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LIETUVOS PAJŪRYJE "NAUJAS 
MIESTAS” - NERINGA

Nuo lapkričio vidurio iš 
Nidos, Preilos ir Juodkran
tės vasarviečių sudarytas 
naujas administracinis vie
netas, pavadintas Neringos 
miestu. Ligi šiol tos vasar
vietės administraciniu po
žiūriu buvo laikomos Klai
pėdos miesto dalimi.

Neringa nuo šiol bus 
”R e s publikinės priklauso
mybės miestas”, kaip Vil
nius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai, Panevėžys, Palan
ga ir Druskininkai. Respub-

ŠIANDIEN
IR RYTOJ

☆ ☆ ☆
Chruščiovo žentas labai 

primena kaikuriuos "paklau- 
sėjus" mūsų susirinkimuose, 
kurie, gavę žodį ko paklausti 
ryšium su ką tik išklausytu 
pranešimu, niekaip nesugeba 
surengti konkretaus klausimo, 
o įsileidžia į samprotavimus, 
kartais net ilgesnius už patį 
pranešimą. Pasikalbėjime su 
Amerikos prezidentu tas "Iz- 
vi esti jų" redaktorius vis bro
vėsi su savo samprotavimais 
ir pamokymais prezidentui, 
kaip jis turi manyti ir-ką sa
kyti. Tai būdingas bolševiki
nių laikraštininkų išsiauklėji
mas, arba -- tikriau -- neiš- 
siauklėjimas.

Adžubėjus tiek įžūlus, kad 
beveik po kiekvieno prezidento 
pareiškimo ėmėsi "tėviškai 
ir mokytojiškai" atestuoti 
prezidento pareiškimus: čia 
neblogai pasakei, o ši nuomo
nė man nepatinka, • turėtum 
štai kaip sakyti...

Kai prezidentas atsargiai 
pastebėjo, kad jis norėtų tik 
pasakyti savo pažiūrą, neįsi
leisdamas į debatus,tai pasta
ba Adžubėjaus nuovokos nepa
siekė: žievė, matyt,gana sto
ra. Tolesnio pamokslėlio metu 
prezidentas šiaip taip gavo 
įsikišti ir pastebėti Adžubėjui, 
kad "esi laikraštininkas ir po
litikas..." Vietoj susipratęs, 
Adžubėjus šoko girtis: "Mūsų 
šaly kiekvienas pilietis politi
kas, kadangi mes labai mėgs
tam savo šalį..."

Visai, kaip su tūlu savotiš
kai išsiauklėjusiu svečiu, 
kuris atėjo, kalbasi, kavą ge
ria, o skrybėlė vis ant gal
vos. Šeimininkė šypsodamasi 
klausia: "Tamsta, matyt, labai 
mėgsti savo skrybėlę"... "O, 
taip, gerbiamoji, puiki skry
bėlė, pirmos rūšies, dvi
dešimt dolerių sumokėjau’"..

Kai anais metais New Yor
ke Susskindas suorganizavo 
"Open end" debatus tele
vizijoje su Chruščiovu (deba
tus, ne interview), ir kai jis 
padarė vieną Chruščiovui ne
patikusią pastabą, Chruščio
vas tuoj paklausė Susskindą, 
kiek jam metų... O, sako, tai 
galėtum būti mano sūnus, dar 
jaunas, neprityręs, o aš štai 
didžiulės valstbės premje
ras, tai kaip gali su manin 
taip kalbėti!

Prezidentas Kennedys ne
seniai vienam priekaištautojui 
sausokai atkirto, kad, "Skirtu
mas tarp mūsų yra toks, kad 
mane, o ne Tamstą, išrinko 
prezidentu, todėl aš, o ne 
Tamsta, turiu imtis atsako
mybę už tokią ar kitokią po
litiką". Taip buvo atsakyta 
amerikiečiui.

(Nukelta į 2 psl.) 

likinės prikla u s o m y b ė s 
miestas turi atskiras admi
nistracines įstaigas, pri
klausančias tiesiai sostinės 
įstaigoms ir išskirtas iš ap
linkinių rajonų priklauso
mybės. (Nepriklausom oje 
Lietuvoje toki miestai bu
vo vadinami pirmaeiliais ir 
jie buvo išskirti iš apskri
čių administracijų).

LAISVĖS ALĖJAI
GRĄŽINO SENĄ VARDĄ?

Kauno Laisvės alėjai, ku
ri bolševikų valdžios buvo 
pavadinta Stalino prospek
tų, kiek patiriama iš. dar 
nepatikrintų šaltinių, esąs 
grąžintas senasis laisvės 
alėjos (ar prospekto?) var
das.

Nors laisvė nei Kaunan, 
nei Lietuvon dėl to nesu
grįžo, bolševikų uždėtosios 
Laisvės alėjai dėmės nuplo
vimas Lietuvoje džiugiai 
sveikinamas.

JONAS KAUNECKIS 
PARINKO ŠIUKŠLIŲ 
Buvęs žurnalistas repor

teris Jonas Kauneckis bol
ševikų valdžios paunksmėj 
neiškilo nei į redaktorius,

Bostono universitete buvo surengta pasaulio studentų diena su spe
cialia programa. Dalyvavo 38 tautos. Šiais metais ypatingai gražiai 
buvo įrengta lietuvių parodėlė, kurią organizavo Roma Juokšaitė, 
Danutė Venckutė, Romas Leveckis ir Romas Venckus. Nuotraukoje 
Roma Juokšaitė (ketvirta iš kairės) su kitų tautybių studentais.

J. Daven nuotrauka

ŽINIOS IŠ VISUR
* BERLYNO krizės sprendimo 

derybos tarp Vakarų valstybių 
ir Sovietų Sąjungos negalės pra
sidėti anksčiau, kaip 1962 m. 
sausio pabaiga ar vasario 
pradžia.

* SOVIETŲ SĄJUNGA pradėjo 
Jungtinėse Tautose akciją, kad 
Tautinė Kinija turinti savo vie
tą užleisti raudonajai Kinijai. Ir 
šį kartą, kada kalbėjo tautinės 
Kinijos atstovas, sovietų ir jų 
satelitu atstovai išėjo iš salės. 
I sovietų atstovo Zorino užsi
puolimus labai vykusiai atsakė 
JAV atstovas Stevensonas, kad ne 
raudonąją Kiniją į J. T. reikia 
atvesti, bet susirūpinti, kaip į 
ten nunešti J. T. nariams pri
valomas moralines normas.

* JAV komunistų partija ne
vykdo privalomos registracijos, 
kaip Sovietų Sąjungos agentas. 
Partija vykdo slaptus pasitvar- 
kymus pereiti į pilną pogrind
žio veiklą. Partijos centro ko
mitete paliekama tik trys nariai, 
kurie, reikalui esant galėtų sė
dėti kalėjime. Pagal federalinio 
grand jury pasisakymą partija 
registracija turi vykdyti, o jei 
to nedarys, nuo gruodžio 20 d. 
prasidės visų sankcijų taikymas 
-- piniginėmis bausmėmis ir ka
lėjimu. 

nei kitokius įžymius parei
gūnus, tačiau, pagaliau iš
kilo viešumon: parašė kny
gą „Prelatas Olšauskas”.

K. Olšauskas, savo laiku 
buvęs iškilęs į Lietuvos 
dvasininkijos ir visuome
nės viršūnes (lankęsis ir 
Amerikoje su kun. J. Tumu 
Vaižgantu Saulės Draugi
jos namams Kaune lėšų 
rinkti), baigė gyvenimą ne
lemtai : buvo nuteistas už 
nužudymą, vėliau pats tapo 
nužudytas.

J. Kauneckis anuo metu 
buvo vienas iš reporterių, 
sekusių K. Olšausko bylas 
teismuose, taigi jau nuo 
ano meto turėjo surinkęs 
apie jį nemaža duomenų. 
Pasidarbavęs dar apie 15 
metų, J. Kauneckis atsklei
džia dar daugiau ”doku- 
mentine ir beletristine for
ma” surašytų šiukšlių, drai
kydamas jas ne tik apie K. 
Olšauską, bet, kiek tik įma
noma, ir iš viso apie kuni
gus bei nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimą.

Jonas Šimkus siūlo kny
gą tuojau versti ir leisti ru
siškai ir lenkiškai.

(LNA)

* DOMIKONŲ respublikoj 
Castro stiliaus kairieji ir toliau 
vykdo riaušes būtinai norėdami 
nuversti prezidentą Balaguerą. 
Iš Kubos visas 24 valandas 
per parą eina kurstymai, nepai
sant aukų, kovoti prieš dabarti
nę valdžią.

Ženevoje vėl atnaujinta konferencija dėl atominių ginklųo. 0

-- Mes paieškosime čia, ir jei aš nieko nerasiu kas man būtų naudinga, aš atmesiul...

Dr. STEPONAS BIEŽIS, 72 metų amžiaus, gimęs Bliūdžiu km. Panevėžio apskr., atvykęs į JAV 1912 
metais baigė Valparaiso universitetą ir 1914 metais Chicagos medicinos ir chirurgijos kolegiją M. D. 
laipsniu. D. karo metu karininko laipsnyje kovėsi amerikiečių eilėse Europoje. Be profesinio darbo, 
jis labai aktyviai visą laiką reiškiasi lietuvių visuomeniame gyvenime. 1919 m. Chicagoj suorganizavo 
ir vadovavo Lietuvos gelbėjimo draugijai, keliais atvejais pirmininkavo lietuvių gydytojų draugijai ir 
dabar yra pirmininku Amerikos Lietuvių Gydytojų Sąjungos. Politinėje veikloje yra nepailstantis vei
kėjas Amerikos Lietuvių Tautinėje Sąjungoje, buvęs jos pirmininkas. Aktyviai dalyvauja SLA veiklo
je, kur ilgus metus eina daktaro kvotėjo pareigas ir daug rašo sveikatos klausimais lietuvių spaudoje 
Dr. S. Biežis taip pat yra vienas uoliausių lietuvių skautų rėmėjų.

* Vyt. Gedgaudo nuotrauka

LIETUVOS GYDYTOJAI RUOŠIASI 50 METU 
ORGANIZACINIO DARBO SUKAKČIAI
Dr. Steponas Biežis atsako į Dirvos redaktoriaus klausimus

--Jūs esate JAV ir Kanados 
lietuvių gydytojų draugijos pir
mininkas. Gal galėtumėt pa
sakyti, kada JAV lietuviai gy
dytojai pradėjo organizuotis?

--Senesnioji išeivija ilgą lai
ką vertėsi be saviškių lietuvių 
profesionalų. Mat tuo laiku be
veik išimtinai imigravo tik kai
mo jaunimas ir dar bemoks
lis. Jiems reikėjo daugiau laiko 
prasigyventi ir tik retas ryžtin
gesnis pajėgė išeiti aukštuosius 
mokslus. Tačiau pradžioje šio 
šimtmečio jau pradėjo atsirasti 
lietuvių profesionalų, jų tarpe ir 
gydytoji].

Chicagoje 1912 metais jau buvo 
apie pustuzinis gydytojų, kurie 
ėmė galvoti apie susiorganiza- 
vimą. Ir taip 1913 metais keli 
gydytojai įkūrė savo draugiją, 
kuri buvo pavadinta Amerikos 
Lietuvių Daktarų Draugija. Jai, 
kaip ir dabar, galėjo priklau
syti gydytojai ir dantistai. Taigi 
už dviejų metų, kai Amerikos 
Lietuvių Gydytojų Sąjunga turės 
savo suvažiavimą Chicagoje, bus 
minima ir 50 metų sukaktis.

