■ KJ. Valiūnas pirmą kartą Australijoj lankėsi prieš
porą metų. To lankymosi pasekmėje Australijoj buvo Įsteigta Vliko
atstovybė, paskiriant p. Jz. LapšĮ Įgaliotiniu Australijai. Savo lai
ku Dirvos skaitytojai buvo painformuoti, kad Australijos Lietuvių
Bendruomenės Krašto Valdyba dėl tos Vliko atstovybės turi savo
atskirą nuomonę. Galimas daiktas, kad Vliko pirmininkas, aptarda-

(Atkelta iš 1 psl.)
zinš, parašęs daugelį
knygų, sveikino Pabalti
jo Moterų Tarybą kaip
ištikimą draugą ilgoje ir
sunkioje kovoje už pa
vergtų tautų laisvę poli
tiniai ir idealiai pakri
kusiame pasaulyje.
Estų Moterų Klubų Są
jungos pirmininkė Jutta
Kuurman ragino nenusto
ti vilties pasaulyje, ku
riame tiek kalbama apie
priespaudą, kai mūsų
kraštų priespauda visai
nutylima. Mūsų patrio
tų pastangos neleidžia pa
sauliui užmiršti mūsų
kraštų dalios. Šiuo bevil
tišku metu mes turime
dvasiniai augti ir stiprė
ti ir dėti visas pastangas
daryti propagandai sa
vo kraštų bylai išlaiky
ti gyvai. Metinės sukak
tys tenebūna tik minėji
mai, bet mūsų pasiryži
mo atnaujinimas ir mū
sų principų bei Pabalti
jo Tautų solidarum o pa
brėžimas.
Latvių Klubo N.Y.pir
mininkė p. O. Gulbis dė
kojo Pabaltijo Moterų Ta
rybai už pastangas kovo
je už mūsų kraštų lais
vę ir perdavė geriausius
linkėjimus ateičiai ir ro
žių puokštes trims dele
gacijų pirmininkėms.
Lietuvių Moterų Klu
bų Sąjungos pirmininkė
Vincė Leskaitienė, iš
kilmėse negalėjus daly
vauti dėl ligos, atsiuntė
gražiausius
sveikini
mus ir gėlių puokštes vi

soms trims delegacijų
pirmininkėms.
P. Mali Jurmaprista
tė minėjime dalyvavu
sius garbės svečius: Ga
bono Konsulęp. Preminger, buv. ambasadorių
Latvijai Pauker ir ponią,
Vliko pirmininko žmoną
p. Valiūnienę, Lietuvių
Moterų N.Y. Klubo pir
mininkę Pajautą Ivašauskienę, Egzilų Moterų Są
jungos pirmininkę Detar, buv. Hoover’io ko
misijos narį, gerai pa
žįstantį
Lietuvą dr.
Wolf ir ponią, estų spau
dos ir diplomatų atsto
vus.
Po to pereitų metų Ta
rybos vadovė Jurmaofi
cialiai perdavė pareigas
lietuvių delegacijos pir
mininkei Galiai Žilioninei.
Lavių delegacijos pir
mininkė H. Ozolinš pa
brėžė mūsų sėkmę, ne
žiūrint sunkaus momen
to mūsų laisvės kovai
šiuo metu: pasaulio akys
nukreiptos
kitur, bet
mes esame solidarūs,
mūsų kova gyva, nes ne
nustojame vilties. Mūsų
stiprybė yra Pabaltijo
Tautų vienybėje vergijo
je ir tremtyje. Jei šian
dien fantastiški planai
pasiekti mėnulį tapo ga
limybe, tai ir tautų lais
vės troškimas privalo
tapti realybe. Ji pareiš
kė padėką buv. pirminin ■
kei p. Jurmai už jos pas
tangas ir pažadėjo viso
keriopą paramą nauja
jai pirmininkei Žilionie-

mas bendrus reikalus su nauju Krašto Valdybos pirmininku p.
M. Zakaru išlygins ir nuomonių skirtumus dėl atstovybės.
• MIRĖ ANTANAS KRAUSAS, vienas ryškiausių lituanistinio
auklėj'imo vadovų Australijoj, Krašto Kultūros Tarybos Lituanisti
nės Sekcijos pirmininkas. Velionis ilgesnĮ laiką paraližuotas išbuvo
vienoje Melbourno ligoninėje, J kurią jĮ reikėjo nuvežti po smarkaus
širdies priepuolio. Jis ir mirė ligoninėj š.m. geugžės 5 d. — už
penkių dienų būtų suėję lygiai 65 jo amžiaus metai (gimė 1905 m.
gegužės 10 dieną Sedoje, Mažeikių apskrityje).

NAUJI PATVARKYMAI
Kurie dabar galioja muitu apmokėtiems siunti
niams į LIETUVĄ ir U.S.S.R.
Suprastintos prekių klasifikacijos, pakeistas mui
tas kai kuriems daiktams etc.

SENA PATIKIMA FIRMA
Toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skai
čių, tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu.
Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijentų,
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą.
Jei ne, tai prašome pasinaudoti mūsų patarnavimu ir Jūs
būsite dėkingas mums.

SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PAŠTU,
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄDėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų
kreipkitės į

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106;
Tel. 215-925-3455
CENTRINĖ ĮSTAIGA NEW YORKE:
220 Park Avė. South
New York, N. Y. 10003
Tel.: 212-982-8410
Ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:
PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N. Marshall St., WA 5-8878
BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avenue, DI 2-2374
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 West Broadway, AN 8-8764
CHICAGO, III. 60632, 4102 Archer Avenue------------ 254-4144
CHICAG.O, III. 60622, 2242 W. Chicago Avė., BE 5-7788
CLEVELAND, Ohio 44119, 787 E. 185th Street, 486-1836
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė., TA 5-7560
ELIZABETH,-N. J. 07201, 956a Elizabeth Avenue, 354-7608
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11415 Jos. Campau Av., 365-6350

HARTFORD,Conn,, 11 Charter Oak Avenue, 203 — 249-6255
KANSAS CITY, Kan. 66102, 18 So. Bethany, AT 1-1757
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd., 382-1568
MIAMI, Florida 33138, 6405 Biscayne Blvd., FR 9-8712
MINNEAPOLIS, Minn. 55414, 217 E. Hennepin Av., FE 2-4908
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow, 224-0829
OMAHA, Nebr. 68107, < 5524 So. 32nd Street, 731-8577
PARMA, OHIO 44134, 5432 Statė Road................
749-3033
PITTSBURGH, Pa. 15222, 346 Third Avenue, GR 1-3712
ROCHESTER, N. Y. 14621, 683 Hudson Avenue, BA 5-5923
NEW YORK, N. Y. 10003, 101 First Avenue, OR 4-3930
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236 — 9th Avė., LO 4-7981
SEATTLE, Wash. 98103, 1512 N. 39th Street, ME 3-1853
SOUTH RIVER, N. J. 08882, 168 Whitehead Avė., 257-2113
WORCESTER, Mass. 01604, 82 Harrison Street, 798-3347
TRENTON, N. J. 08611, 730 Liberty Street LY 9-9163
VINELAND, N. J. 08360, Parish Hali, West Landis Avė.,
691-8423
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a laiškai Dirvai
DEKLARACIJOS SVETIMOMS VALSTYBĖMS
Naudoju pavadinimą
"svetimos
valstybės",
nes skaitau, kad visi lie
tuviai nežiūrint į viską
pirmon eilėn esame Lie
tuvos piliečiai (nors tik
rumoje jau nedaug mū
sų beliko — esame lyg
paskutinieji mohikanai)
Tačiau ne apie tai norė
jau rašyti.
Negalima abejoti, kad
redaguojantieji ir įtei
kiantieji įvairių svetimų
valstybių vyriausybėms
deklaracijas, peticijas,
rezoliucijas ir pan. tai
daro skatinami geriau
sių patriotinių jausmų ir
taip kaip geriausiai iš
mano, bet deja, ne visad
yra kompetetingi reda
guoti komplikuotus net
ir prityrusiems tarptau
tinės teisės ekspertams
kreipimosi tekstus. To
dėl dažnai pasitaiko ne
tikslumų ir klaidų, kar
tais labai elementarių.
Sakoma, kad tautiečiai
vis vien nenusimano ir
todėl svarbu tik pablizgėti prieš juos veiklu
mu ir pakylėti jų patri
otines nuotaikas. Žino
ma, tai yra labai puiku,
bet nereikia manyti, kad
svetimų valstybių įstai
gos yra primityvios ir
naivios. Tos deklaraci
jos patenka į ekspertų
rankas, kurie yra labai
gerai informuoti apie vis-

nei Pabaltijo Moterų Ta
rybos tikslų siekiant.
Konsulė p. Preminger atvyko į minėjimą
nesveikuodama ir pa
sakė jausmingą kalbą,
sakydama atnešanti svei
kinimus Pabaltijo Mote
rų Tarybai nuo 102 mili
jonų Amerikos moterų,
pavdindama tris delega
cijų pirmininkes herojiš
komis asmenybėmis.
Gražią koncertinę da
lį išpildė estų tenoras
Renz Riivald, padaina
vęs dvi arijas iš Juri
Mande operetės "Nįpernadis Kryžkelėje" ir nuo
taikingą estų liaudies dai
ną bisui. Jauna pianistė
Maaja Duesberg, bebai
gianti Julliard muzikos
mokyklą, paskambino sa
vo senelio, žymaus estų
kompozitoriaus Rudolf
Tobias Sonatiną.
Minėjimas
baigtas
New Yorko Esčių Moterų
Klubo surengtomis gra
žiomis vaišėmis. Šventė
praėjo pakilioje nuotai
koje, kurioje buvo jaučia
mas didelis svetingumas
ir širdingumu persunkta
graži forma, taip būdin
ga mūsų kraštų žmo
nėms.

TIK KĄ IŠĖJO Iš
SPAUDOS:
Vincento LIULEVIČIAUS
redaguota knyga LIETU
VIŲ ŠVIETIMAS VOKIE
TIJOJE ir AUSTRIJOJE
1944-1950 metais. 640 pus
lapių, 262 nuotraukos. Kai
na $12.00.
Šioje knygoje yra nuro
dytos pavardės apie 1000
mokytojų dirbusių mokyk
lose ir daugiau 10,000 mo
kinių, abiturientų, su foto
grafijomis.
Knyga turi didelės istori
nės reikšmės, primins jau
nystės dienas.
Knvgų išleido: KULTŪ
RAI 'REMTI DRAUGIJA,
7026 So. Claremont Avė.,
Chicago, III. 60636.

ką. Ir kas iš to per nau
da kai deklaracija iš mū
sų priimama maloniai
besišypsant ir paplojant
mums per petį, jei po to
patraukiama
pečiais,
metamas žvilgsnis į lu
bas ir ji atsiduria dulkė
tame įstaigos archyve.
Turime nepamiršti, kad
svetimų valstybių įstai
gos yra tikslios, realios,
labai kritiškos ir neat
leidžia klaidų.
Turime
prityrusius
tarptautinės teisės žino
vus mūsų iškilių diplo
matų ir VLIK eilėse, ku
rie tikriausiai noriai pa
talkininkautų redaguo
jant.
Būtų naudinga, jei mū
sų diplomatinė tarny
ba ir VLIK nebūtų taip
indiferentiniai ir reko
menduotų tokias dekla
racijas suderinti su jais,
kad mūsų geri norai ne
virstų meškos patarna
vimu, nes netikslios dek
laracijos daro tik žalą.

