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DR. STEPONAS BIEŽIS TAUTININKAS IR KORP!
NEO-LITHUANIA GARBĖS FILISTERIS
Kada pirmieji lietuviai atvyko {
amžiais buvusią raudonodžių in
dėnų žemę, baltojo žmogaus —
Columbo atrastą, o vėliau Ameri
kos vardu pakrikštytą, visai tiks
lių žinių neturime. Manoma apie
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JUOZAS JUREVIČIUS
pirmųjų lietuvių emigrantų tau
tinę veiklą Amerikoje.
1909 m. dvidešimties metų jau
nuolis Steponas pasileido link

Cleveland, Ohio

Pavasariniai neramumai
Pagyvėjęs viso šiaurinio žemės pusrutulio pulsas pražydėjo svarbių įvykių žiedais,
kurie gali atnešti reikšmingus vaisius. ■ Chruščiovas verkęs Stalino tikromis aša
romis.- Kinai prisiminė Sibirą. - Arabai vėl nuvertė vieną vyriausybę. - Angliakasiai
sudavė smūgį de Gaulle prestižui, o kaltininkų už Kubos praradimą ieškojimas gali
sudaryti ypač nemalonius momentus Washingtono administracijai.
Artėjantis pavasaris sunera
mino ne tik upes, bet ir viso pa
saulio politinį gyvenimą. Bent
taip atrodė iš pereito savaitgalio
ir šios savaitės laikraščių pra
nešimų. Tolimuosiuose Rytuose
kinų komunistai pasikalbėjmųsu
sovietais išvakarėse rado reikalo
priminti, kad ir Sovietų Sąjunga
praturtėjo Kinijos teritorijomis,
kurias turėtų grąžinti. Raudono
ji Kinija ir toliau priklauso dide
le dalimi nuo sovietų, be kurių
pagelbos ji negali varyti agresin
gos užsienio politikos. Iš kitos
pusės, ji yra per didelis kąsnis,
kad sovietai galėtų lengvai su ja
susidoroti.
Tuo tarpu pačioje Maskvoje
Chruščiovas pasisakė, kad Stali-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
nui mirus jis visdėlto verkęs tik
romis ašaromis, nes Stalinas
šiaip ar taip buvęs geras komu
nistas, nors ir ne be asmeninių
trūkumų! Tai {spėjimas tiems,
kurie tikisi, kad Sovietų Sąjungo
je prasidėjo tikras atodrėkis.Juo labiau, kad ir pats Ilija Eren.
burgąs -- sovietų rašytojas, ku
ris nukalė ‘atodrėkio’ terminą
kartu su kitais sovietų meno pa
saulio veikėjais gavo labai aiškų
{spėjimą ‘susitvarkyti’ ir laiky
tis partijos linijos, kuri gali bū
ti išlaikyta net ir stalininėm prie
monėm.
Artimuosiuose Rytuose įvyko

ŽINIOS IS VISO PASAULIO
* SENATORIUS A.J. ELLENDER, savo pareiškimais apie
naująsias Afrikos valstybes įsi
gijęs jų neapykantą, paskelbė 803
psl. raportą kuriame įsakmiai
pabrėžiama, kad ‘juodojo konti
nento’ valstybės dar nepribren
dę savarankiškam gyvenimui.
♦ ERDVIŲ ADMINISTRACIJOS
MOKSLININKAS H.E. NEWELL
PAREIŠKĖ, kad šiuo metu moks
lininkų tarpe vyraujančios 2teori
jos apie mėnulio paviršių. Viena
jų tvirtinanti, kad paviršius esąs
kietas,, kaip žemės, kita, kad
minkštas, kuriame nuleista rake
ta paskęstų. Į klausimą, kuri tų
teorijų teisingesnė, jis atsakė,
kad reikia ten nuvykti ir įsiti
kinti.
♦ KOVO 5 D. IŠ 7000 SOV.
SĄJUNGOS PILIEČIŲ, lankiusių
Lenino Mauzoliejų, tik vienas
išėjo iš eilės ir padėjo gėlių
puokštę ant nuošalyje esančio
Stalino kapo. Sovietinė spauda
nei žodžiu neužsiminė apie Sta
lino mirties dešimtmeti.
• JAV VYRIAUSYBĖ PRANE
ŠĖ JTO VADOVYBEI, kad ji nei
centu daugiau neprisidėsianti
prie {vairių išlaidų finansavimo,
viršyjančių nustatytą ir JAV pri
klausant} mokestj.
JTO turinti išreikalauti mo
kesti iš valstybių, atsilikusių ar
vengiančių savo duoklę sumokė
ti.
* CHRUŠČIOVO ŽENTO ADŽUBEI IR ŽMONOS VIZITAS PO
PIEŽIUI buvęs numatytas kartu
su kitais 65 kitų kraštų žurna
listais. Bet pasibaigus vizitui,
Adžubei su žmona buvo tylomis

nulydėti { popiežiaus privačią
biblioteką, kur jie užtrukę 15
min. privačiam pasikalbėjimui
su popiežium.
* NASSERIUI PALANKI KA
RINĖ JUNTA sukilimu perėmė
valdžią Sirijoje.
* PREZIDENTAS KENNEDY,
vykdamas { Costa Rico pasita
rimams su P. Amerikos valsty
bių kolegomis, susilauks ne ma
žiau klausimų Kubos reikalu, nei
spaudos konferencijoseVVashingtone.
» JTO TURI PARUOŠUSI DAR
4 PROJEKTUS pagelbėti Kubai
ne tik žemės ūkio, bet ir švieti
mo ir kt. srityse. Dalis tų pro
jektų išlaidų, aišku, bus apmo
kėta JAV pinigais, -- apie 40%
kainos.
* ŠIO METO DIDŽIAUSIA JAV
PROBLEMA AUGANTIS BEDAR
BIŲ SKAIČIUS. Unijoms Sten
giantis kelti darbininkų algas ver
čia jmones naudoti kuo mažesni
darbininkų skaičių,
* VĖL PRADĖS GAMINTIBORGVVARD AUTOMOBILIUS.
Vakarų Vokietijoje,Bremene, dir
bęs Borgward automobilių fabri
kas prieš porą metų sustabdė
darbą. Buvo nemaža nustebintų
jų, nes Borgward automobiliai
pripažinti vieni geriausių pasau
lyje. Jų nemaža turi įsigiję lie
tuviai.
Dabar oficialiai pranešta, kad
Borgward fabrikai šių metų pa
baigoje pradės veikti Meksikoje
ir kitais, 1964, metais jų automo
biliai bus pradėti eksportuoti {
{vairias pasaulio valstybes, taip
pat {JAV.

eilinė arabų karininkų revoliu
cija. Šį kartą Sirijoje. Kol kas dar
neatrodo, kad tas sukilimas būtų
privedęs prie-didesnės visų ara
bų vienybės. Tam didžiausia klifl
tis yra visų arabų vadų noras
patiems valdyti visus arabus.
Nauji Irako valdytojai, neseniai
sušaudę buvus} to krašto dikta
torių Kassemą, pasiūlė naują for
mulę stabilumui arabų pasaulyje
išlaikyti. Būtent, visi arabų kraš
tai sutaria bendrom priemonėm
ir karo jėgom išlaikyti atskirų
kraštų valdžioje atsidūrusius ka
rininkus. Kaip toji formulė veiks,
matysime netrukus.
Įdomu, kad tiek Sirijoje, tiek
Irake prasidėjo komunistų suė
mimai ir net sušaudymai. Atro
do, kad tų kraštų valdovai paste
bėjo, kokie nenuoširdūs talkinin
kai yra komunistai. Bent Irake
tuo buvo labai akivaizdžiai {sitikinta. Mat, sušaudęs į Vakarus
linkusius karalių ir jo premje
rą buvęs diktatorius Kassemas
pradėjo flirtuoti su sovietais,
kurie padėjo apmokyti Irako ka
Dr. Steponas Biežis
V. Noreikos nuotrauka
riuomenę ir kartu {kalbėjo leisti
{ Iraką grjžti kurdų vadą Mullah 1868 m. Pirmųjų lietuvių emigra
Amerikos pas savobroli. Atvykęs
Mustafa Barzani, kuris 12 metų vimo priežastys -- tikybinės ko
Amerikon tęsė mokslą. 1912 m.
išgyveno Sovietų Sąjungoje. Tas] vos, baudžiavos jungas, žiauri
baigė Valparaiso universitetą, o
tyliai taip jsiviešpatavo Irako kuri carų priespauda ir kit. Pagal 1930
dų gyvenamoje dalyje, kad šian m. gyventojų surašymo duome 1914 m. baigė Chicagos medicinos
ir chirurgijos kolegiją M. D. laips
dien praktiškai Bagdadas kontro- , nis, Amerikoje lietuviais užsire
liuoja tik didesnius miestus. Kai gistravo 439,195 asm. Šią statis niu. Pirmojo pasaulinio karo me
tu Dr. St. Biežis kariavo ameri
mai yra kurdų partizanų žinioje. tiką reikia laikyti nepilna, nes
kiečių armijoje Europoje. Buvo
Nors kurdai sudaro tik apie 25% daugelis lietuvių pasivadino save
kariuomenės gydytoju Prancūzi
visų Irako 7 milijonų gyventojų, lenkais, rusais, žydais.
jos fronte. Karui pasibaigus, jau
nugalėti juos Irako valdžiai yra
Dvidešimtojo amžiaus pra leitenanto laipsnyje išėjo iš ka
labai sunku. Už tat naujoji vy džioje vienas tarp tų ankstyves
riuomenės ir apsigyveno Chica
riausybė sutiko duoti kurdams niųjų lietuvių emigrantų buvo 20
goje. Čia sėkmingai verčiasi gy
autonomiją, kurios jie prašė. metų jaunuolis Dr. SteponasBie
dytojo praktika ir kaip chirurgas
Praktiškai tai reiškia palankios žis.
nuo 1929 m. dirba Šv. Kryžiaus li
sovietams savarankiškos kurdų
goninėje. Nuo 1951 m. dirba kaip
provincijos {steigimą, iš kurios JAUNYSTE
chirurgas Sanitarijos Distrikte.
jie galės veikti ir {Irane (Per
Dr. St. Biežis kilimo aukštai-- Ne vienas chicagietis su dėkingu
sijoje) bei Turkijoje gyvenančias
mu mini Dr. St. Biežio kaip gy
kurdų mažumas. Savaime aišku, tis. Pasaul} išvydo 1889 m. kovo
dytojo vardą, kurio rūpestingumo
18
d.
Bliūdžiu
km.
Piniavos
valsč.
kad tai negalėjo labai maloniai
paveikti arabų karininkus, kurie Panevėžio apskr. tėvų ūkininkų dėka palaikė savo sveikatą, o daž
dabar už tok} pralaimėjimą ker- šeimoje. Viso šeimoje augo 4 nas ir savo gyvybę išgelbėjo.
šyja šaudydami savuosius komu broliai ir 2 seserys. Steponas Kadangi Dr. St. Biežiui yra prie
turėjo didelių gabumų mokslui širdies ne tik medicina, bet taip
nistus.
pat muzika' ir daina, tai jaunys
Toliau l Vakarus -- Prancū siekti. Lietuvoje baigė vidurini
tės dienose buvo aktyvus Birutės
mokslą.
Lankydamas
mokyklą,
zijoje -- artėjantis pavasaris pa
vardo choro dalyvis ir net pirmi
skatino angliakasius pradėti strei {šit raukė { lietuviškai-tautiškąninkas. Bedainuodamas lietuviš
priešrusišką
judėjimą.
Už
nele

ką, kuris gali suduoti smarkoką
kam Birutės chore susipažino su
galią
veiklą
buvo
areštuotas,
grė

smūg{ de Gaulle. Reikalas tame,
Onute Radauskaite ir ilgainiui abu
sė
teismas.
Tad
neliko
kitos
išei

kad suvalstybintų Prancūzijos
taip susidainavo, kad 1923 m. su
anglies kasyklų darbininkai iš- ties, kaip išsikelti iš savo mylimo
kūrė gražų lietuvišką šeimos ži
krašto
Lietuvos.
tiesų gaudavo kiek mažiau negu
dinėli.
Radauskaitė - Biežieprivačių kitos srities jmonių dar
Apie lietuvių keliavimą {Ame nė buvo labai aktyvi tame chore
bininkai. Tai dėl to, kad anglių riką Dr. St. Biežis vienoje pa
dalyvė - solistė. Ar rasi Ameri
buvo nemažos atsargos ir vis skaitoje Amerikos Lietuvių Tau
kos lietuvi, kuris nebūtų girdėjęs
daugiau buvo jaučiama naftos kon tinės S-gos Chicagos skyriaus
žavingo O. Biežienės balso?
kurencija. Nepaprastai šalta žie visuotiniame narių susirinkime
Dr. Steponas ir Onutė Biežiai
ma sunaikino turimas anglių at- tarp kit ko, sako: (Paskaita at
užaugino sūnų Vitai} ir dukrą —
spausdinta Dirvoje Nr. 131,132, Jolantą. Sūnus Vitalis, už tautų
(Nukelta į 2 psl.)
133) -- Tais laikais { š{ aukso, laisvę, žuvo kare, berods Belgi
laisvės ir laimės kraštą būriais joje, o duktė Jolanta -- pasirin
bėgo jaunuoliai lietuviai daugiau ko amžiną tarnybą — Dievui.
kaimiečiai, dar nesulaukę bran
dos amžiaus. Tai buvo jauni, VISUOMENINĖ VEIKLA
sveiki, pilni energijos vyrai ir
Smulkiai ir detaliai aptarti ir
mergaitės, bet didžiulėje daugu
vaizdingiau {vertinti bei susu
moje visiškai beraščiai ir tautiš
muoti Dr. St. Biežio visuomeninę
kai nesusipratę, lengva dvasia jun
veiklą reikėtų gana didokos kny
gėsi prie lenkų. Nebūtų teisu juos
gos, kurią pajėgtų surašyti tik
pakaltinti ir pasmerkti, nes di lanksti istoriko plunksna. Šio
džiulė dauguma neturėjo aiškes
straipsnio paskirtis yra trumpai
nio supratimo, kad jie esą gar
sužymėti keletą svarbesnių Dr.
bingos lietuvių tautos sūnūs ir
St. Biežio veiklos bruožų ir juos
dukterys. Jie nebuvo girdėję apie
patiekti plačiajai lietuvių visuo
savo tautos didingą praeit}, iš
menei. Per 50 metų savo veiklos
kurios ir dabar mes semiame stip
Dr. St. Biežis yra daug ką pada
rybės... Lietuviai neturėjo dides
ręs, atlikęs, nuveikęs. Reta Ame
nio masto organizacijų su aiškes
rikos lietuvių organizacija nėra
niais tautiniais šūkiais. Po dau
susigundžiusi turėti Dr. St. Biegel} bandymų 1915 m. buvo {steig
žj savo narių tarpe.
ta vidurio srovės organizacija
Dr. St. Biežis, be savo tiesio
arba kaip ji tada pasivadino Ame
rikos Lietuvių Tautinė Sandara. ginio darbo, visą laiką uoliai reiš
Vėliau buvo {kurta Lietuvai Va kėsi lietuvių visuomeniniame
duoti S-ga, o dar vėliau persior kultūriniame bei politiniame gy
ganizavo f Amer. Liet. Tautinę venime. Politinėje veikloje yra ne
Sąjungą. Buvo ir kitokių. Tokiais pamainomas ir nepailstantis vei
žodžiais Dr. St. Biežis apibudina kėjas Amerikos Lietuvių Tauti

