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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

MARKES TRIUMFAS
ARGUMENTAI UŽ IR PRIEŠ MARKĖS VERTES PAKĖLIMĄ

Jo Ekscelencija Antanas Deksnys
- Vyskupas Europos lietuviams

Kaip jau minėjome šio
je vietoje, de Gaulle pa
sitraukimas sukėlė mil
žinišką spekuliacijos 
bangą. Visi, kas turėjo 
palaidų frankų, norėjo 
juos išsikeisti į kitas 
tvirtesnes valiutas, ypač 
vokiečių markę, kurios 
ve:tės pakilimu buvo 
tvi tai tikima. Tai labai 
lei jva suprasti, nes jei 
vokiečių markės vertė 
bus pakelta, sakykim,

LIETUVOJE
KAUNO ĄŽUOLYNAS
Architektas V. Žemkal

nis keletą kartų viešai Lie
tuvoje kėlė klausimą dėl 
Kauno Ąžuolyno likimo, nu
rodydamas, kad visoki sta
tybų užsimojimai gresia su
daryti sąlygas, kuriose 
ąžuolai negalėtų išsilaikyti.

Dabar Kauno miesto vyk
domasis komitetas priėmęs 
specialų sprendimą ”Dėl 
Kauno Ąžuolyno rekon
strukcijos, tvarkymo ir 
priežiūros pagerinimo”. Nuo 
gegužės. 1 dienos iš Ąžuo
lyno iškeliamas baldų san
dėlis ii' maisto prekybos pa
viljonas. Iki ateinančių me
tų gegužės mėnesio būsią 
iškelti kiti sandeliai, būsiąs 
uždarytas šokių paviljonas 
ir — svarbiausia — nutarta 
numatytąjį stadioną statyti 
perpus mažesnį, negu buvo 
projektuotas (12 tūkstan
čių vietų vietoj 24-ių). Visa 
tai daroma tuo sumetimu, 
kad būtų ko mažiausia ken
kiama ąžuolams, kad Ąžuo
lynas išliktų ramaus poilsio 
parku.

Tarp ko kita, iš to prane
šimo matyti, kad Kaune ne
bėra Vytauto kalno vardo. 
Sako: "Nutarta laikyti Ža
liakalnio, Parodos kal
no ir Aukštųjų Šančių ąžuo
lynus Kauno Ąžuo
lynu.”

• Marcelinas šikšnys, bu
vęs Vilniaus Vytauto Di
džiojo gimnazijos direkto
rius, pedagogas ir rašyto
jas, gegužės 2 d. susilaukė 
95 metų amžiaus.

Tik du laikraščiai Vilniu
je (LITERATŪRA IR ME
NAS ir GIMTASIS KRAŠ
TAS) sukaktuvių išvakarė
se įdėjo savo atstovų pasi
kalbėjimus su M. šikšniu. 
(Kiti buvo labiau užsiėmę 
"gegužiniais” raštais). Vie
name iš jų sako, kad M. 
šikšnys atrodo tiesus ir 
lieknas, ir kalba gražia, 
raiškia kalba. Tačiau abie
juose pasikalbėjimuose mi
nėta daugiausia ankstyvoji 
sukak tuvininko jaunystė 
bei darbai prieš I pasaulinį 
karą. Vienas pasikalbėji
mas baigiamas M. šikšnio 
pareiškimu "Nusilpo akys. 
Kojos nebegreitos. Ir galva 
greit pavargsta. Skaitau, 
skaitau ir užmiegu”. Kita
me, pakalbėjęs apie "Pilėnų 
kunigaikštį", kuris esąs jo 
mylimiausias kūrinys (se
kant Kraševskiu M. šikšnio 
parašytas vaidinimas), pa
pasakojęs apie pirmąjį savo 
scenai parašytąjį veikaliu- 
ką, kuriame ir pats vaidi
nęs, vėl tarė: — Pavargau 
ir nuo tų metų naštos, ir 
nuo darbų, ir nuo prisimi
nimų ... Ateikit kitą kar
tą...

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS gyventojų, turės pasi
reikšti per rūgs ėjo mėn. 
seimo rinkimus, o ūki
ninkai visur balsuoja 
konservatyviai — Vokie
tijos atveju už krikde
mus. Jei taip, tai kanc
leris Kiesingeris vertės 
pakėlimo visai nenori. 
Žinia, markės vertės pa
kėlimas gali turėti ir ge
rų pusių. Visųpirmako- 
voje su infliacija. Jei dar
bininkai gaus 'vertesnę* 
markę, jiems mažiau rū
pės reikalauti algų pa
kėlimo. Priešingu atve
ju, normalus algų pakė
limas gali iššaukti kainų 
pakėlimą, kas galų gale 
gali privesti prie mar
kės vertės smukimo, 
kaip tai atsitiko su fran
ku, britų svaru ir net 
doleriu.

Dar iš kitos pusės: 
nė vieno krašto ūkis ne
gali verstis visai sava
rankiškai, jis priklau
so nuo likusio pasaulio 
gerovės. Tas faktas vo
kiečius verčia rūpintis 
ne tik savo, bet ir viso 
pasaulio, bent jo kapi
talistinės dalies ūkiu ir 
prie jo derintis. Dėl tų 
visų sumetimų Vokieti
jos ūkio ministeris so
či aldmokratas Schi lle- 
ris, lygiai kaip ir Vokie' 
tijos Emisijos Banko pre
zidentas konservatyvus 
Blessingas yra pažiū
ros, kad vokiečių mar
kės vertė turi būti pa
kelta. Finansų ministe
ris Straussas yra pa
žiūros, kad vokiečiai ga
li pakelti savo markės 
vertę tik susitarę su 
prancūzais ir britais,ku< 
rie savo keliu savo va
liutas numuštų. Tuo tar
pu de Gaulle buvo pažiū
ros, kad iš viso visos 
valiutos t.y. jų tarpu
savio santykiai turėtų 
būti pertvarkyti ir tarp
tautinio atsiskaitymo 
priemonė būtų ne dole
ris, bet tiktai auksas. 
De Gaulle pasitraukus 
buvo manoma, kad jo įpė
diniai bus linkę susitar
ti tik su vokiečiais ir 
britais. Už tat ir ta spe
kuliacijos banga.

(Nukelta į 2 psl.)

10%, verta dabar pirkti 
markes, mokant už jas 
oficialiu kursu, opo mar
kės vertės pakėlimo ga
lima būtų gauti 10% dau
giau frankų ar net dole
rių.

Bet kodėl vokiečiams 
pakelti savo valiutos ver
tę? Ieškant atsakymo įtą 
klausimą reikia visų pir
ma atsiminti, kad vienos 
valiutos santykis su ki
ta ir net auksu yra dau
giau ar mažiau abstrak
tus, išplaukiąs iš Bret- 
ton Woods, N.H. susita
rimo 1944 metais. Nuo to 
laiko pasaulyje įvyko 
daug pasikeitimų. Ūkinia
me gyvenime, aplamai 
imant, visur t.y. kapita
listiniame pasauly , pa
daryta nemaža pažan
gos, tačiau ne visur vie
nodai. Likimo ironija no
rėjo, kad totaliniai pra
laimėję kraštai Vokie
tija ir Japonija padary
tų daugiau pažangos ne
gu kiti, o juos vejasi ir
gi pralaimėjusi Italija.

Šiandien Vokietijos 
ūkis žydi, infliacijos 
nors esama, bet ji visai 
pakenčiamose ribose. Jo 
eksportas šių metų kovo 
mėn. buvo net 41% dides
nis už pereitų metų to 
paties mėnesio ekspor
tą. Bet tas Vokietijos 
ūkinis žydėjimas, kal
bant su U. S. News & 
World Report ir yra 
"the trouble in today’s 
world. Germany is too 
successful". Už tat vi
same pasaulyje kalba
ma, kad vokiečiai turėtų 
pakelti savo valiutos ver
tę. Kam jiems pardavi
nėti savo prekes pigiau, 
jei jie gali parduoti bran
giau? Tačiau, jei jie pa
kels savo valiutos ver
tę, ar tai nesumažins jų 
eksporto? Viena tai tik
rai tikra: markės vertės 
pakėlimas sumažins sub
sidijas vokiečių ūkinin
kams, kurias jie gauna 
iš Bendrosios Rinkos 
specialaus fondo. Savai
me aišku, kad tas fak
tas, nors Vokietijoje že
mės ūkiu verčiasi tik 10%

Tautinių šokių grupės "Grandinėlės" šokėjai su vadovais Aleksandra ir Liudu Sagiais išvykoje j Wa 
shingtoną, prie Kongreso rūmų.

Šių metų balandžio mė
nesyje skrido iš Romos 
gerasis balandis, atne
šęs žinią itin įdomią ir 
gerą lietuviams: Popie
žius Paulius VI pakėlė 
į vyskupus Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčios 
(East St. Louis, III.) kle

Jo Ekscelencija Antanas Deksnys — Vyskupas Europos lietu
viams.

boną, prelatą Antaną 
Deksnį.

Šiai žiniai būta visuo
menėje daug žingeidu
mo. Prie to prisidėjo, 
gal būt, Šv. Sosto nudel- 
simas skirti naują vys
kupą po a.a. vysk. Pra
no Brazio, tačiau visai 
tikra, kad pati kandida
tūra, naujai parinktas 
prelatas buvo ta staig
mena, kuri davė, saky
tum, giedriame danguje 
trinktelėjimo jėgą ir sku
bumą. Žinojom, kad yra 
vakuojanti vyskupo vie
ta. Bet jei Roma delsia, 
neskiria vyskupo naujo, 
tai, tikriausia, ne vie
nam kilo baugus klausi
mas — ar yra tam tin
kamas kandidatas?

Jo būta. Vatikanas jį 
rado didelės Amerikos

ANTANAS DIRŽYS 

nedideliame mieste ir ne- 
didelėj parapijoj, o svar 
biausia — ir iš neskam
bini1! visuomenėj esamų 
vardų. Šv. Tėvas išskyrė 
jį iš pašauktųjų įišrink- 

tuosius ir, štai, naują 
vyskupą turim.

Šis paskyrimas dar 
ypatingesnį įspūdį sukė> 
lė man, kaip vienam bu
vusių Rokiškio gimnazi
jos vienoje klasėje, ir 
tai nuo pirmos iki aštun, 
tos, su dabar jau esamu 
vyskupu. Iš to jaučiu ir 
titulą pasidalinti su Din 
vos skaitytojais kai kuo- 
geresnei pažinčiai naujo 
jo bažnytinio dignito- 
riaus. ***

1906 m. gegužės 9-tą 
skrido į Buteniškio vien 
kiemį Rokiškio apskrity 
je ne vienas gandras bet 
du — abu vienu metu. Ir 
Deksnių sodyboj atsira
do du nauji berniukai - 
dvynukai. Krikšto sak
ramentu jie buvo pava
dinti: Antanas ir Sta
sys.

Jie augo sveikai į ber
niokus ir 1918 m. tėvas 
atvežė juos į tik ką stei
giamą Rokiškio Saulės 
gimnaziją. Tada jiebuv<^ 
taip panašūs viens į kitą 
tartum du lašai, o dar 
esant jiems aprėdytiems 
ir apautiems tiksliu vie
nodumu, jų niekaip ne- 
atskirdavo nei mokyto
jai nei mokiniai, katras 
Antanas ar Stasys.

Metais kylant į aukš
tesnes klases, kad ir 
jiems sėdint viename 
suole, o ir vis jau daž
niau visur būnant kartu, 
lyg esant vienam dvie
se, visdėlto su laiko bėg
ine Antano ir Stasio pra
dėjo reikštis skirtingi 
polinkiai o su tuo jie 
pradėjo skirtingai ir šu
kuotis. Tada juodu jau 
mes skyrėm.

Stasys pamėgo paišy- 
bą-tapybą, greitu išra
dingumu daręs tokią pa
žangą, kad tapo ne vien 
savo klasėj bet ir visoj 
gimnazijoj talentingiau
sias dailininkas, tuo, jau 
taip pat, ir klasės paži
ba.

Antanas buvo "visuo
menininkas", pradžioje 
stropus ateitininkuose, 
bet greit stipriau pagau
tas skautybės idėjos. Jis 
buvo skautų pirmūnas 
šios organizacijos min
ties iškėlimu ir jos vyk
dymu Rokiškio gimnazi
joj. Laisvuoju nuo pamo
kų ir nuo jų paruošimo 
laiku Antanas į skauty- 
bę, galima sakyt, pasi
nėrė. Čia jis ugdė orga
nizaciją ir pats joje ug- 
dėsi ir brendo broliška
me sugyvenime. Jo pri
gimtas šauniai geras bū
das, ėjęs iš jo geros šir
dies veidu ir elgėsiu, ma
lonia šypsena ir niekad 
piktu žodžiu, buvo tai, 
kas rado gerą veikimo 
aplinką tarp skautų. Jam 
pačiam toji aplinka buvo 
daugiau naujas patyri
mas ir užsigrūdinimas.

Antanas ir Stasys 
mokslo atžvilgiu buvo 
mokiniai geri, buvo ge
ri ir draugai visiems. 
Tačiau moksle, laipsnių 
atžvilgiu, ne patys ge
riausi. Betgi vienas ir 
kitas pasižymėjo netikė
tais švystelėjimais, pra^ 
lenkdami ir pačius geruo
sius mokinius, kai pa
mokos metu mokytojai 
duodavo sudėtingesnius 
ar kokius plonybinius 
klausimus. Tokiais švys
telėjimais atsakymuose 
sekėsi Stasiui ypač ma
tematikos pamokose. O 
Antanas kartą reikšmin
gai švystelėjo lietuvių 
kalbos pamokoj dar 
mums esant IV klasėj ir 
prie to sustoju kiek įsak
miau.

Mokytojas Staja Na- 
ginskas pradėdamas vie
ną pamoką kreipiasi į 
klasę ir duoda uždavinį
— parašyti, atkeveluo- 
ti liaudyje esamą šį po
sakį: "širdis naminin
kė, protas pasaulininin- 
kas". Mokytojas mums 
tepaaiškino tiek: — no
riu pamiklinti jūsų pro
tą, rašykit — kaip kas 
supranta tą suglaustą 
liaudies išmintį.

Visa klasė — 52 mo
kinių — rašė. Ir para- 
šėm.

Kai po kelių dienų 
mok. Naginskas atėjo 
klasėn jau su įvertintais 
darbais, pasirodė, kad 
šiai temai buvom visi 
veršiukai, išskyrus vie
ną išimtį. Ta išimtis bu
vo — Antanas Deksnys. 
Jis vienintėlis parašė 
taip, kad mokytojas pri
trūko laipsnių, kad prie 
jo darbo įvertinimo pen
ketu pridėjo dar ir 'pliu
są*. Be to, mokytojas, 
Antanui pirmajam grąži
nęs darbą, paprašė jį 
perskaityti visai klasei
— idant žinotume visi 
jo proto perliuką.

(Nukelta į 2 psl.)
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J.E. VYSKUPAS ANTANAS DEKSNVS
(Atkelta iš 1 psl.) gija, vis į stipresnius

Tada Antanas paėm£ 
šeimos pavyzdį, kur mo
teris yra širdies atsto
vė ir namų židinio puose
lėtoja, o vyrasyra proto 
atstovas, kurio uždavi
niai nesiriboja vien na
mais ir sodyba bet rė
pia platesnį pasaulį sa
vo ir savo šeimos gerbū
viui. Tą pagrindinę min
tį jis išvystė nuosekliai, 
logiškai ir tokiu vaizdin
gumu, kad ir visai klasei 
gera pamoka nuo mūsų 
pačių "mums lygaus" kla
sės draugo. Tai buvo ge
ru, labai geru ženklu ir 
pačiam Antanui — kaip 
protininkui jau tada.

