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Iškėlė Žemės ūkio ministeriją 
iš Vilniaus į Dotnuvą

Prieš Kalėdas iš Vilniaus Ge
dimino (dabar Lenino) prospekto 
19 numerio vyko didysis*išsi- 
kraustymas: kraustėsi Žemės ū- 
kio ministerija. Ją iškėlė "arčiau 
prie žemės": dal{ 'Į Dotnuvą 
(miestelĮ prie Akademijos), dalį 
— f Baisogalą.

Žemės ūkio ministerija šiais 
metais buvo iš viso smarkiai 
apkarpyta. Dalis jos darbo ati
duota atgaivintai Paruošų (rek
vizicijų) ministerijai, dalis -- 
"Žemės ūkio technikai” (tai tokia 
nauja institucija, vadinama są
junga, kuriai yra pavesta rūpin
tis žemės ūkio mechanizacija: 
per ją dabar perkamos visos 
žemės ūkio mašinos), o Žemės 
Ūkio gamybos planavimas per
duotas Valstybinio plano komisi
jai.

Žemės ūkio ministerijos ži
nioje beliko vadinamasis moks
linis darbas --rūpinimasisžem
dirbystės tobulinimu. Ministeri
ja dabar administruoja Žemės 
ūkio mokyklos ir Įvairių žem
dirbystės bei gyvulininkystės 
sričių tyrimų - bandymų insti
tucijas.

ŠIANDIEN 
IR RYTOJ 

-fr
TRYS PRINCAI

Prieš beveik du tūks
tančius metų, sakoma, 
kažkur Azijos šiaur
vakariuose susitikę trys 
karaliai ir sutarę 
drauge žygiuoti taikos 
žvaigždės rodomu keliu.

Šiandien, Azijos piet
ryčiuose, Laose, susi
tiko trys princai. La
oso princai ne kaip Pi- 
vošos trys broliai, kurie 
bent du buvę protingi, o 
tik trečias motociklistas. 
Šie -- kaip gulbė, lydys 
ir vėžys: "vakaristas”, 
neutralistas ir komunis
tas, Chruščiovas, pakal
bintas sudrausti komu
nistų partizanų veržimą
si Laosan, nusiplovė ran
kas. Girdi: "Ką aš galiu 
padaryti su tais nesusi
kalbančiais princais!” 
Jam patogu "negalėti". 
Kol ėjo derybos princų 
partijoms sutaikyti, ko
munistiniai partizanai 
spėjo užplūsti beveik du 
trečdalius Laoso.

♦

Amerikiečiai prieš 
kiek laiko padėjo princui 
pro-vakariečiui išvyti iš 
valdžios princą neutra- 
listą. Bet paskui pamatė, 
kad draugingasis princas 
neatsilaikys prieš komu
nistus, turinčius daug 
stipresnės paramos iš 
šalies. O savo kariuome
nės siųsti Laosan Ame
rika nesiryžta. Apsi
sprendė, kad tegu Laosas 
bus verčiau neutralus, 
negu komunistų pagrob
tas. Vargais negalais pri
kalbino princus, kad visi 
trys sutiktų Įeiti princo 
neutralisto vadovaujamon 
vyriausybėn, kurioj prin
co "vakaristo” ir princo 
komunisto partijos turė
tų po keturias ministeri
jas, o neutralisto -- aš- 
tuonias. Smulkmenas 
princai turėjo sutarti 
patys. Tam jie dabar ir 
turėio susitikti.

(Nukelta Į 2 psl.)

Dotnuvoje, atstatytose Žemės 
Ūkio Akademijos patalpose (ku
rios buvusios išsprogdintos be
sitraukiančių vokiečių 1944 me
tais) dabar veikia Mokslinis že
mės ūkio tyrimo institutas (ku
riame, kultūrinių pievų srity, 
dirba ir prof. J. Tonkūnas, bu
vęs Akademijos rektorius, pa
leistas iš sibirinės tremties), 
kurį laiką dirbo ir buv. Ūkininkų 
Patarėjo redaktorius agr. J. 
Strazdas, dabar ligonis pensi
ninkas). Šio instituto pašonėn ir 
perkeltas Žemės ūkio ministeri
jos centras — instituto politi
niai prižiūrėtojai ir administra
toriai. Veislininkystės valdyba 
ir Žemės ūkio mokslų propagan
dos valdybos gyvulininkystės 
skyrius perkraustytas Baisoga- 
lon,,kur veikia Gyvulininkystės 
institutas ir jo eksperimentinis 
ūkis.

Ministerija naujose vietose Į- 
sikūrė "stovykliškai". Pareigū
nams teko užimti 48 butus Kė
dainiuose, iš kurių jie turės va
žinėti Į tarnybą. Žemesnieji pa
reigūnai tapo apgyvendinti ben
drabučiuose, o jų šeimos tuo tar
pu pasilieka Vilniuje. Ateinan
čiais metais žada pastatyti apie 
100 butų Dotnuvoje ir Baisoga
loje ministerijos tarnautojams 
apgyvendinti.

Su persikraustymu iškilo visa 
eilė nepatogumų, nes Įsakymas 
persikelti Įvyko gana staigiai. 
I keblumus neatsižvelgiama, nes 
persitvarkyti yra Įsakymas iš 
Maskvos, kuri ministerijai pri
kišo, kad jos pareigūnai esą vir
tę biurokratais, kurie sostinėje 
gyvendami, nutolę nuo praktinio 
jiems skirtų uždavinių vykdymo. 
Todėl juos be ceremonijų tren
kia tolyn nuo sostinės prabangos 
"arčiau prie žemės". Aišku, visi 
pareigūnai entuziastingai "džiū
gauja”, kad "dabar bus daug ge
resnės darbo sąlygos".

Buvusiose Lietuvos Žemės ū- 
kio ministerijos patalpose Kaune 
tuo tarpu tebėra Žemės Ūkio aka
demija, bet ir ji rengiasi kraus
tytis Į kitą pusę Nemuno, už Alek
soto, Į Noreikiškius (buv. P. 
Karvelio ūk{), kur statomos nau
jos patalpos akademijai ir stu
dentų bendrabučiams.

RAŠYTOJUI J. GRUŠUI 60 METŲ 
AMŽIAUS

Gruodžio 20 d. Lietuvoje buvo 
oficialiai pagerbtas J. Grušas, 
rašytojas, pastaruoju laiku pa- ‘ 
rašęs eilę su bolševikinio režimo 
linija ir ideologija suderintų dra
mos veikalų: "Dūmai", "Herkus 
Mantas", "Vedybų sukaktis”, 
"Zigmundas Sierakauskis", 
"Profesorius Markas Vidinas”.

"...dabar parodyk, ką tu mums žadi padovanoti!’

PROF. B. DVARIONAS 
KONCERTAVO 
BULGARIJOJ

Gruodžio mėnesį Bulgarijoj
keletą simfoninių koncertų di
rigavo prof. B. Dvarionas. Kaip 
solistė pianistė su juo koncerta
vo ir duktė A. Dvarionaitė.

TRUMPAI IS VISUR

• Prezidento J. F. Kenne
dy ir Sovietų Sąjungos dik
tatorius Chruščiovas pasi
keitė Naujų metų linkėji
mais. Be įprastinių manda
gumo pareiškimų, J. F. Ke
nnedy akcentavo ir 1961 
metais buvusius sunkumus. 
Nors nebuvo nurodyta kas 
juos darė, bet ir be nuro
dymo visiems aišku.

• JAV ambasadorius 
Maskvoje — L. Thampson, 
turėjo pustrečios valandos 
pasikalbėjimą su Sovietų 
Sąjungos užsienio reikalų 
ministerių Gromyko. Buvo 
aiškinamasi tarptau t i n ė s 
padėties, ypač Berlyno rei
kalai. Po pasikalbėjimo jo
kio pareiškimo nebuvo pa
skelbta.

• Kubos dabartinis reži
mas ruošiasi trečioms meti
nėms iškilmėms. Laukiama 
paradų ir Castro kalbos, 
kuri paryškintų busimuo
sius valdžios darbus.

KINIJOS IR ALBANIJOS DRAUGYSTES PRIEŽASTYS
(Dirvos specialaus korespondento Paryžiuje)

Balkanai neveltui vadinami pa
rako statine. Pirmasis pasauli
nis karas prasidėjo Sarajevo 
atentatu. Antrojo pasaulinio karo 
metu vieni pirmųjų pasiprie
šinimų naciams buvo Serbijos 
kalnuose. Po karo Jugoslavijos 
Tito sukilo prieš 
bar, mažiausia 
"broliška tauta", 
naši Chruščiovui.

Albanija praktiškai yra išmes
ta iš socialistinio bloko. Visai 
panaši situacija, kaip 1948 m. 
Jugoslavijos. Ir, istorinis para
doksas, tai Įvyksta dėl politikos, 
kurią Albanija taikė Jugoslavijai. 
Albanijos diktatorius Enver Hod-

Staliną. Oda- 
ir silpniausia 
atvirai prieši-

Pagerbimas bei pagyrimai buvo 
jo 60 metų amžiaus sukakties 
proga.

Cleveland, Ohio
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lio ansamblio vadovas ir diMuzikas ALFONSAS MIKULSKIS, ilgametis

ČIURLIONIO MENO ANSAMBLIO 680-jo 
KONCERTO BELAUKIANT

Muzikas Alfonsas Mikulskis atsako j Dirvos redaktoriaus klausimus
— Čiurlionio ansamblis ir 

pernai koncertavo eilėje lie- 
tuviy kolonijų. Gal mūsų 
skaitytojams primintumėt 
kur 1961 metais vyko di
desni jūsų koncertai?

— Pastarieji metai čiur-

ja nenorėjo sunormalinti savo 
santykių su Belgradu ir užsi
spyrė likti ištikimas Stalino nu
statytai linijai.

Enver Hodja yra smarkus, e- 
nergingas ir žiaurus žmogus. 
Jis neturi jokių numatytų Įpėdi
nių. Jis valdo kraštą tikrai dik
tatoriškai, kaip Stalinas, ir vien 
su savo šeimos narių pagalba. 
Savo autoritetui išlaikyti, tame 
labai dar nekultūringame ir at- 
silikusiame krašte, Enver Hodja 
remiasi nacionalizmo idėja. Jis 
baido savo tautiečius, daugiau 
ar mažiau, teisingais kaimyninių 
kraštų, kaip Graikijos ir ypač 
Jugoslavijos, projektais užgrobti 

lionio ansambliui buvo labai 
darbingi ir gausūs koncer
tais bei proginiais pasirody
mais įvairiuose tautiniuose 
minėjimuose.

Paminėtini koncertai įvy
ko gegužės 27 d. Chicagoje,

Albaniją. Jis Vis primena, kad 
Belgradas tebevaldo Kosovo sri- 
tĮ, kurioje gyvena apie 800,000 
albaniečių. Reikia pripažinti, kad 
šis kraštas sudaro autonomišką 
Jugoslavijos sritĮ. Ji naudojasi 
socialinėmis ir kultūrinėmis pri
vilegijomis, kurios yra suteiktos 
visoms mažumoms.

Išbraukus 1948 m. Jugoslavi
ją iš Kominformo narių tarpo, 
Albanija ta proga pasinaudojo, 
kad nusikratytų Belgrado protek
cija, nežiūrint, kad Jugoslavija 
jai daug padėjo teikdama milži
nišką piniginę pašalpą, kuri sie
kė pusės metinio Tiranos biud
žeto.

Stalinui gyvam esant Enver 
Hodja buvo "generalinėje lini
joje". Chruščiovui pakeitus nuo
monę, Hodja susiartino su Mao, 
kuris taip pat yra Juguslavijos 
dabartinės politikos priešas.

Kita šitos kinų - albanų drau
gystės priežastis, tai abiejų ši
tų kraštų atsilikimas ir pra
monės ir kultūros srityje. Pa
laikyti savo krašto režimui jos 
abi remiasi nacionalizmu. Kinija 
nenori taikios politikos su ka
pitalistiniais kraštais dėl For- 
mozos, o Tiranas sujugoslavija. 
Jau metai laiko kai Kinija "pa
vaduoja" Albanijoje rusus, siųs
dama ten savo technikus ir su
teikdama ekonominę pagalbą, 
kurios jai pačiai taip reikia.

Albanų - rusų ginčas iškilo 
1960 m. Maskvoje komunistinėse 
konferencijose. Jų metu Enver 
Hodja smarkiai kaltino Chruš
čiovą dėl jo nuolaidumo kapi
talistams. Jis išmetinėjo, kad 
Chruščiovas vartojąs net šanta
žą, norėdamas priversti ir Al-

(Nukelta Į 2 psl.) 

rugpjūčio 25 d. Clevelande, 
Lietuvos Vyčių seimo dele
gatams, spalio 28 d. Toron
te ir 29 d. Hamiltone — Ka
nadoje, lapkričio 18 d. De
troite ir JAV ir Kanados 
Lietuvių Dainų šventėje, 
Chicagoje.

— Mūsų bendradarbis, ra
šydamas apie neseniai įvy
kusį koncertą Detroite, pa
stebėjo didelį ansamblio at- 
jaunėjimą. Įdomu, kaip 
Jums sekasi nau jų jėgų pri
sitraukti ir jas paruošti? 
Kas Jums daugiausia talki
na?

— Paprastai kiekvieno 
koncertų sezono pradžioje 
ansamblio sąstatas truputį 
pasikeičia. 'Vieni išvyksta 
atlikti karinės prievolės, ki
ti studijoms, o kai kurie ir 
pritingsta. Tačiau padedant 
pastangų, pakviečiant per 
spaudą ir asmeniškai, vis 
dar pavyksta pakankamą 
sąstatą dainos mėgėjų su
burti.

šiais reikalais rūpinamės 
drauge su ansamblio valdy
ba. o meniniai paruošti la
bai sėkmingai talkina chor
meisteris Rytas Babickas ir 
kanklių orkestro vadovė 
Ona Mikulskienė.

— Už poros savaičių ruo
šiatės naujam koncertui 
Clevelande. Kelintas iš eilės 
tai bus Jūsų koncertas? 
Kiek Jūsų koncertų įvyko 
Lietuvoje, gyvenant Vokie
tijoje ir kiek jau šiame 
krašte?