nėje Sąjungoje. 1955-1957 m. bu
vo jos pirmininku, o paskutiniu
laiku vadovauja Chicagos skyriui.
Didelis tolerantas bei liberalas
kitų organizacijų bei klubųatžvilgiu. Amerikos Lietuvių Tautinė
Sąjunga savo laiku suorganizavo
keturius didžiulius sąskrydžius
Washingtone. Trečiajam sąskry
džiui 1956 m. birželio m. 16-17 d.
vadovavo Dr. St. Biežis. Kores
pondentų užklaustas, kokią reikš
mę turi sąskrydžių organizavi
mas, Dr. St. Biežis trumpai at
sakė: — Neatleidžiamomis pas
tangomis reikia laisvinti mano
tėvynę Lietuvą. Skaitlingiems
kongreso, vyriausybės, spaudos
radio ir visuomenės atstovams
buvo klek galint įspūdingiau pa
skleistas Lietuvos vardas, jos
šauksmas { laisvę, jos istorija
bei kultūrinės vertybės. Pasise
kimo turėta itin gero ir teigia
mai pasitarnauta Lietuvos lais
vinimo pastangoms.
Dr. St. Biežis daug rašė ir te
berašo mūsų spaudoje. 1953 m.
paruošė ir savo lėšomis išleido
knygą "Būkit Sveiki". Yra Mar
gučio sveikatos skyriaus vedė
jas, kurio paskaitas Chicagos lie
tuviška visuomenė girdi per Mar
gučio radijo valandėlę.
Nuo 1926 m. aktyviai dalyvauja
SLA veikloje, o nuo 1940 m. per
renkamas ir eina daktaro kvo
tėjo pareigas. Priklauso Dariaus
- Girėno legijono postui. Orga
nizuojant Dariaus-Girėno žygi J
Lietuvą j{ rėmė finansiškai -ir
darbais. Buvo komp. A. Vanagai
čiui paminklui statyti pirminin
kas. 1953 m. vadovavo Amerikos
Lietuvių Tarybos Chicagos sky
riui.
1919 m. Chicagoje suorganiza
vo ir vadovavo Lietuvos gelbėji
mo draugijai. Šios draugijos tiks
las buvo rinkti aukas ir jas siųs
ti karo išvargintiems, Lietuvos
gyventojams. Surinko daug dra
bužių ir apie $40.000 pinigų, ku
rie buvo perduoti Lietuvos Rau
dono Kryžiaus pirmininkui dr. J.
Šliupui išdalinti vargšams.
Keletą kartų pirmininkavo lie
tuvių gydytojų draugijai. Redaga
vo tos draugijos leidžiamą žurna
lą.
Dr. Steponas Biežis yra skau
tams remti draugijos pirminin
kas. Ši organizacija rūpinasi ma
terialiai ir moraliai paremti skau
tų veiklą. Lietuvos krepšinio per
galių 20-ties metų sukakties mi
nėjimo komiteto pirmininkas.
Švenčiant dvidešimties metų
Lietuvos Kariuomenės sukaktj
Dr. St. Biežis Margutyje rašo:
-- "Lietuva atsikratė savo
priešų tik dėka savo narsios ka
riuomenės, kuri sėkmingai atsta
tė Lietuvos nepriklausomybę.
Šiuo faktu visa Lietuva džiaugė
si, taipgi visi lietuviai užsieniuo
se irgi nemažiau džiaugiasi...
Tačiau džiaugsmas neturi nuneš
ti mūsų fantazijos pertoli. Gi šio
je pačioje valandoje, realybėje,
mes matome juodus debesis besi
kaupiančius Lietuvos padangėje.
Tie debesys žada tik audrą, o ne
giedrą. Akivaizdoje šių faktų,
mes Amerikos ex-kareiviai netu
rime surambėti bei pamiršti savo
pareigas, taipgi visi lietuviai
bendrai turi save Įsipareigoti iš
tikimai pasilikti Lietuvos sargy
boje, kad reikalui atėjus, būtume
pilnai pasirengę gelbėti savo tė
vynę". Šie Dr. St. Biežio žodžiai
daug pasako apie jo patriotinius
jausmus savo gimtajam kraštui,
savo motinai Lietuvai. Jo karš
ta meilė visuomet ne tik j{ pat},
bet ir kitus ragino ir teberagina
budėti tėvynės sargyboje.
1939 m. birželio 22-25 d, Kau
ne Šaulių Sąjungai švenčiant 20
m. sukakti — Amerikos Lietuvių
Sporto Klubo, kurio vicepirmi
ninku buvo Dr. St. Biežis, kiek
vienas narys šauliams padova
nojo po šautuvą.
Priklauso panevėžiečių klubui
ir eilė metų jam pirmininkauja.
Ilgesni ar trumpesni laiką yra dir
bęs kitose organizacijose bei klu
buose.
Įsisteigus Vasario 16 d. Gim
nazijai Vokietijoje Dr. S.O. Bie
žiai savo lėšomis išlaiko vieną
mokinj. Ponai Biežiai, 1955 m.
lankydamiesi Europoje, nepamir
šo aplankyti Vokietijoje varg
stančių lietuvių.
Nepriklausomos Lietuvos Vy
riausybė {vertindama Dr. S. Bie
žio šakotą visuomeninę veiklą
(Nukelta f3 psl.)
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Respublikonai žada ir toliau ju
dinti Kubos klausimą, iškeldami
sargas ir tuo būdu paskatino dar
atsakomybės klausimą. Reikalas
bininkus sustreikuoti dabar, kada
čia toks. Kada centrinė žvalgy
palyginti greitai bus pajustas ang bos įstaiga dar Eisenhowerio ad
lių trūkumas. De Gaulle į strei ministracijos laikais pradėjo
ką atsakė darbininkų mobilizaci ruošti Castro priešininkų invazi
ja, kurios darbininkai nepaklau ją į Kubą, ji sudarė ir sukilėlių
sė. Atrodo, kad de Gaulle turės aviaciją iš keliolikos senų B-26
nusileisti ir žymiai pakelti ang bombonešių. Tuos bombonešius
liakasių atlyginimą, tačiau tokio lengvai gali numušti sprausmipakėlimo pradės reikalauti ir ki niai (jet) naikintuvai, tačiau jų
ti valstybinių įmonių darbininkai Castro tuo laiku neturėjo, todėl
ir tarnautojai -- tokių yra apie 2 buvo numatyta prieš išsikeliant į
milijonus. Tokia eiga gali kraštą Kubą per kelias dienas netikėtais
pastūmėti į infliaciją. Kiekvienu bombardavimais sunaikinti Cast
atveju prancūzų gaminių kainos ro aviaciją ir net tankus, kurie
turės pakilti ir jiems bus sunku buvo sukoncentruoti keliose vie
konkuruoti su kitų kraštų gami tose. Kai prezidentas Kennedy
niais. Jau dabar prancūzų ir iš davė savo sutikimą pradėti inva
dalies vokiečių darbininkų atly ziją 1961 m. balandžio 15 d., su
ginimas pralenkia britų darbinin kilėlių lėktuvai pradėjo bombarda
kų atlyginimą.
vimą. Tačiau po pirmo užskridiDe Gaulle - Adenauerio asme mo bombardavimas buvo sustab
ninius santykius kiek sudrumstė dytas, bet pati invazija neatšauk
Prancūzijos pogrindžio politinio ta ir tokiu būdu, kai sukilėliai
vado George Bidault pasiprašy- pasiekė Kubos krantą Kiaulių
mas politinio pabėgėlio teisių. įlankoje, Castro jų jau laukė, nes
Atrodo, kad Bidault bijojo, kad pirmasis bombardavimas, pada
jį gali ištikti pulkininko Antoine ręs palyginti nedaug žalos, jį įs
Argoud likimas, kurį de Gaulle pėjo būti pasiruošusiam. Tam jis
agentai pagrobė Muenchene ir at turėjo dvi paras laiko, nes pati in
sigabeno į Paryžių, aiškindami, vazija be jokios aviacijos para
kad tai padarė patys pulkininko mos prasidėjo pirmadienį, ba
sėbrai, kuriems jis pasidaręs ne
parankus. Dėl to Bidault, kuris į landžio 17 d. Tik po dviejų die
Vokietiją, Bavariją, atvyko su nų, kada sukilėlių padėtis buvo
galiojančiu pasunutarėgeriauvie beviltiška, aviacijai vėl buvo leis
šai paprašyti politinio pabėgėlio ta veikti ir ne tik veikti, bet ir
teisės ir... vokiečių policijos ap pažadėta JAV karo aviacijos pa
saugos. Reikia pastebėti, kad Bi rama. (Praktiškai užtektų vieno
dault, pats buvęs Prancūzijos JAV modernaus naikintuvo, kad
premjeru ir de Gaulle užsienio numuštų visus turimus Castro
reikalų ministeriu, iš tikro bu mokomojo tipo blogai apgink
vo vienas pirmųjų prancūzų-vo- luotus sprausminius lėktuvus).
kiečių draugystės pradininku ir Tačiau toji parama niekados ne
yra artimas Adenauerio drau buvo suteikta ir kartu su kubie
gas. Prancūzijos vyriausybė ne čiais žuvo ir 4 amerikiečių la
prašys Bidault išdavimo, nes kūnai, treniravę kubiečius. Viso
taip sakant, viešai gyvendamas sukilėliai turėjo 18 amerikiečių
Bidault bus priverstas apriboti lakūnų, o sukilėlių aviacijai va
dovavo Alabamos tautinės gvar
savo politinę veiklą.
Pagaliau Amerikoje artėjantis dijos aviacijos v-kas ats. maj.
pavasaris, atrodo, smarkiai su gen. George Doster, kuris mielai
judins prezidento Kennedy reži duotų savo paaiškinimus senato
mo prestižą. Skaičiuojama, kad tyrinėjimo komisijai. Tada pa
bent 15 ar net gal 20 pačių demo aiškėtų, kas kaltas už sukilėlių
kratų senatorių labai kreivai žiū aviacijos suparaližavimą kritiš
ri į administracijos ūkinį šeimi kiausiu momentu ir praktiškai vi
ninkavimą. Tie kartu su 33 res sos invazijos išdavimą Castro.
publikonų senatoriais gali suda Visa byla senoka ir dabartinės
ryti neperžengiamą kliūtį admi padėties negalės pakeisti, tačiau
nistracijos ūkinio pobūdžio pa politiškai imant respublikonams
gali būti labai haudinga.
siūlymams.

Innsbrucko miestas, kur ateinančiais metais sausio ir vasario mėn.
K. Barono nuotrauka
įvyks žiemos olimpiniai žaidimai.

Hamiltono, Kanados, ka
talikiškų parapijų jaunių
krepšinio pirmenybes lai
mėjo Vilniaus Aušros vartų
parapijos komanda. Pirme
nybėse dalyvavo 10 koman
dų, kurias lietuviai daugu
moje nugalėto "įkraudami”
po šimtą taškų.
Art imiausios, didesnės,
lietuvių sportinės varžybos:
kovo 30-31 d. Detroite stalo
teniso ir plaukymo, balan
džio 2r>-21 d.d. Clevelande
krepšinio ir tinklinio ir ge
gužės 4-5 d.d. Toronte pabaltiečių krepšinio, tinklinio
ir stalo teniso.
Neivykdžius atranki n i u
susitikimų Kanados stalo
tenise, Toronto Vyčio narė
E. Sabaliauskaitė negalėjo
būti įtraukta i Kanados sta
lo teniso rinktinę pasaulio
pirmenybėms Pragoję.

Orentas.
Net keturios Lietuvos
krepšinio komandos — Vil
niaus ir Kauno vyrai ir mo
terys — pateko į S. S-gos
krepšinio pirmenybių baig
mę, tačiau sudarytam S.
S-gos rinktinės sąraše, ne
randam0 nė vieno mūsų vy
ro. Numatoma, kad Sov.
Sąjunga prieš pasaulio pir
menybės Brazilijoj,' balan
džio 10-12 d.d. žais Kaune.

Iš VISUR
1964 m. žiemos olimpiniai
žaidimai Innsbrucke gali
būti paskutiniai, nes žiemos
sporto
šakų
atstovams
(ypač ledo rutulininkams)
u ž m etamas profesionaliz
mas. Tuo tarpu tarptauti
nės sąjungos užmiršta ne
kalta skraiste pridengtą
profesionalizmą Sov. Sąjun
goje. leisdama jai dalyvauti
PAVERGTOJ LIETUVOJ ne tik olimpiniuose žaidi
Lietuvos ledo rutulio muose, bet ir įvairiose rung
meisterio vardą iškovojo tynėse su kitų valstybių —
Inkaras prieš Vilniaus Kom tautų mėgėjais.
žiemos olimpiniams žaidi
presorių.
mams
ruošiasi ne tik Tiro
Sov. Sąjungos kroso bė
lio
sostinė
Innshruck’as. bet
gime moterų grupėje antro
ir
visa
Austrija.
Didelio
ji buvo F. Karoblienė, o vv»
vargo
turima
su
patalpini

rų trečią vietą užėmė K.
mu pačiame mieste 70 tūks
tančių turistų, tačiau tas
klausimas jau beveik bai
giamas išspręsti, registruo
jant artimų miestelių vieš
Taip lengvas, toks tikras, ir oh, toks gaivinąs!
bučius, privačius kamba
rius. žiemos olimpijados sli
džių trasose, tramplyne ir
rogučių kelyje jau įvyko ei
lė tarptautinių varžybų.
Stcckholme prasidėjo pa
saulinės ledo rutulio pirme
nybės. Favoritais laikomi
čekai, švedai, kanadiečiai ir
rusai.
Neatrodo, kad sunkaus
svorio bokso rungtynės tarp
S. Listono ir F. Pattersono
atneš didelį pelną biznie
riams. Po pirmo greito pra
laimėjimo, prarastas pasiti
kėjimas F. Pattersono per
gale.
K. B.

1963 m. kovo 13 d.
KOVO 31 D. 3 v. p.p. Chicagos
Lietuvių Operos pastatymas "Cavalleria Rusticana” ir "Pajacai"
Studebaker Teatre.
BALANDŽIO 7 D. 3 v. Chicagos
Lietuvių Q>eros pastatymas "Cavalleria Rusticana" ir "Pajacai"
Studebaker Teatre.
BALANDŽIO 7 D. Literatūros
- dramos vakaras ruošiamas
Scenos Darbuotojų Sąjungos Jau
nimo Centre.
BALANDŽIO 20-28 D.D. Daili
ninko Vytauto Virkau ir Audro
nės Skuodaitės darbų paroda ruo
šiama Šviesos - Santaros kolegi
jos Čiurlinio Galerijoje Jaunimo
Centre.
BALANDŽIO 20 D. Dantų Gy
dytojų Sąjungos pavasario balius
Western Ballroom salėje.
BALANDŽIO 21 D. Kunigaikš
tienės Birutės Dr-jos Chicagos
skyriaus ruošiamas literatūrosmuzikos vakaras Jaunimo Cent
re.
BALANDŽIO 27 D. DariausGirėno Lituanistinės Mokyklos
vakaras - balius Balio Pakšto
svetainėje.
BALANDŽIO 27 D. Lietuvos
Vyčių Jubiliejinis vakaras Vyčių
salėje. Programoje Vyčių cho
rai, Šaulių Sąjungos ir "Atei
ties" šokėjai.
GEGUŽĖS 4-5 D. Jaunimo Cent
re Marijampolės Rygiškių Jono
gimnazijos šimtmečio sukakties
minėjimas.
GEGUŽĖS 5 D. Šv. Kazimiero
Seselių Rėmėjų Seimas vienuoly
no salėje.
GEGUŽĖS 11 D. Martyno Maž
vydo 400 metų sukakties minėji
mas Jaunimo Centre. Ruošia Pe
dagoginis Lituanistikos Institu
tas.
GEGUŽĖS 18 D. 2 vai. p.p. Lie
tuvių Fondo narių metinis susi
rinkimas ir vakare pobūvis Jau
nimo Centre.
GEGUŽES 19 d. 3 vai. p.p. To
ronto Varpo choro koncertas ruo
šiamas LB Kultūros Fondo Mari
jos Aukšt. Mokyklos salėje.

GEGUŽĖS 25-26 D. Filatelistų
Draugijos "Lietuva" ruošiama
Filatelijos paroda Dariaus- Gi
rėno 30 metų žuvimo sukakties
paminėjimui Jaunimo Centre.
BIRŽELIO 2 D. Adv. Antano
Olio panekių metų mirties su
kakties minėjimas Jaunimo Cent
re. Ruošia ALTS Chicagos sky
rius.
BIRŽELIO 16 D. BALFo pik
nikas Bučo darže,Willow Springs
I1L

LIEPOS 6 D. Tautinių Šokių
šventės šokėjų pobūvis Jaunimo
Centre.

TORONTO
• Lietuviu Kredito koope
ratyvo Paramos valdyba ko
vo 7 d. posėdyje pasiskirstė
pareigomis: J. Strazdas pir
mininkas, J. Preikšaitis —
vicepirm., L. Adomavičius
'— sekr., H. Stepaitis — ižd.
ir P. Bastys — jaunimo rei
kalams.
• Daina — Toronto mo
tery šalpos grupė, kovo 24
d. Lietuvių Namuose minės
20-ties metų veiklos sukak
tį. Minėjimo programoje
yra numatyta meninė dalis,
sveikinimai ir vaišės. Pra
džia 5 vai. vak.
• T. ž. Korespondencijoj
iš Montrealio "Augantis Li
tas”, P. Rudinskas lyginda
mas Kanadoje veikiančių
kredito kooperatyvų Talkos,
Paramos ir Lito tarnautojų
atlyginimus, Paramos 1962
m. balansą sumažino vienu
milijonu dolerių. Jo paduo
ta 769,AC0 dol. balansas, o
turi būti 1,769,000 dol. Toks
klaidinantis palvgi n i m a s
kooperatinėj veikloj yra
kenksmingas ir negali būti
girtinas.

KVIEČIAME PRAOĖTI TAUPIU PAS MUS!
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MOKAME UŽ BONU
TAUPMENAS

Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės

& LOAN ASSN.

enjoy ji im/ii j
and taste what firc-l)rcwing
does for beer flavor!

CHICAGOS PARENGIMŲ
_ KALENDORIUS _ _

Premium quality atways .. .

popuiar prrces everyvvhere!

