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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
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proga pakilios šventiškos nuotaikos linkėdami, nuošir
džiai sveikiname visus, kuriems mielas lietuviškas gyve
nimas ir kurie nuolatos stengiasi jį tobulinti, remti ir gai
vinti, o ypatingai šiuose sveikinimuose prisimename vil- 
tininkus ir tautinės spaudos bičiulius.

Savose tradicijose praleistos šventės testiprina dva
sią, ryžtą ir valią ateinantiems naujiems užsimojimams.
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Mieliems savo bendradarbiams, skai- | 

tylojams ir rėmėjams širdyse įprasmintos | 
Kalėdų nuotaikos ir sėkmingų 1966 metų | 
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TAIKOS PERSPEKTYVOS
Amerikos vyriausybės sluoks

niai, svarstydami Vietkongo pa
siūlymą dėl 12 valandų paliaubų 
Kalėdų metu, atrodo, tok{ susi
tarimą stengiasi perkelti Saigono 
vyriausybės atsakomybėn ir ne- 
Įsipareigoti jokiais susitarimais 
su komunistiniais partizanais.

Tačiau iš šalies, iš nekariau
jančiųjų pusės, ne tik tokiems, 
bet ir didesniems "taikos balan
džiams" skiriama didesnėpoliti
nė reikšmė ir daroma viskas, 
kad tik kariaujančias puses pri- 
vedus prie derybų stalo. Čia ne 
mažu faktorium tarnauja ir po
piežiaus Povilo VI kreipimasis 
dėl Kalėdų paliaubų, kurios ga
lėtų pasitarnauti tolimesnių de
rybų ir, pagaliau, taikos labui.

Tam tikros viltys dedamos ir 
{ numatytą britų premjero Wilso- 
no kelionę Maskvon, kuri Įvyk
sianti Kosygino kvietimu vasario 
mėn. Po pasikalbėjimų V/ashing- 
tone, Wilsonas, grįžęs Į Londoną 
pareiškė, kad derybos Maskvoje 
liesią "gyvybiniai skubius klau
simus". Spėjama, kad tai būtų 
bendra anglų - sovietų iniciaty
va taikai Vietname atstatyti.

Be abejo, kad tame kare ne- 
Įsipareigojusių šalių pastangose 
taikiu keliu baigti konfliktą atsi
spindi baimė būti patiems Įtrauk
tiems Į karo veiksmus, jei kon
fliktas išsiplėstų ir Į kitas Piet
ryčių Azijos valstybes. JAV ka
rinių dalinių vadai jau gavo lei
dimą persekioti priešo dalinius 
ir Cambodijos teritorijoje. Dar 
ne visai aiški Laoso padėtis, 
nors bombardavimai S. Vietna
mo karinio transporto kelių per 
tą kraštą vyksta visą laiką. Šiaip 

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ
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ar taip, taikos strėlės taikomos Į 
Washingtoną, kai tuo tarpu Hanoi 
ir Peipingas savo atsakymus tai
kos siekiančių ryšininkų portfe- 
lin deda Įvyniotus Į labai mįslin- 
g us ir sunkiai iššifruojamus ap
darus.

Washingtone tvirtinama, kad Į 
taikos derybas durys visą laiką 
yra atdaros. Geros valios lau
kiantieji ir besitikintieji turėtų 
nukreipti savo žvilgsnius ten, 
kur reikalinga — tai komunisti
nėje galvosenoje, suktoje ir me
lagingoje jų diplomatijoje ir ide
ologiniame fanatiškume.

Taikos perspektyvoms ne ką 
žada Vietkongo partizanų planai 
sabotažu ir žudynėmis drumsti 
Kalėdų nuotaiką pačiame Saigone, 
Pavienių partizanų ir mažomis 
grupėmis jųjų vykdomi teroro 
veiksmai nerodo nė mažiausio 
ženklo, pateisinančio viltis bent 
vienos paros paliauboms. Kaip 
tik, daugelio stebėtojų nuomo
ne, tų komunistinių "taikos ba
landžių" plunksnose glūdi pa
slėpta mintis tokiu būdu rasti 
ir išsivilioti progas stipriai ap
naikintiems komunistų kariniams 
daliniams susiorganizuoti, apsi
rūpinti ginklais ir kitomis prie
monėmis tolimesnėms kovoms.

Krikščioniškojo pasaulio gerų 
norų taikai atstatyti paneigti ne
galima. Pagaliau, kariauti nėra 
linkęs nė komunistų užvaldytas 
žmogus, kokių Įsitikinimų jis be
būtų. Neveltui ir kyla klausimas, 
ar teroru, žudynėmis ir viešu, 
kad ir oficialiai nepaskelbtu, ka
ru pradėtosios žudynės Vietname 
ir to krašto teriojimas gali bū
ti sustabdytas krikščioniškais
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šūkiais ir gera valia? Kalėdų ir 
kitų švenčių progomis paliaubos 
nėra naujai išrastas būdas taikai 
atstatyti. Kalėdų ir kitų švenčių 
dvasia yra ne tik svetima, bet 
kartu paneigta ir išnaikinti sie
kiamas tikslas komunistiniame 
pasaulyje. Formalioji karo ar tai
kos problema neišspręs tų klau
simų, kurie glūdi komunistų tiks
luose ir jųjų užmačiose. Taikos 
siekiančiųjų viltys tiek tolimos 
nuo Įgyvendinimo, kiek ilgi ir toli 
siekią komunistų tikslai. Jie gi 
mokėjo laimėti dideles teritori
jas neišlieję nė lašo savo kraujo. 
Atkaklūs jie ir pasipriešinimą pa 
rodžius. Ir taip — taikai atsiekti 
ne vienas diplomatas ar vyriau
sybės galva vyksta -- Į Kremlių. 
O ar kyla kam klausimas, kiek 
gi rusų žuvo Vietname? Berods, 
ar ne čia ir glūdi atsakymas visų 
taikos apaštalų Šūkiuose — taiką 
nenulems nė vienos kariaujančios 
pusės karui ar karan Įveltųjų 
mažųjų taufifvyriausybės. Taiko
je ir laisvėje gyventi ir kurti 
galės tik iš komunizmo totali
niai išsilaisvinęs pasaulis.

PASTATĖ SALĘ, BET 
PAMIRŠO AKUSTIKĄ

* Panevėžy pastatė naujus 
sporto rūmus su sale koncertams 
bei "Įvairybių programoms',' bet 
projektuotojai "pamiršo akusti
ką": solistų ir monologininkųpub
lika negirdi. Teko kviesti "eilę 
geriausių respublikos architek
tų - akustikos žinovų", pagal ku
rių nurodymus salė pertaisoma.
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VILTIES DRAUGIJOS VALDYBA
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Ačiū už dovanėlę... Vyt. Maželio nuotrauka
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proga nuoširdžiausi sveikinimai ir linkėjimai visiems ben
draminčiams plačiajame pasaulyje. Šių švenčių proga 
bent mintimis mes aplankysime savuosius brolius paverg
tame krašte, nešančius piktą vergiją ir žmoniškumo pa
niekinimą jau daugelį metų.

Mes linkime, kad jie nepalūžtų, ištvertų ir greitai su
lauktų laisvės ryto, o visiems laisviesiems broliams, Tau
tinės Sąjungos nariams ir tautinės minties bičiuliams 
linkime neprarasti lietuviško budrumo, neištirpti svetimų
jų jūroje ir nuoširdžiai talkininkauti laisvės kovoje.

Sveikatos, ištvermės ir greit išauštančio laisvės ryto 
mūsų tėvynei.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄJUNGOS VALDYBA:

Jonas Jurkūnas 
Danguolė Bartkuvienė 
Teodoras Blinstrubas 
Cezaris Modestavičius 
Mečys Šimkus
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SKAITYTOJŲ NUOMONĖS IR PASTABOS

STEBĖTINAS NEŽINOJIMAS
Lapkričio 13 d. Žygis | Jung

tines Tautas netik lietuvių giliai 
išgyventas kaip pakėlęs jų nuo
taikas bei pažadinęs laisvės ko
vos viltis, bet taip pat buvo pa
stebėtas ir daugelio kitataučių. 
Kartais labai Įvairuoja jų nuo
monės ir šio žygio vertinimas, 
bet paskutiniu laiku man asmeniš
kai teko susitikti su vienu anglišr 
kos kilmės kanadiečiu - šviesuo
liu, kuris, atrodo, nėra prokomu- 
nistas, bet jo mintys turbūt pra
šoka net fanatiškiausio rusofilo 
galvoseną. Po Žygio 1J ungtines 
Tautas aptarimo, jis štai ką maž
daug man pasakė:

— Aš jūsų — lietuvių nesu
prantu. Žinau jūsų istoriją ir man 
neaišku, ko jūs norite. Jūs turbūt 
lietuviai tik popieriuje. Ar neži
note, kad jūsų gyslose tiek daug 
rusiško kraujo, kad jau nedaug 
kuo skiriatės nuo rusų. Tad kam 
jums reikia atskiros Lietuvos? 
Rusija, kaip ir Kanada, didelė 
šalis. Jūs manau, galėsit gyven
ti ir sugyventi su visais...

Šiam "rusofilui" atsakiau, kad 
tenka suabejoti jo istorijos žino
jimu pilna to žodžio prasme. Jei 
praeityje, ypač didžkunigaikščio 
A lgirdo laikais, Lietuva valdė ne

maža gudiškų ar rusiškų žemių ir 
todėl pagal jo tezę ten {liejo lietu
viško kraujo, tai dabarties lie
tuviai visai nesako, kad ten jau 
veik tik lietuviai gyvena ir tų 
žemių mes nesisavinam. Dabar
ties lietuviai stengiasi atgauti 
laisvę etnografinei Lietuvai ir jų 
žygiai yra teisėti ir šventi, kaip ir 
kiekvienos laisvę mylinčios tau
tos.

Kokias išvadas galima būtų pa
sidaryti iš šio anglo - "rusofilo”

sapaliojimų? Pirmiausia 
mums reikia ir - skubiai reikia 
— teisingos, nešališkos, istoriš
kai ir moksliškai paremtos infor
macijos apie lietuvių tautą ir Lie
tuvą, pradžioje gal, anglų kalba.

Kol lietuvių enciklopedija anglų 
kalba pasirodys, tokios informa
cijos, kas sugeba ir gali, turėtų 
patiekti mūsų leidiniuose, kaip Li* 
tuanus, Lietuvių Dienose ir kt. 
Taip pat ir angliškoj spaudoje ga
lima būtų tokios informacijos pa
skleisti. Tatai, manau, mūsų šven
tai laisvės kovai dar daugiau pa
dėtų išplaukti J vakarų pasaulio 
tarptautinius vandenis.

Liudas Damulis

PATRIOTIZMAS IR DEMAGOGIJA
Tėviškės Žiburiai, š.m. gruo

džio 16 d. Nr. 50, iš pasikalbė
jimo su Alf. Miluku, kuris lanky
damasis Toronte buvo užsukęs re- 
dakcijon ir papasakojo savo gau
sius pergyvenimus, davė repor
tažą pavadintą: "Okupuota Lietu
va -- Sibiras — Amerika".

Reportažas paruoštas klausi
mų ir atsakymų forma. Redak
cija nuo savęs pamini, kad visų 
jo pergyvenimų jai nesą Įmano
ma aprėpti ir belieką pasitenkin
ti tik būdingesniais.

O tie būdingesni pergyvenimai 
Alf. Milukui ir prasidėjo nuo to

A. SMETONOS
MONOGRAFIJA,

parašyta A. Merkelio,
sukėlė didelį tuo leidiniu susidomėjimą. Veikalas 
plačiai pasklido lietuvių visuomenėje, spaudoje 
komentuojamas, nagrinėjamos jo gerosios pusės 
ir iškeliami trukumai.

Liko nedidelis to veikalo kiekis dar neišpla
tintas.