— Busimasis koncertas 
Clevelande bus 680-tasis iš 
eilės.

Lietuvoje atlikome per 
80 pasaulinių ir apie 120 
religinių koncertų bei mi
šių. Austrijoje ir Vokietijo
je atlikome 419 ir šiame 
krašte bei Kanadoje — 179 
koncertus.

— Kokie Jūsų koncertai 
paliko Jums didžiausį įspū- 

(Nukelta Į 3 psl.)
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Hitleris, saugomas savo asmeninės sargybos, eina j mitingą...

Jei Hitleris būtų laimėjęs karą... po]

HITLERIS PATYLOMIS ORGANIZUOJA...
Nuo 1925 iki 1929 metų ekono

minės krizės pradžios, Adolfui 
Hitleriui ir jo sąjūdžiui buvo 
liesi metai. Jis gerai suprato, 
kad gerbūvis ir ramybė, kuris 
tuo metu buvo Vokietijoje, jam 
nepasitarnaus.

Dar kai jis sėdėjo kalėjime, 
tikras finansų burtininkas Hjal- 
mar Horace Greeley Schacht sta
bilizavo Vokietijos valiutą. Eko
nomija atsigavo ir Stresemannas 
laimingai vykdė savo politiką 
gražioje santaikoje su sąjungi
ninkais.

Pirmą kartą po pralaimėjimo, 
po šešių metų neramumų ir kri
zių, vokiečių tauta pradėjo nor
malų gyvenimą. Berlynas,Muen- 
chenas ir kiti Vokietijos didmies
čiai žibėjimu ir prabanga pra
dėjo pralenkti senuosius Pran
cūzijos ir Anglijos miestus. Čia 
gyvenimas atrodė ramesnis ne
gu kitur ir jautėsi intelektuali
nis gyvumas. Visur buvo akcen
tuojamas jaunimas ir vokiečiuo
se plito pacifistinės, liberalinės 
ir demokratinės idėjos.

Tuo metu beveik visi užmiršo 
Hitlerį ir jo nacius, nebent ka
da norėdavo pasijuokti iš jo 
ruošto perversmo Muenchene.

Nacizmas atrodė kaip miręs. 
Taip bent atrodė daugumai vo
kiečių ir užsienio stebėtojams.

Bet kitaip galvojo Adolfas Hit
leris. Jis nesutiko taip lengvai 
nuleisti rankų. 1925 metų žiemą 
savo nedideliamebutesusidedan
čiam iš dviejų kambarių, jis 
peržiūrinėjo savo atsiminimus. 
Belygindamas savo nepasiseki
mus su dabartimi, jis tik tvirtė
jo pasiryžime.

ŠIANDIEN IR RYTOJ
(Atkelta iš 1 psl.)

Smulkmenos tokiais 
atvejais virsta stambiau
siomis kliūtimis. Val
džiai sostinėj tebevairuo- 
jąs princas pasitariman 
neatvyko. Kiti du aplankė 
jį namie. Bet šis pareiš
kė nei nemanąs vaidinti 
"portfelių pasidalinimo 
cirko", kol princas neut- 
ralistas darbais neįrodys 
savo neutralumo. "Tu se
ki pasakas apie neutralu
mą, o komunistai mus iš 
visų pusių puola. Net ta
vo partiečiai sostinėjeta- 
vim nebepasitiki. Tai ko
kia čia tarp mūsų gali 
būti •kalba!” Tegu, sako, 
tas tariamas neutralistas 
pasitenkina keturiomis 
ministerijomis, o kitos 
keturios iš jo partijai nu
matytų aštuonių tegu bus 
atiduotos sostinės neut- 
ralistams. Be to, tegu ko
munistai nei negalvoja 
apie vidaus ir gynybos 
ministerijas: jos priklau
so mano partijai.

Laoso princai ne akli: 
visi trys mato, katras 
ko siekia. Tik taikos 
žvaigždė dar pasislėpė 
nuo jų akių už tamsių po
litikos debesį). O komu
nistų štabas už savo prin
co nugaros, kaip tas ba
ramas katinas: klauso ir 
laka...

Dviem savaitėms praėjus po 
išėjimo iš kalėjimo, 1924 metų 
pabaigoje, Hitleris nuskubėjo pas 
Bavarijos ministerį pirmininką 
ir katalikų partijos vadą dr.Hein- 
rich Held. Pažadėjęs laikytis ra
miai (nes jis buvo išleistas iš 
kalėjimo davus garbės žodį), iš
gavo iš Held pažadą, kad bus nu
imti draudimai nacių partijai ir 
jų laikraščiui.

--Žvėris sutramdytas, -- pa
reiškė Held. — Mes galime tru
putį paleisti nuo retėžio.

Voelkischer Beobachter iš 
naujo pasirodė 1925 m. vasario 
26 d. su ilgu vedamuoju, pasira
šytu Adolfo Hitlerio, pavadintu 
"Nauja pradžia". Kitą dieną jis 
jau kalbėjo pirmajame nacių mi
tinge.

Bet didelis skaičius jo šali
ninkų neatvyko {mitingą. Jie buvo 
dingę užsienyje ar rodė nepasi
tenkinimą savo vadu.

Kada Hitleris paprašė Anton 
Drexler{ pirmininkauti mitingui, 
senas šaltkalvis, partijos įstei
gėjas, jį pasiuntė po velnių. Ta
čiau apie 4,000 šalininkų vis dėl
to susirinko J mitingą.

Hitleris į mitingą atvyko su 
iš anksto paruoštais nutarimais. 
Jis paaiškino naują taktiką vie
nam savo artimam bendradarbiui 
Karlui Ludecke, kai dar buvo ka
lėjime.

--Kada aš pradėsiu vėl veikti, 
reikės vesti naują politiką. Vie
toj dirbus, kad valdžią paėmus 
jėga, mums reikės užsikimšti 
nosį ir įeiti Į Reichstagą, nežiū
rint, kad ten sėdės komunistai 
ir katalikai. Gal reikės ilgiau 
kovoti, negu kovojant gatvėje,bet 
rezultatai bus konstitucijos 
garantuoti. Visa procedūra, kuri 
gerbia legališkumą, yra lėta... 
Bet anksčiau ar vėliau mes tu
rėsime didžiumą... o po to ir 
Vokietiją.

Tačiau mitinge jis pasidavė 
susirinkusiųjų entuziazmui. Res

DIRVA

publikoniškas režimas, kaip 
marksistai ir žydai, jam buvo 
priešai. "Žvėris” pirmame savo 
pasirodyme neatrodė "sutramdy
tas".

Bavarijos vyriausybė tuojau 
pat iš naujo uždraudė jam viešai 
kalbėti. Ir šis uždraudimas te
sėsi 2 metus. Tai buvo smūgis 
žmogui, turinčiam oratoriškus 
gabumus. Nebilys Hitleris reiškė 
nugalėtas Hitleris, lygiai kaip 
boksininkas surištom rankom bū
na nepavojingas. Tokia buvo vi
sų žmonių nuomonė.

Bet ir šį kartą jie apsiriko. 
Jie užmiršo, kad Hitleris buvo 
organizatorius. Suvaldydamas 
savo pyktį prieš uždraudimą, 
jis visa energija ėmėsi nacional
socialistų partijos organizavimo, 
kad iš jos išeitų organizacija, 
kokios Vokietija dar niekad nepa
žinojo. Pirmas uždavinys buvo 
pritraukti į partiją narių, mokan
čių nario mokestį. Pabaigoj 1925 
metais jų buvo vos 27,000. Prog
resas buvo lėtas, bet kasmet di
dėjo. 1926 m. jau buvo 40,000 
1927 m. 72,000, 1928 m. 108,000 
1929 m. 178,000.

Svarbiausias partijos orga
nizavimas buvo Vokietijos val
stybės pavyzdžiu. Visa Vokie
tija buvo padalinta į apylinkes 
ir apygardas. Jų priešakyje buvo 
pastatytas gauleiteris, kurį skyrė 
pats Hitleris. Dar buvo septy
nios užsienio apygardos: Austri
jai, Dancigui, Saarui, Sudetijai 
ir Čekoslovakijai.

Apygardos buvo suskirstytos 
į apskritis ir apylinkes ar vie
tines grupes, o miestuose tos 
grupės dar skirstėsi į celes 
gatvėmis arba namų blokais.

Nežiūrint, kad kai kuriegriež- 
tieji naciai, ieškantieji gatvių 
kautynių, priešinosi, kad Į par
tiją būtų priimtos moterys ir 
jaunuoliai, Hitleris pravedė savo 
idėją ir prie partijos buvo įsteig-

KINIJOS IR

(Atkelta iš 1 psl.)

baniją sekti jo politiką. Vėliau 
Sovietų S-gos atstovas Jungti
nėse Tautose mėgino sušvelnin
ti įvykusius nesusipratimus. 
Ypač daug buvo daroma žygių 
prieš XXII Komunistų Partijos 
Kongresą, kad grąžintų Alba
niją į tikrą kelią. Bet be pasek
mių.

Priešingai, šių metų vasarą, 
Tiranoje įvyko didelis politinis 
procesas. Buvo kaltinama 10 
žmonių, kurie ruošę antikomu
nistinį perversmą Albanijoje ir 
norėję ją išdalyti Graikijos, Ju
goslavijos ir VI-jo amerikiečių 
laivyno pagalba. Keturi iš kal
tinamųjų buvo pasmerkti mirti, 
jų tarpe admirolas Sejko, turįs 
artimų ryšių Maskvoje.

Bylos metu,žinoma, buvo įro
dytas sąmokslas, kad būtų gali
ma pasmerkti koegzistencinę 
Kremliaus politiką ir pateisinti 
priešingą Kinijos nuomonę. Net 
buvo užsiminta, kad sąmoksli
ninkai buvo Maskvos remiami...

Santykiai tarpe dviejų kraštų 
dar pablogėjo. Sovietų karinė mi
sija išvyko iš Albanijos. Rusų 
diplomatai buvo saugojami ir 
lydimi, lyg kokių kapitalistinių 
kraštų atstovai. SSSR povande
niniai laivai apleido Sasseno sa
lą, kurioje buvo įrengta albanų 
--rusų jūrų tvirtovė -- Rytųblo- 
ko Gibraltaras.

Albanija nedalyvavo XXII Kom. 
Par-jos Kongrese. Visi dalyviai 
buvo nustebę nepaprastai smar
kia Chruščiovo kalba Albanijos 
adresu. Toks mažas ir mažai 
svarbus kraštas nevertas buvo 
taip aštraus puolimo.

Savo kalboje Chruščiovas iš
metinėjo albaniečiams užsiliku- 
sį "asmens garbinimą" ir stali- 

ta hitlerinių jaunuolių nuo 15 
iki 18 metų amž. būriai, kurietu- 
rėjo savo kultūrines ir spor
tines būstines ir iki 15 metų 
amžiaus jaunuoliams buvo su
organizuota Deutsches Jungvolk. 
Merginoms įsteigė Bund Deuts- 
cher Maedel ir moterims N. S. 
F rauenschaften.

Intelektualai ir studentai turė
jo atskirą organizaciją - Kultur- 
bund.

SA buvo perorganizuota į ar
miją, kurios tikslas buvo ginti 
nacių susirinkimus, sobatuoti ir 
terorizuoti veiklą tų, kurie prie
šinosi Hitleriui. Bet rudmarški- 
niai pasiliko mušeikų gauja. Kad 
turėtų po ranka tikresnius vy
rus, Hitleris įsteigė SS- Schutz- 
staffel, jiems davė juodas uni
formas, panašias į tas kokias ne
šiojo italų fašistai ir jie turėjo 
jam duoti asmeniškai ištikimy
bės priesaiką.

Pradžioje SS buvo Hitlerio as
mens sargyba ir jų pirmasis va
das buvo laikraštininkas Berch- 
told. Bet kadangi jis labiau mė
go Voelkischer Beobachter re
dakcijos salę negu žaisti 
kareiviu, buvo pakeistas Erhard 
Heiden, buvusiu policijos šnipu, 
labai blogos reputacijos.

Ir tik 1929 metais Hitleris at
rado idealų SS viršininką,paukš
čių augintoją Heinrichą Himrnle- 
rį.

Visos piramidės viršuje, ku
rią sudarė nacių hierarchija, sto
vėjo Adolfas Hitleris, nešioda
mas titulą Partei und Oberster
S. A. Fuehrer, Vorsitzender der 
N. S. D. A. V., ką išvertus reikš
tų Partijos ir SA vyriausias 
vadas, Nacionalsocialistų parti
jos prezidentas.

Trims metams praslinkus po 
to, kai paėmė valdžią, Hitleris 
paaiškino savo seniesiems kovos 
draugams, koks buvo jo svar
biausias tikslas reorganizuojant 
partiją po nepasisekusio pučo. 
Neužtenka nuversti valdžią, bet 
prieš tai reikia paruošti naują 
valdžią, kuri būtų po ranka.

Nors ir gerai buvo suorgani
zuota nacių partija, ji susidėjo 
iš žmonių, su kuriais Hitleris tu
rėjo daug sunkumų, kurie ir 
tarpusavyje kėlė intrigas. Jokia 
kita partija Vokietijoje Į savo 
tarpą nebuvo pritraukusi tiek 
daug visokių žemos moralės 
žmonių, kaip naciai. Tai buvo 
tikra prieglauda visokiems avan
tiūristams ir nusikaltėliams. 
Hitleris tam neprieštaravo, 
svarbu, kad jie būtų kuo nors 
naudingi.

Kitame numeryje: KEISTAS 
MAŽAS DAKTARAS GOE-
BELSAS.
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ALBANIJOS DRAUGYSTĖS...
nizmo politiką, bet lygiai tą patį 
galima buvo prikišti Kinijai. To
liau Chruščiovas puolė anti-par- 
tiečius, Molotovą ir kitus, kal
tindamas juos už priešinimąsi 
taikingai koegzistencijai, decen
tralizacijai ir Chruščiovo numa
tytai žemės ūkio politikai. Ne- , 
reikėjo būti burtininku, kad su- ] 
prastum, jog tie kaltinimai buvo 
taikomi ir Mao.