HK,’J

BEER
The Stroh Brewery Co., Detroit 26. Michigan

AMERICA’S ONLY FIRE-BREWED BEER

KOVO 16 D. Dr. Stepono Biežio visuomeninės veiklos 50 me
tų suskakties minėjimas Jaunimo
Centre. Ruošia Chicagos Skauti
ninkų Ramovė.
KOVO 17 D. Literatūros ir
muzikos vakaras ruošiamas Lituanus žurnalo vajaus Chicagos
komiteto Jaunimo Centre.
KOVO 19 D. 7 vai. 30 min. va k.
Kelionių filmą '—CentrinėAmeri
ka, Dariaus Girėno Posto salėje.
KOVO 23 D. solistės Birutės
Kemėžaitės rečitalis Jaunimo
Centre.
KOVO 24 D. Draugo romano
premijos įteikimas Marijos
Aukštesniosios mokyklos salėje.
KOVO 26 D. 7 vat 30 min. vak.
Kelionių filmą -- Britų Hondū
ras -- Dariaus Girėno Posto sa
lėje.
KOVO 30 D. 8 v.v. Chicagos
Lietuvių Cperos pastatymas "Cavalleria Rusticana" ir "Pajacai"
Studebaker Teatre, 410 So. Mi
chigan Avė.
KOVO 31 D. Tėvų Marijonų
bendradarbių metinis seimas.

IMI

Si. 49tb Court. Cicere 5t, III. Tel.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS,
sekretorius

CHICAGO PHONE ....... „...242-4395
SUBURBAN PHONE ............ 656-6330
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BALSŲ SKIRTUMAI
Pereitą rudenį, spalio 14-tą, Pulaskio paminėjimo proga,
prezidentas Kennedy Buffalo miesto rotušės aikštėje kalbėjo:
— Mums neleistina jokiame pasisakyme, jokiame pareiškime,
jokioje sutartyje, nei kokiu kitu būdu pripažinti sovietini vieš
patavimą Rytą Europoje kaip kažką galutini.
— Jokios pastangos dabartinėj žmonijoj nenusipelno mūsų
didesnio įvertinimo, negu nusipelno Rytų Europoj vykstanti
kova. Tai kova dėl nepriklausomybės, kova tarp tironijos ir lais
vės, susirėmimas reiškiąs nepr.l.aujamą krizę, truksiančią tol, kol
nebus kiekvienai tautai laiduota teisė į savarankiškumą.
— Nėra lengvų būdų išspręsti problemoms, su kuriomis šian
dien susiduriame Lenkijoj ar Azijoj, Lotynų Amerikoj ar kur
kitur. Betgi kiekvienu atveju lemiamasis veiksnys yra žmonės.
Tie žmonės, kurie sugebėjo savo širdyse išsaugoti laisvę. Tai
jie kovoja, nenuvargdami, nesutramdomi, nepasidavę.

Nors tai pasakyta ne iš Prezidentūros, Kongreso ar Jung
tinių Tautų tribūnos, ir pasakyta ne oficialiame šio krašto ar
pasaulio atstovų susirinkime, bet vistiek tai Jungtinių Valsty
bių prezidento viešai pasakyti nusistatymai ir pažiūros. Tie
ir kiti jo kalbos pareiškimai buvo pakartoti ir teigiamai įvertinti
eilėje šio krašto viešąją nuomonę reiškiančių bei įtaigojančių
laikraščių. Laisvos Europos Radijas aną dieną nesugaišo nei vie
nos nereikalingos minutės išversti tiems žodžiams į penkias ne
laisvėje esančių Europos kraštų kalbas ir pranešti juos Į tuos
kraštus. Nors tai tuo tarpu nieko tenai nepakeitė, bet savaime
suprantama, kad žmonės tenai, ypač tie, "kurie sugebėjo savo
širdyse išsaugoti laisvę”, yra verti išgirsti juos liečiantį Ameri
kos prezidento balsą. Tačiau Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje tokie
žmonės neturėjo progos išgirsti, kadangi LER į Pabaltijį nekal
ba. Iš Amerikos Balso, kuris kalba, tie pareiškimai, nors tai ir
paties Amerikos prezidento balsas, nepateko į siunčiamąsias
antenas. Štai koks skirtumas tarp nevaldinio ir valdinio balso.
Amerikos ir visuomenės ir valdžia mato tą skirtumą ir
mato reikalą padėti, kad skambėtų ir nevaldinės
informacijos baĮsai į kraštus, tebesiekiančius ir tebesiilginčius
laisvės. Taigi tas reikalas nėra tik "svetimšalių, politinių bena
mių” reikalas. Tai yra tiek pat ir Amerikos visuomenės, net ir
pačių Amerikos prezidentų pripažintas reikalas. Tik šiame pri
pažinime tuo tarpu akivaizdžią diskriminaciją tebekenčia lietu
viai, latviai, estai — ne tai kad "egzilai”, o visų pirma tie, ku
rie, anot prezidento, yra lemiamas veiksnys tenai.
Tad visai nuoseklu kelti b? Įsą prieš tą skriaudingą pabaltie
čių išskyrimą ne tik tų kraštų "politiniams benamiams”, bet ir
visiems amerikiečiams, juo labiau Pabaltijo kraštų kilmės ame
rikiečiams, neišskiriant iš jų netgi ir Amerikos Balse dirban
čiųjų pareigūnų.
Amerikos Lietuvių Tarybos ir viso Jungtinio Pabaltiečių
Komiteto iniciatyva tuo klausimu sveikintina, girtina ir iš visų
jėgų stiprintina. O jeigu aną dieną mūsų minėtas Naujienų pra
nešimas, pasak kurio tūli Amerikos Balso pareigūnai tąja
iniciatyva "labai nepatenkinti”, bus turėjęs bent kiek pagrindo,
tai tie nepatenkintieji pareigūnai laikytini patys įsipainioję į
"didelį nesusipratimą” ir kviestini savo pažiūrą į tą reikalą la
bai nuodugniai persvarstyti.
(vr)

gydytojas, bet ir kaipo visuome
nininkas. štai, ir dabar jau virš
10 metų eina Chicagoj SLA 322os kuopos pirmininko pareigas.
1953 m. jis pirmininkavo ALT
Chicagos skyriui, buvo pirmuoju
Amerikos Liet. Tautinės Sąjun
paskaitų veik visose lietuvių kolo gos vicepirmininku. Ant. Oliui
nijose. Kai kurios jo paskaitos pirmininkaujant.
Dr. S. Biežis savo dvasia yra
buvo iliustruotos ir lietuviams
jaunas, todėl netenka stebėtis,
būdavo įdomios. Lietuviai jomis
kad jis myli ir lietuvių jaunimą.
domėjosi ir gausiai jas lankė.
Jo, rūpesčiai ir darbai, remiant
1922 m. ALG Draugija pradė
jo leisti visuomenei skiriamą skautų organizaciją, yra neuž
mėnesinį žurnalą "Gydytoją", ku mirštini. Dar tik nesenai jis
rio redaktorium buvo pakviestas buvo krikšto tėvu šventinant Jū
dr. S. Biežis. Po dviejų metų mi ros skautų Korp! "Gintaro" vė
liavą.
nėtas žurnalas turėjo ušidaryti
Tačiau čia ne vieta plačiai
dėl lėšų trūkumo.
Nuo 1940 m.-, būdamas SLA vy kalbėti apie jo visus visuome
riausiu gydytoju kvotėju, veik per ninius darbus ir nuopelnus — tai
20 metų redagavo sveikatos sky atliks kiti asmenys.
Baigiant tektų pabrėžti, kad
rių savaitiniam SLA organe "Tė
gydytojo-chirurgo
pareigos nė
vynėj", kurio skiltis dažniausiai
ra taip lengvos, todėl tenka ste
pats turėdavo užpildyti.
bėtis, iš kur dr. Biežis turėjo
Sveikatos reikalais rašė ir te tiek energijos, kad atlikti eilę
berašo ir kituose mūsų laikraš visuomeninių darbų f reikalingų
čiuose,
plėšiant lietuviško darbo dirvo
1955 m. parašė ir savo lėšo
nus.
mis išleido populiarioj kalboj
Reikėtų ir dar kartą užakcen
knygą apiė sveikatą -- "Būkite tuoti faktą, kad lietuviai gydyto
sveiki". Minėtos knygos daug eg jai džiaugiasi jo atliktais ir vyk
zempliorių buvo išplatinta ir iš domais darbais ir šia proga jam
skaitytojų gauta palankių atsilie linki ir toliau nenuilstamai ir il
pimų.
gai dirbti savo profesinių bei vi
Taigi, per kelis dešimtmečius suomeninių darbų baruose.
dr. S. Biežis dirbdamas medici
nos mokslų populiarizacijos sri
ty, žinoma be jokio atlyginimo,
atnešė daug naudos mūsų tautie
čių sveikatos gerovei. Klausyto
(Atkelta iŠ 1 psl.)
jai ir skaitytojai ir šiandieną jam
yra dėkingi už tokias sveikatos 1938 m. apdovanojo Gedimino Or
reikalų informacijas, kurių ir da dinu 3-čiuoju laipsniu, kuris tų
bar visuomenė pageidauja.
pačių metų balandžio 27 d. buvo
iškilmingai įteiktas Chicagoje,
MEDICINOS ŽINIŲ TEIKIMAS
Shoreland viešbutyje, dalyvaujant
RADIO BANGOMIS
Per 400 asmenų.
Atsiradus lietuvių radio valan
Be to Dr. St. Biežis yra apdo
doms, dr. S. Biežis laikydavo
vanotas
Amerikos Lietuvių legio
savaitines paskaitas sveikatos
reikalais. Nuo 1935 m. pastoviai no garbės kryžiumi ir Skautų
skaito paskaitas Chicagoje per Sąjungos Padėkos žyminiu.
L.S.T. Korp! Neo-Lithuania,
Margučio radio valandą kas antra
dienį, išskiriant pirmąjį mėnesio įvertindama Dr. St. Biežio per
antradienį, kuris yra skiriamas 50 metų Amerikos lietuvių vi
suomenėje nuveiktus darbus lie
dentisterijos reikalams.
Prieš porą metų jis buvo iš tuvybės išlaikyme, jo nenuilsta
rinktas Illinois Liet. Gyd. Drau mą rūpestį ir sielvartą mūsų tau
gijos radio valandėlės vedėju, tos ir valstybės likimu — 1958
kurioj ne tik pats kalbėdavo, bet m. lapkričio mėn. 9 d. Chicago
ir kviesdavo kitus gydytojus Pre je suteikė Garbės filistero var
dą ir uždėjo Korp! Neo-Lithuania
legentus.
spalvas. Šios spalvos jam pri
mins: raudona — karštą tėvynės
LIETUVIŲ GYDYTOJŲ
meilę, auksinė — taurią asmeny
BIULETENIO REDAKTORIUS
bę ir žalia -- Žaliuosius Lietu
Illinois Liet. Gyd. Draugija vos miškus, pievas ir laukus, ku
1960 metų gale pradėjo leisti Liet. rių Dr. St. Biežis taip dažnai pa
Gyd. Biuletenį, kad palaikyti ryšį sigenda. Nuo minėtos dienos Dr.
tarp lietuvių gydytojų draugijų St. Biežio pasidabruoti plaukai
ir atskirų kolegų, išblaškytų ne pasipuošė garbingos tautiškos
tik po Ameriką, bet ir po kitus korporacijos spalvomis. Dr. St.
kontinentus. To biuletenio vyr. Biežis papildė šios korporaci
radaktorium buvo pakviestas dr. jos garbės filisterių sąrašą, ku
S. Biežis, kuris neabejotinai šioj rie savo gyvenimo keliui pasi
srity turėjo daugiausiai patyri rinko lietuvių tautai didžiai nu
mo. Jis ir šiandien tą biuletenį sipelniusių vyrų vardus, kaip tai:
sėkmingai teberedaguoja ir, at- Dr. J. Basanavičių, prof. J. Jab
sižvelgadamas į kolegų pageida lonskį, inž. P. Vileišį, buvo Vals
vimus, stengiasi jį tobulinti.
tybės prezidentą A. Smetoną, kan.
J. Tumpa-Vaižgantą,Tautos Dai
BENDRA VISUOMENINE
nių prel. Maironį, ministr. K. Ba
VEIKLA
lutį.
Baigiant šį straipsnelį Tavo
Be minėtų mediciniško pobū
džio darbų dr. S. Biežis pasižy vienminčiai Tau, Mielas Dakta
mėjo ypatingai ir kituose visuo re, linkime ilgiausių ir sveikiau
meninio darbo baruose. Daug dar sių metų!
Savo giliu patyrimu ir išmin
bo ir energijos jis yra įdėjęs į
SLA organizaciją ne tik kaipo timi padėk tėvynei atgauti laisvę.

DR. STEPONAS BIEŽIS - GYDYTOJAS
VISUOMENININKAS "■ —
"AnksČiau ar vėliau susi
mąstę ainiai,
Pagerbt neapleis mūsų var
do
Už tai, kad mylėti mylėjom
kilniai,
Už tiesą kariavom be kardo".
Maironis

Šiandien Amerikos lietuvių vi
suomenė, bent daugumoj, dar nė
ra praradusi savo tautinių savy
bių, gyvai reaguoja į lietuviškos
kultūros užsimojimus bei laiks
nuo laiko stengiasi pagerbti as
menis, kurie mūsų lietuviškai kul
tūrai, mūsų visuomenei, mūsų
tautai yra nusipelnę ir, anot po
eto Maironio, tie kurie "už tie
są kariavo be kardo".
Dr. S. Biežis kovoje dėl švie
sesnės ateities išbuvo 50 metų,
todėl tikrai užsitarnavo, kad bū
tų pagerbtas jo visuomeninės veik
los auksinio jubiliejaus proga.
Lietuviai gydytojai galime di
džiuotis, kad mūsų tarpe esama
gydytojų, kurie nors ir neleng
vai dirbdami savo profesijoje,
bet kilnių idealų vedini, randa lai
ko pasišvęsti visuomeniniam
darbui.

MOKSLO PAKOPOMIS

Dr. S. Biežis savo kilme panevėžiškis, jaunas būdamas atvyko
Amerikon ir jau pradėdamas me
dicinos studijas įsijungė visuomenittėn veiklon, skaitydamas pa
skaitas bei rašydamas įvairaus
pobūdžio straipsnius į anų laikų
lietuviškus laikraščius.
1916 m. baigė Chicago College
of Medicine and Surgery, kuri
vėliau buvo susijungusi su Loyolos universitetu. Atlikęs vienerių metų praktikos stažą (internšipą), pradėjo dirbti kaipo
rezidentas chirurgijos skyriuj
Frances Willard ligoninėj, kuri
dabar vadinasi Loretto Hospital.
Vėliau specializavosi chirurgi
joj kariuomenėj ir Chicagos li
goninėse.
1931 m. buvo priimtas pilna
teisiu nariu (fellow) į Amerikos
chirurgų draugiją -- The Ame
rican College of Surgeons su ti
tulu FACS bendroj chirurgijoj.
Atrodo, kad jis buvo pirmasis iŠ
lietuvių gydytojų, kvalifikuotas
chirurgas ir priimtas J chirur
gų draugiją.

mija ir ten toliau dirbo kaipo
gydytojas chirurgas.

VEIKLA AMER. LIET.
GYDYTOJŲ DRAUGIJAI
ĮSIKŪRUS
Iš kariuomenės grįžo Chicagon 1919 m. gegužės pabaigoj. Čia
jis rado Amer. Liet. Gyd. Drau
giją tvirtai susiorganizavusią ir
jautriai besisielojančią dėl atsi
kūrusios nepriklausomos Lietu
vos, kuriai anuo metu tikrai buvo
reikalinga visokeriopa pagelba.
ALG draugija nutarė rūpintis
pagelba Lietuvai per Lietuvos
Raudonąjį Kryžių, kuriam tuomet
vadovavo dr. Rokas Šliupas.
ALG draugija įkūrė atskirą or
ganą, pavadintą Lietuvai Gelbėti
Draugija, kurios pirmininkubuvo
išrinktas dr. S. Biežis. Jis tuo
metu savo kabineto dar nebuvo ati
daręs ir turėjo daugiau laiko pa
švęsti atsikuriančios Lietuvos
labui.
Kad pagelbos vajus būtų sėk
mingas, dr. S. Biežis nutarė apvažinėti daugelį lietuvių kolonijų,
jas raginant rinkti pinigines au
kas, rūbus ir avalynę. Energingo
pirmininko veikla davė gerų vai
sių: didelė dauguma mūsų tau
tiečių suprato tikrą reikalą Lie
tuvai padėti, todėl noriai aukojo
pinigus ir aprangą. Vienok, beva
žinėjant po lietuviškas kolonijas
teko patirti diametraliai priešin
gų reiškinių, kai komunistuojan
tys lietuviai šaukė: "Neduokit nė
cento, nes Lietuvą valdo buržu
jai, kraugeriai ir t.t." Žinoma
tokiose vietovėse nieko nepelny
ta. Komunistųpropaganda neigia
mai veikė į rinkliavas. Tačiau
dr. S. Biežio energingos veiklos
pasėkoj buvo surinkta virš 50.000
dolerių ir daug daug tonų rūbų
bei avalynės. Visa tai buvo pa
siųsta per Lietuvos Raudonąjį
kryžių J Lietuvą, gaunant atitin
kamus pakvitavimus. Ši veikla
tai buvo lyg ir embrioninis
BALFas.