***
Laikas bėgo, kilom 

klasėmis aukštyn ir An
tanas su Stasiu išsiskyrė 
į du skirtingus indivi
dus su skirtingais planuo
jamais keliais gyveni
mam Deja, esant 7 kla
sėj velykinių gimnazijos 
atostogų metu sunegala
vus širdimi Stasiui, tam 
šauniam gimnazijos dai
lininkui, jo gimtinėj nu
sileido daugiaspalvė Lau
mės juosta ir jis išėjo ja 
iš šio pasaulio vaizdo, iš
ėjo ankstybai amžiny
bėn, bepasilikdamas 
vien mūsų atmintyje.

Antanas baigė gimna
ziją ir, nė neprasitaręs 
draugams, pasirinko 
dvasininko kelią. Baigi
mu Kauno kunigų semi
narijos, išvažiavimu 
Šveicarijon tolimes
nėms studijoms, įgyji- 
mu moksle doktorato 
magnum cum Įaudė įver
tinimu — tai vis ta pati 
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protininkus geresniam 
bažnyčios ir savo kraš
to labui. Tačiau ištikę 
pasauliniai įvykiai kum 
Deksnį lenkė ir kitam iš
matavimui — tapti pašau- 
lininku.

Jis atsidūrė Ameri
kon, nebegalėjęs grįžti 
Lietuvon dėl svetimųjų 
jėgų ten įsibrovimo. Ga
vęs čia agonijon pateku
sią Nekalto Prasidė
jimo parapiją, atgai
vinęs ją vėl bažnytinės 
bendruomenės gyveni- 
man ir pastatęs savo 
gimtavietės draugo inž. 
J. Muloko suprojektuo
tą naują bažnyčią, tame 
apaštalavimo darbe su
dėjęs pajėgingiausio sa
vo gyvenimo laikotarpio 
28-rių metų dvasinį ka
pitalą — protą, valią ir 
širdį, tą atlikęs kad ir 
be trimitų, jis nenusken
do amerikoniniame van
denyne ir neliko nepas
tebėtas bažnytinės hie
rarchijos ir ne savame 
krašte. Prieš penkeris 
metus, jo paties žodžiais 
tariant, "buvo įvilktas į 
prelato rūbus", o šian
dien jam pripažinta kuni
gystės pilnybė, jam de
dama ant galvos mitra 
apaštališko pasiuntinio 
Amerikoj, Arkivyskupo 
Luigi Raimondi ranko
mis Belle Ville miesto 
katedroje atliekamose 
konsekracijos apeigose, 
kuriose asistuoja vietos 
vyskupas ir vysk.v.Briz- 
gys — š.m. gegužės 15 
d.

Ir jis gauna dioceziją 
— visą Europą. Geogra
finiu atžvilgiu didžiau-

1969 m. gegužės 16 d.DIRVA

Stovykloje skaniau, negu pas mamytę... Vyt. Maželio nuotrauka

PO PIETŲ KRYŽIUM 
---------------- VL. RADZEVIČIUS ---------- .-----

TRUKUMAI BENDROJE VEIKLOJE (1)
Abi pagrindinės bendrosios veiklos sritys,pla

čia prasme apimančios tautinę kultūrą ir politines 
aspiracijas, kurias populiariai vadiname kova už 
tautos laisvę ir valstybinės nepriklausomybės at
statymą, kol kas dar tebėra Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Valdybos ir jos padalinio — 
Krašto Kultūros Tarybos rankose. Tačiau paskuti
niu laiku prasideda tylus judėjimas suteikti veiklai 
naujas formas ir įlieti naujo kraujo į ligšiolinį su
stingimą, kuris ypač aiškiai matomas politinių aspi
racijų srity.

Vos tik sudarius centrinę Australijos lietuvių va- 
I dovybę — ALB Krašto Valdybą, buvo galvojama, 
' kad ji nustatys gaires abiem šios veiklos sritim ir 

jas tinkamai vykdys. Dabar, žvelgiant įpraeitį, vel
tui ieškotum ženklų, rodančių, kad politiniam fron
te būtų buvę kas nors ryžtingai ir planingai daroma.

Buvo, tiesa, panaudota viena kita atsitiktinė pro
ga, bet tų pripuolamų proginių išstojimų negalima 
laikyti nei planinga iniciatyva, nei tikslingu veržlu
mu. Tokie atsitiktinių progų palaidi panaudojimai 
nedavė mums draugų įtakinguose politiniuose 
sluoksniuose ar laikraščių redakcijose. Jie nedavė 
bičiulių tiek federaliniame, tiek atskirų valstybių 
parlamentuose. Nesusibičiuliavome nė su vienu po
litiniu komentatorium, nors yra visa eilė tokių, ku
rie atkakliai kelia raudonųjų klastą ir prisimena jų 
vergijoj tebesančias tautas.

Krašto Valdyba, atrodo, laiminga, kad politines 
aspiracijas puoselėti perleido savo atstovams Cent
rinėje Baltų Taryboje, bet iš savo pusės nedaro nie
ko, kad iškeltų pačių lietuvių, kaip politinių pabėgė
lių, svorį.

Atskirose kolonijose, kurias pagal Bendruome
nės Statutą, atstovauja apylinkių valdybos, pastebi
mas tas pats oportunizmas, jei duotu laiku apylin-

sią lietuvių vyskupų tu
rėtųjų kada nors Lietu
voj, net ir Vytauto Di
džiojo laikais...

Nūn, nuo anų gimna
zijos IV klasės laikų, 
prelatas Antanas Deks- 
nys iš tylumos švyste
lėjo šia nauja jo pasise
kimo staigmena ir ji yra 
antroji mano akims. Ji 
yra didelė. Labai didelė 
ir miela, nes jis šian
dien jau Jo Ekscelenci
ja Antanas Deksnys, Vys
kupas Europos lietu
viams.

Markės triumfas...
(Atkelta iš 1 psl.)

Bet vokiečiai t.y. jų 
ministerių kabinetas po 
ilgo svyravimo, katego
riškai nutarė laikytis se
nosios markės vertės. 
Viešosios nuomonės ty
rinėjimas parodė, kad 
87% vokiečių yra prieš 
markės vertės pakėli
mą, kas labai svarbu 
prieš rinkimus.

Dėl viso to, spekulian
tai, kurie tikėjosi laimė
ti tuojau pat bent 10% sa
vo į vokiečių markes per
vesto kapitalo, turėjo nu
sivilti. Tačiau tas nesu
mažino markės stipru
mo, kas dar kartą įrodė, 
kad valiutos vertė pri
klauso ne nuo sukaupto 
aukso, bet visos tautos 
drausmingumo ir sugebė
jimo kartu siekti bend
ros pažangos.

ATSIŲSTA 
PAMINĖTI

• Tėvynės Sargas, 1968 
m. Nr. 1(29). Politikos ir 
socialinių mokslų žurnalas. 
Redaguoja Domas Jasaitis, 
220 Nr. Seventh Avenue, 
Mount Vernon, N. Y. 10550. 
Administruoja Jonas Jaku
čionis, 503 Euclid Avenue, 
Brooklyn, N. Y. 11208. Nau
jasis numeris 220 psl., jo 
kaina 3 dol. žurnalą leidžia 
Lietuvių krikščionių demo
kratų sąjunga.

• švietimo Gairės, 1969 
m. kovo mėn. Nr. 3. JAV 
LB švietimo tarybos leidi
nys. Lituanistinio švietimo 
reikalams skirti 24 rotato
rium spausdinti puslapiai.

• Technikos žodis, 1969 
m. sausio-vasario mėn. Nr.
I. Leidžia Amerikos Lietu
vių inžinierių ir architektų 
sąjungos Chicagos skyriaus 
Technikinės spaudos komi
sija. Vyr. redaktorius — G.
J. Lazauskas, 208 W. Nato- 
ma Avė., Addison, III. 60101 
Administracijos adresas: 
M. Krasauskas, 2633 W. 
Montgomery Avė., Chicago, 
III. 60632. žurnalo metinė 
prenumerata $5.00, studen
tams — $2.00.

• Į Laisvę, 1968 m. gruo
džio mėn. Nr. 44(81). Lie
tuvių Fronto Bičiulių politi
kos žurnalas. Redaguoja 
Leonardas Valiukas, P. O. 
Box 77148, Los Angeles, 
Calif. 90007. Administruoja 
Aleksas Kulnys, 1510 East 
Merced Avė., West Covina, 
Calif. 91790.

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

kės valdyboje yra pajėgių žmonių atsiradusią progą 
panaudoti savo tikslams. Jos irgi pasitenkina dele- 
guodamos savo atstovus į vietos Baltų Tarybas, ku
rios jau bent šiek tiek direktyvų gauna iš savo cent
ro. Tos pačios apylinkės taip pat deleguoja savo at
stovus į vietose suformuotus, bet bendrai dar neap
jungtus Pavergtų Tautų Komitetus. Tokiame komite
te, tikrame Babilono Bokšte, sunku surasti bendrą 
kalbą. Atskiros tautos interesai čia visai blanksta 
ir reikia tenkintis tik bendra antikomunistine akci
ja. Pavergtų tautų komitetai ligšiol dar neįsigijo 
nuoširdesnio pritarimo tas tautas atstovaujančiose 
masėse. Komitetų bandymai bent kartą metuose su
telkti didesnius pavergtųjų kiekius nedavė teigiamų 
rezultatų. Kasmet rengiamos pavergtų tautų savai
tės irgi nėra efektyvios.

(Sekančią savaitę pastabos apie trūkumus kul
tūrinėj veikloj.)

♦**
• SOLISTES GENOVAITĖS VA

SILIAUSKIENĖS dainą plokštelė, ku
ri į juostelę buvo {dainuota Adelai
dėje, o išleista J. KarvelioChicago
je, visoj Australijoj sukėlėdideli su
sidomėjimą. G. Vasiliauskienė, savo 
laiku koncertavusi ir Amerikos lie
tuvių kolonijose, yra pati populia
riausia ir labiausiai mėgiama so
listė Australijoj. Jau dabar viešai 
per spaudą prašoma, kad ji tuojau iš
leistų ir antrą, vien tik lietuviškų dai
nų plokštelę.

Solistės dainoms šioje plokš
telėje būdingą foną suteikia populia
raus Adelaidės Simfoninio Orkestro 
ansamblis (25 muzikantai), kuriam

dirigavo Valstybinio radiofono dirigentas M. Kenny. Jis taip pat pa
ruošė visų dainų orkestraciją kiekvienam ansamblio instrumentui. 
Orkestro palyda visą plokštelę maloniai praturtina.

Negalima nutylėti ir pasipiktinimo, kuris viešai reiškiamas 
Australijoj. Jis nukreiptas prieš plokštelės leidėją Chicagoje už 
nepaprastai blogai atskirame prastame popierio lape atspausdin
tus dainų tekstus, kuriuos tiesiog koktu skaityti jau vien dėl ne
žmoniškos gausybės rašybos, skyrybos ir korektūros klaidų. Lei
dėjas už šio pasigailėtino lapelio pridėjimą iš solistės atskaito net 
70 dolerių.
• LIETUVIŲ DIENOS, kurios pernai buvo labai gražiai praves

tos Adelaidėje, yra užfiksuotos filmo juostelėse. Uždaras šio filmo 
parodymas vyko Adelaidės Lietuvių Namuose š.m. gegužės3 d., ka
da oficialiai savo darbą baigė toms iškilmėms rengti sudarytas Lie
tuvių Dienų Komitetas. Filmo rodymas užtruko visą valandą ir po to 
buvo atitinkamai komentuotas. Filmąvimąatlikoduadelaidiškiai, An
tanas Serelis ir Aleksas Fišeris. Finansavo vietos apylinkės valdy
ba. Dabar Adelaidės Kultūros Taryba, pasikvietus specialistus, fil
mui pritaikys muziką, atitinkamas dainas ir lydimuosius paaiški
nimus. Po to jis bus parodytas Adelaidėje ir siunčiamas J kitas 
Australijos lietuvių kolonijas.

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

Mokamas už vienu metu taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($5,000.00 ar daugiau. įdedant po $500.00)

Mokamas už vieny metu taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

(S10.000.00 ar daugiau. įdedant po $1,000.00)

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

<'.2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7 7747 
i___ _ OFFICE HOURS: Monday, Tuesday. Friday 9 to 4;
------ Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1: VVednesday closed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

• GRUPINIAI INTERESAI drumsčia netaipjauskaidrų bendruo
meninį judėjimą Australijoj. Paskutiniu laiku jie ypač paaštrėjo Syd- 
nėjuj. Vienus rinkimus, atskleidus netikslumus balsų skaičiavime, 
Čia teko anuliuoti, o per antrus pakartotinus rinkimus,atskirai gru
pei nepajėgiant savo planų įgyvendinti, 30 tos grupės aktyvistų de
monstratyviai pasišalino iš susirinkimo. Panaši veikla kvepėjo savo 
laiku Melbourne, kuris dabar rodo gražų sugyvenimą, ir Adelaidėje, 
kur bendruomenės vadovybės sudarymeaiškiai išlindopriekinatski- 
ra politinė grupė ir visą eilę metųdiktuoja, kas turi būti išrenkamas. 
Viešai ir privačiai reiškiamas dėl to pasipiktinimas,tačiaukonkre- 
£ių žingsnių nesiimama, Čia grupė Irgi turi apie30 aktyvistų, kurie 
pateikia kandidatų sąrašą, visi su šeimom vieningai dalyvauja susi
rinkime ir nulemia balsavimo rezultatus.
• PO PASAULĮ tarnybos reikalas bekeliaująs newyorkiškis Vy

tautas R. čėsna šiomis dienomis aplankė Adelaidėje gyvenantį savo 
brolį Juozą čėsną. Kaip dera "dėdei amerikonui", V. R. Čėsna gau
siai apdovanojo doleriais Adelaidės Lietuvių Muziejų, LietuviųBib- 
lioteką ir vietinį periodinį leidinuką "Adelaidės Lietuvių Žinios".
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Pranas Narvydas, ALTS-gos I-jo skyriaus garbės pirmininkas ir 
"Gimtinės takais" autorius.

GIMTINĖS TAKAIS
Š. m. gegužės 10 dieną, 

Winter Garden restorano 
salėje, Ridgewood, N. Y. 
buvo pagerbtas senosios 
kartos nuoširdus patriotas 
lietuvis Pranas Narvydas 
jo parašytos ir ALT S-gos 
1-jo skyriaus iniciatyva iš
leistos knygos "Gimtinės 
Takais” proga.

Akademiją pradėjo sky
riaus pirmininkas dr. A. 
Budreckis ir vadovauti pa
kvietė Vytautą Abraitį, ku
ris buvo ir pagrindiniu kal
bėtoju. E. Jurgelienė prise
gė P. Narvydui gėlę.

Aktorius V. Žukauskas 
įspūdingai paskaitė iš P. 
Narvydo ką tik išleistos 
knygos. Raštu sveikino Lie
tuvos Generalinis Konsulas 
dr. J. Bielskis, SLA prezi
dentas P. Dargis, K. Kar
pius, kuris Narvydą pažino 
ir tai pačiai idėjai kartu su 
juo dirbo 55 metus. Jis svei
kinimo laišką papuošė su 
dar iš nepriklausomos Lie
tuvos parvežtu tautišku 
kaspinėliu. Sveikino ir visa 
eilė kitų Narvydą pažinusių 
ar jo dosnią tėvišką ranką 
pajutusių asmenų.