Kad viešai iškeltų tuos papei
kimus ir tokia griežta forma, 
Chruščiovas turėjo jaustis labai 
stipriai. Jį palaikė beveik visi 
kiti komunistinių kraštų šefai. 
Gal jis kartu norėjo padrąsinti 
ir Mao politikos vidaus priešus, 
nes ir ten jų yra. Ypač nusi
stačiusių prieš Mao "komūnų" 
sistemą. Bet realistams buvo 
aišku, kad Kinijai reikalinga so
vietų parama. Ir spėjama, kad 
Chou En-lai atvyko į Maskvą pil
nas geros valios. Jis principe su
tiko net su koegzistencijos idė
ja, bet pasipriešino tokiam smar
kiam papeikimui Albanijos, nes 
tai neatatinką marksismo -- le
ninizmo dvasiai. Nei vienas 
atstovų čia jo nepalaikė.

Tiranos vyriausybė organizavo 
protesto demonstracijas ir net 
kontratakavo Chruščiovą skelb; 
dama, kad greit atspausdinsianti 
dokumentus, "kurie įrodys anti- 
marksistinį ir anti-albaninį Ni

Pasakykite savo bankininkui, savo 
advokatui ar savo agentui

Pasakykite jam, kad jūs norite Louisville Title 
Insurance Company apdrausti jūsų nekilnojamą 
turtą... ir jūs galėsite džiaugtis maloniausiu 
jausmu, bet kada turėtu apie bet kokią nuosavybę.

LOUISVILLE TITLE INSURANCE CO.
The Louisville Title Bldg., 118 St. Clair Avė., N. E. 

Phone MA 1-2075

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

MOKAME UŽ BONU 
TAUPMENAS

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

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS 
DOVANOS TAUPYTOIAMS

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

sekretorius

Blshop 21397

kitos ir jo draugų veikimą . 
Buvo atakuojamas tik Chruščio
vas ir jo politika. O rusų tau
tai buvo reiškiama "meilė" ir 
"neišardoma draugystė”. Šūkis 
"mes laimėsime, nes mes ne
esame vieni" buvo matomas ant 
visų sienų ir nuolat kartojamas 
per radiją. Yra rimtų spėlio
jimų, kad tas viskas buvo da
roma su Pekino pagalba ir pri
tarimu -- vienas kiniečių komu
nistų centralinio komiteto atsto
vas pastoviai gyvena Tiranoje.

Atrodė, kad Enver Hodja no
rėjo priversti kiniečius galutinai 
ir viešai pasirinkti, bet Mao ne
rizikavo. Pasitenkino pagalba Al
banijai, patvirtindamas kinų— 
albanų draugystę bei Kinijos iš
tikimybę Stalino idėjoms.

Komunizmo monolitiškumas 
yra rimtam pavojuje -- Maskva 
liko pasaulinio komunizmo šven
tykla. Bet pasirodė, kad ir Pe
kinas turi noro vadovauti, nors 
tik daliai bloko, ypač aziatiškam 
ir afrikietiškam. Komunizmas 
krypsta į policentriškumą.

Diktatoriaus Enver Hodja 
prestižas pakilo. Jis vėl panau
dojo amžinai veikiančią į alba- 
niečio širdį patriotizmo ir am
bicijos gyslelę: mažoji Albanija 
nepabūgo prieštarauti milžiniš
kai Sovietų Sąjungai!
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Sprogdins užtvaras ir prikels 
pavasarį...

0NI0 MENO ANSAMBLIO 680-jo 
KONCERTO BELAUKIANT

Sutikdami 1962 metus visi giedojome: Lietuva, tė
vynė mūsų ... Daugelio akyse žybėjo ašaros. Ir su tom 
ašarom mes trumpai valandėlei buvome visur: savojoj 
žemėj, pas savuosius už tūkstančių mylių, prie sudaužytų 
laisvės paminklų ir kančioj išaugusių naujų didvyrių,

Lietuva, tėvynė mūsų .. . Skambėjo čia, kur kraštas 
didelis ir daug laisvės. Skambėjo anapus vandenų, po Pie
tų Amerikos ar Australijos dangum. Neskambėjo tik pa
čioj mūsų kryžiuojamoų tėvynėj. Bet tie žodžiai buvo 
kiekvieno laisvės siekiančio širdyje, mintyse ir troškimuo
se. Buvo kaip pakastas atomas ar dinamitas, kuris dar 
sprogdins užtvaras ir prikels pavasarį...

*
Sutikdami 1962 metus vieni kitiems linkėjome svei

katos, džiaugsmo ir laimės. Tai ir buvo mūsų patys di
džiausi linkėjimai. Juk į tuos tris žodžius sutelpa viskas, 
ko žmogus šios žemės kelionėje siekia. Ir nepasiekęs juos 
palieka prie saulėleidžio slenksčio kitiems siekti.

O po to ateina naujos kartos. Dygsta nauji daigai ir 
žada naują derlių.

Kiek rankų kels pavasario saulę? Kiek širdžių giedos 
apie laisvę ? Ir kiek vyrų eis mirti, jei tik per mirtį ateis 
prisikėlimas? — galvojom sutikdami 1962 metus. Galvo
jom apie laisvės dinamitą ir atomą, kuris sprogdina už
tvaras ir prikelia pavasarį.

*
Sutikdami 1962 metus dažnas galvojom apie bend

ruomeninį mūsų gyvenimą. Apie pastangas lietuvį arčiau 
lietuvio jausti, vienas kitą daugiau branginti. Galvojom 
apie išmėtytus pagalių nurankiojimą nuo mūsų kelių ir 
didesnių takų. O tokiais keliais ir takais eiti lengviau ir 
greičiau. Greičiau Į tikslą, kurio esame išėję siekti ir ža
dėję tik laimėtojais sugrįžti.

*
Žengdami per 1962 metų slenkstį giedojome ir apie 

šviesą ir tiesą, kad jos mūsų darbo žingsnius lydėtų. Kad 
savai organizacijai atiduotume viską, ką geriausio ir gra
žiausio savo protu, širdim ir rankom galim sukurti.

O kurti reikia. Vėlyvo rudens ir žiemos merdėjimas 
mums ne pavyzdžiai. Pavasario kalnų upelio veržlumas 
visad neša į upes ir vandenynus. Mums su kalnų upeliais 
reikia veržtis j platumas ir gilumas. O prie židinio sėstis 
tik tada, kai reikia rytdienos darbą apmastyti, pasverti 
jėgas ir priemones. Bet ne pesimistiniam dūsavimui, o 
naujos jėgos šaltinių ieškojimui ir darbo gairių ryžtin
gam smaigstymūi.

«
Ar 1962 metai bus geresni? — žengdami per jų slenk

stį dažnas klausėm ir atsakymo ieškojom.
Taip, jie tikrai bus geresni, jei geresnių ryžtingai 

sieksim. Bus geresni, jei kliūtis bendrom jėgom nugalė- 
sim, jei naujus kelius bendrom rankom tiesim, jei kūry
biniam darbui geresnes sąlygas sudarysim. Ir jei savyje 
auginsim veržlų pajėgumą.

Tada tikrai ateinantieji metai bus geresni. Tada virs 
užtvaros ir ateis pavasaris. B. G.

KVIEČIA SKELBTI MAIRONIO 
METUS

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Valdyba 1962 metus skelbia 
Maironio metais.

Be eilės akademijų, minėjimų, 
sukaktuvinių leidinių ir kitų 
100 metų nuo Maironio gimimo 
jubiliejinių atžymėjimų spaudai 
ir knygų leidėjams tenka šiuos 
metus žymėti savo leidinių dato
se pridedant Maironio vardą (Pa
našiai, kaip Vytauto Didžiojo, 
500 metų nuo pirmosios knygos 
išleidimo ir pn. metai).

Lietuvių Dienų žurnalas savo 
datą žymės 1962 — Maironio 
metais. Kolegiškai kviečiu ir Jū
sų laikraščio žurnalo datą žy
mėti:

1962 — MAIRONIO - METŲ 
SAUSIO 2 D,; SAUSIS - JANUA- 
RY 3, 1962 - MAIRONIO - ME- 
TAL.. ar panašiai, prisitaikant 
prie Jūsų Žymimos datos.

Su kolegiškais linkėjimais.
BERN. BRAZDŽIONIS, 

Los Angeles
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BŪTŲ NEPEIKTINA

Dirva geras ir {domus laikraš
tis ir turinys puikus. Gal būtų 
nepeiktina (mano asmeniška nuo
monė), kad dažniau pasirodytų 
kampelis "Iš kairės ir dešinės". 

ant. Balčiūnas, 
Philadelphia

RUOŠKIT JAUNIMĄ SKAITYTI 
LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ
Rašykit Dirvoj daugiau, kaip 

parengti naujus skaitytojus lie
tuvių spaudai, t. y. apie visus 
būdus, kurie šio krašto lietuvių 
jaunimą išmokytų skaityti ir 
mylėti lietuvių spaudą.

Rašykit apie vaikų darželius, 
parapines mokyklas su lituanisti
kos skyriais, pačias parapijas, 
kad jos būtų ištikimos lietu
vių dvasiai ir kad jos būtų 
lietuvių kontrolėje.

Be šito darbo, jei neparuošim 
lietuvių jaunimo skaityti mūsų 
spaudą ir knygą, Amerikos liet, 
laikraščiai neturės ateities ir 
visos talkos dėl naujų prenu
meratorių liks be pasisekimo.

DR. V. TERCUONAS, 
Thiells, N. Y.

MANO PAGEIDAVIMAS, su
mažinti mažiau reikšmingas nuo
traukas.

K. KVEDARAS. 
Hamilton
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samblis su dirigentu AlfonsuMi- 
kulskiu.

V. Pliodžinsko nuotrauka

(Atkelta iš 1 psl.) 

dį Lietuvoje, Vokietijoje ir 
Amerikoje?

— Man sunku būtų pa
miršti pirmąjį ansamblio 
koncertą atgautame Vil
niaus krašte — Adutiškyje, 
1940 m. Didžiulei miniai ne- 
tilpus j salę, koncertą da
vėme miestelio aikštėje, o 
po konęerto su visa minia 
ilgai traukė čiurlioniečiai 
bendras dainas, kol su aša
rom ir palaiminimais, per 
gėlėm išpintus vartus, mus 

■ išlydėjo.
šiurpų prisiminimą suke

lia koncertas įvykęs Vilniu
je, bolševikų okupacijos me
tu, vasariolū d., 1941 m., 
Vilniaus teatro salėje, bet 
drauge ir malonų. Su kiek
viena daina aplodismentai 
kilo ovacijomis ir į galą vir
to valiavimu — riksmu ir 
klyksmu. O bolševikų komi
sarai dūko iš pykčio ir slė
pėsi ložėse nuo publikos, 
kad jų įtūžimo nepastebėtų. 
Žinoma, po koncerto, tame 
pat teatre tuojau atitinka
mi tarybiniai pareigūnai 
mane tardė ir grąsino.

Iš Austrijos — Vokietijos 
laikų nepamirštamą įspūdį 
paliko koncertas, atliktas 
prancūzų suruoštoje "Per
galės šventėje”, ant Bodeno 
ežero kranto žaviame par
ke, netoli Lindau. Progra
mą atlikome su Paryžiaus 
radijofono simfoniniu or
kestru, režisuojant prancū
zų filmų režisieriui Dome. 
Savo režisūra, apšvietimu, 
dek oratyviniu paruošimu, 
na ir visa menine visuma, 
galima prilyginti prie pasa
kos iš tūkstanties ir vienos 
nakties. Jo klausė ir žiūrėjo 
78 Amerikos ir prancūzų 
generolai ir 5000 karininkų 
bei karių.

Iš koncertų,atliktų šiame 
krašte.stipriausią įspūdį pa
liko pirmasis koncertas Chi
cagoje, Civic Operos salėje, 
surengtas "Margučio” žur
nalo redakcijos, 1950 metų 
pavasarį. Taip pat ir tais 
pat metais koncertas New 
Yorke Carnagie Hali. Tuo 
metu ansamblis buvo labai 
balsingas ir gerai pasiruo
šęs, salės didingos ir perpil
dytos žmonių, o taip pat ir 
kritikos, ypač amerikiečių, 
buvo gana gražios.

— Įdomu, kur jūs kon- 
certavot 250 ir 500-tąjį kon
certus. Ir kokie tų koncertų 
prisiminimai?

— Savo 250-tąjį koncer
tą atlikome 1945 m. liepos 
5 d. Hanoveryje, Beethove- 
no salėje, lietuvių studentų 
suorganizuotą, savo univer
siteto profesūrai ir kole
goms vokiečiams. Iš šio 
koncerto liko atmintyje ne
paprastai gražūs vokiečių 
profesorių bei vietinės 
spaudos atsiliepimai ir po 

to mūsų studentams univer
sitete bei veterinarijos in
stitute buvo sudarytos ge
resnės studijų sąlygos.

500-tasis koncertas buvo 
taip pat Vokietijoje, Kob- 
Ienze , 1949 m. rugpiūčio 4 
d. Tai buvo paskutinis Čiur
lionio ansamblio koncertas 
prancūzų kariams, mus glo
bojusios pirmosios armijos 
šventės proga.

čiurlioniečiai pergyveno 
ypatingą nuotaiką, nes dau
gelis jau turėjo emigracijos 
dokumentus ir net nustaty
tus terminus išvykti, o ke
letas jau buvo pereinamojo
je stovykloje.

— Girdėjau, kad Cleve
lando koncerte jūs pasiro
dysit su nauja programa. 
Ką apie tą naują programą 
galėtumėt skaitytojams pa
sakyti?

— Naujoje programoje 
klausytojai turės progos iš
girsti daugelį niekur negir
dėtų ir niekieno nedainuo
tų, bet labai gražių ir ver
tingų liaudies dainų. Jas pa
rinkau iš neseniai Lietuvoje 
išleistų gausių liaudies me
lodijų šaltinių. Ir suharmo
nizavau pagal savitą liaudi
nį ansamblio stilių, su kank
lių orkestru bei solistais.

Malonu šia proga primin
ti, kad šio koncerto atliki
mo talkininkais bus mūsų 
gražiabalsiai solistai Aldo
na Stempužienė ir Vaclovas 
Verikaitis.