PRIVATI PRAKTIKA IR VEIKLA
LIET. GYDYTOJŲ DRAUGIJOJ

Dr. S. Biežis atlikęs keliones
po lietuvių kolonijas, atidarė sa
vo kabinetą privačiai praktikai
Chicagoje. 1928 m. įsikūrus Li
thuanian Holy Cross Hospital, jis
buvo vienas iš pirmųjų gydytojų,
įsijungusių’ į tos ligoninės gydy
KARO GYDYTOJO VEIKLA
tojų štabą. Jis čia buvo išrink
1917 m. JAV įstojus į I Pas. karą, tas gydytojų štabo pirmininku
dr. S. Biežis stojo savanoriu pir bei chirurgijos vedėju pamaino
mojo leitenanto laipsniu į Ameri mis. Laikui bėgant šiai ligoninei
kos kariuomenę, kurioj ištarnavo buvo atimtas vardas Lithuanian,
pusantrų metų. Pradžioje buvo ji tapo pavadinta — Holy Cross
nusiųstas į Angliją, vėliau (Pran Hospital.
cūziją, kur iki karo pabaigos dir
Jau anksčiau minėjau, kad dr.
bo chirurgijos skyriuj,gaudamas S. Biežis buvo aktyviai įsijungęs
nepaprastai daug praktiško paty į ALG Draugijos veiklą. Joje pa
rimo.
kartotinai buvo renkamas pirmi
Po karo paliaubų vyko Vokie ninku bei nariu į įvairias komi
tijon su Amerikos okupacine ar sijas.
Dėka energingų, jaunų gydy
tojų, Draugijos veikla klestėjo.
Tačiau, laikui bėgant, Draugijos
ti, nors ir nelabai drąsiai, kad veikla pradėjo menkėti ir pasi
tas kortelių naudojimas sektųsi baigus Antram Pasauliniam ka
koilgiausiai. Būtent, tol, kol kas rui, Draugija tik vegetavo, ko dėnors maloniai, arba, ko gera.net liai ir dr. Biežis laikėsi nuošaliai
lę reiškinių, dėl kurių yra ko su ir nemaloniai žurnalizmo aišaiš- ir buvo abejingas jos veiklai.
Tačiau draugija gavo transfusimąstyti ir pasikalbėti. Bet ties kinimą papildys paaiškinimu, kad
apibendrintaisiais tų dalykų ver tokios "do-it-yourself" būdu pa ziją, kai po antrojo pasaulinio
Esu gerokai nustebintas, kodėl tinimais, jis pats pastatė klaus sigamintos žurnalisto kortelės, karo atvykonemažasskaičiusgygerb. Gediminas Vildžius iš šv. tuką (antraštėje). Yra pagrindo jei vartojamos tikslu pasinaudo dytojų iš Lietuvos, kurie draugi
Lauryno miesto Kanadoje ėmė ir tą klaustuką padvigubinti ar net ti laikraščių atstovų-reporterių jos veiklą sustiprino. Dr. S. Bie
pasiūlė, kad, būtent, a š suteik patrigubinti. Bet ta pačia proga privilegijomis, yra tas pats, kaip žis ir vėl tapo ALG Draugijoj
čiau paaiškinimų dėl Metmenyse ne mažiau klaustukų pasisiūlytų "zuikio bilietai" teatre ar trauki vienu iš aktyviausių narių.
Amer. Liet. Gyd. Sąjungos at
išspausdintų samprotavimų apie prirašomų ir prie jau pasirodžiu nyje...
stovų
suvažiavime 1961 m. Cleve
"Trečiosios jėgos formavimąsi" šių aiškinimų (ne tik prie B.
V. Rastenis
Railos aiškinimų).
(Dirva, 26).
New York lande dr. S. Biežis buvo išrink
tas ALG Sąjungos pirmininku.
Jei išpešiu iš kur tam reikalui
Samprotavimus Metmenyse pa
Tas pareigas jis ir dabar sėk
sirašė V. Kv., ir niekas neabe valandą kitą, bandysiu apie tuos DRAUGAVIMAS AR TIK
mingai tebeeina, rūpindamasis
joja, kad tai sutrumpintas paties dalykus pakalbėti (savanoriškai, NEAPSIŽIŪRĖJIMAS?
visų lietuvių gydytojų draugijų rei
Metmenų redaktoriaus V, Kavo ne pagal siūlymus ar reikalavi
Save vadiną "Vienybės savait kalais. Šiais metais jo didžiau
lio parašas. B. Raila ne tik su mus). Ir jei redakcijoje nepasimanė, kad reikia dėl tų sampro baidysite barimų, kam tas Ras raščio bičiuliai" Chicagoje jau sias rūpestis yra pravesti ketvir
tavimų susimąstyti ir išsiaiškin tenis perdaug vietos Dirvoj už kuris laikas, kaip garsinasi tąjį Amerikos Liet. Gydytojų Su
ti, bet daug ką apie tai ir aiški ima, nepalikdamas jos svarbes Draugo skiltyse rodysią Chica važiavimą Draugijos 50 metų
no, neslėpdamas gana ryškaus niems raštams, — spausdinkite. gos visuomenei V. Tysliavienės veiklos sukakčiai atžymėti. Su
savo pažiūrų nesutapimo su V. Tik prašysiu dėti po Svarstymų ir S. Narkeliūnaitės pagamintuo važiavimas įvyks Chicagoje, dar
Kv. samprotavimais. Bet jis tai ir Nuomonių iškaba: kad paskui sius, pirmosios Lietuvoje, o ant bo dienos savaitgaly.
darė nei siūlytas, nei reikalau vėl kas nesiūlytų kam kitam dėl rosios — iš Amerikos liet, veik
los, filmus... Kas tie bičiuliai MEDICINOS ŽINIŲ
tas.
to aiškintis,
♦♦♦
POPULIARIZ AT ORIUS
visuomenei nežinoma?
Kas mane stebina, tai viešas,
Patirta,
kad
vieną
savaitgalį
kažkodėl būtent į mane kreipia
Beje, aiškinimai ne visada
Dr. S. Biežis, pradėjęs medi
mas siūlymas aiškinti kito au viską iki galo išaiškina. Greta G. vienoje karčiamoje E. Šulaičio
cinos praktiką, pajuto reikalą ir
toriaus nuomones. Tad ir klau Vildžiaus laiško, štai, gerb. Ma iniciatyva, buvęs kviečiamas
pareigą skleisti medicinos žinias
siu (Žemaitiškai, nors ne žemai rija Sims pranešė, kad dr. tėvas Vienybės rėmėjų pasitarimas.
visuomenei, kuri anuo metu šiuo
tis būdamas): kas, ar aš turiu aiš. Tomas Žiūraitis Detroite iš Bet į tą kvietimą atsiliepdami,
požiūriu buvo visai analfabete,
susirinkę
tik
penketas
asmenų
ir
kinti? Ar net lyg ir aiškintis, aiškino, kas tai yra žurnalizbuvo brutaliai apgaudinėjama ir
kaip Metmenų (šioks toks) bendra mas. Betgi tarp to išaiškinimo jų dauguma pasisakę arba prieš
išnaudojama įvairių šundaktarių,
darbis? Kas gi tai: kolektyvinės pasekmių beesąs Ir žurnalisto organizavimąsi Vienybei remti
šarlatanų.
atsakomybės prisegimas "iki sep kortelių pasigaminimaš, su ku arba patarę palaukti...
Medicinos mokslųpopuliarizaS. Kondratas
tinto giminystės laipsnio", ar ką? riomis esą dalyvaujama ameri
vimo
tikslu, jis laikė daugybę
Chicago
V. Kv. Metmenyse paminėjo ei kiečių sueigose. Lieka tik linkė-

KAS, n *š?
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Pr. S. Biežis...

r
NEPAPRASTA DOVANA KNYGOS
MYLĖTOJAMS!!!
R. SPALIO ALMA MATER ir ST. SANTVARO POEZIJOS
RINKINYS AUKOS TAURĖ — ABI KNYGOS Už 5 Dol.!

Neatsižvelgiant j kylančius kaštus knygoms
leisti, Vilties leidykla, susitarusi su Lietuvių En
ciklopedijos leidykla, nutarė praskinti kelią į kny
gos skaitytojus nepaprastu būdu — jungiant tuos
du puikius beletristikos ir poezijos leidinius į vieną
puikią dovaną. Nepraleiskite progos, nes ta leng
vata galėsite pasinaudoti tik iki 1963 m. balandžio
15 d. Ir niekur kitur, tik užsisakant per Dirvą.
Prašome pasinaudoti žemiau dedama iškarpa.

Siunčiu 5 dol. ir prašau prisiųsti R. Spalio
Alma Mater ir St. Santvaro Aukos Taurė šiuo
adresu:

Priedų:

čekis □
pinigai □
(parašas)

1963 m. kovo 13 d.
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AKADEMINIS GYVENIMAS
AKADEMINIS JAUNIMAS PASISAKO GYVYBINIAIS
LIETUVYBĖS KLAUSIMAIS
Vasario 16d. subatvakariopro
gramai buvo pakviesti 4 studentai
kurie buvo paprašyti padaryti
pranešimus, kaip Bostono stu
dentai žiūri Į mūsų visuomeni
nius ir kultūrinius reikalus.
Šiam vakarui vadovavo poetas
Faustas Kirša.
Savo
įžanginiame žodyje
Faustas Kirša konstatavo, kad
visame laisvajame pasaulyje lie
tuvių studentų yra apie 1,500.
Pagal jų laikyseną, tautinių pro
blemų atžvilgiu jis juos paskirs
tė J 4 rūšis: sūnūs palaidūnai,
pasimetėliai, melancholikai ir'
aktyvistai. Kiek priklauso lietu
vių studentų šioms grupėms, po
etas nesiima spręsti.
Keturi pasisakę dėl mūsų vi
suomeninio ir politinio gyvenimo
veikimo yra aktyvūs studentai,
priklauso studentų organizacijom
ir yra jų valdybų nariai.
Pirmoji kalbėjo stud. A. Kubiliutė, aktyvi skautė. Jos tema:
akivaizdoje kovos užlietuviųtautos laisvę, kokie mūsų visuome
nės uždaviniai turėtų būti ypač
reikšmingi? Į tai stud. Kubiliūtė taip pasisakė: mūsų didžiau
sias uždavinys yra išlaikyti sa
vo tautinę gyvybę ir lengvinti tau
tos kovas ir kelius {laisvę. Tau
tos gyvenimas stato skirtingus už
davinius kiekvienai kartai. Jauno
sios kartos atitrūkimas nuo tau
tos laisvės kovų, tradicijų yra pa
vojingas sustingimas. Tauta yra
ne vien kraujo bendruomenė, ji
yra kartu ir dvasinė bendruome
nė. Jaugti j tautą galima tik {au
gant J jos kultūrą. Norint išlai
kyti tautinę kultūrą, reikia:
a) krikščioniškos kultūros ori
entacijos,
b) lietuviškumo, t.y. lietuvių
kalbos, lietuviškų tradicijųir pa
pročių, lietuviškosios kūrybos,
c) kultūrinio intereso ir kul
tūrinio aktyvumo -- menininkų ir
mokslininkų kūrybtngumo,
d) organizuotumo ir bendruo
meniškumo ir
a) idealistinio nusiteikimo ir
prisirišimo prie svarbiųjų ver
tybių.
Būdami mažos tautos nariai,
visi lietuviai turėtų broliškai su
gyventi. Visokie suskilimai ir
{vairūs ginčai yra labai žalingi
visos bendruomenės nuotaikai.
Kiekvienas lietuvis yra svarbus
ir reikalingas lietuvybės darbuo
se.

MOKAME

4
metinį dividendą už
visas taupymo sąs
kaitas.

Šiais laikais emigracijoje gy
venančių svarbiausias tikslas,
turėtų būti išlaikyti lietuvybę jau
nime. Dažnai atsakoma, kad tą
galime padaryti per lietuvišką
mokyklą ir jaunimo organizaci
jas. Manau, kad jos yra tik ant
raeilės priemonės, jos yra pagelbininkės šeimai. Tik šeima
gali išsaugoti lietuvišką kultūrą
ir vaikus išauginti lietuviais. Ne
pakanka vaikui aiškinti, kad jis
yra lietuvis ir tokiuprivalo pasi
likti. Visų pareigų pagrindas yra
meilė, o meilė nėra įpareigo
jama. Ji yra įžiebiama ne argu
mentais, kad lietuvių tauta yra
vertinga savo kalba ar senumu,
bet savaime lietuvybės meilė įsi
žiebs, jei ji bus {gauta nuo ma
žens. Neužtenka vaikus išmoky
ti tik lietuviškai kalbėti. Kalba
yra tik priemonė į lietuvybę, bet
ne jos branduolys. Tokia lietu
vybė, kuri remiasi tik kalbos mo
kymu yra neatspari ir baigiasi
su sekančia karta. Lietuvybė yra
daugiau negu lietuvių kalba. Ji
yra lietuvių tautinis charakteris,
pasireiŠkiąs mūsų gyvenime ir
papročiuose. Ji yra istorija, ji
yra kultūrinės vertybės. Todėl
šeimoje turi būti palaikomi lie
tuviški papročiai ir tradicijos.
Šeimoje turi būti atviros durys
.lietuviškai spaudai. Šeimoje tu
rėtų būti prižiūrima, kad vaikai
draugautų nuo mažens su lietu
viais.
Negana susirūpinti lietuviškuo
ju auklėjimu. Jaunime lietuvybė
liks tada, jei jie ją padarys sa
vo asmeninio reiškimosi dirva.
Visokiems talentams turi būti
vietos lietuviškam gyvenime. Jau
nimas turibūti skatinamas reikš
tis lietuviškos kultūros plotmėje.
Gaila, kad mes dažnai nesi
domime moderniais lietuvių dai
lininkais, rašytojais ir muzikais,
todėl daug jų nueina J svetimo
krašto menininkų eiles.
Tad lietuviai turi susirūpinti
ne vien jaunimo auklėjimu, bet
ir didesniu dėmesiu lietuviška
jai kultūrai. Nors dabar ir daug
atliekama, bet ne daugelio pas
tangomis.
Stud. A. Baronaitė, aktyvi atei
tininkė. Jai buvo patiektas klau
simas: Bostone gyvena ir studi
juoja nemažas būrys lietuvių aka
deminio jaunimo, kokios yra to
jaunimo gyvosios problemos ir

kiek jos aprėpia mūsų tautinius
rūpesčius?
Stud. Barūnaitė atsakydama J
šj klausimą tuo reikalu apklausinėjo šešis studentus-tęs:
1) Kokie yra dabar svarbiau
si jūsų rūpesčiai ir 2) kiek svar 
bus yra lietuvybės klausimas ta
vo gyvenime: a) Lietuvos išlais
vinimas, b) lietuvybės išlaiky
mas, c) lietuviška visuomeninė
veikla ir d) lietuviška spauda.
Visi klausiamieji yra baigę litu
anistinę mokyklą, trys yra skau
tai ir trys ateitininkai, visi tų
organizacijų valdybų nariai.
{ pirmą klausimą daugumas iš
jų taip atsakė: jų didžiausiu rū
pesčiu yra gauti gerus pažy
mius, baigti kolegiją su masterio laipsniu, gerai atlikti parei
gas ir kol dar jauni -- pasi
linksminti. Bet iŠ tų atsakymų
negalima daryti bendros išvados,
kad visi studentai taip galvoja.
Kai kurie susirūpinę politine pa
dėtimi, nori būti malonūs lietu
vių ir amerikiečių tarpe.
Dėl Lietuvos išlaisvinimo pa
reikšta: norėčiau kad Lietuva
būtų laisva, bet!... Po žodžio
"bet” buvo įvairūs pasisakymai.
Daugumas mano, kad kova yra
beviltiška, kol komunizmas eg
zistuoja pasaulyje. Vienas sako:
"norėčiau, kad Lietuva būtų lais
va, bet nejaučiu, kad asmeniškai
ką nors galiu padaryti". Viena
pareiškė, kad daug apie tai ne
galvoja. Kitas sako, kad nors ko
va beviltiška, bet užtai turime
išlikti lietuviais, norėčiau kad
Lietuva būtų laisva ir jaučiu pa
reigą, kad turiu dirbti Lietuvos
išlaisvinimo darbą.
Lietuvybės išlaikymas. "Jei
visi stengtųsi lietuvybę išlaikyti,
būtų vilties, bet dauguma nesi
stengia", sako viena studentė,
"ypač jaunimas daro taip, kaip
jiems lengviau. Manau, kad vis
kas priklauso nuo asmeniško ap
sisprendimo. Tėvai negali prikal
bėti, nei priversti. Mūsų tėvai už
miršta, kad jaunimas turi savo
norus, svajones ir komplikacijas.
Suaugusieji niekad nepagalvoja,
kad jų jaunimas suaugo Ameri
koj, jie nesupranta, kaip sunku
mums yra išsilaikyti lietuviais,
gyvenant svetimos kultūros ap
linkumoje! Mes taip pat norime
sukurti lietuviškas šeimas, bet
lietuvių yra taip maža!... Pirma