--Kaip yra sudaryta dabarti
nės jūsų draugijos valdyba --iš 
vienos vietos ar mišriai, renkant 
pačius veikliausius?

--Mūsų organizacija dabar ofi
cialiai vadinasi Amerikos Lie
tuvių Gydytojų Sąjunga, į kurią 
įeina JAV ir Kanados gydytojai, 
o taip pat dantistai. Kas dveji 
metai Sąjunga turi savo suvažia
vimus. Juose, daugumos balsais, 
ir išrenkama visa valdyba dvie
jų metų kadencijai.

Taigi valdybos nariai gali būti 
iš įvairių vietovių.

Šiai kadencijai, 1961 - 1963
metams valdyba sudaro: pirm, 
dr. S. Biežis, iš Chicagos, vice
pirmininkai dr. H. Brazaitis iš 
Wickliffe, Ohio, dr. V. Paprockas 
iš Brooklyno, N. Y. ir dr. V. 
Tauras iš Chicago, III., sekre
torius -- iždininkas dr. K. Amb- 
rozaitis iš Portage, Ind.

--Kiek šiuo metu turit skyrių, 
kurie iš jų veikliausi ir kiek iš 
viso tuose skyriuose yra narių?

--Iki šiol turime penkius akty
vius skyrius, kurie žinomi pagal 
valstijas, būtent: Illinois, Michi- 
gan, Ohio, New York. Taip pat 
ir Kanada.

Nelengva pasakyti, kuris sky
rius pirmauja savo veiklumu. Ta
čiau Ohio ir Illinois skyriai ne
abejotinai užima pirmąsias 
vietas.

Po ranka šiuo metu neturint 
davinių negaliu pasakyti tikro
jo narių skaičiaus skyriuose. 
Vienok žinoma, kad Illinois sky
rius turi žymiai virš 100, o Ohio 
60 narių. Kiti skyriai turi kiek 
mažiau.

Čia noriu pastebėti, kad yra ir 
gerokas skaičius gydytojų, dėl 
vienokios ar kitokios priežasties 
dar neįsijungusių į mūsų Sąjun
gą. Labai pageidaujama, kad visi 
lietuviai,.gydytojai ir dantistai 
tai padarytų.

(Nukelta į 3 psl.)
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NAMAI, KURIUOSE SUTELPA 46 ORGANIZACIJOS
Jaunimo Centro vakarienė

ploto ir talpos Jauni-

LIETUVOJE NEĮSTENGIA NUSLĖPTI 
'NUSIALINIMU' PRASMĖS

Po maskviniosuvažiavimo, kur 
buvo duotas ženklas galutinai iš
šluoti viską, kas primena Sta
liną, Vilniuje buvo sušaukti veik
lieji kompartijos veikėjai. Mask
vos suvažiavime dalyvavusieji 
delegatai juos "švietė" apie tai, 
kas tenai įvyko. Itin daug dėme
sio buvo skirta aiškinimams, ko
dėl reikėjo dar kartą sudrausti 
Molotovą ir jo bendrininkus, ir 
kodėl reikėjo iškeldinti Stalino 
palaikus toliau nuo Lenino.

Sniečkus prabilo ir apie "as
menybės kulto" poveikį Lietu
vos komunistams: jų veikloje irgi 
buvę rimtų sunkumų. Lietuvos 
komunistai buvę išauklėti "vi
siško VKP (b) pasitikėjimo" dva
sioje, todėl pritarę viskam, kas 
tos partijos vardu buvę.daroma 
ir rūpestingai laikęsi jos "gene
ralinės linijos". Tačiau, 1937 -38 
metais Lietuvos komunistams 
buvusi padaryta didelė žala, nes 
eilė žymių veikėjų, tuo metu 
buvusių pabėgusių Rusijon ar ten 
visą laiką gyvenusių, tapę "sau
valiavimo aukomis”. "Kiek 
vertingų kadrų būtų turėjusi Ta- 
rybų Lietuva, jeigu ne tos Sta
lino asmenybės kulto laikotar
piu nevaržomai siautėjusių nusi
kaltėlių intrigos!" -- gailauja 
Sniečkus, bet čia pat tų aukų 
reikalą lengvai ir "sutvarko”,

ŠIANDIEN IR RYTO!
(Atkelta iš 1 psl.)

trumpai pareikšdamas, kad "da
bar jie reabilituoti".

Niekas, žinoma, neturi galimy
bės viešai Sniečkaus "aiškini
mus" kritikuoti, tačiau pašnibž
domis visur, net jaunesniųjų par
tiečių tarpe, sklinda atsakymo 
dar negaunantieji paklausimai.

Kodėl visa tai vadinama keis
tu dirbtiniu "asmenybės kulto" 
pavadinimu? Argi pats Sniečkus 
nežinojo, kas dedasi, jau anuo
met, kai buvo "paaukoti" tie jo 
dabar apverkiami veikėjai? Kodėl 
jis ir visi kiti lietuviai komunis
tai, kurių maskviniai sauvaliau
to jai nepasiekė, neprotestavo ta
da? Kodėl pats Sniečkus taip 
uoliai garbino Staliną iki pat jo 
mirties ir dar ilgokai po mirties.

Kodėl visi tie vadai buvo taip 
ilgai akli ir kurti ir kodėl tik 
dabar staiga jiems "prasivėrė 
akys"? Kaip galima tikėti tais 
vadais, kurie taip ilgai, ištisus 
dešimtmečius buvo arba žlibiai, 
ar gal, greičiausia,prisitaikėliai 
veidmainiai? Kas gi dabar užtik
rina tą partijos "neklaidingumą", 
jeigu jos vardu buvo galima da
ryti taip ilgai ir tokius baisius 
dalykus?

Pagaliau, kokia tos partijos 
moralė, jeigu ji tik dabar, pavė
luotai, ėmė piktintis išžudymu 
tik kaikurių partiečių, bet nei 
neužsimena apie tragedijas, su
keltas dešimtims milijonų kitų 
žmonių, net ištisų tautų?

Kai apie tris dešimtmečius

partija buvo įsikūnijusi Stalino 
asmenybėje, tos asmenybės kulto 
pasmerkimas, kokiais žodžiais 
tas bebūtų dangstoma, vistiek vi
siems atrodo ne kas kita, kaip 
pasmerkitnas pačios partijos.

Vyriausias lietuvių komunistų 
veiklos istorikas R. Šarmaitis 
buvo jau parašęs ir rengėsi ne
trukus išleisti "Lietuvos Komu
nistų Partijos" istoriją. Nors 
"asmenybės kultas" jau buvo pra- . 
dėtas smerkti prieš keletą metų, 
dabar paaiškėjo, kad ir lietuvių 
komunistų veiklos istorija buvu
si "ne tokia", kokia atrodė ligi 
tol, kol Stalino mumija gulėjo pa
garbioj vietoj. Staiga "istorija" 
pasikeitė, reikia ją išnaujo per
rašyti (ar paskutinį kartą?), ir 
Šarmaičio kūrinys dar nežinia 
kada galėsiąs pasirodyti.

"Asmenybės kulte" nedaly
vavusiems jauniesiems partie
čiams aiškėja, kad buvo kėsina
masi parašyti netiesa, kad dabar 
apie tą patį dalyką turės būti 
rašoma kitaip. Bet tam paaiškė
jus, iškyla ir kitas klausimas: 
o kažin dabar kokia "tiesa" bus 
rašoma? Ypač, jei rašys tie patys 
"tiesos lankstytojai”, lenkiantie
ji ją pagal vėją iš Kremliaus.

GERIAUSIA DOVANA 
YRA R. SPALIO — 

"ALMA MATER"
L.

Su Adžubėjum prezidentas 
kalbėjosi ne kaip privatus as
muo, o kaip prezidentas, tei
sėtai įgaliotas kalbėti už val
stybę ir jos piliečius. Bet ir 
Adžubėjus dėjosi kalbąs vi
sos Sovietijos piliečių (val
dinių) vardu. Buvo gana pag
rindo prezidentui gal kiek ir 
atsitraukti nuo diplomatinio 
etiketo ir pakalbėti su Adžu
bėjum panašiai, kaip jis kalbė
josi suanuosaviškiuoponentu. 
Pavyzdžiui, kad ir taip:

--Skirtumas tarp mūsų, 
gerbiamasis, yra tas, kad aš 
Amerikos piliečių vardu kalbu 
todėl, kad atsitiko taip, jog 
tapau teisėtai išrinktas jų pre
zidentu, o sveikas kalbi tik 
todėl, kad atsitiko taip, jog 
esi vedęs Chruščiovo duk
terį...

Adžubėjus atvyko gauti in- 
tervievv laikraščiui. Atseit, 
atveriu savo redaguojamo 
laikraščio skiltis, tegu Ame
rikos prezidentas pasako, ką 
jis turi pasakyti. Bet kai 
įžengė prezidento kabinetan, 
tai pasirodė, kad jis siekia 
skelbti ne tiek prezidento kiek 
savo pasisakymus. Atrodo, 
kad Baltųjų Rūmų ir Valsty
bės Departamento Protokolo 
reikalų tvarkytojams pra
verstų išsiversti į anglų kal
bą Lietuvoje gerai žinomą pa
tarlę, kuri primena, kad "įsi
leisk degląją bažnyčion, ji lips 
ir ant altoriaus".

I.S.AUTO SERVICE

Mašinų viršaus taisymas

Sav. J. Švarcas
1254 Addison Rd. 
Cleveland 3, Ohio 
ir dažymas. Motorų,

stabdžių patikrinimas ir taisymas.
24 hours towing

Atidaryta nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.
Dienos telef.: HE 1-6352 Nakties tel.: LI 1-4611

Praėjusio sekmadienio popie
tėj patriotiškoji ir pareigingoji 
Chicagos lietuvių visuomenė 
plaukte suplaukė į Jaunimo Cent
ro didžiąją salę, prie gausiai 
skanumynais nuklotų stalų. Va
karienės šeimininko Tėvo Dr. J. 
Kidyko S. J. visus reginti akis, 
su nuoširdžiu svetingumu, pasi- 
dino kiekvieną prie paties jau
kiausio stalo. O tokiais jaukiais 
buvo visi stalai.

Jaunimo Centro namų šeimi
ninkas Tėvas Dr. J. Kubilius S. 
J. pasveikino gausius svečius ir 
pakvietė Jėzuitų provincijolą Tė
vą Dr. B. Markaitį tarti žodį 
bei sukalbėti maldą prieš valgį.

Vakarienės programai sklan
džiai vadovavo pats namų šeimi
ninkas -- Tėvas Kubilius. Jau 
įžangos žodyje jis pagavo visų 
dėmesį statistika, kad šiuose, 
kuklaus
mo Centro namuose kasmet iš
sitenka veikti 46 organizacijos, 
o per vieną savaitę pereina į- 
vairiai veikdami net nuo 1000 
iki 2000 žmonių!

Ši statistika -- tai gyvas liu
dininkas apie nuostabų Dr. Tė
vo Kubiliaus asmenį, kuris, kaip 
anų laikų Lietuvos Vaižgantas, 
yra visų pažįstamas ir mėgia
mas, atvira širdimi skubantis 
padėti ir skatinti kiekvieną lie
tuvišką iniciatyvą, nepaisant nuo
monių ar pažiūrų skirtumo. Dėl 
to nenuostabu, kad be įprastos, 
šaukte šaukiančios parengimų 
reklamos, jautrioji lietuviškiems 
reikalams ir dėkingoji visuome
nė už mažų namų didelę pastogę 
lietuviškai veiklai, visuomenė, 
tartum atsilygindama, džiaugs
mingai sunešė savo kuklų de
šimkės "tokeną", padengti išlai
doms Jaunimo Centro --to gyvo 
lietuvybės židinio -- namų iš
laikymui.