Kol dar ne vėlu, užsisakykite tą didelio for
mato, 786 psl., kietais viršeliais leidinį, siunčiant 
čekį ar pašto perlaidą:

K. POCIUS
3908 Fir Street
East Chicago, Indiana 46313 

arba
DIRVA
6907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio 44103

KAINA — 12,50 DOL.

laiko,kada jis Įkliuvo J saugumo 
rankas. Su saugumu pasikalbėji
mų rezultatai baigėsi apsigyve
nimu Sibire Intos ir Abiso kon
centracijos stovyklose. Tai buvę 
mažos stovyklėlės, sutelktos ne
toli traukinių stoties.

Vėliau 1 jas buvę atgabenta lie
tuvių karininkų, kurie neva buvę 
išvežti pasitobulinti. Iš jų tik de
šimtas likęs gyvas. Ten buvęs ir 
vysk. P. Ramanauskas. Atlieka
mu laiku jie statėsi geresnius na
mukus ir 5 metų bėgyje gana 
gerai. Įsikūrę.

1958 m. grąžintas 1 Vilnių, kur 
vyraujanti baimė, bet jau ne to
kia kaip anksčiau. Paštas, gele
žinkeliai, autobusai yra užvaldy
ti rusų ir tvarkomi tiesiog iš 
Maskvos.

Bene pats būdingiausias pasi
sakymas, kuris nesurištas su 
jokiais pergyvenimais, yra apie 
jaunimo nuotaikas Lietuvoje. Čia 
sakoma:

— Aplamai, jaunimas yra la
bai patriotiškas ir su sveiku gal
vojimu, bet neturi tam sąlygų. 
Būdingas jų išsireiškimas: "Jei 
bus taip, kaip prie Smetonos, tai 
vėl bus komunizmas".

Kad Lietuvos jaunimas yra pat
riotiniai nusiteikęs, tai tiesa. 
Bet kad jis taip galvotų kaip čia 
pasakyta, niekaip negali būti {ti
kėtina, nes patriotizmas su tokiu 
galvojimu visiškai nesiderina. Be 
to(Alf. Milukas ir'T.Ž "toki gal
vojimą, kaip matyt, laiko sveiku 
tik todėl, kad jis atitinka jų pa
čių galvojimą ir politinę liniją. 
Tačiau taip galvodami ar jie ne 
per toli nuėjo ir ar nepasikly
do? Viena turėtume nepamiršti, 
kad ten tkur prasideda demago
gija, ten nėra ir negali būti jo
kio sveiko galvojimo.
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PLANINGAS TAUPYMAS

• Dabartinis dividen
dai 4'/,%, išmoka
mai du kart per 
metui.

Pinigų taupi/ntni nereikia vadinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 ĮVEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7 7747 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

DETROITO KLNA 
PADĖKA

Detroito KLNA nuoširdžiai dė
koja: aukų rinkėjams, ženkliukų 
ir bilietų platintojams, informa
vusiems visuomenę laikraš
čiams, o ypač Draugui ir Dirvai, 
Lietuvių radijo valandų vado
vams, — A. L. Balso radijo kl. 
valdybai, Lietuviškų melodijų ra
dijo valandos vedėjui p. R. Valat
kai, šv. Antano parap. klebonui 
kun. W. Stanevičiui ir kun. K. 
Simaičiui, visoms Detroito orga
nizacijoms, parėmusioms žygio 
veiklą; Lietuvių Namų d-jos val
dybai už leidimą nemokamai nau
dotis patalpomis posėdžiams, vi
sai mūsų visuomenei dosniai auko
jusiai žygio pasisekimui.

Komitetas dėkingas visuomenei 
už gausų atsilankymą {gelež. sto
ti išlydint žygininkus l New Yor
ką. Dėkojame: DLOC pirm. R. 
Valatkai, LB Detroitoapyl. atsto
vui dr. K. Kebliui, latvių ir estų 
atstovams už išlydėjimą ir jų 
tartus prasmingus žodžius ir 
gražius linkėjimus.

Dėkojame lapkričio 6 d. vaidi
nimo "Žmonos portretas" darbuo
tojams: režisierei Z. Arlaus
kaitei - Mikšienei ir visam Dra
mos mėgėjų sambūriui, autoriui 
Vyt. Alantui, visiems prisidėju- 
siems prie scenos ir dekoracijų 
paruošimo ir kitųdarbųatlikimo. 
Detr. ša ulių kuop. vadui V. Tamo
šiūnui ir šauliams už bufeto su
organizavimą irkitųdarbųatliki- 
mą. Ypatinga padėka vakaro šei

mininkių vadovei St. Pranėnie- 
nei.

Komitetas turėjo tiek daug en
tuziastingų talkininkų, kad visus 
prisidėjusius prie protesto de
monstracijos N.Y. pasisekimo 
neįmanoma paminėti. Malonu bu
vo dirbti bendrą darbą mūsų bran
gios tėvynės ir tautos labui. Vie
nybėje galybė! Ir šįkart tas pasi
tvirtino. Detroitas liko nepasku- 
tiniųjų, bet pirmutiniųjų eilėse.

Žygiui {JungtinesTautasauko- 
jo šie asmenys ir organizacijos:

V.J.B. Banelkevičius -- $123. 
Laisvės kovotojas $ 110; A. Mikai - 
kėnas — $60; B. Navickas $55; S. 
Petrauskas — $55; JAV LB Det
roito Apyl., Lietuvių Namų Drau
gija, Amerikos LietuviųBalso ra
dijo klubas po $50; SLA 352 kp.,
E. B. po $45; L. Puskepalaitienė 
$41; ALTS-gos Detroito skyr. — 
$40; A. Putna -- $36; J. Briedis, 
Dariaus-Girėno Klubas, skautai 
filisteriai, Suvalkiečiai po $35; 
Ateitininkų Sendraugių Detroito 
skyr., A. Jankauskaitė, dr. V. Ma
jauskas, J. Tamošiūnas, dr. G. 
Petersonas po $30; P. Stanionis 
$27.50; Lietuvių Studentų S-gos 
Detroito skyr., K. Veikutis, Det
roito St. Butkaus vardo šaulių 
kuopa po $25; Jūrų Skautų Šarū
no laivas $22.25; "Aidas" Plumb- 
ing Co., W. J. Adamas, A. Amb
rose, J. Augaitis, O.B., č ir S. 
Bankauskai, P. ir K. Burniai, 
Kunig. Birutės karių šeimos, A.
O. Jonavičiai, V. Mickevičius, J. 
Staugas, dr. P. Žemaitis po $20;
F. Blauzdys, J. Murinas po $18; 
J.G. Urbonai -- $17; P.B. Čečkai 
— $16.00; B. Burha, N. Cirtau- 
tas, J. Gaižutis, L. Lozickas, A. 
Lukas, dr. D. Naikauskienė, B. 
Taparauskas, B. Valiukėnas, Že
mės Okio darbuotojai po $15; J. 
šepetys $14.50; P. Dalinis $14; 
A.V, Osteika $13; A. Armalis, A. 
Juška, V. Urbonas, V. Pauža po 
$12; S. Aukštikalnis, J. Baublys,
P. Balynas, G. Balanda, P. Bliū- 
džius, E. Bulotienė, Dievo Ap
vaizdos Parap. K-ts, S. Garliaus- 
kas, A.J. Griniai, B. Girnius, 
P. Jarackas, A. Juzelskas, A. 
Jaškulis, EJ. Jeneckai, P. Jan- 
’čiukas, F.J. Kinčiai, V. ir M., 
S. Malinauskas, B. Norkūnas, J. 
Nesavas, S. Pranėnienė, V.R.,

V.J. Rugieniai, K. Ražauskas, E, 
Russel, J. Rekašius, A. Rimbą, 
V. Šarka, Skaučių Gabijos Tun
tas, V. Selenis, dr. P. Šepetys, 
J. Šimkus, V. Staškus, A.A. Ši
leikai, A. Sukauskas, J. Tum- 
sa, J. Tupčiauskas, J.P. Uvick, 
Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos 
Detroito sk., A.D. Valavičiai, P. 
Vedeika, R.A. Valatkai, M. Vit
kus, A. Pašukoms, L. Peseckas 
po $10;

Dr. K. Keblys, J. Mikaila, dr. 
J. Pi kūną s, Č. ir O. Šadeikai, 
G. Viskantienė po $11; J. Pana
vas, A. Shurkus po $8; O.J. Ri- 
binskai $7,50; L. Grunovas, T. 
čiunka, V. Mingėla, J. Mačiu- 
laitis, J. šuopys, J. Šidagis, V. 
Zubrickas po $7.

Kiti aukojo po mažiau.

Viso surinkta 3.164.16 dol. Pa
siųsta KLNA centrui $2.106.00, 
Studentų kelionės fondui $746.00 
ir rengto vakaro išlaidoms pa
dengti $ 312.16.

Detroito KLNA

WANTED
JOURNEYMEN 

BORING MILL 
OPERATORS 

JIG BORE OPERATORS 
MUŠT BE JOURNEYMEN 58 
HOURS WEEK. LONG PRO- 

GRAM AND EXCELLENT 
FRINGE BENEFITS. 
REX INDUSTRIES 

17100 Francis 
Melvindale, Mich.

(141)

MALĖ

DIE MAKERS
58 Hour week. Days or 

nights. Steady employment. 
Fringe benefits.
AETNA TOOL & DIE 

COMPANY 
24331 Sherwood 
313 — JE 6-6240 

Detroit, Mich.
(139-2)

JOURNEYMEN
WELDERS

TOOL MAKERS
MILL HANDS

LATHE HANDS 
GRINDER HANDS 

BORING MILL OPER.

MUŠT BE JOURNEYMEN 

FIRST AND SECOND SHIFTS

CONTACT JIM MITCHELL 

DOUGLAS TOOL 
Div. of Pioneer Eng. & Mig. Co.

2400 E. 9 Mile
VVarren, Mich.

AN EQUAL OPPORTUNITY

EMPLOYER
(137-141)

Tinkami rūbai duoda gerą
savijautą

DĖMESIO
Pas mus Jūs rasite vyrų pasauli! — Mes 

aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.
Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 

vyrų aprangai.

BOTAN'Y „500” kostiumai ir paltai, 
MANIIATTAN marškiniai, 
LEE ir DISNEV skrybėles. < 

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

H. Seigan
VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ
4640 S. Ashland Avė,, Chicago 9, 111. Telef. Y A 7-1272

Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges
niam išsimokėjimui be nuošimčių!

Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

ATVAžTAVE I CHICAGĄ 
aplankykite 

”69” MENO GALERIJĄ 
VIRŠ 200 LIET. DAIL. 

PASKUT. DARBŲ

KAILIŲ PREKYBĄ
ĮVAIRŪS KAILIAI

”SPARTA” atstovybę 
RADUO. RAŠOMOS IR 

SKAIČIAVIMO MAŠINOS
MUZIKOS NAMUS

PIANAI IR VARGONAI
Valandos: 12-8 v. v. Tel 778-0505

Sav. STASYS ORENTAS

2612 W. 69 ST. CHICAGO, ILL. 60629

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE 

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

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1.
2.
3.
4.
5.

lmport. German VSOP Brandy .... 5th — 4.98
Krupnikas — Honey punch .......5th —3.69
Napoleon Imp. French Brandy .... 5th — 3.35
Cream De Banana Liųueur 5th—3.19
Chianti Imp. Wine ............... Full Q. — 0.98

6. Imp. German Wines
(Ma.v Wine, Liebfm.)

7. Imp. German Zeller
Schvvarze Katz ... ......................... 5th — 1.29
Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 

maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

5th — 0.98



1965 m. gruodžio 24 d. DIRVA Nr. 140 — 3

DIRVA The Lithuanian Newspaper

Established 1915

6907 SUPERIOR AVENUE, CLEVELAND, OHIO 44103 
Telephone: 431-6344.

Second-Class Postage paid at Cleveland, Ohio. 
Published tri-weekly except Holidays and semi-weekly in July 

and August by American Lithuanian Press Radio.Ass’n. 
VILTIS, Ine. (Non-profit).

Subscription per year $11.00. Single copy 10 cents. 
Editor-in-chief Jonas Čiuberkis.