— Naują programą pa
ruošti reikia daug didelių 
pastangų ir laiko. Kaip 
Jums tai sekasi įvykdyti, 
nes kasdieninę duoną pel
notės kitur?

— Ansambliui dainų pro
gramą parinkti ir paruošti 
yra žymiai komplikuočiau, 
negu įprastiniam chorui. 
Kai pastarajam dainas pa
sirenki iš kompozitorių kū
rybos, tai ansambliui pri- 

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
lerį.

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

• Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, 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, Prea.

seina rinktis iš grynos ža
liavos, užrašytų liaudies 
melodijų. Tenka išstudijuo
ti tinkamas harminizavi- 
mui. Tada reikia surasti 
tinkamą išreiškimo formą 
— harmonizuoti, taigi pri- 
seina pašvęsti daug laiko. 
Bet iš kitos pusės čia yra 
jau nebe techniškas dainų 
parinkimo darbas, bet jau 
kūryba.

Kurti geriausiai sekasi 
nakties metu tad priseina 
trumpinti miego valandas.

— Turit įsigyję savo na
mus. Kaip jums sekasi juos 
išlaikyti ir kiek jie talkina 
jūsų dideliam darbui?

— Namai — pragarai, 
bet be jų jokiu būdu nega
lėtume išsiversti. Kaip ži
note, Clevelande yra Lietu
vių salė, kurion nebeįtil- 

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

MIRIME CT maisto ir likerių MlUntuI krautuvų

2515 West 69 St. Marąuette 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. WHITE 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. I)a 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!

pom. O savuose namuose 
dabar turime visas galimy
bes reguliariai ir mums pa
togiu laiku atlikti repetici
jas. Reikalui esant, atskirus 
balsus paruošti, naudojame 
dvi patalpas. Tai žymiai pa
greitina pasiruošimą. Išva
doje, pastovi darbui patalpa 
yra ansambliui pačios eg
zistencijos reikalas.

Namus išlaikome iš butų 
ir salės nuomos.

— Įdomu būtų patirti, ko
kius turit ateities darbo su
manymus ir planus?

— Kaip minėjau, naujoje 
programoje esame paruošę 
nemaža reto grožio ir tikrai 
vertingų liaudies dainų. Tad 
pirmuoju ateities darbu lai
kau tų dainų įdainavimą į 
plokšteles. O toliau, vėl pro
gramos naujinimas ir kon
certai. B. G.
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VYRAS, DALYVAVĘS LAISVĖS KOVOSE SU
BOLŠEVIKAIS, BERMONTININKAIS IR LENKAIS

SLA PILDOMOSIOS TARYBOS RINKIMAI

Vilniaus Vyto D. Gimnazijos eucharistininkų kuopelės moksleiviai su tėvų komitetu ir direktoriumi 
Šikšniu susirinkę 1938 m. kūčioms. Pirmoji iš kairės stovi -- S. Narkeliūnaitė. Ketvirtas iš kairės 
sėdi E. Karnėnas, tuo metu lankęsis iš Klaipėdos j motinos laidotuves. Trečias iš dešinės -- B. Cicėnas.

Su a.a. Stasiu Butkum atsisveikinant
1961 metų gruodžio 11 

dieną Brooklyne, N. Y. mi
rė vienas pirmųjų Lietuvos 
kariuomenės savanorių, Ka
rio redaktorius ir žurnalis
tas Stasys BUTKUS, gimęs 
1897 metų kovo 13 dieną 
Šiaulių apskrities Paduby
sio valsčiaus, Kurtuvėnų 
miestelyje.

S. Butkus, galima sakyti, 
išaugo ir subrendo karo 
audrose. Bežemių darbinin
kų sūnus, nors ir miestelyje 
augęs, gal tėvo dėka, nepa
skandino savo vaikystės 
miestelėnų vaikų nuotykių 
verpetuose. Jis nuo pat ma
žens iš knygų ir laikraščių 
lapų susipažino su Lietuvos 
praeitimi ir lietuvių tautos 
siekimais. Daukantas, Va
lančius, Višinskis, žemaitė 
ir kt. jam atrodė, kaip se
novės vaidilos, kurie saugo
jo ir kurstė Lietuvos gyvy
bės ugnį, kuri, suliepsnoju
si Laisve, sudegins vergi
jos pančius ir Lietuvą ap
rėpusį unijos genocidinį 
tinklą. Tada gal ir nesvajo
jo, kad netolimoje ateityje 
ir jam teks atlikti garbingą 
prisikėlimo kovos misiją.

Pirmajam Pašau lin i a m 
karui užvirstant Lietuvą, S. 
Butkui, nepilnų 18 metų 
jaunuoliui, teko lydėti Ru
sijos gilumon Kurtuvėnų 
dvaro galvijų bandą. Tik ta 
pareiga privertė jį neno
rom nubristi Rusijon. Ir ten 
būdamas jis nepasimetė ir 
nepaskendo karo bangose. 
Rado būdų susisiekti su sa
vo tautos šviesesniais žmo
nėmis ir su spausdintos in
formacijos šaltiniais. Ir to
limos Rusijos matė Lietu
vos aušrą.

Lietuvybės mintis S. But
kų jau buvo tiek subrandi
nusi, kad jo nesužavėjo ir 
nepaveikė į karo pabaigą 
Rusijoje kilusi revoliucija. 
Butkus praslydo pro jos 
tinklą ir karo audrų keliais 
sugrįžo j namus, kai Lietu
voje dar tebešeimininkavo 
vokiečiai. Grįžęs vėl nuėjo 
dirbti i tą patį Kurtuvėnų 
dvarą, kur dirbo jo tėvai ir 
gal seneliai.

Diibar jau Butkus, nors 
ir jaunas metais, bet daug 
patyręs, subrendęs ir pa
kankamai pasiruošęs kiek
vienu metu stoti tėvynės 
sargybom čia dirbdamas jis 
išgirsta pirmąjį savanorių 
kvieslį rinktis ginti ir sau
goti Lietuvos Prisikėlimą. 
Palieką dvarą ir, tėvo pa
laimintas, pro motinos aša
ras Butkus drąsiai išeina

STASYS JAKŠTAS

parnešti Laisvės, džiaugs
mo ir gal tėvams savų na
mų ant savo žemės gabalo. 
Skuba į Vilnių, apie kurį 
tiek buvo girdėjęs ir skai
tęs. Jis dabar bus Didžio
sios Romuvos, kaip Romos, 
kaip Atėnų, pašventintu 
sargu.

baigė suaugusiųjų gimnazi
ją ir nemaža nuveikė sava
norių baruose: jų organiza
cijoje ir spaudoje.

Atvykęs į JAV, parašė ir 
išleido savo atsiminimų 
knygą Vyrai Gedimino Kal
ne. Lietuvoje redagavo ke
letą leidinių ir paskelbė 
daugybę straipsnių.

A. a. Stasys Butkus buvo

Savo nuotaikas SLA 14 Kuopos 
nariai patvirtino balsavimo davi
niais. Iš balsavimo davinių pa
aiškėjo, kad pasitikėjimą pareiš
kė tik trims dabartinės Pildomo
sios Tarybos pareigūnams, o J 
likusiųjų keturių vįetas daugumą 
balsų surinko visai nauji kandi
datai. Pildomosios Tarybos pa
reigūnų kandidatų atrankos davi
niai atrodo taip:

I SLA prezidentus: išstatyta 
3 kandidatai, balsų daugumą su
rinko Povilas Dargis: 2) I( SLA 
viceprezidentus: 5 asmenys.

Vilniuje Butkus vienas 
pirmųjų įsijungia savano
rių grandinėm čia tas jau
nas, tolimas žemaitis su 
draugiais pirmą kartą po 
amžių Gedimino pilies bokš
te iškelia Lietuvos vėliavą.

S. Butkus dalyvavo viso
se laisvės kovose su bolševi
kais, bermontininkais ir 
lenkais. Už narsumą kovose 
buvo apdovanotas Vyties 
Kryžiumi, o už nuopelnus 
— vėliau įvairiais meda
liais.

Kovoms pasibaigus, S. 
Butkus nuo kariuomenės 
nepasitraukė. Anksčiau gin
klo, dabar plunksnos paliko 
kariu. Kaip retas kas, jis 
apie 40 metų išbuvo Kario 
bendradarbiu ir redakto
rium. Dirbdamas Karyje

HAVINO CASH WHEN YOU NEEDIT-FOR 
CHRISTMAS PtANNING—NEXT YEAR-AND EVERY YEAR— 
CHILDRDTS EDUCATION, A COMFORTAELE RET1REMENT, 
TRAVH-PIUS ALI THE OTHER ORTAMS OF NICE At» 

NEęESSARY THINGS FOR THE FUTURE.

Ali Saviags Deposjted 
tkrugk JANUARY U from JAHUAR

I CvvrvflF Re*»

be galo drausmingas, kuk
lus ir kruopštus. Nemėgo 
ginčų ir garbės. Visą gyve
nimą jį vienišą vedė tik vie
na savo tėvynės tarnybos 
žvaigždė.

Lietuvos laisvės neteki
mas ir tremtis jį be laiko 
palaužė ir nulydėjo į kapus. 
Tegul bus lengva jam šio 
krašto žemė, o jo aukos ir 
dvasios žiburėliai padės vėl 
prikelti mūsų Tautos Lais
vę.

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

atstovę

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT

Hl 2 4450
642 Meadow Lane Dr.

Cleveland 24

SLA, seniausia JAV lietuvių 
organizacija, atšventusi deiman
tinį jubiliejų. Taip pat vykdė 
kandidatų atrinkimą Į Pildomąją 
Tarybą, kuri renkama kas dveji 
metai. Rinkimai Jvyks šių metų 
pavasarį.

Minėti rinkimai, tiek Pildomo
sios Tarybos vairuotojams, taip 
pat ir eiliniams susivienijimo na
riams, metai iš metų darosi vis 
jautresni. Jautrumą, iki atviro 
nepasitenkinimo, iššaukia dve
jopos pažiūros įPildomosiosTa- 
rybos asmeninę sudėtį. Veik
lesnieji kuopų nariai bei veikė
jai, kurie siekia SLA augimo, 
stiprėjimo ir užtikrintos pažan
gos, kurie nori šį mūsų išeivi
jos tautinio nusiteikimo pajėgų 
sambūrį išjudinti iš jaučiamos 
"senėjimo rutinos", nori, kad 
būtų įtrauktas ir vienas kitas jau
nesniųjų, ypačiai iš naujųjų atei
vių tarpo, kurie dabar daugiau
sia papildo susivienijimo narių

. šeimą. Pildomosios Tarybos vai
ruotojai, kurie esamose parei
gose yra "įsisenėję", kietai lai
kosi ir "įsisenėjusio nusitei
kimo", kad išsilaikytų užimtose 
pozicijose. Ligos ar mirties at- 
vėjais kam nors iškritus, jųjų 
vieton traukia tik jų amžiaus ir 
pajėgumo asmenis.

Tokios SLA PildomosiosTary- 
bos vairuotojų pažiūros ir abe
jinga laikysena savo sambūrio 
likimu, savaime suprantama, 
veiklesniuosius narius stumte 
stumia į nepasitenkinimą, kuris 
dažnai prasiveržia į atvirą pro
testą.

Tokios "maištaujančios nuo
taikos" buVo jaučiamos ir SLA 
14 Kuopos narių susirinkime, 
Clevelande. Nepasitenkinimą iš
šaukė, kad į PT kandidatus buvo 
gautas tik vienas, "tradicinis" 
kandidatų sąrašas, į kuri įrašy- 
dinti visi dabartinės Pildomo
sios Tarybos pareigūnai.

įdomu, kad šitą "tobulai suda
rytą" kandidatų sąrašą patiekė 
nebe Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Gerovės Komitetas, 
kuris tokius sąrašus yra tie
kęs buvusiuose rinkimuose, bet 
SLA Veikėjų Komitetas, kurio 
sudėtis labai jau gimininga vi
siems buvusiems panašaus 
plauko komitetams, veikusiems 
po neslepiama Pildomosios Ta
rybos globa...

Kito sąrašo nebuvo. Gauta tik 
trys paskirų naujų kandidatų laiš
kai, būtent: Simono Jokūbaičio iš

Toronto, SLA Rinkiminio Komi
teto Kanadoje vardu; asmeniškas 
Nellie J. Bayoras iš Pittston 
Pa. ir Alfonce VVells, iš Chi
cagos.

Pradėjus patiektų kandidatų 
aptarimą, susirinkusieji vienin
gai pasisakė prieš dabartinės 
Pildomosios Tarybos užsispyru
sias pastangas "savųjų rankose" 
išlaikyti seniausio lietuvių sam
būrio vadovybę. Už tokią PT 
elgseną, kuri ne stiprina, bet 
silpnina SLA gyvastingumą, Pil
domoji Taryba susilaukė daug
priekaištų. Griežtai pasisakyta ' Daugumą balsų surinko Simas 
ir prieš žinomo Chicagos dak
taro -- redaktoriaus neigiamą 
veiklą SLA atveju, jo diktatoriš
ką kišimąsi į susivienijimo rei
kalus.

14 Kuopos narių susirinkimo 
dalyviai pareiškė vieningą nu
siteikimą, kad į SLA PT vado
vybę turėtų būti Įtraukta bent 
pusė naujų žmonių. O jeigu da
bartinė Pildomoji Taryba metų 
metais kartojamų pageidavimų 
nepaiso, nebalsuoti už jų kandi
datūras.

Jokūbaitis, iš Toronto. 3) Į SLA 
sekretorius: 5 kandidatai. Balsų 
daugumą surinko Berta Pivoro- 
nas 4) I, SLA iždininkus: 4 kan
didatai. Balsų daugumą surinko 
Mikas Klimas. 5) I( du iždo glo- 

, bėjus, išstatyta 9 kandidatai. Bal
sų daugumą surinko Nellie J. 
Bayoras ir Simas Jokūbaitis, 6) 
Į SLA daktarus kvotėjus 2 kan
didatai. Balsų daugumą Nurinko 
Dr. Steponas Biežis, iš Chicagos.

V.A.B.

J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina

vimo ir apdraudos įstaiga.

6606 Superior Avė. UT 1-2345 
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

J.S.AUTO SERVICE
Addis°n Rd.