Pažymėtina, kad Tėvui Kubi
liui vadovaujant vakarienės gra
žiai surežisuotą programą, nei 
indų skambėjimas, nei svečių 
klegesys nekliudė scenos gar
sams -- ar tai buvo rimti pra
nešimai, ar meniški numeriai. 
Tai irgi didelis vadovavimo 
menas, nes dažniausiai vakarie
nių metų indai ir svečių kle
gėjimas ima valdyti visą atmos
ferą.

Pirmiausia Tėvas Kubilius pa
gerbė ir pristatė publikai tuos, 
kurių "tokenai" Jaunimo Cent
rui šios vakarienės proga buvo 
žymiai stambesni, nei dešimkė. 
Štai, Stankus aukojo net $400.00. 
Po $100.00 aukojo: Skautų akade
mikų draugija, Gailestingų sese
rų dr-ja, Vyrų Choras, A. Gri
gonis, Repšiai, Rudžiai, Teat
ro sąjunga, V. Uliešius, A. 
Mackevičius, ir Kriaučeliūnas. 
Kaip kasmet, taip ir šiais metais 
$50.00 paaukojo Mockaitis. 
$20.00 - skaučių seserija $15.00 
skautai J. Lieponis -- knygų len
tyną už $32.00. Daug pasidarbavo 
visa eilė geradarių kita prasme, 
kaip Lipskiene, Matuliai ir kit.

Iš organizacijų daugiausiai iš
platino bilietų į vakarienę pa- 
šalpinė gydytojų dr-ja, birutie- 
tės, Motinų klubas su Peterai- 
tiene priešakyje ir kit.

Kun. Kubilius pristatė publikai 
visą eilę kitų Jaunimo Centro 
draugų: Gen. Konsulą Daužvardį 
su ponia, vyr. ir jaun. Mackevi
čius, Kazanauskus, Rukuižus su 
artistų stalu, Biežius, Grybaus
kus, kun. Šantarą, kun. Garšvą, 
kun. Urboną, solistus Barą ir

Linkevičiūtę; šeimininkes — 
Repšienę ir Zumbakienė. Vaka
rienes tvarkai Kernavės skautai 
paaukoję 100% savo darbo jė
gos. Neatsilikę ir kiti mokslei
viai. Beveik visi šios vakarie
nės dalyviai yra kuo nors padė
ję Jaunimo Centrui -- tačiau jų 
išvardinti čia neįmanoma -- te
atleis nepaminėtieji!

Programoje gražiai atstovavo 
lituanistinę mokyklą jaunučiai 
11 dainininkų iš Marąuette parko 
liet, kolonijos. Tautiniais rūbe
liais papuošti F. Striolios rū
pestingai paruošti ir akompanuo
jami jie saldžiais angelėlių bal
seliais išpildė; Vėl ateis Kalė
dos, Dangaus geografija, Šlama 
šilko vėjas (kurią turėjo karto
ti) ir Jūra sese. Su tėviška ši
lima jauniems talentams kun. 
Kubilius pristatė publikai šios 
vakarienės programos atrakciją 
-- svečius artistus iš Montrea- 
lio: solistę Janę Pauliutę ir 
dramos aktorių Juozą Akstiną. 
Pastarasis pradėjo savo meną 
eiliuota humoristine kūryba. Ode 
Chicagai -- jis užkariavo visuo
tiną publikos dėmesį. Turinyje 
--suastronomintas chicagos lie
tuvių veiklos paveikslas, pačioms 
jautriausioms aktualijoms pri
taikytas vietai ir momentai, kaip 
kad, pa v., autorius trokšta 
"...kiekvienam jėzuitui pasta
tyti po namus", už jų nuopelnus 
lietuvybei "išdykusi" poezija ma
loniai pakuteno veikliosios pub
likos ambicijas. Kitu pasirodymu 
J. Akstinas meistriškai padekla
mavo rimto žanro V. Mačernio 
šeštąją viziją. Šiame kūrinyje 
jis didingai atsiskleidė, kaip sub
rendęs neeilinis dramos aktorius 
su gausybe dramines išraiškos 
priemonių pavartojimo, kad tik 
kūrinio idėja, jausmas, žodžio 
grožis strėlės tikslumu smigtų į 
kiekvieno klausytojo širdį. Rodos 
ir pats mikrofonas, tarnaująs 
vien garso stiprinimui, šiam ak
toriui tarnavo dar ir deklamaci
jos spalvinimui bei jos subti
lumo išryškinimui. Jaunimo 
centro scenoje šis jaunas dra
mos aktorius pasireiškė kaip 
talentingas scenos liūtas irrim-

tai vertėtų parengimų iniciato
riams atkreipti dėmesį į jo retą 
talentą dramos mene..

Jaunoji viešnia -- solistė Ja
ne Pauliutė buvo publikos labai 
šiltai sutikta. J i padainavo Anks - 
ti rytą -- K. V. Banaičio, Eg
lės ariją iš "Pilėnų" -- Klovos 
ir priedui Obelų žiedus -- Bela- 
zaro. Antru išėjimu -- O, mio 
babbino caro iš "Gianni schicchi" 
--Puccini, pirmą ariją iš "Tos- 
ca" -- Pucini ir priedui Myliu 
tave -- Griego. Akompanavo 
komp. V. Jakubėnas.

Viešnia solistė buvo žavinga 
savo grakščia žydinčia jaunyste 
ir žadančia, malonaus lyrinio 
balso medžiaga. Ji yra viena iš 
pirmaujančių Montrealyje buv. 
operos sol. E. Kardelienės dai
navimo klasės mokinių.

Žvelgiant į jos jaunystę, lin
kėtina, kad ji savo gražų balsą 
sėkmingai pervestų per visas 
dainos menininką ugdančias ir 
brandinančias "liepsnas", ir kad 
jos lietuviškas vardas būtų 
vertai įrikiuotas į dainos meno 
žvaigždyną.

Chicagiškė publika svečiais 
menininkais buvo daugiau nei pa
tenkinta ir dėkinga parengimo 
programos organizatoriams už 
visais atžvilgiais šviežią prog
ramą. Pažymėtina ir vykęs pa
čios publikos įtraukimas į 
protarpiais masinį dainavimą. Iš 
anksto buvo padalinti specialiai 
šiai popietei spausdintų 13 daine
lių tekstai, kurias akordeonu iš 
scenos vedė F. Strolia taip, kad 
svečiai tikrai iš visos širdies 

galėjo sutarti! Jaunimo Cent
ro lėšoms padidinti dar buvo 
sumaniai pravesta "suneštinė" 
turtinga loterija ir "door prize"

Lietuviško vaišingumo nuotai
koje su minėta puikia menine 
programa popietė prabėgo greit. 
Reikia tikėti, kad publiką turėjo 
sudaryti 46 organizacijų žmo
nės, tačiau visa taip buvo darnu, 
gražu, draugiška kad, rodos, čia 
praleido popietę tik vienos orga
nizacijos nariai, kurios vardas 
Jaunimo Centras.

IZEBELE MOTEKAITIENE

r n i r a c n
2533 W. 71 St. tel GR 6-2345 6

♦
CICERO ILLINOIS

1410 S. 50 Ate., ui TO 3 2108 9

MAROUETTE PARK

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE

MAISTO ir LIKERIŲ 
KRAUTUVŲMIDWEST

M O K A M E

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

i*ffIV 
i f vou* 
IĄVINCS

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.

•. Pinigu 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 United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Marquette Parke
8-925!)

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

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:
ASBACH VRALT ................... 5 ths. 4.95
BISQUIT 3 star cognac........5 ths. 4-98
MARTEL 3 star cognac .... 5 ths. 5-39 
WHITE HORE SCOTCH
WHISKY..........................
Arrow Cockt. MARTINI 
OR MANHATEN ........
CONTREAU LIQUER .
I)a SILVA 10 metų
Portugalų BRANDY................5 ths. 3-69
Kijafa Vynas .......... • •............... 5 ths. 1.75

Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!

2515 West 69 St.
PR
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5 ths. 4-98
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5 ths. 2-98
5 ths. 4.75
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Pagrindiniai komunistų taikiniai 
Amerikoje

Jau praėjo dvi savaitės, kaip JAV komunistų partija 
turėjo vykdyti teismo nutarimą — registruotis pagal 
McCarran axtą. Bet registruotis atsisako teisindamasi, 
kad ji nesanti svetimo krašto, šiuo atveju Sovietų Sąjun
gos, agentas, žinoma, atsisakydama tikisi vėl bylinėtis. 
O atsimenant, kad Aukščiausiame Teisme toks komunis
tams nepalankus sprendimas praėjo tik 5:4 balsų santy
kiu, taigi turi ir vilties, kad besibylinėjant gali laimėti.

Komunistų partiją čia pradėjus kiek spausti, jos 
veikla, ir anksčiau nebuvusi viešumai atvira, dabar dar 
labiau sulenda j pogrindi. Veiklą daugiausia jie čia da
bar vykdo per įvairias satelitines organizacijas. Taip esą 
patogiau ir visuomenėje įtakingiau. O pati partija tik 
pasilieka pagrindinius veiklos taškus ir bendrą veiklos 
dirigavimą.

JAV komunistų partijos žinovai teigia, kad nepasi
sekus į savo kontrolę paimti darbininkų profesinių są
jungų, taip pat neturint galimybių plačiau ir pastoviau 
įsistiprinti valdžios įstaigose, didžiausią dėmesį dabar 
kreipia į mokyklas, kariuomenę, net bažnytines organi
zacijas. Taip pat nemažą dėmesį sutelkia į tuos intelek
tualus, kurie, kad ir netiesioginiu patarnavimu komu- 
nimui, dažnai būna vienos nuomonės su Maskvoje kelia
mais reikalavimais.

Neseniai daugelyje laikraščių buvo rašoma, kad ko
munistų partijos agentai su paskaitomis lankėsi ar no
rėjo lankytis daugelyje universitetų. Vienur jiems tai 
pasisekė, nes susilaukė gerų užtarėjų, o iš kitur buvo 
išprašyti. Didžiausią dėmesį dėl tų paskaitų buvo atkrei
pęs kai kurių New Yorko kolegijų studentų streikas, kad 
jie norį laisvai pasirinkti tokius paskaitininkus, kokiuos 
jie patys laiko geriausiais.

Jaunimas, kaip matyti iš kai kurių universitetinių 
laikraščių, kaip ir visam dabartiniam gyvenime, ieško ko 
tai naujo ir politiniai pikantiškesnio. O tą naują ir pikan
tišką patiekalą jiems ir nori įsiūlyti komunistinių meš
kerių specialistai.

Pilnai suprantama, kad jei komunistams pasisektų 
giliai ir plačiai įsiveržti į mokslus einančio jaunimo tarpą, 
jie ateity laimėtų tai, ko šiandien šiame krašte dar ne
turi jokių galimybių laimėti. O gerų pavyzdžių jie jau 
turi iš Pietų Amerikos studentų, kurie jau seniai buvo 
jų sumaniu taikiniu, šiandien su studentija ten jau sun
kiai besusikalba ir savos valdžios. O jei kur iškyla bendra
darbiavimo klausimai su JAV, jau kitokio žodžio iš jų 
neišgirsi, kaip .išnaudotojas.