Gediminas Burdulis
Buenos Aires

PAGERBKIME IR JUOS...
Skaitydamas lietuviš
kus laikraščius, karts
nuo karto užtinku pane
girikas naujos kartos lie tuviams, kurie šiame
krašte yra įsistiprinę
mokslinėje,
politinėje
bei ekonominėje srityse.
Manau, kad visiems yra
malonu skaityti tokias
žinias, nes juo daugiau
turėsime sėkmingų ir
įtakingų ' lietuvių, tuo
stipresnis bus mūsų lie
tuvių balsas. Taigi, ob
jektyvi informacija apie
mūsų žmonių atsiektus
laimėjimus yra pozity
vus spaudos darbas.
Skaitant tokius apra
šymus man dažnai kyla
klausimas, o kas gi bū
tų atsitikę su visais tais
pagarsėjusiais
lietu
viais , jeigu jie nebūtų at
sidūrę J.A. Valstybėse.
Nemanau, kad Antram
Pasauliniam karui pasi
baigus į Jungtines Ame
rikos Valstybes būtų pa
tekę tiek daug lietuvių,
jeigu šiame krašte mes
nebūtume turėję mūsų se
nosios kartos ateivių,
kurie negailėdami nei pi
nigų nei vargo sudarė
mums sąlygas čia atva
žiuoti ir įsikurti. Dauge
lio tų mūsų geradarių
jau nebėra gyvų. Nedide
lis pasilikusių skaičius
išgyvena paskutinius jų
gyvenimo metus. Todėl
man atrodo, kad būtų la
bai gražu jeigu Dirva
duotų daugiau žinių bei
rašytų apie mūsų sponsorius ir senesnės kar
tos
lietuvius.
Šitoks
spaudos darbas padėtų
išryškinti daugelį kuk
lių lietuvių, kurie mūsų
visuomenei yra mažai
žinomi, nors ir yra pri
sidėję prie mūsų daugu
mos gerbūvio kūrimo.
D. Degesys
REDAKCIJOS PASTABA.
Dirva mielai pritaria šiai
minčiai ir pasiryžusi skir
ti laikraštyje vietos seno
sios kartos veikėjųaprašymams. Tuo tikslu prašo
korespondentų "pasižval
gyti" savo kolonijose ir ap
rašyti ten gyvenančius se
nosios kartos veikėjus, ku
rie sukūrė mūsų atvykimui
tvirtą pagrindą, o dabar
pasitraukę ilsisi.
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vien gydytojų žmonoms,
bet ir daugeliui organiza
cijų, neišskiriant nei kai
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lėtą dolerių, vietoje ap
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drastiškai pasi
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čai išeivių tarpe. Tie gyvybę.
skyrius, paskyręs visą
keitė
pašalinus
iš rašy
išeiviai, kurie negali su
Kur gi yra tie jautrie tūkstantinę vienam tiks
tojų
sąjungos.
Draugai
silaikyti koncertų nelan
ji tėvynės ilgesiu sergą lui — S. Rūkienės atsi
kę ir nesėdėję šalia oku mūsų patriotai? — girdė minimų antros dalies iš praneša, kad net ir at
mosfera Ryazane, kur
panto atsiųstų jo patikė
josi balsai visuose salės leidimui. Tai pavyzdys
Solženicinas
gyvena, pa
tinių, A. Laurinčiuko, kampuose. Nejaugi jie visiems, kurie tokias pat
sidarė
priešiška,
ir net
Juškos, Vladimirovo ir pam iršo kovojusius už sumas išmėto po keletą
pavojinga,
dėl
vietinių
k., įrodinėja savo dide
Lietuvos
laisvę savo dolerių nepateisindami
politinių
ekstremistų
lį tėvynės ilgesį, kuris brolius lietuvius, kurie savo veiklos. Panašų
grasinimų.
Samprotaudami apie vejį — Hitlerio įsigalė nepaprastai juos traukia tikėjo, jog tautiečiai ne lėšų tvarkymo pavyzdį
Ir kadangi Solženicisunkų Nixonui išspręsti jimą — verta atsiminti, išgirsti lietuvišką dainą, paniekins ir nepamirš jų duoda moterys ruošda
nui
uždrausta gyventi
o ta daina širdįkutenair tikslo ir jų aukų pras mos madų parodas, ku
atitekusį
klausimą — kad jo šalininkų tarpe bu
Maskvoje,
jį priglaudė
verta ar neverta išnau vo ir tokių, iš kurių rei graudžią ašarą išspau mės, tikėjo, kad jų tra rių pelno nemėto po
netoli
Maskvos
gyvenan
gedijos pasibaisėtinas dešimkę visiems, bet
doti Cambodijoje pasitai kėjo laukti daugiau apdai džia, anot jų žodžių.
tis
Čelistas
Mėtis
lav
Na, turime pripažin vyksmas amžinai liks kasmet skiria visą sumą
kiusią progą — nurodė rumo. Pavyzdžiui, Hit
Rostropovič.
ti, kad žmogaus gyveni mūsų mintyse ir jaus vienam kuriam tikslui
me, kad atsakymas į tą lerio architektas ir vė
Draugai, kaip Rost
efektingai paremdamos
klausimą priklauso nuo lesnis ginklavimo minis- mo didžioji dalis yra muose. Deja...
ropovič
jam suteikia
jausmais.
atsakymo į kitą. Būtent, teris Albert Speer savo grindžiama
jį.
reikalingą
moralinę ir
LIETUVIŲ GYDYTOJŲ
Kaip gydytojų žmonų
"ar JAV iš tikro taip yra "Erinnerungen" aiškina Ne kiekvienas esame vie ŽMONŲ VIENETAS
materialinę
paramą.
nodai jautrus ir ne to
susilpnėjųsios, kad rei savo prisidėjimą prie
pagelbiniam
vienetui
Pasiturintys
rašytojai
ir
kiems pat reiškiniams.
svarbu pirmoj vietoj kiti intelektualai padeda
kalingos visų savo jėgų Hitlerio, išeidamas iš
Lietuvių Gydytojų Biu
Kalbant apie jautrumą,
koncentracijos pilietinio savo... profesijos. Gir
remti LGBiuletenį, nes išlaikyti Solženiciną, ka
pravartu pažvelgti į kitą letenyje nr. 1 (37) dr. H.
karo ...
išvengimui?" di, jam labai imponavo
jis jungia visus Sąjungos dangi su jo kūrybos už
tėvynės ilgesiu pagrįs Atmanąs tarp kitko ra
(Žiūr. Dirvos 33 Nr.) moderni architektūra sa
narius
, buria draugėn ir draudimu nutrūko ir jo
šo: "... Pagelbinis mote
Prezidentas
padarė vo ramiomis, tikslingo tą įvykį.
suteikia
daugiau galimy
pajamos.
Balandžio 26 dieną, rų Illinois vienetas pa
teisingą sprendimą iš mis formomis, be jokių
bių
nuveikti
lietuvių
tau

Bet ir draugai šią pa
aukas visiems
New Yorke įvyko už Lie skyrė
naudoti kariškai Cambo- rokoko ar baroko pagrą
tai
naudingų
darbų
ir
per
ramą
randa pavojinga.
tuvos laisvę žuvusių ko "šventiems" ir laikraš
dijos situaciją, tikėdama žinimų, kurie netarnau
savo
biuletenį,
kurs
lan

Ir
tik
astuoni iš 6,790
votojų pagerbimo akade čiui "Lituanus", bet nie
sis, kad karinis laimėji ja jokiam praktiškam
ko
kiekvieną
gydytojo
šei

sovietų
rašytojų sąjun
mija. Buvo prisiminta ko nepaskyrė Biulete
mas atims argumentus tikslui. Ir Hitleris jam
mą,
lengviau
sukelti
lė

gos
narių
turėjo drąsos
partizanų herojinės ko niui. Kuo Lituanus yra
rimtiems jo žygio prie atrodė labai paprastas ir
šų
didesniems
darbams
formaliai
protestuoti
vos, jų siekiai, jų bega svarbesnis lietuvių gy
šininkams. Jis turėjo ti tikslingas, žinąs nekom
paremti,
taip
kitoms
or

prieš Solženicino paša
linė tėvynės meilė ir pa dytojų žmonoms už Biu
kėtis demonstracijų. Ga plikuotus atsakymus į
ganizacijoms
taip
pat
linimą.
letenį?
Duoti
saldainių
siaukojimas laisvės at
limas daiktas, ne tokių 1929-33 metų Vokietijos
svarbu stiprinti pirmoj
Solženicinas pergyve
statymui. Buvo gerai or kitam vaikui, kai pačios
didelių, jei niekeno ne chaose iškilusius klau
eilėj savo šeimą idant no kalėjimus, vėžį, buvo
ganizuota, aukšto lygio vaikas neturi duonos pa
numatytas
incidentas simus.
būtų stipresnė visuome
apkaltintas ir pajuoktas
akademija, su puikia jau valgyti — neišlaiko kri
Kent, Ohio demonstraci
nė.
sovietinio
režimo, ir da
tikos".
Iš tikro gyvenimas yra nų jėgų atlikta menine
jų metu, per kurį buvo
bar
pergyvena
rašytojo
Įdomi
ši
dr.
H.
Armaprograma.
nušauti keturi studen daug komplikuotesnis,
LAISVO
ŽODŽIO
didžiausią
bausmę
— už
no
mintis,
nes
ji
tinka
ne
Salė buvo pilna publi
kad jam užtektų Lenino,
tai.
MĖNRAŠTIS
draudimą
spausdinti sa
Atrodo, kad demons Stalino ar Hitlerio 'pa
vo kūrybą savame kraš
tracijos yra daugiau ar prastumo'. Ir jei grįši
1970 m. sausio mėn. te.
mažiau
spontaniškos. me vėl prie Amerikos gy.
žurnalas
"Akiračiai"
Bet, atrodo jis auga
Demonstrantus
jungia venimo, turime visų pir
vienoje antraštėje ra
moraliu autoritetu. Ir
bendras nepasitenkini ma konstatuoti, kadprob
šo: "Dyka laisvė š...... kaip pats Solženicinas
mas susiklojusia san lemų yra daugiau negu
drasko" — turinyje aiš
pastebėjo Pirmame Ra
tvarka, tačiau nėra vi joms sprendimų. Bet
kina to liaudies posakio te, "Galima pastatyti Emsiems priimtino recep taip buvo ir anksčiau, ir
politinę reikšmę.
pire Statė dangoraižį,
to ją pataisyti. Žinia, vi taip bus vėliau. Reikia
Kitoje vietoje prisi
disciplinuoti prūsų ka
so pasaulio komunistai tik išmokti su jomis gy
menant Naujus Metus, riuomenę, sudaryti vals
labai
tuo
reiškiniu venti.
vienų kitiems linkėjimus
tybinę hierarchiją stip
Nixonas turbūt yra tei
džiaugiasi, jei tačiau jie
tarp kitko rašo: "Todėl
resnę už Dievą, bet ne
norėtų vadovauti, jie var sus tikėdamasis kad ir
net ir dabar,dažnas tau
galima
palaužti kai kurio
giai sulauktų pasiseki laikinu kariniu laimėji
tietis, išėjęs į Naujųjų žmogaus nepalyginamą
mo. Širdies gilumoje ir mu pataisyti savo pozi
Metų naktį nusišlapinti,
demonstrantai
netiki, cijas. Jo politinių prie
vistiek tvirtai (lietuviš
kad būtų koks nors vi šų bandymas sulaikyti
kai) tikės, kad sidabras
siems priimtinas išgany. pietryčių Azijos karui
trykšta..." '
mas. Demonstrantų nuo lėšas neturėtų susilauk
Kadangi šis straipsnis
taikos iš esmės yra ni ti pasisekimo, jei jis ga
be autoriaus parašo, tai
lėtų pademonstruoti ka
hilistinės.
reikia manyti, jog tai re
Laimė ar nelaimė, bet rinę pažangą.
dakcijos žodžiai. Sveiki
demonstrantų nuotaiko
name "Akiračių" redak
Kolumnistas Charles
mis visų pirma nori pa
torius už daiktų vadini
sinaudoti demokratų ir Bartlett nurodo, jogWamą "tikraisiais" var
respublikonų politikai. shingtone esama teori
dais. Kaip matome, šis
Ir pats prezidentas šeš jos , kad prezidentas vi
žurnalas yra tikrai "at
tadienį prieš aušrą pasi sam prieškariniam są
viro žodžio" intelektualų
maišydamas
demons jūdžiui pastatė spąstus.
mėnraštis.
trantų tarpe ir su jais Būtent, daug kalbėdamas
apie žygį į Cambodiją,
diskutuodamas, pabrėžė jis sąmoningai iššaukė
NEPAMIRŠKITE
jų sumanymu legališkudemonstracijas prieš ka
ATNAUJINTI
mą. Ar tos pastangos
rinę veiklą, kuri... atneš
DIRVOS
prives prie viso sąjū pasisekimo. Jei taip iš
Veikalas kainuoja 12 dol.
džio apvaldymo ir su
PRENUMERATĄ
tikro bus, 'protestantai'
Per
LNF užsisakant — 10
vedimo
į "pozityvius
IR PARAGINTI
milžiniškos amerikiečių
dol.
čekį
rašyti: Lithuanian
kanalus" nėra visai tik
KITUS DIRVĄ
daugumos akyse pasiro
Independence
Fund Ine.
ra.
PRENUMERUOTIS
dys kvailiai, kas ir reikė
87-80
96
Street,
WoodIstorija moko, kad to
jo įrodyti.
(vm)
Pavasario žiedai...
Vyt. Maželio nuotrauka
haven,
N.
Y.
11421.
kiais atsitikimais pasi
naudoja tie,.kurie norma
liai neturėtų jokios ga
0» SAVINGS CERTIFICATES
limybės iškilti. Atsimin
INSUREūį
kime tik bolševikų ir na
OF $10.000. OR MORE.
r\ u® to njį
cių įsigalėjimą.
'Yk$?o.°oojKw
2 YL'ĄR MATVRITT
Pirmuoju atveju, bol
ševikai pasinaudojo bend
romis nuotaikomis ma
žiausiai
rūpindamiesi
REGULAR
krašto likimu, ir tuo nu
PASSBOOK
galėjo kitas politines gru
pes. Šiandien jų pavyz
ACCOUNT
PER ANNUM
džiu elgiasi šen. T. Ken
nedy ir eilė kitų demo
2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608
kratų ir respublikonų po.
Peter Kazanauskas, President
TeL 847-7747
litikų.
Jei imsime antrą at
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5%
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dutiniškai išeina tik virš
7 dol. už šeštadienį).
Kadangi vien tik mokslapinigių nepakanka, tad
mokyklos tėvų komitetas
rengia mokyklos pietus
Vasario 16 proga irpava
sario balius, kurie su
traukia daugelį svečių ir
atneša reikalingų pinigų.

Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos mokiniai ir mokytojai. Sėdi iš kairės: Modesta Umbrasienė, Kleopatra Buinevičienė, Mėta Burbienė, Jadvyga Lukošidnienė, muzikas Faustas Strolia, Zina Kati
liškienė, Aldona Grinienė, Elena Razmienė, Aldona SehgaL

STIPRĖJA LEMONTO LIETUVIU KOLONIJA
Vis daugiau ir daugiau
lietuvių keliasi gyventi į
gražias Lemonto apylin
kes apie 20 m ylių į piet
vakarius nuo Chicagos
miesto ribų. Čia veikia
JAV Lietuvių Bendruo
menės Lemonto apylin
kė, kas m^tai auga Mai
ronio lituanistinė mo
kykla, gražiai darbuoja
si BALFo skyrius, nuo
seniau yra Šv. Šeimos se
nelių namai, klijentus ap
tarnauja Aldonos ir Vy
tauto Šoliūnų prekybos
namai (Aldonos vardu
žinomi), čia neseniai už
pirkta žemė ir Lietuvių
Tautiniams Namams.
Daugiausiai
darbo
turbūt turi Lemonto Mai
ronio lituanistinė mo
kykla, nes joje mokslas
vyksta kiekvieną šešta
dienį, o mokytojai ir tė
vų komitetas pakanka
mai užsiėmimo turi ir
tarp šeštadienių. Šiais
metais mokosi 58 moki
niai, veikia vaikų darže
lis, pradžios mokykla ir
aukštesnioji
mokykla.
Vaikų darželį ir I-jį sky
rių moko ilgametė moky
toja Jadvyga Lukošiūnienė (kuri dar dirba ir su
jūrų skautėmis, kiekvie
nais metais suruošdama
įspūdingas
lietuviškas
Kūčias Lemonto lietu
viams). II-jį skyrių mo
ko Kleopatra Buinevičienė, Ill-čią ir IV-tą sky
rius — Aldona Grinienė,
V- tą — Mėta Burbienė,
VI- tą ir Vll-tą — Aldo
na Sehgal ir Elena Raz
mienė (kuri jau daugelį
metų rūpestingai ir gra
žiai dirba su gausiu Le
monto ateitininkų būre
liu).
Aukštesniąją mokyklą
tvarko ir jos V-tą ir VII
-tą klases moko Zina Ka
tiliškienė (lietuviams ži
noma poetės Liūnės Su
temos vardu). Tautinius
šokius moko Modesta
Umbrasienė (mokykloje
dirbanti nuo jos įsisteigi
mo dienų), o dainų moko
ir stebėtinai gerų rezul

tatų pasiekia mokinių
mėgiamas muzikas Faus
tas Strolia.
Tautinio
auklėjimo
kursą
vyresniesiems
mokiniams dėstė iš Chi
cagos pakviesti Vaclo
Ramunė
Kleiza,
vas

nalesnės, įdomesnės ir
prasmingesnės, be ištęs tų bereikalingų kalbų.
Mokiniai kelis kartus
per metus išleidžia ir
savo laikraštėlį.
Mokyklos
išlaikymo
našta krenta daugiausia

LB Lemonto apylinkės naujoji valdyba. Iš kairės sėdi: vicepirm.
inž. Kęstutis Biskis, pirmininkė Birutė Navickienė,buvęs pirminin
kas dr. Juozas Briedis. Stovi iš kairės: sekretorius inž. Vytautas
Kamantas, iždininkas Kazimieras Laukaitis, vicepirm. Kazimieras
BalCiflnas.

Kviklytė ir Audronė Va
laitytė.
Mokyklos žemesniųjų
skyrių mokiniai suruošė
gražią Kalėdų Eglutės
programą. Vėliau Vasa
rio 16 minėjimą surengė,
programą išpildė ir ją
pravedė vyresnieji mo
kiniai. Vasario 16 progra
mos, rengiamos pačių
mokinių, yra daug origi-

patiems tėvams, kurie
turi sukelti apie 3300 do
lerių kiekvienais me
tais , kad galėtų mokyklą
tinkamai išlaikyti. Meti
nį biudžetą sudaro: 840
dol. nuoma už modernias
valdiškos mokyklos pa
talpas, 250 dol. už moks
lo priemones, 2200 dol at
silyginimas 9 mokyto
jams už mokymą, (kas vi

Šių metų pavasario ba
lius įvyko balandžio 25,
jame dalyvavo arti 200
svečių, ir mokyklai pel
no davė virš 800 dol. Šis
balius pasižymėjo labai
įdomia ir linksma pro
grama. Ją parengė ir pui
kiai pravedė Lemonto pa
žiba aktorė Julija Cijūnelienė. Ji atliko kelias
deklamacijas ir pristatė
Lemonto Oktetą (K. Buinevičienė, J. Jakaitienę,
R. Seikienė, M. Umbra
sienė, J. Abromaitis, R.
Gierštikas, A. Gūdis, V.
Umbrasas), kurispasiro
dė su juokingu naujos lie
tuviškos "operos" ga
balėliu ir padainavo ke
lias nuotaiką keliančias
dainas. Okteto muzikos
vadovas buvo Algis Mo
destas. Šokiams sma
giai grojo to paties Al
gio Modesto vadovauja
mas Neo-Lithuania or
kestras.
Balių rengiman kas
metai įsijungia daugelis
tėvų ir lemontiškių, tad
baliaus pasisekimas yra
sugebėjimas
sukelti
ypatingai gerą nuotaiką
svečių tarpe.
Mokyklos tėvų komi
tetui jau eilė metų pir
mininkauja malonus ir
rūpestingas pirmininkas
inž. Kęstutis Biskis, tai
kinamas vicepirmininkų
Vytauto Šoliūno, Romanos Paulienės, Aldonos
Sehgal, sekr. inž. Vytau
to Kamanto ir ižd. Romo
Burbos. Tėvų komiteto
pirmininkas kartu eina
ir mokyklos vedėjo pa
reigas.
Mokslo metai baig
sis gegužės 23 su pažy
mėjimų įteikimu ir ge
gužine. Po to vasaros
atostogos ir pasiruoši
mas ateinantiems moks
lo metams, kuriuos pla
nuos naujas tėvų komi
tetas, renkamas gegu
žės mėnesio pabaigoje.
Bendrais lietuvių rei
kalais rūpinasi JAV LB
Lemonto apylinkės vai-

J. GRAUDA

Apie Manketus ir antklodes
Blanketas arba kaldra, pagal lietuvių literatū
rinės kalbos žodyną "antklodė", yra juokingi žo
džiai. Juokingumas glūdi veidų išvaizdoje, kada
kas nors kompanijoje nuplepa anekdotą su tais
daugreikšmiais žodžiais. Viengungiai kikena, ve
dę reikšmingai nusišypso, o ponios nuleidžia akis.
Prie panelių tokių anekdotų iš viso nepasakojama.
Gyvenime tos kaldriškų anekdotų temos virsta
komi-tragedija.
Sakykime: policijos patrulis tikrina viešą par
ką ir ten atranda antklodę. Po antklode juda dvi
formos (patrulio raporto žodžiai). Nutraukiapolicinininkas antklodę: dvi formos yra Chicagos miesto
pareigūnas ir to pareigūno prietelka. Natūralu lauk
ti, kad atradimas po antklode pagimdė stambius
antgalvius Chicagos spaudoje. Kas kalbės apie pa
neigimą vėliau, kada anekdotas virsta gyvenimo
praktika? Bet, ištikrųjų tai yra civilinių teisiu pro
blema ir privatiškumo pažeidimas. Juk antklodė
yra privatiškumo tvirtovė. Tai tvirtina netiktai
anekdotai, bet ir visos lietuviškos spaudos kores
pondentai nuo New Yorko iki Los Angeles. Kada vy
ko sovietinių solistų koncertai korespondentai ieš
kojo, kas tuos koncertus rengia? Viskas buvo po
antklode. Traukė, traukė tą antklodę visi lietuviš
ki kremnologistai, aiškino, aiškino, kiek "formų"
po antklodėmis — (papūsk katinui į uodegą) nei su
rado, nei sužinojo. Sena dogma — antklodė yrapri
vatiškumo tvirtovė — liko nesugriauta.
Bet... Staiga... Chicagoje.
Visiems išsižio
jus...
— Kas staiga? Kas staiga Chicagoje? — be
veik sustiro iš smalsumo mūsų korespondentas.
Telefono kabelis įkaito dėl naujienos ir "formų"
overpopuliacijos. Ne dvi, ne trys, kur tau, tuzinas!
Po Chicagos antklode, kol įvykiai vyko, gulėjo
"formos". įvykiai įvyko, ir "formos pačios nusime
tė antklodę.
— Eikite, eikite sau, — mes atkirtom e infor
matoriui iš Chicagos. Dar nei vienas ankedotas ne
turi tokios versijos, kad "formos" nusimestų antklo
dę. Ir nekalbėkite garsiai, gal būt greta yra panelės
ar mažamečiai.
— Garbės žodis, tvirtino informatorius. For
mos pačios atsiklojo.
— Nesąmonė, —mes protestavome, aiškiai su
stoję anekdoto pusėje. Policijos patrulis traukė ant
klodę, net antklodė plyšo, o Čia, štai, ima patys ir
atsikloja! Apsidairyk, susimildamas, ar nėra greta
panelių. Patrauks tave už abseniti.
— Kad po antklode buvo ir panelės — mūsų
šiurpui atraportavo informatorius.
Membranos plokštelė suvirpėjo dėl naujienos
karščio.
— Sakyk grėbimu, mes surikome, — kaip vis
kas buvo. Nekankink! Juk tai nauja riebaus anekdo
to versija.
— Nagi po antklode buvo aštuoni vyrai, dvi po
nios, ir dvi panos.
— Ir vėl tas miesto pareigūnas su jo išdaigo
mis? — surikome.
— Kad ir nesupranti gi, — jau piktai kirto chicagietis. — Mes, lietuviai, pirmaujame skaičiumi.
Čia gi lietuviška antklodė. Tai Drauge pasigarsino
Daunoro kanonizacijos komitetas.
— Šššitaip — pasakėme mes*visai išsekę pas
tangose iki dugno ištirti naują riebaus anekdoto ver
siją.

dyba. Vasario mėnesį bu
vęs apylinkės pirm įnin
kąs dr. Juozas Briedis
suorganizavo
įdomius
pietus su politinėmis dis
kusijomis, į kurias pa
grindiniu kalbėtoju buvo
pakviestas Lemonto apy
linkių
kongresmanas
Dervvinski,
pozityviai
konservatyvus žmogus.
Jam buvo statomi įvai
rūs klausimai ir drauge
diskutuojami
aktualūs
reikalai.