Po oficialios dalies buvo 
vaišės gyvai vadovaujant 
akt. V. Žukauskui, kurių 
metu Praną sveikino žodžiu 
eilė organizacijų atstovų, 
kurioms jis priklausė ar 
šiaip rėmė jų veiklą. Svei
kintojų tarpe įspūdingą žo- 
dė tarė dr. Vaclovas Paproc- 
kas, pabrėždamas, kad

"žmonių bendravime už
tinkami du pagrindiniai 
žmonių tipai: vienas tas, 
kuris daug šneka, bet ma
žai arba nieko gero savo ar
timui nedaro, o antras, kurs 
maža kalba, bet labai daug 
naudingo atlieka. Prie ku

rios rūšies veikėjų priklau
so P. Narvydas mums vi
siems aišku.

Nuo pat jaunystės šis iš 
Trumpaičių ulytėlės kilęs 
samaritietis savo dalį svei
katos, laisvą laiką, savo 
kuklias santaupas ir didelę 
dalį gyvenimo aukojo ir te- 
beaukoja Lietuvai, ir pa
vieniam į vargą pateku
siems tautiečiams, todėl 
man malonu dalyvauti šio 
geradario pagerbime ir jam 
palinkėti dar ilgų metų ir 
geros sveikatos”, baigė dr. 
V. Paprockas.

Korp! Neo-Lithuania var
du kalbėjo Stepas Mackevi
čius primindamas . Prano 
nuopelnus korporacijai bei 
jos nariams. E. čekienė 
sveikino Lietuvos Nepri-

Pagerbiamas senas tautininkas, rašytojas Pranas Narvydas, kuriam E. Jurgėlienė sega gėlę. Nuotrau
koje iš kairės: inž. V. Gruzdys, P. Narvydas, E. Jurgėlienė ir V. Abraitis.

L. Tamošaičio nuotrauka

PRANAS NARVYDAS -
TIKRAS LIETUVIS PATRIOTAS

Nekartosiu aš šia pro
ga Prano Narvydo biogra
fijos. Ją visi gali ir tu
ri pasiskaityti jo tik da
bar pristatomoje kny
goje Gimtinės Takais. 
Be to, jo biografija la
bai lengvai sutraukiama 
į porą sakinių. Jobiogra- 
fija — tai yra istorija 
Amerikos Lietuvio. Gi
męs, ir iki 20 metų, au
gęs Lietuvoje, visą kitą 
savo gyvenimo dalį, da
bar jau virš kapos metų 
fiziškai išgyveno Ame
rikoje, kaip knygos leidė
jai sako gyveno New Yor
ko lopšyje — Brooklyne. 
Sakau, virš kapos metų 
fiziškai išgyvenęs Ame
rikoje sąmoningai, todėl 
kad visas jo psichinis 
gyvenimas, tai yra min
tys, jausmai ir jėgos bu
vo pašvęsti išimtinai tik 
Lietuvai ir lietuviams. 
Tą jis įrodė ne vienu, ne 
keliolika, ar keliasde
šimtimi nuveiktų darbų, 
bet nenutraukiama virti
ne darbų, užsitarnavusių 
mūsų visų pagarbos ir 
padėkos.

Pranui Narvydui ne
svetima nė viena visuo
menininko ir kultūrinin
ko darbo sritis, jei tik 
ji surišta su Lietuva ir 
lietuviais. Dar prieš ne
priklausomą Lietuvą jis 
jau talkininkauja mūsų 
patriarchui Dr. J. Basa
navičiui lietuviško fol
kloro išsaugojime, ra
šo į lietuviškus laikraš
čius, dirba scenoje, dir
ba ir organizuoja Susi
vienijimo Amerikos Lie'- 
tuvių, Tėvynės Mylėtojų, 
ir nesuskaitomoje eilėje 
kitų organizacijų. Ir vi
sada kaip yra charakte
ringa jo pagrindiniam 
bruožui daugiau už vi
sus kitus, ir dirba visu 
savo pajėgumu ir pilnu 
pasišventimu, niekur ir 
niekada nesiverždamas į 
pirmaujančias eiles. 
Mat, jis nenori būti ne-

klausomybės Fondo vardu 
įteikdama LNF nesenai iš
leistą anglų kalba veikalą 
"Lithuania 700 Years”, ku
rios Pranas Narvydas buvo 
vienas iš nuolatinių rėmėjų 
ir LNF valdybos keletą me
tų nariu. Be to, sveikino L. 
Virbickas, H. Kulber, tyli, 
bet gilią lietuviško darbo 
vagą rėžianti jau šiame 
krašte gimusi lietuvaitė, V. 
Alksninis, J. Kiaunė, S. Gu
das, Juknys ir kiti.

VYTAUTAS ABRAITIS

tik velykiniu avinėliu, 
bet matomai nenori bū
ti ir atpirkimo ožiu, kaip 
kad neretai pasitaiko to
kia dalia vadovaujan
tiems asmenims. Pranui 
visada buvo ir yra svar
bu tik viena, kad darbas 
būtų atliktas ir atliktas 
gerai. Lai nuopelnus pa
siima kiti.

Keliasi Lietuva nepri
klausomam gyvenimui. 
Pranas jaučia ir žino, 
kad gyvenimo pradžiai 
kaip ir kiekvienam žmo
gui, taip ir besikurian
čiai valstybei bei jos or
ganizacijoms labiausiai 
reikalinga finansinė pa
rama. Jis ir griebiasi da
lyvauti visoje eilėje pini
ginių vajų, skirtų Lietu
vai ir Lietuvoje veiku
sioms organizacijoms. 
Jis renka pinigus Lietu
vos šauliams, daro dova
nas Kultūros Muziejuje 
Kaune ir aukoja ir pa
deda rinkti aukas stu
dentams tautininkams - 
neolituanams savo na
mams Kaune pasistaty
ti. Iš Prano Narvydo veik- 
los, renkant aukas ir au
kojant neolituanų namų 
statybai, prasideda ir 
mano, kaip ir kitų neoli
tuanų, pasakyčiau plato
niška pažintis su Pranu 
Narvydu. Viena,tuose jo 
pagalba pastatytuose na
muose ir man teko gyven
ti virš trejetą metų, o 
antra korporacija Neo- 
Lithuania reikalavo 
prieš pakeldama savo 
korporantus į seniorus 
pažinti jos istoriją, o to
je istorijoje buvo ir yra 
mecenatų garbinga ins
titucija, kurioje be Šliū
pų, Yčų, Sirvydų, Smai
lių, Ginkų buvo ir mūsų 
mielas Pranas Narvy
das. Tuo metu, aš žino
ma, galvojau, būdamas 
19 metų mokslinčius (ir 
teatleidžia už tai mano 
egzaminatorius Kolega 
Stepas Mackevičius), 
kad tai žymūs, bagoti 
amerikonai graboriai ar
ba dideli biznieriai, (pa
gal knygą Frank Kruk) 
paaukoję arba surinkę to* 
kias dideles sumas Kor
poracijos namams pa
statyti, tai yra paremti 
vargšus Lietuvos studen
tus. Žinoma, man atva
žiavus 1940 metais į sa
vo gimtinę — Ameriką ir 
susipažinus asmeniškai 
su tais "dideliais bago- 
čiais": Ginkum, Smailiu 

ir Pranu Narvydu paaiš - 
kėjo, kad jų tos aukos 
pačių sudėtos ir surink
tos buvo žymiai didesnės 
už jų pačių finansišką 
pajėgumą mano anuo me
tu įsivaizduotą.

Kaip jau minėjau 1940 
metais turėjau progos as
meniškai susipažinti su 
Pranu Narvydu. Jei ne
klystu jo suorganizuota
me Tautininkų Klube 
Brooklyne. Ir tik tada aš 
tikrai pažinau, po kele- 
tos metų pažinties, kas 
yra Pranas Narvydas. 
Jis iki širdies gelmių 
tautininkas: nei konser
vatorius nei liberalas, o 
tikras lietuvis patriotas. 
Jis nori matyti visus dir
bančius darniai lietuviš
ką darbą. Jis visuomet 
saikingas, nemėgsta kal
bėti blogai apie kitus. 
Jam geriau nutylėti apie 
kitų blogas ypatybes ir 
žmogiškus charakterio 
trūkumus. Pranas pri
klauso prie žmonių su 
kuriais visiems yra ma
lonu bendradarbiauti ir 
apie jį prisiminti.

Kai 1940 metais, po 
Lietuvos okupacijos, 
man atsiradus, ką a.a. 
Antanas Olis vadinda
vo į Brooklyno širšyną, 
Pranas Narvydas gal bu
vo vienintelis žmogus, 
kuris nebuvo su niekuo 
už ką nors kada nors su- 
sipykęs, ir todėl buvo tą
ją asmenybe, kuri visus 
Brooklyno veikėjus tau
tininkus jungė, su kuriuo 
ir per kurį kiekvienas 
galėdavo susikalbėti, ir 
todėl nenuostabu, kad tuo 
metu apie Tautininkų Klu
bą Brooklyne jungėsi be 
veik visa Tautininkų veik
la New Yorke, nežiūrint 
to, ar jis tuo metu tam 
Klubui vadovavo, ar ne.

Nenorėčiau šiuo metu 
ir šia proga varginti jus 
tautininkų istorija Ame
rikoje, bet negaliu nepa
minėti fakto, kad be Pra
no Narvydo vienijančios 
įtakos nebūtų buvęs 
įsteigtas Rytų Tauti
ninkų Centras, vėliau 
virtęs Tautininkų Cent
ru, o be jo nebūtų pri
eita ir prie visus tauti
ninkus apjungusios Ame
rikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos, kaip mes ją 
šiandien pažįstame. Tai 
stipria dalimi Prano Nar
vydo nuopelnas jo vi
suomeninėj veikloj. Ir 
vis tai jis atsiekė ne va
dovaudamas, bet nuola
tiniu, pastoviu ir nuo
širdžiu savo darbu, vi
sada parėmęs visas ir 
visų pozityvias pastan
gas.

Bet yra ir kita Pra
no Narvydo medalio pu
sė. Jis netik visuomeni
ninkas, bet ir didelis hu
manistas. Aš nežinau, ar 
patiks Pranui Narvydui, 
ar ne, ir greičiausiai, 
kad ne, bet jis yra vie
nas iš tų žmonių, kurių 
labai ir labai nedaug, ku
ris ypatingai sielojosi ir 
dirbo pagelbėti lietuvių 
pabėgėliams Vokietijo
je. Pranas pagal savo iš 
galės, patikėkite man, 
yra padaręs daugiau ap
rūpinant affidavitais ir 
ištiesta pagalbos ranka 
siuntiniais už visą eilę 
tuo metu dirbusių Komi
tetų ir Komisijų toje sri
tyje. Jis pats sušelpė ar
ba suorganizavo affidavi-

ANTANAS SMETONA 
NAUJOSIOS LIETUVOS 

ARCHITEKTAS
Rašytojas Vyt. Alantas 

atliko didelį tautinį darbą, 
skaitydamas paskaitą Ro- 
chesteryje ir, vėliau, leidęs 
tą paskaitą atspausdinti 
Dirvoje. Jis palietė pirmojo 
ir paskutiniojo Lietuvos 
prezidento, kaip Naujosios 
Lietuvos architekto, politi
nę filosofiją, kuria A. Sme
tona grindė Lietuvos vals
tybės pagrindus. V. Alan
tas A. Smetoną laiko didžiu 
politiku, didžiu kultūrinin
ku ir didžiu tauriu lietuviu 
— valstybininku. V. Alan
to straipsnis apie A. Smeto
ną verta paskaityti ir įsisą
moninti kiekvienam lietu
viui. Smetonos valdymo me
tu Lietuvos kraštas sužydė
jo visose srityse: moksle, 
ūkyje, kultūroje — mene ir 
socialinėje srityje buvo de
dami geri pagrindai.

Tokių straipsnių, studiji
nių priėjimų prie valstybi
ninkų skaitytojai labai lau
kia, kai juose nėra pagie
žos, neapykantos ir fanatiš
ko koliojimosi, kaip tai da
ro kai kurie mūsų spaudos 
žmonės. A. M.

LAIŠKAS NE TUO 
ADRESU

Gegužės 2 d. Dirvoje 
skaičiau atspausdintą dr. D. 
Degėsio laišką "Dėl spau
dos etikos ...” ir tame pat 
Dirvos numeryje, tik kita
me straipsnyje, įskaičiau, 
kad medicinos daktaras gali 
būti blogas diagnostikas vi
suomeniniuose reikaluose, 
kaip tai pastebėjo kitas gy
dytojas, turįs daugiau vi
suomeninio patyrimo.

Dr. D. Degesys, be abejo, 
pažįsta savo pacientų dau
gumą, bet matyt nepažįsta 
Dirvos skaitytojų daugu
mos. Kiekvienas čia Ameri
koje turi laisvą pasirinkimą 
tarp laikraščių, kaip tai yra 
kultu ringuose kraštuose, 
pradedant nuo dešiniosios 
srovės, einant per vidurio 
srovę iki visiškos kairės. 
Aš esu tautininkas ir labai 
patenkintas, kad Dirva lai
kosi vidurio tautiškojo ke
lio. Labai jau nenorėčiau, 
kad Dirvoje pradėtų bend
radarbiauti toks "ryšių su 
užsieniu palaikyti komite
to” pirmininkas Vytautas 
Kazakevičius. Lygiai, kaip 
manau, Draugas nenorėtų 
nieko spausdinti ekskunigo 
Ragausko ir kitų panašių 
autorių antireliginių"straip- 
snių. šitokiems rašytojams 
yra "specialiai” leidžiami 
laikraščiai ir niekas netruk
do dr. D. Degėsiui juos pre
numeruoti. Juk čia pilna 
laisvė, skaityk ką nori. Bet 
tegu jis palieka laisvę ir 
laikraščiams spausdinti kas 
jiems patinka. Juk ir ame
rikiečių respublikonų laik
raščiai nespausdina demo
kratų agituojančių straips
nių, raginančius balsuoti už 
demokratus kandidatus ir 
atvirkščiai.

Tad, man rodos, kad dr. 
D. Degėsio laiškas buvo pa
siustas ne tuo adresu ...

S. P.

tus arba siuntinius,pra
dedant Lietuvos vysku
pais ir baigiant visa eile 
nežinomų jam pabėgėlių. 
Jis 1945-1948 metų lai
kotarpyje pilna žodžio 
prasme skriaudė save 
naudai iš Lietuvos pabė
gusių.

(Nukelta į 4 psl.)
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NUOTAKA IŠ KOVOS IR 
RYŽTO ŽEMĖS

.Š.m. gegužės mėn. 3 d. Chi
cagoje tautinės minties jauni
mas, dalyvaujant nemažam ba
riui senesniosios kartos akade - 
mikų ir didokam telkiniui dar 
gyvenimo kasdienybėje nesu- 
rambėjusiŲ šviesuolių, išgyve
no tikrą su pavasario vėjais 
atneštą džiaugsmo šventę. Šios 
džiaugsmo šventės pagrindiniai 
kaltininkai: Liucija Virpšaitė ir 
Vilius Hoffmanas. Bet du žmo
nės, kad ir nepaprastais gabu
mais ar talentingom savybėm 
pasižymėję asmenys dar negali 
vos žalumo šydu bepražystan- 
čio pavasario fone sukelti na
tūralu ir didelį džiaugsmą sa
vo artimiesiems ir draugams. 
Prie šio pavasarinėm grožybėm 
besidabinančios nuotaikos rei
kia, kad dar būtų įpinta žmogaus 
širdis ir visas jo dvasinio pa-

P. NARVYDAS...
(Atkelta iš 3 psl.)

Tiek labai trumpais 
bruožais apibrėžęs Pra
no Narvydo asmenį ir 
darbus, norėčiau bent ke
letą sakinių išsitarti ir 
apie jo knygą Gimtinės 
Takais, išleistą ALTS- 
gos 4-jo skyriaus.