Prenumerata metams $11.00, pusei metų $6.00. Dirva išeina; 
tris kartus į savaitę, išskyrus šventes ir du kartus

liepos ir rugpiūčio mėnesiais.
Redaguoja:

Jonas Čiuberkis ir Vytautas Gedgaudas 
Redakcinė kolegija: P. Bastys, E. Čekienė, A. Laikūnas, 

R. Mieželis, V. Rastenis ir St. Santvaras.

KRIKŠČIONIŠKUMAS 
IR TRADICIJOS

V.K. Jonyno piešinys

ŽMOGAUS DIDYBE IR MENKYSTE

Kalėdų švenčių proga neleng
va surasti žodį, kuris dar nebū
tų ta proga pasakytas, sunku su
regzti sakinį, kuris pralenktų 
kitą savo iškalbingumu. Nežiū
rint to jau šimtmečiais savo duok
lę tai šventei atiduoda netik įvai
rios religijos, bet ir menas, mu
zika, literatūra, nekalbant jau 
apie pavienius žmones. Kiek se
nos bebūtų Kalėdų tradicijos, a 
vistik jų laukia ir dideli ir maži, 
nes jos vistlek atneša ką nors 
naujo, ką nors tokio, dėl ko ne 
tik jausmai, bet ir protas len
kia save Ui dienai paminėti. Ir 
uip bus, kol bus gyva Kalėdų idė
ja ir gyvos Kalėdų tradicijos.

Tai laikas ne vien tik švęsti, 
baliavotl, su artimaisiais pasi- 
bičiuliauti ir dovanomis pasi
keisti. Tai kartu prasminga krikš
čioniškumo dirvos paakėjlmo 
šventė. Visi gi žinome, kad gyve
name laikourpį, kurio metužūs- 
u žmonės netik karo fronte, 
žūsu ar kenčia nuo pavydo ir 
piktumo nuodingų sėklų, nuo negai
lestingo atšiaurumo, neapykantos 
ir kitų žmogiškųjų silpnybių. Tai 
amžius, kuriame lengvai savo 
derlių rieškutėmis semia būdo 
depresija ir piktų nuouikų vėjai. 
Gal todėl Kalėdinė dvasia ir yra 
uip reikalinga, atšviežinanti min
tis, jausmus ir protą -- nors kar
tą metuose. Nes galvojame, kad 
šio meto ir šios dienos nedžiu
ginančios problemos kaip nors 
praeis, pasibaigs, kai tuo tarpu 
Kalėdų dvasia gi lieka nemari, 
amžina -- nes kiekvienais me
tais ji grižu savo tradicijomis 
ir savo esme.

Kalėdomis džiaugiasi vaiku
čiai, mūsų jaunimas. Tai lauk
tųjų dovanų laikourpis. Dovanų 
akivaizdoje kiek suvaikėja ir vy
resnieji. Bet toje vaikiškoje dva
sioje atsispindi viltis, tikėjimas 
ir pasitikėjimas. Atsispindi do
vanoje tilpusios aukos ir pasiau
kojimo dvasia, kuri reikalinga 
išlaikymo ir ugdymo ir tarpkalė- 
diniame laikotarpyje.

Gyvename suskaldyto pasaulio 
ir suskaldytos dvasios laikotar
pyje. Žmonijos išsilaikymo jai 
skirtoje laisvės dvasioje proble
mos jungia ir skaldo, žudo ir ku
ria. Tame dvylipume slypi kraš- 
tutinimų, per greitų sprendimų, 
nenuoseklaus kaltinimo pavojai. 
Žmonija kūrė, laimėjo ten ir ta- 
da, kada buvo išlaikyta dvasinė 
lygsvara, kada protas nugalėjo 
jausmą, kada meilė artimui ne
buvo užrašu neišskaitomuose hie 
roglifuose.

Kalėdos -- ui ne vien religinė 
šventė. Tikėjimas — tai ne vien 
išskirtinų žmonių privilegija. 
Tikėti į gėrį, į tobulesnį žmogų, 
į skaidresnę ateitį -- tai nėra 
tik šventųjų privilegija. Tą teisę 
turėdami visi — tikėkime švie
sesne ateitim, kartu tikėdami 
savimi, savo artimojo gerais no
rais ir gera valia. Nešiokime Ka
lėdų nuotaiką savo širdyse visą 
laiką, visuose darbuose, visose 
aplinkybėse.

Kai sakome -- Tėvynė kenčia, 
žinome, kad kenčia ten žmogus. 
O to -- Tėvynėje esančio -- Žmo
gaus kančių nesumažinsime, pri
vertus kęsti ar neapkęsti žmo-

MYKOLAS VAITKUS

KŪČIŲ VAKARĄ

KALĖDINIAI PAPROČIAI

Radijo bangos mano vienatvėn liejas...
Cit! . .bernelių giesmė atskrido, amžius tylėjus... 
Ach, ji skamba šių naktį, kur mūsų širdys... 
ten, tenai, kur ne vieną graudžiai pravirkdys.

Dieve, ir man taip graudu! aš vienas, toks 
vienas

tam žavesy tyliajam tos aukso mėnesienos... 
Jūs tenai šią naktį rymote brolių būrely, 
kai aš vėtrų mestas į svetimą šalį...

Kraujo lašas, sopuliu mirksįs rubinas, 
apkarūnuotas kieto likimo platinos, 
tamsiamėlsvėj nakties slėpiningojoj vazoj, 
užvožtojoj tamsybių žvaigždėto topazo.

O aplinkui ilgesio karštą rubiną 
aukso giesmelė spinduliu rezginį pina, 
Kai vienatvėn radijo bangos liejas, 
ir širdis praraudo, ilgai tylėjus...

KALĖDŲ EGLUTĖ

Kalėdų eglute, blizgais apžvaigždėtoji, 
liepsnelėms bešypsant marguos gardumynuose, 
tu rymai taip tyliai garbingoje vietoje, 
linksmajam būrely viena nusiminusi.

Išplėšė tave iš giružės gelmingosios 
ir metė į vietą šią tolimą, svetimą, 
kur slenka lyg nuobodis valandos tingiosios 
ir viltį sugrįžti pas motiną atima...

Tu mano sesuo, nes ir tu apgailėtina: 
mus bloškė likimas į sopulio sietuvą; 
tave iš giružės gimtosios išvietino, 
man atėmė šventąją motiną Lietuvą.

Man primeni tu jos naktužės atodūsį, 
giružių svajas ir mėnulio žavėjimą, 
žvaigždes, kur tau kužda ką amžina, rodosi, 
ir gilųjį grožį mėlynės tau liejamą...

Per Kalėdas visas viešas gyve
nimas lyg apmiršta. Įstaigos, 
fabrikai, krautuvės užsidaro, val
gyklos būna apytuščios. Tačiau 
yra žmonių, kurie per Kalėdas 
uoliai eina savo pareigas — budi 
ir nei vienai minutei nepasitrau
kia iš savo vietos, pavyzdžiui, 
ugniagesiai, nes kiekvienu mo
mentu gali suskambėti telefonas, 
skelbiąs kilusį gaisrą.

Ligoninės palatoj dejuoja žmo
gus. Jis kenčia skausmus. Priėjo 
sėdi gailestingoji sesuo, kuri se
ka ligonio pulsą ir rūpestingai 
slaugo.

gaus ir čia, kur nėra prievartos, 
nežmoniškų gyvenimo sąlygų, — 
vergijos sąlygų. Vergija ateina 
ten, kur žmogus ją atveda. 
Džiaugsmas ir laimė, kūrybinė 
nuotaika vyrauja, įsigali ir laimi 
ten, kur žmogus sudaro tam 
tinkamas sąlygas.

Apie tokias dovanas vertėtų 
pagalvoti, linkint laimės ir pa
sisekimo artimajam Kalėdų šven
čių proga. To siekiame, tai lin
kime ir mes, skaitydami, rašy
dami, ieškodami tos nuotaikos 
mūsų visuomenėje.

Per petį persisvėręs šautuvą, 
lygiais žingsniais vaikšto karys 
sargyboje. Retkarčiais jis stab
teli ties sandėlio kampu, įsiklausy
damas į iš kažkur sklindantį Ka
lėdų švenčių triukšmą. Mintimis 
jis nuskrenda į savo tėviškės na
mus, kur jo paliktoji šeima susi
rinkusi prie švenčių stalo. Tele
fono centrinėj sėdi budėtoja. Ji 
užimta darbu ir neturi laiko pa
galvoti apie Kalėdų švenčių sta
lą, drauges, draugus, džiaugsmą, 
kuriuo kiti tuo laiku naudojasi.

Gūdi už miestų laukuose ir 
miškuose tyluma. Daug kur me
džiai šerkšnu padabinti, spindi 
sidabru. Toj tyloj per melsvai 
balzganus laukus bėgiais rieda 
traukinys, plentu važiuoja auto
busas, padangėj skrenda lėktu
vas. Vairuotojai įtemptai žiūri J 
priekį. Jie taip pat neturi laiko 
galvoti apie Kalėdas ir savo šei
mą. Taigi, tokiems žmonėms, tar
si, nėra Kalėdų. Taip pat nėra 
Kalėdų ir mūsų tautos vaikams 
gyvenantiems Lietuvoje.

Kalėdos malonios suaugu
siems, dar labiau — jauniesiems 
o labiausiai mažiesiems. Kalėdų 
šventės turi gražių apeigų. Be
veik kiekviena šeima puošia Ka
lėdų eglutę. Jos puošimas riša-

Užgimimas. Ties juo sustoja 
mūsų mintys. Jis nenusilenkė tur
tui ir garbei, Jis nenusilenkė ir 
prievartai. Nesuviliojo Jo ir jo
kios žemiškos vertybės. Skurde 
gimė, kovojo už tiesą ir gėrį, ir 
buvo nukryžiuotas tik todėl, kad 
neatsisakė nuo tiesos ir jos didy. 
bės. Tai didžioji gyvenimo pras
mė. Ji eis per amžius.

Praėjo tūkstančiai metų nuo 
žmogaus atsiradimo žemėje. Jis 
yra žemės turtų, gyvybės ir visa 
kas joje yra valdovas. Savo proto 
galiomis jis nugalėjo ir erdves. 
Panaudodamas esamus gamtos ir 
fizikos dėsnius, jis keliauja erd- 

si su gražiomis apeigomis, papro
čiais, pasilinksminimais. Ypač 
vaikams teikia daug malonumo, 
duoda progos vaikų būrelyje pa
silinksminti, pasidžiaugti eglu
tės papuošalais. -Kažkaip nejau
ku ir suaugusiems, jei per Kalė
das namuose nėra papuoštos eg
lutės.

Lietuvoje, nepriklausomybės 
metais Kalėdoms žmonės pasi
puošdavo kuogražesnę eglutę, 
kaime ją popierėliais, šiaude
liais, žaisleliais, šakutes apkars
tydavo saldumynais, žvakutėmis. 
Vakare uždegtos žvakutės teikda
vo labai malonų vaizdą. Žmogaus 
siela lyg atsiskirdavo iš kasdie
ninio gyvenimo. Tarsi atslūgda
vo dienos vargai, rūpesčiai, šir
dies sielvartai, skausmai...

Kalėdų laukdavo kiekvienas — 
turtingas, vargšas, samdininkas 
ūkininkas ir valdininkas. Kalėdos 
— didelio džiaugsmo šventė. Ka
lėdos lietuviui nešė taiką ir ramy
bę.

Kalėdų išvakarėse, Kūčiose, vi
si spiesdavosi krūvon, imdavosi 
darbo, dirbo bruzdo, sekė pasa
kas, vaikai žaizdavo, dainuodavo. 
Mat, esą negalima tinginiauti. 
Kas išvakarėse tinginiauja, tas 
bus visus metus tingus prie dar
bo.

Kūčių naktį, po vakarienės, di
deli ir maži laukia dvyliktos va
landos, buria, šnekasi su paslap
čių pasauliu, stengdavosi atskleis
ti ateities uždangą, sužinoti savo 
likimą.