Lemonto Maironio lituanistinės

Vasario 16 proga at
laikytos lietuviškos pa
maldos St. Alphonsus
baužnyčioje (jos klebo
nas lietuvis J. Grinis),
kurias atlaikė ir pamoks
lą pasakė kun. dr. Felik
sas Gureckas, lituanisti
nės mokyklos kapelio
nas.
Kovo 15 įvykusiame
metiniame apylinkės su
sirinkime išrinkta nauja
valdyba: pirmininkė Bi(Nukelta į 6 psl.)

mažosios šokėjos programos metu.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
ĮUOSTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUSAITIS ir J. MAŽEIKA

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.
Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos IV-to skyriaus mokinių
dalis pamokų metu.
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po pagelbinj dalyką prie kitų
mokslų --tai vis akademinis dar
bas kur studentės gauna laips
nius. Tos grupės studentės,
baigiant reguliarų moklnimominių
mokslo
laipsnių.
Jos
pa

J. ŽILEVIČIUS
si laikotarpi, jos vadovybėje su
sėtoji dainavimo sėkla, nors cho
rengia pavasarini koncertą.Va
ras jau ir nebeveikia, buvusios
rėjo dideli būrį studenčių dai jos studentės — choro narės ir
saros semestrą A. Stephens ati
nininkių, kas davė jai minti or šiandie daug savo veikla muzi
daro anksti pavasari, 1 kur|
ganizuoti 1940 Alice Stephens kinėje kultūroje reiškiasi. Be
primama pradedančios daina
Singers moterų chorą ir jam va veik visos jos JAV gimusios
vimo studijas, kitos iš žiemi
dovauja per 25 metus. Per tą lietuvaitės.
niu semestrų papildo savo grei
tesniam baigimui reikalingus
punktų skaičius, šiame semest
re bevelk du trečdalius sudaro
lietuvaitės, šio semestro baigiamsis koncertas būna anksti
rudeni, su dideliu koncertu.
Kartais net du, tris vakarus,
šalia to ji pakviesta vadovauti
lenkų mergaičių choro grupei
Lyra, kur eilę metų vadovauja
koncertams, kuriuos ruošia pa
čios lenkaitės lenkų kolonijose.
Be to, dažnai būna kviečiama
l švedų muzikinių festivallųteisėjų kolegiją, kuomet teikiama
už varžybas laimėjusiems pre
mijos, Uip pat kitose Amerikos
organizacijose, kur kaipo auto
ritetas yra kviečiama pasisaky
ti tokiais nors muzikiniais klau •
Simais. Dažnai skaito apie mu
zikos pedagogiką paskaitas, da
lyvauja pagal savo specialybę
Įvairiose konvencijose, žodžiu
jos veikla didžia dalimi sveti m-1
taučių yra labai vertinama, todėl
kviečiama.
Nepaisant visokių darbų, ji di
deli dėmes} kreipia J jaunimą ir
iš jų parinkus geriausius balsus
sudaro moterų ansamblius. To
kie ansambliai jaunų moterų stu
denčių ilgai nesilaiko: vienos iš
teka, kitos išvažiuoja baigusios
tarnauti kur toliau ir pan. Kiek
Sukaktuvininkė Alice Stephens
laiko pakoncertavusios lietuvių
parengimuose --pranyksta.To
laiką suruošė virš 500 koncer
šalia savo studijos, buvo in
kie iš paskutiniųjų ansamblių
tų, kiekviename koncerte propa korporuota 1 The Chicago Conyra
jos organizuotos "Aidutės".
guodama lietuviu muziką. Nema servatory of Music. Kur J laiką
Šią grupę sudaro akademikės.
ža dainuota per radiją ir teledėstė balso kultūrą Clare
Vienos jau turinčios laipsnius,
viiją. Turėdama iš prigimties
Powell Academy of Theater
kitos siekiančios aukštesnių,
pedagoginius gabumus sugebė
Arts ir dėsto muz. dalykus —
trečios siekančios kitų specia
jo chorą taip aukštai meniniai
Maria High School nuo 1957 ma
lybių laipsnius, bet šalia lankan ištobulinti, kad jos koncertai
tų. A.S. Singers vardu yra pir
čios
jos studiją, ši akademikių
buvo gražiai amerikiečių verti mosios išleidusios tiksliąsias
grupė
yra vienintelė lietuvių
nami, anglų spaudoje plačiai ap plokšteles Dainų Skrynelę 1955,
tarpe
ir
kai per lietuvių radijo
rašomi. (Muz. Archyve yra Šim Iš rytų šalelės 1959 ir kt.
Forumą jos buvo pristatytos
tai anglų spaudos iškarpų). To
Kai likvidavosi minėtasis mo
klausytojams, sužinoję apie jų
dėl buvo kviečiama J svetimtau terų choras, A. Stephens nenu
mokslin} išsilavinimą labai nučių parengimus. Pav., 1941 Chi
siramino, suorganizavo mažes
stebom, kad suranda laiko skir
cago Tribūne Music Festival
nę grupę -- su kuria keletą ms
ti
lietuviškai dainai. Aidutės pa
(laimėjo Cook aps. chorų varžy tų veikė. Reikia stebėtis jos nesidarė nepaprasto! populiarios,
bose pirmą vietą); pavasario ir
naprastu darbštumu ir dideliu
plačiai kviečiamos {vairiuose
rudens koncertai: 1943 Kimball
pamėgimu muzikinėj dirvoj veik parengimuose ne tik Chicagoje,
Hali, 1944-45 8th Street Theati. Besimokindama gerokai bu
bet ir kitose kolonijose ir kai
ter, 1946 Civic Theater, 1947-50
vo susipažinusi ir su muzikos
pasirodo scenoje trylika jaunų
Orchestra Hali; šiuose koncer
teorijos pagrindais, kurių dėka
lietuvaičių {vairiuose besikei
tuose pristatė plačiajai Chica
ji prirengė visą liet, programą
čiančiuose rūbuose -- visų yra
gos visuomenei žymiuosius mū
chorams moterų ir bendrai an
karščiausiai ir širdingiausiai
sų solistus: A. Kaskas, P. Stossambliams. Visas liet, dainas
sveikinamos, nes jų išvaizda
ka, Z. GriŠkaitę, R. Jušką, lp.
ar giesmes pati aranžiravo.nes
jau savaime žavi žiūrovus. Vi
Nauragj, A. BrazJ ir St. Bara
mūsieji kompozitoriai moterų
suomenė labai jomis didžiuojasi
nauską. Du sezonus (1949-50) chorams kompozicijų nerašė,
ir visada maloniai laukia pasi
kadangi mūsų tarpe tokių chorų
dainavo su Grant Park simfo
klausyti jų dainavimo. Jos yra
nėra. Kaip buvo organizuota 1956
niniu orkestru, kur klausė de
išleidusios savo plokštelę {dai
šimtys tūkstančių žmonių. Su Amerikos ir Kanados Dainų šven nuotą keliolika dainų, kurios ne
tė Chicagoje, ji buvo pakviesta
savo choru yra koncertavusi
paprastai gražiai skamba ir ši
Philadelphijoje, Clevelande, Det vyriausiojo šventės rengimo ko
plokštelė pasidarė retenybė,
miteto pirmininke. Visoj eilėj tų
roite, New Yorke, Pittsburghe,
sunkiai gaunama Įsigyti. To
švenčių buvo garbės dirigentė.
Baltimorėje, Kanados didmies
viso muzikinio judėjimo ašis
Studijuodama savo studijoj dai
čiuose.
yra prof. Alice Stephens (Ste
navimo meną su jaunomis stu
Per jos chorą yra perėję 600
ponavičienė).
dainininkių, daugiau ar mažiau dentėmis rengė pavasarinius ir
šiais metais sukanka visa ei
rudeninius pasirodymus. Regu
pasilavinusių dainavimo mene,
lė jos veiklos sukakčių, bet ji pa
liariuose žiemos semestruose
o taip pat smuikininkių, pianis
ti be galo kukli, visa tai slepia,
studentės būna įvairių tautų. Viačių, vargonininkių, žurnalisčių,
o vien tiktai dirba. Margutis L.
muz. mokytojų ir kitų, kurių di nos studijuoja dainavimą, kitos
mokytojos specialybes, kitos kai Enciklopedijoje atradęs visą eidžiuma yra pasiekusios akade

Alice Stephens ir jos ansambliai
LietuviSkoje Salaveičiky Šei
moje, kurioje skambėjo lietu
viškos dainos, prieš daugel me
tų gimė ir augo duktė Alicija.
Augdama girdėjo nuolat moti
nos dainuojamas lietuviškas
dainas, jas su Įdomumu klau
sydavosi ir jų iki šiol nemažai
atsimena. Kai M. Petrauskas
atvykęs | JAV pradėjo veikti —
jų namuose New Britain, jis bu
vo dažnas svečias. A. Vanagai
tis atvykęs, uip pat lankėsi jų
namuose ir net rankraštj pasky
rė Alicijai. Jaunoji Alicija ta
da išgirdo, kaip jis mokino dai
nuoti jos mamytę "Eina garsas
nuo rubežiaus". ši lietuviškoji
daina ilgus metus slypėjo jos
sielos gelmėse ir paskutiniais
metais patvarkiusi moterų cho
rui su "Aidučių" ansambliu, Įdai
navo paskutinėje plokštelėje.
Mokyklose ji buvo visada sa
vo balsu pažiba. Sodrus balsas
skambėdavo lyg varpas. Mokyk
la jos dainavimu didžiuodavosi.
Kai M. Petrauskas koncertavo
New Britain apylinkėje, jauna
studentė lankydavo Komercijos
Institutą, dalyvaudavo jo kon
certuose. O kai M. Petrauskas
statė savo operą "Eglė" Bosto
ne, miesto centriniame teatre,
jauna studentė dalyvavo klausy
tojų tarpe ir nepaprastai žavė
josi opera, kur daug prisidėjo
prie jos gyvenimo pašventimo
muzikai.
Tuo laikotarpiu ji lankė Hart
fordo konservatoriją ir gavusi
dainavimo ir fortepijono mkt.
diplomą, plačiai koncertavo ry
tinėse valstijose. Chicagoje pas
toviai apsigyvenusi 1926 m., iš
karto Įsijungė j muzikos lietu
viškąją veiklą ir savo dramati
niu sopranu, labai plačios ska
lės apimtimi stebino klausyto
jus. Toliau lavintis savo spe
cialybėje Jstojo Chicagos Mu
ziko konservatorijon ir 1929
m. gavo B.M. laipsni. Prieš ke ■
turiasdešimt metų. Chicagoje
veikė su Birutės choru. Pirmyn
choro statytose operose vaidino
pagrindinius vaidmenis: Carmen (Carmen).Santuzza(Cavalleria Rusticana),Nadina (Meilės
Eleksyre), be to visoje eilėje
operečių. Kai mokinosi Chica
gos konservatorijoj, dėl jos pla
čios balso apimties, kaip žemu
tinėse, taip ir aukštutinėse gai
dose -- jos dainavimo profeso
rius negalėjo nusistatyti, ar tai
yra mezzo-sopranas, ar tai dra
matinis sopranas. Galų gale dėl
tiršto, sodraus skambėjimo, pir
menybė atiduota mezzo-sopra
nui.
Besimokindama pradėjo vado
vauti vaikų chorams (1927-31).
Įvairių koncertų varžybose yra
laimėjusi 5 balsui lavinti stipen
dijas. 1938 su Pirmyn choru lan
kėsi Lietuvoje, dalyvavo 26 kon
certuose, apsilankydama visuo
se didesniuose Lietuvos mies
tuose ir miesteliuose. Visur
buvo karštai sutinkama. Gri
žus iš Lietuvos pasišventė gry
nai pedagoginiam darbui.