Žinau, kad pats auto
rius nėra ja pilnai pa
tenkintas. Nėra abejo
jimo, kad joje yra trū
kumų. Bet kyla klausi
mas, ar iš viso yra to
kia knyga, kurioje nebū
tų trūkumų. Man atrodo, 
kad dabartiniu metu ir 
dabartinėmis sąlygomis 
pats pagrindinis reika
las yra tame, kad knyga 
pajėgė išvysti iš viso die
nos šviesą. Ir man at
rodo, kad dr. Algirdas 
Budreckis labai teisin
gai formulavo rašyda
mas, kad "būtų tikras 
nuostolis lietuviškai raš
liavai, jei Prano Narvy
do raštai pasiliktų už
slėpti senų laikraščių 
trūnijančiuose puslapiuo
se". Visi, kurie mėgsta 
kaimo buities aprašy
mus ir paprastą, bet gy
vą lietuvių kalbą turėtų 
įsigyti ir perskaityti Pra
no Narvydo Gimtinės Ta
kais.

Baigdamas prašau au
torių ir leidėjus priimti 
mūsų visų padėkos ir pa
garbos žodžius "Gimti
nės Takais" pasirody
mo proga. 

šaulio išgyvenimas, papuoštas 
prabėgusios jaunystės prisimi
nimais ir subtiliais sielos niu
ansais. Inž. Stasys Virpša ir 
Marija ir Martynas Hoffmanai į 
jų sūnaus Viliaus ir dukters Liu
cijos Virpšaitės žiedųsumainy- 
mo apeigų iškilmes sumaniai 
sugebėjo įjungti gausią giminie
čių kartą, idėjos draugus ir pa* 
žįstamus. Ši didžiulė apie 300 
rinktinių dalyvių nuotaikinga 
bendrija pasijautė tikraisiais 
šios džiaugsmo šventės dar
niais dalyviais ir savo atsimi
nimų pynėje pažadino gimtojo 
krašto, — skausmo, kovos ir 
ryžto žemės gražiuosius vaiz
dus...

Liucijai Virpšaitei dienų li
kimas skyrė savo kūdikystės ir 
dalį jaunystės praleisti okupuo
toje Lietuvoje. Tik prieš 7 me
tus savo tėvelio inž. Stasio Virp 
šos didelių patangų dėka, jai 
pavyko persikelti į svetingą JAV 
žemę. Šis Liucijos Virpšaitės 
jaunų dienų gyvenimo epizodas 
yra palikęs atmintinus ir gana 
gausius tragiškais atspalviais 
išryškintus vaizdus. Jos atmi
nimuose Lietuva yra gyva kaip 
skausmo, vargo, kovos ir ryžto 
žemė. Jai Lietuvos vardas by
loja apie jos būtį ten ir dabarti
nę buitį JAV-ėse. Jei jos kole
gės-os Lietuvos vaizdą atkuria 
iš pasakojimų ir įvairių atsi
tiktinų lektūros būdu įgytų nuo
trupų, tai kolegės Liucijos min
tyse visi Lietuvos vaizdai yra 
gyvi ir skaidrūs kaip jos jau
nystės prisiminimų puošniau- 
sas kraitis. Štai kaip vaizdin
gai ji porina vienoje vasaros 
stovykloje: "Griežtai nuskam
bėdavo stovyklos vadovo balsas, 
ragindamas visus, tartum ka
rius į kovos lauką, vėliavos pa - 
kėliumui. Gal tais momentais 
ne vienas iš vyresniosios kar
tos kolegų slapta mintimis nu
skrisdavo į gimtinę, kur ant. 
kalno, lyg valdovo pilis, stovi 
Korp! Neo-Lithuania rūmai, a p-- 
link Vytauto parkas, kur nevie
ną kartą buvo iškelta Lietuvos 
vėliava. Dairydamasis aplink 
stovyklavietę, ne vienas prisi
minė žaliąjį Mickevičiaus slėnį 
ir praleistas jaunas korporan- 
tiškas dienas”, šitokiom min
tim ir plačios apimties vaizdais 
bylojo koL Liucija prieš šeše
tą metų vienoje Korp! Neo-Li
thuania stovykloje. Šios min
tys atskleidžia jos sielos ne
abejotiną palinkimą į poeziją į 
dailųjį žodį ir į visą tai, kas 
lietuvės-inteligentės dvasios pa
saulį turtina ir tobulina. Šiom 
subtiliom dvasios savybėm kol. , 
Liucija prisidėjo, kad jos vie- 
namžės kolegės-os įsigytų pla
tesnį vaizdą apie savo tėvų kil
mės kraštą ir jo gamtos grožį. 
Šis jos jaunų dienų išgyveni
mas vienminčių ir bendros idė
jos kolegių-ų buvo teigiamai 
įvertintas. Ji buvo renkama į

DIRVA

Populiarioji chicagietė neolituanė Liucija Virpšaitė gegužės 3 d.
ištekėjo už Viliaus Hoffmano.

Korp! Neo-Lithuania Chicagos 
padalinio vadovybę. Ovienųme
tų kadencijoje jai teko eiti ne
lengvos to padalinio pirminin
kės pareigos.

Būčiau labai neteisingas, jei 
kol. Liuciją apibudinčiau kaip 
gerą deklamatorę, poezijos mė<- 
gėją ar pasišovusią savo gyve
nimo pagrindus grįsti lakių ir 
švelnių polėkių niuansais. La
bai gražų ir gilų įspūdį ji yra 
išryškinusi viename savo raši
nyje kalbėdama apie lietuviškos 
Šeimos išlaikymą. Tame savo 
rašinyje ji dėsto šitokias min
tis: "Turim nepamiršti, kad kal
ba yra viena iš pagrindiniųveiks- 
nių, kuris padeda sukurti šei
mą, išlaikyti tautiškumą bei tau. 
tos tradicijas". Iršitojevietoje 
savo dėstomom mintim, norė
dama suteikti didesnį įžvalgumą 
primena Maironio žodžius: "Gin
kime kalbą, žemę, jos būdą, sto. 
kim į darbą kaip milžinai! Lai 
mina Dievas sėjamą grūdą, Lai 
mina vaisių: gema šimtai". Su 
kolegė Liucija Virpšaitė ir ko
lega Vilius Hoffmanas žengė Į 
šv. P. Marijos gimimo bažny
čią. Altoriaus šviesoje jų apsi
sprendimą palaimino kan. Vac
lovas Zakarauskas, šešios po
ros buvo šios jų gyvenimo di
džios priesaikos liudininkai. Bet 
ši su savo artimaisiais ir idė

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2334 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai; J. JANUŠAITIS 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.

V. A. Račkausko nuotrauka

jos draugais gražiai atšvęsta 
priesaikos šventė neturėtų likti 
kaip koks gražus ir atmintinas 
pasirinktoje ateities kelionėje 
mistinis, bėgančių dienų dulkė
mis padengtas, simbolis. Šioje 
dviejų širdžių meilės sankry
žoje turi išaugti didis pasiryži
mas, kuris skatintų, kad mūsų 
kilmės skausmo ir vargo že- 
mei, visados primintų pareigą, 
nuskaidrinta Šviesia viltim ir 
kad ateinančios Įtartos visados 
jaustų atgimimo dvasią ir gintų 
tai ką mūsų proseneliai gynė...

Ign. Andrašiūnas

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINES IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinias apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE TELEF. 621-6036

CLEVELAND, OHIO 44114

KELIOS PASTABOS DĖL

LRK SUSIVIENIJIMO SEIMO

LRK Susivienijimo Amerikoje 
konstitucijos antras straipsnis, 
sako: "Susivienijimas yra fra- 
ternalinė paramos bei savišal
pos organizacija, įsteigta ir ve
dama ne pelnui, bet išimtinai sa
vo narių ir jų pasirinktų pa- 
šalpgavių gerovei...”

Susivienijimo organas "Gar
sas" atspausdino nurodymus 
LRKSA 64-tajam seimui, kuris 
įvyks š.m. birželio 29, 30 ir lie
pos 1, 2 dienomis Waterbury. 
Ten tarp gana reikšmingų pasta
bų yra paminėta: "... kad seimo 
atstovai gauna iš centro bent da
linį kelionės ir kitų išlaidų pa
dengimą..." Kodėl gi tik dalinį 
apmokėjimą? Ar tie atstovai tik 
dalinai tedirbs Susivienijimo la- 
bui?Ar DirektoriųTarybos na
riai tegauna iš Centro dalinius 
apmokėjimus, kada jie dalyvau
ja posėdžiuose? šis paskutinis 
posakis prieštarauja daugeliu at
veju taip uoliai skelbtiems tvir
tinimams, kad Susivienijimas 
yra labai gerame finansiniame 
stovyje. Jeigu tai tiesa, kodėl 
seimo atstovams neapmokamos 
visos susidariusios faktinos iš
laidos surištos su seimu. Kuo
pų rinktieji atstovai ir taip ati
duoda savo nemažą dalį laisva
laikio bei uždarbio. Yra žinomas 
Direktorių Tarybos nutarimas 
1969 metais nariams išmokėti di
videndą, kuris mokamas jau ke
linti metai. Ar DirektoriųTary-
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bai nebuvo žinoma, kad 1969 m. 
įvyks seimas ir kad jis bus 
daug gausesnisužbuvusįl966m. 
kuriam po vieną atstovą rinko 
nuo 50 narių, šiam seimui vie
nas atstovas nuo 25 narių.

Ar nebuvo galimybių tuos pi
nigus, kurie šiais metais bus 
išmokėti po keletą dolerių na
riams dividendo sąskaiton, per
kelti tokion pozicijon, kad dau
giau liktų būtiniausioms išlai
doms, surištoms su seimu, pa
dengti. Ypač, tas palies tas kuo
pas, kurios yra toli nuo seimo 
vietovės ir gausios nariais. At
rodytų, jog turėtų būti daromos 
visos lengvinančios sąlygos, kad 
Seimas būtų gausus atstovais ir 
jame daugiausiai matytųsi atsto
vų tų kuopų, kurios yra gausios 
nariais bei esančios šiuo metu 
tuose rajonuose, kame daugiau
siai lietuvių gyvenama. Perša
si mintis ar nesiekiama mažin 
ti toli esančių kuopų atstovų 
skaičių, kurių pagalba seime ga
lėtų būti pravedami tokie nuta
rimai, kurie įgalintųlaikyticent- 
rą tokioje vietovėje, kurioje dau
giausiai lietuvių gyvena ir jųvis 
priauga.

Visų šio Susivienijimo narių 
vyriausias siekimas turėtų bū
ti, kad Susivienijimas būtų kuo- 
gausesnis ir veiksmingesnis, o 
tokiu jis gali būti tankiai lietu
viais apgyvendintuose rajonuo
se. šiuo reikalu turėtų ypač 
susirūpinti tos kuopos, kurios 
yra pastatytos į sunkesnes są
lygas dalyvauti seime. Reikia 
daryti viską, kad kuopos išrink
tų pilną atstovų skaičių, kurie 
galėtų vertingai ginti Susivie
nijimo reikalus. Seimo atstovai 
daugeliu atvejų gali nulemti Su
sivienijimo geresnę ateitį ir jo 
amžių, nes ten išrenkami ir pa 
renkami, kurie turės tvarkyti 
Susivienijimą 3-jų metų laiko
tarpyje.

Stasys Juras

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

J. GLIAUDĄ

ŽAIZDRE
PIRMĄJĄ PREMIJĄ LAIMĖJUSI DIRVOS KONKURSE 

NOVELĖ

(11)
Toliau buvo tamsu ir 

slaptingai nyku. Staiga jis krūptelėjo: išgirdo me
džių ošimą. Žinojo, kad tai ošia aukštos tuopos anoj 
pusėj gatvės. Medžiai ošė be vėjo, lyg tikras toli
mas miškas.

Taip šlama miškas.
Pasakų išgražintas, padavimų paverstas paslap- 

timi, neperžengiamas, vėtrolaužų ir liūnų, ir gėlė
tų tarpumiškių, ir niūrių tankmių labirintas.

Lyg besikeičiančiose skaidrėse savo sudirgin
ta vaizduote jis skleidė miško vaizdus.

Jis galvojo: Esama tautų, kurios savo sielą 
išsunkia iš jūros. Kitos tautos ima savo gajumą iš 
kalnų. Lietuvis gyvatą ima iš miško. Tai ryšku 
šiais žudynių ir chaoso metais. Trapūs ir dulkini 
sluoksniai uždėti ant tautos civilizacijos ir sėklu- 
mo. Bet ateina epocha — civilizacijos plėvės nu
plyšta, lieka esmė, šaknys, miško dvelkmė.

Gimnazistiškuose savo prisiminimuose jam aiš
kus Daukanto miškas, lyrinis Baranausko miškas, 
dainingas Čiurlionio miškas. Dabar atsivėrė pačio
je jo esybėje kruvinas, baisus, tragiškas,stichinis, 
lemtingas, kaip galybė svaiginantis, kaip naktis du
sinantis naujas miškas. Ten viskas prietemoje, ten 
viskas prislopintų tonų, ten nėra akiračio, tik tank

mės, tik šakų skaros, tik paslaptinga egzistencija, 
kaip jūros dugne.

Tai tarytum dviejų plotmių pasaulis. Tai proto 
tipas lietuviškų pilių, kur viršūnių plotmė yra skliau
tai, o žemė — aslos. Tai jūros prototipas, kur viršūs 
nių plotmė yra viršūnės, kur žemė yra dugnas. įė
jimas į mišką yra žuvies įnėrimas į gelmę. Žalsva
sis prietėmis, amžinas prietėmis, kaip melsvasis 
prietėmis jūros dugne.

Betgi yra tarpumiškės, yra aikštės kupinos ra
munių, barkūnų, žvaigždūnių žiedų...

Ties tomis saulėtomis tarpumiškėmis tyla ... 
budri, jautri, lyg prieš labai tolimą, labai duslų 
griaustinio sudunksėjimą.

Iš praviro lango traukė nakties vėsa. Pasidarė 
šiukštu. Uždarė langą. Gatvės tuopų šlamėjimas 
dingo. Kartu su juo dingo tolimo miško iliuzija, aki
mirkai atskleidusi jam amžiną lietuvio prigimties 
mįslę. Dingo tuopų čiužėjimas, dingo iliuzijos, ku
rios įsidūrė į užuomaršai atskleistą mintį.

***
Įvėlusi į plaukus dailų, į mažytę rusvą taurę 

panašų, kiniškos rožės žiedą, Viktulė jautėsi pa
kiliai. Kasdienybė dingo, nes leitenantas Girdas 
ėmė įdėmiau stebėti jos sukinėjimąsi prie jo lo
vos. Jis pasakė jai kelis komplimentus.

— Kas kad jis žemesnis už mane, — tarė 
sau Viktulė, — jis turi revoliucinę praeitį, nuo jo 
dvelkia fronto baladėmis, jis gali būti didelis. Ir 
Napoleonas, sako, buvo žemas...