Senesnieji pripasakodavę įvai
riausių būtų ir nebūtų dalykų apie 
raganas, kerėjimus, karalaičius 
iš aukštųjų pilių, vaikščiojančias 
giltines, šmėklas, piktąsias dva
sias, atėjusias iš gelmių, kurios 
pridarančios baisiausių nuosto
lių, ne vieną nuvarančios {kapus, 
velnius, baidykles, šmėklas, bai
siausius atsitikimus. Bailie
siems ir mažiesiems tokie pasa
kojimai įvarydavę daug baimės, 
prigąsdindavo ligi tiek, kad net 
naktį bijodavę išeiti laukan. Ne
mažai kam iš tikro akyse pasi
rodydavo panašios šmėklos, pa
tys išsigąsdavo ir kitus išgąs
dindavo.

Subrendusios mergaitės, ga
linčios tekėti, eina iš žabų krū
vos traukti po žabą. Jei ištrau
kia žabą labai šakotą, sakoma, 
kad būsiąs vyras turtingas, o jei 
žaba be šakų -- atvirkščiai. Su
augusios merginos 12 valandą nak - 
tį tamsioj kamaroj uždega 12 žva
ldų ir už durų pastato veidrodį. 
Po kurio laiko., veidrody pamato 
savo būsimo bernužėlio veidą. Jei 
veidrody niekas nepasirodo, tai 
teks pasilikti rugienoms grėbs
tyti, t,y„ dar vienerius metus 
turės mergauti. Dzūkijoj mergi
nos vištą stato prie grūdų spe
cialiai pabertos krūvėlės, van
dens dubenėlį ir šalia pastato 
veidrodėlį. Jei višta noriai le
sa grūdus, būsimas bernužėlis 
bus turtingas, jei geria vande
nį — latras, o jei į veidrodį 
pasižiūri -- tuštpuikis.

Be to, merginos spėja ateitį 
ir iš daugelio kitų reiškinių, 
pvz., įmesto žiedo J vandens 
stiklinę, rasto akmenėlio po ko
jomis, pasirodžius pirmą kart 
mėnuliui ir t.t. Ant stalo suvo
žia įvairius mažus daiktelius po 
dubinėllais, kiekvienam teikia
ma reikšmė, pvz. žiedas reiškia 
artimas vedybas, peilis -- nelai
mę, rašomoji plunksna -- moks
lą, grabas — mirtį, vainikas — 
garbę, veidrodis -- tuštpuikumą, 
duona — sotumą, rožančius --pa
maldumą, kryžius -- vargą, 
paukštis -- taiką, meilę, žaisle
lis -- vaiką ir t.t. Kiekvienas 
šeimos narys verčia tris kartus 
po dubinėlį. Vadinasi, rastieji 
daiktai pasako jam ateitį.

J. Miškinis 

vėmis ir naikina kas bando jam ke
lią pastoti. Priaugina nukirstas 
ar net metalu pakeičia svarbias 
kūno dalis. Tai būtų lyg ir žmo
gaus didybės pažymys. Ovis dėl
to daugelis gyvena menkystėje.

Per amžius žmogus neatsisa
kė laukinės prigimties, net sa
vo protą panaudodamas piktam. 
Laukinė prigimtis verčia žudy
ti gyvybės palaikymui arba jos 
apgynimui. Labai retai žudoma 
kitiems tikslams. Maža yra gy
vių, kurie turi tarnus ir vergus. 
Gi žmogus, žemės valdovas, juo 
daugiau turi, juo daugiau nori. Jis 
verčia vergauti, jeigu tik pajėgia 
priversti. Jis žudo ne tik gyvy
bės palaikymui ar apsigynimui, 
bet dažniausia ieškodamas gar
bės ir vergų.

Daug šimtų metų švenčiamas 
Kristaus užgimimas. Tai prisi
minimas tos didybės, dėl kurios 
Jis gyveno, skelbė ir mirė. Šim
tai milijonų žmonių yra paženk
linti Jo vardu ir save vadina Jo 
pasekėjais. O vis dėlto žemės 
valdovas ne tik nepriartėjo prie 
tos didybės, bet dar daugiau tols
ta nuo jos. Karai, kurie buvo 
prieš Jį ir Jo laikais ir žmonių 
žudymas, lyginant su šių dienų, 
buvo tik vaikų žaidimas. Neapy
kanta, kerštas ir pavydas, kaip 
baisus vėžys griaužia šių dienų 
žmogų.

Ar moralės atžvilgiu žmogus 
yra bent kiek pakopęs J didybės 
kelią? Ne. Jis žengia J men
kystę. Modernus šių dienų žmo
gus neturi net to moralės jaus
mo, kurį turėjo laukiniai jo pro - 
tėviai.

Artėjant užgimimo šventei, 
kiekvienas žmogus, o ypatingai 
krikščionys, privalome pagalvo
ti apie gėrį ir grožį ne tiek iš
viršinį, kiek vidujinį. Pradėki
me galvoti apie Užgimimą, pradė
kime siekti didybės. Ir kai ne
ieškosime blogio kituose, kai nu- 
sikratysime dulkes nuo savęs, 
tada ir patys būsime geresni. O 
tada bus ir pirmieji žingsniai iš 
menkystės į didybę.

Paulius Žičkus

PAVERGTŲJŲ SEIMO 
DELEGACIJĄ PAS 

VALSTYBĖS PASEKRE- 
TORIAUS PAV. 

JOHNSON’Ą
Gruodžio 14 d. Washing- 

tone Valstybės Pasekreto- 
riaus pavaduotojas U. A. 
Johnson priėmė Pavergtų
jų Seimo delegaciją, kurią 
sudarė Seimo pirmininkas 
V. Sidzikauskas (Lietuva), 
dr. G. Dimitrov (Bulgari
ja), dr. J. Lettrich (Čeko
slovakija), S. Korbonski 
(Lenkija) ir F. Nagy (Ven
grija).

Delegacija taip pat. lan
kėsi pas Valstybės Sekre
toriaus padėjėjo pav. W. J. 
Stoessel’j ir Rytų Europos 
Skyriaus direktorių R. E. 
Lesle.

Atviras ir draugingas 
pasikeitimas nuomonėmis 
Centro ir Rytų Europos 
opiaisiais šių dienų klausi
mais užtruko apie tris va
landas. Pasikalbėjim u o s e 
aiškėjo visiškas principinis 
JAV vyriausybės ir Pa
vergtųjų Tautų Seimo at
stovų pažiūru dėl dabarti
nės tarptautinės padėties 
raidos ir dėl Centro ir Ry
tų Europos kraštų laisvės 
ir nepriklausomybės atsta
tymo sutapimas. ELTA

ŠIAULIŲ DIDINIMO 
UŽSIMOJIMAI

Šiauliuose 1965 metais naujuo
se namuose butus gavo apie 800 
šeimų (apie Ąfy to miesto gyven
tojų). Jau pradėjo statyti pirmą
jį gyvenamą namą suprojektuo- 
toj naujoj ■ Šiaulių miesto daly, 
prie Bubių plento, čia būsią ap
gyvendinta "kelios dešimtys tūks
tančių" dabartinių ir būsimųjų 
šiauliečių. Namai būsią statomi 
keturių, penkių, devynių ir net 
dvylikos aukštų, ši pranašystė, 
manoma, galėtų išspildyti per 
20-25 metus. (ELTA)

* Vilniaus mieste 1965 metais 
išasfaltavo 8.8 kilometrus gat
vių. Iš viso Vilniuj esą jau apie 
100 kilometrų asfaltuotų gatvių.

(ELTA)
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VISUS SKYRIAUS RĖMĖJUS, BIČIULIUS IR 
PRIJAUČIANČIUS, SVEIKINAME SU 

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 
IR LINKIME

LAIMINGŲ 1966 METŲ.
ALT S-gos Elizabetho

15-tas skyrius

/d----------------------------- -------------------
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ
PROGA VISUS SAVO KLIJENTUS, GIMINES IR 

ARTIMUOSIUS BEI ELIZABETHO LIETUVIUS 

SVEIKINA

JONAS VELIČKA ir šeima
TAVERNOS SAVININKAS

168 First St., Elizabeth, N. J.

DIRVA

MASKVA )AU NUSTATĖ LIETUVAI BIUDŽETĄ
Ir Lietuva turi prisidėti prie Kazachstano kolonizacijos finansavimoŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ

PROGA GIMINES, BIČIULIUS, VISUS KLIJENTUS 

IR ELIZABETHO LIETUVIUS SVEIKINA 

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. WILLIAM F. BLAŽIS su šeima
306 First Avė., Elizabeth, N. J.

/I

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ
PROGA SAVO GIMINES, BIČIULIUS IR VISUS 

ELIZABETHO APYLINKĖS LIETUVIUS

SVEIKINA

Dr. STASYS PETRAUSKAS ir šeima
158 Park PI., Elizabeth, N. J.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ
PROGA SAVO KLIJENTUS IR VISUS, KURIE 

VALGO LIETUVIŠKĄ DUONĄ, SVEIKINA

PRANAS KUPINSKAS su šeima
131 Inslee PI., Elizabeth, N. J.

— LIETUVIŠKA KEPYKLA —

GERIAUSIUS SVEIKINIMUS IR LINKĖJIMUS

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ
PROGA VISIEMS GIMINĖMS, BIČIULIAMS BEI 

BEI ELIZABETH APYLINKĖS LIETUVIAMS 

SIUNČIA

ADOLFAS BRAŽINSKAS ir šeima
151 Second St., Elizabeth, N. J.

Sovietų Sąjungos 1966 m. biu
džete Lietuvos respublikai nusta
tyta pajamų - išlaidų suma 
838,650,000 rublių. Kūčių dieną 
Vilniuje respublikinis sovietas tu
ri tą biudžetą priimti su kaiku- 
riais patikslinimais, susijusiais 
su pramonės administracijos per
tvarkymu. Patikslinimus apskai
čiuoti pavesta Sov. Sąjungos vy
riausybei.

Svarbiausias sovietinio biu
džeto pajamų šaltinis yra apy
vartos mokestis, kur| moka visi 
gyventojai, ką nors (net ir duo
ną) pirkdami. Tas mokestis 
{skaitytas { kiekvienos prekės kai
ną ir sudaro nuo 10 iki 40 ir net 
60% kainos.

Visus mokesčius renka vieti
nės mokesčių įstaigos, tvarko
mos per sąjungines - respubliki
nes finansų ministerijas, t.y. per 
centrinės finansų ministerijos 
padalinius respublikose. Mokes
čiai įskaitomi J bendrą sovietini 
iždą. Biudžeto įstatyme kasmet 
nurodoma, kiek kurioje respub
likoje surinkto mokesčio kuriai 
respublikai bus "grąžinta".

Privilegijuotoj padėty šiuo at
žvilgiu yra Kazachija (Kazachs
tanas). Ten ne tik visą 100% apy
vartos mokesčių atiduoda, bet nu
mato pridėti dar subsidiją — dau
giau kaip milijardą (bilijoną) rub
lių. Visą apyvartos mokesčių su
mą palieka dar dviejose respub
likose: Turkmėnijoj ir Tadžiki
joj. Subsidijos Turkmėnijai numa
to beveik 100 milijonų rublių, o 
Tadžikijai -- beveik 50 milijonų.

Iš Azerbaidžano centrinis iž
das pasims tik 0.4%apyvartos mo
kesčio, iš Armėnijos -- 3.7%į 
Uzbekijos -- 6.8%, Gruzijos 7.5% 
Kirgizijos -- 7.7%, o iš Lietuvos 
— 12.5% (mažiau,negubūdavoki
tais metais).

Daugiau, negu iš Lietuvos, 

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ
PROGA SAVO KLIJENTUS. GIMINES, BIČIULIUS

IR ELIZABETHO LIETUVIUS SVEIKINA

SAMMY’S FOOD MARKET
SAVININKAI

261 Second St., Elizabeth, N. J.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ
PROGA VISUS LIETUVIUS IR SAVO KLIJENTUS 

SVEIKINA

SUMMIT and ELIZABETH 
TRUST CO.

