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GOMULKA NORI NEPRIKLAUSOMO’ KOMUNIZMO f \ i

Jis pasisakė prieš tarptautinio komunizmo organo buvimu ir pabrėžė, kad 
partija neturi gauti įsakymu iš užsienio...
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Lenkijos komunistų par
tijos vadas Wladyslaw Go
mulka neseniai pasakė kal
bą, kuri už Lenkijos sienų 
nesusilaukė didelio dėme
sio. Sovietijoj ji buvo iš
cenzūruota, o Vakaruose
nuo jos nukreipė dėmesį ’ nusikaltimai ir yra pasek- 
nesutarimai tarp Pekino ir 
Maskvos.

Savo kalboje Gomulka 
aštriai kritikavo staliniz
mą. Jo kritika buvo labiau 
pagrista negu Chruščiovo, 
kuris pasitenkino tik pavir
šutiniškais kaltinimais Sta
linui. Gomulka labiau kriti
kavo marksistinę doktriną.

Lenkijos komunistų va
das yra nuomonės, kad ne
reikia peržengti ribų kovo
je su režimo priešais viduj 
socialistinio krašto. Di
džiausia Stalino klaida bu
vo noras realizuoti ūkių ko- 
lektivizaciją per jėgą, sako 
Gomulka. Vietoj pripažinęs 
kai kurias kritikas pagris-
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NAUJAUSIA KLAIDA
Prezidento Kennedžio pa

sikalbėjimą su Adžubėjum 
prancūzų vyriausybė laiko 
naujausia klaida tragiškų 
klaidų virtinėje.

Prancūzams atrodo, kad 
Kennedys pasisakė esąs pasi
rengęs aukoti vakarinės Vo
kietijos interesus-už sąjungi
ninkų interesą pasilikti Ber
lyne.

Prancūzijos prezidentas De 
Gaulle mano, kad pasikalbė
jimas tiesia kelią Į "naują Jal
tą". Jo nuomone, jei ame
rikiečiai ir britai būtinai no
ri derybų.su rusais, tai ne
galės jų sulaikyti, tačiau ku
riems galams Prancūzija tu
rinti tokiame dalyke dalyvauti.

Su Adenaueriu buvę sutar
ta, kad derybos būtų tik dėl 
Berlyno. Bet iš Kennedžiopa
sikalbėjimo iškyla daug pla
tesnis užsimojimas.

Kennedys kalbėjo apie taiką 
vidurinėje Europoje, apie su
tikimą palikti Vokietiją su
skaldytą bent penkioliką metų, 
ir jis jau sutiko, kad Chruš
čiovas sudarytų atskirą tai
kos sutartį su savo statyti
niais rytinėje Vokietijoje vien 
ta sąlyga, kad ta sutartis ne
sukliudytų sąjungininkams 
(simboliškai) pasilikti vakari
niame Berlyne.

•

Iš pasikalbėjimo su "laik
raštininku" išėjo jau derybų 
pradžia.

Amerikos prezidentas pa
siūlė nuolaidas iš savo pusės.

Vieną iš tų nuolaidų -- 
tarptautinę globą vieškeliui iš 
vakarų Vokietijos į Berlyną 
-- Maskva per savo garsia
kalbį Ulbrichtą jau atmetė. 
Bus reikalaujama nusileisti 
toliau: sutikti, kad Ulbrichtas 
kontroliuotų vieškelį (kaip 
Maskva iš pat pradžių numa
tė).

Prancūzai mano, kad taip 
dalykams susidėjus, vargu 
Adenaueris besutiks dalyvauti 
pasitarimuose numatyti dery
bų planui. Nes derybos jau gi 
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tomis, jis stengėsi likviduo
ti tuos, kurie su juo nesu
tiko. Toks mteodas, sakė 
Gomulka, veda į monolitiz- 
mą ir baigiasi policiniu re
žimu, leisdamas atsirasti 
asmens kultui. Tad Stalino 

mė tos griežtos doktrinos. 
Šis griežtumas sukelia įta
rimus ir sėja baimę.

Gomulka gina savo lai
kyseną. Su dabartiniu 
Kremliaus šefu praeity jis 
turėjo nesutarimų, bet jis 
yra įsitikinęs marksistas, 
tik jo marksizmo suprati
mas ir vykdymas yra švel
nesnis, negu kitų komunis
tinių kraštų vadų.

Lenkijos komunis t i n i s 
režimas žemės ūkio politi
koje paliko didesnę laisvę 
ūkininkams. Dar ir šiandien 
Lenkijoj yra daugiau nuo
savų, negu kolektyvinių 
ūkių. Lenkų rašytojai ir 
menininkai klauso ne taip 
griežtų partijos įsakymų, 
kaip Sovietijoje. Užtenka 
tik pasklaidyti lenkų žur
nalus, kur matyti pilna ab
straktinių piešinių repro
dukcijų, kurie Sovietijoje 
yra laikomi dekadentine 
meno srove.

Bet šita relatyvinė laisvė 
Lenkijoje neturi mums su
kelti iliuzijų, kad Gomulka 
krypsta į antikomunizmą, 
ar kad jis nori vienu ar kitu 
būdu prislopinti pagrindus, 
kuriais remiasi marksiz- 
mas-leninizmas.

Gomulka mano, kad kiek
vienas kraštas turi vystyti 
savo formos komunizmą, 
kuris jam labiau tinka, at
sižvelgiant istorinių ir so
cialinių to krašto aplinky
bių. Savo kalboje jis nedve
jojo pasakyti, kad jo nuo
mone, buvimas tarptautinio 
komunizmo organo yra vi
sai nereikalingas. Anot jo, 
komunistų partijai nereika
linga gauti įsakymų iš už
sienio. Galima sušaukti re- 
gijonalines konferenci j a s, 
bet tik nuomonių pasikeiti
mui, o ne įsakymų gavimui.

Gomulkos idėja nėra vie
niša. Ji šiuo metu svarbi 
tuo, kad panašią poziciją, 
po kompartijos kongreso, 
užima ir kitų kraštų komu
nistai. Italijos komunistų 
partijoje jau pučia nauji 
vėjai. Partijos vadai reika

—Kodėl jus baidotės? Mes vis esame pasiruošę derėtis!...

lauja daugiau nepriklauso
mybės, kad į jų reikalus 
nesikištų kitų kraštų ko
munistai. Indijos komunis
tų partija atvirai kritikavo 
kinų komunistus ir remia 
savo vyriausybę Kinijos-In- 
dijos sienų konflikte. „Ne
priklausomųjų” komunistų 
srovė didėja.

Kai kurie vakariečiai 
džiaugiasi tuo nauju reiški
niu ir jame įžiūri komuniz
mo susilpnėjimo ženklus. 
Bet čia jie daro klaida, nes 
komunistų partijos, kada 
galės ginti savo krašto rei
kalus, o ne vien Maskvos, 
pasidarys stipresnės ir la
biau grūmojančios.

ŽINIOS IŠ VISUR J

• Suomija atšventė savo 
44 nepriklausomybės metų 
sukaktį. Sukaktis praėjo 
didžiam susikaupime, kaip 
išsaugoti laisvę.

Į Suomijos pasiuntinybę 
Maskvoje, kur buvo suruoš
tas diplomatams priėmimas, 
buvo atsilankęs ir Chruščio
vas, vaidindamas Suomijos 
nepriklausomybės saugoto
ją

• Du Kubos diplomatai, 
buvę Ispanijoje ir pasitrau
kę iš savo postų dėl Kubos 
komunistinimo, artimiausiu 
laiku nori atvykti į JAV. 
Kadangi jie pasitraukė iš 
pareigų jau po to, kai Cast- * 
ro prisipažino esąs komu
nistas, tai manoma, kad jie 
turi pakankamai įdomių ži
nių. O antra, į Ispaniją 
Castro dabar labai piktai 
žiūri, nes iš ten gali ateiti 
labai rimta Kubos sukilė
liams parama.

• Meksikai pabalsavus 
drauge su Kuba, kad nebū
tų Amerikos Valstybių Są
jungoj svarstomos sankci
jos prieš komunistinę Ku
bą, kai kuriuose JAV sluok
sniuose prasideda nuotaikų 
kėlimas prieš tokią Meksi
kos laikyseną.

• Katangoje, kurią J. 
Tautų pastangomis norima 
be jokių kompromisų įjung
ti į Kongo valstybę, jau ke
linta diena eina mūšiai. Iš 
abiejų pusių yra aukų, o 
kovoms galo nematyti. Ka-

•B

Lapkričio 26 d. Chicagoje buvo gražiai paminėta Lietuvos karuomenės šventė. Po pamaldų, minėjimo 
dalyviai su vėliavomis, susirinko prie žuvusiųjų dėl Lietuvos laisvės paminklo Jaunimo Centro sodelyje, 
kur Ramovės centro valdybos vicepirmininkas M. Rėklaitis uždegė aukurą ir Chicagos Ramovės skyr. 
pirm. J. Gaižutis pasakė kalbą. Dainavos ansambliui giedant buvo padėtas vainikas. Nuotraukoje: 
vainiką padėjęs J. Gradinskas (dešinėje) ir prie aukuro birutietės O. Gradinskienė ir p. Tumienė.

V. Noreikos nuotrauka

AMERIKIEČIU PLEPĖJIMAS PADEDA SDVIETAMS
SUŽINOTI PASLAPTIS [Dirvos specialaus korespondento Paryžiuje)

Šnipas - tai baisus žodis, tu
ris paniekinančios ir žeminan
čios reikšmės. Pavadinkime 
žmogų šnipu -- jis turi teisės

tangiečiai pasiryžę kietai 
ginti savo laisvę ir stiprių 
jėgų spaudžiami pereiti į 
partizaninį karą.

Anglija labai aiškiai pa
reiškė savo nuomonę, kad 
ji karinei Katangos prie
vartai nepritaria.

• Buvo ruošiamasi JAV 
astronautą apie žemę pa
leisti dar šį mėnesį, bet aiš
kėja, kad nebus spėta pasi
ruošti ir pašalinti visas 
kliūtis, kurios buvo paste
bėtos neseniai skraidinant 
beždžionę. Tikima, kad tai 
bus padaryta 1962 m. sau
sio mėnesį.

• Iš Dominikonų Respub
likos pranešama, kad bai
giama susitarti su opozici
ja, vadovaujama Viriato A. 
Fiallo. Bus sudaryta nauja 
krašto vadovybė ir tuo bus 
baigtas streikas, kraštui 
nešąs didelius nuostolius.

• Vakarų Vokietija, su
prasdama pavojus, kurie 
dažnai kyla dėl Berlyno ir 
Rytų Vokietijos, planuoja 
daugiau išleisti ginklavimo
si reikalams ir karines savo 
jėgas išauginti iki 400,000 
karių.

M

užsigauti ir reikalauti viešo savo 
garbės atitaisymo.

Ar tai visada teisinga? Šni
pas, reikia turėti galvoje tikrą 
to žodžio politinę prasmę, tai 
"neuniformuotas kareivis", dir
bąs savo krašto labui. Jo prie
monės ne ginklas, bet inteligen
cija, gudrybė ir, dabartiniais lai
kais, mašinos. Jis dažnai rizi
kuoja daugiau negu kareivis. Jis 
yra pats atsakingas. Pagautas ne
turi nei prisipažinti, nei išduo
ti jam žinomus bendradarbius, 
pasiektus ar siekiamus tikslus. 
Karjeros galas -- kulka arba 
uždavinį atlikus grįžimas į be
vardę minią.

lų rolė yra milžiniška ir kas
kart didėjanti. Kaip Stalinas sa
kė -- reikia daug kareivių karui 
laimėti, bet užtenka kelių žmo
nių tinkamoje vietoje, kad priešo 
laimėjimą sutrukdyti.

Mūsų laikais, be žmonių — 
šnipų, atsirado ir be galo to
bulos mašinos -- šnipai. Pav., 
amerikiečių supersatelitai Mi- 
das ir Samos, kas trečią dieną 
skreda 450 klm. aukštumoje virš 
Rusijos. Jų jautrios ir galingos 
foto kameros sugeba kasdien nu
fotografuoti 8 mil. kv. klm. ne
paprastu tikslumu. Bet koks 
aerodromo pakeitimas, kariuo
menės sukoncentravimas, nauji 
pastatai yra aiškiai matomi.

Pridėkime prietųsatelitų Įvai
rius radarus, seismografus, 
mikrobarografus, kurie užregis
truoja kad ir mažiausią žemės 
ar oro vibraciją. Tat atrodytų, 
kad paslapčių nebegali būti.

Iš dalies teisinga, bet dabar 
didžiausias ir svarbiausias šni
pinėjimo objektas, tai kaip tik 
ir yra tos mašinos, jų gamyba 
bei galingumo paslaptys. Šių die
nų kare bus mažiau svarbu ži
noti, kiek kurion vieton yra siun
čiama kareivių, bet kokius jie tu
ri ginklus, o kiek ir kokių lėk-

ŠVEDIJOS IŠDUOTO SOVIETAMS KARIO ATSIMINIMAI
Gruodžio 14 d. Dirvoje pranešėme, kad Nau

jojoj Zelandijoj mirė Lietuvos kariuomenės kari
ninkas Jonas Jančys. Jis buvo patekęs į tą išgar
sėjusią karių grupę Švedijoje, kuri buvo rusams 
išduota.

J. Jančys buvo raginamas parašyti savo pri
siminimus. Juos pradėjo, bet nelauktai atėjusi 
mirtis, rašymą nutraukė. Ką jis buvo parašęs, jo 
šeimos ir mūsų N. Zelandijos bendradarbės Vla
dės Butkienės rūpesčiu, Dirva rankraščius jau 
gavo.

Atsiminimai įdomūs ir artimiausiu laiku Dir
voje bus pradėti spausdinti.

1,

tuvų ar satelitų skrenda, kokių 
aukščiu ir greičiu.

JAV turi puikius įrankius, ma
šinas ir žmones. Bet Amerikoje 
perdaug kalbama. Viskas yra da
roma viešai. Vos amerikiečiai 
ką nors naujo pasiekė ar išrado 
naują ginklą bei jo patobulini
mą, tuoj laikraščiai yra pilni 
smulkiausių aprašymų, nuotrau
kų,. Nurodomi fabrikai ir inži
nieriai, kurie juos gamina.

Dar keisčiau, prieš atliekant 
bet kokį bandymą, visuomenė, 
tuom pačiu pasaulis ir priešas, 
yra informuoti, kad tokią tai die
ną, tokią valandą, tokioje vie
toje įvyks toks ir toks bandy
mas. Prisiminkime pirmuo
sius JAV satelitus. Pats Chruš
čiovas juokėsi: mes, rusai, sako, 
kaip ir vištos, giedam kiaušinį 
padėję, o amerikiečiai gieda 
prieš...

Rusijoje nekalbama. Ir mes 
nieko tikro nežinome kas ten da
roma. Arba priešingai, Chruš
čiovas skelbia, kad Rusijoje, 
pav., atominės bombos, sate
litai ar raketos, gaminamos se
rijomis, masėmis "lyg dešros". 
Bet niekad jokių skaičių. Mat, 
žodis taip pat gali tapti ginklu, 
ypač nervų kare.

JAV lošia atvirom kortom. Ji 
praneša programas, duoda skai
čius, skelbia nuotraukas. Jos 
žodžiai — tai jos pačios penk
toji kolona. FBI gaudo ir areš
tuoja mažus, smulkius šnipus. 
Tuo tarpu patys senatoriai, gene
rolai ar įmonių direktoriai, vie
šai skelbia pasiektus ar netoli
mus rezultatus, norėdami gauti 
naujų kreditų.

Vokiečiai 
meisteriai, 
nepasisekė, 
žinių buvo 
spėjama, kad jei Hitleris būtų 
buvęs tinkamai informuotas, var
gu jis būt pradėjęs karą su Ru
sija, kuris buvo jo žlugimo prie
žastim.

buvo šnipinėjimo 
Bet Rusijoj jiems 
Daugumas jų turimų 
klaidingos. Ir dabar

deryb%25c5%25b3.su
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Sveikinamas savo sargybos, Hitleis išeina iš mitingo, pirmaisiais nacionalsocialistų partijos kūri
mosi metais.