MUTUAL FEDERAL BENDROVES
REKORDAS...
Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metu pergyvenom karus, ekonomines
depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.
• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite
savo banko knygutę.
• Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

Prie vaišių stalo Lietuvių Moterų Atstovybės Klubo New Yorke suruoštame dešimtmečio minėjime.
Stovi iš kairės: Laucevičienė, Kopas, Dilienė, Kregždienė ir kt.
Vyt. Maželio nuotrauka

norėtume susitvarkyti asmeniš
kus reikalus, o tik po to rūpin
simės lietuvybe". Vienas moks
leivis mano, kad lietuviškas jau
nimas turėtų dažniau susirinkti,
susirinkimuose kalbėti tik lietu
viškai, bet gaila, kad yra tokių,
kurie lietuviškai kalbančius pa
juokia... amerikiečių,tarpe save
vadina vokiečiais, vengrais ir
1.1. Bet vis tik nėra dar taip blo
gai, gali būti blogiau.
Lietuviška visuomeninė veik
la. Visi pripažįsta, kad jaunimo
organizacijos reikalingos, rei
kia ruošti daugiau jaunimo sto
vyklų ir stengtis kuo plačiau
susipažinti sujaunimu. Reikia jau
nimą kuo nors sudominti ir juos
traukti prie lietuviškųjų organi
zacijų, neužtenka paprasto kvie
timo spaudoje, reikia ir asme
niško kontakto. Reiktų sureng
ti bendrą jaunimo šventę, j kurią
būtų pakviestos visos jaunimo or
ganizacijos. Vienas atsakė, kad
mūsų senesnieji susiskirstę {
partijas, tarp savęs pykstasi, o
nuo to nukenčia ir jaunimas.
Lietuviška spauda. Skaito mūsų
spaudą, bet dažniausiai kronikos
žinias iš lietuvių gyvenimo. Laik
raščiai ir žurnalai visiems pa
tinka, tik galėtų daugiau rašyti
jaunimo problemomis. Lietuviš
kų knygų mažai skaito, nes laiko
neturi, be to, mano, kad išlei
džiamos knygos neįdomios. Čia
nėra stud, Baronaitės nuomonė,
o tik jos apklaustų šešių studen
tų nuomonė.
Stud. Kalvaitis, skautas. Jo
tema: mūsų visuomeninėje ir po
litinėje veikloje pasitaiko ne
sklandumų, kaip studentiškas jau
nimas galėtų prisidėti tai veik
lai pagyvinti ir apjungti?
Stud. Kalvaitis pasisakė, kad
studentiškas jaunimas nesidomi
mūsų politinių organizacijų veik
la, nes jis mano, kad dabar, kai
Lietuva yra pavergta, nelaikąs
domėtis politinėmis organizaci
jomis. Mes turime per daug Įvai•
rių organizacijų, dažnai tarp jų
nesantaika,
verčia
jaunimą
trauktis nuo lietuviškųjų orga
nizacijų. Mes dabar turime bū
ti vieningi, o to vieningumo mū
sų politinėse organizacijose la
bai trūksta.
(Pabaiga kitame nr.)

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
and Loan Association
Chartarad and Suparvitad by tha Unitad Statai Govarnmant

2202 W. CERMAK ROAD •

CHICAGO 8, ILLINOIS
John J. Kaianauikat, Prei.

Phana: Virpinta 7-7747

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
PRENUMERATĄ

h:

VIEŠĖDAMI l’IIICIIillJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

PARAMĄ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
BARNETT PRANC. KONJAKAS ....... 5th $4.98
GERMAN BRENDY ................................ 5th $3.98
CANADIAN WHISKEY .......................... 5th $3.98
VODKA pilna kvorta..................
$3.59
KRON BRANNVIN
AOUAVIT (švediška)
5th $3.98

COCTAILS MANHATTAN OR
MARTINI kvorta .7...................................... $2.98
LIEBFRAUMILCH vokiškas vynas ..... 5th $0.89
NAPOLEON FRENCH BRANDY ....... 5th $3.35
RICCADONNA IT AL. VERMOUTH 30 onz. $1.15
B0RDEAUX pranc. vynas........................ 5th $0.98

Bostone mirė Jonas Kalvaitis
Žmogaus gyvenime būna ab
surdiškų nelaimių. Jei bandytum
ieškoti jų priežastingumo --var
gu besurastum patenkinamą at
sakymą. Gali būti, kad po tru
puti susikrauna didelė krūva ne
malonių dalykų, o paskui, tik ma
žai žiežirbai įsižiebus, susvy
ruoja pamatai ir šios žemės ke
leivis atsiduria po karsto dang
čiu...
Tokia absurdiška nelaimė iš
tiko ir Bostone gyvenusi teisi
ninką, šaunios Kalvaičių šeimos
narj, Joną Kalvaiti. Pasta
raisiais metais jis buvo tylus,
ramus ir savy užsidaręs žmo
gus. Jei reikėdavo kada kibti j
lietuvišką talką -- savo darbą
atlikdavo rūpestingai, bet taip pat
ir tyliai ir kukliai.

Tragiškai žuvęs J. Kalvaitis
Jonas Kalvaitis gyveno gana
garsiame So. Bostono ■ akligatvy -- 19 Burrill Place, III-čiam
aukšte. To paties namo II-ram
aukšte gyveno su savo marinuo
se garbingai atitarnavusiu sū
num jautrios širdies didžiai ne
laiminga moteris, mūsų tautie
tė. Sūnus, sveikas grjžęs iš ka
riuomenės, turėjo sunkią auto
mobilio katastrofą, po kurios dva
siniu atžvilgiu nepajėgė atsities
ti. Kaip čia viešai skelbia, jis
padegė savo motinos butą, kuris
kiaurai sudegė. Jonas Kalvaitis
pasirodo, tą vakarą buvo anksto
kai atsigulęs ir užmigęs. Gais
ras apatiniam bute ji pažadino.
Tokiam atvejui jis turėjo atsar
gini išėjimą pro miegamojo lan
gą, bet tuo išėjimu kaž kodėl ne
pasinaudojo. Matyt, baimės pa
gautas, ji pamiršo, tad Į gatvę
metėsi pro liepsnas. Ugnis buvo
galingesnė. Gaisrininkai ji sura
do tada, kai jo kūno oda jau buvo
apie 80$> apdegusi. Dvi ar tris
dienas miesto ligoninėj pasikan
kinęs, teisininkas Jonas Kalvai
tis užgeso. Būrelio artimųjų pa
lydėtas 1 kapus, Amerikos že
mėn jis atgulė kovo 7 d. Gaila
žmogaus ir tikrai neįmanoma at
sakyti, kodėl jo gyvenimo pabai
ga buvo tokia šiurpi ir bepras
miška...
Jonas Kalvaitis buvo gimęs
Suvalkijoj 1905 m., birželio 20 d.
Nepr. Lietuvoj garsėjo kaip ga
bus teisininkas ir sporto organi
zacijų veikėjas. Kuri laiką buvo
Kauno Apygardos Teismo proku
roro padėjėjas, o vokiečių oku-

pacijos metu dirbo Šiaulių Apy
gardos Tiesme. Emigravęs t Aus
traliją, Adelaidėj buvo liet, tei
sininkų d-jos pirmininkas. Bos
tone priklausė ALTS-gos sky
riui, rūpestingai atlikdamas vi
sas skyriaus nariui uždedamas
prievoles. Ištikro, pastaruoju me
tu Jonas buvo mielas savo ramy
bėj ir vidiniam susitelkime.
Amerikoj liko žmona, sūnus ir
du broliai ir sesuo. Jonas, be
rods, pats jauniausias iš brolių,
atgulė greta prieš keletą metų
mirusio dr. Bruno. Artimiesiems
nuoširdi užuojauta, o Tau, Jonai,
tegu būna lengva Bostono kapinių
žemė...

St. s.

SUBATVAKARIS
Šio mėnesio subatvakaris įvyks
ta kovo mėn. 16 d. 7 vai. 30 min.
vakare Tautinės S-gos namuose.
Teisininkas A. Diržys iš New
Yorko nagrinės dr. J. Girniaus
knygą: Tauta ir tautinė ištiki
mybė. Po to diskusijos ir bend
ra kavutė.
* RŪTOS MATJOŠKAITĖS SU
EDVARDU ILTERIU sutuoktuvės
{vyksta š.m. kovo mėn. 17 d. 2
vai. p.p. lietuvių parapijos baž
nyčioje, o vestuvinės vaišės -Tautinės S-gos namuose. Rūta
ir gimusi JAV, o Edvardas Ilteris -- tremtinys, gimęs Lietuvo
je, dabar tarnauja JAVkariuomenėje Vokietijoje. Jauniesiems lin
kime gražaus ir laimingo gyve
nimo.
RETO POBŪDŽIO KONCERTAS
Muzikas J. Kačinskas yra su
kūręs koncertines mišias 700
metų nuo Lietuvos karaliaus Mindaugo krikšto paminėjimui. Šiuo
muzikos kūriniu yra susidomėję
net amerikiečiai. Jungtinis cho
ras, kuris susidės iš Bostono ir
Cambridgo lietuvių parapijų cho
rų ir Belmonto amerikiečių cho
ro, vadovaujamo kompozitoriaus
John Bavicchi, š.m. kovo mėn. 24
d. 3 vai. p.p. Jordan Hali kon
certų namuose išpildys šias J.
Kačinsko sukompanuotas mišias.
Jungtiniam chorui pritars Melrose amerikiečių simfoninis or
kestras, vad. J. Kačinsko ir var
gonais -- Vytenis Vasyliūnas.
Taip pat šio koncerto programo
je dalyvauja ir keturi amerikie
čių solistai.
Koncertas ruošiamas ameri
kiečių ir lietuvių visuomenei, to
dėl būtų gražu, kad Bostono ir
apylinkės lietuviai skaitlingai da
lyvautų.
(pm)

HEARING AIDS

VISKAS
AUSYJE

t

$99.5®
Skambinkite MA 1-0440
arba rašykite

ACOUSTICON OF
CLEVELAND
845 Prospect Avė.
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1963 m. kovo 13 d.

Bronys Raila

AKIMIRKOS

Liberalai

ar sankeleiviai?

Kad nebūtų nesusipratimų, iš
karto pasisakysiu: esu visai ge
ros nuomonės apie liberalizmą.
Apie liberalizmą, kaip politinę
ir ekonominę sistemą, lydimą
bendresnės dvasinės ir kultūri
nės filosofijos — laisvos, atvi
ros, humaniškos, natūraliai kin
tančios laiko raidoje.
Manęs perdaug nebaugina ir
tai, kad klasikinių pagrindų atsi
rėmęs liberalizmas šiais lai
kais yra tapęs pasaulyje ir mūsų
tarpe bene labiausiai iškraipo
mas, išnaudojamas, piktnaudojamas ir teršiamas jonvaikis. Nors
protarpiais vis esu kiek rašęs
palankiai liberalizmo temomis,
bet nesistengiu priklausyti prie
tų, kurie verstųsi aistringa jo
propaganda liaudžiai ar apsipu
toję šauktų, jog pasaulis žus,
jei nebūsime visi liberalai. Taip
elgiuosi dėl to, kad nenoriu be
reikalo gaišinti laiko. Esu Įsi
tikinęs, kad ir be manęs dikta
tūrinių ir totalistinių sistemų pri
kankintas pasaulis, ypač raudo
nasis pasaulis, nieko taip didžiai
nesiilgės, kaip liberalizmo, ir
reta kita sistema jam taip tiks,
kaip liberalinė. Žinoma, ne am
žiais. Visada netruks diktatūri
nių sąjūdžių valdžiai pasigrobti
ar kitokių kietos rankos "vienin
telių receptų" pasauliui išgany
ti. Ir taip vis eis rungtynės.
Bet daugeli mūsų baugina, o
mane dar ir liūdina vadinama
sis liberalų "minkštumas" So
vietų Rusijos ir komunizmo at
žvilgiu. Politiniuose ir partiniuo
se ginčuose jis kartais gal per
daug išpučiamas. Bet tokia libe
ralų ypatybė, ypač intelektuali
niuose sluoksniuose, ir ypač Ame
rikoje pastebėta ne nuo vakar ir
tebematoma šiandien. Gi Europo
je jau prieš40metųatsiradobend
rinis terminas "kerenskis" ir
"kerenščina", kas reikškialibe
ralinės santvarkos minkštumą,
pasiekianti suirutės laipsni, kuo
met sudaroma proga gerai orga
nizuotų bolševikų saujelei nušluo
ti tokių minkštuolių daugumą ir
pasigrobti valdžią (ką bolševikai
savo laiku {vykdė Rusijoje, nu
šluodami demokratinę Kerenskio
vyriausybę). Ir pas mus gen. P.
Plechavičius 1926 m. šlavė Gri
niaus-Sleževičiaus vyriausybę
kaip tik pirmiausiai už jos "kerenskiškumą"...
Ar toks liberalų "minkštumas"
kraštutinei kairei plaukia iš li
beralizmo doktrinos kai kurių ypa
tybių, ar jis yra tik liberalų
politikų bei intelektualų tokio
specialaus charakteriominkš
tybė, — klausimas galėtų būti