Pilnai suprantamas ir komunistų dėmesys kariuome
nei. Tai jau komunistų išbandytas kelias pasišnipinėti 
karinių žinių, o reikalui esant, demoralizuoti karinį pajė
gumą. Bet kad komunistai rastų įtakos bažnytinėse orga
nizacijose, kai kam gali ir abejojimų sukelti. Vienok, rei
kia pripažinti, kad taip yra. Ypač jiems sekasi įsibrauti į 
įvairių sektų bažnytinį gyvenimą ir ten net savo patikė
tinius vadovybėje išlaikyti.

Komunistams brautis į jaunimo tarpą, ypač mokslus 
einančio, talkina ir ta aplinkybė, kad JAV iki šiol nesu
randa tvirtų prieŠkomunistinės veiklos pagrindų. Jei kas 
užsimoja tvirčiau kovoti — tuoj apšaukiamas pavojingu 
super patriotu. Tuoj toki šoka pulti patys komunistai, 
visi jų bendrakeleiviai, kol purvais nepradeda drabstyti 
ir tie, kurie visada tai daro iš tikro nesusipratimo.

Neseniai šioje vietoje Julius Smetona ryškino, kad 
pasipriešinimas komunizmui ir šiame krašte pradeda 
augti. Mūsų pareigą jį visaip auginti, kovą gilinti ir 
plėsti. O svarbiausia, tą kovą Įstatyti į tikrus pagrindus, 
be šalutinių klaidžiojimų po tai kovai nepriklausančias 
sritis.

B. G.

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 ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

Prašau atsiųsti.........
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą: ....
x Name

No. Street City Statė

Dr. Steponas Biežis visą laiką pasiliko aktyvus ir nepailstantis Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
narys, dalyvaudamas įvairiose suvažiavimų komisijose ir atstovaudamas sąjungą kitose organizaci
jose. Nuotraukoje: 1959 metais dr. S. Biežis posėdžiauja ALTS seime. Iš kairės dr. B. Nemickas, R. 
Vaitas, J. Bačiūnas, dr. S. Biežis ir dr. J. Paplėnas. Vyt. Gedgaudo nuotrauka

Dr. Steponas Biežis atsako į klausimus...- - - - - - - - - - - - - -
Sąjungos skyriai, pvz. Ohio ir

(Atkelta iš 1 psl.)

--Ar nemanot imtis iniciatyvos 
ir suorganizuoti visam laisvam 
pasauly esančius lietuvius gy
dytojus?

--Dabartinė Sąjungos valdyba 
laiko vienu iŠ aktualiųjų užda
vinių tai ir padaryti. Šis darbas 
jau pradėtas ir norime tikėti 
sulauksią gerų rezultatų. Mums 
svarbu visus pasiekti ir organi
zaciniai susirišti su kiekvienu 
lietuviu gydytoju visuose konti
nentuose. Mums labai reikalingi 
jų adresai. Tat naudodamasis šia 
proga ir prašau visus medicinos 
ir dantų gydytojus atsiliepti šiuo 
adresu: 3241 W. 66 Place, Chi
cago, 29, III., USA.

--Kokius turit didesnius atei
čiai užsimojimus valdyboje ir

SMUIKAS BOSTONO KULTflROS KLUBE
Bostono LB Kultūros klu

bas surengė tikrai įdomų 
vakarą, kurio tema buvo 
Smuikas, šiemetinis 
klubo pirmininkas Dr. Bro
nius B a š k y s , susirin
kimą pasveikinęs, pranešė, 
kad apie smuiką kalbės mu
zikas Iz. Vasyliūnas. Jis da
vė trumpą, bet gerai pa
ruoštą smuikininko Iz. Va
syliūno biografiją.

Atrodo, kad apie smuiką 
mūsų daugumas neblogai 
išmanom, gerai žinom, kaip 
jis atrodo, vienas kitas gal 
šiek tiek smuiku ir pačirpi- 
nam, bet jeigu tektų smul
kiau apie tą muzikos ins
trumentą papasakoti ar 
duoti jo konkretų aptarimą, 
tai taip daugumas, turbūt, 
ir sukluptumėm.

Iz.' Vasyliūnas neišaiški
no mums tikrai originalaus 
liet, žodžio smuiką s 
kilmės, bet patį instrumen
tą jis aptarė, berods, visais 
požiūriais. Jo paskaitoj bu
vo aptarta smuiko forma, 
jo garsas, kiekviena styga, 
smuikavimo technika, jo 
itin svarbi vieta simfoni
niuose orkestruose, smuiko 
slopintuvėlis, smičius (gal 
geriau tiktų smičių vadinti 
žemaitišku stryku, nors 
rastumėm, kad ir jis kilo iš 
vokiško strick), smuiko at
siradimo istorija, jo gimti
nėj Italijos pirmieji smuikų 
meistrai, kaip Amati šeima 
ir Stradivarius, smuiko li
teratūra.

Taigi Iz. Vasyliūnas į 
smuiką pažvelgė iš visų pu
sių, Jo paskaitą itin pra
turtino čia pat smuiku duo
dama iliustracija, kurios 
dėka pamatėm, kaip reikia 

visoje draugijoje?

--Taigi kartoju, šios valdybos 
užsimojimas yra įkurti Pasaulio 
Lietuvių Gydytojų Sąjungą, kuriai 
priklausytų viso laisvojo pasau
lio lietuviai gydytojai.

Kitas užsimojimas yra, kad iki 
būsimo suvažiavimo 1963 m.,ku
ris minės 50 metų sukaktį nuo 
lietuvių gydytojų susiorganiza- 
vimo, išleistume atitinkamą lei
dinį, nušviečiantį organizuotų 
lietuvių gydytojų tikslus, darbus 
ir savo įnašus į mūsų išeivijos 
kultūrinę veiklą. Šiuo leidiniu 
rūpinasi III. Liet. Gyd. Draugi
ja, kurios paskirta komisija jau 
pradėjo darbą.

Sąjungos stiprus užsimojimas 
yra plėsti ir efektingiau remti 
mūsiškę kultūrinę kūrybą, be ku
rios neįmanoma ir lietuvybę 
ilgesniam laikui išlaikyti. Tat

teisingai stryką laikyti, 
kaip skamba kiekviena iš 
keturių smuiko stygų, kaip 
„apkarsta” smuiko garsas 
su slopintuvėliu, kaip atsi
liepia rafinuoto smuikavimo 
flažoletai, kaip smuikuoja
ma dviem stygom, akordais, 
pizzicatu ir pan. Geras pa
žįstamas smuikas, Iz. Va
syliūno paskaitos paklau
sius, pasidarė tikrai supran
tamesnis ir širdžiai artimes
nis.

Po paskaitos smuikinin
kas Iz. Vasyliūnas, sūnaus 
Vytenio fortepionu palydi
mas, pasmuikavo komp. 
Jul. Gaidelio smuiko 
sonatą, šis kūrinys sukur
tas jau šiame krašte, Bos
tone. Ir savo forma ir min
tim ši Gaidelio sonata daro 
itin stiprų įspūdį. Pagrin
diniai sonatos motyvai tik
rai gražūs ir aiškiai lietu
viški. Ritmai įvairūs, tur
tingi ir įdomūs. Visos so
natos dalys sudaro vientisą 
ir darnų muzikinį kūrinį.

Nors techniškai veikalas 
nėra lengvas, Iz. Vasyliū
nas jį atliko su giliu įsijau
timu, gera išraiška ir gal 
neslepiama mintim, kad, 
štai, turim puikią smuiko 
sonatą! Klubo dalyvės ir 
dalyviai nuoširdžiai plojo 
smuikininkui Iz. Vasyliūnui 
ir čia pat, salėj esančiam, 
komp. Jul. Gaideliui.

Smuiko vakaras Kultūros 
klube baigėsi bičiuliškais 
pašnekesiais prie tradicinio 
kavos puoduko. St. S.

P ar ag ink it savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

mums svarbu, kad kultūrinė kū
ryba kiltų ir kiekvieną lietuvį 
pasiektų. Šia linkme kai kurie

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

KONKURSINE NUOTRAUK/\ Nr. 118. Gediminas Bliudžius, 4 metų 
amž., iš Chicagos, III. Nuotrauka B. Choro.

KONKURSINĖ NUOTRAUKA Nr. 119. Vincas Rugelis, 15 mėn. 
amž., iš Monroe, Conn. Nuotrauka A. Rugelienės.

KĖLIAU DU PAGRINDINIUS 
REIKALAVIMUS

S. m. DIRVOS Nr. 128 tilpu- 
sioje korespondencijoje apie jū
ros skautų vieneto- "Nemuno" 
steigimą Bostone buvo paminėtas 
ir mano sveikinimas šio vieneto 
įsikūrimo proga. Nors kaip "se
nas uostininkas" ir skaitau, kad 
toks vienetas jau seniai buvo 
reikalingas šiam Atlanto pakraš
ty, tačiau korespondencija neati
tinka tiesai, nes minėtam susi
rinkime nebuvo jokių sveikinimų, 
o tik diskusijos, per kurias aš 
kėliau du pagrindiniu reikalavi
mu: 1) kad šis vienetas būtų 
įjungtas į Lietuvių Skautų Broli
jos organizacinius rėmus ir 2) 
kad šis vienetas būtų Bostono lie
tuvių skautų tėvų komiteto ju
risdikcijoje.

Maloniai prašau p. redaktorių 
šį netikslumą DIRVOS skiltyse 
atitaisyti atspausdinant mano 
laišką už ką iš anksto nuošir
džiai dėkoju.

VYTAUTAS IZBICKAS, 
Mest Roxbury

Illinois, jau gražiai užsireko
mendavo.

B.G.
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Švedijos išduoto ir Sibiro 
tremtinio kapas N. Zelandijoje

KAIP IŠGYVENTI SENATVĘ DR. S. BIEŽIS

MAISTO SVARBA SENATVĖJE
Atsisveikinant su a. a. Jonu Jončiu

Naujoje Zelandijoje lapkričio 8 d. mirė Lietuvos kariuomenės 
Įeit. JONAS JANČYS, dalyvis lietuvių savisaugos daliniuose. Pasi
traukęs į Švediją, buvo vienas tų nelaimingųjų, kuriuos švedai išdavė 
sovietams ir iki 1955 metų kalėjo Sibire. Repatrijavęs j Vokie
tiją, atvyko pas savo šeimą į N. Zelandiją, kur aktyviai dalyvavo 
vietos lietuvių veikime.

Metai po metų ir Naujo
sios Zelandijos kapinėse 
ima rodytis lietuviški var
dai. Nuo Lietuvių įsikūrimo 
šiame krašte jau suspėjome 
palaidoti net keturis vyrus, 
visus pačiame amžiaus gra
žume.

1961 m. lapkričio 8 d. mi
rė brangus ir taip negausios 
Dunedino lietuvių apylinkės 
narys a. a. Jonas Eugenijus 
Jančys.

A. a. Jonas gimė Rygoje 
1915 metais. 1935 m. Kaune 
Aušros gimnazijoje gavęs 
brandos atestatų įstojo į 
Karo Mokyklą ir ją baigė 
leitenanto laipsniu. 1939 
metais vedė Alfredą Cigle- 
rytę.

Rusams okupavus Lietu
vą, 1941 metais kovo mėn. 
repatrijavo į Vokietiją. Ru
sų-vokiečių karo metu bu
vo lietuvių savisaugos dali
niuose ir dalyvavo garsia
jam Kurlandijos mūšyje, 
kuris baigėsi visuotinu vo
kiečių pusėje kariavusiųjų 
apsupimu. Iš to katilo Jo
nui pavyko ištrūkti ir lai
veliu perplaukti Baltijos 
jūrą iki Švedijos.' Švedijoje 
jis pateko į tų nelaimingų 
karių skaičių, kurie švedų

buvo išduoti rusams. To pa
sėkoje a. a. Jonas atsidūrė 
Sibire ir ten išbuvo iki 1955 
metų. Po didelių pastangų 
jam pavyko įrodyti, kad jis 
yra buvęs vokietis repatri- 
jantas ir todėl buvo gražin
tas Vakarų Vokietijon.