Jei Hitleris būtų laimėjęs karų...
Nuo šio numerio pradedame spausdinti repor

tažą apie Tretiji Reichą, iš kurio skaitytojas su
žinos, kas tikrumoje įvyko pasirašant vokiečiy-so- 
vietą paktą? Kodėl galingos Anglijos premjeras 
kapituliavo Muenchene, kai Hitleris buvo pasiruo
šęs nusileisti?Koks sentimentas jungė Hitlerį su 
Mussoliniu? Kaip didieji kapitalistai atidarė Hit
leriui duris į valdžią? Kodėl atentatai prieš Hit
lerį niekad nepasisekdavo?

Ekonominė krizė, kuri kilo pa
saulyje 1929 metais, Adolfui Hit
leriui davė progą, kurios jis se
niai ieškojo, kaip ir visi didieji 
revoliucionieriai, pasisekimo 
laukdami tik nelaimių laikotar
pyje.

Bet Hitleris skyrėsi nuo kitų 
revoliucionierių tuo, kad savo 
revoliuciją pradėjo vykdyti tik 
po to, kai laimėjo politinę val
džią. Įvykiai taip susidėjo, kad 
grupė vokiečių politikų, pasiža
dėjusių lojališkai ginti respubli
ką, iš silpnumo pasidavė Hitlerio 
žaidiman. Bet to dar negalima 
buvo numatyti 1930 metais.

1929 metais spalio 3 mirė 
vokiečių valstybininkas Gustav 
Stressemann, kuris buvo atsie
kęs laimėjimų ir.jam pasisekė 
Vokietiją {rikiuoti į didžiųjų val
stybių tarpą, duodant kraštui 
politinį ir ekonominį pastovumą. 
Bet praėjus trims savaitėms po 
jo mirties, Wall Streete vokiečių 
akcijos pradėjo kristi. Rezulta
tų nereikėjo ilgai laukti. Vokie
čių gerbūvio pagrindinis akmuo 
buvo užsienio paskolos ir tarp
tautinė prekyba. Bet dabar, atėjus 
terminui mokėti, vokiečių pra
monininkai nebegalėjo to pada
ryti.

Hitleris buvo išpranašavęs ka
tastrofą, bet kaip ir kiti poli
tikai, jis nežinojo kas ją šukė-

POLITINĖ ATMOSFERA
* Vokietija balsuoja 1928 

metais. Krašte spindi gerbū
vis. Jos paskola Amerikoje 
siekia 7 bilijonus dolerių ir 
leidžia atstatyti pramonę. 
Darbininkų atlyginimas pa
aukštintas ir intelektualinis 
gyvenimas klesti.

* Nationalsocialistų parti
ja dar turi tik 108,000 narių 
ir yra iš visų silpniausia. 
Gegužės rinkimuose iš 31 mi
lijono ji surinko tik 810,000 
balsų ir į parlamentą prave
dė 12 atstovų.

* Smogiamieji daliniai S. 
A. (Sturmabteilung) dar tik 
kuriamoje stadijoje. Jų tiks
las palaikyti tvarką nacių mi
tinguose ir sabotuoti priešin
gų partijų susirinkimus bei te
rorizuoti tuos, kurie prieši
nasi Hitleriui. H dar teturi 
tik 200 narių ir jie skirti 
Hitlerio sargybai, kuriam yra 
prisiekę ištikimai tarnauti. 
Tik 1929 metais Hitleris jiems 
surado vadą, paukščių au
gintoją Heinrichą Himmlerį, 
kuris iš jų padarė teroro ins
trumentą Vokietijoj ir visoj 
Europoj. 

lė. Gal net mažiau už kitus jis 
žinojo, nes ekonomijoje jis buvo 
ignorantas. Bet priešingai, jis 
labai interesavosi proga, kurią 
jam krizė davė.

Reikėjo tą nepaprastą laiko-

NACIONALSOCIALISTU 
EMBLEMA

Dar 1920 metais Hitleris 
suprato, kad partija reikalinga 
emblemos, vėliavos ir simbo
lio, kuris vaizduotų naujos or
ganizacijos siekimus, paveik
tų masės vaizduotę ir vestų 
į kovą.

Ilgai žiūrinėjęs įvairius 
projektus, jis sustojo prie 
raudonos vėliavos, kurios bal
tame apskritime buvo svas
tika. Svastika buvo nukopijuo
ta iš istorinių brėžinių, nes 
ji jau buvo naudojama seno
vės Egipte ir Kinijoje.

Patenkintas projektu, Hit
leris pasakė, kad tai bus tik
rasis partijos simbolis. Rau
donoj spalvoj bus matomas so
cialinis sąjūdis, baltoj tauti
nė idėja, o svastikoj kovos mi
sija, kad nugalėtų žmogus 
arijietis.

tarpį išnaudoti savo politikos į- 
gyvendinimui. Jis pasistengė lai- 
mėti du stipriausius valstybės 
ramsčius: armiją ir pramoninin
kus.

1929 m. kovo 1’5 d. Muenchene 
Hitleris pasakė kalbą, kurioj 
kvietė armiją persvarstyti savo 
priešišką nusistatymą nacional- 
socializmui ir paramą respubli
kai.

"Ateitis nepriklauso nykstan
čioms partijoms, bet partijoms, 
kurios stiprybę semiasi iš tau
tos, kurios nori prisijungti prie 
armijos, kad vieną dieną galėtų 
ginti tautos interesus."

Hitleris įspėjo karininkus sau
gotis, kad marksistai nelaimėtų 
prieš nacius, nes jei tai įvyks, 
bus galas vokiečių armijai. Tad 
karininkai turi įsimaišyti į po
litiką, kad galėtų tapti režimo 
ramsčiais ir politiniais komisa
rais. Jei jūs neisite tiesiai, sakė 
Hitleris, jūsų žmonos ir vaikai 
bus sukišti į kalėjimus. Ir jei 
to nepakaks, jus išmes iŠ ar
mijos ir galbūt pastatys prie 
mūro...

Tada Hitlerio kalbos mažai 
kas klausėsi, bet kad armijai bū
tų žinoma, Voelkischer Beo- 
bachter atspausdino armijai spe
cialiai skirtą laidą, kurioj ji bu

vo paduota ištisai ir vėliau na
cių spaudoj dar buvo ilgai komen
tuojama.

1927 metais vokiečių armija 
buvo uždraudusi naciams savo 
tarpe verbuoti narius ir net prie
šinosi, kad nacių partijai priklau
są asmenys užimtų civilines tar
nybas armijoje. Bet 1930 metų 
pradžioje jau buvo aišku, kad 
nacių propaganda armijoje da
vė rezultatų. Ypač jaunųjų kari
ninkų tarpe Hitleriui pasisekė 
suvilioti fanatišku nacionalizmu. 
Gal būt, nemažai karininkų pri
sijungė prie nacių ir dėl to, kad 
Hitleris piešė armijai gražias 
ateities perspektyvas. O tai davė 
pagrindo tikėtis greitesnio pa
aukštinimo tarnyboje.

Nacių infiltracija į armiją pa
sidarė visai rimta ir krašto ap
saugos ministeris gen. Groener 
1930 m. sausio 22 d. išleido 
įsakymą armijai, kuriame įspė
jo karininkus apie nacių kėsini
mąsi įsiskverbti į armiją, iš
naudoti ją savo politiniams tiks
lams ir pasigrobti valdžią. Jis 
prašė karių susilaikyti nuo po
litinės veiklos ir tarnauti val
stybei nedalyvaujant partijų gin
če.

Bet jaunieji karininkai to įsa
kymo nepaklausė. 1930 m. pava
sarį trys leitenantai — Ludin, 
Scheringer ir Wendt iš Ulmo 
garnizono buvo areštuoti už 
skleidimą karininkų tarpe na
cių doktrinos ir bandymą įti
kinti savo draugus, kad nacių 
sukilimo metu jie neturi šaudyti 
į sukilėlius.

Tai buvo laikoma išdavyste. 
Bet gen. Groener nenorėjo įvy
kio iškelti dienos švieson ir 
trys leitenantai buvo atiduoti 
teisman už nedrausmingumą. 
Tačiau Scheringeriui pasiuntus 
straipsnį į Voelkischer Beobach- 
ter, nepavyko dalyko nuslėpti.

1930 m. rugsėjo mėn., savai
tei praėjus po nacių laimėjimo 
rinkimuose, karininkai buvo tei
siami Leipcige už išdavystę. Juos 
ginti stojo nacių advokatai Hans 
Frank ir Carl Sack. Bet to 
teismo įžymybėmis buvo ne kal
tinamieji ir ne jų advokatai, bet 
Adolfas Hitleris, kuris buvo 
pakviestas liudininku.

Pasinauduodamas savo orato- 
riškais gabumais ir sugebėjimais 
politinėj strategijoj, Hitleris liu
dininko suolą išnaudojo propagan
dai, patvirtindamas, kad naciai 
nesiruošia daryti sukilimų, jie 
valdžią siekia paimti legaliu ke
liu ir kad jaunieji karininkai 
klydo laukdami ginkluoto suki
limo.

"Mūsų sąjūdis nereikalingas 
griebtis jėgos. Ateis laikas, ka
da vokiečių tauta supras mūsų 
idėjas, tada 35 milijonai vokiečių 
stovės užpakaly manęs... Kai 
mes turėsime konstitucines tei
ses, mes sukursime valstybę 
tokią, kokia mums atrodys gera.

Teismo pirmininkas: "Ar irgi 
konstituciniu keliu?"

Hitleris: "Taip."
Bet Hitleris, nors kreipėsi į 

armiją, galvojo apie konservaty
vi nius sluogsnius, bet negalėjo 
palikti ramybėje savo šalininkų, 
kurie troško revoliucijos.

Jis išnaudojo progą, kai teismo

U2 MOSI! PINIGUS VYKDOMI MASKVOS NORAI
Katangos jungimas į raustelėjusį Kongą

Gerai informuotas laikraš
tininkas Fr. Ginder, apie Katan
gos bėdas taip samprotauja:

--Melskimės, kad Katanga bū
tų išlaisvinta nuo Jungtinių Tau
tų jėgų. Nors Afrika ir labai 
toli nuo mūsų, tačiau -- turime 
jąja susiinteresuoti, nes tenai 
vyksta kovos, o mūsų kraštas - 
atsistojęs tų kovų neteisingojon 
pusėn.

Kada belgai, girdi, 1960 m. 
iš tenai išsikraustė, pirmieji į 
Kongą įsikraustė raudonieji. 
Jiems padėjęs įsikraustyti Pat
ricijus Lumumba, kuris vėliau 
buvo nužudytas, o dabar -- jo 
batais apsiavęs Antanas Gizen
ga, Pragoj treniruotas komu
nistas. Šiandien -- jis gi cent
rinės valdžios vicepirmininkas. 
Vidaus reikalų ministeris tojoj 
vyriausybėj, su visa policine jė
ga -- taip pat Pragos auklėti
nis -- Kristupas Gbenye. Tei
singumo ministeris Remy 
Mwamba -- taip pat pasišven
tęs Gizengos pasekėjas.

Dabartiniam Kongo parla
mente, iš 44 vietų, 23 užimtos 
lumumbistų. Ir ko galima laukti 
iš tokio parlamento ir tokios val
džios?

KO DABAR SIEKIAMA?
Tikslingiau numatantieji po

litiką supranta (tą žino ir rau
donieji), kad jeigu Kongas visiš
kai paraudonuotų, šiaurinė to 
krašto provoncija -- Katanga -- 
liktų balta. Tat reikia viską da
ryti, kad taip neatsitiktų. Krem
liui reikalinga visas raudonas 
Kongas. O Katangai vadovauja 
provakarietiškas metodistas 
Moise Tšombe. Jis ne kartą yra 
sakęs: "Aš myliu jūsų žmones, 
myliu vakariečius"...

Nežiūrint visokiausių pamo
kų, vakariečiai tą patį daro, ką 
ir daugelį kartų jie yra padarę 
— išduoda savo draugus. Štai 
tik keletas jų tokių "klaidelių": 
1933 m. jie išdavė Rusijos žmo
nes, pripažindami Maskvos vy
riausybę, 1943 m. — jie išdavė 
mirčiai gen. Michailovičių, kiek 
vėliau -- išdavė Čiang-Kaiše- 
ką, toliau -- buvo išduota Len
kija, Čekoslovakija, Vengrija, 
Rytinė Vokietija, Latvija, Esti
ja, Lietuva, Bulgarija, Rumunija, 

pirmininkas jam priminė 1923 
metais pasakytus žodžius, ne
pasisekus pučui, kada jis sakė: 
"Galvos riedės žemėn".

Teismo pirmininkas: "Ar jūs 
paneigiate šiandien tuos žod
žius?"

--Aš galiu jus užtikrinti, -- 
pasakė Hitleris, kada nacional- 
socializmo sąjūdis bus laimėjęs, 
bus taip pat nacionalsocialistinio 
teisingumo teismai. Tada 1918 
metų revoliucijai bus atkeršyta 
ir galvos riedės...

Publikai, kuri buvo teisme, 
labai patiko tie žodžiai ir ilgai 
plojo, jog teismo pirmininkas 
turėjo nutraukti posėdį.

Trys karininkai, kurių Hit
leris nesistengė apginti, gavo 
po 18 mėnesių kalėjimo.

Bet tas 1930 metų rugsėjo mė
nuo vokiečių gyvenime buvo po
sūkiu į Tretįjį Reichą.

Kitame numery: SLAPTAS SU
SITARIMAS SU PRAMONĖS 
MAGNATAIS...

M O K A M E

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

Kuba, Tibetas, Laos. O dabar 
esą, išdavimo kelyje Vietnamas 
ir Britų Guiana.

Tuo pačiu, prie išduodamų ar 
išparduodamų žemių -- reikia 
priškaityti ir minerališkai tur
tingą Katangą. Toji sritis -- yra 
turtingiausia visam Afrikos kon
tinente. Ji gamina 60 - 70% vi
sam pasauly randamo kobalto ir 
7,5% vario. Sovietams kobaltas 
labai reikalingas hidrogeninėms 
bomboms gaminti, kai tuo tarpu 
kultūringosios šalys kobalto rei
kalauja vėžio ligai gydyti...

JUNGTINIŲ TAUTŲ VAIDMUO
ŠIOJ BYLOJ

Vasario 25 d. Jungtinės Tautos 
priėmė rezoliuciją: "Atstatyti 
tvarką Konge". Nuo to laiko — 
ir prasidėjo "tvarkymas". Gi Ka
tanga, kaip turėjo, taip ir tebe
turi, jau daugiau metų laiko, ga
na tvarkingą vyriausybę. Tai -- 
konstitucinė respublika, su sava 
vėliava, sava kariuomene, tau
tiniu himnu ir kitais valstybi
niais ženklais. Katanga turi ir sa
vus pinigus, kurie keičiami įvai
rių valstybių bankuose. O Tšom
be (prezidentas) — yra ne dik
tatorius. Jis visuose savo ėji
muose ir įstatymuose — veikia 
tik pagal parlamento daugumos 
nutarimus. Jo kabinete -- 12 
ministerių ir 4 sekretoriai.

Kodėl Katanga negali būti ne
priklausoma? Kodėl ji negali 
turėti savo vyriausybę ir sava
rankiškai valdytis?

Kolumnistas Fr. Ginder rašo, 
kad liepos 10 d. Adlai Stevenson 
įteikė J. Tautoms čekį, sumoj 
$32.204.061, kaip Amerikos 
duoklę Kongo operacijoj nuo 
1961 m. sausio 1 d. iki spalio 
31 d. Esą, kiekvienam doleriui, 
išleidžiamam kare prieš Vakarų 
pasaulio draugą, Moise Tšombę, 
Amerika sumokanti 73 centus.

Iš visų J. Tautų atstovų -- tik 
24 valstybės šiek tiek priside
da prie tos kariuomenės išlaiky
mo. Nieko nemoka Sovietų Rusi
ja ir jos satelitai, o taip pat 

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE

111 nU/C CT MAISTO ir LIKERIŲIVlIU W to I KRAUTUVĘ

2515 West 69 St. Marquette Parke
PR 8 - 9259

SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA 
Čia gėrimus pirksite tikrai pigiai! 