Mašinų viršaus taisymas 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

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.

Vilniaus Šaulių Rinktinės vyrų choras 1940 metais iš kurio vėliau 
išaugo Čiurlionio meno ansamblis. Ketvirtas iš kairės sėdi diri
gentas A. Mikulskis. Jo dešinėj sėdi A. Kavaliūnas, kairėje K. 
Tomaševičius, E. Karnėnas.

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE Šį KUPONĄ

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

Nurodykit adresą: ....
Name

No. Street City Statė
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Nauja kovos taktika

1962 
VISKAS KAIP IR 

SENIAU!

BENEDIKTAS SPRIKTAS

NAUJIESIEMS METAMS

Kaip jau yra įprasta, 
Naujųjų Metų proga mes 
vėl įkyriai linkime nelai
mingiesiems laimės, var
gšams turto, abejotinos 
doros mergelėms skaisty
bės, girtuokliams blaivy
bės, avino galvoje proto 
sušvytėjimo ir kitokių 
mums nieko nekainuo
jančių gėrybių.

Nors ir labai nemalonu 
viešai pranešti, bet ir šį 
kartą mūsų horoskopas 
rodo, kad iš visų tų lin
kėjimų nieko nebus. Ja
me aiškiai paženklinta, 
kad 1962 metais gerosios 
laumės yra numačiusio3 
visus mūsų reikalus tvar

kyti lygiai taip pat, kaip ir seniau.
Vadinasi, tėvynę vėl vaduosime kiekvienas atskirai, 

nes perdidelė vienybė veda į vieno viešpatavimą ir vieno 
garbinimą, o mes norime sėdėti aukščiausioj valdžios vir
šūnėj ir būti garbinami visi.

Pasirodo, ir naujaisiais metais daugiau turintieji 
laisvės kovai aukos mažiau, o neturtingieji daugiau, nes 
čia praturtėjusiems senoji tėvynė jau mažiau reikalinga.

Kadangi kiekvieno sąmoningo tautiečio galutinis tiks
las yra išgarsėti, tai, kaip ir seniau, prakalbų, eilėraščių, 
dainų ir muzikos būgnų garsas bus daug didesnis už jų 
turinj ir formą.

Mes, kaip ir seniau, naujų knygų nepirksime, many
dami, kad jose vėl surašyta visa tai, kas to paties auto
riaus buvo pasakyta seniau.

Kadangi pagal mūsų prigimtį, vos tik prasižiojus, 
jau išskrenda iš burnos nauja durnystė, tai, kaip ir se
niau, spaudoje vėl bus pakankamai muilo akmenėlio poli
tinei brogelei pamacninti.

Be to, mes dar iškilmingai paminėsime pernykščių 
jubilėjų jubilėjus, viešai pakalbėsime apie save, o priva
čiai apie kitus ir į Kultūros Fondą vėl įdėsime milijoną 
žodžių ir vieną dolerį. .

Baigiantis 1962 metams, mūsų vadovaujantieji veiks
niai, ir diplomatiniai atstovai, kaip ir seniau, paskelbs 
tuščios minties ir netaisyklinga lietuvių kalba parašytą 
atsišaukimą į tautą, ir ttfo bus vėl užbaigtas vienas mūsų 
veiklos periodas.

Taigi tepadeda mums Praamžius, garbės pomen!

Jau taurė j taurę skėlė, 
Aidi varpas ūžime, — 
Atžvangėki, kūdikėli, 
Mūsų laimės vežime!

Senio Meto žilas plaukas, 
Dreba rankos be valdžios, — 
Garsiai šaukus, ilgai laukus, 
Vesk mus žygin iš pradžios.

Tu mum laisvėn švieski kelią,
Tu — kur gėris ir dora, 
Mes — midutį į čierkelę, 
Į sveikatą ir urra!

Tu kur gaudos, tu kur šaudos, — 
Ten, kur girios Lietuvos,
Mes — į krūmus, mes — į šiaudus, 
Ir nė dvasios negyvos!

O kai grįš minutė skirtis 
Vėl po metų prakilnių, 
Tarsi, vėjui žirgui kirtęs:
— Ech, ponuliai, po velnių!..

"Būdami izoliuoti nuo tėvynės, tremties gyvenimo sąlygų nusilp
ninti ir savanaudiškam pasauly vieniši tiesos atstovai, mes savo 
priešo niekad nepajėgsime nugalėti vienu smūgiu. J| turime būti 
pasiryžę naikinti kantriai ir iš lėto.”

(Iš vadovaujančio veiksnio prakalbos Toronte.)

KULTŪRINIO BENDRADARBIAVIMO 
KERTELĖ

atsargus Šeimos bendradarbiavimas 
SU PAVERGTU kraštu

bemyli. Norėdami palaikyti gyvą 
kultūrinĮ ryš{ su tėvyne ir suda
ryti tenykščiams poetams gali
mybę ir toliau laisvai reikšti 
savo seną nuomonę bei atnau
jinti savo seną atmint}, mes 
šiame puslapy mielai skiriame 
vietos jų žodžiui. Ypač, kad jis 
dabar jau prieštarybinis.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

AŠ NENORIU BŪTI PAVERGTASIS
Gerb. p. Redaktoriau,
Aš turiu du sūnelius, kuriuos 

noriu išauklėti tikrai lietuviško
je dvasioje ir pagal šūkį "Lietuva 
--didvyrių žemė", bet vis susi
duriu su nenugalimom kliūtim. 
Kai, pakalbėjęs apie Žalgirio mū
šį, savo vaikeliam noriu parody
ti ir to didvyriško žygio paveiks
lą, tai jame aiškiai matyti, kaip 
kažkoks kryžiokas su dzida jau 
stumia Vytautą Didįjį nu0 arklio.

Kražių skerdynių paveiksle ka
zokai užsimoję nagaikom ir šob- 
lėm vėl iš peties muša mūsų 
vargšus žmonelius, o tie tiktai 
bėga J visas šalis, rankomis gal
vas užsidengę. .

Baudžiavos laikus vaizduojan
čiuose paveiksluose tijūnai vėl 
plaka rimbais mūsų baudžiau
ninkų nugaras, o ponai dar šaudo 
juos iš dubeltaukų, kaip žvirblius, 
įtupdytus į gluosnį.

Nepriklausomybės kovų pa
veiksluos pilni laukai mūsiškių 
žuvusiųjų, partizanų laikais -- 
pakartųjų, o rodos, dailininko A. 
Rūkštelės paveiksle mačiau, kaip 
jau visa Lietuva negyva augštiel- 
ninka ant žemės parpuolusi ir už
simerkusi.

Kai aš savo sūneliams bandau 
aiškinti, kad mes visada buvome 
dvasioje laisvi, kad visada nar
siai kovojome su savo tėvynės 
priešais, tai tik dėl to paveiks
luos tiek daug nabašninkų, tai 
štai mūsų veiksniai pradėjo vi
sur garsiai rėkauti, kad mes 
esame pavergtieji. Na, jeigu mes 
šiandien jau pavergtieji, tai rytoj 
dar koks kalbininkas sugalvos, 
kad grynai lietuviškai daug tai- 
syklingiau vadintis tiesiai ver
gais.

Ne, ponai! To tai jau perdaug! 
Pavergtieji arba svetimųjų ver
gai yra Sniečkus, Venclova, Mie

želaitis, Žiugžda ar kuris ten ki
tas, bet ne kovojanti lietuvių 
tauta. Mes dar esame laisvės ko
votojai, ir jokių pavergtuoju ar 
vergu net aš pats nesutinku bū
ti!

Kadangi, pone Redaktoriau, jūs 
ten pažįstate vieną kitą dailinin
ką, tai ar negalėtumėte paprašyti, 
kad jis man nupieštų paveikslą, 
kuriame ir mes vieną kitą gaiva
lą primušam ar tegul net ir visai 
nudobiam. Tokį kūrinį aš norė
čiau nusipirkti savo vaikam pa
rodyti ir jų narsumui padidinti.

Jūsų,
JURGIS CVIKLIS 

New York, N. Y.

Dr. A. Grigaitis

PAVASARIS
(Ištrauka iš "Tėvynės")

"Štai šiltu metu parkuose, par
kų pakrūmiuose, jaunuoliai viešai 
"slegia sūrius" ir visiškai nesi- 
gėdina, kaip kad buvo Sodomoj ir 
Gomoroj, už ką Dievas tuos mies
tus liepsnoj sunaikino. Pavasario 
šiltą vakarą nueik Į kurį parkelį. 
Ten jaunuoliai "švenčia pavasa
rio šventę". Ir niekas tokius iš
tvirkavimus nesudraudžia, it, 
rodos, taip reikia..."

KAS PASEKO 1961
METAIS? .

Stalininiai eilėraščiai, pasira
šyti kaikurių čionykščių rašytojų 
kultūriniam bendradarbiavimui 
su Lietuva.

Negimęs FLUXO žurnalas.
Vliko viltys sujungti visas par

tijas ir sąjūdžius nuo jūrų ligi

"Bendradarbiauti su tėvyne ir savais tautiečiais galima, bet taip, 
kad vieni kitiems nepakenktume ir neišduotume bendro reikalo..." 

(Iš Vliko posėdžio aprašymo spaudoj).

Išspręstas amžinasis dail. A. 

Rūkštelės klausimas

Amžinasis meno klausimas, 
kadaise sukėlęs net išgarsėjusį 
dail. A. Rūkštelės vardo karą, 
pastaruoju laiku yra jau išspręs
tas autoritetingai, taikiai ir am
žinai.

Kaip "Draugas" rašo, -- 
"paskutinėje savo kūrybos stadi
joje dail. A. Rūkštelė išeina vie
šumon kaip... tėvynės Lietuvos 
šauklys ir vaidila...” Tai reiškia, 
kad jau visai kitoks, nes seniau 
dar toks nebuvo.

Dabar, "Draugo" žodžiais, -- 
"dailininko darbuose pirmoje 
vietoje figūruoja kaimo būties 
vaizdai: ... kaimai ir vienkie
miai, ežerai ir ežerėliai, gubos, 
galulaukės, šieno grėbėjėlės, 
skalbėjų lieptai ir kultuvės, pri
brendę piūčiai rugiai ir mie
žiai..."

Žinoma, kaip visi atsimenam, 
to seniau irgi nebuvo. Kad atei
ty vėl nekiltų nereikalingo er
zelio dėl dailininko vietos mūsų 
kūrėjų galerijoj, "Draugas" nu
stato tokią jų tVirtą eilę:

"Kas lietuvių poezijoj yra Mai
ronis, Brazdžionis ir Bradūnas, 
tas pat lietuvių dailėje yra 
Čiurlionis, Rimša ir Rūkštelė."

Vadinasi, jeigu šios laikraščio 
duotos lygtys yra teisingos, tai, 
matematiškai galvodami,galime

iš jų išvesti dar ir tokias nau
jas lygtis, kurios turėtų būti 
irgi teisingos:

Maironis - Čiurlioniui.
Brazdžionis -- Rimšai. 
Bradūnas -- Rakštelei.

Taškas.

jūrų.
Tikėjimas, kad tik naujas Pre

zidentas atiduos mums į rankas 
Lietuvos vairą. Knyga ir jos 
autorius, laukęs Rašytojų Drau
gijos premijos.

Tautų tėvo, poetų saulės ir 
išminčių mokytojo Juozapo Stali
no ūsus negarbingai pakišus po 
Kremliaus tvora ir nuspardžius 
jo pomnykus, visa eilė Tarybinės 
Lietuvos rašytojų šiandien atsi
dūrė tikrai apverktinoj padėty, 
nes ten jau neĮmanoma toliau šlo
vinti to, kuri jie visa širdimi my
lėjo ir, manome, dar dabar te

ANTANAS VENCLOVA

UBAGYSTĖ
(Kondensuoti posmai iš rinkinio "Šalies Jaunystė”)

Tvirtovė Kremliaus - laidas mūsų laimės, 
Ištiesė ranką Stalinas pirmyn --
I, amžius žodžiai ritasi tolyn: 
Aš didį Staliną ir pergalę mūs giedu, 
Išaušusių dienų rasotam rytmety, 
Ir aš glaudžiu širdin lyg brangų turtą, 
Ir Lenino ir Stalino sukurtą.
O didis Staline! Tėvas brangus esi man, -- 
Azerbeidžan, Azerbeidžan!

Jo ranką jaučiame, kai dirvon beriam javą, 
Jo ranką jaučiam, plytą sienai dėdami. 
Didžiulį žmogų garbinam epochos savo -- 
Plieninį žmogų su herojaus širdimi: -- 
Pakelkim už dangų tyrą,
Už Staliną, vadą tautų, 
Lig dugno taurę, vyrai, 
Išlenkim visi kartu!

— Ponai, jūsų stovėjimo laikas pasibaigė...
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SPORTAS

LIETUVIŲ SPORTAS 1961 METAIS
Peržengus 1962 metų slenkstį, 

įdomu atsigrįžti atgal ir trumpai 
pažiūrėti kas įvyko lietuvių spor
tiniame gyvenime 1961 metais S. 
Amerikoj.

Pirmiausia -- paminėtinos XI- 
sios liet, sporto žaidynės, įvyku
sios dviejomis dalimis -- pava
sarį Toronte, rudenį --Clevelan
de. Pirmoji dalis -- salės spor
to šakų varžybos, buvo pavyz- 
dingiau pravestos ir sutraukė 
didoką skaičių dalyvių bei žiū
rovų. Tuo nepasižymėjo antroji 
dalis, kurios pravedimo vietos 
ir data buvo keičiama kelis kar
tus. Komandiniu šių žaidynių 
laimėtoju išėjo Clevelando LSK 
Žaibas. Be jo stipriau pasirodė 
—Toronto Vytis ir Aušra, Chi
cagos Neris ir Aras.

Pažymėtinos yra ir pabaltie- 
čių varžybos, kuriose aktyviai 
dalyvavo ir lietuviai, kurie, gai
la, šiemet pasirodė blogiau negu 
ankstesniais metais. Geriausia 
pavyko mūsų futbolininkams, ku
rie, Chicagoje supliekę latvius 
8:2, laimėjo pergalę. Prastokai 
pasirodyta lietuvių stipriame 
fronte -- krepšinyje, kur latviai 
sugriebė pirmąsias vietas vyrų 
ir jaunių grupėse. Taip pat ir 
vyrų - moterų tinklinyje bei vy
rų stalo tenise lietuviai turėjo 
supasuoti savo kaimynams.