Viktulė negalėjo nesišiepti iš Urnos, kuriai 
Kasputis pavedė slaugyti infektinę gimdyvę ir neiti 
į kitas palatas.

Viktulė pradarė duris į Kaspučio kambarįir pa

matė jį suglebusį prie rašmojo stalo. Buvo tolokai 
po vidunakčio.

— Snaudžiate, draugas vedėjau, - - pasakė 
Kaspučiui nuo durų.

— Nepasiduodu miegui, — šyptelėjo Kasputis.
— Turiu kvietimą, — pasigyrė Viktulė.
— Kvietimą?
— Leitenantas atkuto — kviečia užeiti. Jis 

klausė mane, ar lošiu šachmatus. Aš gi nelošiu.
— Reikia išmokti, — patarė Kasputis.
— Tai ne moteriškas žaidimas. Jokia mote

ris nelošia šachmatų.
Šnekėdama vis linkčiojo galva, kad Kasputis 

pastebėtų žiedą jos šukuosenoje. Tas pastebėjo.
— Graži gėlytė, — pagyrė Kasputis, norėda

mas pasakyti jai ką nors malonaus.
— Ta pat sakė leitenantas, — Viktulė pražy

do šypsniu. — Jis klausė, iš kur gavau tą žiedą. 
Tai mano kambarinė gėlė. Sprogo pavasario žie
dais.

Kasputis nuėjo į leitenanto palatą. Čia vėl jį 
nustebino skaisti šviesa, taip darkanti sąmonėje 
vidunakčio sąvoką.

Kaip azartiniai kortininkai, jie įsmigo akimis 
į šachmatų kvadratus. Jie nekalbėjo, Partija rie
dėjo tyloje. Dvikovinius pasažus jie išgyveno su tik
ru fiziniu sopuliu, lyg figūros žuvimas būtų fizinė 
kančia žaidikui.

Jie lošė ilgai, neskubėdami, pripildę kambarį 
tabako dūmais. Kaip visad, Girdas forsavo bokštą, 
ir, kaip visad, Kasputis šuoliavo žirgu. Tuose 
šuoliuose buvo tam tikras polėkiškumas, lyg tai 
būtų poetinis išsiveržimas iš geometrinės teore
mos sprendimo.

(Pabaiga 6 puslapyje)
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DR. STEPONAS BIEŽIS
LIETUVIŠKO IDEALIZMO

IR MEILES UGDYTOJAS
Bevartydamas užra

šus, atverčiau vieną iš 
pirmųjų puslapių, rašy
tų JAV Chicagoje. Data: 
1949 metai, gegužės 23 
d. Pabraukta antraštė: 
Pirmoji pažintis su dr. 
Steponu ir Ona Biežiais. 
Štai ištrauka iš pasikal
bėjimo su jais: "Mylėti 
Lietuvą ir aukotis lietu
viškiems idealams yra 
r 'atskiriama jungtis my
li i Jungtines Amerikos 
V 'stybes ir būti pavyz
di u, ištikimu piliečiu. 
T ..i tas pats, kas mylė
ti tėvus ir vaikus, tai 
tąsa praeities ir atei
ties, tai reali tikrovė, 
kurią vykdo milijonai 
amerikiečių. Tik tas 
medis auga gražiai ir 
leidžia naujas atžalas, 
kuris turi stiprias ir 
sveikas šaknis. Tad au
kokitės ir dirbkite ten, 
kur jus prašo, kur jūs 
esate reikalingi. Dirb
kime visi būrin susispie
tę, vieni kitus papildy
dami, paragindami. Nė
ra ir neturėtų būti mes 
ir jūs. Mes visi vienos 
tautos vaikai, tad turi
me remti visus gerus 
lietuviškus darbus, au
kotis dėl Lietuvos lais
vės atgavimo".

***
Praėjo dvidešimt me

tų nuo to pirmo susitiki
mo ir pažinties su dr. 
Steponu Biežiu. Tai bu
vo graži, niekados neuž
mirštama valandėlė.

Besisukant laikrodžio 
rodyklei, besivejant die
nas, žodžius sekė darbai 
ir lyg iš tos pasėtos sėk
los — jaunystės dieno
mis pradėtos veiklos, iš
augo milžinas, lietuviš
ko idealizmo ir meilės 
ugdytojas.

Tur būt nėra lietuvio, 
kuris nebūtų girdėjęs 
apie dr. Steponą Biežį, 
apie jo veiklą ir darbus. 
Mažas skaičius ir tų, ku
rie asmeniškai jo nepa
žįsta. 60 metų visuome
ninė veikla, lyg iš šalti
nio ištryškusi srovė, įsi
liejo į upelę, plaukė upė
mis, bangavo lietuviškos 
gyvasties jūroje. Kiek 
kartų niaukėsi mūsų vi
suomeniško gyvenimo 
dangus, susidūrę debe
sys žaibavo, audros ir 
griaustiniai grūmojo, o 
jis vis gebėjo surasti lie
tuviškų šiltų saulės spin
dulių, nes mylėjo visa 
širdies meile savo bro
lį lietuvį už viską la
biau.

***
Nemėginsiu surašyti 

visų atliktų darbų, nes 
per didelis veiklos ba
ras. Negalėsiu ir jo nuo
pelnus suskaičiuoti, nes 
ne garbei pelnyti jis dir
bo ir dirba. Dr. Stepono 
Biežio įgimtas džentel
meniškas kuklumas yra 
tas laurų vainikas, kurį 
jis pelnė iš visų lietuvių.

Neteko girdėti, kad 
kas nors, išskyrus pa
garbos pareiškimo, pa
sakytų apie jį kokį pik
tesnį žodį. Nebent tie, 
kurie parsidavę sveti
miesiems džiūgauja ma
tydami kenčiančią Lietu
vą, apvainikuoja savo 
darbus prisidėdami uždė' 
ti vergijos pančius savo 
broliui lietuviui.

VYTAUTAS KASNIŪNAS

Gal kartais užkliūva jo 
asmuo kokiam nors pik
tam. partiniam rabinė- 
liui,"kuris paskendęs gar
bėtroškoje, apsitvėręs 
savo kiemą aukšta tvo

Dr. Steponas Biežis, buvęs Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
pirmininkas, sulaukęs 80 metų amžiaus.

ra, negali ir nenori maty
ti, kas kaimyno sodybo
je darosi. Yra juk tokių 
ir mūsų tarpe, kur gi ne
bus psichinių ligonių, ku
riems kas gi kitas gali 
nustatyti ligos diagnozę 
jei ne pats gydytojas.

Krikščioniška meilė 
savo artimui, papuošta 
gilia širdies meile savo 
broliui lietuviui, yra tas 
tolerantiškumo kelias, 
kuriuo jis eina įmynęs 
savo pirmąsias pėdas 
per 80 metų.

***
Klysta tie, kurie sa

ko, kad mūsų grupinis 
ar partinis nusistatymas 
yra stabdis lietuviškam 
bendruomeniniam dar
bui, sugyvenimui. Kūka
liais išaugę javų laukuo
se ir usnimis sužėlę gė
lynuose gali tik taip sa
kyti ir galvoti. Gėlių dar
želio grožį sudaro įvai
riaspalviai žiedai. Tad 
ir minčių gausume yra 
mūsų kūrybinė didybė.

Ir dr. Steponas Bie
žis yra tos grupės žmo
gus, kuris lietuviškame 
rūtų darželyje, mūsų vi
suomeninėje veikloje 
yra pasipuošęs tautinin
kų žiedais.

Nuo pat jaunystės die
nų jis savo veiklos ro
dikliu pasirinko tautiš
kąjį kelią ir juo, nenu
krypdamas į šalis, eina 
vidurio keliu. Ir čia jis 
išryškėja kaip vadovau
jantis asmuo visados pil
nas iniciatyvos, suma
numo, nepalaužiamos 
energijos. Nulipęs nuo 
vadovo pedestalo, jis ei
liniu sąjungos nariu bū
damas pasilieka pavyz-
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džiu šviečiančiu akty
vistu, uoliai lankančiu vi
sus parengimus bei susi' 
rinkimus. Diskusijose 
pasižymi konkretumu, 
šaltumu, išgalvotomis 
mintimis. Niekas nema
tė jo įsikarščiavusio ar 
pyktelėjusio. Nepapras

tai pakantus kitų nuomo
nei, niekados neskubus 
su kritiškais žodžiais, at
sargus posūkiams, bet 
įsitikinęs iškelto suma
nymo tikslingumu, visu 
nuoširdumu moraliai ir 
materialiai remia, pade
da. Niekados prašomas 
nesikrato nuo pareigų ir 
jas apsiėmęs atlieka vi
su sąžiningumu.

***
Prasidėjus skautų vei

kimui, dr. Steponas Bie
žis buvo pirmasis,kuris 
įvertindamas jų veiklą, 
gražių žodžių kūrybą 
palikęs kitiems, ėmėsi 
žygių padėti skautams. 
Taip gimė Skautams rem
ti draugija, buvo rengia
mos įspūdingos Skauto- 
ramos, pradėta įrengti 
Rako stovykla, kuriai že
mė buvo gauta dėka dr. 
Stasio Budrio. Daug dar
bo, pastangų, sumanumo 
ir pinigų paaukojo abu 
šie daktarai, ligi ši sto
vykla tapo realybe.

Ir kai dr. Steponas Bie
žis aplankydavo stovyk
laujančius skautus, jo 
akyse suspindėdavo ra
sos lašeliais pasipuošęs 
giliai širdyje išgyventas 
džiaugsmas. Juk šis at
žalynas išaugs susipra
tusiais lietuviais patrio
tais ir lietuvybė dar il
gai klestės.

Atsikūrusi Korp! Neo- 
Lithuania ir pradėjusi sa
vo veiklą, susilaukė iš 
dr. Stp. Biežio morali
nės ir materialinės pa
ramos. Korporacija įver
tindama jo visuomeninę 
veiklą ir statydama jį 
pavyzdžiu akademiniam 
jaunimui, jį išrinko
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TAI BUVO PRIEŠ 20 METŲ,.. Naujieji ateiviai Clevelande viename pobūvyje...

JAU 20 METU KAI AMERIKOJE.
Daugelis iš mūsų virš 20 

metų gyvename Amerikoje 
ir per tą laiką daug ką pa
tyrėme, išmokome prisitai
kyti šio krašto gyvenimui.

Korp! Neo-Lithuaniagar
bės filisteriu.

***
Neapsiėjo be jo para

mos Lietuvai Vaduoti Są
junga, Amerikos lietuvių 
misija, žygiai į Jungti
nių Tautų atidaromąjįpo- 
sėdį ir taip pat eilė jų 
į Washingtoną, kurie 
daug pasitarnavo Lietu
vos laisvės bylai.

Jis netik spaudos my
lėtojas, uolus skaityto
jas, bet taip pat žurna
listas - redaktorius. Jei 
surinktumėm jo visus 
straipsnius rašytus svei
katos ir visuomeniniais 
klausimais mūsų spau
doje ir visas kalbas, pa
sakytas per Margučio 
radiją, daug tomų reikė
tų išleisti.

Aktyvus spaudos ir ra* 
dijo bendradarbis jis yra 
iki šios dienos, kartu bū
damas vyr. redaktoriu
mi lietuvių gydytojų lei
džiamo žurnalo.

***
Tokiais mažais ški- 

ciniais brūkšniais bandė
me nupiešti dr. Stepono 
Biežio paveikslą. Tai bū
tų lyg ir pradžia jo por
treto kūrėjui. Jo asme
nybei nušviesti, dar
bams ir veiklai aprašy
ti neužtenka laikraštinio 
straipsnio, bet reikia 
monografinės knygos,ku
rioje daug puslapių būtų 
skirta ir jo gyvenimo my
limai ir ištikimai paly
dovei Onai Biežienei. Ji 
buvo ir yra nelyginant 
simfoninio orkestro 
koncertmeisteris, vy
rui jam diriguojant; pa
sakos gražioji deivė, 
dvasios milžinui sta
tant lietuviško visuome
ninio gyvenimo pilį, švie
susis saulės spindulys, 
vyrui — jūrų kapitonui 
gelbstančiam išplaukti 
laivą iš audringos jūros, 
kai visuomeninis pesi- 
mizas apsigaubia tam
siais debesimis. Ona Bie- 
žienė buvo pasižymėju
si dainininkė-solistė ir 
jos menininkės siela yra 
akstinas viso kūrybinio 
visuomeninio gyvenimo.

Didieji žmonės nežino 
kas yra nuovargis, nes 
jie visados pilni naujų 
sumanymų ir užsimoji
mų ir patirtis yra neiš
semiamos energijos šal
tinis didiesiems ateities 
darbams.

Toks žmogus yra mū
sų tarpe — dr. Steponas 
Biežis.

ANTANAS GARMUS

Dauguma atvykom vidu
tinio ir senesnio amžiaus. 
Nemokėdami šio krašto kal
bos, neturėdami pinigų ir 
nepažindami papročių, kū- 
rėmės. Bet čia mums buvo 
lengviau kurtis, nes senes
nieji ateiviai daug kur 
mums padėjo ir davė prak
tiškų patarimų. Ne vieną iš 
mūsų įstatė j darbą, davė 
butą, kambarį ar maistą ir 
visur draugiškai priėmė ir 
vaišino. Mes, kaip tie jauni 
medeliai pasodinti svetimoj 
žemėj, laistomi senos lietu
vių kartos duosnumu, butu, 
maistu, rūbais ir parūpinti 
darbu, giliai įleidom šaknis 
į šią svetimą žemę ir tvirtai 
įaugom. šiandien mes tą 
kraštą pamilom, tarsi būtų 
mūsų antra tėvynė.

Deja, ne visi iš mūsų mes 
tą senąją lietuvių kartą tin
kamai įvertinome ir jų at
žvilgiu nevisada reikiamai 
pasielgėm. Vos tik šiek tiek 
geriau įsitaisę, bei stipriau 
įsitvirtinę, vienas, kitas pra
dėjo senuosius lietuvius už
gaulioti, pajuokti, pamirš
dami, kad tie žmonės mums 
labai daug ką padėjo. Kai 
kurie iš mūsų sakėme jiems 
į akis, kad jie nomaka gy
venti, prasti žmonės ir t.t.