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:
1. ASBACH URALT ................... 5 ths. 4.95
2. BISQUIT 3 star cognac........ 5 ths. 4-98
3. MARTEL 3 star cognac .... 5 ths. 5-39
4. 1VHITE HORE SCOTCH

WHISKY..................................... 5 ths. 4.98
5. Arrow Cockt. MARTINI

OR MANHATEN ....................5 ths. 2-98
6. CONTREAU LIQUER..........5 ths. 4.75
7. Da SILVA 10 metų

Portugalų BRANDY................5 ths. 3-69
8. Kijafa Vynas..........••............... 5 ths. 1.75
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai

didelis pasirinkimas!

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

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

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

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

• Pinigti taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštų, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the L'nited Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

—Prancūzija, Italija ir Kinija 
(žinoma, Čiang-Kaišeko).

--Kas sakoma prieš Tšombę? 
--klausia kolumnistas Fr. Gin
der. O gi, girdi, jo kariuomenė 
—susidedanti iš baltųjų sam
dinių, užsieniečių, ir t.t.

--O kada gi pasidarė brunetais 
švedai, airiai,kurietenai kovoja? 
--vėl klausia tas pats kolumnis
tas. -- Ar jie ne užsieniečiai, 
ne baltieji samdiniai? Iš tikrų
jų -- jie yra J. Tautų samdi
niai, tik algas jiems moka Ame
rika. Dar gerau -- Amerikos 
mokesčių mokėtojai...

P. A.

CHICAGOS PARENGIMŲ 
_ _  KALENDORIUS_ _

GRUODŽIO 16 D. Nekalto Pra
sidėjimo seselių vienuolyno Chi
cagos apygardos rėmėjų metinė 
vakarienė Jaunimo Centre.

GRUODŽIO 16 D. Prel. Pr. 
Juro septyniasdešimt metų am
žiaus sukakties pagerbimas.

GRUODŽIO 16 D. Dail. Albi
no Eiskaus tapybos parodos ati
darymas Chicago Savings &Loan 
Association galerijoje.

GRUODŽIO 31 D. Santaros — 
Šviesos Federacijos Naujųjų Me
tų sutikimas Grecian Room,Chi
cago Music Hali patalpose, 32 
W. Randolph st.

SAUSIO 7 D. Draugo konkursi
nio romano premijos įteikimo 
vakaras Marijos Aukšt. Mokyk
los salėje.

s SAUSIO 27 D. Jūratės ir Kas
tyčio Operos Fondo balius Wes- 
tern Ballroom salėje.

VASARIO 3 D. Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Sąjungos tra
dicinis balius Drake viešbutyje 
7:30 vai. vakare.

KOVO 4 D. Chicagos skautų 
Kaziuko mugė Jaunimo Centre.
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Apsisprendimo keblumai Konge
Kongas, buvusi belgų kolonija Afrikoj, savo kunku- 

liavimu iš dalies primena pirmuosius Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo metus. Rusijos bolševikų valdžiai atro
dė, kad Lietuva turi „apsispręsti” pasilikti jų imperijos 
ribose. Lenku daugumas „apsisprendė”, kad Lietuva turi 
grįžti glaudžion unijon su Lenkija. Lietuva užsispyrė 
„atskilti” nuo vienų ir nuo kitų.

Skirtumas toks, kad anų dienų Tautų Sąjunga netu
rėjo „savos” kariuomenės ir nesiuntė karinių pajėgų mal
šinti Lietuvos „atskilėliams”, kaip dabar siunčia tram
dyti Katangos arba ir kitų Kongo dalių maištautojams 
prieš „vieningą ir nedalomą” Kongo valstybę.

* *
Konge keblumas juo didesnis, kad Afrikos plotas, 

vadinamas tuo vardu, nėra vienos tautos teritorija, 
europinės tautos sąvokos prasme. Tokio dalyko, kaip „kon- 
giečių tauta”, iš viso nėra. Iš tikrųjų, nėra nei „katan- 
giečių tautos”.

Kongo teritorijos ir paskirais vardais vadinamų jos 
provincijų sienos tėra belgų administratorių nuožiūriškai 
nubrėžtos linijos, mažai teprisilaikant kokių nors etno
grafinių duomenų. Konge gyvena ištisa eilė afrikiečių 
genčių, kurių gyvenamųjų plotų ribos nėra lengvai ap
čiuopiamos ir tikrai nesutampa su tomis administracinė
mis linijomis.

Jei tenai kiltų nepriklausomybės klausimas etnogra
finiu pagrindu, tai turėtų būti kuriama gal keliolika ar 
net kelios dešimtys „valstybėlių”. Juk ir Lietuvoje buvo 
galima įsivaizduoti tokį apsisprendimo klausimo spren
dimą, kad nepriklausomomis valstybėmis pretenduotų 
tapti atskirai žemaičiai, aukštaičiai, dzūkai, kapsai, zana
vykai ir 1.1. Beje, juk buvo gi toks dalykas (keletą sa
vaičių), kaip „Perlojos respublika”.

Kongas yra daugiau ūkinis, negu etnografinis plotas, 
sudarytas dirbtiniu keliu ir tapęs ''istoriniu faktu”. Ka- 
tanga yra tame plote svarbiausias ūkinių gėrybių šalti
nis. Kongas be Katangos būtų lyg „dvaras” be ariamos 
žemės, tik su ganyklomis ir krūmynėmis. Katanga galėtų 
gerai laikytis sau viena, kaip ūkinė, ne vienalytė tautinė 
bendruomenė. Bet likusios Kongo dalys be Katangos var
giai tegalėtų smilkti.

Katanga lošia populiaria apsisprendimo korta. Jung
tinės Tautos — irgi, bet kitokia. Jungtinės Tautos, net 
ginkluotų pajėgų pagalba, remia „protingesnį’’ apsispren
dimą: „vieningo ir nedalomo” Kongo idėją. Panašu, lyg 
tarptautinės pajėgos stotų ginti „vieningos ir nedalomos” 
Rusijos idėją prieš tos Rusijos valdomų kraštų pastangas 
apsispręsti nepriklausomai. Apsisprendimo idėja, pasiro
do, beesanti lyg dviašmenis peilis .. „

* $

Mažosios Lietuvos dalies — Klaipėdos krašto — prie 
Lietuvos prisijungimas savo laiku įvyko irgi tik iš dalies 
etnografiniais sumetimais. Jei ano meto tarptautinės po
litikos lėmėjai būtų pareikalavę konkrečiai padėti ant 
stalo Lietuvos etnografinę kortą Klaipėdos krašte, Lietu
va to krašto greičiausiai nebūtų gavusi, nes gyventojų 
tautinis susipratimas tenai jau buvo vokiečių smarkiai 
nustelbtas. Nebent ūkiniai sumetimai būtų galėję tada 
nulemti plebiscitą Lietuvos naudai.

Bet sprendimas Lietuvos naudai ir buvo padarytas, 
net ir be plebiscito, imant dėmesin labiau ūkinius, negu 
etnografinius ar istorinius Lietuvos interesus. Tarptau
tinės politikos sprendėjų akyse ūkinis Lietuvos interesas 
buvo realybė, o etnografiniai bei istoriniai sumetimai — 
tik mažiau ar daugiau simpatijos verti semtimantai. Lie
tuva visada buvo priešinga Klaipėdos krašto „atskilimo’’ 
idėjai. Lietuva turbūt būtų sveikinusi Tautų Sąjungos 
net ir karinį įsikišimą, tramdantį bandymus atskirti ap
sisprendimo pagrindu. Kaip tik toks tramdymas dabar 
kreipiamas prieš Katanga.

Konge etnografinių-istorinių sentimentų visai nėra, 
neskaitant belgų valdymo istorijos. Ūkiniai sumetimai yra 
beveik viskas. Ir dar politiniai.

* ♦

„Koegzistencinėse varžybose” daugeliui rūpi, į katrą 
svarstyklių lėkštę Kongas pateks, ir koks: ar sunkus 
(su Katangos kasyklomis), ar liesas ir bejėgis. Tas dau
giausiai ir lemia pašaliečių spaudimą į Kongą, kad jis 
„apsispręstų” būti vieningas ir nedalomas.

Maskva laukia, kad Kongas, vakariečių lėšomis, gink
lais ir krauju, būtų sukonsoliduotas, ir tik tada — sunkų 
ir stiprų — Kongą ji jau stengsis įmanevruoti į savąją 
svarstyklių lėkštę. Vakarai neturėtų nieko prieš, jei toks 
(visas) Kongas atsidurtų jų lėkštėj. Bet, iš bėdos, gal 
pasitenkintų, jei tas Kongas pasiliktų ir ant svirties, net 
prie pat pusiausvyros rodyklės. Kitiems gal užtektų ir 
vienos Katangos savoj lėkštėj, jei tai galėtų įvykti be 
skerdynių. Bet kaip tų skerdynių išvengti?

Apsisprendimas čia pasidaro jau nebe dvi —, o dau- 
giaašmenis...

V. R.
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Ignas Malėnas, vienas moderniosios mokyklos kūrėjų, Vytauto Didžiojo universitete Kaune dėstęs 
pedagogiką, dabar gyvenąs Clevelande, paruošė elementorių Ė, kuris buvo išleistas dr. Juozo Kazicko ir 
dr. Kęstučio Valiūno lėšomis, minint Neries bendrovės dešimtmetį. Tai naujas ir modernus elementorius, 
pritaikintas vaiko prigimčiai, nenuobodus ir, palyginti, neilgas kelias į šviesą.

V. Valaičio nuotrauka

ŠTAI, TURIME IR MODERNŲ SAVO ELEMENTORIŲ
Elementorius kiekvienos tau

tos kultūros istorijoje užima 
reikšmingą vietą. Skaitymo ir 
rašymo mokslo pradžia visada 
buvo ir bus didysis pedagogų rū
pestis: juk tat yra pagrindas, 
ant kurio statomas visas toli
mesnis žmogaus lavinimas.

Naujasis elementorius, kuriam 
duotas originalus vardas E, su
kels didžiulį pedagogų ir šeimų 
susidomėjimą. Tat yra moder
nus, pritaikytas vaiko prigim
čiai, nenuobodus ir, palyginti, 
neilgas kelias į šviesą. Jo au
torius prof. Ign. Malėnas yra 
vienas iš Lietuvos modernio
sios mokyklos kūrėjų, nepailstąs 
ir nenurimstąs ieškotojas naujų, 
sėkmingesnių kelių gimtosios 
kalbos mokymo metodikoje. Jis 
dar laisvojoj Lietuvoj buvo pa
rašęs keletą kalbos rašybos va
dovėlių, kuriuos sėkmingai var
todavome Lietuvos pradinėse 
mokyklose.

Visas darbas pradedamas gar
su Ė. Tat gudrus ir laimingas 
pasirinkimas, nes E labai tinka 
junginiams su priebalsiais ir 
tolimesnei trumpų dviskiemenių 
žodžių darybai. Tik žiūrėkite, 
kaip pasidaromas pirmasis la
bai lengvas žodis -- ĖMĖ ir kaip 
paskui, pridėjus daiktų vaizde
lius, sudaromi pirmieji skaitymo 
tekstai.

Mažasis skaitytojas jau po 2 
pamokų pasijunta mokąs skaity
ti. Kiek džiaugsmo, kiek susi
domėjimo ir entuziazmo!

Tos kombinacijos su garsu Ė 
eina net per 12 pirmųjų pamokų. 
Tiek laiko pakanka, kad normaliai 
protaująs vaikas suprastų skai
tymo technikos esmę. O pradžiai 
tat jau labai svarbu. Po to seka 
balsiai A, O ir kiti.

Metodo pagrinde -- dviraidis 
skiemuo, iš jo einama per kitus

P. KARALIUS
dalykus vis platyn, kol galutinai 
įsitvirtinama skaitymo procese.

Darbui įpusėjus vaikai turės

vienam kartui. Žinoma, ji bus 
nepakeliama tiems, kurie skaity
mo procese nebus pasiekę bent 
patenkinimo lygio.. Čia didelis 
pavojus ir kartu įspėjimas 
perdaug skubančiam mokytojui.

JUODĖ IR KUODE

UODĖ
KUO DĖ
JUO DĖ

EINA KUODE IR MATO: iŠ 
PO LAPO KYŠO DIDELĖ, RU
DA VABALO KOJA. KUODE IR 
MANO: TEGU ATBĖGA IR JUO
DĖ--SULE SIME ABI.

-TI-KA, TI-KA, TI._KA! - SU

Vienas puslapis iš I. Malėno elementoriaus.

uo 
KUO 
TUO

UO
NUO
ŠUO

įsidėmėti jau gana daug naujų 
skiemenų vienoj pamokoj. At
rodytų, jog tai per didelė našta

Skaitymo tekstai labai gyvi, 
pilni humoro, vaikams įdomūs. 
Vietomis sutinkame naujų, retai

NORĖČIAU SUŽINOTI

Džiaugiamės ir dažnai patys 
sau giriamės, kad laisvame pa
saulyje yra leidžiama daug lie
tuviškų laikraščių, žurnalų ir 
kitos periodinės spaudos. Tačiau 
taip pat dažnai skundžiamės, kad 
mažai skaitytojų, o dar mažiau 
bendradarbių.

Norėčiau sužinoti iš mūsų bib
liografų arba spaudos žmonių, 
kiek Nepriklausomoje Lietuvoje 
paskutiniais metais (1938 - 1940 
metais) buvo leidžiama laikraš
čių, žurnalų ir kitos periodinės 
spaudos? Taip pat įdomu,, kiek 
jų leidžiama dabar (1959 - 1961 
metais) laisvame pasaulyje?

Sužinojęs leistos ir leidžia
mos spaudos skaičius, ir juos 
atitinkamai palyginęs, norėčiau 
vėliau periodinės spaudos klau
simu daugiau pasisakyti ir kele
tą siūlymų patiekti.

VYTAUTAS KAMANTAS, 
Cleveland

mokytojų atvaizdai prisidėtų prie 
jų autoriteto išlaikymo.)

Skaitymo tekstuose paveikslė
liai, vartojami vietoje žodžių, 
vietomis per smulkūs ir neaiš
kūs. Bet tai vis antraeilės reikš
mės dalykai, kurie nesumažina 
Ė -- elementoriaus pedagoginės 
bei metodinės vertės.

Atidžiau susipažinus su E ele
mentoriaus tvarka, metodu ir tu
riniu, neišvengiamai iškils viena 
jo svarbi ypatybė: tikslingumas 
ir taupumas. Kitaip sakant, tai 
yra metodas, kuris siekia kuo 
didžiausios laiko ir jėgų ekono
mijos mokant vaiką skaityti. Nė
ra čia reikalo nė sakyti, kad jau 
vien dėl šios savybės toks ele
mentorius labiausiai tinka mūsų 
sąlygoms, kada gimtosios kalbos 
mokymui lituanistinėse mokyk
lose ir šeimose laiko labai ne
daug teturime.

Ignas Malėnas, Elementorius 
E. Išleista dr. Juozo Kazicko ir 
dr. Kęstučio Valiūno lėšomis, 
minint Neries Bendrovės dešimt
metį.

Iliustracijos dail. Vikt. Siman- 
kevičiaus.

Spaudė Saleziečių Spaustuvė I- 
talijoje 1961 m. Kaina nepažymė
ta.

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso EVerglade 4-7376 
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė. 

Chicago 22, III.
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. 
pirniad., antrad., ketvirtad., 

penktad.
Tik susitarus trečiadieniais.

DIRVOS PRENUMERATA 1962 METAMS
Kainos kyla paštui, popieriui, dažams, fil- 

moms ir visoms kitoms laikraščio spausdinimo 
bei siuntimo priemonėms. Kyla ir pragyvenimo 
išlaidos, todėl natūralu, kad ir dirbantieji nori 
gauti didesnį atlyginimą.

Išeinant iš tą sąlygą, turėtą kilti ir laikraščio 
metinė prenumeratos kaina. Bet ją ateinantiems 
1962 metams dar paliekame tokią pat — metams 
10 doleiju, o pusei metą 6 dolerius.