1956 metais rugsėjo mėn. 
a. a. Jonas atvyko į N. Ze
landiją pas savo šeimą — 
žmoną ir du sūnus. Po žiau
rių Sibiro patyrimų jam 
buvo labai sunku grįžti į 
laisvajam pasaulyje gyve
nančio žmogaus vėžes. Ne
žiūrint to, jis surado jėgų 
ir greitu laiku ne tik įsi
jungė į normalų gyvenimą, 
bet turėjo užtenkamai ener
gijos dalyvauti Dunedino 
lietuvių kolonijos veikime, 
metai iš metų eidamas tai 
pirmininko, tai sekreto
riaus, tai vicepirmininko 
pareigas.

A. a. Jonas baigė gyveni
mą labai greito vėžio sunai
kintas. Maža saujelė Dune
dino lietuvių susirinkome 
palydėti jį į paskutinę po
ilsio vietą. Po kojomis vė
jas pustė balto smėlio dul
kes, vandenynas plakė ban
gas į krantą, Bėreme po 
saują smėlio ant jo karsto,

' Šių dienų mokslo šviesoje 
maistas .laikomas vienu svar
biuoju, jei ne pačiu svarbiau
siu sveikatai išlaikyti šalti
niu. Tikslus maistas duoda pag
rindą stipriai sveikatai, o blogas 
maistas ją pažeidžia ir paruošia 
dirvą visokioms ligoms. Todėl 
neužtenka apetitą patenkinti so
čiai prisivalgant.

Apskaičiuojama, kad apie 40 
procentų Amerikos gyventojų 
minta tokiu maistu, kuris neati
tinka organizmo reikalavimams. 
Būdinga ir tai, kad į šią kate
goriją įeina daugelis turtinges- 
niosios klasės žmonių, kuriems 
išteklius nesudaro sunkumų ir 
kurie prabangiai gyvena ir ska
niai valgo.

Čia tuojau reikia pabrėžti, kad 
valgio skanumas, o tai visuomet 
malonu, ir brangumas, dar ne
reiškia jo tikslumą. Jis gali būti 
visai paprastas ir palyginti ne
brangus, o vienok pilnai atitin
kąs organizmo reikalavimams. 
Bet svarbiausia jo kokybė ir 
proporcija. Tai sudaro, kaip daž
nai išsireiškiamą, balansuotą 
maistą, į kurį įeina atitinkamais 
kiekiais baltimų krakmolų, rie
balų, vitaminų ir mineralų. Jei 
vieno ar daugiau iš šių pagrin
dinių sudėtinių maisto dalių il
gesnį laiką stokos; tai toks mais
tas neteiks stiprios sveikatos, 
nors jis būtų skaniausiai paruoš
tas bei puošniausioje praban
goje pateikiamas.

Tik tas maistas yra sotus ir 
sveikas, kuris turi čia visas su
minėtas dalis ir būtinai reikia
moje proporcijoje. Jei vieno bus 
perdaug, o kito nebus, tai il
gainiui sveikata nukentės. Puoš
numas ir prabanga ne visada 
reiškia tikslią mitybę. Šiuos pag
rindinius dėsnius privalo aiškiai 
žinoti kiekviena šeimininkė, nuo 
kurios sugebėjimo, žinojimo ir 
pastangų priklauso visos šeimos 
gera ar sužalota sveikata. Šei
mininkė šiuo požiūriu neša tik
rai didelę atsakomybę, kuriai ji

atsisveikindami su brangiu 
draugu, tauriu lietuviu ir 
veikliu bendruomenės na
riu.

Giliai užjaučiame a. a. Jo
no likusią žmoną, kuri vėl 
buvo pradėjusi laimingos 
šeimos gyvenimą, du bebai
giančius suaugti sūnus, pa
laužta širdim motiną ir dvi 
seseris.

O gal vandenynas atplo
vė bent vieną dulkelę lietu
viškos žemės į šį tolimą 
kraštą? O gal ji pakliuvo į 
mūsų saują beriant smėlį 
ant a. a. Jono karsto?

V. B.

, privalėtų būti atsakingai pasi-
1 ruošusi.

Senesniesiems žmonėms, iš 
esmės, tinka toks pat maistas, 
kaip ir jaunesnėse dienose. Vie
nok, kintant organizmui, ir 
maistą reikia atatinkamai pritai
kyti. Pirmoje vietoje, jo kiekį 
reikia palengva mažinti, nes se
niems, dėl mažesnio judrumo ir 
dėl lėtesnio jo sunaudojimo ma
žiau reikia energijos. Maisto 
perviršis tik apsunkina kūną ir 
pažeidžia jo normalius veiksmus. 
Patsai žmogus privalo save dis
ciplinuoti ir savo sveikatos ge
rovei laipsniškai mažiau val
gyti.

Senesnieji dažnai atsisako arba 
bent perdaug sumažina mėsos 
valgymą, būk tai sunkiai su
virškinamą maistą. Tai visiškai 
klaidingas supratimas. Liesi 
mėsa duoda daug būtinai reikalin
gų baltimų, kurių trūkumas 
smarkiai pakerta sveikatą. Tai
gi liesios mėsos nereikia niekad 
atsisakyti, nes ji reikalinga ir 
visiems sveika. Bent stiklas 
pieno kasdieną yra būtinas. O 
visus riebalus reikia labiau
siai mažinti, nes jie senatvėje 
sunkiau pakeičiami į energiją.

Pastebėta, kad seniems daž
niausia stinga vitaminų ir mine
ralų, kurių daugiausia esti su
krauta daržovėse ir vaisiuose. 
Užtat jų, ypač žalių reikia kas
dieną naudoti. Jų perviršis, jei 
kada tai įvyksta, visai nepa
žeidžia sveikatos. Jei dėl kokios 
priežasties jų nepakankamai 
valgoma, tai tokiais atvejais,de
ra papildyti dirbtinais, bet visa
da tik su gydytojo patarimu ir 
nurodymu. Kitaip nesaugu.

Amerikos ekonominis gerbūvis 
teikia įvairių patogumų ir malo
numų, bet tuo pačiu atneša ir 
blogybių sveikatos požiūriu. Vie
nas iš pastarųjų yra persival
gymas, kuris tiesiog veda J ne
lemtą nutukimą. Apytikriais 
apskaičiavimais teigiama, kad iš 
suaugusiųjų, vienas iš penkių as
menų, yra žymus viršsvoris. 
Daugelis iš tokių net didžiuojasi 
sau užsidėta našta, tai laikyda
mi sveikatingumo pažymiu. Girdi 
jei suliesėsiu, tai kas iš manęs 
beliks, kaip aš begyvensiu ir tt. 
Tikrai apgailėtina, kad tokie 
žmonės vadovaujasi ne tikrovės 
faktais, o .tik savo vaizduote ir 
užgaidomis, neturinčiomis nė 
menkiausio mokslinio pagrindo.

Žymesnis viršsvoris --dešimt 
ar daugiau procentų virš nor- 
malio svorio, yra-visada kenks
mingas sveikatai. Jaunas žmogus 
pajėgia visko daugiau pakelti, 
taigi ir nutukimas mažiau jau
čiamas. Tačiau iš to susidaranti 
žala nė kiek nemažėja, kuri vie
nokioje ar kitokioje formoje vė
liau pasireiškia. Bet senatvėje, 
kurios išgyventi ilgai metai turi 
savo slėgiančius sunkumus, nu
tukimas uždeda dvigubą naštą,

kasdien vis daugiau jaučiamą.
Nutukimas arba pridėtinis vir- 

šnormalinis svoris tik sunkina 
žmogų, visiškai neteikdamas jam 
jokių papildomų jėgų. Nutukimas 
žmogaus organizame daugiausia 
susideda iš riebalų, kurie ne
atlieka jokios naudingos funkci
jos ir kurie esti arčiausia ne
gyvos medžiagos. Taip pat virš
svoris apsunkina visą kūną, kuris 
greičiau išsidėvi, anksčiau žmo
gų susendina ir žymiai jo am
žių sutrumpina. Užtat nutukimas 
yra laikoma savotiška chroniška 
liga, kuri pamažu griaužia svei
katą ir paruošia derlingą dir
vą ligoms. O šios įsigalėjusios, 
jau patogiai pribaigia žmogaus 
gyvybę.

Prisiminkime kelius pavyz
džius. Širdies, kraujagyslių, cuk
rinę (diabetes), kepenų ir inks
tų įdegimus. Jos visos rimtos ir 
neabejojamai trumpinančios 
žmogaus amžių. Bendrai, nutuke- 
liai jomis serga dvigubai daž
niau, negu normalio svorio. Ki
tais žodžiais sakant, nutukėliai 
šiomis ligomis serga dvigubai 
daugiau už normalio svorio žmo

nes.
ši statistinė tikrovė, jau nei

mant dėmesin kitų, nemažiau 
svarbių faktorių, aiškiai pasako 
nutukimo reikšmę. Tvirtai įrody
ta, kad- nutukėliai dažniau su
serga, jiems sunkiau išgyti ir, 
bendrai paėmus, jie trumpiau 
gyvena. Dėl šių faktų gyvybės 
apdraudos bendrovės juos at
sisako apdrausti. O jei apdrau
džia, tai jie moka dvigubas ir 
aukštesnes duokles.

Beveik išimtinai nutukimas ky
la iš perviršio valgomojo maisto. 
Jei žmogus suvalgo daugiau 
maisto, negu organizmas reika
lauja, tai perviršis susikrauna 
kūnan riebalų pavidale. Taigi nu - 
tukėlis patsai gali ir privalo 
pasigydyti. Pirmoje eilėje val
gyti tik tiek, kiek organizmas 
reikalauja. Ir tada normalus svo
ris bus tikrai išlaikytas. Antra, 
nutukėliai privalo sumažinti 
maisto kiekį, pirmiausia visus 
riebalus ir iš dalies krakmoli
nius valgius. Suliesėjimas pri
valo būti vykdomas lėtu tempu, 
ne daugiau svarą į savaitę, bet 
niekad nebadauti, nes tai rimtai 
pažeidžia sveikatą.

KUR POEZIJA IR KUR 
PROKLAMACIJA?

Sugaiškini valandėlę ir paskaitykim du išrašus:

KVIEČIAME PRIEMĖTI TAUPTI1 VIS MISI
MOKAME UŽ BONU 

TAUPMENAS

Velionis Jonas Jančys (kairėje) su žmona ir dviem sūnumis 
Edvardu ir Aručiu.

Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 
valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS
DOVANOS TAUPYTOJAMS

ST. ANTHONY SAVINGS

i.
Partija vadovaujasi 
marksistiniu - leniniu 
teiginiu:
liaudis -- istorijos kūrėja, 
komunizmo pastatymas-- 
jos rankų, 
jos energijos, 
jos proto darbas.

Komunizmo pergalė 
priklauso nuo žmonių, 
ir komunizmas statomas 
žmonėms.

Kiekvienas tarybinis žmogus 
savo darbu priartina 
komunizmo pergalę.
Komunistinės statybos laimėji
mai neša gausumą 
ir laimingą gyvenimą 
visiems,
dar aukščiau pakelia 
Tarybinės Tėvynės galią, 
garbę ir šlovę.