100 First St., Elizabeth, N. J.

zj-----------------------------------------------------------------------------

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ
PROGA ELIZABETH'O, N. J. IR APYLINKIŲ

, LIETUVIUS SVEIKINA

B. L. B. MEAT MARKET CO.
841 Elizabeth Avė., Elizabeth, N. J. Tel. EL 3-4689 

_______________________________________________________i

ELIZABETHO, N. J. IR APYLINKIŲ LIETUVIUS, 

SAVO BIČIULIUS, GIMINES IR PAŽĮSTAMUS

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ
PROGA SVEIKINA

PETRAS ir BRONĖ LUKOŠEVIČIAI
531 Elizabeth Avė., Elizabeth, N. J.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ
PROGA SAVO GIMINES, BIČIULIUS, VISUS 

KLIJENTUS IR ELIZABETH'O LIETUVIUS 

SVEIKINA

EDVARDAS ir JANE ŠISAI
GLOBĖ PARCEL SERVICE savininkas

943 Elizabeth Avė., Elizabeth, N. J. Tel. EL 4-7608

XI------------------------------------------------------------—

ELIZABETH’O, N. J. ir apylinkių lietuvius 

SVEIKINU

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ
PROGA.

AL CORREIA,
REALTOR, INSURANCE,

1145 Elizabeth Avė., Elizabeth, N. J. Tel. 352-2166

centrinis iždas tų mokesčių pa
siims: iš Gudijos — 32.4%, iš 
Estijos — 43.1%, Moldavijos — 
57.4%, Ukrainos -- 60.6%, iš pa
čios Rusijos (su jos nerusiško- 
mis' sritimis, neįeinančiomis | 
vad. sąjungines respublikas) — 
69%, o visų didžiausią dali iš Lat
vijos — net 79.8% (Kaikuriais 
metais iš Latvi jos pasiimdavo net 
apie 90%).

Iš šių centrinio iždo pasiima- 
mų apyvartos mokesčių ir subsi
dijuojama Kazachija, Tadžikija, 
Turkmėnija. Ten plečiamai kolo
nizacinei pramonei vietoje suren
kamų mokesčių nepakanka. Iš 
Latvijos visada ypatingai didelė 
tų mokesčių dalis paimama, ma
tyt, todėl, kad Latvijoj pramonė 
jau gerokai išplėsta, apyvarta di
delė, tad Latvijai turi užtekti tik 
penktadalio jos teritorijoj suren
kamo apyvartos mokesčio.

(ELTA)

NYKŠTUKAS — KAVINĖ 
VAIKAMS VILNIUJE

Vilnius bus įgijęs dar vieną 
eksponatą — "socialistinės san
tvarkos laimėjimų pavyzdi" tu
ristams. Tai yra Nykštukas 
— kelių viešojo maitinimo srity 
Vilniuje dirbančių gabių ir darbš <• 
čių lietuvaičių sukurta kavinė 
priešmokyklinio ir mokyklinio 
amžiaus vaikams.

Kavinėje teikiami pagal spe
cialius receptus pagaminti, vai
kų organizmui pritaikyti patieka
lai. Kavinės baldai, {rengimas ir 
dekoravimas irgi atitinkamai pri
taikyti. Patarnautojos moko kli- 
jentus tinkamai elgtis prie stalo 
viešoje vietoje.

Neseniai gyvas Nykštuko {ren
gimo ir veikimo pavyzdys buvo 
demonstruojamas viešojo maiti
nimo įmonių parodoj Maskvoj, ir

Nykštukas gavo aukso medalj su 
pirmo laipsnio diplomu. Mask- 
vinė prekybos ministerija, suža
vėta Nykštuku, pažadėjo jam nau
jas patalpas Vilniuje ir žada steig
ti po tokią kavinę kiekvienoj res
publikoj.

Prieš trisdešimt metų turis
tams Maskvoj buvo privaloma ap 
lankyti kažkurio rusų didžiūno 
rūmuose {rengtus Pionierių Na
mus. Jie buvo rodomi, kaip pa
vyzdys, kokias jaunimo auklė
jimo sąlygas sukūrusi bolševi
kinė santvarka. Dažnas turistas, 
apžiūrėdamas tuos tikrai puikius 
ir {domius Pionierių Namus, ne.- 
susivokdavo, kad, nors jau buvo 
ir daugiau pionierių namų Mask
voj ir kitur, toki, kaip rodo
mieji, visoj Rusijoj tebuvo vie- 
neri, ir jais galėjo naudotis tik 
trejetas - ketvertas šimtų Mask
vos diduomenės vaikų.

Ir Nykštukas Vilniuj, Lietuvoj, 
tuo tarpu dar ir visoj sovietinėj 
imperijoj, tik vienas.

Higieniška ir estetiška kavinė 
vaikams — {domus bandymas, 
galjs būti reikalingas ypač ten, 
kur stinga normalių šeimos gyve
nimo sąlygų.

Jei tokia kavinė skiriama ne 
pusiau benamiams vaikams, tai, 
ji, būdama tik viena- tokia, tinka 
kaip pramogos vieta "naujosios 
klasės" šeimų atžaloms. Bet ir 
šiuo atveju ji tiks nekritiškam tu
ristui sužavėti. (ELTA)

♦ Toli nuo Lietuvos rusų ka
riuomenėj tarnaujantiems lietu
viams Panevėžio komjaunuoliai 
išsiuntė 200 lietuviškų plokšte
lių ir 400 "naujausios tarybinės 
literatūros" knygų. (ELTA)

KOMJAUNUOLIAI 
TIKRINO ŠIAULIŲ 

VALGYKLA

Šiaulių restoranuose ir valgyk
lose pasklido vieną lapkričio sa
vaitę apie 50 komjaunuolių ir par
tinių kontrolierių tikrinti, kaip 
ten patarnaujama. Atrado:

1) Šiaulių restoranuose ir val
gyklose dirba 50 specialistų, bai
gusių aukštąjį ar specialų moks
lą, 118 baigusių prekybos mokyk
las virėjų ir pyragaičių kepėjų;

2) Klijentui tenka laukti patar
navimo apie pusvaland|;

3) Alaus ir limonado bonko- 
se matyt nuosėdų (vietinis Guber. 
nijos alaus fabrikas aiškinosi, 
kad vieną nakt| naudoję vieną 
filtrą vietoj dviejų);

4) Konjako ar ikros porcijos 
duodamos mažesnės, negu nu
statyta;

5) Daugelis alaus bonkų be eti
kečių (alaus fabrikas teisinasi, 
kad gauna blogų klijų);

6) Retai kada ir dar rečiau^ 
kur galima gauti šašliko ar me
džioklinių <dešrelių (aiškinasi, 
kad šašlikui nėra specialių kros
nių Ir dažnai trūksta avienos);

7) Vietoj daržovių prie mė
sos duoda makaronus (aiškinasi 
kad daržovių valomosios maši
nos sugedusios);

8) Mokyklų bufetuose negalima 
gauti dešrelių, kadangi mėsos 
kombinatas, nors jau prieš me
tus Jparelgotas, jų dar negami
na;

9) Ginkflnų sovchozas, įparei
gotas aprūpinti Šiaulius daržo
vėmis, praeitą pavasari patiekė 
tik 50 kilogramų ankstyvųjų agur
kų (ne geriau esą ir su kitais pro_ 
dūktais, išskyrus bulves);
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10) Pasinaudodamas rugsėjo mė
nesio ūkinėmis reformomis, 
Šiaulių maitinimo įstaigų virši
ninkas parsisiųsdino 80tonųagur- 
kų iš Ukrainos, bet jų pakanka 
tik restoranams, ne valgykloms}

11) Valgių sąrašuose visur įra
šyti bent keli sriubų pavadinimai, 
bet | pietų meto pabaigą gauna
mas tik standartinis atsakymas 
"ką tik baigėme";

12) Valgyklose dažnai iš viso 
nėra šiltų patiekalų (aiškinasi, 
kad virtuvė neveikia, nes perde
gė saugikliai ir nėra elektros);

13) Pyragaičiai dažnai esą ne
įkandami, nes pasenę. Ir taip to
liau.

Optimistiškas neetatinis Kom
jaunimo Tiesos korespondentas 
praneša kontrolierių padarytas iš
vadas:

— Prie stambiausių visuome
ninio maitinimo įmonių sudarytos 
4 kulinarinės tarybos. Jos bus di
delė parama administracijai,ko
vojant už gerą maisto kokybę ir ap
tarnavimo kultūrą... (ELTA)

SKULPT. ANTANAS 
ALEKSANDRAVIČIUS 

DAR KAUNE

Skulptorius Antanas Aleksan
dravičius gruodžio 3 d. susilau
kė 80 metų amžiaus. Dailininkų 
Sąjungos Kauno skyrius surengė 
pagerbtuves. Vilniuje apie sukak
ti susigriebta viešai pranešti tik 
po to, gruodžio 9 d.

A. Aleksandravičius per 65me
tus skulptoriaus kūrybinio darbo 
esąs sukūręs jau daugiau kaip 800 
bareljefų, reljefų ir biustų. Anks
čiau buvo plačiai žinomi jo su
kurti Lietuvos kunigaikščių ir 
mūsų laikų įžymiųjų Lietuvos as
menų biustai. Dalis jų puošė Korp! 
Neo-Lithuania namus, kuriuose 
skulptorius Lietuvos nepriklau
somybės laikais gyveno. Ta r p vė
lesniųjų A. Aleksandravičiaus 
darbų dabar minimi K. Markso 
ir keturių lietuvių komunistų por
tretai, Kapsuko ir Angariečio 
portretai, J. Janonio skulptūra, 
bet ir A. Strazdelio paminklas 
Kamajuose, M. Valančiaus pa
minklas Varniuose. (ELTA)

PARTIJA—VIENINTELĖ 
MŪZA RAŠYTOJAMS

Gruodžio 13-14 d. Vilniuje {vy
ko rašytojų suvažiavimas. Vie
šumon tuo tarpu išleistas tik pir
mininko E. Mieželaičio praneši
mas -- išsami pastarųjų septy- 
nerių metų kompartijai priimti
nosios literatūros apžvalga, 
maždaug atpasakota bibliografi
ja, autorių pavardžių ir išleistų 
knygų pavadinimų sąrašas.

Pačioje kalbos {žangoje E. 
Mieželaitis pareiškė, kad dabar
tinės lietuvio literatūros kūry
binės minties svarbiausias šalti
nis buvęs komunistų partijos XXII 
suvažiavimas, o naujuosius rašy
tojų horizontus nubrėžę "labai 
svarbūs TSKP CK spalio plenu
mo nutarimai"... Nauji uždaviniai 
Lietuvos rašytojams, anot Mie
želaičio -- Lenino 100 metų su
kaktis ir Rusijos revoliucijos 50 
metų sukaktis. Klausimų, kuriuos 
prieš suvažiavimą spaudoje kėlė 
kaikurie literatūros kritikai, ra
šytojai ir inteligentiški skaityto
jai, E. Mieželaitis visiškai nepa
lietė, arba tai bent nepateko {be
veik pusantro puslapio laikraš
čiuose užėmusią, nors ir sutrum
pintą stenogramą.

Rytojaus dieną po suvažiavimo 
Vilniaus laikraščiai pranešė, kad 
suvažiavimas išrinko delegatus { 
Maskvoje {vyksianti sovietinių 
rašytojų suvažiavimą (atseit,Lie
tuvos rašytojų sąjunga nėra pati 
sau organizacija, o rusų dominuo
jamos sovietinių rašytojų sąjun
gos padalinys), ir išrinkto nauja 
Lietuvos rašytojų valdyba. Nei 
delegatų, nei naujos valdybos na
rių pavardžių tuose pranešimuo
se dar nebuvo: lyg Išrinkimas bū
tų negalutinis ir dar reikalingas 
kur nors patvirtinti prieš skel
biant.

(ELTA)

• Alfonsas Randakevičius, Vals
tybės Saugumo Komiteto pirmi
ninkas (vyriausias čekistas) Lie
tuvoj, 1940 metais yra buvęs Kai
šiadorių valsčiaus komsorgas, 
t.y. komjaunimo organizatorius.

(ELTA)

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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ČIURLIONIO ANSAMBLIO KONCERTAS
BALTIM0RĖ1E

Šių metų lapkričio 28 d. Bal
timorės lietuviams, kurie turė
jo galimybes išklausyti Čiurlio
nio ansamblio koncertą, paliks 
ilgam atmintyje - kaip iškili ir 
nepaprasta diena. Koncertas pa
liko didingą įspūdį ne tik tiems, 
kurie ansamblio koncertą išklau
sė pirmą kartą, bet ir tiems, ku
rie jo dainas girdėjo Nepriklau
somoje Lietuvoje, varganose sto
vyklose ir šio krašto padangėje.