Tik nuo 1962 metą pradžios nebebus duoda
ma jokiu nuolaidą, kurias iki šiol duodavom. Stu
dentai, kaip ir kiti prenumeratoriai, mokės tą pa
čią kainą. Taip pat ir nauji skaitytojai, kurie iki 
šiol gaudavo 2 dolerią nuolaidą, jos nebegaus.

Užsieny gyvenantieji skaitytojai, kurią tu
rime nemažą skaičią, ir toliau mokės tą pačią kai
ną, kaip ir šiame krašte gyvenantieji. Atsimenant, 
kad jiems Dirvos persiuntimas labai brangus, 
jiems tuo sudaromos lengvatos lengviau laikraštj 
užsisakyti.

Taigi 1962 metams Dirvos prenumerata vi
siems suvienodinta: metams $10.00, o pusei metą 
$6.00.

girdimų žodžių (talalavo, tala- 
lonė, papėjo, sumuro, dudėjo ir 
t.t.) Vietoje žodelio ir vartoja
mas pliuso ženklas, (gal net per 
ilgai -- net ligi pusės elemen
toriaus).

Rašytinių raidžių šiame ele
mentoriuje sąmoningai vengta, 
nes, kaip autorius savo pasta
bose gale elementoriaus pripa
žįsta, nenorėta sueiti į konfliktą 
su amerikine mokykla, kurios 
rankraštiniai ženklai kartais 
skiriasi nuo mūsiškių.

Elementorius atspausdintas 
švariai ir rūpestingai (viena - 
kita korektūros klaidelė, kaip 
62 pusi. Ė vietoj E arba pa
kartotas bei reikalo žodis "NA
ME" 74 pūsi. -- lengvai paša
linama prieš knygą parduodant). 
Labai pagyvina tekstą ir kartu 
daug padeda mokantis atskirus 
skiemenis skirtingų spalvų rai
dės ir skiemenys.

Piešiniai moderniški, kartais 
net juokingai nedailūs. (Tik pa
žiūrėkite į mokytojus 3 arba 6 
puslapiuose. Tur būt, sunkoka 
bus sugyventi su mintimi, kad tie

Tel. ofiso PRospect 8-1717 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 West 63 St.
Vai.: 1-3 popiet ir 7-8 v. rak. 

Trečiad. ir sekmad. ofisas 
uždarytas.

šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
Rezid. 3241 W. 66th PLAUK.

Telefonas:
Ofiso REpublic 7-5020. 

Namų WAIbrook 5-3765.

J. Ramunis, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2557 W. 69th Street
(įėjimas iš Rockwell St.)

Vai.: kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 p. p. 
šeštadieniais:

2-4 p. p. ir 5-7 p. P«

GERIAUSIA DOVANA 
YRA R. SPALIO -- 

„ALMA MATER”



Nr. 141 — 4 DIRVA 1961 m. gruodžio 8 d.

Argentinoje gimusi lietuvaitė dailininkė Balčiūnienė prie savo kūrinio. A. Kirstuko nuotrauka

Ministerio B.K.Balučio ir gen. kons. P.Daužvardžio 
sveikinimai neolituanams

ČIA Mūšy VISŲ REIKALAS
Už Lietuvos ribų gyvenantiems 

lietuviams, Lietuvoje žiauriai 
maskolių okupacijai siaučiant, 
kiekvienas viešas lietuviškas 
reikalas yra visų mūsų reikalas: 
Lietuvos išlaisvinimo bylos kė
limas, lietuvybės išlaikymas, 
kenčiančios ir žudomos lietuvių 
tautos vardu šauksmas į pasaulį 
ir net nukankintųjų brolių ir se
sių vardu kalbėjimas. Tokia yra 
mūsų kraujo pareiga, tokia yra 
mūsų šventa misija. Priešingu 
atveju, mūsų gyvenimas laisvė
je būtų beprasmis, o tirpstant 
dideliame tautų katile, liktume 
medžiaga "geresnei būtybei" 
kaip F r. Nitsche pasakytų.

Dėl to nestokojame organizaci
jų, įvairių veiksnių, komitetų irr. 
reikia džiaugtis, pavienių asme
nybių, kurios kartais padaro dau
giau, negu kuri organizacija.

Nėsu atskirų asmenų garbin
tojas, bet yra asmenybių, prieš 
kurias lenkiu galvą. Vienas iš 
tokių yra dr. inž. Algirdas Nas
vytis. Parašydamas Sibiro kan
kinės Barboros Armonienės pa
sakojimų knygą "Leave Your 
Tears in Moscow", A. Nasvytis 
atliko didelį darbą, kurio jam 
pavydėti gali ir dažnas mūsų ra
šytojas. Nemanau, kad tą knygą 
ruošdamas spaudai, A. Nasvytis 
galvojo pasipelnyti, žinoma, ne
manydamas, kad ir jo kišenė nu
kentės.

Kiekvienas iš mūsų, kuris tą 
knygą yra perskaitęs, neabejoju, 
pripažins, jog ji yra parašyta 
kenčiančios ir žudomos lietuvių 
tautos šauksmo dvasioje. Tik 
Lietuvos tragediją turėdamas 
galvoje A. Nasvytis ėmėsi tokio 
sunkaus darbo, gana trumpu lai
ku užrašydamas visus B. Armo
nienės išgyvenimus ir juos tin
kamoj formoj paskelbdamas 
pasauliui knygoje "Leave Your 
Tears in Moscow".

Šias eilutes rašau ne vien A. 
Nasvytį pagerbdamas, bet ir dėl 
ne iš blogos valios mūsų silp
nybių pasisakydamas. Kaip ir 
buvo galima laukti, iš kaikurių

šviesių žmonių, kurie gerai pa
žįsta Armonų šeimą, teko gir
dėti "kritiką", esą lietuvių tau
ta turi didesnių Sibiro kankinių, 
vadinasi, kurie yra daugiau nu
kentėję...

Tokia lietuviška silpnybė yra 
dovanotina. Jokia kritika negali 
sumažinti reikšmės knygos, kuri 
iškalbingai visam pasauliui ati
dengia Lietuvių tautos tragediją 
ir jos genocidą, kurį vykdo mas
koliai. Juk jeigu panašią knygą 
būtų išleidę latviai ar estai, ir 
jeigu jos dalis būtų perspausdinta 
Life ar kitame žurnale, — mes 
ne tik nekritikuotume, bet dar 
pavydėtume ir priekaištautume 
mūsų rašytojams, kodėl jie pana
šių knygų neparašo.

Antra vertus, juk- mirusieji 
nekalba. Tūkstančiai lietuvių din
go be žinios Lietuvoje, Rusijo
je ir Sibire. Tūkstančiai žinomų 
lietuvių nukankinta Sibire. Ne 
vienas iš jų, likę gyvi ir laisvi, 
būtų patys parašę nežmoniškų iš- 
išgyvenimų atsiminimus, kaip 
tai padarė eilė vokiečių, grįžusių 
iš rusų belaisvės, kaip tai pa
darė eilė žydų, išsigelbėjusių iš 
nacių kacetų.

Juk ir mūsų tautiečiai, išsigel
bėję iš sovietų ir nacių praga
ro, ne vienas parašė atsimini
mus. Pulk. Jonas Petruitis dar 
Lietuvoje spėjo parašyti knygą 
"Kaip jie mus sušaudė". Jeigu 
jis būtų buvęs sušaudytas 1941 
m. prie Červenės (Gudijoj), var
gu ar kas kitas būtų prašęs tokią 
knygą, kurioje į mus kalba ne 
tik pats autorius, bet ir visi tie, 
kurie ten buvo sušaudyti... Ta 
knyga išversta vokiškai ir ang
liškai, gal būt jau užmiršta. Be 
Balio Gaidžiūno "Pakeliui į mir
tį", "Vieneri metai ir viena sa
vaitė", be Jono Grigolaičio "Na
cių pragare" ir be B. Sruogos 
ir kun. St. Ylos šiurpių atsimini
mų apie Stutthofo kacetą, netu
rėtume gyvų liudininkų apie lie
tuvių kančias nacių kacetuose. 
Ir jie kalba ne tik savo, bet ir 
visų kacetininkų vardu, bendrų

kančių draugų ir tautiečių, ku
riems nepavyko išsigelbėti.

Taip ir B. Armonienės išgy
venimų pasakojimai yra jos buvu
sių bendrų kančių tautiečių ir 
draugų pasakojimai. Gi A. Nas- 
vyčio- surašyto j formoj tie pa
sakojimai yra Lietuvių tautos 
kaltinimasis aktas raudonajai 
Maskvai.

Todėl nelaukime kol tą knygą 
išpirks patys amerikiečiai, kurie 
taip pat, kaip ir mes, esame ne
rangūs brangesnę knygą nusi
pirkti. Mūsų pareiga padėti ja? 
išplisti. Pareiga, nes tai yra 
lietuviškas reikalas, mūsų visų 
reikalas. Turime gi ryšius su 
kaimynais amerikiečiais. Kaip 
tik Kalėdų išvakarėse, čia įpras
toje dovanų madoje, vienam kitam 
šviesesniam amerikiečiui pasiū
lykime nusipirkti ar padova
nokime, jei išgalime. Ir tuo pa
darysime tikrai gerą darbą.

J. Nendrė

(Iš sveikinimų Neo-Lithuania 
Korporacijos suvažiavimui)

ENTUZIAZMO JŪSŲ GERUOSE 
DARBUOSE...

Ačiū už pakvietimą ir laišką 
Neo - Lithuania suvažiavimo rei
kalu. Negaišinsiu laiko, nes --gi 
žinote: "time is money".

Tad — kalnai geriausių lin
kėjimų suvažiavimo delegatams 
ir visiems neolithuanams! O už 
vis labiausiai — entuziazmo Jū
sų geruose darbuose! Nes visa
dos verta nepamiršti, kad nie
kas, niekados, nieko 
tikrai vertingo nepada
rė ir didžiai kilnaus 
neatliko be entuziazmo...

Daug asmeninės laimės vi
siems ir galimai išmintingesnės 
ir vaisingos darbuotės suvažiavi
mui

Nuoširdžiai Jūsų
B. K. Balutis,

Korp! Neo Lithuania garbės 
narys

Man nepaprastai malonu svei
kinti jus, mieli neo-lithuanai, 
savo ir jūsų garbės nario, Lie
tuvos ministerio Balučio vardu. 
Ministeris Balutis savo linkėji
mą suveda į tris žodžius "entu
ziazmo geriems darbams". O kas 
dabar yra gerieji ir didieji dar
bai, kuriuos reikia dirbti su en
tuziazmu? Aišku, tautinių gretų 
stiprinimas ir kova dėl Lietuvos 
laisvės. Tautinės gretos yra stip
rinamos įvairiais patriotiniais 
susibūrimais ir subuvimais. Jie 
yra pasiruošimo barai. Jūs juose 
esate stprūs. Stipriems būnant, 
reikia ir stiprius darbus dirbti. 
Be to stiprumas silpnėja.

Dabartiniu laiku, einant kovai 
tarpe dviejų milžinų, esant Lie
tuvai vieno milžino okupuotai, 
mums reikia padėti savo darbu 
tam milžinui, kuris Lietuvos 
teises ir interesus palaiko. Mums 
reikia rodyti savo entuziazmą 
Lietuvos teisių bei aspiracijų

gynime ir reklamavime. Mums 
reikia eiti į platesnius horizontus 
ir skelbti savo evangeliją.

Šiuo metu žmonių balsas stip
riai populiarinamas ir vis 
daugiau ir daugiau įgauna svorio. 
Pastaromis dienomis yra atgai
vintas ir sustiprintas žmonių ak
cijos sąjūdis --People-to-Peop
le programa. Šitos programos 
galva prezidento Kennedy yra pa
skirtas buvęs J. A. V. preziden
tas Eisenhoweris. Organizaci
ją sudarys 100 įžymiųjų Ame
rikos žmonių. Jos vykdomasis 
komitetas bus iš 9 asmenų, su 
centru Kansas City.

Į šitą sąjūdį reikėtų įsijungti

ir lietuviams, ypatingai tokioms 
organizacijoms, kaip Neo-Lithu
ania. Neolithuanai ir visos ki
tos akademinės bei inteligen- 
tinės organizacijos turėtų su
daryti Lietuvos reikalų komisi
jas, kurios pasidarytų tų reika
lų specialistais ir padėtų savo 
organizacijų nariams veikti Lie
tuvos labui.

Metęs šias kelias mintis, jun- 
giuosi į Ministero Balučio min
tį -- linkiu Jums stiprumo ir 
entuziazmo visuose darbuose — 
ypatingai kovoje dėl Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės.

P. DAUŽVARDIS, 
Lietuvos Generalinis Konsulas

LIETUVIŠKI SŪRIAI, JUODA DUONA. AUKŠ
ČIAUSIOS RŪŠIES RŪKYTI KUMPIAI. DEŠROS 
IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU

NAMI KRAUTUVĖJE

MARTHA&PETER LISAUSKAS
6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y.

Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.

IŠKIRPKITE IR JITSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

Prašau atsiųsti.......
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą: ..
Name

No. Street ' City Statė

NAUJI RADIO-PATEFONAI 
PILNAS

STELČEO
su dviem prijungiamais garsiakalbiais

Priedas du garsiakalbiai.

VISAIS REIKALAIS KREIPTIS Į ATSTOVĄ:
S. GRABLIAUSKAS

5 Thomas Park So. Boston. 27, Mass.
Telef. AN 8-5467

DIRVOS ROMANO KONKURSAS
Dirvos redakcija skelbia pirmąjį romano konkursą. 

Lietuviai rašytojai nuoširdžiai kviečiami tame konkurse 
dalyvauti. Laimėtojui bus išmokėta 1,000 (vieno tūks
tančio) dolerių premija.

Kiekvienam rašytojui, dalyvaujančiam konkurse, 
skelbiamos šios sąlygos;

a) Veikalo žanras — romanas.
b) Veikalas turi būti niekur nespausdintas.
c) Veikalo tematika ir dydis neaprėžiami, bet kūri

nys turi būti vertingas literatūriniu požiūriu.
d) Konkursą laimėjęs autorius premijuotą kūrinį lei

džia spausdinti Dirvoj be atskiro atlyginimo.
e) Premijuoto romano autorius pasilieka sau atskiro 

išleidimo teises, bet sutinka dėl leidimo sąlygų 
tartis visų pirma su Vilties Draugijos leidykla.

f) Viena rankraščio kopija, perrašyta mašinėle, jury 
komisijai atsiunčiama iki 1962 m. rugpiūčio 15 d., 
6 vai. vakaro.

g) Konkurso slaptumui užtikrinti, veikalai siunčia
mi tokiu būdu: 1. Autorius veikalą konkursui duo
da ne tikra savo pavarde, bet pasirašęs slapyvar
džiu, 2. Prie rankraščio pridedamas uždaras vo
kas, ant kurio pakartojamas minėtas autoriaus 
slapyvardis, 3. Vokan įdedamas mažesnis uždaras 
vokelis su tikra autoriaus pavarde ir adresu.

h) Jury komisijos nepremijuoti veikalai grąžinami 
autoriams išlaikant šiuo atveju reikalingą slap
tumą.

i) Jei kurį nors nepremijuotą romaną Dirva norėtų 
spausdinti savo skiltyse, dėl to su autorium ta
riamasi atskirai.

k) Dirvos romano konkurso jury komisiją sudaro 
Dirvos redakcijos atstovas — Stasys Santvaras, 
du rašytojai, Lietuvių Rašytojų Draugijos nariai 
— Antanas Gustaitis ir Faustas Kirša, ir du gro
žinei literatūrai artimi asmenys — dail. Viktoras 
Vizgirda ir Juozas Kapočius. Jury komisijos 
sprendimai daromi balsų dauguma.

l) Konkursą laimėjusiam rašytojui 1000 dolerių pre
mija bus įteikta Clevelande, Ohio, Dirvos meti
nės šventės metu, 1962 m. rugsėjo 29 d.

m) Dirvos romano konkursui rankraščiai, perrašyti 
mašinėle, nelaukiant nustatyto termino, siunčia
mi šiuo adresu: Stasys Santvaras, Dirvos romano 
konkursui, 404 K St., So. Boston, Mass., U.S.A.