Komunistų partijos 
prityrusiai vadovaujama, 
su marksizmo - leninizmo 
vėliava, 
tarybinė liaudis 
pastatė socializmą.

Partijos Vadovaujama, 
su marksizmo - leninizmo 
vėliava, 
tarybinė liaudis 
pastatys komunistinę 
visuomenę.

Partija 
iškilmingai skelbia: 
dabartinė tarybinių 
žmonių karta gyvens 
komunizmo sąlygomis!

II.
Žmogaus pozicija. Nejaugi tai 

kam abejonių kelia? Nejau jūs 
nepažįstate manęs, pažvelgę į nu
eitą mano kelią nuo Spalio re
voliucijos ugnies ligi Volžsko 
HES? Mano pozicija -- žmogaus 
pozicija, kurią turėjau sau iš- 
sikariauti sunkiausių mūšių ir 
kovų metu. Ir jeigu šiandien 
skrenda kosmonautai, tai aš sk
rendu su pačiom šviesiausiom 
svajonėm, su pačiomis kilniau
siomis mintim. Tai skrenda pri
sikėlę milijonai su nuostabiai 
jaunom karštom širdim, su atei
tim. Ir jų pozicija -- žmogaus 
pozicija, kurioj įkūnytas aukš
čiausias žmoniškumas, kurioj į- 
kūnyta kūrybinė galia. Mano po
zicija -- žmogaus pozicija, vi
suos laimėjimuos ir visuos sun
kumuos sutampanti su Partijos 
valia.

♦

Šie abu išrašai žodis žodin per
rašyti iš Lietuvoje leidžiamos 
bolševikinės spaudos. Vienas iš
rašas -- eilėraštis. Kitas -- 
politinis, programinis propagan

dinis pareiškimas. Bet katras 
yra "poezija" ir katras politinė 
proklamacija?

Perrašant yra "įvykusi klai
da". Pirmasis išrašas yra bai
giamieji posmai iš naujosios 
komunistų partijos programos, 
perrašyti teisingai, tik suskal
džius tekstą trumpomis eilutė
mis. Antrasis -- Juozo Mace
vičiaus eilėraštis, išspaus
dintas "Literatūros ir Meno" pir
majame puslapyje (rūgs. 30, nr. 
39), perrašytas, nesilaikant su
skaldymo eilutėmis.

*

Beje, partijos programoje apie 
literatūrą štai kas pasakyta:

Svarbiausia literatūros 
ir meno vystymo 
linija -- 
stiprinti ryšius 
su liaudies gyvenimu, 
teisingai 
ir didžiai meniškai 
vaizduoti socialistinės tikrovės 
turtingumą ir įvairumą, 
su įkvėpimu ir ryškiai 
vaizduoti tai, 
kas nauja, 
kas tikrai komunistiška, 
ir pliekti visa tai, 
kas trukdo visuomenei 
žengti į priekį.

Socialistinio realizmo mene, 
pagrįstame liaudiškumo 
ir partiškumo 
principais, 
drąsus novatoriškumas 
meniškai vaizduojant gyvenimą, 
derinamas su visų 
pažangiųjų 
pasaulinės kultūros 
tradicijų 
naudojimu ir vystymu.

♦

Atrodo, kad Macevičius jaube- 
veik pasiekė programinį poezijos 
lygi—

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

atstovę 

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT 

UI 2-4450
642 Meadow Laie Dr. 

ClevelaiU 24

& LOAN ASSN.
1447 So. 49tti Court, Cicero 50, III. Tel.

JUOZAS F. GRIBAUSKAS,
sekretorius

Blshop 2-1397

P. J. KERSIS
Turėdami reikalų prašom į mane kreip

tis namų telefonu OL 7-2521 — Peninsula.
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CLEVELANDE
Ir apylinkėse

• Vasario 16 minėjimą 
ALT skyrius numatė švęs
ti vasario mėn. 11 d. Nau
josios lietuvių parapijos sa
lėje. Minėjime kalbės Lie
tuvos atstovas Washingto- 
ne J. Rajeckas ir senatorius 
Young.

• Lengviems namų dar
bams ieškoma vyresnio am
žiaus moteris. Paruošta 
miegojimui vieta, šaukit 
nuo 10 iki 6 vai. RE 1-7500, 
gi vakarais RE 1-2245. Pra
šyti Mrs. Traub.

ALGIS ŠIRVAITIS, gimęs 1939 
m. rugsėjo 13 Kaune, pradžios 
mokslą išėjęs Augsburge, pra
eitą vasarą Clevelande baigęs 
bakalauro laipsniu John Carroll 
universitetą. Šiuo metu mokyto
jauja šv. Edvardo gimnazijoje 
Clevelande, dėstydamas istoriją, 
angly kalbą ir viešą kalbėjimą. 
Dabar jis vakarais ruošiasi ma
gistro laipsniui. Algis yra 
aktyvus lietuvių studentų organi
zacijose, ypač ateitininkų eilėse.

NAUJŲJŲ METU SUTIKIMAS
Lietuvių Bendruomenės abiejų 

apylinkių valdybos, rengdamos 
Naujų metų sutikimą Naujos pa
rapijos salėje, maloniai prašo vi
sus lietuvius jau užsisakyti stalus 
po 10 žmonių. Užsakymus priima 
abiejų apylinkių iždininkai: A. 
Karsokas, telef. HE 1-4925 ir Pr. 
Puškorius, telef. UL1-2595. Kam 
patogiau, tas juos gali užsisakyti 
ir pas kurį kitą šių valdybų narį.

Bilietų kaina: $8.suaugusiems, 
$6 jaunimui ir $2 tiems, kurie 
nenorės pasinaudoti valgiais ir 
gėrimais parengtu stalu. Jie 
patys galės nusipirkti Moterų 
Sąjungos gražiai parengtam bufe
te ką jie norės.

Parapijos klebonas kun. J. An
gelaitis dar kartą per mus pra
neša, kad mokyklos patalpa Nau
jų metų sutikimui leidžiama nau
dotis iki 2 vai. ryto. Taip pat 
bus leidžiama statyti valgių sta
lus didžiojoj salėj. Tik tie kurie 
bus pavėlavę juos užsisakyti ga
lės naudotis kitos salės stalais. 
Jis manąs, kad bilietai nėra per 
brangūs. Apie jų brangumą kalbą 
tik tie, kurie kitur eidami dar 
daugiau pasidaro išlaidų. Be to, 
jie taip darydami nepalaiką lie
tuvių vienybės.

Apie lietuvių vienybę, ypač apie 
lietuviško jaunimo vienybę, labai 
gražiai pasisakė Dirvos vyr. red. 
B. Gaidžiūnas. Štai š. m. spalio 
9 d. Dirvos Nr. 116 jis rašo: 
"Mūsų jaunimo problemos neei
linės. Ypač, kada mes norime ir 
siekiame, kad ‘tas jaunimas čia 
išliktų gyva lietuvybės atžala. 
Išliktų ir pratęstų lietuviškų or
ganizacijų veiklą, padėtų dėl lais
vės kovojančiai savo tautai. Svar
bi priežastis, kuri mūsų lietu
viškai ateičiai tikrai nepa
tarnauja, tai mūsų susiskaldy
mas į mažas grupes ir bandy
mas jas, tiesa pasakius, labai 
kilniais savos organizacijos mo
tyvais, uždaryti siaurose ge
to ribose. Jaunimas tokiuose ge
tuose dūsta. Tokių getų tvo
ras mums patiems reikia išar
dyti. Mums reikia vienos lie
tuviškos platumos, jei norim il
giau ir tikriau lietuviais išlikti. 
Jaunimą artinant, reikia, kad 
Bendruomenės vadovybė, susita
rus su jaunimo organizacijomis, 
imtųsi iniciatyvos ir suorgani
zuotų kasmet bendrą viso lietu
viško mūsų jaunimo stovyklą. Rei

kėtų pagalvoti ir apie kitas prie
mones, kurios mūsų jaunimui 
padėtų vieni su kitais artėti".

Mes, visą tai didžiai įvertin
dami ir imamės iniciatyvos vi
siems lietuviams surengti Nau
jų metų sutikimą. Mes, kreipdami 
didžiausią dėmesį į mūsų jau
nimą, esam išsiuntę raštus -- 
kvietimus jų keturiom organi
zacijom: ateitininkų, neo-lituanų, 
santariečių, ir skautų, prašyda
mi juos visus drauge dalyvauti 
mūsų rengiamam Naujų metų su
tikime. Anksčiau, per eilę metų 
nedalyvaudami kartu tuose suti
kimuose, atsakydavo, kad neda
lyvauja tik dėlto, kad mes ne
turime didelės ir gražios salės. 
Iš tikrųjų dabar iš jų vis dau
giau pažadų dalyvauti šioj tikrai 
gražioj salėj. Daugelis iš jų pa
reiškia, kad jiems nereikia val
giais ir gėrimais parengtų stalų. 
Ne dėl to, kad jie tam reikalui 
neturėtų lėšų, bet tik dėlto, kad 
esant bufetui, jie patys užsisa
kys, pagal savo skonį.

Meninę programą išpildys 
mūsų vietiniai menininkai. Juos 
pranešime vėliau.

Dar kartą maloniai prašome 
visus jau užsisakyti stalus ir įsi
gyti bilietus nurodytais adresais.

L. B. abiejų apyl. valdybos

Parengimu kalendorius

GRUODŽIO 30 D. Vysk. Valan
čiaus Lit. mokyklos eglutė Šv. 
Jurgio parapijos salėje.

GRUODŽIO 31 D. Naujų Metų 
sutikimas, Naujos parapijos 
salėje. Rengia L. B. abi apylin
kės".

SAUSIO 7 D.,1962Šv. Kazimie
ro Lit. mok.” eglutė Naujojoj Pa
rapijoj.

SAUSIO 13 D. Čiurlionio 
ansamblio metinis koncertas 
Naujosios parapijos salėje.

1962 M. SAUSIO 20 D. Cleve
lando Vyrų Okteto koncertas — 
balius Naujosios parapijos sa
lėje.

SAUSIO 20 D. Lietuvių salėje 
Vlado Braziulio Vad., dramos stu
dijos premjera. Uošvė -- B. 
Sruogos 3 v. komedija. Režisuo
ja V. Matulionis.

SAUSIO 27 D. Čiurlionio An
samblio ir šv. Jurgio parapijos 
choro, pagerbimo banketas -- 
koncertas. Rengia LB Clevelando 
I-os Apy. valdyba.

1962 m. VASARIO 3 D. LSK 
Žaibo vakaras -- koncertas Slo
venian Auditorium.

VASARIO 24 D. Lietuviams 
budžiams remti valdyba Čiurlio
nio namuose rengia Užgavėnių 
blynų balių.

BALANDŽIO 28 D. 1962 m. 
Vysk. Valančiaus Lit. mokyklos 
tradicinis vakaras Šv. Jurgio pa
rapijos salėje.

1962 m. GEGUŽĖS 12 D. Dir
vos jaunųjų talentų varžybų kon
certas Slovenian Auditorium.

SAVINGS 
EARN OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

4%
ACCOUNTS

INSURED TO
*IO OOO

IN TOWN OITKE — 6712 SLTEK1UR AT EAST 68 ST.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 
EN 1*1763

St. Clair Savings Association Clevelande, kurios skelbimai dažnai 
spausdinami Dirvoje, įsigijo naują Remington-Rand Univac elektro
nišką apskaičiavimo aparatą, kuris automatiškai patikrina sąskaitų 
balansą. Prie aparato viena banko tarnautojų deda klijentų korteles 
į aparatą.