Gana erdvios Lietuvių Svetai
nės didžiosios salės scenos už
uolaidai atsidarius, gražiai išsi
rikiavusį Čiurlionio ansamblį per
pildyta klausytojais salė sutiko 
šiltai su audringais plojimais. 
Dideliu dėmesiu ir šilima buvo 
sutiktas Ansamblio vadovas A. 
Mikulskis.

Koncertas pradėtas M.K. Čiur
lionio "Sanctus", kas rodė, kad ši 
dalis bus klausytojams susikau
pimo, susimąstymo pademons
travimas. Čia nuskambėjo "Tė
vynei a ūko ja m” J. Siniaus, "Pa
vasaris" J. Naujalio, "Anoj pu
sėj Nemuno", "Užmigo žemė" 
č. Sasnausko, "Vėjo dukra” St, 
Šimkaus. Šios dalies lietuvių kla
sikų kompozitorių dainų išpildy
mą užsklendė J. Žilevičiaus an
sambliui skirta daina "Laisvės 
Tėvynei". Išpildant šią pirmą
ją koncerto dalį, ypatingai pas
kutiniąją dainą, neatmezgamai 
per visą koncertą užsimezgė ne
regimas ryšys tarp klausytojų ir 
išpildyto jų. Nenutrūkstamais plo - 
jimais buvo iškviesta pakartoti 
"Laisvės Tėvynei", šios dalies 
solistai I. Grigaliūnaitė ir Z. Go- 
bis, pranešėja I. Stasaitė-Bublie- 
nė.

Antroje dalyje prieš klausyto
jus išniro juodomis eilutėmis ap
sirengęs vyrų choras. Kaž kaip 
lyg ir įprasta, kad vyrų choras 
laukiamas išpildant daugiausia 
karinio pobūdžio dainas. Čiur- 
lioniečiai vyrai pasirodė su liau
dies dainomis, ramaus, švelnaus 
pobūdžio. Pradėta su "Op, op, 
Nemunėli", J. Naujalio, toliau 
"Gersim broliai,uliavosim",har
monizuota J. Dambrausko, "Mie
gelio noriu" harm. A. Mikulskio, 
"Dziedukas", harm. J. Švedo, "Au - 
go kieme klevelis", J. Karoso, 
šias eilutes rašančiam buvo ma
loni staigmena išgirsti solo A. 
Kavaliūną, kurio švelnų balsą 
teko girdėti prieš apie 20 metų 
Gross Hesepe tremtinių stovyk
loje prie Olandų sienos. Tai se
niausias ansamblio narys,sucho- 
ru keliaujantis nuo pat Vilniaus. 
Dar solo dainavo I. Grigaliūnai
tė ir VI. Plečkaitis. Pranešėja G. 
Plečkaitienė.

Trečiojoje dalyje po ilgesnės 
pertraukos prieš klausytojus pri
sistatė maloniai akį veriančios 
tautiniuose kostiumuose moterys 
choristės ir kanklininkės su ne
nuilstama vadove Ona Mikulskie
ne.

šios dalies dainos, tai mer
gelės godos ir džiaugsmai. Jos 
harmonizuotos A. Mikulskio, iš
skyrus "Stoviu aš parimus", 
harm. L. šimučio. Švelniai nu
teikė klausytojus "Siuntė mane 
motinėlė",.— "Kur lygios,lygios 
lankos", "Piemenaitės daina”.

M.K. Čiurlionis

Partizanų dainoje žodžiai ir me
lodija kiekvieno klausytojo širdį 
Palietė iki skausmo. Toji daina 
buvo išprašyta pakartoti. Solo 
atliko I. Grigaliūnaitė, I. Navic
kaitė. Pranešėja G. Plečkaitie
nė.

Ketvirtoje ir paskutinėje dalyje 
daug kam iš klausytojų teko pa
matyti ir girdėti nežinomų daly
kų. Čia pasirodė mišrus choras, 
jau ir vyrai tautiniuose drabu
žiuose. Be kanklių šios dalies dai
nas lydėjo ragelis, skudučiai, il
giausi trimitai ir kita. Čia visos 
išpildytos dainos harmonizuotos 
A. Mikulskio. Jos buvo "Skamba, 
skamba kanklės", "Plaukia an
telė", "Piemenėlio raliavimas", 
"Papartėlis", "Nuvažiav tėve
lis", "Palankėj, palankėj", "Kal
velis", "Namo". Solistai berniu
kai A. Valiukas ir R. Švarcas 
ypatingai patiko klausytojams, 
nes jiedu "Piemenėlio raliavimą" 
duetu labai rūpestingai atliko. Tą 
dainelę reikėjo kartoti. Koncerto 
užsklendimas "Namo" sukelia 
prisiminimus vyresniesiems, kai 
su skausmu apleido namus, pa
likę neartus laukus ir neplautus 
rugius, šios dalies solistai L 
Grigaliūnaitė, VI. Plečkaitis, H. 
Johansonas, A. Gilys ir A. Kava
liūnas. Pranešėja V. Žilionytė.

Koncerto programą išsėmus, 

ANTANAS JASMANTAS

GIMIMO NAKTĮ

AR MES gi būtume Tave atprašę,
Tu, baltutėli šarmo laše, 
Čionai po mūsų kojom?
Mes tik kliedėjom ir viliojom, 
Kliedėdami Tave mes priviliojom, 
Ir štai, Tu šiąnakt nukritai 
Po pat pavargusiom mūs kojom.

O ten aukštai
Žvaigžde — gal sniegule? — mirgėjai 
Ir netikėjai,
Kad mūs širdis,
Ta mūs tamsi, karščiuojanti širdis
Tave tuoj sutirpdys
Kaip dykumų įkaitę vėjai.

O, mes ... mes daug kliedėjom, 
Mes daug kliedėjom ir girdėjom, 
Kaip gieda tavo angelai.
O gal tai šakalai
Ten riejas tarp pusnynų?
Lavonas daug, jų daug ten primasino.
O tie varpai?
Ak tie vidunakčio varpai —
Tai pakasynų!

Ne, ne! Ne mes čion būsime Tave atprašę! 
Mes tik kliedėjom ir viliojom,
O Tu iš ten, iš taip aukštai
Šią naktį nukritai
Po pat pavargusiom mūs kojom, 
Tu, baltutėli šarmo laše.

buvo atlikta Čiurlionio Ansamb
lio pagerbimo jo 25 m. sukakties 
proga iškilmingoji dalis, šią da
lį pravedė kun. K. Pugevičius. 
Jo įžanginis žodis buvo palydė
tas labai audringais plojimais ne 
tik klausytojų, bet ir čiurlionie- 
čių. Ponia Julija Rastenienė per
skaitė Čiurlionio ansambliui 
skirtą adresą, kuriame paliesti 
ansamblio reikšmingi žingsniai 
nuo Vilniaus, per Vokietijoje trem
tinių stovyklas, Amerikos, Ang
lijos ir Prancūzijos kariuome
nių stovyklas, Vokietijos mies
tus iki lietuvių gyvenviečių Š. 
Amerikoje. Adresą pasirašė 
Baltimorės visų lietuvių organi
zacijų pirmininkai ir žymūs vei
kėjai.

Aktyvus ansamblio iškvietimo 
rėmėjas ir patarėjas adv. W, F, 
Laukaitis, Baltimorės miesto bur
mistro įgaliotas, perskaitė ir 
įteikė A. Mikulskiui Baltimorės 
miesto garbės piliečio diplomą. 
Be to jisai savo ir visų senosios 
kartos lietuvių ateivių vardu ta
rė sveikinimo trumpą žodį. Ne
priklausomos Lietuvos Atstovas 
Washingtone J. Kajeckas padė
kojo Ansambliui už stiprinimą 
lietuvybės dainomis ir už besą
lyginį pasiaukojimą, ALB Tary
bos Pirmininkas V. Volertas pa
brėžė, kad čiurlioniečiai aukoja-

M.K. Čiurlionis

si bendram lietuvybės labui iš
sižadėdami savęs ir pakeldami ne
mažai vargo. Jis pažymėjo, kad 
šių metų lietuviškos veiklos ba
ruose didžiausią įspūdį jam pada
rė du įvykiai: tai lapkričio 13 d. 
žygis ir šis Čiurlionio ansamb. 
lio koncertas.

Iškilmingoji dalis užbaigta 
"Lietuva brangi", sudainavus vi
siems koncerto dalyviams kartu 
su ansambliu.

Čiurlionio Ansamblio pagerbi
mo vakarienėje dalyvavo rinktinė 
publika. Vakarienės pravedimo 
vadovu buvo aktorius J. Palubins
kas. Po gausių šiltų užkandžių už
gertų stipriais ir silpnais gėri
mais, akt. J. Palubinsko skardus 
ir stiprus balsas nutraukė vaka
rieniaujančių garsų dalinimąsi 
patirtais koncerte įspūdžiais ir 
pakvietė išklausyti keletos trum
pų sveikinimų. Aktorius patsai pa
deklamavo momentui pritaikytų 
porą eilėraščių.

Prelatas L. Mendelis^asidžiau - 
gęs koncertu, pasakė, kad sužino
jęs, jog Ansamblis ruošia išleis
ti knygą apie savo darbus. Pre
latas norįs prie to irgi prisidėti. 
Įteikė 100 dol. čekį. Tam pačiam 
tikslui Lietuvių Piliečių Moterų 
Klubas įteikė 10 dol. Advokatas 
poetas Nadas Rastenis, jo paties 
meniškai paruoštame lakšte per
skaitė savo sukurtas šiam įvy
kiui atžymėti eiles ir įteikė A. 
Mikulskiui.

Ansamblio atkvietimo ir ren
gimo iniciatorius ir rengėjas J. 
Jakubauskas savo kalboj e pa sakė, 
kad, jam ir jo poniai teikiama sa
lėje ir čia pagarba yra perdidelė. 
Be daugumos asmenų pritarimo, 
padrąsinimo jis vienas šio įvykio 
nebūtų galėjęs padaryti. Pareiškė 
padėką atskiriems asmenims. Už
baigė įteikdamas 50dol.monogra- 
fijos išleidimui visų Baltimo
rės lietuvių organizacijų vardu.

Poniai Onai Mikulskienei kvie
timo iniciatorius įteikė 25 puikių 
raudonų rožių puokštę, kaipo pa
dėką už nenuilstamą vadovavimą 
kanklių orkestrui.

Čiurlionio ansamblio vadovas 
A. Mikulskis, savo žodyje pasi
džiaugė, kad jisai ir choras pa
juto čia nuoširdžią šilumą ir dė" 
kingumą iš Baltimorės lietuvių 
ir vaišingumą ką tik atvykus ir 
štai dabar išvykstant. Tokio nuo
širdaus lietuviško dėmesio savo 
kelionėse su koncertais jiems 
labai, labai retai pasitaiko. Jisai 
pažymėjo, kad toksai dėmesys, 
nuoširdumas ir šiltumas jį ir 
choro dalyvius skatina neatlai- 
džiai tęsti savo darbą -- dainuo
ti. A. Mikulskis pasakė, kad kiek
vienas menininkas savo kūrybą 
išdalina visiems, nelyginant kaip 
šventąją komuniją. Kiekvienas 
menininkas kuria ne sau, bet vi
suomenei. Savo ir ansamblio na
rių vardu nuoširdžiai padėkojo 
organizatoriui ir klausytojams.