Praėjusiais metais pasikeitė 
lietuvių sportinė valdžia — 
FASK’as, kuris iš New Yorko 
persimetė į Clevelandą. Kores- 
pondenciniuose rinkimuose Cle
velando sąrašas nugalėjo Chica- 
gą ir tokiu būdu į FASKą pateko 
clevelandiečiai. Komiteto pir
mininku, vietoje A. Vakselio,atė
jo J. Nasvytis, talkinamas dr. 
A. Nasvyčio, A. Bielskaus, E. 
Vadopalienės ir kitų. Lapkri
čio mėn. pradžioje Toronte buvo 
suvažiavę sporto klubų atsto
vai į Torontą ir ten aptarė 
ateities planus.

1961 m. du veiklesnieji S. Ame
rikos liet, sporto klubai minėjo 
savo gyvavimo sukaktis. Chica
gos LFK Lituanika šventė savo 
dešimtmetį, o Chicagos LFK Ne
ris -- penkmetį. Ta proga sukak
tuvininkai išleido sukaktuvinius 
leidinius: Lituanikos leidinį re
dagavo P. Petrutis, Neries — 
E. Šulaitis. 10 metų sukaktuves 
atšventė ir 2 pastovūs sporto 
skyriai dienraščiuose: Naujie
nose (redaguojamas Br. Ketura
kio) ir Drauge (redaguotas Ed. 
Šulaičio).

Lapkričio mėn. pabaigoje Cle
velande buvo surengtos pir
mosios Š. Amerikos liet, indi
vidualinės šachmatų pirmenybės 
Clevelande, kurias laimėjo P. 
Tautvaišas iš Chicagos, ogruod- 
žio mėn. pradžioje ten pat įvyko 
geriausiųjų stalo tenisininkų var
žybos. Jose vyrų grupėje lai
mėjimą pasiekė P. Gvildys iš 
Toronto, moterų — S. Kaspera- 
vičiūtė iš Toronto.

Iš lietuvių pasirodymų kita
taučių tarpe paminėtinas Chi
cagos LFK Lituanikos laimė
jimas National Soccer lygos pir
moje divizijoje ir {kopimas į 
Major diviziją. Taip pat P. Taut- 
vaišos laimėjimas Indianos val
stybės Open šachmatų pirmeny

bių. Be to, išskirtinai pasiro
dė chicagietis R. Vaičaitis, kuris 
JAV lengv. atletikos varžybose 
1 mylios ėjime užėmė IV ir II 
vietą.

Gegužės mėn. 2 d. Chicagoje iš 
gyvųjų tarpo pasitraukė garsus 
krepšininkas -- Lietuvos krep
šinio rinktinės dalyvis Juozas 
Jurgėla, kuris gražiai pasirodė 
Europos krepšinio pirmenybėse 
1939 m. Metų pabaigoje iš pa
reigų pasitraukė Sporto žurnalo 
redaktorius Kęstutis Čerkeliūnas 
ir sporto skyriaus redaktorius 
Drauge Edvardas Šulaitis. Ant
roje metų pusėje Chicagojepra-

dėjo rodytis sporto laikraštėlis 
—Chicagos Sportas, redaguo
jamas redakcinio kolektyvo.

1961 m. gyviausia sportine 
veikla pasižymėjo Chicaga, kur 
aktyviai veikia 6 lietuvių sporto 
klubai, kurie dabar turi sudarę 
bendrą sporto komitetą. Iškelti- 
nos metinės Chicagos lietuvių 
krepšinio pirmenybės, kurios 
šiemet sutraukė 6 komandas. To
liau, pagal veiklą eina Clevelan
das ir Toronto. Gaila, kad nema
žos lietuvių kolonijos — New 
Yorkas, Detroitas ir kt. 1961 m. 
nerodė judrumo.

Šioje vietoje sunku sužymėti 
visus didesniuosius ar žymes
niuosius mūsų sportinius įvy
kius 1961 metais. Čia paminėjo
me tik dalį. Bendrai imant, 1961 
m. mūsų sportinio veikimo lygis 
ir susidomėjimas lietuvių sportu 
mūsų visuomenėje nepažengė į 
priekį, tačiau atžangos irgi ne
padarė.

Lietuvos gen. konsulas Chicagoje dr. P. Daužvardis sveikina 
Povilą Tautvaišą (dešinėje), neseniai laimėjusį Š. Amerikos lietuvių 
šachmatininkų pirmenybėse pirmąją vietą.

E. šulaičio nuotrauka

Taupymo įnašai, gauti iki 
SAUSIO 10 d., ir palikti ketvirčiui, 
gauna procentą nuo SAUSIO 1 d.

j5octehį NATIONAL BANK

MEMBER FEDERAL DEFOBIT 1NEURANCE CORFORATION

• •

Chicagos Neries tinklinio komanda laimėjusi pirmą vietą Gage Parko turnyre. Klupo iš kairės: 
Milvertaitė, Yaro, Prunskytė, Juškaitė. Stovi: Dočkaitė, Viršilaitė, Juozevičiūtė, Maskoliūnaitė ir 
Stončiūtė. z- Degučio nuotrauka

HV's L r I I

Chicagos Neries B klasės jaunučių krepšinio komanda. Klupo Tervydis, Bielskus, Blažys. Stovi: 
Šarauskas, Jokūbaitis, Valaitis ir Kybartas. Z. Degučio nuotrauka

Metų laikotarpyje buvo daryta 
žygių lietuvių sporto veikimą 
pastūmėti, bet buvo be didesnės

sėkmės. Jeigu bus įvykdyta bent 
dalis naujojo FASKo užsimojimų, 
1962 metai, atrodo, bus žymiai

našesni už praėjusius. To mes 
ir linkime.

ED. ŠULAITIS

EAGLE STAMPS VISADA PADIDINA SANTAUPAS

MAY4BASEMENT
DOWNTOWN - HEIGHTS - P AR MAT O WN - SOUTH GATE

SAUSIO BALTASIS IŠPARDAVIMAS

SUTAUPYSI! PAPILDYK SAVO SPINTĄ LOVOS 
UŽTIESALŲ ATSARGOM

CANNONPAKLODĖS
Per visą kraštą žinomos rūšies 
Dabar už žemą baltojo 
išpardavimo kainą
72x108”, 81x99 arba 
dvigubom lovom aptraukiamos 
Muslin Paklodės

81 x 108” or Full Fitted .. ............................ 1.99
90 x 108”.........................................................o 2.49
45 x 36” Pillow Case .................................... 49c
45x36” Pillow Case .................................... 59c

Cannon baltos medvilninės paklodės už tokią kainą, kuri perkant atsargai, jums 
padės dautr sutaupyti.
Cannon paklodės žinomos kaip stiprios, gražios ir gerai skalbiamos. Pirmos rū
šies už kainą, kurios kitur negalit gauti.

Puikūs lininiai 
rankšluosčiai

Minkšti lininiai, gerai suge- 
riantie ji vandeni. Spalvomis * 
dryžiuoti, ilgai laikantieji m- 
dams šluostyti už žemą kainą.

Cannon vonios 
rankšluosčiai

Antros rūšies ištaigingi Con. 
non vonios dideli ranksluoš- 
čiai. Minkšti, labai stori, ge
ros rūšies, visokų spalvų ar 
gėlėti.

. ...»

Paštu ir telefonu užsakymai pi r domi įmokant $2 ar daugiau... šaukite CHerry 1-3070 
BASEMENT DOMESTICS DEPARTMENT, THE MAY COMPANY,

ALL 4 MAY COMPANY STORES
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• Nauju mėty sutikime, 
rengtam Lietuvių Bendruo
menės pirmos ir antros apy
linkių valdybų Naujosios 
parapijos salėje, dalyvavo 
per 400 dalyvių. Minėjimų 
pravedė antrosios apylinkės 
pirm. Povilas Mikšys. Svei
kinimo žodį pasakė Lietu
vių Bendruomenės Tarybos 
pirmininkas St. Barsdukas.

Po pirmininko kalbos vi
si sugiedojo Lietuvos ir 
Amerikos himnus.

Meninėj programoj pasi
rodė Julius Kazėnas ir Ve- 
linčiukaitė. Akomp anavo 
Regina Brazaitienė.
Naujų metų sutikimas bu
vo jaukus, ir praėjo labai 
geroje nuotaikoje.

• Čiurlionio ansamblis, 
kaip ir kiekvienais metais, 
Naujus metus sutiko savo 
namuose. Buvo graži nuo
taika, daug dainų ir gražių 
sveikinimų. Su eiurlionie- 
čiais buvo ii’ eilė vyresniųjų 
gerbėjų.

• Lietuvių salėje naujų 
metų sutikimas buvo su
rengtas šeštadieni, gruo
džio 30 d. Dalyvavo apie 150 
asmenų, daugiausia Lietu
vių salės dalininkų ir vado
vybės narių.

• Dirvos redaktorius V. 
Gedgaudas su ponia Naujus 
metus sutiko New Yorke, 
kur svečiavosi pas Aldoną 
ir Stepą Mackevičius.

• šv. Kazimiero lituanis
tinės mokyklos Kalėdų eg
lutė, ruošiama visiems lie
tuvių vaikučiams, jvyks 
sausio mėn. 7 d., 3 vai. p. 
pietų, Naujosios parapijos 
salėje.

P r o g ramoje, mokyklos 
vaikučių pasirodymas,, žai

dimai, Kalėdų senelis, vai
šės, šokiai jaunimui bei su
augusiems, grojant Neoli- 
thuanų orkestrui.

• Barborai Armonienei 
prieš šventes Cleveland Cli- 
nic ligoninėje buvo padary
ta vidurių operacija.

• Vytautėnai gruodžio 
15-17 d. praleido žiemos 
stovykloje South Chagrin 
skautų rezervate. Tą savait
galį ten stovyklavo per 160 
Clevelando 5-jo distrikto 
skautų. Stovyklos progra
moje buyo įvairūs užsiėmi
mai, pratimai ir 10 mylių 
žygis su uždaviniu. Mūsų 
skautai šioje stovykloje pa
sižymėjo nepaprastu verž
lumu, nes išlaikė net 17-kos 
skautiškųjų specialybių eg
zaminus.

Stovyklautojai buvo — v. 
si. G. Gaižutis, G. Auginąs, 
M. Jakulis, G. Lazdinis, R. 
Lipnevičius ir P. Matulevi
čius. Juos globojo psktn. V. 
Jokūbaitis ir sktn. B. Rė
kus. Sniego pabaltintame 
miške vytautėnai gyveno 
šiltoje trobelėje, kur patys 
gaminosi maistą. Juos sto
vykloje aplankė sk. tėvų 
komiteto pirm. B. Auginąs.

Už transportą stovyklon 
ir namo stovyklautojai yra 
nepaprastai dėkingi p. Au- 
ginienei, J. Dobrovolskiui, 
V. Knistautui ir s. B. Rėkui,

• Notre Dame akademi
joje gruodžio 15 ir 17 d. bu
vo kalėdinių giesmių kon
certas. Jame puikiai kaip 
akomponiatorė ir fortepijo
no solistė pasirodė L. Obe- 
lenytė. Įvairiuose choruose 
giedojo lietuvaitės mokinės 
— P. Gražulytė, Ir. Jociūtė, 
D. Jurgaitytė, R. Juškėnai-

Pfc. Arėjas J. Natkevičius (dešinėje) iš Graikijos siunčia Naujųjų 
Metų sveikinimus savo bičiuliams Clevelande. Čia jis yra nusifo
tografavęs su kitu JAV kariu prie senovės deivės Atėnės Šventovės 
-Partenono.

KAIP IŠGYVENTI SENATVĘ DR.S. BIEŽIS

PROTO PAJĖGUMAS SENSTANT
Pasižvalgę nesunkiai rasime 

nemažas senyvų ar net visai se
no amžiaus žmonių, atlikusių 
didelius darbus. Jų tarpe rasi
me poetų, menininkų, rašytojų, 
mokslininkų, politikų. Jie savo 
kūryba ir atliktais darbais pasi
žymėjo gyvendami antrąją savo 
gyvenimo pusę.

Vyresnio amžiaus žmonės pa
stovesni, viską rimčiau svarsto, 
logiškiau apgalvoja kiekvieną ki - 
lusią problemą Šį faktą aiškiai 
supranta didžiųjų įstaigų vedė
jai, skirdami ir laikydami senes
nio amžiaus žmones atsakingose 
pareigose, reikalaująnčiose blai - 
vaus galvojimo ir nuosaikaus 
protinio darbo atlikimo.

Iš ankstyvesnių studijų patir
ta, kad pauglių amžius yra pa
lankiausias mokymuisi ir kad tas 
palankumas kyla iki 20 metų am
žiaus. Naujausieji daviniai rodo, 
kad proto veiklumą galima išlai
kyti visoje pilnumoje ir net jį 
padidinti ir virš 50 metų žmo
gaus amžiaus.

Šiais daviniais remiantis iš-

FILATELIJOS KAMPELIS
- - - - - - - -  ANTANAS

JUNGTINES AMERIKOS 
VALSTYBĖS

BERNOTAS
miesto bendru vaizdu. Ženklo 
vinjetėje --kalnai,miškai,elekt
ros jėgainė ir aukšto įtempimo 
laidai.lapkričio 18 d. išleido 8 centų 

pašto ženklą su generolo John 
J. Pershingo atvaizdu. Ženklas 
tamsiai rudos spalvos.

SLA 136 kuopos 75 metų sukaktuvių koncerte Clevelande iš vi
sos įvairių meno rūšių programos, atliktos jaunimo, geriausiai 
pasirodė jauniausioji Vilija Nasvytytė, 5 metų amž., gavusi premi
ją hž deklamavimą. Kairėje sėdi jos tėveliai J. ir B. Nasvyčiai. 
Dešinėje stovi kuopos valdybos pirmininkas VI. Brrziulis.