ilgiausiai diskutuojamas be dide žmones apgauna siauras nemoks
lės vilties rasti visus patenki linis empirizmas... Imdami vieną
nant} atsakymą.
Įvykį po kito, tai iš šen, tai iš
Kadangi neabejotina, jog esmi ten, jie nepastebi per eilę metų
niuose dėsniuose liberalizmo kuriamo planingo agresijos už
doktrina yra diametraliai prie mojo" (235 psl.).
šinga komunizmo filosofijai ir
ypač praktikai, asmeniškai visa
Taigi, "siauras nemokslinis
da buvau ir tebesu linkęs many
ti, kad protarpiais pastebimas empirizmas", graibstymasis už
liberalų minkštumas sovietiniam pavienių, tarpusavy nesurištų fak
komunizmui yra daugiau jų cha tų, daugeliui liberalų be plates
rakterio minkštumo ypatybė, o ne nės istorinės nuovokos (ir ne tik
kartu ir tam tikra tarptautinė liberalų!) kliudo suvokti sudėtin
intelektualinė mada, polinkiai, ar gesnę tikrovę. Hooko žodžiais ta
stačiai tvaikas ir naiviausias ap riant, tokios rūšies sankeleiviai
tad nepastebi ar stačiai apanka
kvaišimas.
"per eilę metų kuriamo planingo
komunistinės agresijos užmojo"
Kaip bebūtų keista, šiuo at akivaizdoje.
Tai vis reiškiniai, aptinkami
žvilgiu paprastai žymiai kietesni
dabar
senojoje ir jaunojoje Ame
ir principingesni būna demo
kratiniai socialistai. Gal dėl to, rikos lietuvių kartoje, kaip jie
kad čia ima reikštis, pasakytu lygiai yra reiškęsi ir Nepriklau
me, jų savotiškas "tikybinės sek somybės laikais. Be abejo, idea-.
tos” {karštis ir net fanatizmas. lams ir šūkiams niekada netrūk
Demokratiniai socialistai jaučia davo žodinio bei stilistinio bliz
didesnę pareigą ginti humanisti gėjimo, ir tą pat} malūnsparn}
nio socializmo idealus, kuriuos vieni suko pažangos ar didesnio
komunizmas iškraipė, sukarika socialinio teisingumo vardan, ki
ti dėl demokratijos, objektyvumo,
tūrino ir visiškai subiaurojo.
Jei kai kurie liberalų intelek aukštesnių pieno ir bekono kainų,
tualiniai vadai ir rašytojai sąmo ar stačiai dėl asmeniškų keršta
ningai ar nejučiomis pasidaro ko vimų, iš desperacijos, "iš pasiu
munizmo "pažangos" sanke timo".
Mūsų raštijoje, šalia kitų at
leiviai ("popučiki", "fellow-travelers”), tat žymiai rečiau lais vejų, tai buvo aiškiai pastebėta
vajame pasaulyje atsitinka su so "Trečio Fronto" poringėje, kaip
cialistais. Kaip pavyzdį galėčiau lygiai ir "Literatūros" žurnale,
nurodyti New Yorko Universiteto kuri "redagavo" Vincas Krėvė
plačiai žinomą kovotoją su kul- ir dar už dyką skolino mūsųaukš
tūrbolševizmu profesorių Sidney tosios mokslo Įstaigos aureolę,
Hook, su kuriuo pernai pavasari o iš tikrųjų žurnalą perleisda
gavau malonios progos asmeniš mas redaguoti ir jam gryną kulkai susipažinti ir ilgokai išsikal tūrbolševizmo dvasią įpūsti anuo
bėti. Jis guodėsi dideliais ir ne met jau žinomiems komunistinės
įtikėtinais sunkumais, sutinka subversijos vikšrams, Korsakui
mais ypač universitetiniuose ir ir Cvirkai.
Tiek kartais toli pasiekdavo
administraciniuose
Amerikos
sluoksniuose, jo antikomunistinei "priešfašistinis" tvaikas, tas už
akcijai. Į mano komplimentinį nu mojis, tariant sovietinės Litera
stebimą, kad jis vis dėlto tiek tūros Istorijos vadovėlio žo
rodąs simpatijų ir Rusijos pa džiais, "skatinti griežtai kriti
vergtų tautų išlaisvinimo kovai, kuoti buržuazinę tikrovę, kurti
idėjiškai pažangius kūrinius"!
profesorius atsakė:
-- "Jau per eilę metų laikau Tiek toli, kad šio žurnalo leidi
savo svarbiausia misija ginti so mą sustabdžius, anuometinė ko
cializmą ir humanizmą nuo to su- munistų pogrindžio "Tiesa" (1937
biaurojimo, ką iš jų padarė ko Nr. 1) rado būtina visai atvirai
munizmas. J tai savaime {eina apraudoti. Esą, "... nežiūrint fa
ir komunistinės priespaudos pa šistinės cenzūros varžymų, vis
šalinimas jo pavergtoms tau dėlto "Literatūroje" pasireiškė
laisvesnės mintys prieš kruviną
toms"...
Savo knygoje "Political Power karą, prieš grobikus imperialis
and Personai Freedom" jis kaip tus, prieš barbariškąjį fašizmą,
tik skiria nemaža dėmesio apgai už demokratines laisves, už kul
lėtinai komunizmo sankeleivių tūrą, taiką ir humanizmą"...
Prof. S. Žymanto liudijimu,
psichologijai. Anot Hooko, sankeleivis šiaipjau dažniausia esąs 1940 m. rudenf Vilniaus Universi
labai malonus, kilnus, apsišvie teto komunistinis prorektoriusJ.
tęs, giliai išprusęs, vienu žodžiu, Bulavas visus tokius "liberalus"
"okey", bet jis — "apanka, kai pajuokiančiai ir ciniškai išvadino
minkštapilviais. "Mes, -- jis iš
ima svarstyti sovietiką"!
sireiškė, -- mielai kolkas juos
Ir Sidney Hook rašo:
"Sankeleivis mano, kad jis turi panaudosime darbui, ©paskui, jei
APAČIOJE: Los Angeles lietu "atvirą mintijimą" (open mind). gu kurie nepajėgs eiti su laiko
vių šeštadieninės ir pradžios mo Mes tačiau privalome atkreipti žingsniais, išmesime"... Ištisi
kyklos mokiniai su mokytojais, jo dėmes} 1 skirtumą tarp atvi liberalų ir aklų sankeleiviųkapi
kurie sėdi iš k. J d.: O. Razutiero mintijimo ir tuščio mintiji nynai liudija šių žodžių teisin
nė, Gustienė, A. Narbutas, Čiur mo... Kiekvienas, ir ne tik san gumą tiek pačioje Rusijoje nuo
lionienė, Ign. Medžiukas, kun.
keleivis, kuris imasi nagrinėti 1917 metų, tiek vėliau sovietų užValiuška, Barauskienė ir J. Mo politini klausimą be istorinės nuo- grobtuose kraštuose,
tiejūnas. Pažymėtina, kad ši gru vokos ir kuris, pvz., neatsimena
Dabar Metmenų žurnalą lei
pė sudaro tautinių šokių grupę, Hitlerio šūkavimų prieš apsupi džianti Santaros-Šviesos Fede
chorą ir vaidintojų būreli, o mą, kada šis kaip tik ruošėsi racija būtų, bent man, vienas iš
šioms meno grupėms vadovauja plėstis užgrobimais, turi tuščią, simpatiškiausių ir gražios vilties
o ne atvirą mintijimą. Tokius teikiančių Amerikos lietuvių jaumok. Ona Razutienė.
L.Kančausko nuotrauka
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STUDEBAKER THEATRE
410 S. MlCHIGAN AVĖ
CHICAGO, IIL.
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Operos spektaklių kainos yra 7, 6, 5, 4 ir 3 dol. Paštu bilietus galima užsisakyti šiuo adresu: Lithu
anian Opera of Chicago, 2511 W. 69th St., Chicago 29, III. Kartu reikia prisiųsti čeki arba Pinigini orde
ri su sau adresuotu voku ir pašto ženklu. Nuotraukoje matyti operose dalyvaują solistai ir meno vado
vai. Chicagoje bilietai gaunami "Marginiuose", tuo pačiu adresu. Salėje matomumas yra iš visur geras,
nes salė yra pritaikinta teatro pastatymams. Šios vinjetės meninis apipavidalinimas Algirdo Trinkūno,
nuotraukos Vlado Juknevičiaus.

nosios kartos liberalų sambūrių,
savo tarpe turis eilę paskirų ga
bių asmenybių, moderniškai iš
prusintų mokslininkų, kultūri
ninkų ir visuomenininkų. Redak
toriaus V. Kavoliofir,deja,nevi
sai tik jo vieno) rašinys apie Vie
nybės "trečiafrontininkus" tačiau
parodė, kad pagal "liberalią"
Amerikos intelektualinių sluoks
nių tradiciją vis dėlto atskirais
atvejais net ir mūsų geriausių
vyrų tarpan jsiskverbia sankeleiviškumo virusai...

Bostono lietuvių tautinių šokių grupės 8 poros dalyvavusios operos
Faustas pastatyme vasario 15 ir 23 d. Bostone, kur mūsų šokėjai
išpildė šokėjų ir kareivių roles.
X*
*1
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Academy of Motion Picture Arts and Sciences Hollyvoode 1963
vasario 25 d. paskelbė geriausius pasaulio filmus, artistus, reži
sierius 1962 metais. Tarp kviestų pasaulio spaudos atstovų buvo ir
mūsų bendradarbis Algirdas Gustaitis (stovintis).
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V. APANIUS

MUSIĮ SODYBA

PIEVU PAGERINIMAS IR PRIEŽIŪRA
Ankstyvas pievų tręšimas yra
svarbus pavasario darbas sode,
Maždaug apie kovo vidurį arba
antroj pusėj, patartina išbarsty
ti trąšas pievose. Kovo mėnuo
dažniausia yra gausus krituliais
kartais iškrenta ir lengvas snie
gas. Š{ momentą kaip tik rei
kia išnaudoti, išbarstant trąšas
ant negausaus sniego. Tas padės
gerai matytį kur ir kaip trąšos
byra, reiškia vienodą trąšų iš
barstymą. Bet svarbiausia, kad
sniegas absorbuoja trąšas ir iš
tirpęs nusineša kartu su vande
niu J žemę. Tai geras trąšų absorbavimo būdas. Lietus papras •
tai to neatlieka, tik kartais ža
los pridaro. Jei smarkiai lyjak
yra pavojaus, kad dalis trąšų iš
plaunama ir nuteka su vandeniu
{ kanalizacijos vamzdžius.
Kitas svarbus faktorius, kad
anksti išbarstytos trąšos patenka
l žemę ir dar yra laiko joms
jungtis ar pavirsti j augalui ge-

HELP WANTED MALĖ

MECHANIKAS
Nedelsiant priimamas ge
rai " rekomenduotas vedęs
vyras sunkvežimių remon
tui ir priežiūrai. Patyrimas
sunkvežimių remonto dar
buose pageidautinas. Nuo
latinis kompanijos augimas
užtikrina pastovias paja
mas su galimybėmis pakilti.

Kreipkitės j Personnel
Department

United Parcel
Service Ine.
4901 Lakeside Avė.
De VLEIG
or
HORIZONTAL BORING
MILL OPERATOR
NightH. |2-hour day. i lourly rate plūs
overtime. Job shop e.sperience.

Mid 5Vest Machine & Toni Co.
4820 VV. 130 St.
CL. 2-3990
(28, 29, 30, 31)

riau prieinamus mineralus. Be
to, nėra pavojaus nudeginti žolę, jei vartojama kiek didesnis
kiekis.
Geriausia vartoti organines trą
šas apie 60% organinės medžia
gos formulė 10-6-4, viena iš tų
yra AGRICO urea 60%, Turfbuilder, Golden vigoro ir kt.
Jei pieva nėra gerame stovy
je, įsimeta grybas t.y. parudavi
mas, dėmės, sniego pelėsiai. Kar
tais tos dėmės būna tokiam sto
vyje, kad mažai yra vilties, kad
augalas atsigaus, pagerės. Tokiu
atveju reikia dėmėtas vietas ge
rai išvalyti t.y. seną, sugedusią
Velėną išdraskyti, išskusti. Išva
lytas vietas pripyldyti naujos že-

HOUSE FOR SALE
TOP SUBURBAN BUYS BY
APPOINTMENT
SPACIOUS CUSTOM RANCH,
MAYFIELD VILLAGE $33,500
Unusually well built 3 bedrooms, I *,į
baths, huge kitehen with built ins.
/uJJ
basenjent,
Jeaiurr.?
gracious
country living with city convėnicnceS.
Owner anxious.-

135 LAKEW00D DRIVE
*2 mile E. of 306 off Cedar Rd.;
priced far under bank appraisal in
lovv $30’s, beautifully constructed, 4
bedrooms, 2 baths, I floor home,
2500 sq. ft.; family room, 2 wood
burning fireplaces, basement, 3 car
garage, vvooded selting, dcad end
street, vacant.

CONTEMPORARY AT $21,700
Chillicothe Rd. in. Russell, J,į mile N.
of Fairmount. Very attractive I floor
home of frame and antique brick, 3
bedrooms, I
baths, family room,
huge fireplace, lovely view from every
room, carpeting and drapes. Transferred owner wants offer.

1963 m. kovo 13 d.

* Jei persikų lapai susisukę ir
mės arba žemės sumaišytos su
durpėm ir atsėti su tos pačios sukandžioti, tai kenkėjo darbas
rūšies sėkla ar tai būtų Bent, vad. leaf curl. Su juo galima ko
Kentucky Blue, ar Merion Blue voti, vartojant kalkes ir sierą
žolė. Pusiau užpavėsintai ar pa lime-sulphur, galima pirkti pa
vėsyje, Poa trivialis, RedFescue, ruoštą preparatą. 1 dalis chemi
Shewing Fescue. Ir kuo anksčiau kalo 9 dalys vandens. Purkšti
tas atliekama, tuo rezultatai bus prieš pradedant pumpurams
geresni. Kai tik oro sąlygos lei sprogti, nes vėliau nebus efekto.
* Šiltesnio klimato regionuose
džia, neatidėliojant tai atlikite,
matysit, kad bus gerai. Žinoma galima atidengti rožes šj mėnesj.
atvejais, kur mažos dėmės, gali Bet šiaurinėse valstybėse, dali
ma užpildyti velėna, paimant iš nai ir rytinėse, geriau palaukti
nežymios vietos.
iki balandžio mėn. pradžios. Pri
Kovo mėnuo reiškia pavasari klausys nuo oro sąlygų. Papras
rytinėj šiaurės ir vidurio Jung tai rožių atidengimą geriau at
tinėse Amerikos valstybėse. Kaip likti palaipsniui, pradžioje nu
tik oras sušils, reiškia, kad so imant šiaudus ar lapus, o tik vė
de ir darže reikia pradėti įvai liau žemę. Atidengus, ilgai ne
rius darbus. Nepamirškime ap laukiant reikia apkarpyti arbati
lankyti gėlių parodos, kur tai nes rožes ir floribundas, paša
bebūtų, nes ten pamatysime ką linti nušalusias, išdžiuvusias
nors naujo ir gražaus.
silpnas šakeles. Kirpimo aukš
♦ ŠJ mėnesi reikia baigti taip tis priklauso nuo augintojo, jei
vad. dormant spray t.y. vaisme norima turėti mažiau žiedų, bet
džių, vaiskrūmių ir dekoratyvi geresnių kirpti žemiau paliekant
nių krūmų purškimą. Vartoti pre iki antro ar trečio lapo pumpurų.
paruotus chemikalus. Vienas iš Kitu atveju kirpti aukščiau, pa
tokių yra vad. "Volk", savo su liekant 4-5 lapų pumpurus, žie
dėtyje turis alyvos, už tat ir dų bus daugiau, bet už tai ma
vad. oil spray. Kaikurie nau žesni. Toliau seka tręšimas. Ro
jesni alyvos preparatai neturi žės geriausia mėgsta natūrali
tiek daug vaško, todėl juos gali ni patręšimą: karvių mėšlą, gali
ma vartoti purškiant persikus, ma vartoti avių, bet atsargiau su
magnolias ir kt. gana jautrius kiekiu, nes yra stipresnės trąšos.
medukus. Bet šis Volk prepa
Kambarines gėles patikrinti
ratas yra išbandytas ir patartina persodinimui. Jei pilnašaknųdavartoti viskam, tinka ir olean- bartiniam vazone, tai nelaukiant
droms purkšti arba plauti.
• Medukų bei krūmų genėjimas
arba apkarpymas reikia atlikti š{
mėnesi. Medžiai, linkę ašaroji
BETTER T.AWNS AND
mui t.y. sulčių tekėjimui, kaip
GARDENS CO.,
guobos (elm),klevai(maple), mag
nolijos, Cornus floridą, ružavai V. Apaniaus vadovaujama,
žydįs medukas dogwood vad. Ši atlieka sodininkystes patar
tų medžių negalima karpyti poil navimus ir patarimus. Be to
sio stadijoj. Reikia palaukti kol iš galite nusipirkti pievoms
sprogs pirmieji lapai.
trąšų, chemikalu, sėklų ir
* Geras laikas pasėti vasari įvairių augalų. Prie progos
nes gėles inspekte, šiltadaržyj
užsukit ar naskamhmkit
arba ir lange; petunijos, levu
12518 Lake Shore Blvd.
kai (Snapdragons), astros, levCleveland 8, Ohio.
konijos (stock), salvijos, salpiTel. PO 1-5614.
glosis, nicotiana (tabakas) ir kt.

reikia persodinti vartojant 1-2 Lietuvių Tautos brangia
colių didesnį vazoną. Po persodi nuosavybe.
nimo atsargiai laistyti, stengits
Tačiau nedaugeliui tėra
palaikyti vienodą drėgmę. Suši
arčiau pažįstamas to kil
lus orui, nepamirškime vėdinti
kambarius, suteikiant gėlėms gry naus vyro gyvenimas, dar
bai ir jos kovos.
no oro, nes po ilgos žiemos tas
Kviečiame visus įsigyti p.
joms labai reikalinga, pradedant
V. Nagevičienės išleistą
naują augimą.

MALONUS TAUTIETI,
Atkuriant Nepriklausomą
Lietuvą, jos valstybininkų
ir visuomenininkų priekinė
se eilėse stovėjo generolas,
daktaras Vladas NagiusNagevičius.
Kas gi nežinojo Lietuvos
Karo Muziejaus, jo rožių
sodelio ir mūsų Tautos šven
tovės — Nežinomo Kareivio
paminklo! Kas nėra matęs,
ar girdėjęs vėliavos nulei
dimo iškilmes, palydimas
mūsų Laisvės kovų invalidų
skardžiais trimitų balsais.
Visa tai gen. Nagevičiaus
gyvenimo kūriniai, tapę

knygą: Vladas Nagius-Na-.
gevičius.
V. Nagevičienė rašo:
”Mano didžiausias troški
mas būtų, kad kiekvieno susipratusio ir Tėvynės lais
vę branginančio tautiečio
šeimos knygynėlyje rastųsi
vietos šiam leidiniui. Jame
daug istorinės medžiagos
ras ir jaunoji šeimos kar
ta”.
Užsakymus knygai, kar
tu su šešiais doleriai siųsti
šiuo adresu: V. Nagevičie
nė, 2281 Woodmere Dr.,
Cleveland 6, Ohio, arba Dir
va, 6907 Superior Avė., Cle
veland 3, Ohio.

J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina
vimo ir apdraudos įstaiga.
6606 Superior Avė. UT 1-2345
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DAILIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus
vedėjas.
UŽSAKYKITE GĖLES TELEGRAFU
Gėlės visoms progoms —, vedyboms, laidotuvėms ir t.t. •

FRIENDLY FLOVVER SHOPPE
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI
Atdara: nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Sekmad. nuo 10:30-1:30

Telef. namų 431-6558
Krautuvės — 431-6339

6901 Superior Avė.
Cleveland 3, Ohio

YOUNG HOUSE $17,500
Excellent buy for young couple as a
starter house. 3 bedrooms, excel)ent
room arrangemenl. Large living room;
Early American kitehen with dining
space. Appliances included. Carpeting
and drapes. Situated on almosl 3
aeres.