Mano manymu, senoji 
karta labai daug padėjo lie
tuvybės išlaikymui, mūsų 
valstybės kūrimuisi ir 
mums patiems. Nenoriu čia 
jų padarytų nuopelnų minė
ti, jau daug kartų spaudoje 
buvo iškelti, bei paminėti ir 
nėra reikalo kartoti, noriu 
tik pabrėžti, kad šiame 
krašte senoji karta išgyve
no 40-50 ar daugiau metų, 
neužmiršdama savo gimto
sios kalbos, papročių, tikė
jimo, Lietuvos Nepriklauso
mos valstybės. Visuomet 
jai sielojosi, rūpinosi ir rė
mė moraliai, bei materialiai. 
Jų vaikai pirmos, antros ir 
kai kurie net trečios kartos 

Antanas Garmus, Vilties Draugijos šimtininkas ir revizijos ko
misijos pirmininkas, šio straipsnio autorius, kai atvyko į JAV. Iš 
kairės: Veronika ir Antanas Garmai ir Aldona Augustinavičienė.

kalba lietuviškai ii- taip pat 
sielojasi lietuviškais reika
lais. Deja, kai kurie iš mū
siškių, dar nelabai senai at
vykę į šį kraštą pradeda pa
miršti savo kalbą bei papro
čius. Aš stebiu mūsų inte
ligentiją ir jų šeimas ii’ ma
tau, kad kai kurios mūsų in
teligentų šeimos, namie tarp 
savęs "žabalioja" angliškai, 
nors gerai tos kalbos ir ne
moka. Tokiu būdu jų vai
kams nėra progos lietuviš
kai išmokti. Kitų inteligen
tų vaikai kalba lietuviškai, 
vieni iš jų geriau, kiti silp
niau, su blogu akcentu. Kai 
klausai mūsų lietuviškos ra
dijo valandėlės programas, 
tai girdi daugumoj gerai 
kalbančius vaikus, be ak
cento, arba su labai mažu 
akcentu, bet tie vaikai dau
gumoj auklėjami, mokina
mi namuose paprastų ar su 
vidutiniu mokslu žmonių ir 
tie vaikai išsimokslinę, už
augę daugiausia sukuria lie
tuviškas šeimas. Atvirkščiai 
inteligentų vaikai sukuria 
mišrias šeimas. Kur ta ne
normali priežastis pasireiš
kia? Mūsų visuomenė turė
tų daugiau į tai atkreipti 
dėmesio^ tuo klausimu dau
giau susidomėti ir spaudo
je, bei susirinkimuose pa
nagrinėti, nes mes turime 
pakankamai visokios rūšies 
specialistų, kurie galėtų tin
kamai tą klausimą paanali
zuoti, nes mums visiems 
yra labai svarbus ii- opus 
klausimas. Reikia atvirai 
pripažinti, kad tie vidutinio 
išsilavinimo žmonės daug 
kuo mus pralenkia, nes jie 
daugiau pasišvenčia savo 
šeimoms, daugiau kreipia 
dėmesio į vaikus namuose, 
nekalba su vaikais angliškai 
ir rūpestingai veža savo 
vaikus į lituanistines mo
kyklas, bei ruošiamus įvai
rius vaikams vaidinimus bei 
pramogas, žinoma ir jų tar
pe yra nuošimtis, sukurian-

(Nukelta į 6 psl.)
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Prieš 20 metų buvo daug šokta ir linksmintasi... Šiandien tautinius šokius šoka jų dukros ar sūnūs...

JAU 20 METU KAI AMERIKOJE...
(Atkelta iš 5 psl.) 

tis mišrias šeimas, bet jie 
daro visa ką gali, kad to 
išvengtu.

Senesnios lietuviu kartos 
kūrimasis š. Amerikoje bu
vo nelengvas. Jie atvyko j 
šį kraštą daugumoj papras
ti žmonės, nemokėdami kal
bos. Būdami mažo išsilavi
nimo bei išmokslinimo, sun
kokai kūrėsi, ypač tais lai
kais kai darbininkų teisės

nebuvo taip apsaugotos 
kaip dabar, jie turėjo dirbti 
labai ilgas valandas už la
bai menką atlyginimą. Ne
žiūrint tų sunkių kūrimosi 
sąlygų, jų pasišventimas, 
bei pasiryžimas padėjo 
jiems nugalėti visas kliūtis 
ir jie, kaip tie didžiuliai 
ąžuolai, įleido giliai šaknis į 
šią žemę. Ne vienas iš jų 
praturtėjo, o iš jų kartos 
jaunesniųjų išsimokslino ir 
vienas, kitas užėmė atsa

ŽAIZDRE (Atkelta iš 4 psl.)

Baigė patu.
— Ir patas? — pasitikrino Girdas. — Taip, 

neabejotinas patas!
— Tai reiškia, kad dabar turi sumerkti akis. 

Jau bemaž brėkšmė.
Su kažkokiu džiugiu pasitenkinimu Kasputis 

užgesino leitenanto lempą. Tegu būna vietos brėkš - 
mei.

Lange išsimušė silpnutė apyryčio šviesa.
***

Grįžęs savo kambarin, Kasputis rado Ilmą.
Ji sėdėjo prie lango, pravėrusi jį. Tuopų šla

mesys vėl buvo girdėti: švelnus, čiužantis, poil- 
singas. Už lango buvo prietėmis, pilnas mėlynu
mo.

Kai jis uždarė duris, įima priėjo prie jo.
Su nuostabiai išlaikytu balso kietumu, ji iš

tarė:
— Tauragis mirė.
Kasputis susverdėjo, lyg pastūmėtas krūtinėn 

ir beveik suvaitojo:
— Jis mirė?... Jis mirė!
Ir tas jautriausias dvasinis žmogus, kuris gy

veno jo kūne po grubia, fizine materialinio kūno 
kauke, apmaude pavirto negyva vaškine mumija mar 
game sarkofage.

Dienų ir kasdienybės tyla tapo sutriuškinta. 
Tuopų ošimas būna kartais tolygus vėtrolaužų 
trenksmui į žemę.

— Mirė, — apmaudžiai kartojo. — Jis negali 
mirti, įima. Jis negali mirti.

įima žiūrėjo į jo negražų kenčiantį veidą gai
valingomis, stichinės gyvatos sklidinimos akimis. 
Tokiomis žėrinčiomis skrydžiu ir beprotybe.

— Jis užgeso lyg žvakė, degusi iki žvakidės 
metalo, — dėstė įima. Pro langą šlamėjo tie to
limi medžiai. Mes jį jau išnešėm pro tą patį lan
gą-

— Jis mirė, ir dabar tu eisi į mišką, — suvai
tojo Kasputis. Tu eisi ten, kur tarpumiškės pilnos 
ramunių. Tu ten žūsi.

— Jis tau pasakė?
— Viską.
— Tai priesaika. Kovotojai preisaikų nelaužo.
— Virš priesaikų yra dar gyvenimas, —pakar

tojo Kasputis sakinį, tartą Tauragiui.
— Tik tada esi žmogus, kai gyvenimas at

remtas į priesaiką, tvirtai pareiškė Įima.
Pakėlė ji savo nuostabias akis į Kasputį. Akyse 

buvo ašaros, bet lūpas ji skausmingai stengėsi su
dėti į atlaidų šypsnį.

— Tu priėmei jį ligoninėn.
— Dėl meilės tau, įima.
— Tu man tapai juo. Aš priimu tavopasiūlymą, 

Kasputi. Ir...
Suglebęs ir sustiręs, Kasputis sužiuro į Ilmą, 

kuri dabar jam atrodė būtybe virš moters.
— Ir? — pakartojo jis maldaujamai.
— Manęs tačiau niekas nesulaikys išeiti įmiš- 

ką. Pažadas tau — priesaika jam.
Šiurpulingai jausdamas, kad atkerta kasdieny

bę, lyg šaką nuo liemens ir įžengia į mitą, Kaspu
tis ryžtingai nusprendė:

— Niekas man nesutrukdys sekti tave. Mūsų: 
sutuoktuvės bus miške.

Pabaiga

kingas vietas. Jau dalis iš 
tų žmonių mirę, kiti dar gy
vi ir daug pasidarbavo lie
tuviškiems reikalams, bei 
Lietuvos atstatymui. Aš 
stebėjau senąją kartą per 
20 metų Amerikoje ir ra
dau, kad jie milžiniškus dar
bus nudirbo. Man krinta į 
akis senosios lietuvių kartos 
veikėjai: Karpius, Bačiū
nas, Vanagaitis, Olis, šimu
tis, Trečiokas, Grigaitis, 
Biežis, žiūrys, Banys ir vi
sa kita daugybė, kuriuos 
man būtų sunku išvardinti 
ir kurie už nuopelnus daž
nai spaudoje buvo minimi. 
Nežiūrint jų pažiūrų h’ įsi- 
tinimų, jie visi dirbo savo 
tėvynei Lietuvai.

Dažnai stebėdamas mū
siškius pasireišk i a n č i u s 
spaudoje matau bereikalin
gų ginčų ir nesutarimų. Vie
ni iš jų viešai spaudo je nie
kina vienas kitą bei užgau
lioja, niekina savo kraštą, 
buvusius valdžios atsakin
gus asmenis ir t.t. Aš esu 
giliai įsitikinęs, kad tie žmo
nės yra geri patriotai, lie
tuviai ir savo krašto mylė
tojai, bet praradę savo tė
vynę, nustoję kantrybės, 
nusivylę sunkiais neįpras
tais darbais, išeina iš vagos. 
Vienas kitą įtarinėja, vie
nas kitu nepasitiki. Jie rašo 
ir siuntinėja straipsnius re
dakcijoms ir jeigu jų straip
snių viena redakcija netal

pina, tai siunčia kitai, o jei 
toji netalpina, tai trečiai ir 
taip nuo vienos redakcijos 
bėgioja prie kitos iki pa
vargsta ir sustoja. Mano 
manymu tie žmonės išmoks
linti Nepriklausomos Lietu
vos mokyklų, universitetų, 
turėtų daugiau jausti atsa- 
komingumo, bei moralės, 
mažiau niekinti praeitį ir 
vienas kitą. Kas nedirba, 
tas neklysta. Sveika kritika 
naudinga, bet turi būti be 
pagiežos, neapykantos. Ne
reikia žiūrėti į žmogaus rū
bą, pažiūras, tikėjimą, bet 
reikia žiūrėti į žmogų kaip 
kūrinį su visomis geromis 
ir blogomis savybėmis. Daž
nai gaišiname laiką berei
kalingais vienas kito užka- 
binėjimais, nors visi mes 
siekiame to pačio tikslo. 
Kodėl tas vienas kito už
gauliojimas, bei užkabinėji- 
mas vyksta? Mano many
mu, kad mes jau, gal būt, 
pavargom, belaukdami grei
to tėvynės išlaisvinimo.

Aš smulkiai nevardinsiu 
dabartinės mūsų kartos per 
20 metų nudirbtų darbų. 
Mūsų karta nudirbo milži
niškus darbus visose srity
se. Chorai dainuoja, jauni
mas šoka tautinius šokius, 
muzika skamba visur, su
kurtas menas mūsų daili
ninkų puošia muziejus bei 
privačių šeimų butus, rašy
tojų, poetų išleistos knygos 
puošia knygų spintas, teat
rai, opera, išleistoji enciklo
pedija, bei tūkstančiai kitų 
knygų plačiai paplitę tarp 
mūsiškių. Sukurtos įvairios 
organizacijos, bei stovyklos, 
įsteigti fondai ir visa eilė 
kitų institucijų. Nudirbę 
nors ir didelius darbus, bet 
nepamirškime vieno dalyko, 
kad tik mažą dalelytę atsi- 
lyginom savo gimtajam 
kraštui už mums suteiktą 
mokslą, kultūrą, bei išauk
lėjimą. Kitaip sakant yra 
mūsų pareiga,prievolė. Vie
ni tą pareigą išpildėm dau
giau, kiti mažiau, bet vie
nas kitam neturim dėl to 
prikaišioti. Kas kuo galė
jom, tuo prisidėjom, bet 
kiekvienas ratelis sukasi 
darniai, nežiūrint to, kad 
dalelei susidėvėjus, bus pa
keista kita ir visvien darbas

PAGERBĖ KOMP. BR. BUDRIŪN/į
Balandžio 26 d. Los An

geles ir apylinkių lietuviai 
susirinko į parapijos salę 
pagerbti komp. Bronių Bud- 
riūną, laimėjusį dvi premi
jas PLB skelbtame giesmių 
konkurse.

Iškilmes pradėjo LB Va
karų Apygardos pirminin
kas Ignas Medžiukas, iškel
damas komp. B. Budriūno 
sukurtų veikalų reikšmę lie
tuvių išeivijos gyvenime.

Išsamią komp. B. Bud
riūno gyvenimo ir kūrybos 
apžvalgą patiekė rašytoja 
Alė Rūta-Arbienė. Kompo
zitorius Budriūnas gimęs 
muzikalioje šeimoje. Abu 
tėvai turėję toje srityje ne
abejotinų gabumų. Vyres
nieji broliai Motiejus ir An
tanas — pasižymėję muzi
kai. Laureatas turįs didelį 
teoretinį pasiruošimą ir ne
abejotiną talentą, todėl jau 
Lietuvoje buvo pasiekęs šio
je srityje žymių įvertinimų. 
Pagaliau rašytoja perėjo 
prie detalaus kai kurių B. 
Budriūno sukurtų kompozi
cijų nagrinėjimo.

Po to, dr. Antanas But
kus, PLB vykdomasis vice- 
p i r m i n inkas, pasveikino 
kompozitorių Br. Budriūną, 
įteikdamas jam premijas.

Kompozitorius sujaudin
tas dėkojo įvertinusiems jo 
pastangas ir gausiai susi
rinkusiems į šias iškilmes. 
Ta proga jis iškėlė, kad jau
nųjų lietuvių muzikų prie
auglis yra labai mažas, kad 
paskatinimas muzikinei kū
rybai ligi šiol buvęs nepa
kankamas, palyginus su ki
tomis sritimis, ypač bele
tristika, skiriant rašyto
jams dažnas premijas, or
ganizuojant konkursus.

Kompozitorių žodžiu ir 
raštu sveikino daugybė as
menų, kuriuos čia sunku 
būtų išvardinti.

Koncertinėje dalyje, ku
rios pranešėja buvo Violeta 
Gedgaudienė, buvo išpildyti 
komp. B. Budriūno kūriniai, 
kurių tarpe ir premijuotos 
giesmės: ”Lietuvio giesmė” 
(žodžiai V. Putino) ir "Mū
sų žemė — Lietuva” (B. 
Brazdžionio). šiuos kūrinius 
išpildė šv. Kazimiero para
pijos choras, diriguojant 
komp. B. Budriūnui. Dar 
choras išpildė kitus B. Bud
riūno kūrinius: Ištrauka iš 
kantatos "Tėviškės Namai” 
(žodžiai B. Brazdžionio) su 
soliste Birute Dabšiene, iš
trauką iš kantatos "šviesos 
Keliu” pagal B. Brazdžionio 
žodžius su solistu Rimtautu 
Dabšiu, ištrauką iš baladės 
"Gintaro šalis” pagal E. Tu
mienės žodžius su Rimtau
tu Dabšiu ir "Mano protė
vių žemė” (žodžiai B. Braz
džionio) su soliste B. Dab
šiene, "šauksmas” (žodžiai 
Alės Rūtos) solo išpildė 
Ona Deveikienė ir "Nemu
nas laužia ledus” pianinu — 
Raimonda Apeikytė, kuri 
taip pat akompanavo ir cho
rui. (im)

bus nudirbtas.
Mažas trynimasis, laike 

20 metų, tarp senesnės ir 
jaunesnės kartos, bemaž, iš
nyko ir dabai’ visi vieningai 
dirbame.

. ............... . ............... . ............... ................

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANAS Į LIETUVĄ IR 

VISAS SOVIETŲ SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

"LITHUANIA 700 
YEARS”

Veikalas kainuoja 12 dol. 
Per LNF užsisakant — 10 
dol. Čekį rašyti: Lithuanian 
Independence Fund Ine.

87-80 96 Street, Wood- 
haven, N. Y. 11421.

Norintieji knygą platinti 
kreipiasi tuo pačiu adresu.

Tai vertinga dovana ne
bekalbantiems savo tėvų 
kalba vaikams ir amerikie
čiams draugams.