J. Kalvaičio nuotrauka

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

tė, R. Neimanaitė, M. Pet
kevičiūtė, N Skirpstaitė ir 
G. Stuogytė.

Koncerto plakatus supro
jektavo R. žygaitė.

Koncerto leidinėlyje gau
su lietuvių tėvų pavardžių, 
kurie parėmė savo dukrų 
lankomos mokyklos koncer
tą.

• Už 1961 m. vasaros sto
vyklą prie Pymatuning eže
ro, Pennsylvanijoje, Cleve
lando Pilėnų t. DLK Vytau
to dr-vei BŠA — JAV skau
tų vadovybė paskyrė išskir
tinį atžymėsimą — Natio- 
nal Camping Avvard. šiai 
Pilėnu t. stovvklai vadova
vo psktn. V. Jokūbaitis,

• Penkių kambarių na
mas. Parduoda savininkas. 
Prie Naujosios parapijos — 
19417 Chiekasaw Avenue. 
šaukti Boguslov Sluga — 
IV 1-7970. (1. 2, 4)

siryškinta, kad pas daugumą 
žmonių protinis pajėgumas pasi
lieka mažiausiai iki 50 metų toks, 
koks jis buvo 20 metų jaunystė
je. Kitais žodžiais sakant, iš
plaukia, kad ir prašokus 50metų, 
dauguma žmonių sugeba atlikti 
visus tokius protinius darbus, 
kokius jis pajėgė būdamas 20 
metų jaunuolis. Atseit, jis gali 
mokytis ir išmokti, nes jo protas 
pasilieka tiek pat veiklus, kaip ir 
jaunystės amžiuje.

Nuo 40 iki 70 metų nepaste
bėta jokių žymesnių pasikeiti
mų. Sulaukus 80 metų viduti
nis protavimas grįžta į 20 me
tų laikotarpį. O pasiekus jau 
90 metų, protinis veiklumas daž
nai grįžta į paauglio amžių, ku
ris laikomas geriausiu laikotar
piu mokymuisi.

Iš paviršiaus žiūrint atrodytų 
neįtikėtina ir net nesuderinama 
su kasdieninio gyvenimo apžval
ga. Tačiau vėliausios mokslinės 
studijos tai teigia ir tvirtina, 
tat ir su tais daviniais reikia 
skaitytis. Šia proga reikia pri
siminti jau iš senų laikų žinomą 
pasakymą. Mokytis niekad ne
vėlu. Tai reiškia, kad žmonės 
gyvendami devintą desėtką metų 
savo proto veiklumu gali pajėgti 
lygintis paaugliui. Tikrovėje ne
rasime daug to amžiaus tokių 
žmonių, bet esama įrodančių savo 
proto veiklumą. Greičiausia 
didesnio skaičiaus nėra todėl kad 
pas juos jau nebelieka noro ir 
nebeturi veržlumo žiūrėti į atei
tį. Daugelis tokių žmonių, daž
niausia išėję į pensiją, gyvena 
praeitimi, pasitenkinę savo pra
eities darbų apžvalga ir atsimi
nimais. Jie yra nebetekę noro 
ruoštis rytojui ir gyventi atei
timi.

Nebus prasilenkta sugyvenimo 
faktu pasakius, kad didelė dau
guma senesnio amžiaus žmonių 
gyvena vien tik todėl, kad nega
lėjo numirti. Jie savo protą mig
do ir leidžia rūdyti. Omiegasjau 
yra praktiškas demonstravimas 
neveikios, o rūdys pajėgumo nai
kinimas.

Kai čia kalbame apie žmogaus 
proto pajėgumo išsilaikymą iki 
gilios senatvės, tai visą laiką 
turėta galvoje du pagrindiniai 
faktoriai, būtent: fiziniai sveikus 
žmones, nes kai kurios ligos,

John Joseph Pershing (1860 - 
1948) gimė Linn County, Mo. 
1886 m. baigė West Point karo 
akademiją, 1899 - 1903 m. vado
vavo amerikiečių kampanijai 
prieš morus Filipinuose, galuti
nai juos nugalėdamas. 1905 m. 
buvo JAV karoataŠėRusijos -Ja
ponijos kare.

1916 m. vadovavo amerikiečių 
karo pajėgoms, kovojusioms 
prieš Francesco Vilią gaujas 
Meksikoje. 1917 m. buvo pasiųsta 
J Prancūziją, kur vadovavo ame
rikiečių armijai, kovojusiai I 
Pas. kare, 1921-24 m. buvo ar
mijos štabo viršininku, kol pasi
traukė į atsargą. Parašė knygą 
"My experiences in the World 
War".

NORVEGIJA

išleido 45 oere iri kronos paš
to ženklus, kuriais paminima 700 
metų sukaktis seniausio pastato, 
vadinamo Haakonshallen, esan
čio Bergeno mieste, vakariniame 
Noervegijos krante. Šią halę 
pastatė Norvegijos karalius Haa- 
kon IV Haakonsson Senasis 1261 
metais.

Pats Bergeno miestas buvo 
įkurtas 1070 metais ir yra antras 
didumu Norvegijoje. Miestas guli 
Atlanto pakraštyje, supamas fior
do iš trijų pusių ir turi didelį 
uostą. Bergenas yra norvegų žve
jybos ir žuvies išvežimo centras. 
Išvežama silkės, žuvies taukai, 
ikrą ir konservai.

Mieste yra daug senų istorinių 
pastatų ir mokslo įstaigų. Vys
kupija įsteigta XII-tame amžiu
je, o viduramžiais veikė net 30 
bažnyčių. 1947 m. Bergene įsteig
tas universitetas. Šiuo metu 
mieste gyvena apie 110,OOOgyven- 
tojų.

SOV. SĄJUNGA,
minėdama Irkutsko miesto 300 

metų įkūrimo sukaktį, išleido 
4 kapeikų pašto ženklą su to

ACCOUNTS 
INSUREOTO 

•10.000

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME ANO 
REMODEUNG LOAN3

IN T0WN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST, 1

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VV'ilIiam J. Jakubs

I.icensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1*1763 KE 1*7770

P. J. KERSIS
Turėdami reikalų prašom į mane kreip

tis namų telefonu OL 7-2521 — Peninsula.

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką ducną, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius 

mėsos produktus.
Kreipkitės Į mus ir būsit patenkinti.

kaip jau matėme, gali ir jau
nystėje protą sužlugdyti,osenat- 
vėje, palyginamai, tai dažnesnis 
atsitikimas. Tam reikalui bandyti 
žmonės išimtinai buvo proto dar
bo žmonės, kurie visuomet savo 
protą mankština ir tuo jį palaiko 
veikliu.

Proto nuolatinis lavinimas, 
kaip ir kūno nuolatinė mankšta, 
būtina. Be mankštos raumenys 
suglemba, sumenkėja ir netenka 
buvusio pajėgumo. Lygiai tas 
pats atsitinka ir su proto pajė
gumu. Kai jį nustoji naudojęs, 
tai anksčiau buvęs veiklumas ir 
pajėgumas sumažėja, sumenkėja 
ir pagaliau visai surūdyja. Tai
gi būtina, jį visuomet atitinka
mai naudoti, mankštinti. Būtina 
galvoti ir giliai galvoti. Priešin
gai, jo neteksi ir atėjus senat
vei jis nebetarnaus kaip pridera, 
nes jau bus sužlugdytas ir rūdi
mis apaugęs.

Tuo reikalu visiems vienodo 
recepto negalima pritaikyti. Kiek
vienas sau privalo tinkamesnius 
susirasti. O vienas iš praktiškų
jų, jei nesama kitų, būtų rimtų 
knygų skaitymas. Jos kelia prob
lemas ir verčia galvoti, iš jų 
visad ko nors mokomasi. Knygos 
ir laikraščiai ir padeda tą nuo
latinę proto mankštą atlikti.

Irkutskas yra rytiniame Sibire 
prie Angaros ir Irkutos upių 
santakos, prie transsibirinio ge
ležinkelio, netoli Baikalo ežero. 
Miestą 1652 m. įkūrė kazokas 
Pochabov buriatųgyvenamoj apy
linkėj. Pradžioj miestas buvo 
tik mokesčių už brangiuosius kai
lius rinkimo punktas, bet vėliau 
išsiplėtė į svarbų viso rytinio 
Sibiro prekybos ir kultūriniogy- 
venimo centrą.

Irkutsko apygarda apaugusi 
didžiuliais miškais, gausu ak
mens anglies ir kitokių metalų, 
ypatingai aukso. Todėl Irkutske 
išsiplėtė miško apdirbimo pra
monė ir įvairūs metalo dirbinių 
fabrikai. Veikia universitetas ir 
keletas kitokių aukštojo mokslo 
įstaigų ir institutų. Mieste gy
vena apie 300,000 žmonių.

Bolševikų revoliucijos metu 
Irkutskas buvo svarbus antibol- 
ševikinės veiklos židinys. Čia 
1920 m. buvo sušaudytas Alek
sandras Kolčakas.

Irkutsko apygardoje buvo daug 
priverčiamojo darbo stovyklų, 
kuriose kentėjo ir mirė tūkstan
čiai įvairių tautų tremtinių, jų 
tarpe daugelis lietuvių. Ten savo 
galvą paguldė ir šio skyriaus 
autoriaus sesuo.

VAK. VOKIETUA
liedžia pašto ženklų seriją su 

žymių vokiečių atvaizdais. Žen
klai spausdinami ant balto ir ant 
fosforinio popierio (automati
nėms mašinoms) bei skirti Ber
lynui (tas pats piešinys, tik su 
pridedamu žodžiu BERLIN).

Jau išėjo šie ženklai: 7 pf. 
su Šv. Elzbieta, 8 pf. su Guten- 
bergu, 10 pf. su Diureriu, 20 
pf. su Neumannu, 30 pf. su 
Kantu ir 40 pf. su Lessingu.

Čia dedame pašto ženklus su 
Šv. Elzbieta ir su Johanu Guten- 
bergu.

Šventoji Elzbieta Tiuringietė 
(1207 - 1231) buvo vengrų kara
liaus Andriaus II duktė, ištekė
jusi už Tiuringijos landgrafo 
Liudviko IV. Būdama karaliene, 
nemėgo karališko gyvenimo, ir 
atsidėjusi šelpė vargšus. Po vyro 
mirties, netekusi turtų, stojo Į 
Marburgo pranciškonių vienuo
lyną ir slaugė ligonius jos pačios 
įsteigtoje ligoninėje. Palaidota 
Marburgo bažnyčioje. Netrukus 
pripažinta Šventąja. Jos šventė 
yra lapkr. 19 d.

Johanu Gutenberg, tikroji pa
vardė Gensfleisch (apie 1400 -- 
1468) yra laikomas spaudos išra
dėju kilnojamais rašmenimis. 
Yra gimęs Mainze, vėliau gy
venęs Strasburge ir vėl Mainze. 
Apie jo spaudos išradimą ma
ža kas težinoma, tik žinoma, kad 
jis yra turėjęs spaustuvę ir yra 
bylinėjęsis su kitais dėl spaus
tuvės ir dėl savo išradimo. 
Visuotinai yra pripažinta, kad 
Johannes Gutenberg spaustu
vėje tarp 1450 ir 1456 m. yra 
išspausdinta pirmoji knyga -- 
lotynų kalba biblija. Šios bib
lijos kelios geros kopijos yra iš
likusios iki mūsų laikų.

Kas Dirvos neskaito
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.



DIRVA
Nr. 1 1962 m. sausio 3 d.

KAS IR KUR?
• Dail. Telesforas Valius 
nesenai pakviestas dėstyti 
Basec Art (meno pagrin
dus) Centralinėj Technikos 
Mokykloj Toronte, Kanadoj.
• Pasaulio Lietuvių Archy
vas ruošiamas perkrausty- 
mui, todėl interesantų pri
ėmimo dienos ir valandos 
atšaukiamos. Susirašinėji
mui adresas laikinai lieka 
tas pats. Vėliau paskelbsi
me naują adresą ir intere
santų priėmimo dienas bei 
laiką.
• Kultūros kongresui ruoš
ti komitetas, posėdžiavęs 
gruodžio 10 d. Chicagoje, 
pasisakė, kad į kanadiečių 
prašymą, jog kongreso da
ta būtų nukelta jiems pato
gesniam laikui, nebus atsi
žvelgta. Kultūros kongresas 
įvyks rugsėjo 3-4 dienomis 
Chicagoje.
• J. Nausėda, iš Woodland 
Hills, Cal., mokėdamas už 
Dirvą atsiuntė $10.00 auką.
• A. Kamarauskas, iš Chi
cagos, mokėdamas už Dir
vą, atsiuntė $5.00 auką.
• Viktoras Gudaitis, iš Chi
cagos, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė $5.00 auką.
• Kostas Kalendra, iš' Co- 
nord, Kanados, mokėdamas 
už Dirvą atsiuntė $5.00 au
ką.

ELIZABETH
Nukentėjęs ALT S-gos 

skyriaus narys
Vladas Kalytis, Tautinės 

Sąjungos Elizabetho sky
riaus narys, grįždamas į 
namus iš skyriaus narių su
sirinkimo įvykusio gruodžio 
17 d., pravažiuojančio auto
mobilio buvo sunkiai sužeis
tas ir paguldytas į Elizabe
tho General Hospital. Ligo
ninėje išbuvo keturias die
nas be sąmonės. Jam su
trenkta galva ir įlaužti de
šinės kojos kaulai, šiuo me
tu nukentėjęs pradeda atsi
gauti ir jaučiasi patenkina
mai. Tikimasi, netrukus vi
sai pasveiks.

Visi ALT S-gos Elizabe
tho skyriaus nariai ir bičiu-

Neseniai New Yorke mirusi R. Sidzikauskienė, Lietuvos Laisvės 
Komiteto pirmininko V. Sidzikausko žmona, dar gyvenant Vokie
tijoje tarp pažjstamų, minint prof. S. Kairio 65 metų sukaktj. Iš 
kairės VI. Jakutis, R. Sidzikauskienė ir p. Puzinienė.