/

Dirvos Redakcija

KVIEČIAME rillEn IAURYTI PAS MUŠI

&/ Of MOKAME UŽ BONU 
W4/o TAUPMENAS
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 

valdžios agentūrą.

KAS DU MENESIUS DUODAMOS VIS NAUIOS
DOVANOS TAUPYTOMIS

P. J. KERSIS
Turėdami reikalų prašom į mane kreip

tis namų telefonu OL 7-2521 — Peninsula.

ST. ANTHŪNY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

sekretorius
Blshop 21397
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PRAEITIES VEIDRODIN PASIŽIURĖJUS... Grupė amerikiečių lietuvių 1937 metais Metropolio res
torane su Lietuvos vyriausybės, organizacijų ir spaudos atstovais. Nuotraukoje atpažinti ministeris 
pirm. J. Tūbelis, kun. Bakšys, solistė Darlys, Babravičiai, aktorė Rymaitė, Jieva Trečiokienė, R. 
Skipitis.

BALYS SRUOGA - POETAS IR DRAMATURGAS
Balys Sruoga, tikrasis 

lyrikas (1896. II. 2. — 1947.
X. 16.) poezijoje, lieka toks 
pats ir dramaturgijoje. Pla
čių polėkių, gyvo tempera
mento ir begalinės temati
kos kūrėjas. Savo autobio
grafijoje sako: ”... visa

NEAKIVAIZDINIS LITUANISTIKOS DĖSTYMAS
Chicagoje veikiąs Pedagoginis 

Lituanistikos Institutas, siekda
mas pasitarnauti didesniam lie
tuvių jaunimo skaičiui, gyvenan
čiam įvairiuose kraštuose ir ne
turinčiam reikalingiausių sąlygų 
siekti aukštesnio lituanistinio 
išsilavinimo, yra pasiruošęs 
pradėti neakivaizdinį (korespon- 
dencinį) lituanistinių dalykų dės
tymą. Šis dėstymo būdas, kurio 
reikalingumas jau seniai jaučia
mas, galės būti prieinamas kiek
vienam ir bet kame gyvenančiam 
lietuviui.

Institute einami šie dalykai:
1. LIETUVIŲ KALBA. --Bend

rinės lietuvių kalbos kursas. 
Morfologija. Fonologija ir foneti
ka. Sintaksė. Akcentologija. Dia
lektologija. Lietuvių kalbos isto
rija.

2. LIETUVIŲ LITERATŪRA.-- 
Lietuvių tautosaka (liaudies po
ezijos žanrai, tikėjimai, papro
čiai). Literatūrinės srovės bei 
kryptys ir jų atgarsiai lietuvių 
literatūroje. Naujausioji lietu
vių literatūra rusų okupuotoje 
Lietuvoje ir tremtyje bei išeivi
joje.

3. LIETUVIŲ T AUTOS ISTORI
JA. -- Lietuvos istorijos šalti
niai ir periodizacija. Lietuvos 
kaimyninių kraštų istorinė ap
žvalga. Lietuvos kultūros istori
ja. Pasaulio lietuvių istorija. 
Lietuvos istorijos problemos. Is
torijos metodologija.

4. LIETUVOS MENO ISTORI
JA. -- Lietuvių Liaudies me
nas. Žymesnieji lietuviai meni
ninkai.

5. PEDAGOGINIAI DALYKAI. 
--Psichologija. Didaktika. Me

VLNIAUS "ŠLUOTA" JUOKIASI...

Kortos rodo, kad dirbti paskirs į kolūkį...
J. MARTINAIČIO piešinys

gyvenimo disonansų aid i j a 
turbūt ne mano vieno išpa
žinties verta.

Jeigu B. Sruogos negali
me rikiuoti šalia tokių sim
bolistų, kurie veržiasi į 
transcendentinį pasaulį ir 
braido sunkioje problema

todikos (lietuvių kalbos, litera
tūros, istorijos). Pedagoginė 
praktika.

1961 - 62 m. m. įvedami ir kai 
kurie nauji kursai: Lietuvos etno
grafija, žurnalistikos pagrindai 
ir kt.

Instituto klausytojais priima
mi asmenys, baigę aukštesniąją 
lituanistinę arba tolygią mokyklą 
ir išėję bendrąjį vidurinį moks
lą (high school). Kol kurios iš 
minėtų sąlygų trūksta, asmuo 
yra laikomas laisvu klausytoju. 
Kurie klauso tik vieną ar kelis 
Institute einamus dalykus (kal
bą, literatūrą ar kt.), laikomi 
hospitantais. (Smulkiau apie Ins
tituto programą ir kitus dalykus 
suinteresuotieji galės sužinoti 
betarpiškai, užmezgę ryšį su 
pačiu Institutu).

Galutinį neakivaizdinio dėsty
mo suplanavimą Institutas galės 
atlikti tik tada, kai jis turės 
bent atitinkamą minimumą klau
sytojų, norinčių eiti Institute dės
tomą kursą.

Siunčiant Institutui registra
cijos laiškus, suteikiamos tokios 
žinios: 1. vardas ir pavardė, 2. 
gimimo data ir vieta, 3. pilnas 
gyvenamosios vietos adresas, 4. 
kame ir kada baigęs aukštesnią
ją lituanistinę arba tolygią mo
kyklą, 5. kame ir kada išėjęs 
vidurinę gyvenamojo krašto mo
kyklą (high school), 6. kurį gy
venamojo krašto universitetą 
baigęs ar lanko, 7. kurioje gy
venamojo krašto Lietuvių Bend
ruomenės apylinkėje gyvena (nu
rodyti padalinio vadovybės adre
są).

Registracijos laiškus siųsti 

tikoje, nes tas poetas, kaip 
emocijų žadintojas bei nuo
taikų kėlėjas, siekia tiktai 
išraiškos simbolizmo. B. 
Sruoga taip pat nepriartėjo 
prie futuristų, labiau me
chaniškai besirūpin ančių 
kūrinių forma, bet rašė

šiuo adresu: Pedagoginis Litua
nistikos Institutas, 5620 So. 
Claremont Avė., Chicago 36, III. 
USA

Įvairiuose kraštuose veikian
čių lietuvių organizacijų vadovy
bės prašomos šį pranešimą iš 
laikraščių išsikirpti ir, jei būtų 
įmanoma, multiplikuoti jį ir pa
skleisti apylinkės lietuvių, ypač 
moksleivijos bei studentijos 
tarpe. Šiokia organizuotos visuo
menės talka būtų labai reikš
minga.

Laikraščiai, kurie šio prane
šimo nebūtų kartais gavę, yra 
prašomi persispausdinti jį iš ki
tų laikraščių.

INSTITUTO VADOVYBĖ 
r

spon taniai, anot jo paties 
„žodžius drėbtė drėbęs”, — 
tai bus suprantama, kuo 
būdu naujų kelių ieškoji
mas, dinamika ir gaivališ
kas veržlumas laimėjo vi
sišką B. Sruogos atsidavi
mą teatrui.

Studentaudamas Rusijo
je susidraugauja su scenos 
mėgėjais, gilinasi į reper
tuarą ir vaidybos sritį, vė
liau Lietuvoje entuziastiš
kai bendrauja su satyrišku 
Vilkolakio teatru. Nuo 1921 
m. Miuncheno universitete 
įsigyja daugiau teorinių ži
nių apie teatro meną ir su
sipažįsta su teatrinėmis 
naujovėmis bei dramos mo- 
derninimo žygiais. Gavęs 
1924 m. daktaro laipsnį už 
„Dainų poetikos etiudai” 
disertaciją, grįžta į gimtą
jį kraštą ir Vytauto Didžio
jo Universitete dėsto rusų 
literatūros istoriją, rusų 
teatro istoriją, kitus greti
mus dalykus ir kiek vėliau 
steigia ten pat jau lietuvių 
teatro seminarą, čia gims
ta kūrybinga atžala —■ Vai
dilos teatras Vilniuje. Juo 
toliau, juo labiau B. Sruoga 
pasišvenčia dramaturgijai.

Pakeliui rašė studiją — 
Lietuvių Teatras Peterbur
ge nuo 1892-1918 m. Tiesa, 
šitoje, paremtoje kai ku
riais archyvais, kruopščio
je studijoje sunku buvo iš
vengti klaidų, bet ir dabar
tinėje mūsų Lietuvių Enci
klopedijoje pasitaiko klaidų 
toje srityje. Gaila, kad jau 
maža beliko ano meto pet- 
rapiliečių gyvųjų tarpe. Ar 
besusirūpins kas nors pa
taisyti tas klaidas bei už
pildyti spragas, kol dar ne- 
pervėlu ?

Tarp kita ko seminare 
moko studentus, kaip reikia 
rašyti recenzijas: esmiškai, 
bešališkai, be pasaldinimų, 
subtiliai sveriant kiekvieną 
žodį ir be nepagrįstų prie- 

.. ..kaištavimų (kaip rašo šian
dien nuosmukio kaltinin
kai?). Pats gi kartais vie
šai pasirodo su paskaitom 
mis, straipsniais, išmanin
ga kritika, skaudžia ar ug
ningu stiliumi triuškinan
čia tuščias pretenzijas bei 
išdidžias menkystas.

Vokiečių šėlimo metu Vil
niaus universitetas 1943 
metais uždaromas, ištisa 
eilė profesorių suimama ir 
iš jų skaičiaus B. Sruoga 
išvežiamas į Stutthofo ka- 
cetą.

Anksčiau parašęs keletą 
didingų dramų (esame ma
tę Montrealio lietuvių teat
ro statytą Milžino paunks
ni ę — pirmoje laidoje Mil
žino paunksmėje, nors ir 
susiaurintu pavidalu ir be 
minios), šitas dramaturgas, 
kad ir žiauriai kankinamas, 
n e ž m oniškai niekinamas, 
negali nerašyti, tad 1943 — 
1944 m. sukuria kelis vei
kalus, jų tarpe ir Uošvę, 3 
v. komediją, statomą Cle- 
velande sausio 20 d.

Vieni sako, kad B. Sruo
gos draminė kompazicija, 
gali būti lyginama su goti
kos architektonika, kur 
pradžia plačiai remiasi į 
žemę, o viršus tiesiai šauna 
bokštais aukštyn. Lygiai ir 
čia, dramose, veikalo turi
nys prasideda smulkiomis 
temomis ir auga, bręsta, 
viską sukondensuodamas į 
didžiausio svarbumo kulmi
naciją iki vyriausios ato
mazgos pabaigoje. Kiti sa
ko, kad tokie kūriniai pana
šūs į simfonijos struktūrą 
muzikoje.

Sutikdami su vienais ir 
kitais, priminkime dar šek
spyrišką užsimojimą bei 
manieras: viskas dinamiš
ka, tragizmas atmiešiamas 
komizmu ir dažnai viešpa
tauja, lyg tautos balsas, 
minia — vox populi, vox 
Dei.

Panašių elementų randa
me ir to autoriaus komedi
jų daryboje, bet ne virš 
kasdienybės. Tai buitiška.

Natūralu. Nudažyta, išmar- Skaudžiai išjuokiąs ir lyg 
ginta sodriai, bet be šaržo, botagu plakąs įsišakniju- 
Tatai tik pabrėžimas prie- sias mūsų nuodėmes rašy- 
monių, vartotų Moljero, Go- tojas tikrai būtų daug aš- 
golio ir kitų. tresnis, jeigu pieštų žvė-

Komunistiniai „kritikai” riškus komunistų nusikal- 
vadina Uošvę buržuazinių timus. Gana prisiminti jojo 
nacionalistų puvimu. Mes Pajūrio kurortą, kur mato- 
tikriausiai vertinsime vi- me, kokie buvo naciai kace- 
sai kitaip. Tokiomis ydomis tuose.
skundžiasi daugelis tautų. Vladas Braziulis

VAIKO GRAŽIAUSIOS NUOTRAUKOS KONKURSAS
(Nuotraukoms siųsti terminas baigtas 1961 m. lapkričio 1 d.)

KONKURSINĖ NUOTRAUKA Kr. 123. Mindaugas Budrys, 3 metų 
amž., iš Brunswick, Ohio. Nuotrauka K. Budrio.

KONKURSINĖ NUOTRAUKA Nr. 124. Vytukas Jaras, 5 metų amž., 
iš Highland, Ind. Nuotrauka V. Maželio.

KONKURSINĖ NUOTRAUKA Nr. 125. Vytautas Gusaras, 9 metų 
amž., iš Chicagos, III. Nuotrauka J. Miniato.
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Argentinos lietuviu laikraščio A. L. Balso seklyčioje, ilgametis redaktorius K. Norkus, kalbasi su 
svečiais: stiklo dekoravimo pramoninku Petru Vidūnu (dešinėje) ir K. Meilučiu iš Kordobos (kairėje).

P. Ožinsko nuotrauka

SVEIKATOS PATIKRINIMO
Nedaug rasime žmonių, tikrai 

vertinančių savo sveikatą. Jau
nuoliai, perpildyti energijos, 
eiško progų ją sunaudoti. Subren
dę ir pusamžiai, stipriai besi- 
jaučią, grumiasi su ekonominė
mis ir karjeros problemomis. 
Tik senstantieji ir bežingsniuo
ją senatvės vieškeliu, dažniau 
pagalvoja apie savo sveikatos 
būklę, nes dažniau pasireiškią 
vienokie ar kitokie negalavimai, 
atkreipia jų dėmesį ir verčia 
rimčiau pagalvoti savo sveika
tos išsilaikymu. O atrodytų, kad 
sveikatą, kaip aukščiausią ir vie
nintelę vertybę, visada reikėtų 
statyti pirmoje vietoje. Tačiau 
praktiškame gyvenime to kaip 
ir nematyti. Užtat daugelis anks
čiau ar vėliau užsimoka tikrai 
aukštą kainą sveikatos sąskai- 
ton, iš kurios, deja, dažnai ne
begauna jokios grąžos.

Paprastas reiškinys girdėti 
žmones, įpusėjus savo gyvenimo 
eigoje, pasidžiaugiant esą svei
kais ir nejaučią skausmų. O se
nesnieji tai laiko net dideliu 
laimėjimu. Šitoks jausmas ir gal
vojimas psichiniai maloniai nu
teikia ir duoda daug ramumo. 
Ar tai ir reiškia tikrąją esa
mos padėtį ir ar kartais nėra 
savęs apgaudinėjimas, tai visai 
kitas klausimas, į kurį verta gi
liau pažvelgti.

Gyvenimo patyrimas rodo, kad 
daugel rimtų chroniškų ligų kaip 
tik prasideda žmogaus pusam- 
žiuje, kada jis dar tikrai stip
rus. Šie nesveikumai, beveik be 
išimties, pradžioje ir daugumo-

CleveLoans
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DR. S. BIEŽIS
je atvejų nepasireiškia jokiais 
ženklais per daug metų, neretai 
desėtką, kitą. Iš tikrųjų jis neturi 
jokių galimybių šiuo laikotarpiu 
aptirti arba bent justi esamą ne
sveikumą.

Šitokių ligų tarpe būna: kraujo 
spaudimo laipsniškas kilimas, 
širdies pakrikimai, arterijų su
kietėjimas (sukalkėjimas), cuk
rinė liga, inkstų, kepenų, tul
žies pūslės chroniški įdegimai 
ir tt. Šios ligos prasideda visai 
nejučiomis, plinta lėtai be jokio 
įspėjimo ir dėlto žmogus negali 
įtarti savo sveikatą. Kai iškyla 
jų ženklai, į kuriuos įsigilinti 
Čia netenka, tai dažnai liga jau 
esti tiek toli pažengusi, kad li
gos sužalotas organas jau nebe
pajėgia sklandžiai veikti.

Atsiradus žmogui šitokiojepa- 
dėtyje nedaug ką galima jam pa
dėti. O tai jau reiškia jo gyve
nimo sutrumpinimą keliolikai 
metų ir net ilgą bei įkyrų inva
lidumą (paliegumą).

DIRVA VASARIO
Lietuvoje laikraštis jau

19-ame amžiuje įgijo didelę 
svarbą ir dauguma žmonių 
nebenorėjo be jo gyventi.