Parduodamas namas
La Šalie Rd. 18300, tarp 

Neff Rd. ir 185 St., 2 mi
nutes iki bažnyčios ir mo
kyklos. Nepaprastai švarus, 
modernus vienos šeimos na
mas su 1Ų2 vonia. Požemi
nės žolės laistymo Įrengi
mas. Pirmą kartą parduo
damas šeimininko už 23,900 
dol. Galima tuoj užimti. No
rint pamatyti šaukit telef. 
HI 2-8391. (141)

ŠTAI, JUMS GERI
NAMAI1:

2-jų šeimų (Side-by-Side)
Visai arti prie Ivonhoe ir 

Euclid gatvių; viename bu
te 6 kambariai, o antrame 
4; nauji gazo pečiai ir au
tomatiniai vandens tankai. 
Namas visai gerame stovy
je. Prašo tik $13,900.

Vienos šeimos mūrinis 
(bungalow)

Ant Reyburn, visai arti 
prie Euclid gatvės; erdvus 
salonas; moderni virtuvė ir 
vonia; 2 miegamieji; yra 
galimybė užbaigti 2 kam
barius 2-rame aukšte; gazo 
pečius ir garažas. Prašo 
$17,900.

J. ŠIRVAITIS
Wm. T. Byrne Real Estate

MU 1-6100 — Office;
RE 1-4080 — Home 

(140)

Dvieju seimu namas 
po 5 kamb. už $22,900
Lake Shore Blvd. ir 

Grovevvood rajonas. Namas 
puikiame stovyje. Nauji 
gaso pečiai. Iš fronto ir 
kiemo porčiai. Gražūs bu
tai, Įskaitant kilimus, užuo
laidas valgomojo komplek
tą. Galima užimti per 30 
dienų.

E. J. Eckart,
Broker

RE 1-1440 RE 2-8596

SUPERIOR 
SAVINGS

UTILITY BILL PAYMENTS 
MONEY ORDER CHECKS, 
TKAVELERS CHEQUES

936 East 185 St.
KE 17770

CHICAGOS 
SPORTININKAI

• Salės futbolo (’Tndoor 
Soccer”) pirmenybės Chi
cagoje prasidės 1962 m. 
sausio 7 d. Chicago Avenue 
Armory patalpose. čia 
rungtyniaus ir lietuvių — 
Liths (Lituanica) komanda. 
Ji žais ”major” divizijoje, 
kur iš viso rungtyniaus 8 
vienetai: Eagles, Slovaks, 
Hansa, Lions, Schvvaben, 
Liths, Green-Whites ir Ma- 
roons. Taip pat bus ir I di
vizija su šiomis komando
mis: Fortūna, Wings, Spar
ta, Hoosiers, Rams, Neca- 
xa, Rickers ir Wanderers.

• Naujuoju Chicagos LSK 
Neries pirmininku išrinktas 
Z. Žiupsnys. Anksčiau pir
mininku buvo Z. Degutis.

• Chicagos lietuvaitės 
tinklininkės dalyvauja Gage 
Parko pirmenybėse. Pir
mauja Neries komanda.

• Lituanicos futbolinin
kai lapkričio 26 d. rungty
nėse dėl JAV ”Open Cup” 
turėjo nusileisti prieš Chi
cagos ”major” divizijos 
lenkų ”Eagles” komandą 
1:4. šioje komandoje žai
džia neseniai iš Toronto at
vykę 3 profesionalai futbo
lininkai. Varžybose dėl JAV 
”Amateur Cup” Lituanicos 
futbolininkai yra patekę į 
Illinois pusfinalį ir čia su
sitiks su Slovaks komanda, 
kurioje žaidžia JAV rinkti
nės žaidėjas Ed Murphy.

E. š.

PRANEŠIMAS BUV. 
DILINGENO LIETUVIŲ 

STOVYKLOS 
GYVENTOJAMS

Buvęs UNRos direktorius
C. C. Malsie, kurio žinioje 
buvo Dilingeno lietuvių sto
vykla, jau ilgokas laikas 
kaip leidžia dienas ligoni
nėje. Jis buvo puikus žmo
gus ir ypatingai gerai su
prato mus, lietuvius, anuo 
sunkiu metu.

Kviečiu buvusius dilinge- 
niškius, ateinančių švenčių 
proga, pasiųsti jam asme
niškas sveikinimo korteles 
šiuo adresu:

Col. Cliff C. Malsie
(U. S. Ret.)

Ward 214
c o Rancho Los Amigos

Hospital
Do\vney. Caliiornia

J. V. Dunčia

E. CHICAGO
Metinis susirinkimas

Tautinės Sąjungos East 
Chicagos skyriaus metinis 
narių susirinkimas šaukia
mas gruodžio 9 d. (šeštadie
ni). 5 vai. vakare Šv. Pran
ciškaus lietuvių parapijos 
patalpose, Harbor, Indiana.

Maloniai kviečiame sky
riaus narius gausiai daly
vauti susirinkime, kuriame 
bus patiektos metų veiklos 
ir pinigų atskaitomybės 
apyskaitos, apsvarstyti vi
si reikalai, susiję su atei
ties skyriaus veikla.

KULTŪROS KONGRESO RUOŠA
Antrajam Kultūros Kongresui 

sušaukti Komiteto posėdyje, įvy
kusiame lapkričio 18 d. Jaunimo 
Centre, Chicagoje, buvo apsvar
styta eilė klausimų.

JAV ir Kanados LB vadovybių 
pasitarimuose Toronto buvo nu
matyta, kad komitetui vadovaus 
M. Krikščiūnas. Bet pastarajam 
dėl svarbių priežasčių nega
lint pirmuose posėdžiuose daly
vauti, tas pareigas ėjo P. Gau- 
čys. O šių metų lapkričio 18 
posėdyje paaiškėjus kad M. 
Krikščiūnas, iš jam numatytų 
pareigų atsisakė, tas pareigas 
perėmė P. Gaučys.

Komiteto pirmininkas P. Gau
čys Antrajam Kultūros Kongre
sui sušaukti pateikė sekantį pla
ną.

KULTŪROS KONGRESO TIKSLAI

Apžvelgti išeivijos pasiektus 
kultūrinius laimėjimus ir juos 
įvertinti. Nustatyti kultūrinės 
veiklos gaires ateičiai. Nustaty
ti kas ir kaip vygdo kultūrinės 
veiklos planą.

KONGRESO TIKSLŲ 
IŠRYŠKINIMAS

Apžvalginė paskaita ir Išeivi
jos kultūrinė politika.

Kiekvienai temai kviečiamas 
atskiras referentas, arba abi te
mas rutulioja vienas referentas. 
Tuo atveju kviečiamas korefe- 
rentas. Sekcijos vertina paskaitų 
mintis ir sugestijas atskirų kul
tūrinių sričių požiūriu. Bendros

Po susirinkimo oficialios 
dalies numatamos bendros 
vaišės-kavutė. Narius pra
šome dalyvauti su žmono
mis.

Pakenė 

300 NAUJŲ SKAITYTOJU
Lietuviškam laikraščiui Amerikoje išsilaikyti 

kasmet reikia 300 naujų skaitytojų. Tiek, dėl mir
ties ir kilų aplinkybių, senųjų skaitytojų nubyra. 
Ir jei tiek naujų skaitytojų per metus nepasipildo, 
laikraštis pradeda mirti natūralia mirtimi. O tada 
jau nebėra jokios kalbos apie laikraščio gerinimą.

Dirva, norėdama tuos naujus skaitytojus grei
čiau sutelkti, NUO 1961 M. LAPKRIČIO MĖN. 15 
D. IKI 1962 METŲ KOVO 15 D. SKELBIA talką.

Per keturius mėnesius surasti 300 naujų skai
tytojų nėra didelis darbas, bet be talkos, vien re
dakcijos ir administracijos pastangomis, beveik 
neįmanomas. Todėl ir kviečiame visus Dirvos skai
tytojus, talkininkus ir rėmėjus mums padėti.

Pasidairykit po artimųjų namus ir dar nema
žai kur pastebėsit, kad ten Dirvos nėra. Paragin- 
kit juos užsisakyti arba atsiųskit mums jų adre
sus, kad su Dirva galėtume nemokamai supažin
dinti.

Paraginkit, kad Dirvą, kaip Kalėdinę dovaną, 
užsakytų savo artimiesiems, ypač likusiems Euro
poje ar atsidurusiems kituose kraštuose.

Talkininkams, kurie atsiųs daugiausia nauju 
skaitytojų, bus paskirti trys lietuviškų knygų kny
gynėliai. Apie naujų skaitytojų talką bus nuolat 
pranešama visiems Dirvos skaitytojams.

Pasirūpinkim, kad iki kovo 15 d. talka būtų 
atlikta ir 300 naujų skaitytojų surasta.

NAUJI RADIO-PATEFONAI 
PILNAS

STEREO
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

diskusijos ir kultūrinės veiklos 
uždavinių nustatymas bei jų vyg- 
dymas.

STEIGTINOS SEKCIJOS

Literatūros. Mokslo. Meno. 
Muzikos. Lituanistinio švietimo. 
Jaunimo. Lietuvybei parapijose 
išlaikyti.

Pageidautina spaudos ir sporto 
sekcijos.

SEKCIJŲ UŽDAVINYS

Vertinti ir pasisakyti kultū
ros kongreso tikslų temomis, 
išeinant iš savo minties požiū
rio. Aptarti saVo srities speci
finius reikalus. Paruošti aptar
tus klausimus rezoliucijoms.

Numatyta Kongreso dalyvius 
nepalikti pasyviais stebėtojais, 
bet visiems išdalinti anketas, 
kuriose jų bus atsiklausta, kas 
mūsų kultūriniame gyvenime šiuo 
metu yra aktualu ir siektina.

Po kiekvienos paskaitos kong
reso dalyviams leisti pareikšti 
savo nuomonę.

Kongreso metu numatyta su
ruošti meno parodą ir lietuvių 
instrumentalinės muzikos kon
certą.

Platesnių diskusijų dėl iš
minėto plano nebuvo, nes šiuo 
metu daromos didelės pastangos 
surasti intelektualų tarpe asme
nis, kurie sutiks paruošti numa
tytas paskaitasir perims sekci
jų vadovų pareigas. Užpildžius 
šias spragas, bus pagrindinai ap
svarstytas Kongresui sušaukti 
planas.

J. Švedas pakviestas pirminin
ku Komiteto veiklos statutui pa
ruošti su teise pasikviesti savo 
nuožiūra kitus komisijai narius.

Kitas posėdis numatytas 
gruodžio 10 d. Jaunimo Centre, 
Chicagoje.

L. BALZANAS
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KAS IR KUR?
• Dail. Vladas Vijeikis sa
vo spaustuvėj spausdina 
spalvotus Vilties Draugijos 
narių įnašų pažymėjimus. 
Tie pažymėjimai bus išra
šyti visiems Vilties Drau
gijos nariams, nurodant jų 
įnašų dydį.

Bet prieš išrašant, jei 
kas norėtų savo įnašus pa
kelti ar išlyginti, dabar jau 
laikas tai padaryti, apie tai 
pranešant Vilties Draugi
jos Valdybai.
• Į naują VLIKo prezidiumą 
išrinkti: A. Trimakas — 
pirm., J. Audėnas — vice- 
pirm. ir J. Stiklorius — se
kretorius.
• Dr. P. Vileišis esąs išrū
pinęs Lietuvių Bendruome
nei vizitą pas prezidentą 
Kennedy. Vizitan turi įsi
jungti ir ALT — kaip rašo 
"Darbininko” koresponden
tas iš Hartfordo.
• Konsulas Anicetas Simu
tis dalyvavo ir tarė žodį 
latvių nepriklauso m y b ė s 
minėjime, kuris įvyko lap
kričio 25 d., Webster Hali, 
New Yorke.