HELP WANTED MALĖ

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,
■J

I

Ine.
(Licensed by Vnesposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA
Tel. (212) 581-6590 

(212) 581-7729 

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:
• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street ................................................... HE 5-1654
• BALTIMORE, MO. — 1900 Fleet Street .............................................................. Dl 2-4240
• BROOKLYN, N.Y. — 1536 Bedford Avenue ..................................................... IN 7-6465
• BUFFALO, N.Y. — 701 Fillmore Avenue ............................................................ TX 5-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue ................................................. HU 6-2818
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilvvorth Avenue .......................................... PR 1-0696
• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue ............  365-6780
• FARMINGDALE, N.J. — Freevvood Acres ........................................................ 363-0494
• HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jo« Campau Avenue .................................. 365-6740
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hlllside Avė. .................................. 249-6216
• JERSEY CITY, N.J. — 219 Montgomer? Street ........................................   HE 5-6363
• LOS ANGELES, CAL. — 107 So. Vermont Avenue ........................................ DU 5-6550
• NEWARK, N.J. — 378 Market Street ................................................................. Ml 2-2452
• NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue .......................................................... OR 4-1540
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue ............................................ PO 9-4507
• RAHVVAY, N.J. — 717 W. Grand Avenue ........................................................ 381-8997
• ROCHESTER, N.Y. — 558 Hudson Avenue .........  232-2942
• SO. BOSTON, MASS. — 396 W. Broadvvay ...................................................... AN 8-1120
« SOUTH RIVER, N.J. — 46 Whitehead Avenue ............................................... CL 7-6320
• SYRACU8E, N.Y. 13204 — 515 Marcellus Street .......  475-9746
• TRENTON, N.J.— 1152 Deutz Avenue ................................................................ EX 2-0306
• UTICA, N.Y. — 963 Bleecker Street ............................................................ RE 2-7476

DIESEL MECHANICS
Qualified in all phases of repair of 
road tractors vvith Cummins and 
Detroit Diesel engine. Guarantecd 
work week. Top pay. Clean, modern 
shop and many fringe benefits. Ap
ply at Garage

Associated Truck 
Lines Ine.

3685 Centrai, Detroit, Mich. 
(313) 843-7988 

An Equal Opportunity Employer 
(38-47)

MILL AND GR1NDF.R HANDS 
For leader on carbide tipped eutting 
tools. Mušt be able to sėt up, work 
from Blue Prinls <Sc Close Tolerences. 
Steady work. overtime. fringe benefits. 

CARB-CUT TOOL CO. 
30410 W. 9 Mile Rd. 
East of Grand River 

Farminglon, Mich.
(313) 474-3451

(39-43)

DESIGNER 
HEAVY 

MACHINERY
Leading manufacturer of heavy 
hydraulic machinery has imme- 
diale opening for an experienced 
machine designer. Applicant 
should have extensive back- 
ground in the design of machine 
tools. steel mill equipment or hy
draulic presses. Degree not man* 
datory būt applicant mušt be 
qualified to perform normai dė
si K n calculations rrlative to 
.M rengt h, power requirements, 
etc.

THE CYRIL BATH CO. 
32400 AURORA ID.

SOLON, OHIO 44139 
A11.: Chief F.ngineer 

An Equa| Opportunity Employer 
(38-39)
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HL1TEUJ0S KIMI'ELIS
Antanas Bernotas (5)

• Dirvoje jau galima 
gauti nusipirkti naujai iš
leistą. veikalą ”Lithuania 
700 years”.

• Superior Savings visi 
trys skyriai gegužės 31 d., 
šeštadienį, bus uždaryti ir 
tą dieną bankinės operaci
jos nebus atliekamos. Inte
resantai prašomi savo rei
kalus susitvarkyti prieš il
gąjį švenčių savaitgalį.

» Vysk. Valančiaus Lit. 
m tykia savo dvidešimtuo- 
sit mokslo metus baigia 
sekančia tvarka:

gegužės 17 paskutinė re-
guliarių pamokų die
na,

gegužės 24 10 vai. ryto 
pamaldos šv. Jurgio 
bažnyčioje po to 
trumpas atsisveikini
mas su moksleiviais, 
p a ž ymėjimų įteiki
mas,

gegužės 25 4 vai. po pie
tų koncertas - litera
tūros vakaras. Pro
gramoje daly va uja 
sol. Elena Blandytė, 
rašytojas J. Jankus, 
kanklių orkestras ir 
kitos meninės pajė
gos. Po koncerto šo
kiai grojant Pažemio 
orkestrui.

Sol. Elena Blandytė yra 
žinoma kitose lietuvių kolo
nijose ne tik kaip solistė, 
bet kartu kaip lietuviško li

AMERIKOS LIETUVIŲ 
PILIEČIU KLUBAS 

t-

6835 Superior Avė. Telef. 391-1 143 
Cleveland, Ohio

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!

SUPERIOR 
SAVINGS 

Main Office: *"*« ”0’
798 EAST 185th STREET 

k 6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE W

HOME and
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770

Grandinėlės žokėjai J. Petraitytė, D. Juodėnaitė.D. Zilytė.V. Čyvas ir K. Jankutė išvykoje į Washing- 
toną, D.C.

teratūrinio žodžio interpre- 
tatorė. Jos paskutinis kon 
certas Philadelphijoje buvo 
sutiktas labai šiltai.

Rašytojas Jurgis Jankus 
yra pažįstamas ne tik vy
resniajai kartai bet ir jau
nimui su savo gausia lite
ratūrine. kūryba. Clevelan- 
diečiai turės progos išgirsti 
jo naują novelę Vysk. Va
lančiaus lit. mokyklos kon
certe.

• Jaunimo maldos diena 
už Lietuvos jaunimą įvyks 
birželio 8 d. Naujosios pa
rapijos bažnyčioje, šv. Mi
šias atnašaus vysk. V. Briz
gys. Po pamaldų bus apibū
dinimas jaunimo žygio už 
tikėjimo laisvę Lietuvoje. 
Kalbės dr. V. Vygantas iš 
New Yorko.

O

• Clevelando lietuviai dai
lininkai su naujais kūriniais 
ruošiasi parodai, kuri įvyks 
šv. Jurgio parapijos salėje 
gegužės 31 ir birželio 1 d. 
Parodoje dalyvauja R. La- 
niauskas, E. Muliolienė, A. 
Muliolis, N. Palubinskienė 
ir A. Vaikšnoras. Lietuvių 
visuomenė kviečiama į pa
rodą gausiai atsilankyti. 
Parodą globoja akademikai.

• Skulptoriaus Vytauto 
Raulinaičio, prieš metus 
tragiškai žuvusio, paminė
jimas įvyks birželio 1 d. šv. 
Jurgio parapijos salėje, kur 
bus išstatyti jo meno kūri
niai. Minėjimą rengia skau
tai akademikai.

• Dail. Antanas Petriko- 
nis birželio 14-15 Clevelan
de Čiurlionio ansamblio na
muose rengia savo kūrinių 
parodą, kurią globoja LB 
Clevelando I ir II apylinkės.

• Vladas ir Marcelė Ma- 
tulioniai, Cleveland Hgts., 
Ohio, reikšdami savo viešą 
pagarbą ir padėką didžiam 
jų šeimos sponseriui ir ge
radariui Petrui Skėriui, Tė
vų Pranciškonų statome 
Kultūros centre Brooklyne 
įrašė jį į Fundatorius ir pa
aukojo 100 dolerių.

KELIONĖ Į KINGW00D 
DARŽUS

Cleveland Transit System 
kviečia norinčius malonaus 
įdomumo dalyvauti sekma
dienį, gegužės 18 d., kelio
nėje į Kingwood Gardens, 
Mansfield, O. Autobusai iš
vyks iš Clevelando miesto 
centro tarp 10:3o ryto ir 12 
dienos, ir grįš atgal 5:30 
vakare.

Bilietai tai kelionei $3.75 
suaugusiems, $2.50 vaikams 
žemiau 13 metų, galima 
gauti CTS Informacijų bū
delėje Public Sąuare arba 
pasiunčiant čekį į Fun 
Tours, C.T.S., 1404 E. 9th 
St., Cleveland, O. 44114.

Kingvvood Gardens yra 
nuostabūs gėlynų daržai, 
dabar kaip tik puikiausiame 
žydėjime, atvirame ore ir 
oranžerijose.

PARDUODAMAS NAMAS
Bungalow. Prie lietuvių 

Naujosios parapijos. Užda
ryta veranda. Dviejų auto
mobilių garažas, Cherokee 
Avė. Skambinti 531-3383 
arba 481-6954.

IŠNUOMOJAMAS 5 kam
barių apartamentas Ansel 
Road ir St. Clair srityje. 
Patogi vieta.

Telefonas 757-3126.
(38-39)

PARDUODAMAS NA
MAS, trims miegamais co- 
lonial, naujai dekoruotas. 
Neff-Lake Shore Blvd. kai
mynystėje. Aptvertas kie
mas. Savininkas. Telefonas 
486-5130. (38-39)

SOCIAL SECURITY 
PRANEŠIMAS

Amerikos pilietis papras
tai nepraranda savo gauna
mos pašalpos nepaisant kur 
jis gyventų už JAV sienos. 
Skirtumas tik tame, kad 
yra kraštų į kuriuos nega
lima siųsti apdraudos če
kius.

Kurie išvažiuoja iš šio 
krašto, patariama pasitei
rauti apie sąlygas savo ar
timiausiame Sočiai Security 
skyriuje ir gauti brošiūrą 
”Social Security Benefits 
outside the United Statės”.

Gera proga šiuo metu yra 
sutaupyti ant Jūsų mokamų 
namų (Homeowners) bei 
automobilių premijų. Dėl 
informacijų skambinkite V. 
Giedraičiui tel. 944-6835.

PARENGIMAI 
CLEVELANDE

GEGUŽES 25 d. Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinės mo
kyklos 20 metą jubiliejinis li
teratūros - dainos koncertas.

GEGUŽES 31 ir birželio 1 d. 
Clevelando lietuvių dailininką pa
roda ir žuvusio skulpt. V. Rau
linaičio pagerbimas Sv. Jurgio 
parapijos salėje. Rengia skau
tai akademikai.

BIRŽELIO 8 D. Šv. Kazimie- 
ro lit. mokyklos mokslo metą 
užbaigimas. Reng. lit. mokykla.

BIRŽELIO 8 D. — Jaunimo 
Maldos Diena Naujoj Parapijoj.

BIRŽELIO 13-15 D. dailinin
ko Antano Petrikonio paroda 
Čiurlionio namuose. Rengia LB 
abi apylinkės.

BIRŽELIO 29 D, Lietuviams 
Budžiams Remti valdybos ruo
šiama gegužinė p. Mačią sodybo
je, prie Nauj. parapijos.

RUGSĖJO 27 D. Dirvos spau
dos balius.

SPALIO 25 D, Lithuanian 
Village Bendrovės metinis ba
lius - koncertas.

♦ SPALIO 26 D. Bruno Mar- 
kaičio koncertas Nauj. parapi
jos salėje.

LAPKRIČIO 5 D. Madų pa
roda. nengia Korp! Giedra.'

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z'. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

SAVAITGALIO DARBAS
Prosinimas Shaker Hts. 

namuose. Atvykti 10 vai. 
ryto šeštadienį, permiegoti 
naktį ir darbovietė aplei
džiama sekmadienį 5 vai. po 
pietų. 35 dol. savaitgaliui. 
Skambinti vakarais SK 
1-8571. (36-39)

PARDUODAMAS NAMAS.
Dviejų aukštų, mūrinis. 
Naujos parapijos apylinkė
je. Skambinti po 5:30 vai. 
vakare — 481-6155.

LIBANAS išleido 4 oro pašto 
ženklą seriją su Tiro miesto 
archeologiniais radiniais. Čia 
dedame tos serijos 7,50 piastro 
p. ženklą.

Tiras (graikiškai Tyros, fini- 
kiečią kalboje Sor, šiuo metu 
vadinamas Sour) dabar yra Li
bano valstybėje ir guli prieVi- 
duržemio jūros rytinio kranto, 
užimdamas sausažemio ir gre
timos salos lotus. Tai labai se - 
nas miestas, žinomas jau Egip
to faraono Tutmosio m laikais 
(apie 1504-1450 m. prieš Kris
tą), kada faraonas, plėsdamas 
savo šalį, buvo nukariavęs ir šį 
miestą. Tiras su Sidonu, įkur
ti finikiečių, varė anais laikais 
labai plačią prekybą ir turėjo 
savo koloniją šiaurės Afrikos 
pakraščiuose (Kartagina) ir Arą 
bijos pusiasalyje. Miestas buvo 
užimamas ir griaunamas įvai
rią aną laiką užkariautoją, kol 
Aleksandras Didysis 333 m. pr. 
Kristų jį visiškai sunaikino. Vė
liau miestas atsistatė ir pirmai - 
siais amžiais po Kristaus buvo 
vienas pirmąją miestų, kur įsi
galėjo krikščionybė. 638 m. 
miestą užėmė arabai, o gyven
tojai buvo priversti priimti is
lamo tikybą. 1124 m. miestą bu- 
vo užėmę kryžiuočiai, kurie ka
riavo norėdami atimti Šventąją 
Žemę iš arabų. 1291 m. miestą 
užėmė anuometinis Egiptas ir jį 
visiškai sugriovė, gyventojai jį 
apleido ir daugiau nebebuvo at
statytas. Dabar archeologai 
miestą atkasinėja, rasdami ne
paprastai brangią istorinių ir 
archeologinių radinių.

AUSTRIJA išleido trijų paš
to ženklų seriją, kuria pamini
ma Austrijos respublikos įstei
gimo 50 metą sukaktis. Ženkluo
se parodyti valstybinis1 ir dides- 
nią miestą herbai, įrašas ir pir
mojo respublikos prezidento Dr. 
Kari Rennerio (1870-1950) por
tretas.

Pasibaigus I Pasauliniam ka
rui ir suirus didžiajai Austro- 
Vengrijos imperijai, Austrija, 
kaip pralaimėjusi karą, buvo su
skaldyta gabalais, atmetant ne 
vokiškas žemes, o vokiškosios 
žemės (Deutsch - Oester reich), 
sudarančios 32,376 kv. mylią 
plotą, 1918 m. lapkričio mėnesį 
pasiskelbė nepriklausoma res- 
Į/dblika. 1920 m. VII 4 d. Tria- 
tono sutartimi Austrijos dabar- 
:inės sienos buvo patvirtintos. 
1938 m. Austrią užėmė Hitleris 
ir pavadino ją Ostma r k. Kaip Vo
kietijos dalis, II-jo Pas. karo 
metu Austrija buvo priversta ka
riauti Vokietijos pusėje, o bai
giantis karui 1945 m. buvo užim
ta vakarą sąjungininką - ameri
kiečių, britų ir prancūzą bei ru
sų ir suskaldyta keturiomis zo
nomis. Po poros metų okupan
tai išsikraustė (patys pasku
tinieji rusai, išsireikalavę di
delius "karo nuostolius"), bet 
Austrija buvo priversta pasiža
dėti laikytis visiško neutralumo 
ir iki šiol tarptautinėje politi
koje niekur nepasireiškia. Aust
rijos sostinė — gražusis Vienos 
miestas.

KORĖJA, kaip anksčiau buvo 
prižadėjusi, išleido "antikomu
nistinį ir ivai pagerbti" paš - 
to ženklą, ženklas 7wonvertės. 

su simboliniu piešiniu, spaus
dintas juoda, raudona, geltona 
ir žalia spalvom.