Laiko būvyje pasirodė, 
kad laikraštis yra didelis 
.ginklas prieš nutautimą, o 
taip pat duodant naujausias

REIKŠMĖ
Šiais moderninio gyvenimo lai

kais visiškai nedera, netikslu ir 
žalinga vadovautis vien savo 
jausmais, kai yra būdų ir prie
monių visa tai patikrinti. Toks 
sveikatos būklės patikrinimas iš
ryškins bendrą sveikatingumo 
padėtį, nustatys įvairių organų: 
plaučių, širdies, kraujagyslių, 
kepenų, inkstų ir kitų veiksmų 
tikslingumą ir duos galimybę su
sekti ligą, jei toki rastųsi.

Vienkartinis sveikatos patikri
nimas nepasiekia viso tikslo. Li
ga, ar šiaip jau koks sveikatos 
nukrypimas, gali prasidėti bet 
kuriuo metu. Kad tiksliai pa
sekus jos eigą ir kryptį, atseit, 
ar sveikata pramatytai reikiamai 
išsilaiko, ar rodo tendencijos pa
krikti, yra būtina jos patikri
nimą tam tikrais laikotarpiais 
pakartoti. Tai vadinama periodi
niu egzaminavimu arba sveika
tos patikrinimu. Ir priimta atlikti 
kas metai arba net dažniau, kai 
randama kas įtartino arba iškyla 
kokie neaiškumai, kuriuos lai
kas dažnai išryškina.

Šitokie patikrinimai duoda tris

16 GIMNAZIJOJE
visų sričių žinias. Kiek laik
raštis turėjo svarbos nepri
klausomybės laikais, tiek 
jis dabar svarbus lietu
viams, kurie išsisklaidę po 
visą Europą.

Nelengva man dabar ap
rašyti tą naudą, kurią čia 
gimnazijoje nuo šių dienų 
duoda Dirvos laikraštis. Aš 
esu vienas iš tų, kuriems 
nepažistami lietuviai yra 
užsakę vieneriems metams 
Dirvos laikraštį. (Užsaky
mus suorganizavo Dr. V. 
Ramanauskas, Vilties Drau
gijos pirmininkas. Red.).

Galiu drąsiai pasakyti, 
kad visi džiaugėsi sužinoję 
šią linksmą žinią. Todėl 
man kilo noras keliais žo
džiais šiems ir kitiems lie
tuviams parodyti mūsų dė
kingumą už gražią dovaną 
ir ypatingai už tai, kad ne
same užmiršti ir galime vi
sad tikėtis lietuvių para
mos, kuri padės išlaikyti 
lietuvybė Europoje.

Osvaldas Kušneraitis, 
8 klasės mokinys

Vasario 16 Gimnazijoje Dirva visad mielas svečias. Mokiniai ir 
sodely pertraukos metu nuo jos nesiskiria.

DIRVA
69o7 Superior Avė., 
Cleve-land 3, Ohio.

Siunčiu $4. oo ir prašau man išsiųsti R. Spalio 
naują knygą "Alma Mater".

Užsakytojas:

Po pamokų, kai būna atlikti visi namų darbai, mokiniai mėgsta 
susipažinti su lietuviškuoju gyvenimu pasaulyje, kurį Dirva jiems 
puikiai pavaizduoja straipsniais ir iliustracijomis.

O. Kusneraičio nuotraukos

(Vardas, pavardė)

(Adresas)

JUNGTINES AMERIKOS 
VALSTYBES

Lapkričio 6 d. čia išleistas 
4 centų pašto ženklas, kuriuo 
paminima 70 metų krepšinio -su
kaktis bei 100 metų gimimo su
kaktis jo sumanytojo -- Dr. 
James Naismith. Pašto ženkle 
yra ranka, metanti sviedinį į 
krepšį, ir įrašas: "Naismith 1861 
-1961".

Dr. James Naismith (1861— 
1939) gimė Almonte, Ont., Ka
nadoje. Baigė McGill universite
tą Montrealyje. Nuo 1887 iki 1890 
ten pat mokytojavo kaip fizinio 
lavinimo instruktorius. 1890 m. 
persikėlė į Springfield, Mass., 
kur mokytojavo YMCA kolegijo
je.

praktiškus rezultatus, kurie as
meniui reikšmingi, naudingi ir 
žinotini. Viena, jei daviniai rodo 
normalią sveikatą, tai tikrai 
reikšmingas faktas, kuriuo 
pagrįstai galima pasidžiaugti ir 
didžiuotis. Antra, atsitikime ko
kių nukrypimų, ilgainiui vedan
čių į rimtą ligą, pvz. netikęs 
maistas, viršsvoris, žalingi 
įpročiai ir tt. atitinkami nuro
dymai, patarimai ar pakeitimai, 
pašalins grėsmę sveikatos su
žalojimui. Iš to seks sveikatos 
pagerėjimas ir tai kiekvieną ga
lės džiuginti.Trečia, susekus bet 
kokią chronišką ligą dar jos prad
žioje, ji dar įmanoma pašalinti, 
arba jos eigą sulėtinti.

Prisiminkime pavyzdžių. Cuk
rinę ligą šiuo metu neįmanoma 
visiškai išgydyti. Nekontroliuo
jama ji plinta dažnai sužaloja 
regėjimą iki visiško apakimo, 
sukoneveikia kraujagyslės su 
gangrenos įsimetimu. O tada jau 
reikia koją nupiauti, kad gyvybę 
išgelbėtų ir apsaugotų rimtų 
komplikacijų. Ši liga, laiku su
sekta, atitinkamu maistu ir insu
linu sustabdoma sveikata išlaiko
ma ir, svarbiausia, žmogus pa
jėgia gyventi lyg jos nebūtų.

Dažniausia kraujo spaudimas 
palengva kyla, nepasireikšdamas 
jokiais simptomais per eilę metų 
ir paliestas asmuo apie tai nie
ko nenusimano. O periodiniu tik
rinimu šitokį reiškinį lengvai 
nustato dar pradžioje ir kilimą 
dažnai galima sulaikyti. Anksti 
susekti širdies pakrikimai, kai 
ji dar neišdėvėta ir pajėgi, duo
da galimybių ją ilgesniam laikui 
apsaugoti ir tuo žmogaus amžių 
daugeliui metų prailginti.

Čia būtų galima išvardinti dau
gybę ligų, kurios be jokių ženklų 
plečiasi, visą laiką laipsniškai 
pažeisdamos sveikatą. Vienok, 
paliesti asmenys apie tai nieko 
nenusimano, save apgaudinėja 
manydami esą sveiki. Tik po ei
lės metų, ženklams pasirodžius, 
pajunta, kad kas tai negero vyks
ta. Bet tada dažnai jau būna vė
lu jiems padėti.

Periodinis sveikatos tikrini
mas yra visiems naudingas. O 
senstantiems būtinas, nes tokia
me gyvenimo laikotarpyje daž
niau pasireiškia nesveikumai, 
kuriuos anksti susekti ypatingai 
svarbu.

Kasmetinis sveikatos tikrini
mas, o pagal reikalą ir dažnes
nis, tėra vienintelis ir tikriau
sias būdas žmogaus esamą svei
katą nustatyti. Juo kiekvienas 
privalėtų naudotis, kad ilgiau 
gyventų.

Matydamas, kad studentams 
labai trūksta gerų sportinių žai
dimų, ypatingai žiemos metu, jis 
kartu su kitu tos srities specia
listu, Luther H. Gulicku, 1891 
m. išgalvojo naują žaidimą, kurį 
pavadino k/pšiniu (basketball). 
Krepšinis greitai paplito ne tik 
Amerikoje, bet ir visame pasau
lyje kaipo vienas mėgiamiausių 
žaidimų.

Nuo 1895 m. Dr. Naismith mo
kytojavo Denver, Colo., YMCA- 
oje, o nuo 1898 m. Kansas uni
versitete.

AUSTRALIJA

savo Antarkties Teritorijai iš
leido 5 penų pašto ženklą, pa
pildydama 1957 - 59 metais iš
leistąją seriją. Ženklas taip pat 
galioja ir visame Australijos že
myne.

Pašto ženkle matome tris An
tarkties tyrinėtojus, brito H. 
Shackletono ekspedicijos daly
vius, Edgeworth Davidą, Dauglas 
Mawsoną ir A. F. McKay, ku
rie savo ekspedicijos metu 1908 
-09 m. patys pirmieji atrado pie
tų magnetinį ašigalį. Geografinis 
pietų ašigalis arba polius nuo 
magnetinio ašigalio dar yra la
bai toli ir buvo atrastas norve
gų tyrinėtojo R. Amundseno 1911 
metais.

Antarktis arba, kaip mes įpra
tę vadinti Pietų Ašigalis, yra 
labai didelis žemynas, dides
nis už visą JAV teritoriją, pa
dengtas stora sniego ir ledo 
pluta, užima visą pietinį Žemės 
rutulio galą. Žemyno atradimas 
ir tyrinėjimas, pradėtas prieš 
pusantro šimto metų, dar nėra 
baigtas iki šiol.

Atskiros tautos, kaip britai, 
prancūzai, vokiečiai, norvegai, 
amerikiečiai, netgi rusai, siuntė 
ten gausias ekspedicijas, o at
rastas pakrantes pavadino sau 
artimais vardais, ir žemyną pa
siskirstė gabalais, tačiau tiks
lių sienų ten nėra pravesta.

Australai valdo sritis, pava
dintas Wilkes Land, Coats Land 
ir Enderby Land ir, kaip mato
me, tiems kraštams net specia
lius pašto ženklus leidžia, nors 
nuolatinių gyventojų ten ir nėra.

IZRAELIS

išleido 25 agorotų pašto ženklą, 
kuriuo paminima chasidizmo į-

TURĖK PO RANKA GERA DOVANA
Skundžiamasi, kad lietuviškos knygos skaitytojų 

skaičius labai sumažėjęs. O mes galvojame, kad lietuviška 
knyga dar gali skaitytojų surąsti. Ypač gera knyga, ko
kia yra R. Spalio Alma Mater.

Įsigyk ją savo bibliotekai. Įsigyk ir vieną dovanoms. 
Kai ateis kokia proga sveikinti artimuosius, tada nerei
kės rūpintis, o dovana bus jūsų namuose, įrišta gražiais, 
kietais viršeliais.

Įsigydamas Almą Mater paremsi lietuvį rašytoją, lie
tuviškos knygos leidyklą ir svarbiausia, įrodysi, kad gera 
lietuviška knyga skaitytojų dar turi.

Užsisakant naudokis pridedama atkarpa.

1961 m. gruodžio 8 d.

kūrėjo, rabino Izraen< ” '’.lšem 
Tobo dviejų šimtų metų mirties 
sukaktis. Pašto ženkle matome 
senovinę, sukrypusią Mežibožės 
bažnytkaimio sinagogą Podolėje 
(tada Lenkijoje).

Baal Šem-Tob ar -Tov (1966 
-1960), tikroji pavardė Israelben 
Eliezer, kilęs iš Lenkijos Podo
lės, buvo našlaitis, išlaikomas 
žydų bendruomenės, tarnavo prie 
įvairių vakarų Ukrainos sinago
gų, ir buvo mokomas būti rabi
nu. Nesitenkindamas Talmudu, 
jis studijavo įvairius kabalos 
mistikus. Garsėjo savo pamal
dumu, paslapčių žinojimu ir a- 
teities įspėjimu, dėl ko savo tau

tiečių buvo pramintas Baal -šem 
tobu (geruoju balšemu, atseit ste
bukladariu). Apie 1740 m. gyveno 
Podolės Mežibožėje, kur skel-
bė savo mokslą, o iš ten važi
nėjo po visą Ukrainą, Lenkijos 
pakraščius, Gudiją ir Lietuvą.J 

Greitai atsirado nauja sekta iš 
apie 50,000 narių, kuri sparčiai 
augo. Sekta buvo pavadinta seno
viniu hebrajų chasidizmo vardu. 
Prieš naująją sektą sukilo žydai 
talmudistai, kurių taryba Vilniu
je 1781 m. iškeikė chasidistus, 
kaipo eretikus, ir jie buvo per
sekiojami. Chasidizmas Lietuvos 
žyduose turėjo gilios įtakos.

VAK. VOKIETIJOS

paštas išleido 20 pfenigių paš
to ženklą su Speyerio katedra. 
Šis milžiniškas romanų stiliaus 
pastatas buvo pradėtas statyti 
Konrado II 1030 metais, o baig
tas jo anūko Henriko IV 1061 
m. Speyere nuolat gyvendavo vo
kiečių kaizeriai, o katedra ilgus 
amžius buvo jų laidojimo vie
ta.

Pats Speyer yra vakarų Vokie
tijos miestas, apie 50 kilomet
rų į šiaurę nuo Karlsruhės ir 
guli prie Speyerbacho upės įta
kos į Reiną. Miestas buvo įkur
tas romėnų valdymo laikais ir ta
da vadinosi Augusta Nemetum, 
vėliau -- Noviomagus. Nuo 348 
m. ten buvo vyskupo būstinė. 
1294 m. paskelbtas laisvu imperi
jos miestu. 1529 m. ten vyko pro
testuojančių Liuterio pasekėjų 
seimas, nuo kada jie imta va
dinti protestantų vardu.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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J
CLEVELANDE IR APYLINKĖSE

• Dail. V. Stančikaitės- 
Abraitienės dailės darbų 
parodos atidarymas įvyks
ta jau šį sekmadienį, gruo
džio 10 d., 4 vai. po pietų, 
Čiurlionio namuose. Lygiai 
4 vai. atidarymas, o 5 vai. 
Aldonos Augustinavičienės 
paskaita.

• Stalo teniso turnyras, 
įvykstąs šį šeštadienį ir 
sekma dienį Clevelande, 
vyks Lietuvių salėje, 6835 
Šuperior Avė., Telef. EX 
1-1143.

Turnyro tvarkaraštis:
šeštadienį, gruodžio 9 d.

— vyrams nuo 10:00 AM 
iki 6:00 PM; moterims nuo 
1:00 PM iki 6:00 PM.

Sekmadienį, gruodžio 10 
d. — visiems nuo 11:30 AM 
iki pabaigos. Turnyro užda
rymas ir dovanų įteikimas
— apie 3:00 PM0

• Akademinio Skautų Są
jūdžio Clevelando skyriaus 
naują valdybą sudaro: pir
mininkas fil. Algis Giedrai
tis (627 E. 128 St., Cleve
land 8), sekretoriai Audro
nė Gelažytė ir Andrius šen- 
bergas, iždininkas Pranas 
Mašiotas, ASD vadovė 
Amanda Muliolienė ir 
Korp! Vytis vadovas Vy
tautas Muliolis.

• Lietuvių Skautų Sąjun
gos Tarybos pirmininkas 
Antanas Dundzila ir Tary
bos Pirmijos sekretorė Gra
žina Musteikytė, pereitą sa
vaitgalį viešėję Clevelande, 
aptarė įvairius Lietuvių 
Bendruomenės ir skautiško
jo jaunimo klausimus su 
JAV Lietuvių Bendruome
nės Tarybos prezidiumo pir
mininku Stasiu Barzduku ir 
prezidiumo sekre t o r.i uim 
Vytautu Kamantų,

• Al. Silvestravičius, mo
kėdamas už savo ir brolio 
Dr. D. L. Silvestravičius

tasty food,..thrifty prices

PURE BEEF HAMBURGER . . 15c
TEMPTING CHEESEBURGER ... 19c
TRIPLE-THICK SHAKES ...... 20c 
GOLDEN FRENCH FRIES . . . . . 10c
THIRST-OUENCHING COKE ... 10c
DELIGHTFUL ROOT BEER .... 10c
STEAMING HOT COFFEE . . . . 10c
FUSL-FLAVOR ORANGE DRINK . . 10č
REFRESHING COLD MILK .... 10c

16910 Lake Shore Blvd. (Cor. E. 169th St.)

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 
EN 1'1763 

prenumeratą Australijoje; 
įteikė ir $5.00 auką. Tai 
kasmetinė ir nuoširdi A. 
S i 1 v e s travičiaus parama 
Dirvai.

• D>r. Vydūno šalpos Fon
do išleistų Kalėdinių atvi
rukų galima gauti DIRVO
JE, pas lietuvius prekybi
ninkus ir Spaudos kioske.