1930 įsteigė savo dainavimo
studiją Fine Arts Bldg. Chica
goje. Palaipsniui dirbdama tu-

SOVIETINIU AGENTŲ APMOKYMAS (8)

JIS MŪSŲ, KOL BUS GYVAS
Faina buvo pirmoji mokytoja, kuri savo pamoko
se panaudojo amerikinių filmų demonstravimą. Otų
filmų būta visokių visokiausių, galima sakyti, visa
būdingesnė Hollywoodo gamyba:begarsės,gamintos
1920-1930 metais, ir net paskutinės spalvotos garsi
nės — misterijos, melodramos, komedijos, muziki
nės, kaubojiškos, kriminalinės, karinės ir šmėklinės; geros,.blogos ir vidutinės. Tikrindama Tuomi
supratimą, ji liepdavo jam stebėti filmą, po to ang
liškai atpasakoti jos turinį.
Kiti mokytojai pasirinkdavo filmas specialiems
tikslams. Galkinas pvz. demonstruodavo tas, kurios
pavaizduodavo policijos ir valdinių agentūrų darbą.
Kelis kartus jis kartojo filmą, kurioje Yul Brynner
vadovavo narkotikų kontrabandininkų gaujai. Pro
tarpiais jis sustabdydavo aparatą, filmą atsukdavo
atgal ir vėl leisdavo jai lėtai slinkti, kad Tuomi ge
riau įsisąmonintų scenas, kaip muitininkai atidari
nėja ir tikrina įtartinus lagaminus ieškodami nar
kotikų.
Galkinas taip pat labai smulkmeniškai instruk
tavo Tuomi apie tai, kaip santykiauti su amerikie
čiais ir ypatingai išskirti tuos, kuriuos būtų gali
ma įtraukti į špionažo tinklą.

— Negaišk, ieškodamas žmonių, kurie ideolo
giškai mums simpatizuotų, — jis kalbėjo. — Tokių
yra palyginti nedaug ir prie jų mes prieiname ki
tais keliais.
Jis ypatingai pabrėžė reikalą įsigyti kaip ga
lint daugiau ir įvairiausių draugų:
— Vaikščiok į bažnyčias, — patarinėjo Galki
nas. — Bažnyčios yra labai gera vieta su žmonė
mis susidraugauti. Naudingiausia tai, kad tenai ta
ve mažiausiai įtars. Įstok į klubus kaip Lions arba
Rotary. Įsidėmėk, žmogus, kurį tu sutiksi, pats ga
li, nebūti tau naudingas, bet per jį gali surasti ki
tą, kuriuo galėsi pasinaudoti.
— Lengviausia užverbtuoti asmenis, kurie turi
asmeniškų bėdų dėl pinigų, moterų, lošimų ar girta
vimo — tai silpnybės, kurios lengviausiai gali būti
išnaudotos.
— Amerikoje žmogus gali turėti $20,000 dole
rių vertės namą, automobilį, gerus baldus ir vis
dėlto bus nepatenkintas — dėstė Galkinas. — Jis
pažįsta kitą, kuris gyvena geriau už jį. Tada ir jis
pats įsigeidžia $40,000 dolerių namo. Jis įsikrausto į tokį, bet kartu jo mėnesiniai namo paskolos
mokesčiai padidėja. Be to, jis turi įsirašyti į klu
bą, įsigyti antrą automobilį, naujus baldus. Ban
dydamas prisitaikyti prie naujos padėties jis grimsta giliau ir giliau į skolas.

—
šyti ir
prasti,
ti, nes

Štai ir prieiname vietą, kur tu gali įsimai
padėti, paskolindamas pinigų. Duok jam su
kad nėra reikalo tuojau pat tau skolą grąžin
jeigu reikėtų — tu galėtumei jam paskolinti

Aidučių vadovė Alice Stephens ir vadovybė: pirm. ŽivilėNumgaudaitė, vicepirm. Gražina grybaitė, sekr. Jūratė Juozevičiūtė, ižd.
Gražina Bičitinaitė, rež. Liucija Vuivydaitė. V. Noreikos nuotrauka
lę jos sukakčių, pasiryžo iškeb
ti aikštėn ir gegužės 23 d. Jau
nimo Centre drauge su senjorėmis, buvusiomis ansamblio dai
nininkėmis, rengia jos garbei
parengimą.
Aidučių ansamblis prieš 4 me
tus laiko suorganizuotas, kaip
matėme, plačiai išgarsėjo. Mi
nėjimas {vyks jų garsams skam
bant.
šis ansamblis valdybos tvar
komas, disciplinuotai laikosi ir
tikrai akademiškai veikia. Va
dovė p. Stephens tik muzikiniai
jas paruošia, nesikišdama J vi
dinę tvarką,
Aidučių valdybą sudaro: Ži
vilė Numgaudaitė -- pirmininkė,
Ji gavus stipendiją, ruošiasi ma
gistro laipsniui iš dramos Illinos Universitete;
Gražina Grybaitė -- vicepir
mininkė. Ji dienomis dirba kaip
dantisto asistentė, o vakarais
studijuoja psichologiją. Dainuo
ja Chicagos Lietuvių Operos Cho.
re ir yra Neo-Lithuania Chica
gos skyriaus sekretorė.
Jūratė Juozevlčiūtė -- sek
retorė. Įsigijus magistro laips
ni socialogijoje, dirba kaip so
čiai worker su Catholic Charlties. Ji yra jaunučių ateiti
ninkių globėja;
Gražina Bičiūnaitė -- iždi
ninkė. Baigus medicinos tech-

Alice Stephens Bettinos vaid
menyje operetėje Laima.

nologijos mokslus, dirba ir to
liau studijuoja Illinois Univer
sitete. Ji yra Chicagos Lietu
vių Operos Choro sekretorė ir
Pietvakarių Dailiojo Meno Ta
rybos narė.
Liucija Buivydaitė -- scenos
režisierė. Gavus stipendiją iŠ
Northwestem Universiteto, ji
ruošiasi magistro laipsniui dra moję. Kartu su Živile ji išpil
do menines programas {vairiuo se parengimuose.
Narės: Joana Drūtytė. Tik
prieš pusmeti atvažiavus iš Ang
lijos. Ji yra diplomuoto plaukų
šukuotoją. Jinai dainuoja Chica
gos Lietuvių Operos Chore
Ramutė Drūtytė. Joanos se
suo, taip pat iš Anglijos atvažia vus. Ji studijuoja pedagogiką
illinois Universitete ir dainuo
ja Chicagos Lietuvių Operos
Chore.
Julija Jackevičiūtė. Pati jau
niausia Aldutė, ji mokinasi Ma
rijos gimnazijoje.
Vaigalė Kavaliūnaitė. Baigus
psichologijos mokslus, dirba
personnel departamente Kraft
Foods ir toliau studijuoja link
magistro laipsnio biznio admi
nistracijoje. Ji dainuoja Chica
gos Lietuvių Operos Chore.
Margarita Lišauskaltė. Ji stu
dijuoja Interlor Deslgn Chicago
City College.
Lilija Nastonaitė. Jidėstovokiečių ir anglų kalbas QakLawn
Community gimnazijoje.
Nijolė Pračkailaitė. Ji ruošia
si gailestingosios seselės pro
fesijai Mt. Sinai School of Nur
sing.
Kaip matome iš sąrašo, jog
tai yra tikrai gražus būrys pasi
šventėlių muzikinei kultūrai tik
reikia stengtis visokeriopai rem
ti, kad ilgai jis galėtų laikytis
ir paruoštų dar vieną plokštelę.
Baigiant tenka pažymėti, kad
A. Stephens savo didelėj pedago
ginėj muzikinėj srity darbo ne
pašykštėjo Chicagos Lietuvių
Operai, dirbdama chormeiste
rio pareigose nuo 1959 iki šiol
su dideliu pasisekimu, šis dar
bas operoj yra dideliu Įnašu ir
dirigentų nepaprastai vertina
mas.
Gerbiamai sukaktuvininkei ne
nuilstančiai darbuotojai muzi
kos srityje, linkiu ištvermės,
sėkmės toliau sėkmingai veiktL

ir daugiau. Duodi jam ir dar pridedi, kol beviltiš
kai paskęsta prasiskolinime tau. Tada jau tu parei
kalauji, kad grąžintų visą skolą iš karto, ko jis nie
ku būdu negali padaryti. Tokiu atveju jau gali gun
dyti jį: už menką ir nekaltą išdavystę tu jam nura
šysi visą skolą. Jį įtikinsi, kad ta informacija ar
dokumentas, kurio tu prašai, iš tikrųjų yra labai
menkos vertės ir tu daugiau iš jo niekada ir nieko
nebeprašysi. Viskas bus užmiršta, Bet iš tikrųjų
— Galkinas užbaigė šypsodamasis, — tegu jis tik
padaro vieną kartą, jis jau mūsų, kol tik bus gyvas.
Nors Galkinas paprastai visuomet būdavo san
tūrus, tačiau vieną dieną, 1957 metais rugsėjo mė
nesį, jis įpuolė į Tuomi butą nepaprastai susijaudi
nęs.
— Spėk, su kuo aš susitikau keltuve, keldama
sis pas tave? — nebe kalbėjo, bet šūkavo iš džiaugs
mo Galkinas. — Eleonora Roosevelt. Aš stovėjau
greta jos!
— Ką gi ji čia daro? — susidomėjo Tuomi.
— Čia ir visas linksmumas, — atsakė Galki
nas. — Jie vedžioja ją po puošniausius Maskvos
butus, kad ji pamatytų, kaip gyvena eilinis Sovietų
darbininkas. Aš pagalvojau, praverstų ją atvesti
pas tave, jos draugą amerikietį.
Juodu juokėsi kvatojo, spėliodami, kas jai bu
vo pasakojama vienu aukštu žemiau po sovietinių
šnipų mokykla.
— Gal jai patiktų pasėdėti vienoje iš mūsų mo
kyklos klasių, — pasišaipė Galkinas. — Ji tada įsi
tikintų, kaip mes stengiamės pažinti jos kraštą.
(Bus daugiau)

1970 m. gegužės 15 d.
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gyvena daugelis lietuvių
visuomenėje žinomų as
menų. Visus išvardinti
būtų sunku, gal galima
tik pridėti prie aukščiau
minėtų pavardžių dar
kelias. Tai solistė Roma

Mastienė (iki šių metų
buvusi Lemonto Mairo
nio lituanistinės mokyk
los mokytoja, dabar ke
lis metus iš eilės dainuo
janti Chicagos Lietuvių
Operoje), rašytojas Ma

rius Katiliškis, skautų
vadovai Jakaičiai, Jovarauskai, Dalia Lukošiūnaitė ir kiti.
Lietuvių Tautinius Namus pastačius, Lemonto
gyvenimas dar daugiau

pagyvės. Ir gal tada, anot
aktorės Julijos CijflnėRenės pavasario baliuje
pasakytų pranašysčių.
čia bus nauja '‘Lemonto
Lietuva su savo rūmais,
teatru ir opera .
(k)

TheMoy Co

Lemonto Oktetas, atlikęs pavasario baliaus programą, repetici
jos metu. Kairėje muzikos vadovas Algis Modestas. Sėdi iš kairės:
Antanas Gūdis, programos vedėja aktorė Julija Cijūnėlienė, Kleo
patra BuineviCienė, Raimundas Gierštikas, Jūratė Jakaitienė, Mo
desta Umbrasienė, Roma Seikienė, Jonas Abromaitis, Vitalis Um
brasas.