Dar ilgai neišblės Baltimorės 
lietuviams įspūdžiai, patirti per 
šį koncertą. Klausytojai taip bu
vo paveikti dainų išpildymu, kad 
600 asmenų auditorija buvo lyg 
apmirusi, jokio pašalinio šiame-

DAUG MOKOSI, PERMAZAI 
IŠMOKSTA

Švietimo vadovai kalba apie mokslo lygį Lietuvoje

Švietimo lygis sovietinio val
dymo laikais Lietuvoje rodomas 
ir vertinamas tik dideliais 
mokyklų ir moksleivių - studen
tų skaičiais: bendrojo lavinimo 
mokyklų kone trys tūkstančiai, iš 
jų kone puspenkto šimto pilnų vi
durinių (atseit, kaip buvusių gim
nazijų), per tūkstantį aštuonme
čių (kai senųjų pradinių ir ketur
klasių progimnazijų junginių): 74 
aukštesnėsės specialinės (kaip 
buvusios aukštesnėsės amatų) mo 
kyklos; visose tose mokyklose 
— pusė milijono su viršum moki
nių; aukštųjų mokyklų visas tuzi
nas, jose studentų 44,500; vien 
Kauno Politechnikos Institute, 
16,400 studentų, ir jis per metus 
jau išleidžia beveik trylika šimtų 
diplomuotų inžinierių. Ir taip to
liau.

Du Lietuvoj šiuo metu vyriau
si švietimo pareigūnai neseniai 
pažvelgė į švietimo padėtį ir šiek 
tiek iš kito šono.

Trečdalis- abiturientu 
netinka universitetui

M. Gedvilas, švietimo minist
ras, pranešime apie bendrojo la
vinimo mokyklų lygį, pabrėžė, 
kad iš 10,554 abiturientų, pereitą 
vasarą laikiusių egzaminus į aukš 
tąsias mokyklas,3387 (32%) neiš
laikė. Iš 316 jaunuolių, baigusių vi. 
dūrines mokyklas su aukso ar si
dabro medaliais, 160 (vos daugiau 
kaip pusė)pasirodėmaždaugver- 
ti medalių, o kiti turėjo būti įver
tinti žymiai silpniau, iš jų 62 (maž-

GREIT PRADĖSIME 
SPAUSDINTI REPORTAŽį
KARAS IŠ
ANAPUS...

jimo ir tik dainai užsibaigus pasi
pildavo audringi plojimai ir 
džiaugsmo bei pasigerėjimo 
šnabždesys. Klausytojų tarpe bu
vo ir svetimtaučių. Viena ameri
kietė, jauna dainininkė, prieš po
rą metų baigusi konservatoriją, 
pareiškė, kad melodijų ir išpil
dymo taip ji buvo paveikta, kad 
verkė; Stebėjosi, kodėl tokių pui
kių dainų neduoda radijo ir tele
vizija.

M. Karaša

daug kas penktas medalininkas) 
egzaminių irgi neišlaikė. Ypač, 
esą, blogai pasirodė vakarinių 
mokyklų abiturientai. Taigi, mo
kosi daug, išsimoko gerokai ma
žiau.

Mokyklos teisinasi esančios 
priverstos rūpintis, kad tik būtų 
daugiau baigiančių, kad nebū
tų antramečių. Vengdami papei
kimų, mokytojai menkiems 
mokiniams rašo patenkinamus ir 
net gerus pažymius, nes juo dau
giau statistikoj mokinių su gerais 
pažymiais, juo geresnis mokytojo 
vardas vyresnybės akyse. M. 
Gedvilas dabar konkrečiais pa
vyzdžiais rodė, kokių raštingų 
nemokšų esama tame didžiulia
me mokyklas baigusiųjų skaičiu
je. (Tar. Mokytojas, 1965%98)

Aukštoji mokykla 
primityvi

Henrikas Zabulis, aukštojo 
mokslo komiteto pirmininkas, tą 
patį dėstė ir apie aukštojo moks
lo lygį (pranešime, paskelbtame 
Mokslo ir Technikos žurnale, 9 
nr.):

"Bendras mokymo lygis aukš
tosiose mokyklose yra gana že
mas, o mokymo proceso organi
zacijai labai primityvi. Aukštoji 
mokykla proceso organizacija la
bai primityvi. Aukštoji mokykla 
palaipsniui labai priartėjo prie 
vidurinių mokyklų mokymo me
todikos".

"Juk per mūsų mokyklas" — 
pareiškia aukštojo mokslo komi
teto pirmininkas, — "praeina la
bai daug jaunų žmonių, kurie tik 
labai retais atvejais tikrai žino, 
ko jie siekia".

"Perdėtai daug vietos mokymo 
planuose buvo skiriama gamybi
niam mokymui (čia kalbama apie 
Chruščiovo reformas. E. red.) 
Perkrovimas gamybiniu darbu 
turėjo būti kompensuotas moky
mosi susilpninimu. Nusistovėjo 
naujas reikalavimų mastas, šiek 
tiek žemesnis, negu reikia".

"Studentai buvo stumiami iš 
kurso į kursą, nesistengiant iš
ryškinti gabiausius, atsijoti silp
nuosius".

Dabar tie dalykai esą vėl tai
somi. Bet kolkas -- specialistų 
skaičius statistikoj (ir propagan
doj) nurodomas tūkstančiais, o 
įmonėms tebetrūksta darbą mo
kančių specialistų ir, kaip sako 
H. Zabulis:

"respublika niekaip negali iš
bristi iš antros vietos Tarybų 
Sąjungoj praktikų gausumo at
žvilgiu". (Praktikai — specialis
tų vietose dirbantieji tos specia
lybės pramokę iš praktikos, o ne

(Nukelta į 6 psl.)
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pastatyti stoties laukiamajame 
suolų, 3) atnaujinti maršrutines 
rodykles... (ELTA)

Palestinoje, arti Betliejaus 
miesto, yra uoluotas urvas, prie 
kurio kadaise romėhai, kad iš
rautų iš žydų ir krikščionių at
minties šventas vietas, buvo pa
statę šventyklą savo dievo Adonio 
garbei. Čia buvo to dievo garbi
nimo centras.

Kas dabar garbina šį dievą?
Minėtame urve ant grindų pa

žymėta auksine žvaigžde vieta, 
kur buvo ėdžios ir kuriose gulė
jo Naujagimis žmogaus ir Die
vo Sūnus, Dievui ir žmogui mei
lės skelbėjas.

Žmonijos kelias surištas su 
fiziniu pasauliu, todėl žodis tu
rėjo tapti kūnu, būti pavyzdžiu 
žmogui, kad jis galėtų būti są
moningu meilės nešėju.

"Jei aš kalbėčiau žmonių ir an
gelų kalbomis, bet neturėčiau 
meilės, aš būčiau kaip žvangan
tis varis ir skambantis cimbo
las. Jei turėčiau pranašystės do
vaną, žinočiau visas paslaptis ir 
visokį mokslą; jei turėčiau visą 
tikėjimą, taip kad galėčiau kal
nus perkelti, o neturėčiau meilės- 
esu niekas.

Jei išdalinčiau visą mano lo
bį beturčiams valgydinti ir jei ati
duočiau savo kūną sudeginti, bet 
neturėčiau meilės, nieko tai man 
nepadėtų. Meilė yra kantri, ma
loninga. Meilė nepavydi, nesiel
gia sauvališkai, nesipučia. Ji yra 
nesididžiuojanti, neieško sau nau 
dos, riesusierzina, neįtaria piktu
mu, nesidžiaugia neteisybe, o 
džiaugiasi tiesa; nors visad nu
kenčia, visad tiki, visako ilgisi, 
viską pakelia.

Meilė niekuomet nepasibaigia, 
nors pranašystės paliaus buvu
sios, nors kalbų nebebus ir nors 
žinojimas nieku pavirs. Nes mes 
žinome tik dalinai ir dalinai pra
našaujame. O kai ateis kas yra 
tobula, paliaus buvę, kas yra dali
na.

Kai buvau kūdikis, kalbėjau 
kaip kūdikis, išmaniau kaip kūdi
kis, galvojau kaip kūdikis, o kai 
pasidariau vyru, nusikračiau kū
dikiškumu. Dabar mes matome 
lyg atspindinčią mįslę veidu į vei
dą. Dabar aš pažįstu dalinai, 
pažinsiu, kaip ir eSu pažintas. 
Taigi, dabar pasilieka trys daly
kai: tikėjimas, viltis, meilė; 
didžiausia jų tarpe — meilė" 

(I. Kor. XII—13).
Taigi, meilė yra ne vien tik 

skambus žodis, bet žmogaus bū
das ir darbas. Mintys, juslės,ins
tinktai turi būti suvaldomi, tik 
tuomet gimsta aukštesnis dvasi
nis sutvėrimas.

Luko XV -28 yra pavaizduo
tas vyresniojo brolio ir sūnaus 
palaidūno būdas. Žiūrint į nuodė
mę kasdieninio gyvenimo požiū
riu ją galima padalinti J geidu
lių nuodėmę ir būdo bei tempe
ramento nuodėmę. Paviršuti
niškai žvelgiant atrodo, kad jau
nesnysis vaizduojamas blogybių 
pavyzdžiu -- jis sugadino šeimos 
gerą vardą. Bet gali būti ir ki
taip, nes blogybėms svarstyklių 
nėra; subtilesnė nuodėmė nema
toma, nes ji yra dvasinio pobū
džio.

Pavydas, pyktis, išdidumas, ne
gailestingumas, savimeilė — tai 
lašai sudarą audrą, --taitempe
ramento žymės.

Keisčiausia, kad temperamen-

Daug mokosi...
(Atkelta iš 5 psl.) 

aukštojoj mokykloj. "Antrojoj 
vietoj praktikų gausumu” reiškia 
-- antroj vietoj nuo galo specia
listų aprūpinimu).

Pažymėjęs, kad aukštosios mo
kyklos Lietuvoj nemodernina- 
mos, jų tvarkytojas padėtį ver
tina šiuo pareiškimu:

"Mūsų respublikos aukštosios 
mokyklos šia prasme atsilieka ne 
tik nuo kitų respublikų aukštųjų 
mokyklų, bet tam tikra prasme 
netgi nuo mūsų technikumų".

Bet, esą: "Aukštųjų mokyklų 
kolektyvai stiprūs... Jie žino kas 
reikia daryti, norint ištaisyti esą. 
mus trūkumus". Turbūt, tikėda
masis, kad iš aukščiau nustato
mieji planai, kontingentai ir biu
džetai nesudraus jų nuo darymo 
to, ką jie žino, H. Zabulis tei
gia, kad padarys.

Kiekvienu atveju, abu aukšti 
švietimo srities pareigūnai pa
tikslino dabartinį Lietuvos švie
ti no paveikslą: kiekybiškai be ato
dairos ’šplėstą, kokybiškai nu
slinkus! žemyn. (ELTA) 

tas sugyvena su dorybėmis. Toks 
žmogus, nuėjęs į dangų, visiems 
šventiesiems ūpą sugadintų.

"Sakau jums-tai bus džiaugsmo 
danguje dėl vieno nusidėjėlio, da
rančio atgailą, daugiau ne kaip dėl 
devynių dešimtų devynių, kurie 
neprivalo atgailos" (Luko XV-7).

YRA KLASĖS IR 
BOLŠEVIKŲ 
SANTVARKOJE
Benagrinėjant dabartines lite

ratūros problemas Lietuvoj, dar 
prieš rašytojų suvažiavimą (ir 
prieš Mieželaičio kategorišką pa • 
kartojimą, kad rašytojų įkvėpimo 
šaltinis tebeturi būti komunistų 
partijos vadovybės nutarimai), 
vienas diskusijų dalyvis sampro- 
tautojams apie naujus laikus pri
minė, kad

"pagrindiniai socialistinio re
alizmo kriterijai lieka" (D. Šniu- 
kas, Tiesa, 1965/280).

Tas rašytojas sutinka, kad 
"mums nėra būtina turėti lietu
višką romaną iš kirpėjų, gais
rininkų ar laikraštininkų gyve
nimo... Bet ar mes galime nu
imti iš dienotvarkės šūkius: 
mums reikia knygų apie kolū
kinį kaimą; mums reikia knygų 
apie darbininkiją; mums reikia 
knygų apie inteligentiją. Čia jau 
ne profesijos. Čia klasės, čia 
socialiniai sluoksniai -- su savo 
problematika, sava psichologi
ja".

Taip -- sąmoningai ar netyčia 
-- tvirtina, kad "naujoj beklasi- 
nėj visuomenėj", kurią, kaip tei
gia režimo ideologai, jau ir Lie
tuvoj sukūrusi sovietinė santvar
ka, vėl yra trys klasės: 
kolchozininkų (kaimiečių žem
dirbių), miesto proletarų (pra
monės darbininkijos) ir inteli
gentijos (vadovaujančių pareigū
nų).