B. Gaidžiūno nuotrauka

Va/teris Banaitis 

atvyksta į JAV
Ši žinia turi būti maloni dau

geliui lietuvių nes V. BanaitJ 
pamatyti ir išgirsti senai trokš
tama. Ne kiekvienas yra apdo
vanotas talentu, kokį turi sve
čias iš Europos. Viename as
menyje sukaupta -- visuomenin- 
kas, muzikas, lietuviškos spau
dos darbininkas, kompozitorius, 
puikus kalbėtojas, radiofono dar
buotojas. Studijavęs teisę ir tuo 
pačiu metu mokėsi dirigavimo 
konservatorijoje.

Prisiminus, kad V. Banaitis 
dirba FREE EUROPE organiza
cijoje Muenchene ir susitinka su 
beveik visais iš Lietuvos atvyks
tančiais tautiečiais. Jojo turimos 
žinios apie Lietuvą turi būti 
labai {domios. Tad išnaudojant 
V. Banaičio 5 savaičių sve- 
čiavimąsi JAV-se,manpavykosu 
juo susitarti, kad jis savąjį laiką 
paskirtų lietuvių visuomenei, ap
lankant atskiras vietoves. J{ tu
rėtų išgirsti ko didesnis skai
čius lietuvių.

Pagal planą yra pramatyta ap
lankyti lietuvius nuo Los Angeles 
iki Bostono. Svečias aplankytų 
lietuvių kolonijas, jeigu bus pa
geidaujama, sekančia tvarka: Los 
Angeles — vasario 29 - kovo 3, 
1962; Omaho, Neb. — kovo 4 
-5 d; Chicago -- kovo 5 -- 10 
d.; Rockford, III. -- Kenosha, 
Wisc. *- kovo 11 d, ; Chicago — 
kovo 12 - 14 d.; Detroit -- 
kovo 15 - 17 d.; Cleveland — 
kovo 18 - 22 d.; Toronto, Ont. 
--kovo 22-24 d.; Rochester.N. Y. 
--kovo 25 - 26 d.; Washington 
D, C. — kovo 26 - 30 d.; Bal- 
timore, Md. -- kovo 30 - 31 d., 
Philadelphia Pa -- balandžio 1 
-2 d.; New York -- balandžio 
2 - 6 d.; Boston -- balandžio 
6 - 7 d.; Balandžio 9 d. iš N. Y. 
svečias grįžta Į Vokietiją.

Kaip iš tvarkaraščio matyti, 
tai V. BanaitJ laukia sunkus ir 
{temptas darbas. Bet jis iš anksto 
pasižadėjo j{ pasišventusiai at
likti.

Kviečiu visas organizacijas 
bendromis jėgomis minėtose vie
tovėse sudaryti sąlygas susirin
kimams sušaukti. Dėl papildomų 
informacijų ir smulkaus padienio 
tvarkaraščio prašau kreiptis {
J. J. Bachuną, Tabor Farm, So
dus, Mich.. Lauksiu atsišaukiant.

J.J. BACHUNAS

liai užjausdami nukentėju
sįjį, linki greitai ir pilnai 
pasveikti.

Los Angeles lituanistinės mokyklos grupė mokinių 
Kalėdų eglutės.

DETROIT

su mokytoja O. Razutiene, išpildę programą prie
L. Kančausko nuotrauka

BALTIMORĖS LIETUVIŲ ŽINIOS
Kalėdinė eglutė su dieduku 

iš Lietuvos
Po Trijų Karalių, sekma

dienį, sausio 7 d., 4 vai. po
piet, šv. Alfonso mokyklos 
salėje, baltimoriečiams ren
giamas kalėdinis pobūvis — 
eglutė. Programą išpildys 
šeštadieninės mokyklos mo
kytojai ir mokiniai. Nese
niai iš Anglijos atvykęs ak
torius J. Kazlauskas reži
suos montažą "Kalėdinė eg
laitė” su giesmėmis, daino
mis ir deklamacijomis. Mo
kytoja D. Klimienė paskai
tys iš savo kūrinių, J. Kaz
lauskas padeklamuos, be to 
bus melodeklamacija.

Bus turtingas bufetas, 
šokių muzika, laimėjimai. 
Po programos diedukas iš 
Lietuvos apdalins visus bal- 
timoriečių vaikučius dova
nomis.

Pobūvį rengia šeštadieni
nės mokyklos Tėvų komite
tas tos mokyklos naudai, 
padedant mokyklos mokyto
jams ir mokiniams.

Visi baltimoriečiai kvie
čiami ko skaitlingiausiai at
silankyti, pamatyti mūsų 
lietuvišką mokyklą, paben
drauti su priaugančia kar
ta, smagiai praleisti vaka
rą ir kartu paremti tą lie
tuvybės tvirtovę — šešta
dieninę mokyklą.

Mokykla gyvuoja jau try
likti metai, turi 8 skyrius, 
yra išleidusi didelį būrį abi- 
turijentų, kurių 3 dabar 
mokytojauja toje mokyklo-

PHILADELPHIA

ŠEŠTADIENINĖS MOKYKLOS 
KALĖDŲ EGLUTĖ

Philadelphijos šeštadieninė 
mokykla sausio mėn. 6 dieną 
5 vai. p. p. Šv. Andriejaus pa
rapijos salėje rengia tradicinę 
Kalėdų eglutę. Mokyklos moki
niai atliks D. Čiurlionytės "Bė
kim, dangus griūva" ir B. Sruo
gos "Giesmė apie Gediminą", 
gi paruošiamoji klasė (darželis) 
—Du gaidelius. Vaidinimui pa
sibaigus, atvyks Kalėdų Senelis 
kuris žada geruosius vaikus gau
siai apdovanoti dovanėlėmis.

Mokyklos vadovybė. Tėvų Ko
mitetas drauge su mažaisiais 
artistais rimtai atsidėję ruošiasi 
minėtai Kalėdų eglutei, skirdami 
tam nemažą laiko.

Tat visi philadelphięčiai kvie
čiami tą dieną tradicinėje Kalė
dų eglutėje dalyvauti, praleisti 
vakarą lietuviškoje nuotaikoje, 
gi Tėvų Komitetas visus atvyku
sius pavaišins Kalėdų skanėstais.

Šių metų Trijų Karalių vakarą 
praleidžiame visi Šv. Andrie
jaus parapijos salėje.

K. OSTRAUSKO "KANARĖLĖ"

Sausio mėn. 13 d. 6 vai. 30 
min. vakare Lietuvių Pašalpi- 
niame Klube, 928 E. Moyamen- 
sing Avė., New Yorko dramos 
kolektyvas, vadovaujamas-ar
tisto Vytauto Valiuko atliks K. 
Ostrausko "Kanarėlę", 3 pa
veikslų dramą. Kaip teko patirti, 
minėtas vaidinimas su nekantru
mu laukiamas Philadelphijos vi
suomenės. Po vaidinimo bus 
smagūs šokiai, veiks turtingas 
bufetas.

V. Matonis 

je, o kiti 3 prieš tai moky
tojavo. Tenka girdėti tėvus 
sakant: ”Ką mes darytume 
be šeštadieninės mokyk
los?”

Pradedant šiais metais 
baltimorietis Dr. S. Anku- 
das paskyrė mokyklai kas
met po 300 dolerių premi
joms už mokinių rašomuo
sius darbus iš lituanistinių 
dalykų ir šiaip už lietuviš
kos veiklos pastangas. Už 
tai mielam mecenatui tėvų 
ir mokyklos savo laiku bu
vo širdingai padėkota.

K. P.

ANTANO VAIKŠNORO 
DAILĖS PARODA 

AKRONE
žymiojo Clevelando daili

ninko Antano Vaikšnoro, 
gyvenančio 3751 Freemont 
Road, Euclid S. 21, Ohio, 
naujausių tapybos darbų 
paroda atidaryta Kalėdų 
antrą dieną — gruodžio 26, 
puošniuose Akrono Art In
stituto rūmuose, Market 
Street.

Dailininkas Akrono paro
doje išstatė 10 tapybos kū
rinių. Visi darbai didelio 
formato — iki 5x6 pėdų dy
džio. Kūriniuose vaizduoja
mos spalvingos vaikšnoriš- 
kos gamtos vizijos.

Paroda veiks nuo gruo
džio 26 d. iki sausio 21 d., 
kasdieną. Darbo dienomis 
nuo 10:30 iki 5 vai. ir sek
madieniais nuo 1 iki 5 vai. 
po pietų. Pirmadieniais pa
roda uždaryta.

Clevelando ir Akrono lie
tuvius Antanas Vaikšnoras 
maloniai kviečia jo tapybos 
darbų parodą aplankyti.

• Paieškomas Simonas 
Gurskis, sūnus Antano, gi
męs apie 1893 m., į JAV 
atvykęs prieš Pirmąjį pa
saulinį karą. 1945 m. jo ad
resas buvo RID II, Yerry, 
Ohio. Ieško giminės iš Lie
tuvos. žinantieji pranešti: 
P. Černiauskas, 11566 VL’ 
Missouri Avė., W. Los An
geles 25, Calif.

Los Angeles lietuvių grupė prie bendro Kūčių stalo Lietuvių Namuose. L. Kančausko nuotrauka

LABAI SVARBUS SUSIRINKIMAS

Sausio 7 d., sekmadieni, 12vai. 
30 min. perkamų namų patalpose 
(3009 Tilman) šaukiamas pinigų 
skolintojų susirinkimas.

Dariaus - Girėno Klubo pirmi
ninkas J. Atkočaitis informuoja, 
kad barui laikyti žodinis leidi
mas yra gautas. Tik reikės pa
daryti atitinkamas namo remon
tas, kuris kaštuos apie 4000 dol. 
Tai sumai namo savininkai pada
ro nuolaidą. Vadinasi, už namą 
reikės mokėti tik 46,000 dol. 
Remontui daryti daromi planai, 
kuriuos turi atitinkamos miesto 
valdybos Įstaigos patvirtinti. 
Planavimo darbus atlieka inž. 
Dunčia.

Jokių "šėrininkų", kaip Draugo 
korespondentas 1961.12.7 Drauge 
rašė, namams pirkti nėra ir 
teigimas, kad "namai priklausy
tų šėrininkams, o baras Dariaus 
ir Girėno klubui" nėra tikslus. 
Tiek namas tiek ir baras, kaip
J. Atkočaitis informuoja, pri
klausys Detroito Lietuvių Namų 
Tarybai, kurią ir išsirinks patys 
pinigų skolintojai iš patikimų ir 
gerai lietuvių visuomenei žino
mų asmenų šaukiame susirin
kime sausio mėn. 7 d.

Atrodo, kad visiems lietu
viams, o ypač jaunimui, yra iki 
kaulo {grisę būti Jnamiais ir 
bastytis po svetimas sales. Nuo
savi namai, savas kultūrinis ži
dinys Detroito lietuviams yra 
būtenybė. Nors perkamų namų 
rajonas nėra iš geriausių, bet 
geriau savi namai ir prastesnia- 
me rajone, negu jokių geriau
siame. Mūsų sumanumas ir 
darbščios rankos padarys tuos 
namus visos kolonijos centru, kur 
suksis kultūrinis ir visuomeni
nis gyvenimo ratas.

Visu lietuvišku nuoširdumu 
tenka dėkoti Dariaus ir Girėno 
Klubo vyrams už iniciatyvą ir 
atliktus darbus, o būsimai Det
roito Lietuvių Namų Tarybai pa
linkėti sumanumo, energijos ir 
pasiaukojimo dvasios tuose na
muose sukurti židinj, kuriame 
lietuvio dvasia ir kūnas sau peno 
semtus.

Todėl visi pinigus skolinusie
ji ir besisieloją Detroito lietuvių 
namų pirkimo reikalais neturėtų 
pamiršti ŠĮ sekmadienĮ atvykti Į 
šaukiamą susirinkimą perimti 
namų pirkimo ir tvarkymo rak
tų.

K. JURGUTIS

DIRVAI AUKOJO
M. Karaša, Baltimore 2.00 
J. Rastenis, Cleveland 5.00 
J. Rugienius, Detroit 2.00
A. Vosylius, L. Angeles 1.00
Br. Kubilinskas, Chic. $1.00
K. Kasakaitis, Chicago g.00
A. Butkūnas,

St. Charles ...........  1.00
K. Arnastaitė,

Bayonne ............... 2.00
A. Kamarauskas, Chic. 5.00 
A. Milaknis, Chicago 3.00 
V. Gudaitis, Chicago 5.00
J. Juška, Detroit......  3.00
A. Juškus, Chicago .... 2.00
J. Mikuckis, Baltimore 2.00
J. Nausėda,

Woodland Hills ....10.00
K. Kalendra, Coneord 5.00
M. Vilkišius, Lavvrence 1.00
L. Ramančionis,

Brooklyn ...............  2.00
V. Minkūnas, Cleveland 2.00 
P. Pranas, Cleveland 2.00 
Anicetas Balys,

Cleveland............... 3.00
K. Gečaitė, Manteno 5.00 
A. Jonkutė, Chicago 5.00 
VI. Baltrušaitis,

Rochester ............. 1.00
J. Švėgžda, Toronto .... 2.00
P. Žilinskas, Ingletvood 1.00
VI. Vasikauskas, 

Richmond Hill .... 2.00
K. Kriščiukaitis, 

Dorchester ...........  2.00
A. Kerelis, Chicago .... 2.00
A. Kleiza. Manchester 2.00

Visiems aukotojams šir
dingai dėkojame.

ŠAUNUS PARENGIMAS

Jūrų skautija Detroite pirmie
ji 1962 m. rengia šaunų vakarą. 
Z. Ariauskaitės-Mikšienės va
dovaujamas teatro mėgėjų sam
būris suvaidins T. Brandon 3 
veiksmų farsą "Karolio Teta".

Jūrų skautija tą vakarą ruošia 
ukrainiečių salėje 4655 Martin 
--prie pat Michigan gatvės. Va
karas Įvyks 1962 m. sausio 6 
d. 6:30 vakare. Salė, kad būtų 
jauku joje laiką praleisti, puošia
ma jūreivių ornamentais.

Po vaidinimo bus šokiai, ku
riems gros ukrainiečių Aušros 
orkestras (Zoria). Veiks turtin
gas bufetas. Nuotaika, kaip ir 
visada, bus pakili ir linksma.

Visi tautiečiai maloniai pra
šomi paremti skautus ir jų veik
lą. Ateikime!

M.

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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