LEMONTO LIETUVIAI...
(Atkelta iš 4 psl.)
rutė Navickienė (darbšti
visuomenininkė ir įvai
rių Lemonto parengimų
organizatorė bei talkinin
kė), vicepirm. inž. Kęs
tutis Biskis (mokyklos
tėvų komiteto pirminin
kas), vicepirm. Kazimie
ras Balčiūnas (BALFo
skyriaus pirmininkas),
sekretorius inž. Vytau
tas Kamantas ir iždinin
kas Kazimieras Laukai tis. Dviem pirmininkam
įėjus į valdybą, ji dabar
pilnai reprezentuoja Le
monto lietuvius.
Ši valdyba numačiusi
suruošti Birželio 13 Trė
mimų prisiminimo pa
maldas, vėliau gegužinę,
Naujų Metų sutikimą ir
ateinančių metų Vasario
16 paminėjimą Lemonte.
Valdyba padės lituanis
tinės mokyklos augimui,
ir stengsis surinkti soli
darumo įnašus iš visų
lietuvių.

Yra sudaryta apylin
kės rinkiminė komisija
(Petras Abromaitis, Ka
zimieras Balčiūnas, Vy
tautas Šoliūnas) rinki
mams į JAV LB Vl-ją
Tarybą pravesti.

Iš Lemonto apylinkės
pasiūlyti 3 kandidatai į
renkamą JAV LB Vl-ją
Tarybą. Tai Povilas Ki
lius
(buvęs Chicagos
ALT Valdybos narys, at
eitininkų sendraugių val
dybos narys, čiaaukštuo
sius mokslus baigęs jau
nas ir darbštus bendruomenininkas), inž. Vytau
tas
Kamantas (buvęs
PLB Valdybos vicepir
mininkas, dabar kaden
ciją baigiančios JAV LB
V-tosios Tarybos narys)
ir dr. Antanas Razma
(Lietuvių Fondo pirmi
ninkas, dabar kadenciją
baigiančios JAV LB Vtosios Tarybos narys).
Lemonto
apylinkėse

Sekantį kartą
sustokite mūsų
soduk
krautuvėje
Toro 21" Whirlwind
self-propelled rotary
mower with electric
startinę

194.95
Užsiveda iš karto, elektrinis. Pa
kraunama niekei cadium užvedi
mo baterija, kurią galima išimti
patogiam pakrovimui namuose,
žolei piauti mašina turi stiprų
3,5 h. p., 4-cycle motorą. Prieki
niai ratai ”Pow-R-Drive” trau
kimo jėgą, kombinuotą chockthrottle.
21” automatiškai užsivedąs ro
tary žolėms piauti mašina su
starteriu dabar May’s ....164.95
21” Whirlwind push rotary su
starteriu .............. ............. 119.95

Toro 21" Sportlawn
Reel Mower

159.95
• vestuvės: SPALVOTA ir juoda balta (gali vykti
ir j kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai
422 MENAHAN St. — Ridgewood, N. Y. 11237

Duokit savo pievai gražų žolės
piovimą! Piovimo mašina turi
peilius švelniam piovimui, ma
žesniam aštrinimui ir ilgesniam
amžiui. Turi split pulley clutch
geresnei veiklai, lengvesniam ir
ilgesniam naudojimui.
18” Sportlawn reel movver dabar
May’s ..................................134.95

Scotts Halts Plūs

1/3 off

pirmą kartą!

Pirkite dabar ir sutaupysit tri
gubas akcijos Halts Plūs! Duoda
jūsų pievai pilną trąšų sustipri
nimą, sustabdo crabgrass augi
mą ir kontroliuoja žoles, kurios
patraukia kurmius. Gali būti
naudojama pilnam efektui, kol
temperatūra nepasiekia pasto
viai 80°.
5,000 sq. ft. reg. 14.95
9.95
2,500 sq. ft. reg. 7.95
5.30

18" metering
spreader

12.95

jei mainysite

Turi Dial-a-Matic nustatymui
tiksliam išbarstymui, atsparų
nerūdijanti paviršų ilgam am
žiui. Reg. 19.95. Dabar 12,95
keičiant į seną ar 14.95 perkant
kitą Scotts gaminį.

Pirkite mieste šeštadieni 10 iki 5:45. Pirkite Heights Parmatown Great Lakęs Mali/
Great Northern/Southgate/Sheffield 10 iki 9:30. Mes duodame ir keičiame Eagle Stamps

L. .
CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
• Lietuvių Respublikonų
Klubo susirinkimas įvyks

šį sekmadienį, gegužės 17,
tuoj po lietuviškų mišių,
Lietuvių klubo apatinėje
salėje. Bus įvairi progra
ma. Kviečiame visus atsi
lankyti.

• Lietuvių Kultūrino Darželio Sąjungos metinis su

sirinkimas įvyks Lietuvių
salėje, sekmadienį, gegužės
17 d., po Lietuvių Respubli
konų Klubo susirinkimo,
įvykstančio ten pat, Lietu
vių salėje, po pamaldų.
Kviečiami įstoti į Kultū
rinio Darželio Sąjungą vei
kėjai ir organizacijų atsto
vai. Mokestis tik $1 me
tams.
• SLA 14 kuopos narių

susirinkimas, turėjęs įvyk
ti birželio 7, atkeliamas į
gegužės 24 ir jungiamas su
kuopos valdybos ilgamečių
narių pagerbimo vaišėmis,
kurių metu bus pagerbti šie
veikėjai: Feliksas Bara
nauskas, Vytautas A. Bra
ziulis, Margarita Jonės, An
tanas Praškevičius, Juozas
Vilčinskas ir kiti nusipelnę
asmenys.
Susirinkimas prasidės 12
valandą. Bus aptariami bū
simo SLA Seimo reikalai ir
sumanymai.
Pagerbtuvių vaišės prasi
dės 2 valandą. Susirinkimas
ir vaišės įvyks Lietuvių sa
lės svetainėje. Nariai ir na
rės prašomi šiame svarbia
me susirinkime būtinai da
lyvauti.
Į susirinkimą ir pagerbi
mą atvyksta SLA preziden
tas Povilas Dargis.
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PADĖKA

NEGRĮŽUSIAM BROLIUI GEDIMINUI
Prabėgo metai trys,
Ir kiek dar daugel jų prabėgs?..
Ir vienumoj nerami širdis,
Tyliai, tyliai kentės...
***

Tu išėjai kovot už laisvę,
Už paprastą laisvę žmogaus —
— Nebegrįžai — ir niekuomet nebegrįši —
Sieloje aidės amžinai...
Tu negrįžai su pavasario vėju,
Su žydinčiais vasaros žiedais,
Negrįžai su aukso lapų šlamėjimu,
Su snaigėm baltom — Tu negrįžai —

Sv. Kazimiero lit. mokyklos tautinių šokių grupės Soktinio šokė
jai, dalyvavę tautybių festivalyje Akrone. J. Vyšnionio nuorauka

Tu negrįžai, o Broli, — skausmas vis dėlto
Kartais atrodė nesutilps jis širdy —
— Paliko toks didis kaip audringas vėjas,
Lydėt dienas gyvenimo kely...

ŠOKTINIS AKRONE

**

Malda, gilus Tikėjimas ir Dievas!
Visų gyvenimo gale juk stovi kryžius.
Gyvensime jei taip kaip Visagalis nori,
Viltis — gyvenimo paguoda, lai mus lydi...
SESUO

PAMALDOS UŽ
A. A. G. EIDUKAITĮ

Prieš trejetą metų, gegu
žės 19 d., Vietname žuvo
A. A. Gediminas Eidukaitis.
Už jo vėlę bus laikomos
Šv. Mišios gegužės 18 d., 8
vai. ryto šv. Jurgio parapi
jos bažnyčioje, o gegužės 19
d., 8 v. ryto Naujosios pa
rapijos bažnyčioje.
VYTAUTAS KUŠLEIKA
IŠSKRIDO J JAPONIJĄ

Clevelando S i m f onijos
Orkestras, vadovauja m a s
George Szell, praėjusį sek
madienį išskrido savo pir
mai koncertinei kelionei į
Tolimuosius Rytus. Orkest
ras koncertuos Japonijos ir
Pietinės Korėjos miestuose.
Clevelando S i m f onijos
Orkestre, kuris savo iški
liais koncertais jau yra ap
keliavęs visą P. Ameriką ir
Europą, jau dvidešimtą

SUPERIOR
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

5%

metą groja mūsų tautietis,
s m u i k i ninkas Vytautas
Kušleika. Į tolimą kelionę
išvykstantį sūnų išlydėti
buvo atvykusi ir jo motina,
Ona Kušleikienė, gyvenanti
Bridgewater, Mass.
PAMALDOS UŽ
A. A. V. RAULINAITĮ

Šoktinis, šv. Kazimiero
lit. mokyklos tautinių šokių
grupė, vad. Jolitos Kavaliū
naitės ir Mindaugo Leknicko, šiais mokslo metais ga
na daug ir intensyviai dir
bo.
Turėjo pasirodymų; Tau
tybių liaudies meno festiva
lyje, kuris kasmet rengiagiamas Clevelande, festiva
lyje, kurį rengė Saint Joseph High School, ir savo
mokyklos koncerte. Paga
liau gegužės 9 šoktinis bu
vo išvykęs ir už Clevelando
ribų — į Akroną. Čia mūsų
šokėjai Akrono, Ohio tau
tybių rengtame festivalyje
atliko programos dalį — pa
šoko penkis šokius: Suba
tėlę, Kepurinę, Mikitienę,
Grandinėlę ir Aštuonytį ir
sulaukė labai nuoširdžių
publikos aplodismentų.
T. Colegie, šio pobūdžio
festivalių rengėja, pakvietė
Šoktinį į visą eilę kitų Ohio
miestų: Youngstown, Columbus ir kitur, .ir teigda
ma, kad visos kelionės iš
laidos bus apmokėtos.
Nuoširdus publikos suti
kimas giedrai nuteikė ir vi
sus šoktinio šokėjus. Prie
geros nuotaikos labai daug
prisidėjo ir Birutės Studijų
Draugija, kurios pirminin
kas J. P. Vaičaitis mūsų
šokėjus pakvietė į Akroną,
ir pagaliau vaišės pas p. Ja
navičius.
(mv)

Gegužės 23 d., šeštadienį,
7 vai. ryto, šv. Jurgio para
pijos bažnyčioje bus laiko
mos šv. Mišios už A. A. Vy
tautą Raulinaitį, tragiškai
žuvusi prieš 2 metus.
• ALT S-gos Clevelan
do skyriaus susirinkimas
įvyks š. m. birželio 7 d.,
sekmadienį, 11:30 vak, Dir
vos redakcijos patalpose.
Bus renkama nauja sky
riaus valdyba ir tariamasi
kitais skyriaus veiklos rei
kalais.
Visi nariai maloniai kvie
čiami susirinkime dalyvau
ti.
• Vysk. M. Valančiaus
lit. mokyklos mokslo metų
užbaigimas įvyks šeštadie
nio vakare, gegužės 23 d. HELP WANTED MALĖ
Programoje meninė dalis ir
šokiai, šokiams gros Eug.
Svidersko vadovaujamas or
CUPOLA
kestras. Prašomi visi mo
REPAIRMAN
kyklos draugai ir buvę mo
kiniai skirti tą vakarą su
Malleable iron foundry
sitikimui.
Aukštesniosios lit. mo
steady employment
kyklos baigiamuosius egzain a well-established f irm

Už įvairius taupymo certifika*us moka

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. ObeJenį teL 531-2211.

Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki
$20,000.00.

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių The Fanner Mfg. Co.
Brookside Park
draudimus, palyginkite sa-'
vo mokestį paskambindami An Equal Opportunity Employer
(37-39)
V. Giedraičiui tel. 944-6835,

Už paprastus indėlius moka

Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus
didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET
Telephone 481-8552
6712 SUPERIOR AVENUE
Telephone 431-2497
13515 EUCLID AVENUE

At Superior — (Near Rapid)
Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojtii
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

Jus džiaugsitės
gyvenimu daugiau
su Statė Savings

MĖNESINIU
ČEKIU
Mes siusime Jums čekį se
kantį mėnesį — ir kiekvieną
mėnesį — kol jūs pasakysite
mums sustoti!
Tik investuokit $1,000 ar
daugiau į Statė Savings tau
pymo certifikatus — Jūs už
dirbsite milžinišką 5.25% per
metus, išmokamus Jums (ar
kam kitam nurodytumėte) su
MĖNESINIU ČEKIU.
Skambinkit ar IT
ateikit pilnom V
smulkmenom nemokamo
patarnavimo!

936 East 185th Street
531-7770

4065 Maylield Rd., South Euclid
1 1623 Buckeye Rd., Cleveland

lake

Shore

Boulevard.

FIXTURE BUILDERS
Mušt have job shop experience.
58 hour week,

O. & W. TOOL
ENGINEERING
15700 Dale
Detroit, Mich.
(1 Block E. of Telegraph.
2 Blocks N. of Fenkell)
(313) 538-8200
Ask for Mr. Adams
(34-40)

• GEGUŽES 16 d< Grandinė
lei paremti parengimas,
• • GEGUŽES 23 D. Vysk. Va
lančiaus lit. mokyklos mokslo
metų užbaigimo vakaras.
GEGUŽES 24 d. Sv. Kazimie
ro litua nist inės mokyklos moks lo metų užbaigtuvės:
BIRŽELIO 21 D. — Birželio
įvykių minėjimas. Rengia ALT
Clevelando skyrius.
RUGSĖJO 12 D. Abiturientų
pristatymas - balius.
RUGSĖJO 26 D. Dirvos va
karas,
SPALIO 4 D. — LRK Mote
rų Sąjungos 36 kuopos metinė
vakarienė Naujosios parapijos
salėje.

KVIEČIAME Į TALKĄ!
Lietuvių Enciklopedijos
leidykla išleidusi eilę ver
tingų ir kažin ar bepauartojamų leidinių, iš naujo su
telkė jėgas prie EN CYCLOPED1A LITUANICA, ku
rios bus 6 tomai. I-sis tomas
yra jau išleistas. Maloniai
kviečiame į talką ją užsipre
numeruojant.
Clevelande prenumeratas
priima: Juozas Stempužis,
p. Balio Gaidžiūno krautu
vėje ir Dirvos administra
cijoje.
Iš anksčiau išleistų leidi
nių dar turime:
1. Lietuvių Enciklopedija
— 36 tomai
2. « Vinco Krėvės Raštai
— 6 tomąi
3. Mūsų Lietuvą — 4 to
mai.
Tai yra vertingos dova
nos bet kuria proga. Jų kai
nos yra žemos, leidžiant da
bar kaštuotų beveik dvigu
bai. Nedelsiant užsisakyki
te, nes atsargos yra nedide
lės.
Adresas: Juozas Kapo
čius, 361 W. Broadway, P.
O. Box 95, So, Boston, Mass.
02127, USA. Tel.: Leidyk
los — (617) 268-7730, na
mų (617) 282-2759.
WANTED
AT ONCE
IST CLASS

CUSTOM EXTRUDER
OPERATORS
SHEET OR PROFILE
Mušt be able to sėt up work
from Blue Prints At Close Toler
ance.
Steady work, top rates and
fringe benefits.

APPLY TO

INDUSTRIAL
PLASTICS
20401 Old U. S. 12
Chelsa, Mich.
05-37)

AMERIKOS LIETUVIŲ
PILIEČIŲ KLUBAS
Telef. 391-1143

Cleveland, Ohio

Statė
Savings
30500

WANTED
JOURNEYMEN

6835 Superior Avė.

AND LOAN COMPANY

6621 Edna Avenue
361-1763

good hourly rate
employe benefits
apply in person

| CLEVELANDO PARENGIMU I
i_ _ KALENDORIUS —J

Willowick

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve
lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly
nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

Kultūrinių
Darželių
Federacijos
banketui
daug ponių suaukojo tor
tus. Joms priklauso pa
dėka. Todėl Lietuvių kul
tūrinio Darželio vardu
dėkoju šioms ponioms:
Balaišienei, Bublienei,
Budrienei, Jokūbaitienei, Knistautienei, Len
kauskienei, Malskienei,
Mikulskienei, Nagevičienei, Puškorienei, Raulinaitienei, Šenbergienei,
Vinclovienei, Žilinskie
nei, estei Ritai Tabalkin ir suomių konsulo
žmonai Walter Maky.
Taip pat dėkojū p. Sa
dauskui, Visockui, Urbšaičiui ir Jonaičiui, ku
rie sutvarkė stalų ir kė džių nešimą. Didelė pa
dėka priklauso ponioms
Balaišienei, Budrienei,
Malskienei, Knistautie
nei, Mainelienei, Nagevičienei ir Sankalaitei,
kurios sutiko svečius ir
stengėsi juos visa kuo
aprūpinti.
Mūsų jauniausios vei
kėjos atėjo Lietuvių Dar
želiu į pagalbą paduoda
mos valgį į stalus. Ug
nelė Stasaitė, Rasutė
Petraitytė, Adytė Jasinevičiūtė ir Lygutė Rociūnaitė jau ne pirmą
kartą patarnauja visuo
menei, todėl reiktų į jas
atkreipti dėmesį, nes
jos bus mūsų visuomenininkės veikėjos atei
tyje. Šios lietuvaitės s a
vo patrauklia išvaizda
ir gražiu išauklėjimu
žavėjo svečius.
Marijai Trainauskaitei dėkoju už bilietų tvar
kymą, p. Blinstrubui ir
Salasevičienei už dar
bą prie baro. Didžiausia
padėka priklauso p.p.
Senbergams, atėjusiems
į talką tuo metu kai rei
kėjo daugiausia pagal
bos.
Dėkoju Grandinėlei ir
jų vadovams p. Sagiams
už sužavėjimą svečių sa
vo programa.
Šie visi aukščiau minė
ti asmenys savo darbu
prisidėjo prie gražaus
tikslo, būtent nuo vaka
rienės likusiu pelnu parėmėm Naujos Parapi
jos Bažnyčią ir Grandi
nėlę, kuriai šiuo metupinigai labai reikalingi.
Klebonas
Angelaitis
mums širdingai dėkojo
už auką, nes jam pinigai
labai reikalingi parapi
jos išlaikymui, o Gran
dinėlės jaunimas sukėlė
ovaciją už tris šimtus
dolerių, kuriuos Lietu
vių Kultūrinis darželis
paskyrė jų kelionei įPie
tų Ameriką. įteikiant pi
nigus jaudinančiai kal
bėjo į jaunimą p. Kar
pius ir Sadauskas.
Dar sykį dėkoja vi
siems atsilankiusiems
ir savo darbu prisidėjusiems prie šio banketo.

Rita Premeneckienė,
Banketo ruošimo ko
miteto pirmininkė.

• Poetės J. Augustaitytės-Vaičiūnienės naujas po

ezijos rinkinys ''Rūpestis”
šiomis dienomis išeis iš
spaudos. Spausdina Morkū
no spaustuvė. Leidžia J.
Karvelis.

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

DIRVA

GALIMA BUS LAIMĖTI ŠIUOS PAVEIKSLUS

SUTARTINO DARBO VAISIAI
Kai du stos,

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

POSĖDŽIAVO PLB
VALDYBOS
PREZIDIUMAS
Praėjusį trečiadienį, ge
gužės 6 d., Clevelande po
sėdžiavo Pasaulio Lietuvių
B e n d r uomenės Valdybos
prezidiumas. Dalyvavo PLB
pirm. Stasys Barzdukas,
vykd. vicepirm. dr. Antanas
Butkus, vicepirmi n i n k a i
Milda Lenkauskienė, dr.
Henrikas Brazaitis, Alek
sas Laikūnas ir sekretorius
Antanas Gailiušis.
Posėdyje aptarta visa ei
lė organizacinių reikalų, jų
tarpe pasiinformuota apie
JAV LB valdybos iniciaty
va įvykusį jaunimo simpo
ziumą, daug dėmesio skirta
ateinantį savaitgalį Cleve
lande įvykstančiam jauni
mo organizacijų atstovų su
važiavimui, kuris turės iš
judinti antrojo Jaunimo
Kongreso parengiamuosius
darbus, pagaliau parengta
darbotvarkė PLB Valdybos
plenumo posėdžiui.
PLB Valdybos posėdis
įvyks Clevelande š. m. ge
gužės 23 d.

DETROIT

RIMAS SUKAUSKAS
BAIGĖ UNIVERSITETĄ

proga vakare jo tėvų Bro
nės ir Antano Sukauskų rezidencijoej susirinko būre
lis svečių pasveikinti nau
jąją
teisininką
Rimą.
Džiaugiasi
jo
tėveliai,
džiaugiamės ir mes. Ar ne
gera bus turėti teisininką
savo žmogų ir gerą lietuvį.
Rimas Sukauskas gimė
Vokietijoje 1945 m. rugpiūcio 10 d. Augo ir mokinosi
Amerikoje. Baigęs Western
High School 1963 m. įstojo
į Mayne Statė Universitetą
ir jį baigė 1967 m., vėliau
perėjo į Detroito Universi
tetą ir čia studijavo teisę.
Studijas baigė šį pavasarį
ir gegužės 2 d. gavo teisių
mokslo diplomą.
Rimas Sukauskas ir mo
kindamasis neatsit raukė
nuo lietuviškos veiklos. Jis J. Pautienius
daug kur dalyvauja ir dir
ba. Nuo jaunų dienų yra
skautas. Vėliau skautas
akademikas. Priklauso Jus
to Pusdešrio ir Z. Mikšie
nės dramos sambūriams,
šoka lietuvių tautinių šokių
grupėje "šilainė”. Jis yra
SLA narys ir dabartinis
200 kuopos finansų sekre
torius. Aktyvus LB ir
DLOC valdybos narys. Dir
ba ir pavergtų tautų komi
tete. Priklauso ir jūrų šau
lių kuopai.
Į šias iškilmes Rimo pa
sveikinti atvyko jo dėdė
Augustas Sukauskas iš Ka
nados.
— Aš gimiau lietuviu ir
būsiu lietuvis. Dėkingas A. Rakštelė
esu savo tėvams, kad jie
mane išmokino lietuviškai
ne tik kalbėti bet skaityti,
rašyti ir dirbti. Aš dirbsiu
Lietuvos išlaisvinimui ir
dalyvausiu lietuviškose or
ganizacijose, kiek galėsiu ir
kiek mano jėgos leis, — pa
sakė Rimas dėkodamas už
pareikštus jam sveikinimus
ir linkėjimus.