Kaip prisimename, praeiti; 
metą pradžioje, VLIKopirminin
kui Dr. J.K. Valiūnui lankant 
kaikurias Azijos valstybes, 
ELTA pranešinėjo, kad Pietą 
Korėja yra sutikusi išleisti paš
to ženklą, kuriuo bus pager
biama Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 50 metą sukak
tis, o kartu pašto ženklas bū
siąs ir antikomunistinis. Vėliau 
ELTA pranešė, kad šitoks paš
to ženklas jau išleistas. Dabar 
šį ženklą čia parodome skaity
tojams. Piešinys stilizuotas ir 
simbolinis: dvi išskėstos ran
kos laukia ateinant trijų figūrą, 
kurią abiejose pusėse sutrauky - 
tos grandinės, šitokiu piešiniu 
galima pasakyti viską, tačiau ja. 
me nieko antikomunistinio, tuo 
labiau lietuviško nėra. Gal kas 
antikomunistinio pasakyta korė
jiečių kalba įraše, kurio mes, 
deja, neišskaitėme.

***

SOVIETŲ SĄJUNGA išleido 
įdomią 6 p. ženklą seriją su se - 
noviniais kaimo ir miesto archi
tektūriniais paminklais. Čia 
dedame tos serijos 10 kapeiką 
p. ženklą su Rostovo mieste 
esančiu Jaroslavskio kremliu
mi, statytu XVI-XVII amžiuje.

Rostov miestas, senovėje dar 
vadintas ir Didžiuoju (Velikij) 
bei Rostov-Jaroslavskij var
dais, guli į šiaurės rytus nuo 
Maskvos, prie Nero ežero ir to 
vardo upės (Volgos intako). Tai 
vienas seniausių Rusijos mies
tą, įkurtas beslenkančių į šiau
rę rusų kolonizatorių suomią- 
ugrią kilmės tautelės marių že
mėse, istorijos šaltiniuose mi
nimas jau 862 metais. Didžiojo 
Naugardo kunigaikštis Riurikas 
tada miestą atidavė savo drau
gams variagams valdyti. Vėliau 
miestas buvo atskiros Rostovo 
kunigaikštijos sostinė. 1239 m. 
nusiaubtas totorių. Į Maskvos 
kunigaikčią rankas pateko 1474 
m. XVII amžiaus pradžioje, 
esant suirutėms, miestas ne
kartą buvo apiplėštas ir čia at
vykusią ginkluotą lenkų ir lie
tuvių būrių. Mieste tebėra gerai 
išlikusi senovinė tvirtovė (krem
lius) su Dangun Ėmimo (Uspens- 
kij) katedra, pradėta statyti 1214 
m. (kuriuos pašto ženkle ir ma
tome), keletas kitą viduramžių 
laikų rūmą ir cerkvių su gau
siais meno turais. Mieste yra 
liną apdirbimo, tekstilės ir me
talo pramonės įmonių. Šiuo me
tu gyvena apie 50,000 gyventojų.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

”LITHUANIA 700 YEARS” 
PRENUMERATORIŲ 

DĖMESIUI!
Tenka girdėti nusiskun

dimų, kad ilgai negauna 
knygos. Pranešame, kad vi
siems užsisakiusiems iš 
anksto knyga yra išsiunti
nėta jau prieš kelias savai
tes. Dabar atsiunčiantiems 
čekį per Lietuvos Nepri
klausomybės Fondų knyga 
išsiunčiama sekančių dienų. 

A. A.
mirus mūsų brangiai filisterei

IRENAI MAŠIOTIENEI
Clevelande

širdingą užuojautą reiškiame velionės 
vyrui DONATUI, sūnui JONUI, sesutei 
JANINAI, broliams VLADUI, VY
TAUTUI ir visiems giminės — liūde
syje su visais

Korp! Neo-Lithuania 
Filisterių S-gos Valdyba 

New Yorke

IRENAI

MAŠIOTIENEI-STAŠKEVIČIŪTEI

netikėtai mirus, jos vyrą DONATĄ, sūnų 

JONĄ, sesutę JANINĄ, brolius VLADĄ ir 

VYTĄ bei kitus gimines nuoširdžiai užjau

čiame ir kartu liūdime

Stankūnaitės su šeimomis

IRENAI MAŠIOTIENEI

mirus, jos vyrui DONATUI MAŠIOTUI ir arti

miesiems reiškiame giliausių užuojautų

Birutė ir Antanas Novickiai

A. A.

IRENAI MAŠIOTIENEI

mirus, PRANĄ ir PAULINĄ MAŠIOTUS ir jų 

artimuosius giliai užjaučiame ir kartu liūdime

Čiurlionio Ansamblis

LNF valdyba atsiprašo ger
biamų prenumeratorių už 
JAV dabartinio pašto lėtų 
darbo tempų, nes tik vakar 
pranešė toj pačioj apylinkėj 
gyvenus prenumeratorius, 
kad jis gavęs knygų tik po 
dviejų savaičių, nors gyve
na už 15 blokų ...

LNF Valdyba
• ”Lithuania 700 Years” 

per Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondų užsisakė Ve- 

nezuelos Lietuvių Bendruo
menės centro valdyba tris 
knygas, kurias jie įteiks 
prezidentui dr. Rafael Cal- 
dera, kardinolui Quintero ir 
buvusiam vyriausybės par
tijos pirmininkui Bario 
Gonzales.

• Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos iškilmingas 
banketas-balius, puošniame 
Roosevelt viešbutyje, Madi- 
son Avė. ir 45 St., New Yor
ke įvyks gegužės 31 d., 8 v. 
v. Prašoma registruotis pas 
dail. J. Bagdonų telefonu 
441-2374 ir pas Petrų Pa- 
prockų MI 7-9070. Rengimo 
komitetas maloniai kviečia 
lietuvių visuomenę atsilan
kyti.

• Pianistės Aldonos Ke- 
palaitės koncertas New 
Yorke Town Hali įvyks ge
gužės 24 d., 5:30 v. v. Pro
gramoje Brahms, Mozarto, 
Chopino ir Debussy kūri
niai.

PADIDINO VILTIES 
DRAUGIJOS ĮNAŠUS
Amerikos Lietuvių Tauti

nės Sųjungos Richmond 
Hill skyriaus metinis narių 
susirinkimas įvyko š. m. ge
gužės 9 dienų, J. ir E. Siru- 
sų namuose, Woodhavene, 
New Yorke, kuriame pirm. 
Algis Sperauskas paskaitė 
Sųjungos Centro Valdybos 
bendraraščius, padarė veik
los pranešimų ir kadencijai 
pasibaigus atsistatydino iš 
pareigų.

Į naujų valdybų išrinkti: 
Jurgis Sirusas, pirmininku, 
dail. Juozas Bagdonas se
kretorium ir Petras Paproc- 
kas iždininku. Į seimų at
stovais išrinkti J. Bagdonas 
ir A. Vakselis.

Susirinkimui pirmininka
vo Antanas Senikas. Sky
rius paskyrė aukų 20 metų 
sukaktuviniam seimui pa
remti ir nutarė padidinti 
savo įnašus iki 400 dol. Vil
ties Draugijai.

SEMINARAS JAUNIMUI
Vyriausias Lietuvos Iš

laisvinimo Komitetas birže
lio 7-8 d. New Yorke rengia 
politinį seminarų jaunimui. 
Pakvietimai ir programos 
išsiuntinėtos JAV ir Kana
dos lietuvių jaunimo orga
nizacijoms.

Seminare bus penkios pa
skaitos su diskusijomis. 
Kiekvienai temai skiriama 
2 valandos laiko.

Temos ir prelegentai:
1. Konkreti Vliko veikla, 

— dr. J. K. Valiūnas, 
Vliko pirmininkas;

2. Diplomatija, — 
dr. St. Bačkis, Lietu
vos pasiuntinybės pa
tarėjas Washingtone;

3. Padėtis o k u p u otoje 
Lietuvoje, — dr. J. Pu- 
zinas, Lietuvos Lais
vės komiteto narys;

4. Lietuvos laisvės kovos 
organizacinė sandara, 
— J. Audėnas, Vliko 
vicepirmininkas;

5. Informacija, — A. 
Budreckis, Vliko val
dybos narys jaunimo 
reikalams.

Birželio 7 d., šeštadienį, 
numatomas seminaro daly
vių pobūvis su New Yorko 
lietuvių jaunuomene.

• Balfo pirmininkas kun. 
V. Martinkus, Balfo Centro 
Valdybos ir Direktoriato 
vardu, nuoširdžiai dėkoja 
Dirvai už gražius sveikini
mus ir linkėjimus pareikš
tus Balfui Jubiliejinio Sei
mo Chicagoje proga.

Balfo organizacija išdir
busi šalpos darbų dvidešimt 
penkis metus nesiruošia il
sėtis ant garbės laurų, bet 
nori ir toliau tęsti artimo 
meilės veiklų. Kol Tėvynė 
neturi laisvės, o jos vaikai 
neša vergijos naštų, tol Bal
fo darbas yra būtinas ir 
taip pat reikalingas visų 
lietuvių talkos.

Dar kartų ačiū už paramų 
ir pritarimų.

Hamiltono lietuvių teatras "Aukuras" šį šeštadienį, gegužės 17 d. atvyksta J Detroitą ir paskutinį 
kartą suvaidins Vinco Krėvės dramą "Mindaugo mirtis". Vaidinimas įvyks Detroito Lietuvių Namuo
se. Pradžia 7 vah vak. Teatrą į Detroitą pasikvietė Stasio Butkaus kuopos šauliai. Nuotraukoje sce
na iš veikalo "Mindaugo mirtis". Režisierė Elena Dauguvietytė-Kudabienė. V. Noreikos nuotrauka

CHICAGO

• Vytautas Kasniūnas ir 
Juozas Jurevičius, Dirvos 
b e n d radarbiai Chicagoje, 
šiuo metu atostogauja sau
lėtoje Floridoje, Miami 
Beach, pas p. Jazbučius. Ra
šo, kad dienas praleidžia 
žuvaudami, o vakarais rašo 
straipsnius. Į Chicagų keti
na grįžti tik gegužės 18 d.

• A. a. gen. Antano Gus
taičio prisiminimas ir pa
gerbimas ruošiamas gegu
žės 18 d. Prasidės šv. Mišio- 
mis 11 vai. ryto T. Jėzuitų 
koplyčioje. Pagerbimo apei
gos bus atliktos 12 vai. prie 
paminklo ir Jaunimo cent
re. Visi kviečiami dalyvauti.

• Napoleonas ir Martyna 
Miškiniai, gyv. Chicagoje, 
atsiuntė 15 dol. Vilties 
Draugijos įnašų padidini
mui.

Ačiū jiems už Dirvos rė
mimų.

BEVERLY SHORES

• Lituanika Parkas, Be
verly Shores, Ind. vėl links
niuojamas vietos spaudoje, 
sųryšyje su artėjančia va
sara. Vietos lietuviškoji vi
suomenė turi nemažus pla
nus dėl Nepriklausomybės 
50 metų Jubiliejinio pa
minklo sukurto skulpto
riaus Juozo Bakio įgyvendi
nimo. šis didelis ir ambicin
gas projektas su kiekviena 
diena sukelia vis didesni dė
mesį vietos gyventojų tar
pe. Vietos lietuviai jau da
bar ruošiasi lėšų telkimo 
vakarienei skirtai profesio
nalams ir biznieriams tiek 
iš lietuviškos tiek amerikie
tiškos visuomenės tarpo 
birželio pradžioje.

KVIEČIAM Į GEGUŽINĘ
Atėjo laukiamas pavasa

ris, užklodamas žemę žaliu 
kilimu, papuošdamas me
džius ir krūmus margaspal
viais žiedais. Tai gražiau
sias ir sveikiausias metų lai
kas, tik vienų kartų per me
tus, duodantis galimybę per 
ilgus žiemos mėnesius pri
terštus plaučius papildyti 
sveiku oru ir pasigrožėti

GRAŽI IR VERTINGA 
DOVANA

Vyriški šveicariški HY MO- 
SER 18 karatų aukso, 25 akme
nų, automatiški, kalendorius, 
incabloc laikrodžiai, naujausios 
gamybos ir mados, parduodami 
labai žemomis kainomis su ga
rantija. Dėl katalogų ir kitų 
informacijų rašyti:
Š. V. STARAS — IMPORTER,

23 Mendon St., 
Worcester, Mass. 01604

HELP WANTED MALĖ

Electrician
Wanted Electrician and Repairman. 
Steady employment. Fringe benefits. 
Good working conditions.

Apply in person

Sharon Steel Corp.
7951 Maple Avė. Dearborn, Mich.

(34-40) 

gamtos grožybėmis. Kam 
rūpi sveikata ir malonus 
laiko praleidimas tarp sa
vųjų, kviečiame visus chi- 
cagiškius ir plačios apylin
kės lietuvius nepatingėti at
silankyti Beverly Shores 
Balfo 18 skyriaus ruošia- 
mon gegužinėn, gegužės 
mėn. 18 dienų, 1 vai. po pie
tų, daug kam žinoman Jo
nyno žydinčian sodan, kur 
bus galimybės kukliai už- 
kųsti ir troškulį numarinti.

Visus kviečiame gausiai 
atsilankyti pasigrožėti žy
dinčiu sodu, pievų gražio
mis plunksnomis ir kitais 
gyvulėliais.

Balfo 18 skyriaus 
Valdyba

• Ketvirtųjų Tautinių šo
kių šventę sutarta ruošti 
1972 metais Chicagoje. Tais 
pat metais PLB valdyba 
planuoja ruošti ir antrųjį 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
kongresų.

LIETUVIŲ FONDO VAJAUS 
PAVASARIO BALIUS 

gegužes 17 d., 
šeštadienį

WALDORF ASTORIA VIEŠBUTYJE
Jade Room, Park Avenue ir 50th Street

NEW YORKE
Banketo metu dainuoja solistai VIOLETA BENDžIūTe ir 
STASYS CITVARAS. šokiams groja Joe Thomas orkestras. 

--------- Pradžia 7:30 v. v.-----------  
Informacijų reikalais skambinti:

Jadvyga Vytuvienė — VI 6-2980; Jurgis Montvila — 321-4309 
Stalus užsisakyti pas Jonę Kiaunienę — tel. 658-4334

STATIONARY 
ENGINEER

Licensed First Class Stationary Engineer reųuired 
to work in power plant of Coke Plant in Detroit. 
Excellent wages and fringe benefits.

Contact Personnel Department
SEMET SOLVAY DIV.

ALLIED CHEMICAL CORP.
(313) 842-4400, EXT. 371. DETROIT, MICH.

An Eųual Opportunity Employer
(38-40)

VASAROTOJŲ DĖMESIUI!
L i e tuviškos vasarvietės 

Cape Cod vilos AUDRONĖ 
savininkai dr. Ed. ir Marija 
Jansonai praneša, kad šiais 
metais vila Audronė atida
roma nuo birželio mėn. 21 
dienos ir jau dabar priima
mi užsakymai. Kreiptis: Ed. 
Jansonas, 15 Rosedale St., 
Boston, Mass. 02124. Telef. 
288-5999, o po birželio 21 d. 
tiesiai į vilų Audronė, Mrs. 
Marija Jansonas, 87 East 
Bay Rd., Osterville Cap Cod 
Mass. 02655.

Visi maloniai kviečiami 
atvykti ir praleisti savo 
atostogas prie atviro Atlan
to jūros pliažo, pušų pavėsy 
ir žalumynuose paskendu
sioje viloje Audronė.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ


	1969 Geg.16 0001
	1969 Geg.16 0002
	1969 Geg.16 0003
	1969 Geg.16 0004
	1969 Geg.16 0005
	1969 Geg.16 0006
	1969 Geg.16 0007
	1969 Geg.16 0008