• Paskaitos apie atominę 
ir vandenilio bombą, reng
tos Tautinės Sąjungos sky
riaus, klausėsi apie 50 klau
sytojų. Labai daug įdomių 
davinių patiekė Dr. inž. A. 
Nasvytis ir dr. A. čečys. A. 
Nasvytis nušvietė tų bom
bų fizines ypatybes ir skir
tumus, o A. čečys apie su
keliamą radiaciją ir jos ža
lą sveikatai.

• Akad. Skautų Sąjūdžio 
Clevelando skyrius gruo
džio 2 d. Čiurlionio namuo
se, jaukioje nuotaikoje, at
šventė ASS 37 m. sukaktį 
ir savo veiklos dešimtmetį. 
Šventę atidarė ASS sk. pir
mininkas fil. Alg. Giedrai
tis, o ją pravedė fil. Vyt. 
Kamantas. Iškilmių prezi- 
diuman buvo pakviesti — 
JAV LB Tarybos Prezidiu
mo- pirm. St. Barzdukas. 
Liet. Skautų S-gos Tarybos 
Pirmijos pirm. ps. A. V. 
Dundzila, Liet. Stud. S-gos 
Clevelando sk. pirm. P. Ma
šiotas ir ASS Clevelando 
sk. sekr. t. n. Audronė Ge
lažytė.

šventės temomis kalbėjo 
fil. A. V. Dundzila. Akad. 
skautus sveikino St. Barz
dukas, P. Mašiotas, J, Gai
liušytė, muz. Alf. Mikuls
kis ir abu tuntininkai — 
sktn. M. Kižienė ir vyr. 
sktn. Pr. Karalius. Ikilmės 
pradėtos Tautos himnu ir 
užbaigtos Gaudeamus. Vy- 
tiečiai junjorai K. Gaižutis 
ir Alg. Rukšėnas atliko ko
mišką vaizdelį. Fil. V. Ka-

936 East 185 St.
KE 1-7770

DIRVA
mantas parodė ekrane fil
mų pynę, kur pamečiui pa
vaizduoti svarbesnieji ASS 
Clevelando skyriaus veiklos 
įvykiai.

Šventė užbaigta sesių 
akad. skaučių paruoštomis 
skaniomis vaišėmis, šokiais 
ir dainomis.

Šuperior Shoe Store 
perkantieji batų nemažiau 
kaip už $10.00 sau ar siun
timui į Lietuvą, gauna do
vaną —- Kalėdų eglutę.

Krautuvė atidaryta kiek
vieną dieną nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai. vak., o sekmadie
niais nuo 12 vai. iki 4 vai.

Visus kviečia atsilankyti 
ir batų pasirinkti krautu
vės savininkas Juozas Ka- 
maitis, 7013 Šuperior Avė. 
Namų telef. GL 1-765$ 
(šaukti vakarais nuo 8 
vai.). (141, 144)

10 šeimų, beveik naujas 
apartamentas. Labai geros 
pajamos.

Labai geram; stovyje, prie 
pat Naujos parapijos, vie
nos šeimos namas. Visi di
deli kambariai.

Plytinis trijų miegamųjų. 
Garažai. Skiepas.

Trijų miegamųjų, netoli 
Naujos parapijos, netoli 
ežero.

Norintieji pirkti ar par
duoti prašome skambinti
EAST SHORE REALTY 
Juozas Mikonis — Realtor 

180 E. 185 St. IV 1-6900
MU 1-2154 

(138, 141, 144)

Parduodamas namas
La Šalie Rd. 18300, tarp 

Neff Rd. ir 185 St., 2 minu
tes iki bažnyčios ir mokyk
los. Nepaprastai švarus, 
modernus vienos šeimos na
mas su H/j vonia. Požemi
nės žolės laistymo įrengi
mas. Pirmą kartą parduo
damas šeimininko už 23,900 
dol. Galima tuoj užimti. No
rint pamatyti šaukit tel. 
HI 2-8391. (142)

ATĖJO VIENAS 
SU KRIUKIAIS
STALO TENISO TURNYRO 

BELAUKIANT

Tai buvo prieš penkioliką me
tą. Dabar jau pradeda maišytis 
vokiški vietovių pavadinimai. Bet 
jei neklystu, veiksmas vyko 
Kirchheime, Švabijoje.

Stovyklose laiko buvo upeliais, 
tai ir mūsų stalotenisistai "mie
gojo" ant stalų. Į, Kirchheimą 
buvo juos tada sumasinęs "de
šimtuko" turnyras,panašus, koks 
šį savaitgalį vyksta Clevelande.

Nuvažiavau tada ir aš į Kirch
heimą. Laikiau save geru žaidė
ju, bet mano nuomonė nepraėjo 
už tikrą pinigą. "Silpnas esi", 
--autoritetingai užtikrino Mei
lus. "Žiūrėkit, dar vienas su 
kriukiu atėjo" -- pridėjo And
riulis.

"Su kriukiu" stalo teniso ter
minu vadinami žaidėjai -- prad- 
žiokai, nevikrūs ir lėti, lyg kriu
kiu pasirėmę viduryje stalo sto
vėtų.

Taip ir neteko jėgų išbandyti. 
Bet turnyras vyko karštai ir ko
vingai. Tada formoje buvo dabar 
jau retai bepasirodą Januškis, 
Ignatavičius, Krivickas, Ga- 
runkštis ir kiti. Kas laimėjo -- 
neatsimenu, bet buvotikrai aukš
ta žaidimo klasė. Neveltui po
kario Vokietijoje lietuviai stalo 
tenise dominavo, visą eilę meis- 
terysčių ant lietuviško sporto 
garbės aukuro sukrovę.

Po penkiolikos metų Clevelan
do "tuzino" turnyre, iš tada 
Kirchheime dalyvavusių, laukia
mas tik vienas -- Stasys Meilus 
iš New Yorko . Ki|i jau "pri
kalė raketes prie sienos" ir už
snūdo senatvės prieangyje. Nau
jos žvaigždės užėmė pasitrauku
siųjų vietas. Šviesiausioji jau ei
lę metų yra Toronto Vyties Pra
nas Gvildys. Ir vargu ar ir šia
me turnyre jo spindėjimą kas 
užtemdys.

Moterų grupėje įdomus turė
tų būti mūsų meisterės S. Kas- 
peravičiūtės susitikimas su stip
riai amerikiečių, bet retai lie-
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Vaizdas iš šachmatininkų rungtynių Clevelande. Iš kairės P. Tautvaiša, A. Nasvytis ir K. Škėma. 
V. Pliodžinsko nuotrauka

Lietuvių šachmatininkų pirmenybėms praėjus
Pirmosios Š. Amerikos lietu

vių šachmatų pirmenybės Cle
velande praėjo, vykusiai. Jos su
traukė veik visus geruosius mū
sų vyrus iš JAV. Tik gaila, 
.kad pirmenybėse nematėme buv. 
Kanados meisterio Povilo Vai
tonio, Montrealio meisterio Igno 
Žalio ir kitų kanadiškių. Pirme
nybių svoris būtų žymiai padi
dėjęs. Vienok ir dabar mūsų 
pirmenybės su 2 meisteriais, 
5 ekspertais iš 13 dalyvių, pa
darė jas, lyginant su šios šalies 
turnyrais, stipraus pajėgumo 
varžybiniu ir įvertinimo (ra
tingo) atvejais. Tautvaišui, šių 
pirmenybių laimėjimas, pakels 
gerokai USCF ratingo taškus.

Tautvaišos laimėjimas nėra 
pripuolamas: jis yra pats stip
riausias iš lietuvių JAV ir grei
čiausia visoj Š. Amerikoje.

Jo partijos vedamos nuosek
liai, nežiūrint, kad ant lentos jis 
pasidaro išdarkytų pėstininkų; 
puikiai kombinuoja ir painioja 
savo oponentus iki išveda juos 
iš lygsvaros. Taip krito prieš jį 
Michigano meisteris Kazys Škė
ma ir talentingi jaunuoliai: Ge
diminas Šveikauskas ir V. Pal- 
čiauskas.

Meisteris K. Škėma (Detroito) 
demonstravo savo pajėgumą, 
įveikdamas Clevelando ekspertą 
A. Nasvytį, kuris buvo vieninte
lis, nukabinęs pustaškį Tautvai
šui. Prieš Škėmą neatsilaikėChi
cagos ekspertas A. Zujus ir dar 
pora kitų, vienok turėjo pats 
supasuoti prieš buv. Bostono 
meisterį Gediminą Šveikauską, 
kuris energingu puolimu par
bloškė patyrusį meisterį.

Šveikauskas dar laimėjo prieš 
A. Nasvytį, vienok per lengvai 
padarė porą lygiųjų: pirmame 
rate su V. Kutkum iš Detroito 
stodamas lošti po 16 vai. kelio
nės autobusu, ir paskutiniam 
rate su Palčiausku, sutikęs po 

tuvių turnyruose pasirodančia,
J. Rūtelioniene.

Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos (stalo teni
sas yra inžinierių "tautinis" 
sportas) paskirtą pereinamąją 
dovaną praėjusiais metais lai
mėjo P. Gvildys.

Moterų grupėje šios varžybos 
vykdomos pirmą kartą. Čia taip 
pat yra skiriama pereinamoji 
dovana.

Įdomias kovas Lietuvių Sa
lėje sekti laukiama daug žiūro
vų. Ypač laukiama tų, kurių ra
ketės jau prie sienos, bet šir
dyje dar daug prisiminimų apie 
žalią stalą ir baltą sviedinuką.

J.P.N. 
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keliolikos ėjimų lygiomis.
Palčiauskui, antros vietos lai

mėtojui, pavyko šiuokart leng
viau rinkti taškus, nes jam ne
teko susitikti su meisteriu Škė
ma ir ekspertu Nasvyčiu. Tačiau 
ir jis pabrėžė kad turi pakan
kamai kietumo, kai po 6 vai. 
žaidimo įveikė patyrusį ekspertą 
A. Zujų ir iš Chicagos.

Minkštokai pasirodė Pr. Šal
kauskas, nesenai Illinois pirme
nybėse surinkęs 6 taškus, gre
ta Tautvaišos ir kitų Chicagos 
įžymybių. Taip pat ir K. Mer
kis, sėkmingai atstovavęs JAV 
komandai tarptautinėse korės- 
pond. pirmenybėse.

Sumuojant šias pirmenybes, 
matome, kad jos buvo gerokai 
aplankytos Clevelando amerikie
čių ir bus keliais atvejais pa
minėtos jų spaudoje (vykdytos 
Chess Center patalpose). Ap
lankė lietuvių, išjudino vietos 
lietuvius šachmatininkus susi
kurti į gerą vienetą ir sueiti į 
sąlytį su Detroito ir kitų vietovių 
lietuviais. Sudaryta vietos šach
matų valdyba iš A. Nasvyčio S. 
Astrausko ir A. Johansono, prie 
kurių Eidimtas ir kiti bus geri 
to reikalo judintojai.

Pirmenybėse puikiai pasirodė 
jaunosios jėgos (Šveikauskas, ir 
Palčiauskas), pralenkdami meis
terį Škėmą ir kitus. Po pirme
nybių įvykdytam žaibo turnyre 
Šveikauskas sudorojo Tautvaišą, 
Škėmą, Zujų, Palčiauską ir Kut- 
kų sausai 5:0.

Palčiauskas taipogi sudorojo 
visus, išskirus Šveikauską ir su 
4 tš. atsistojo antruoju. Pasitei
sino ir pačių jaunųjų 16-mečių 
Leonavičiaus ir R. Girniaus at
vežimas į pirmenybes iš Bosto
no. Jie neliko paskutiniais.

Šiose pirmenybėse Šachma
tininkai išsirinko šachmatų va
dovą šių eilučių autorių, paves
dami jam sudaryti Š. Amerikos 
lietuvių šachmatų vadovybę prie 
FASKo.

Šachmatininkai, atsisveikino 
su Clevelandų reikšdami padėką 
clevelandiečiams už malonų pri
ėmimą ir pačių pirmenybių su
rengimą, ypač vyriausiam kal
tininkui dr. A. Nasvyčiui.

Užbaigai, palyginkime šias 
pirmenybes su buvusiomis prieš 
keliolika metų, Vokietijoje, ir 
matysime, kad laiko perspekty
voje daug kas pasikeičia. Pir
mosios Lietuvių Šachmatų pir
menybės įvyko 1946 m. Gross 
Nesepej. Laimėjo Kazys Škėma 
su 10 tš. (iš 11), Arlauskas^ 1/2, 
Tautvaišas 8 tš., toliau Žalys, 
Stonkus, Kazakevičius, Jurkšai- 
tis, Žukaitis, Repečka, Mon- 
čiunskas, Bučys ir Žilinskas.

1947 m., Kemptene: 1. Povilas 

Tautvaišas su 13 tš. (iš 14), 
latvis Adamsons 10 1/2, Paške
vičius 9, Repečka 8 1/2, toliau 
latvis Žemaitis, Skibniauskas, 
Markevičius, Guobys, K. Škė
ma, Brazauskas, Kazakevičius, 
Jurkaitis, Matusevičius, Siru
tis, Liūgą.

Sekančios lietuvių šachmatų 
pirmenybės, greičiausia, įvyks 
Toronte.

K. MERKIS

Lituanica baigė žaidimus
Chicagos Lituanicos fut

bolininkai užbaigė šių me
tų rungtynes. Gruodžio 3 
d. jie kovojo dėl JAV 
”Amateur Cup” su Slovaks 
vienuolike, šios rungtynės 
buvo pusiaubaigminės Illi- 
nois srities varžybose. Gai
la, kad baigmės pasiekti ne
pavyko ir lietuviai pralai
mėjo 4:7.

Blogai Lituanicai vyko 
pirmame kėlinyje, kada 
varžovai, žaisdami pavėjui, 
sukalė 4 įvarčius, o įsileido 
tik vieną (iš 11 m. baudi
nio). Po pertraukos reikalai 
pasitaisė ir Lituanica pasi
rodė lygiaverčiu varžovu. 
Visus 3 antrojo kėlinio įvar
čius įmušė McCluskey-Mi- 
kalauskas. Tačiau dėl silpno 
gynimo ir vartininko į lie
tuvių vartus krito irgi 3 
įvarčiai.

Lituanicos silpnokam žai
dimui gal šiek tiek įtakos 
turėjo rungtynių išvakarė
se vykęs sezono uždarymo 
pobūvis. Tačiau vargu ar 
tai galima kaltinti. Viena 
tik aišku, jog Lituanicos 
komanda, kokia ji yra da
bar, negali sėkmingai ko
voti prieš ”major” lygos 
vienuolikes.

Aro krepšininkai Kanadoje
Chicagos Aro sporto klu

bo krepšininkai Padėkos 
dienos savaitgalyje lankėsi 
Toronte. Ten jie sužaidė 
dvejas rungtynes su vietos 
Aušros krepšinio komando
mis.

Pirmąją dieną Aro jau
niai įveikė Aušros jaunius 
119:64. Tačiau antrąją die
ną jaunieji Aro krepšinin
kai nepajėgė atsilaikyti 
prieš Aušros vyrus ir pra
laimėjo 67:79.

Reikia pažymėti, jog Aro 
krepšinio komanda pradėjo 
žaisti ”Metropolitan” lygo
je, kurioje dalyvauja stip
resniosios Chicagos ir apy
linkių mėgėjų komandos.

Dešimtmečio leidinys
LFK Lituanicos 10 metų 

sukakties proga, šiomis die
nomis iš spaudos išėjo lei
dinys, vaizdais ir aprašy
mais apibudinantis šio klu
bo dešimtmečio laikotarpy
je.