Vigados daugiau pa
darys

Auksinis rudenėlis

Lietuvos laukuose.

CHICAGO

VAKARAS LIETUVIŠKAI
KNYGAI PAREMTI
Gegužės 23 d. B. Pakšto
salėje ALT S-gos Cicero
skyrius rengia jo išleisto
sios Tumo-Vaižganto kny
gos Rimai ir Nerimai vaka
rą.

S. Paukštienė

Sandūnai

štai keli iš penkių paveikslų, kurie gegužės 23 d. ALT S-gos Ci
cero skyriaus rengiamame lietuviškos knygos vakare bus paskirti
burtų keliu laimėtojams.

Skyriui šiame ėjime tal J. Vaičiūnas — vicepirmi
kininkauja dailininkai: J. ninkas spaudos - informaci
Paukštienė, J. Pautienius, jos reikalams, K. Januška
— sekretorius, A. Būga —
B.Murinas, A. Rūkštelė ir
M. Stankūnienė, paskyrę iždininkas, K. Radvila —
knygos leidimo fondui po organizaciniams reikalams,
vieną paveikslą, šio vakaro K. Rožanskas — parengi
metu minimi paveikslai bus mams, M. Pėteraitienė —
išdalinti burtų kelių išskir švietimo organizacin i a m s
reikalams ir Z. Žiupsnys —
tiems laimėtojams.
Norintieji paveikslų pa sporto reikalams.
Be to, nutarta kviesti
skirstyme dalyvauti malo
kandidatą
J. Bertašių telkti
niai kviečiami nedelsiant
lėšas
lietuviškajam
švieti
įsigyti pakvietimus (įėji
mui.
mas ir vakarienė — 5 dol.
aseminiu) ir rezervuotis
VAKARAS SU ALICE
vietas telef. 354-3898.

STEPHENS

• ALT S-gos Chicagos
skyriaus metinis susirinki
mas įvyks gegužės 17 d.,
sekmadienį, 4 v. p. p. Don
Varno Posto salėje, 6816 S.
Western Avė., Chicagoje.
Be einamųjų reikalų, nau
jos valdybos rinkimo bus
M. Rėklaičio paskaita —
Kelionės įspūdžiai iš Aus
tralijos lietuvių gyvenimo.
Po susirinkimo pokalbis
prie kavutės. Skyriaus na
riai prašomi gausiai šiame
susirinkime dalyvauti.
Du iškilūs neolituanai sumainė žiedus Chicagoj, Jolanda Gliožerytė, baigusi Loyolos Universitetą Chicagoj, ir Algis Mockaitis, pa
daręs Master IIT Chicagoj ir beruošiąs doktoratą Philadelphijos
Universitete, Po bažnytinių ceremonijų, kurias atliko kun. d r. Pr uns kis, vestuvių puota įvyko šv. Kryžiaus parapijos salėje, dalyvaujant
daugybei svečių ir neolituanų jaunimo. Vestuvių puotą pravedė fil.
Mečys Šimkus.

• LB naujoji Chicagos
apygardos vaidyba savo po
sėdyje gegužės 3 dieną pa
siskirstė pareigomis: J. Ja
saitis — pirmininkas, A.
Juškevičius — vicepirmi
ninkas švietimo reikalams,

Sutartino ir vieningo
darbo dėka, ruoštoji pa
rapijos vakarienė davė
nenumatytai gerus re
zultatus. Vakarienė įvy
ko š.m. balandžio 26 d.
parapijos salėje. Žmo
nių prisirinko apypilnė
salė (170 asmenų). Va
karienė pradėta meni
ne
dalimi, kurią ne
mokamai išpildė m ūsų
populiarioji solistė Na
talija
Aukštuolienė,
akompanuojant jaunai lai
kinai vargonininkei. Pub
lika buvo taip sužavėta
jos dainavimu, kad turė
jo bisuoti. Invokaciją su
kalbėjo klebonas kun. Ig,
Vichuras.
Rengimo komiteto var 
du
susirinkusius pa
sveikino ir vakarienei va
dovavo apyl. pirm. Zig
mas Moliejus. Vakarie*nės metu klebonas kun.
Ig. Vichuras padėkojo vi
siems parapijiečiams,
prisidėjusiem s prie sėk
mingo vakarienės pa
rengimo ir talkininkavu
siems prie salės dekorą
vimo darbų. Pobūvio me
tu visų nuotaika buvo pa
kili ir smagi.
Manau, kad atsiras pa
kankamas skaičius tal
kininkų ir išoriniams pa
rapijos trobesių remon
to darbams. O tų darbų
netrūksta. Kai užlopai
vieną skylę, žiūrėk, atsi
randa kita. Parapijos
pastatai yra apie 60 me
tų senumo, tad lopomų
daiktų visad atsiranda.

PAMINĖTAS KAN.
JUOZAS TUMAS VAIŽGANTAS

A. Grinius

Rimas Sukauskas baigė
Detroito Universitetą ir ge
gužės 2 d. gavo teisių moks
lo diplomą.
Universiteto baigimo pro-

EAST CHICMOS LIETUVIU

Margučio pastangomis, š.
m. gegužės 23 d. Jaunimo
centro didžiojoje salėje ren
giamas sukaktuvinis muz.
Alice Stephens pagerbimas
— banketas. Rengiamu pa
gerbimu plačiai domisi Chi
cagos kultūrininkai, visuomeninkai ir ypatingai bu
vusios muz. Alice Stehpens
mokinės ir dainininkės.
Šiuo metu sukaktuvininkė,
be pedagoginio darbo, va
dovauja ”Aidutėms” ir jau
daugiau 10 metų dirba su
Chicagos lietuvių operos
moterų choru.
Pagerbimo rengėjai ma
loniai kviečia visus Chica
gos lietuvius prisidėti prie
rengiamo didžiai nusipelnusios muz. Alice Stephens
p a g e rbimo. Dalyvav i m o

idėjos skyriuje randa gy
vą pritarimą ir vykdo
mos.
Skyriaus naryh Sta
sys Kalvaitis gyvai pa
pasakojo apie kan. Tu
mo-Vaižganto gyvenimą
ir veiklą. Tai nepapras
tai gyva ir šakota asme
nybė. Tumas — rašyto
jas, publicistas, redak
torius, profesorius, auk
lėtojas. Iki šiol yra su
rinkta ir išleista 19 to
mų Vaižganto raštų: 9
beletristikos ir 10 pub
licistikos. Jo beletris
tika galės pasinaudoti
ateities istorikai, kaip
tikrais ir autentiškais
šaltiniais. Paskaita bu
vo įdomi ir populiariai
perduota. Stasys Kalvai
tis iš susirinkusiųjų su
laukė šiltos padėkos.
Kilo sumanymas atei
ties susirinkimuose pa
minėti iškilesnius mū
sų tautos asmenis. Atei
nančiam
susirinkimui
dr. J. Tautvilą sutiko pri
statyti filosofą Vydūną Storastą.
Tolimesnės diskusi
jos - pašnekesys vyko
prie valdybos paruoštos
kavutės su užkandžiais.
(aj)

AUKOS DIRVAI
Atnaujindami prenume
ratą ir kitomis progomis
aukojo šie Dirvos skaityto-’
jai:
J. Kriščiukaitis, Avon........ 2.00
J. Vadopalas, Cicero........ 2.00
J. Mačys, Cleveland •••••••a 5.00
S. Rydelis, Cleveland......... 1.00
P. Kleinotas, Racine........ 2.00
N.Y. Madą Parodos
Rengimo K-tas, N.Y. .. 10.00
J. Miglinas, Chicago........ 2.00
J. Urbaltis, Toronto..........7.00
K. Glrvllas, Chicago..........2.00
A. Chesna, Harrlsburg ..... 2.00
A. Svilas, Avon.................. 2.00
T. Vaitekūnas, Parma....... 2.00
V. Bagdonas, Oak Lawn .... 7.00
J. šlapelis, Euclid...............2.00
B. Vaičaitis, Winnipeg....... 2.00
J. Paknis, Kearny ............. 25.00
P. Velevas, Kearny ...... 25.00
A. Jučas, Hot Springs......3.00
P. Valūnas, Torrington ... 2.00
S. Bakūnas, Cleveland...... 5.00
A. Muliolis, Cleveland .... 2.00
S. Petrauskas, Elizabeth 5.00
V. Janušauskas, Longevil 2.00
G. Balanda, Detroit........... 7.00
A. Kačanauskas, Brooklyn 2.00
J. Vilutis, Chicago............ 7.00
K. Cicėnas, Chicago..........7.00
J. Urbšaitis, Cleveland .... 5.00
A. Reventas, Woodhaven .. 2.00
J. Skemundris, Pittsburgh 1.00
A. Gilvydis, Detroit... ........ 7.00
S. Šimoliūnas, Detroit »•••«• 2*00
J.Bray, Seattle............ ....... 2.00
Liet. Kult. Darželis
Cleveland .............. ..... 10.00
S, Matulis, Chicago ........ 2.00
V. Kiaunė, Easton............. 2.00
B, Simonaitis, Cicero ......2.00
A. Kišonas, Dearborn ......2.00
N. Young, Tucson ..... . ....... 5.00
S. Smalžys, Cicero ... ......2.00

Š.m. gegužės 2d. ALT
S-gos East Chicagos sky
riaus valdyba sušaukė in
formacinį susirinkimą.
Susirinkimui vadovavo
valdyba. Skyriaus pir
mininkė Irena Rimkflnienė pristatė šių metų dar
bų planą.
Valdyba yra numačiu
si suruošti tradicinę sky
riaus gegužinę Union
Pier; narių išvyką įgamtąį rudens vakarą ar Nau
jų Metų sutikimą bei po
rą kultūrinių subatvakarių.
Pirmininkė pasidžiau
gė, kad didelė skyriaus
narių dalis aktyviai pri
sidėjo prie parapijos sa
lės dekoravimo darbų ir
vakarienės suruošimo.
Tik visų sutartino darbo
dėka gavosi labai geri
vaisiai.
Skyriaus sekretorė Da
Visiems aukojusiems Dir
lia Mečkauskienė per va nuoširdžiai dėkoja.
skaitė Sąjungos valdy
bos bendraraščius. Bend ■
KNYGOS
raraščiuose
keliamos

GAUNAMOS
DIRVOJE
kaina 7.50 dol. asmeniui.
Atsilankiusiems bus pateik
ta šaltų-šiltų valgių vaka
rienė. Vietas prašome re
zervuoti Margutyje, 2422
W. Marųuette Rd., Chicago,
III. 60629. Tel. GR 6-2242.

LEONO URBONO
PARODA CHICAGOJE
Gegužės 16-24 d.d. Čiur
lionio galerijoje bus Aus
tralijoje plačiai pagarsėju
sio dail. Leono Urbono ta
pybos darbų paroda. Paro
dos rengimu rūpinasi "Mar
gutis”. Atidarymas įvyks
gegužės 16 d., šeštaidenį, 7
vai. vak.

• POEZIJOS PILNATIS.
Bernardas Brazdžionis. Ei
lėraščių rinktinė. Iliustraci
jos A. Dociaus. 592 psl. di
delio formato. Kaina $10.00.
• Birutė Pūkelevičiūtė.
RUGSĖJO ŠEŠTADIENIS.
Draugo premijuotas roma
nas. Kaina $5.00. Gauna
mas Dirvoje.

• MEILĖ DVIDEŠIMTA
ME AMŽIUJE. P. Madelkis.
Išleido Lietuviškosios kny
gos klubas. Viršelis Pau
liaus Jurkaus. Knyga 273
psl., kūina $5.00.