DOLORES C. KNOWLTON
UMLS
Monticello at Noble
HI 9-5080
Evenings EV 2-7600

HELP WANTED FEMALE

RECEPTIONIST
WELDING SALESMAN

ATTRATIVE, OUT GOING GAL

Opportunity for high school
graduate with a few years’ practical experience in steel and alloy are vvelding to train for service and sale of eleetrodes, welding maehines, and accessories.
Salary and incentive compensation. Send outline of education
and experience to: Personnel
Director, Williams & Co., Ine.,
3700 Perkins Avė., Cleveland 14,
Ohio.

For large center city per
sonnel office. If you are
congenial and able to meet
and handle the public. We
wiil train. Lite typing
$260.00.
Call Mr. Stan Fisher
621-6520
for appointment.
(30, 31)

(<(>, 31.'

r--------------------------------——-------------------------------------------

FOR A WORTHWHILE HAPPY JOB FUTURE
WE SUGGEST TRAINING AS A

COMPTOMETER OPERATOR

We give and redeem Eagle Stamps

MAY’S

BASEMENTS
Vyrams ir jauniems vyrams dvigubos užduoties

Su užtraukiamais pamušalais
įvairiam orui paltai
Kainavę 19.19
• Pilnu dirbt, šilko pamušalu
• Plius pilnu oriono aerylieo
užtraukiamu pamušalu
• Tamsių lygių spalvų ir
tamsiai šviečiančių spalvų

Tai tikras ĮVAIRIAM ORUI paltas! Pagamintas iš puikios
100'; medvilnės, medvilnės ir acetato ar Dacrono polysterio
ir medvilnės. Pritaikyti raglan stiliui pečiai ir skelti ranko
galiai. Vandens neperleidžių. Galite dėvėti kaip išeigini, liet
paltį ar užtraukę pamušalų, kaip žieminį.

COME IN OR CALL US FOR DETAILS

IMB KEY PUNCH TRAIDING SHORT
BRUSH-UP COURSE

• Juodi
• Rudi
• Alyviniai
Normalaus, trumpo, ilgo dydžio 36-46

ALSO AVA1LAELE

COMPTOMETER SCHOOL
1721 Superior Avė.

MA 1-3520

REIKALINGA PAGALBA
STREIKO METUI
Priežiūrai — (maintenance)
Švirkštėjai — (sprayers)

Bendram naudojimui — (general

utility)
Tik laikinam perijodui. likviduojant inventorių.

Kreiptis Į sargybos namą (Guard House)
9 vai. ryto.

ENAMEL PRODUCTS CO.
Eddy Rd. and Taft Avė.
Tel. GL 1-1313

Vyrams 'skalbk ir dėvėk' kelnės
Dirbtinio šilko ir acetato flanelės,
dirbt, šilko gabartininės; skersai
austais siūlais, pintais, atžagariai
austais; ivy, kontinentaliniai stiliai,
solidnos ir jmatrios; 29-42.

Vyrams garsiosios "Oshkosh B’Gosh”
sanforizuotos medvilnės darbui
kombinacijos
Kainavę 4.49 ir 2.99
Kelnės gamintos iš 8,6 oz. sutvirtintos super-medvilnės;
sunkiais būrių pamušalais, dvigubų siūlių kišenės, ^.58
29-42.
Marškiniai pagaminti iš vat-paspalvintos sanforizuotos
■ ypatingai tvirtos medžiagos, sukirptos pagal išeigi- 7.38
nių marškinių pavyzdžius dėvėjimui; 14^-17.
Pasirinkimas mėlynų, pilkų, žalių ir rudų spalvų.

Ekstra specialiai

Vyrams sanforizuotos darbo kelnės
Riboti kif iai — pasirinkimas rusvų ar 1 97
pilkų spalvų. Dydžiai 29-42.

■

BASEMENT MEN'S CLOTHING & WORK CLOTHING DEPARTMENTS . .. THE MAY COMPANY, ALL 4 STORES, INCLUD1NG SOUTHGATE

DIRVA

1963 m. kovo 13 d.

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
GENOCIDO PARODA
Dr. J. Paukštelio vadovauja
mo 9 narių Genocido parodos ko
miteto suorganizuota medžia
ga, išstatyta Šv. Jurgio parapi
jos salėje, susilaukė gyvo susi
domėjimo. Nors ir ne visi parodai rengti komiteto užsimoji
mai pavyko {gyvendinti, bet jau
parodos atidarymas kovo 10 d.
12 vai., galima laikyti gerai pa
sisekusiu.
Prieš oficialiai atidarant pa
rodą, Clevelande viešįs J. E.
Vysk. J. Brizgys atlaikė iškil
mingas pamaldas ir pasakė ta
proga pritaikytą pamokslą. Po
pamaldų, lydimas klebono kun.
B. Ivanausko ir kun. P. Dzegoraičio, aukštasis svečias daly
vavo iškilmingame parodos ati
daryme.
Gausiai lankytojų pripildytoje
salėje parodą trumpu žodžiu ati
darė parodai Clevelande rengti
k-to p-kas adv. Julius Smetona,
kartu padėkodamas visiems prisidėjusiems prie parodos pasi
sekimo, kuris priklausąs ir nuo
to, kiek pavyks { ją pritraukti
amerikietiškų pareigūnų ir vi
suomenės.
Parodos svečiams žod{ tarus
ALB Tarybos Pirmininkui Sta
siui Barzdukui, Čiurlionio An
sambliui, muz. Alf. Mikulskio
vadovybėje sugiedojus Vanagai
čio Maldą, trumpos, sklandžios,
momentui taiklios iškilmės bu
vo baigtos.
Paroda {rengta skoningai. Pir
mas žvilgsnis jau nuteikia lanky
toją ne tiek faktinais vaizdais,
kiek jų žiaurumu ir nejtikėtinu
nehumaniškumu. Tiek mūsų jau
nimui, tiek amerikiečiams, pa
rodą lankant, reikalingi geri va
dovai, sugebą išaiškinti tų žiau
rumų šaknis, priežastis ir es
mę. Juk tai kartu ir šių dienų
istorija.
Kalbant apie pačios parodos
technikinj darbą (be abejo, kad
darbo, širdies ir pastangų {dė
ta daug), pasigendama ryškesnių
(be anglų kalboje pasitaikančių
klaidų) užrašų, pasigendama taip,
pat diagramų ir kt. palyginamo
sios medžiagos, kuri papildytų
genocido žiauriuosius faktus me
džiaga, rodančia komunistini ge
nocidą ne vien žmogui, bet ir jo
būdui.
Bendras {spūdis -- paroda, jos
medžiaga, rimta ir naudinga
priemonė mūsų kovoje su plin
tančiu komunizmo vėžiu. Kad ji
reikalinga patobulinimų, papil
dymų -- sutinka ir parodos va
dovybė.

CHICAGOS LIETUVIŲ SCENOS DARBUOTOJŲ TRUPĖ
kovo 16 d., 8 v. v., sv. Jurgio parapijos salėje vaidins

DARIO NICCODEMIO

GATVĖS VAIKAS 3 v. KOMEDIJĄ

Nepraleiskime progos pamatyti!
• Laisvame pasaulyje vei
kiąs Raudonasis Kryžius
šiemet švenčia 100 metu gy
vavimo sukaktį.

"Visų tautybių, rasių ir
kilmių žmonės yra paauko
ję gyvybes ir suteikė viltį
per Raudonojo Kryžiaus hu
manitarinį patarnav i m ą”,
— pasakė Raud. Kryžiaus
Clevelando skyriaus pirmi
ninkas F rederick Lynch, jr.
Kovo mėnuo yra paskelb
tas Raud. Kryžiaus mėnesiu
visoje JAV.
Švenčiant Raud. Kryžiaus
100 metų sukaktį, paskelb
tas taip pat ne aukų, bet
savanorių vajus. Tai taip
vajus labiau iškelti ir pa
Scena iš Gatvės vaiko, kuris bus suvaidintas š{ šeštadien{, kovo skleisti visuomenėje supra
16 d. Clevelande. Nuotraukoj iš kairės aktoriai: Marija Lemešytė, timą apie dideD darbą, kurį
Edvardas Radvila, Juozas Raudonis ir Elena Blandytė.
atlieka Raud. Kryžius.
P. Petručio nuotrauka

vedus maldas, su velioniu atsis
veikino tautinės srovės organi
zacijų vardu Dirvos red. J. Čiu
berkis ir BALF 36 Sk. pirminin
kas J. Kubiliūnas.
Šeštadieni, kovo 9 d. pamaldas
šv. Jurgio parapijos bažnyčioje
atlaikė klebonas kun. B. Ivanaus
kas. Virš 50 automobilių virti
nėje gausiai atstovaujama Cleve
lando visuomenė išlydėjo velio
ni { paskutinę poilsio vietą Kal
varijos kapinėse.
Kun. P. Dzegoraičiui maldo
mis ir jautriu žodžiu atlikus pas 
kutini patarnavimą velioniui, dar
atsisveikinimo žod{ tarė ALB I
Apyl. p-kas F. Eidimtas ir ALT
S-gos 12 skyriaus p-kas K.s. Kar
pius.
Laidotuvėse dalyvavo iš New
Ydrko atvykę giminės, dr. B.
Jankauskas su šeima, dr. Misiulis iš Detroito ir kt.
Velionies Prano Pračkio ilgai
dar pasiges ne tik nuliūdime li
kus našlė Bronė Pračkienė, gi
minės ir artimieji, bet ir Cle
velando lietuvių organizacijos,
nustojusios pavyzdingo nario ir
pasišventusio talkininko.

• Apsilankykite į genoci
do parodą šv. Jurgio para
PRAN^ PRAČKĮ,
IŠLYDĖJUS
pijos salėje. Pasistenkite at
Gėlėse paskendęs velionies sivesti savo bendradarbius,
Prano Pračkio karstas, eilės lan įmonių ir įstaigų vedėjus.
kytojų Della Jakubs & Son laido
Vaizdai, o ne žodžiai, kal
tuvių namuosebuvo {rodymu, kaip bės į lankytojus apie komu
žmogus, kukliu savo gyvenimu, nizmą. Padėkime suprasti
bet atvira širdim lietuviškiems
mūsų tautos kančią visiems,
reikalams ir artimo meilei, bent
kuriems tai atrodo tolimas
savo paskutinėje kelionėje susi
ir svetimas daiktas.
laukia pagarbos ir užuojautos.
Paroda veiks iki penkta
Gyvas būdamas velionis to ne
siekė.
Penktadieni, laidotuvių išvaka
rėse, kun. P. Dziegoraičiui pra-

Nr. 30 — 7

dienio, kovo mėn. 15 d. At
dara nuo 1 vai. p. p. iki 10
vai. vak.

Pamatykime "Gatvės
Vaiką”

Šį įdomų trijų veiksmų
veikalą, statomą Lietuvių
Scenos Darbuotojų Sąjun
gos, pamatysime kovo 16 d.
šv. Jurgio parapijos salėje.
"Gatvės Vaikas” Chica
goje, visuomenei pageidau
jant, buvo statomas net tris
kartus su dideliu pasiseki
mu.
Vaidintojai su šiuo veika
lu yra pakviesti į visą eilę
lietuvių kolonijų, bet clevęlandiečiams po premjeros
tenka pirmiesiems jį pama
tyti. Tad nepraleiskime pro
gos.
"šis veikalas tai. Jštisa
grandinė komiškų situacijų,
humaniškos šilumos, kur
kiekvienas vaidmuo — at
skiras žmogus su savo geru
ai' blogu pasauliu”. .. (Dir
va, Nr. 9, Balys Chomskis).
Veikale dalyvauja stiprūs
vaidyboje, žinomi aktoriai
kaip Alfas Brinką, E. Blan
dytė, E. Rukuižienė, Radvi
la, V. Petrauskas, St. Bernotavičius, J. Raudonis ir k.
Vaidinimas prasidės 8 v.
v. be vėlavimo, todėl prašo
me iš anksto įsigyti kvieti
mus, kad išvengti susigrū
dimo prie įėjimo. Kvietimai
gaunami Lietuvių Prekybos
Namuose ir užsakant telef.:
881-1921 (F. Eidimtas),
721-5117 (A. Karsokas),
•

Išnuomojamas butas,

6921 Superior. 4 dideli mo
derniški kamherini Žorr>a
nuoma. Telef.: FA 1-2651.

• SLA 136 kuopos narių
susirinkimas kvieči amas

kovo 17 dieną, 12 vai. 30
min. Lietuvių salėje. Finan
sų sekretorius paslaugiai
budės nuo 12 vai.
Atsilankykime visi. Pa
gyvinkime Naujosios Auš
ros vajų. Susirūpinkime
mūsų narių prieaugliu. Ma
loniai laukiami svečiai, norį
arčiau pažinti Susivieniji
mą. Tokie tikrai įsilies ton
didžiulėn šeimon. Klysta
tie, kas mano, kad komer
cinėse bendrovėse draudi
mai pigesni ir sąlygos pato-

GI.OBOKVR REALTY
Euclid Beach rajone

Saldumynų krautuvė ir 4
šeimoms butai. Mūrinis pre
kybos namas, beveik nau
jas. Tinkamas kiekvienai
prekybai. Privalo parduoti.
Savininkas’ išeina pensijon.
*
Saldumynų krautuvė ir 8
kamb. butas. Labai geroje
vietom. Į šiaurę nuo Supe
rior. Įmok. $4,009.00, įskai
tant krautuvę ir pastatą.
♦

4 šeimų, 4 pečiai, 5 kamb.
kiekviename bute. Savinin
kas išeina pensijon.
Globokar Realty

986 East 74 St.
Cleveland, Ohio
Telef; HE 1-6607
(30, 31, 32)
• Išnuomo amas kambas Naujosios parapijos ra-

ne. Skambinti telefonu:
486-6054 po pietų.
(30. 31. 32)
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Vaizdas iš Genocido parodos atidarymo Clevelande šv. Jurgio parapijos salėje

lO.d.^^

2710 Lorain Avė.,
Cleveland, Ohio
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Gerai apmokinti Raudonojo Kryžiaus greitosios pagelbos vienetą i
žaibo greitumu atsiliepia nelaimei atsitikus.
7• ■

gesnės. SLA siekia jau be
veik per 89 metų lietuviškų
tikslų, bet ne pelno. Ragin
kime jaunimą stoti betkurios rūšies nariais į šią bro
lišką organizaciją labai pa
togiomis sąlygomis vajaus
proga.
S v a rstykime parengimų
reikalus ir planą, iškylos
pas kanadiečius vykdymą ir
įdomius naujus sumany
mus.
Pernykštį kanadiečių at
silankymą Clevelande bran
giname. Atsakykime dabar
jiems brolišku mostu iš šir
dies į širdį, gražiu visuoti
niu mūsų žygiu prie Niaga
ros krioklio.

lininku pravedė radijo ko
mentatorius Thomas Helly.
Paroda atdara kasdieną, iš
skiriant šeštadienius ir sek
madienius, nuo 1 valandos
iki 5 valandos po pietų. Ga
lerijos vadovybė, atsižvelg
dama į lietuvių pageidavi
mą, kovo 16 d., šeštadienį,
nuo 10:30 iki 5 valandos po
pietų, laikys galeriją atdarą
išimtinai tik Clevelando lie
tuvių visuomenei. Taigi, vi
si tautiečiai, kuriems leis tą
dieną laikas ir galimybė,
kviečiami aplankyti Antano
J. Vaikšnoro dailės darbų
parodą ir pasigrožėti mūsų
iškilaus dailės kūrėjo įdo
miais tapybos kūriniais.

• Dailininko Antano J.
Vaikšnoro tapybos kūrinių

paroda, atidaryta Bril Gallery kovo 4 d., 143 Arcade
— 4'1 Euclid Avenue, Cle
velando dailės meno mėgė
jų gausiai lankoma. Praėju
sią savaitę parduota 10 kū
rinių. Įdomu, kad tarpe pir
kėjų, yra ir A. J. Vaikšnoro
kūrinių kolekcionierių, ku
rie jau turi įsigiję po keletą
jo kūrinių. Mūsų tautiečio
dailės paroda domisi ir Cle
velando televizijos bei radi
jo vadovai: prieš parodos
atidarymą, kovo 1 d. su An
tanu J. Vaikšnoru turėjo
pasikalbėjimą žinomoji ko
mentatorė Doroty Fuldheim, o kovo 4 d. tokį pat
pasikalbėjimą su mūsų dai

VISAIS
APDRAUDOS
REIKALAIS,
kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į
atstovę

PAULINA
MOZURAITISBENNETT
Hl 2-4450
642 Meadow Lane Dr.
CLEVELAND 24

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30
ACCOUNTSINSURED

SUPERIOR

% SAVINGS

3 miegamų mūrinis bungaląw, rūsys, papildomas
šeimai kambarys, lj/2 gara
žo.
RE 1-9470

M. A. SCHNEIDER CO.
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TO $10,000.00

VYT. SENKUS
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PRIVALO PARDUOTI!!!