Los Angeles lietuviai minėjo 
Lietuvos kariuomenės šventė

J. Armonienė ir N. Apeikienė meninėje programoje minint Lie
tuvos kariuomenės šventę Los Angeles.

L. Kančausko nuotrauka

LVS. Ramovės Los Angeles 
sk. Lietuvos kariuomenės šventę 
minėjo lapkričio 25 ir 26 dieno
mis. Lietuvių radijo pusvalan- 

‘ dis lapkričio 25 d. buvo skirtas 
Lietuvos kariuomenės minė
jimui. Paskaitą skaitė ats. mjr. 
K. Liaudanskas -- Ramovės sk. 
pirmininkas. Br. Gediminas, lie
tuvių radijo pusvalandžio vedė
jas, pusvalandį transliavo ne
mokamai.

Iškilmingas minėjimas įvyko 
lapkričio 26 d. Pradėta pamal
domis Šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Pamaldas už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės karius, šaulius ir 
partizanus atnašavo kun. A. Va- 
liuška. Pamokslą tai dienai sakė 
kun. J. Kučingis, parapijos kle
bonas.

Po pamaldų, parapijos salėje 
buvo tęsiama oficialioji dalis. 
Minėjimą pradėjo ir minėjimo 
reikšme apibudino ats. mjr. K. 
Liaudanskas. Po to pakvietė tar
ti žodį prof. M. Biržišką, Liet. 
Nepriklausomybės akto signata
rą ir dr. J. Bielskį, Lietuvos 
•garbės konsulą, Ramovės garbės

• Kazys Siliūnas buvo sun
kiai susirgęs ir paguldytas 
į ligoninę Brooklyne, N. Y., 
dr. V. Paprocko priežiūroje.
• Kanados lietuvių kunigų 
vadovybę, po įvykusio su
važiavimo, dabar sudaro: 
J. Tadarauskas — pirm., T. 
B. Mikalauskas — sekr. ir 
B. Pacevičius — iždininkas.
• J. Jurkūnas, iš Chicagos 
mokėdamas už Dirvą at
siuntė $5.00 auką.
• Knygų išpardavimas, ku
rį paskelbė Gabijos leidyk
la, baigiasi gruodžio 31 d. 
Naudokitės proga pigiai 
pirkti geras knygas, nes 
kai kurios jų atpigintos net 
iki 90%. Sąrašai išsiunčia
mi parašius šiuo adresu: 
Gabija, 87-85, 95 St., Wood- 
haven 21, N. Y.

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄo

narį.
Paskaitą skaitė ats. ltn. dr. J. 

Jurkūnas. Prelegentas vaizdžiai 
apibudino 1918-20 metų kauty
nes su lenkų daug pranašesnė
mis jėgomis. Plačiau sustojo prie 
Suvalkų - Seinų kautynių.

Meninę dalį atliko solistės Ja
nina Armonienė ir Nelė Vens- 
lauskaitė-Apeikienė, išpildyda - 
mos kelias dainas. Vėliau sekė 
vyrų kvartetas: V. Dargis, M. 
Jarašūnas, B. Seliukas, V. Ma
čys ir prie jų prisijungdamas 
kvarteto vadovas muzikas P. Ar- 
monas. Išpildė vien kariškas dai
nas: Kai išeina mūsų kuopa, 
O, Lietuvos kareivėliai, Pajū
riais - pamariais, ir Sutems tam
si naktužėlė. Gerai išpildytos 
dainos publikos buvo ilgais ploji
mais palydėtos. Akomponavo 
Raimonda Apeikytė. Minėjimas 
baigtas Tautos himnu.

Menininkai ir kun. J. Kučingis 
už salę atlyginimo neėmė. Lie
tuvos karo invalidams surinkta 
aukų lapais $91.00. Stambiausia 
sumą $10.00 aukojo kun. J. Ku
čingis.

O. Žadvydas

Lapkričio 19 d. Detroito 
globėjas A. Vaitiekaitis sveikina 
Rastenytė ir kt.

CHICAGO

Sol. PRUDENCUA BIČKIENE 
lapkričio 26 labai gražiai pa
sirodžiusi JAV televizijos prog
ramoje "Artist Showcase" padai
nuodama arijas iš operų La Gio- 
conda, Manon Lescaut ir Show 
Boat. Žiūrovai buvo sužavėti jos 
geru dainavimu ir gražia išvaiz
da.

• Prudencijos Bičkienės 
televizijoj pasirodymo pro
ga, būrys dainininkių bei 
artimųjų, susirinko jos pa
sveikinti Bičkų namuose. 
Dalyvavo: Sofija ir Domas 
Adomaičiai, Roma ir Vik
toras Masčiai, Ona ir And
rius Malkai ir Janina ir Jo
nas Dr. šalnai. Svečiai, pa
sigėrėję jos gražiu pasiro
dymu, buvo pavaišinti ska
niais fazariais, kurie buvo 
nušauti jos vyro V. Bič
kaus.

• Lietuviu Scenos Darb. 
S-gos Chicagos skyrius ruo
šia vaikams bei jaunimui 
vaidinimą, S. Čiurlionienės 
— Dvylika brolių juodvar-

skaito prisiminimus iš Lietuvos kariuomenės kovų Naujoji Gabijos tunto tuntininkė Alb. Atkočaitienė (kairėje), su 
tunto globėja K. Kodatienė, buvusia tuntininkė A. Rastenyte ir jūrų 
skaučių vadove Laurinavičiene. J. Gaižučio nuotraukos

Dr. Jurkūnas
Los Angeles ramoviečių suruoštame kariuomenės šventės minėji
me lapkričio 26 d. l. Kančausko nuotrauka

mergaičių skaučių Gabijos tunto iškilmingoje sueigoje, Mindaugo draugovės 
naująją tuntininkę A. Atkočaitienę. Toliau matyti M. Baužienė, A.

J. Gaižučio nuotrauka

TEGU ŠVIEČIA GABIJOS LIEPSNA

įvykiais turtingas lapkričio sa
vaitgalis Detroito lietuvių gyve
nime. Iš vakaro puikus Čiurlio- 
niečių koncertas. Lapkričio 19 d. 
sekmadienį, 10 vai. iškilmingos 
pamaldos šv. Antano bažnyčioj 
už žuvusius, dėl Lietuvos lais
vės: savanorius, karius ir par
tizanus. Bažnyčia pilnutėlė žmo
nių. Prieky savanoriai, ramovė-

niais laksčiusių.
Režisuoja Zita Kevalaity- 

tė - Visockienė. Dailininkas 
V. Petravičius, šokius ruo
šia Leokadija Brazdienė. 
Dalyvauja Scenos Darb. Są
jungos teatralai ir Jaunimo 
Centro Studentų ansamblio 
grupė.

Vaidinimas įvyks 1962 
m. vasario 3 ir 4 dienomis 
Jaunimo Centre.

šių metų S-gos valdybą 
sudaro: S. Adomaitienė, J. 
Cijūnelienė, Z. Kevalaitytė- 
Visockienė, A. Kairys ir č. 
Rukuiža. S. D.

• Inž. Julius Jodelė, Lės 
Angeles ALT skyriaus pir
mininkas, lankėsi Chicago
je. Jis žada užsukti ir į ki
tas Amerikos liet, koloni
jas.

• Chicagos Liet. Skau
tams Remti Draugija ruo
šia skautoramą, kuri įvyks 
gruodžio 10 d. Lindblom 
Aukšt. Mok. Auditorijoje.

• Aleksas Ambrose, se
nosios kartos lietuvis laik
raštininkas, rengiasi išleis
ti Chicagos lietuvių istori
ją, kuri turės apie 600 pus
lapių. ši knyga apims Chi
cagos lietuviu veiklą nuo 

nai, skautai, ateitininkai ir kit. 
su vėliavomis. Pamaldų metu 
visų mintis Dievop kelia Čiurlio- 
niečių giedamos giesmės.

11 vai. iškilminga Gabijos tun
to sueiga. Gan erdvi svetainė 
pilnutėlė skaučių, Mindaugo d- 
vės ir Šarūno laivo skautų, va
dovų, tėvelių bei svečių. Susi-

pačių seniausiųjų laikų iki 
1960 metų, šiame darbe 
jam talkina E. šulaitis, J. 
Rimašauskas ir kiti.

• Edvardas šulaitis, gyv. 
Cicero, 
naščių 
traukė 
S-gos 
valdybos. 

111., daugelio laik- 
bendradarbis, pasi- 
iš Liet, žurnalistų 
Chicagos skyriaus

Grupė skaučių iškilmingoje sueigoje. Vidury paukštyčių vadovė 
Regina Vaitįekaitytė.

Jūratės laivo jūrų skautės.

rinko paminėti Lietuvos skauty- 
bės 43-jų metų sukaktį.

Įnešus vėliavas, skaitomi L. 
S.S. Seserijos vadeivės ir tunto 
globėjos, vadeivės pavaduotojos 
v.s. K. Kodatienės įsakymai. 
Tunto prieky atsistoja nauja tun
tininkė vyr. skilt. Albina Atko
čaitienė. Ją šiltais žodžiais pa
sveikino v. s. K. Kodatienė, buv. 
tuntininkė Aldona Rastenytė, Bal
tijos tunto vardu Mindaugo d-vės 
globėjas skaut. Algirdas Vai
tiekaitis. jūrininkų vardu Šarū
no laivo vadas j. ps. Jurgis 
Baublys ir raštu tunto dvasios 
vadovas, tėvas dr. Tomas Žiū
raitis. Jis apgailestavo kad dėl 
susidėjusių aplinkybių negali da
lyvauti taip svarbioj sueigoj.

Mažos paukštytės įteikė gėlių 
puokštes naujai tuntininkei, buv. 
tuntininkei ir tunto globėjai — 
vadeivės pavaduotojai v. s. K. 
Kodatienei. Naujoji tuntininkė pa - 
sižadėjo visas jėgas skirti šiam 
svarbiam darbui.

Kadangi tą dieną Jūratės lai
vas šventė 4-ių metų sukaktį, 
tai jūrų skautės įžodį davė Vir
ginija Griciūtė, o jūrų skautė 
Eleonora Brazaitytė buvo pakelta 
į valtininkės laipsnį.

Po iškilmingosios dalies v. s. 
K. Kodatenė priminė šios suei
gos tikslą paminėti Lietuvos 
skautybės 43-jų metų sukaktį. 
Gražiais, gyvais žodžiais ji pa
vedžiojo susirinkusius Lietuvos 
skautų nueitais takais ir take
liais.

Po pokalbio 4 skautės gražiai 
padeklamavo vadeivės pavaduo
tojos v. s. K. Kodatienės tai pro
gai skirtą eilėraštį "Skautiška 
liepsna".

Dar visos pažaidė, padainavo 
ir išsiskirstė. Išsiskirstė tur
tingesnės žiniomis, susišildžiu- 
sios Gabijos lietuviška, skautiš
ka liepsna. Taip Gabijos ugnis 
Detroite tebėra karšta, jos lieps
nos pritraukia vis ddaugiaumer- 
gaičių. Gerų vadovių vadovauja
mos gabijietės budi, kursto lie
tuvybės ir skautybės liepsną sa- 
voširdyse, kad išaušus tėvynėj 
laisvės rytui galėtų grįšti ir vėl 
kurti laužus prie Baltijos, ar ant 
Nemuno krantų.

Stefanija Kaunelienė
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