Leidinį suredagavo P. 
Pętrutis. Panaudota nema
ža nuotraukų, darytų Z. De
gučio, E. šulaičio, Sun- 
Times ir kitų. E. š.
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KAS IR KUR?
• JAV Lietuvių Bendruo
menės centro valdybos pir
mininko adresas yra: Jonas 
JASAITIS, 7252 So. Whip- 
ple St., Chicago 29, Illinois. 
Visus Centro Valdybai raš
tus siųsti pirmininko adre
su.
• Inž. Valdas Adamkavi- 
čius, JAV Lietuvių Bend
ruomenės centro valdybos 
v i c e p i r mininkas lankėsi 
New Yorke. Dalyvavo 
VLIKo Sesijoje ir turėjo 
pasitarimus su vietos bend
ruomenės veikėjais.
• J. Bačiūnas, kaip ir kiek
vienais metais, išleido spal
votą Tabor Farm vasarvie
tės kalendorių 1962 me
tams. Kalendoriuje nemažai 
žinių apie vasarvietę ir va
sarojimo sąlygas.
• Ped. Lituanistikos Insti
tuto išlaikymui inž. Juozas 
Grabauskas atsiuntė 20 
dol. čekį, šis Instituto dar
bų rėmėjas jau treti metai 
iš eilės atsiunčia tokio dy
džio auką. Už tai p. J. Gra
bauskui nuoširdžiai dėko
jama.
• Jeronimas Ignatonis, nau
jasis JAV Lietuvių Bend
ruomenės švietimo tarybos 
pirmininkas, jau baigia su
daryti švietimo tarybą ir 
paruošti veiklos planus.
• Daivos Blinstrubaitės, B. 
ir T. Blinstrubų chicagiečių 
veikėjų dukros ir Romano 
Petkaus sutuoktuvės įvyks 
gruodžio 25 d., šv. P. Mari
jos Gimimo bažnyčioje, 
Chicagoje, III. Vestuvių 
puota 6 vai. Dėl Prado vieš
butyje, 5307 S. Hyde Park 
Boulevard.
• Inž. Algis Ratkelis, iš Los 
Angeles, Calif. praeitą sa
vaitę tarnybos reikalais 
lankėsi New Yorke.
• B. Makaitis, iš Norwood, 
Mass., mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė $5.00 auką.
• A. Bakšys, iš Chicagos, 
mokėdamas už Dirvą, at
siuntė $5.00 auką. 

dr. A. Trimakas priminė BALFo 
reikalingumą, jo vykdomus šal
pos darbus, tarė padėkos žodį 
visiems aukojusiems ir pabrė
žė, kad vajus ir toliau pratęsia
mas, kad galėtų prisiųsti savo 
dalį ir tie, kurie dar nesuspė
jo.

Koncerto programą atliko Ope
retės choras, diriguojamas muz. 
M. Cibo. Pianinu pritarė muz. 
V. Strolia, pranešėja buvo Vida 
Giritautaitė.

Labai šiltai publika sutiko hu
moristą rašytoją Antaną Gustai
tį, kuris paskaitė savo kūrybos 
iš šių dienų lietuviško gyvenimo 
aktualijų.

Po programos buvo parodytas 
Salomėjos Narkeliūnaitės filmas 
iš Lietuvos.

S. SIRUSO IR G. KLEVAITĖS 
SUTUOKTUVĖS

Sauliaus Siruso, Jurgio ir Ele
nos Sirusų sūnaus, ir Gražinos 
Klevaitės sutuoktuvės įvyks sau
sio 13-tą dieną, Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioj, Brooklyne, N. 
Y. Vestuvių vaišės bus Maspetho 
Lietuvių Klube.

Saulius yra baigęs socialinius 
mokslus, aktyviai reiškiasi skau
tų - akademikų veikloj ir sporte, 
per Lietuvos Atsiminimų radiją 
daro apžvalgas iš lietuvių jau
nimo gyvenimo. Ilgą laiką reda
gavo studentų skyrių Vienybė
je.

Gražina baigs universitetą 1962 
m. sausio mėnesį.

SUSIŽIEDAVO NEMICKŲ SŪNUS

Jurgis Nemickas, dr. Broniaus 
ir Valerijos Nemickų sūnus, su
sižiedavo su Felda Prapuolenyte. 
Lapkričio 26 d. įvyko iškilmin
gos vaišės dalyvaujant dideliam 
būriui draugų ir pažįstamų.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

New Yorko Sportininkai (Lie
tuvių Atletų Klubas) rengia šau
nų Naujųjų 1962 Metų sutikimą, 
kuris įvyks Ridgewood Lanes sa
lėje, nesenai moderniškai įreng
to]', talpinančioj apie 500 žmonių.

Atletų Klubas nesenai išsirinko 
naują valdybą: A. Vakselis.pirm. 
J. Rūtenis ir J. Vilpišauskas 
vicepirmininkai, J. Gasiliūnas 
ižd., J. Klivečka sporto vadovas,

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS

Dr. Eduardas ir Marija Jansonai

Eduardas ir Marija Jansonai švenčia 
dvigubu sukaktį

Dr. Eduardas ir Marija Jan
sonai, gyveną Bostone, praeitą 
mėnesį minėjo dvigubą sukaktį 
—sidabrines vestuves ir Eduardo 
50 metų amžiaus sukaktį.

Jansonai Bostone yra žinomi 
visuomenininkai, Cape Code turį

S. Remėza sekret., S. Prapuo
lenis, J. T rampas, A. Kynastas 
ir k.

KARIO žurnalo administraci
ja Naujų Metų sutikimą ruošia 
Lietuvių Atletų Klubo salėje, 
Brooklyne, N. Y.

M. ir B. KUČINSKAI, iš Mas- 
peth, N. Y., gruodžio 3 d. pa
krikštijo dukrą vardu Danutė - 
Margarita. Krikšto tėvai buvo 
Magdelena Galdikienė ir Vitalis 
Žukauskas. Kučinskai augina ir 
sūnų Algirdą.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

-------------------- ------- ■ 

vieną gražiausių lietuviškų va
sarviečių "Audronė". Jų dviguba 
sukaktis išpuolė lapkričio 26 d., 
tačiau didesnio masto sukakties 
minėjimas atidedamas į atei
nančios vasaros pradžią, kuris 
įvyks Audronės vilojeCapeCode, 
kur gražioje gamtoje ir erdviose 
patalpose galės sutilpti visi no
rintieji jubiliatus pasveikinti ir 
pasisvečiuoti.

O dabar keletas bruožų iš Jan
sonų gyvenimo.

Eduardą Jansoną man teko pa
žinti iš pat jaunystės, nes kartu 
lankėme gimnaziją. Jis yra že
maitis, kilęs iš Akmenės, Mažei
kių apskr. Baigęs Vytauto Did
žiojo Universitetą Kaune, teisės 
mokslą gilino Vokietijoje, Tue- 
bingeno universitete, kur gavo 
teisių daktaro laipsnį.

Studijuodamas Kaune, kaip at
sargos karininkas ir skautas, ak
tyviai dalyvavo studentų atsar
gos karininkų korporacijoje Ra
movė, skautų drugovėje, tei
sininkų ir kitose organizacijose.

1936 m. lapkričio 26 d. su Ma
rija Venciute-Garmiene sukūrė 
šeimą, Marija buvo geriausia 
talkininkė Lietuvoje ir dabar 
tremtyje.

Lietuvoje Jansonai stipriai 
reiškėsi pramoninės gamybos ir 

ekonomijos srityje. Turėjo keletą 
bendrovių ir joms vadovavo. Taip 
pat turėjo nuosavą vyno fabriką 
ir vyno acto gamyklą Aukšt. Pa
nemunėje, viešbutį Vilniuje, 
elektros stotį - malūną, kino 
teatrą ir kt. įmones bei nuosavy
bes, kurioms asmeniškai vadova
vo.

Vėliau nuosavybes suvalstybi
nus, karo metu Dr. E. Jansonas 
tarnavo Vilniaus miesto savival
dybėje viešbučio trusto direkto
riumi.

Sovietams antrą kartą okupuo
jant Lietuvą pasitraukė į Vakarus 
ir kurį laiką gyveno Vienoje, 
Wurzburge, Kirchbeim-Teck ir 
Felbache, kurdirbokaipUNRRA, 
vėliau IRO, teisinis patarėjas ir 
apylinkės teisėjas Kirchheime ir 
Weilheim apylinkėse. Vėliau jis 
dirbo IRO centre Bad Connstatt 
kaip chief counsellor ir turėjo 
gavęs advokato teises ginti bylas 
vokiečių ir amerikiečių teis
muose.

Iš Vokietijos Jansonai 1949 
metais emigravo į Australiją, kur 
išgyveno pusseptintų metų Ade
laidėje. Ten abu buvo įsijungę 
į Lietuvių Bendruomenės veiki

Artinantis šventėms užsakykit 
Dirvą savo artimiesiems

Artinasi Kalėdų šventės ir Nauji metai. Rūpinsitės, 
ką dovanoti savo artimiems ir tolimiems bičiuliams.

Dirva tikrai gera ir per visus metus atsimenama 
dovana. Užsakykit ją dar neskaitantiems jūsų kaimy
nams arba kituose kraštuose gyvenantiems, kurie patys 
neišgali užsisakyti.

Naudokitės čia pridedama atkarpa ir tai padarykit 
dabar, kad laiku galėtumėm pranešti apie jūsų dovaną.

Jei jūs neturite tokių artimųjų, kurie Dirvos neskai
to, jūs užsakykit Dirvą lietuviams moksleiviams ar nese
niai iš Lietuvos atvykusiems ir gyvenantiems Vokietijoje. 
Užsakykit džiovininkams ar seneliams, gyvenantiems 
prieglaudose. Tokių adresų mes turime, ir gavę mokestį, 
tuoj pranešime kam Dirvą siunčiame.

Užsakant prašome naudotis šia atkarpa;

DIRVA
69o7 Superior Avė.,
CLEVELAND 3, Ohio

Prašau siųsti Dirvą, kaip švenčių dovaną, 
šiuo adresu:

Už metus siunčiu $10.00

Už pusę metų siunčiu $ 6.00

Mano adresas;

mą. Dr. E. Jansonas išbuvo 5 
metus vyriausiojo garbės teismo 
pirmininku ir tarybos nariu, taip 
pat buvo teisininkų draugijos pir
mininku ir priklausė ats. karinin
kų sąjungai ir kitoms organizaci
joms.

Adelaidėj Jansonui buvo su
teikta teisė stoti Vyriausiajame 
Teisme kaip tarptautinės teisės 
ekspertui.

1955 m. Jansonai atvyko į JAV 
ir pradžioje gyveno ir dirbo New 
Yorke, kur Edvardas gilino studi
jas New Yorko universiteto biznio 
administacijoje ir sąskaityboje.

Nusipirkus Cape Code vilą 
Audronę, Jansonai persikėlė gy
venti į Bostoną, kur Edvardas 
dirba kaip revizorius - kontrolie
rius John Haucock Life Ins. Co. 
ir ruošiasi dėstyti Universitete 
tarptautinę ekonomiją, o Marija 
Jansonienė vadovauja ir tvarko 
vasarvietės Audronė reikalus.

Edvardui ir Marijai Janso
nams, švenčiant šią dvigubą su
kaktį, linkiu geriausios sveikatos 
ir pasisekimo dar ilgai laimin
gai gyventi ir dirbti lietuvybės 
išlaikymo darbą.

Vyt. G.

• J. V. Valickas, Dirvos bi
čiulis, iš N. J., šiuo metu 
atostogauja Meksikoj ir vi
siems skaitytojams siunčia 
geriausius sveikinimus,
• Namai be knygų — na
mai be langų. Praturtinkite 
savo biblioteką, pasinaudo
dami Gabijos knygų išpar
davimu. Atpigintų knygų 
sąrašai gaunami, parašius 
šiuo adresu: Gabija, 87-85, 
95 St., Woodhaven 21, N. Y.

NEW YORK
BALFO KONCERTAS

Baigiant šių metų BALFo au
kų rinkimo va jų New Yorke, BAL- 
Fo vajaus komiteto, BALFo ad
ministracijos ir vietos BALFo 
skyriaus pastangomis gruodžio 
3 d., Franklin K. Lane High 
School auditorijoj, Woodhaven, 
N. Y., įvyko koncertas, į kurį 
atsilankė apie 400 žmonių.

Vajaus komiteto pirmininkas

Netikėtai ir staiga išsiskyrus iš gyvųjų tarpo 
mūsų uoliu m Lietuvos patriotui, laikraštininkui, 
rašytojui, poetui, lietuvybės platintojui

A. A.
JUOZUI TYSLIAVAI,

didelio liūdesio valandoje, reiškia giliausią užuo
jautą likusiai velionio žmonai VALERIJAI, sūnui 
JUOZUI ir giminėms

Advokatas Jonas Bagdžiūnas-Borden 
ir jo žmona Elena

Tautinės Sąjungos skyriaus 
veikla

Gruodžio 2 d. įvyko A. L. 
Tautinės S-gos Chicagos 
skyriaus valdybos posėdis, 
kuriame dalyvavo ir kele
tas narių. Pirmoje eilėje 
buvo pasidalinta mintimis 
apie artėjantį Lietuvių Ben
druomenės Chicagos apy
gardos suvažiavimą. Vispu
siškai pasisakyta, kad Ben
druomenė yra remtina. Su
važiavime ne tik dalyvauti, 
bet paraginti ir kitus.

Dr. A. Verbinkas susirin
kusius painformavo, kaip 
jo manymu reikėtų per
tvarkyti Chicagos ALT sky
rių. Altui reikia naujų jė
gų, naujo kraujo, nes kitaip 
galima susilaukti liūdnių 
dienų. Apie Alte reformų 
reikalingumą visą spauda 
rašo, bet užkietėjusios šir
dys jų nesupranta.

Gruodžio mėn. 16 d., 7 v. 
vakare B. Pakšto salėje, 
3800 So. California Avė. 

šaukiamas A. L. Tautinės 
S-gos Chicagos skyriaus 
visuotinas narių susirinki
mas.

Susirinkime kalbės Dr. 
St. Biežis apie — Lietuvą 
tautinės idėjos vystymąsi 
Amerikoje. Po paskaitos 
skyriaus ponių paruošta 
kavutė. Visi nariai kviečia
mi kuo skaitlingiausiai da
lyvauti.

J. Tysliavos minėjimas
Š. m. gruodžio mėn. 24 d., 

2 vai. po pietų Jaunimo 
Centre 5620 So. Claremont 
Avė. Didžioje salėje ren
giamas A. A. Juozo Tyslia
vos paminėjimas.

Minėjimo programoje nu
matyta : Benio Babrausko 
paskaita, Dr. Stepono Bie- 
žio paskaita, E. Blandytė 
padeklamuos Tysliavos ei
lėraščius. smuik. A. Paukš
tys — smuiku išpildys vie
ną kūrinį.' Jam okompo- 
nuos prof. VI. Jakubėnas.

Šį minėjimą ruošia šios 
organizacijos: Lietuvių Ra
šytojų D-ja. Lietuvių Sava
norių Kūrėjų S-gas, Lietu
vių žurnalistų S-gos Chica
gos skyrius, A. L. Tautinės 
S-gos Chicagos skyrius.

įėjimas nemokamas.
Plačioji Chicagos lietuvių 

visuomenė kviečiama šiame 
minėjime dalyvauti ir tuo 
pagerbti buv. Vienybės re
daktorių a. a. Juozą Tyslia- 
vą. J. J.

• Knygų biblioteka nebus 
pilna, jei neturėsi Krėvės, 
Šeiniaus, Savickio, Katiliš
kio, Mazalaitės ir kitų žy
miųjų autorių veikalų. Nau
dokitės dabar paskelbtu 
Gabijos knygų išpardavimu, 
kai jos labai atpigintos. Są
rašų prašykite šiuo adresu: 
Gabija, 87-85, 95 St., Wood- 
haven 21, N. Y.

“O AŠ 600 DOL. UŽMOKĖJAU
už tokį aparatą, koks čia tik 350 dol. kainuoja", net išraudo 
ponia. Žemiausios kainos Gradinsko TV, radijų ir stereo 
patefonų krautuvėj, 2512 W. 47th Str., Chicago III., F R 6-1998.

Lietuvos kariuomenės šventės proga Chicagoje buvo surinkta Lietuvos karo invalidams 114 dolerių. 
Nuotraukoje atpažinti: P. Gaučys, Lietuvos gen. konsulas dr. P. Daužvardis, G. Balzaras ir G. Mieže
lienė. V. Noreikos nuotrauka
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