Visais namų, automobįlių
ir kitais apdraudos reikalais
kreipkitės į vienų iš seniau
sių apdraudos įstaigų Cleve
lande.
Mūsų ”Stock Casualty
Co’s” duoda 15-25% nuolai
dos geriems mašinų vairuo
tojams.
Mūsų ”REAL ESTATE”
Įstaiga yra narys "NORTHWEST MULTIPLE LISTING SERVICE”.
ATSTOVAS

•

HOME AND
REMODELING LOANS
LN TOWN OFFICE - 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

JAKUBS <& SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.
6621 Edna Avenue

EN 1-1763

936 East 185 St.

KE 1-7770

DAIL. ALFONSAS OARGIS DALYVAUIA MENO PARODOJE
TURKIJOJE. IRANE, PAKISTANE...

Nr. 30

1963 m. kovo 13 d.

KAS IR KUR?

SEPTYNIOLIKTOJI
REZOLIUCIJA

• Prof. Pr. Padalis, iš
Phoenix, kur profesoriauja
vietiniame u n i v e rsitete,
kontaktavo kongreso atsto
vą John J. Rhodes, kuris
įnešė j Atstovų Rūmus nau
ją rezoliuciją Pabaltijo
kraštų laisvės reikalu.
• Dr. Stasys Petrauskas,
Elizabeth, N. J. apmokėjo
ir šiemet 1 Dirvos prenu
meratą Vasario 16 Gimna
zijos mokiniui.
Dirva siuntinėjama 20
mokinių. Dar laukiama visa
eilė aukotojų atsiliepiant.

• Dirvoie galite įsigyti ar
užsisakyti paštu šias j ang
lų kalbą išverstas lietuvių
rašytojų knygas:
Lithuanian Quartet — 4
novelistų kūriniu rinkinys
— $4.95.
Selected Lithuanian Short
Stories — $5.00.
Memories of a Lithuanian
Bridge — V. Kudirka —
$2.00.
Knygas redagavo St. Zobarskas. išlaido Maryland
knygų leidykla.

PHILADELPHIA
INŽ. VYTAS KLEMAS su žmo
na Vida išvyko Į Vak. Vokietiją,
Braunschweig Universitetą, ruoš
tis daktaratui.
Inž. V. Klemas aukštuosius
mokslus baigė Massachusetts
Technologijos Institute, Įgyda
mas bakalauro laipsnĮ 1957, o
masters degree -- 1959 m. Stu
diją metu aktyviai.reiškėsi skau
tų organizacijoje. General Electric Co. greit atkreipė adminis
tracijos dėmesĮ, kuri jam ir pa
siūlė ruoštis daktaratui Pennsylvanijos universitete. Studijuojant
šiam universitete buvo paskirtas
dirbti Į Įvairius departmentus,
kad galėtų geriau susipažinti su
administracijos darbu ir kompa
nijos struktūra. Vėliau buvo per
keltas Į raketų išvystymo sky
rių. Čia dirbdamas, daug prisi
dėjo prie raketų projektavimų.
Kada Amerika pasieks mėnulį,
galėsime didžiuotis, kad prie to
pasisekimo nemaža prisidėjo ir
lietuvis.
Praeitais metais Braunschweig universiteto prof. Dr. Hans
Georg Unger lankėsi Amerikoj.
Patyręs apie inž. V. Klemo ga
bumus, pakvietė baigti daktara
tą jo vadovaujamam universite
te. General Electric Co. pasiū
lė stipendiją. Inž., V.Klemas kvie
timą priėmė. Jo bendradarbiai
vasario mėn. 15 d. suruošė pui
kias išleistuves ir aprašė tos
kompanijos laikraštyje. Kitas iš
leistuves turėjo lietuvių tarpe.
Džiaugiamės inž. V. Klemo
pasisekimu ir linkime sėkmės
moksle.
Ax.

Jau turime JAV Kongre
se 17 rezoliucijų Pabaltijo
valstybių laisvės reikalu.
Naujos rezoliucijos autoriu
mi yra kongresmanas Robert Taft, Jr. (R. — Ohio).
Jo rezoliucijai duotas eilės
numeris — H. Con. Res.
103. Kongresmaną Robert
Taft, Jr., šios rezoliucijos
reikalu kontaktavo Pranas
Gudelis iš Dayton, Ohio, ir
kongresmanas Glen Lipscomb iš Kalifornijos.
Pranas Gudelis yra žino
mas Lietuvos Vyčių veikė
jas: buvęs tos organizacijos
centro valdybos pirminin
kas ir eilę metų kasininkas.
Kongresmanas Glen Lipscomb, kaip jau visiems ži
noma, yra rezoliucijų pradi
ninkas. Kartą kongresma
nas Glen Lipscomb kalbėjo
Rezoliucijoms Remti Komi
teto vadovybės nariams:
”Jums reiktų stengtis, kad
rezoliucijų, kaip manoji, bū
tų įnešta į JAV-bių Kon
gresą kiek galima daugiau.
Juo daugiau jų bus įnešta,
tuo lengviau pavyks bent
vieną iš jų pravesti. Prana
šauju, kad viena iš rezoliu
cijų bus pravesta pirm Se
nate, negu kad Atstovų Rū
muose”. Kongre s m a n a s
Lipscomb patarė kongresmanui Taft šią rezoliuciją
įnešti. Padėkokime kongresmanui Taft už rezoliucijos
įnešimą.

NAUJOS KVOTOS
LIETUVOJ GIMUSIEMS?

Dr. T. Palionis, GreenBay.. 4.00
D. Penikas, Broolyn........... 4.00
P. Druseikis, Rochester.......2.00
V. Budrys, Chicago.............. 2.00
J. Gaižutis, Detroit..............4.00
V. Bačiulis, Cleveland...........1.00
J. Gaurilius, Chicago........... 5.00
V. Jokūbaitis, Cleveland.......4.00
St. Smaižys, Cicero............. 3.00
A. Šumakaris, Cleveland .... 2.00
J. Šepetys, Detroit.............. 4.00

Mūsų brangiam švogeriui

PRANUI PRAČKIUI
mirus, nuoširdžiausiai užjaučiame ir kartu su Jo

žmona BRONĖ giliai liūdime
Dr. B. ir M. Jankauskai
ir sūnus Eduardas

PRANUI PRAČKIUI
mirus, gilaus liūdesio valandoje nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime su Jo žmona BRONE
Inž. A. ir dr. J. Vytuviai ir
Dr. I. ir dr. S. Ališauskai

DETROITO LIETUVIŲ
NAMAI

Daug kartų buvo kalbėta,
posėdžiauta ir po dešimt
mečio įsigyta savi namai su
didele skola. Daug pastangų
padėta, šiandien mums, detroitiečiams, nieko kito ne
liko, kaip prisidėti prie ga
lutinio namų išpirkimo ir
tinkamo jų papuošimo bei
dekoravimo Lietuvių daili
ninkų meno piešiniais ir pa
veikslais.
Kovo mėn. 3 dienos D. L.
Namų Draugijos metiniame
susirinkime paaiškėjo, kad
namų teisiniai reikalai su
tvarkyti, lieka tik užbaigti
skolą mokėti.
Iš valdybos ir revizijos
komisijos pranešimo paaiš
kėjo, kad šiuo metu DLN
Dr-jos santykiai su Dariaus
ir Girėno Klubu, kuriam iš
nuomotas baras, finansiniai
reikalai tvarkomi patenki
namai ir jokių nesusiprati
mų nėra.
Detroito lietuviai naudo
jasi Namų patalpomis tiek,
kiek leidžia sąlygos. Susi
rinkimas išreiškė pageida
vimą, kad Namų Draugija
ruoštų Naujųjų Metų suti
kimą, jei Detroito L. Ben
druomenė juose neruoštų.
Mat, bendruomenei patalpos
Naujų Metų sutikimui kiek
mažokos. Susirinkimas iš
reiškė pageidavimą, kad bū
tų sutvarkytas nariams rei
kiamų pažymėjimų paruoši
mas, Draugijos įstatų per
žiūrėjimas ir pritaikymas
n a u jiems reikalavimams.
Ypač turi būti dėta pastan
gų, kad prie namų draugi
jos būtų sukurta visa lietu
vių bendruomenė Detroite,
nes tuo būdu būtų likviduo
Kovo 11-22 d. New Yorke, The American Federation of Arts Gal- ta skola ir pradėta plėsti
lery, 41 E. 65 St., atidaryta Amerikos dailės meno paroda kurioj draugijos veikla.
dalyvauja ir mūsų tautietis dail. Alfonasas Dargis, iš Rochesterio.
Ši paroda bus kilnojama per 3 metus Turkijoje, Irane, Pakistane,
globojama tų kraštų vyriausybių^ kultūriniam bendradarbiavimui
tarp JAV ir minėtų kraštų išreikšti. Parodai meno kūrinius atrin
ko: Paul Mills, Oaklando meno muziejaus direktorius; Dr. Allen S.
Weller, Illinois universiteto profesorius; Harris K. Prior, Rocheste
rio Memorial meno galerijos direktorius. Parodos reikalu informa
cines meno žinias tvarko H. Harvard Arnason, Guggenheimo muzie
jaus New Yorke viceprezidentas. Nuotraukoje dail. Alfonsas Dargis
darbo metu prie savo kūrinių.

Senatorius P. A. Hart su
rikiavo visą eilę senatorių
ir kongresmanų pravesti
naują imigracijos (kvotų)
įstatymą E. 3p43, pagal ku
rį būtų į JAV įleidžiama
per metus 1,841 asmuo gi
męs Lietuvoj (buvo tik
da Misiūnaitė, sudarė jaukų Įs
BALTIMORE
pūdį. Finis Semestri pasisekė
384). šiuo metu arti 2,000
labai gerai. Baltimorės studen
lietuvių prašymų laukia ei
Studentu žinios
tai susilaukė svečių iš New Yorlės — kvotos numerio. Įsta
tymo S. 3043 pravedimą re Baltimorėje akademinio jau ko, Philadelphijos ir Washingmia 59 įvairios organizaci nimo skaičius nedidelis ir be to tono. Narių bendradarbiavimas
jos. Yra vilčių, kad tas įsta išsimėtęs po (vairius universi ir vakaro pasisekimas Įrodo, kad
tetus. Prieš kelis metus dides studentai jau gali visuomenei su
tymas bus pravestas.
ruošti gerą koncertą.

DIRVAI AUKOJO

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS

Susirinkimas įgaliojo val
dybą, kad ji imtųsi žygių
supirkinėti parduod amus
namus prie Lietuvių Na
mų, kad tuo būdu prapietus
automo''iliams statyti vietą.
Ii* šiuo reikalu, D. ir G. Klu
bo valdyba turės glaudžiau
bendradarbiauti dėl-sklypų
įgyjimo. Priimta 1963 me
tams sąmata.

Susirinkimas praėjo dar
nioje nuotaikoje, tik buvo
pasigesta Namų Draugijos
Valdybos pirmininko, kuris
vis dar pririštas prie lovos
aziatiško gripo. Tikimės,
jog pirm, ir valdyba toliau
veš tą vežimą, kuris buvo
sunkiausias namus įgyjant.
Valdybai ir remonto komi
sijai susirinkimas išreiškė
didelę padėką už nuveiktus
didelius darbus.
A. M.

WORCESTER
Kaziuko mugė
Kovo 24 d. Neringos viet.
sesės , padedamos broliti
skautų ir tėvelių,rengia tra
dicinę Kaziuko mugę Mai
ronio naujame parke nuo 1
vai. iki 4 vai. Ten bus gali
ma įsigyti lietuviškų rank
darbių, o taip pat įvairiti
skanėstų. Tėveliai ten pat
galės pavalgyti pietus ir pa
ragauti lietuviškos giros.
Programoje bus tautiniai
šokiai ir suvaidintas "Meš
kiukas Rudnosiukas”. Pro
grama prasidės 3:30 v. p. p.
Ten pat 4 vai. įvyks iškil
minga "Neringos” viet. ir
"Nevėžio” tunto sueiga ir.
šv. Kazimiero minėjimas.
Apie šv. Kazimierą kalbės
v. s. Adolfas Venclauskas.
Visi 1 Kaziuko mugę ir iš
kilmingą sueigą ir minėji
mą kviečiami atsilankyti.

STASIO PILKOS
REČITALIS RYTUOSE
Režisierius ir aktorius Stasys
Pilka, kovo 17 d. 4 vai, popiet,
Brooklyne Apreiškimo par. sa
lėj duos lietuvių ir pasaulinių au
torių kūrinių rečitalĮ. Muzikinę
dalį išpildys pianistė Aldona Kepalaitė.
Rečitaliui organizuoti sudary
tas iš visuomenininkų komitetas,
kuriam vadovauja dr. Kęstutis
Valiūnas. Komitetan Įeina Vincė
Jonuškaitė, Toska Dauba raitėSkobeikienė, Helen Kulber, dr.
A. Snieška, A. Dimas, Z. Jurys,
F. Morkus, J. Stukas, inž. J. Va
laitis, A. Landsbergis ir V. Žu
kauskas.
Laukiama visuomenės atsilan
kymo ir tinkamo jubiliato Stasio
Pilkos 40 metų sceninio darbo su
kakties proga Įvertinimo.
(vv)

nis skaičius Baltimorės studen
Baltimorės studentai baigė Litų lankė Marylando Universite
tuanus
vajų kovo 10 d. Vajaus
tą netoli VVashingtono. Studentų
veiklos Baltimorėj taip ir nebu rezultatai paaiškės vėliau, (es)
vo. Tik po kelių metų, Baltimo
rėje atsirado didesnis skaičius
studijuojančio jaunimo. Pradėjo
CHICAGO
veikti L. S. S. skyrius. Pradėjus
naujus mokslo metus buvo su LB CHICAGOS APYGARDOS
šauktas susirinkimas, išrinkta VALDYBOS 10 METŲJSIKŪRIMO
valdyba; E. Šilgalis -- pirm., S. SUKAKTIES MINĖJIMAS
Milunaitis — vicepirm., K. Če
LB Chicagos apygardos valdy
sonis -- sekr., ir A. Kalnietis
Lietuvos Vyčių New Yorko kuopa metinėje šventėje kovo 3 d. Ap
ba
š.m. balandžio mėn. 20 d. B.
-- ižd. Sekančiame susirinkime
reiškimo parapijos salėje Brooklyne paminėjo šv. Kazimierą. Links
Pakšto
salėje
rengia
Chicagos
buvo diskutuojami visų metų veik
mąją programą atliko akt. V. Žukauskas. Prie stalo sėdi iš kairės:
los planai. Buvo nutarta daugiau apygardos valdybos 10 metų Įsi
J. Stukas, kun. J. Pakalniškis ir kleb. kun. N. Pakalnis.
kūrimo
sukakties
minėjimą
ak

bendrauti su artimesniais mies
Vyt. Maželio nuotrauka
tais Philadelphia, New Yorku, tą su menine programa...
Patterson, N.J., ir VVashingtonu ir pagyvinti visuomeninę veik
lą.
Sausio 12 d. Įvykusiame susi
rinkime paskaitininku buvo pa
kviestas Matas Brazas. Jis kal
bėjo tema "Lietuvių Studentų veik
la Lietuvoje". įdomi diskusija ir
naujos idėjos Įrodė, kad paskai
tininkas paveikė klausytojus.
Vasario 23 dieną Baltimorės
Lietuvių Studentų Sąjunga suren
gė Finis Semestri tema "Dzūkas
Ispanijoj". Programos pranešė
jos buvo Birutė Bogutaitė ir Ge
nė Buračaitė, kurios suredaga
vo labai Įdomų laikraštėlĮ. Is
panė Audronė Svotelytė ir Dzū
kas Vytautas Dūlys pašoko Ispa
nų šok(, pritariant gitaroms Al
fredui Kudirkai ir Aleksandrui
Radžiui. Be to, Baltimorės mer
gaičių trio iš Birutės Bogutaitės, Emilijos Zupkutės ir Danos
Pukelytės padainavo kelias dai
neles. Programa buvo atlikta vie
tinėm jėgom, bet kaip girdėti,
- ■
--........ -....-paliko neblogą ĮspfldĮ studentų
New Yorko vyčiai suvaidinę vaizdelĮ apie šv. Kazimierą per metinę šventę kovo 3 d. Brooklyne. Nuo
tarpe. Išpuošimas salės, kur ne
Vyt. Maželio nuotrauka
mažai darbo (dėjo studentė Vi traukoje: Mažeikaitė, Kulikauskaitė, Ramančionis, Dėdinas, Mažeika ir kt.