Klasių buvimą sovietinėj san
tvarkoj liudija daugelis ir kitų 
reiškinių, jų tarpe stipendijos 
studentijai. Lietuvoj dabar apie 
10P/o studentų gauna stipendijas, 
30 ar 35 rublius per mėnesį 
(maistas studentiškoj valgyk
loj — 25 rb., vieta bendrabučio 
kambary -- 1.50 rb., kitiems rei
kalams lieka pusketvirto ar pus- 
aštunto rublio per mėnesį). Sti
pendijų neskiriama tiems stu
dentams, kurių tėvai išsigali juos 
išlaikyti. Taigi, yra išsigalinčių 
ir neišsigalinčių klasės. (ELTA).

NEPATEKUSIEMS 
AUTOBUSAN — SUOLAI

STOTY

Priemiestinių Vilniaus autobu
sų stotyje kasininkai dažnai ne
spėja parduoti bilietų, oautobuse 
neleidžiama bilietus pardavinėti. 
Todėl autobusai dažnai išvažiuo
ja pustuščiai, o stoty lieka būriai 
nespėjusių bilietus įsigyti kelei
vių.

Po skundo Tiesos redakcijai 
(1965-270), autobusų administra
cija, vietoj pasodinusi dar bent 
vieną kasininką, arba leidusi bi
lietus parduoti autobusuose, nu
tarė: 1) sušaukti autobusų sto
ties tarnautojų susirinkimą ir ap 
svarstyti jų darbo sąlygas, 2)

SPAUSTUVĖ
6907 Superior Avenue, Cleveland, Ohic 44103 

Phone (216) 431-6344

• Priima užsakymus iš visų miestų Jung
tinėse Valstybėse ir Kanadoje.

• Spausdina ofsetu laikraščius, žurnalus, 
brošiūras, programas, katalogus ir kito
kius leidinius.

• Patarnauja organizacijoms, bendrovėms 
ir profesionalams: vizitinės kortelės, 
blankai, receptų, sąskaitų, sąmatų, at
skaitomybės ir kitokios f ormos; Jūsų 
adresai įvairių dydžių vokuose — regu-

. bariuose ir languotuose.
• Užsakymai išpildomi greitai ir sąžinin

gai.
Prie šio jungiamas čekis ar money order 10 dol, 

sumoje.

DIRVA

ŽADA DANGORAIŽIUS 
STATYTI VILNIUJE

Per ateinančius penkerius me
tus Vilniuje žada pastatyti 
800.000 kv. metrų gyvenamojo 
ploto, o paskui statysią po 400,000 
kv. metrų kasmet.

Vilniuje dabar yra beveik 
270,000 gyventojų. Sovietinės 
valdžios nustatyta gyenamojo plo - 
to norma asmeniui -- 9 kv. met
rai. Diduomenė gyvena ir erd
viau, bet žymi gyventojų dalis 
dar turi tenkintis net mažesniu 
plotu, negu valdžios nustatyta nor
ma. Pagal normą, Vilniuje rei
kia bent 2,400,000 kv. metrų gy
venamojo ploto. Pagal numatytą
jį statybos planą, tiek naujų namų 
turėtų būti pastatyta per 10metų. 
Jei gyventojų skaičius mieste 
nebedidėtų, tada -- tuo pačiu me
tu atnaujinus ir pataisius esamus 
namus -- būtų galima tikėtis kiek 
erdvesnių butų. Bet žymi dalis 
senų namų jau nebetaisytini. Dau
gelis jų numatoma griauti ir arba 
jų vietoj naujus statyti, arba tas 
vietas paversti parkais, o naujus 
statyti kitur.

Tačiau dar kalbama apie Vil
niaus gyventojų skaičiaus didė
jimą. Yra suprojektuotas net nau 
jas miestas šiaurės-vakarų Ne
ries pakrantėj, kur numato apgy- 
veindinti apie 115,000 gyventojų. 
Naujus gyvenamus plotus numa- 
tot statyti Jeruzalės-Baltupio ir 
Naujosios Vilnios priemiesčiuo
se, o 50 kilometrų ratu aplink 
Vilnių svajoja statyti 18-23 aukš 
tų administracinių pastatų. Bū
sią greito susisiekimo kelių sker
sai miestą, kuriais būsią galima 
važiuoti 100 km. (apie 60 mylių) 
per valandą greičiu.

šiuo metu Lietuvoj yra dar tik 
du "dangoraižiai": vienas devy
nių aukštų — Klaipėdos "kultū
ros namai", kitas -- tik neseniai 
baigtas Miestų Statybos Projek
tavimo Instituto pastatas Kaune, 
Vienybės (dabar Janonio) aikštė
je, vietoj 1944 metais susprog
dinto Vailokaičio namo. (ELTA)

KAUNO MEDIKAI 
AUKŠTUMOJE

* Sovietų Sąjungos Kardiologų 
(širdies ligų specialistų) sąjun
gos suvažiavimas neseniai įvyko 
Kaune, Medicinos Institute. T ris 
dienas trukusioj konferencijoj 
buvo pateikta per 50 pranešimų, 
jų tarpe keletas pranešimų 
kauniškių specialistų. Kauno Me
dicinos Institutas, ypač jo kardio
logai yra įgiję didelį autoritetą 
visos Rusijos medikų akyse, ir 
šios konferencijos surengimas 
Kaune yra vienas iš to autorite
to pripažinimo ženklų. (ELTA)

NESPAUSDINTI
B. SRUOGOS RAŠTAI

Prieš metus su viršum Vilniu
je įsteigtame teatro ir muzikos 
muziejuje, tarp 80 tūkstančiųdar 
ne visai sutvarkytų eksponatų, tu
rima keletas dar nespausdintųB. 
Sruogos rankraščių. Muziejus 
yra buvusiuose grafųUmiastovs- 
kių namuose, Trakų g. 2 nr. Ten, 
pačioje šio šimtmečio pradžioje 
vykę pirmieji slapti lietuviški 
vaidinimai. Muziejaus vedėja yra 
G. Aleksienė. (ELTA)

WASHINGTON, D. C.

♦ BALTUOSE RŪMUOSE pir
madienį, prieškalėdiniame kon
certe su Maryland Universiteto 
Madrigal dainininkų grupe daina
vo solo washingtonletė lietuvaitė 
Elena Jurgėlaitė ir duetą suMet- 
ropolitan operos baritonu Robert 
Merrill.

ši grupė Kalėdų pirmą dieną 
koncertuos per NBC radiją ir pa - 
risodys televizijos programoje 
Washingtone ir Baltimorėje,

QUO VADIS NAUJIENOS?
šiuo metu, kada visa patrioti

nė lietuvių visuomenė laisvaja
me pasaulyje vieningai veda ko
vą dėl Lietuvos išlaisvinimo, 
Chicagos lietuvių dienraštis Nau
jienos kaip tas Krylovo pasakė
čios vėžys, traukia vežimą at
gal, kada jis visų organizuoto
mis pastangomis vežamas pir
myn.

Tuoj po lapkričio 13 d. mani
festacijos New Yorke Naujienos 
užkabino bostoniškio Keleivio re
daktorių, kam jis organizavęs 
Bostono lietuvių ekskursiją į New 
Yorką. Jeigu jis ir būtų organi
zavęs, tai argi dėl to reikėtų 
Naujienose pykti? Manau, reik
tų tik džiaugtis.

Toliau, kaip pažymi dienraštis 
Draugas š.m. gruodžio mėn. 283 
Nr. straipsnyje:

"Lietuvių komunistų dienraš
tis Tiesa pravirko krokodilo aša
romis dėl lapkričio 13 d. demons
tracijų prieš okupantus..." Sia
me straipsnyje Vilniškė Tiesa, 
liedama tulžį ant visų demons
tracijos organizatorių, cituoja 
Naujienų pasisakymus šiais žo
džiais: ”... Numatydamas tokį fi
nalą, prieš kurį laiką dargi toks 
ištikimas nacionalistų ir jų šei
mininkų garsiakalbis Naujienos 
taip rašė: "Mums atrodo, kad 
visas reikalas pradėtas ne iš to 
galo. Pirmiausia reikėjo išsiaiš
kinti ir Amerikos lietuvių visuo
menei paaiškinti, ko siekiama 
lapkričio 13 d. demonstracija...? 
ir t.t...."

Ko buvo siekiama lapkričio 13 
d. demonstracija New Yorke, vi
sai lietuvių visuomenei ir net čia 

jau gimusiam trečiosios kartos 
lietuvių jaunimui buvo pilnai aiš
ku. Tik labai gaila, kad ui ne
buvo aišku Naujienoms.

Ir tikrai tenka liūdnai susi
mąstyti, kad Naujienos, per eilę 
metų daug nusipelnę lietuviškai 
raštijai ir lietuvių kalbai išeivi
joje, nesugeba suprasti aukš
čiausio tautos idealo: jos laisvės 
ir nepriklausomybės siekimo.

Ar buvo reikalo šį kartą Uip 
įtikti Maskvos pastatytiems sat
rapams okup. Lietuvoje?

Su rusišku okupantu, smurtu 
ir klasu išpešusiu Lietuvos lais^ 
vę, negali būti jokių kompromi
sų, kol jis nepasitrauks iš užim
to krašto. Kol jis to nepadarė, 
kova bus vedama visų laisvų lie
tuvių visomis priemonėmis, ne
pailstamai. Ir šią kovą jau su di
desne energija perima vesti lie
tuviškas jaunimas.

Bet koks mūsų šioje kovoje 
skaidymasis tik džiugina okupan
tą ir jam parsidavusius dabarti
nius Lietuvos valdytojus.

Laisvėje gyvendami, niekados 
nepamiršime mūsų brolių,parti
zanų krauju parašyto testamento 
žodžių: "Mes dantimis įsikibę 
laikomės Tėvų žemės, kol oku
panto buožė sudaužo mums gal
vą... užmerkiame akis su pilna
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RETA PROGA
įsigyti papiginta kaina Dirvos iš
leistas knygas.

PALIK AŠARAS MASKVOJE
B. ARMONIENĖS atsimininjai iš Sibiro, lie
tuvių kalboje. Knyga gausai iliustruota reto
mis nuotraukomis. KAINA $3.00

KELIAS I KAIRE4- C.
ALĖS RŪTOS romanas, premijuotas Dirvos 
konkurse. KAINA $3.00

DAILININKAS RAUBA
VINCO RAMONO novelės,

KAINA $3.00
ALMA MATER

R. SPALIO romanas iš studentų gyvenimo 
Nepr. Lietuvoje. KAINA $5.00
Visų keturių knygų bendra kaina $14.00, be< 
Dirvos skaitytojai naudodamies knygų išpar 
davimo vajum, moka tik

10 DOL. 
už keturias knygas.

--------------------IŠKIRPTI-----------------------

DIRVOS ADMINISTRACIJAI
6907 Superior Avenue
Cleveland. Ohio 11103

Prašau man išsiųsti keturias knygas: Palik Aša
ras Maskvoje. Kelias Į Kairę, Dailininkas Rauba 
ir Alma Mater. už papigintą kaina — 10 dol.

Pavardė ir vardas ....................................... .

Adresas .......... ........... .......................

Clevelande gruodžio 18 d. Katryna Bridžiūtė ir KorneliusA. Kara
lius sukūrė lietuvišką šeimą. Jaunasis yra baigęs Ohio Statė univer
sitetą ir dabar ruošiasi filosofijos profesūrai.

V. Pliodžinsko nuotrauka

burna šventos žemės, kad kiti ją 
labiau pamiltų..."!

Juo labiau Naujienos turėtų-su- 
prasti aukščiau pasakytus žo
džius, gal dingtų noras eiti su 
velniu riešutauti.

J.V. Sūdavas

CLEVELAND

* THE LITHUANIAN WOMEN’S 
CLUB metinis Kalėdų pobūvis 
įvyks antradienį, gruodžio 28 d. 
Stouffer's restorane, Erieview 
Towers. Pradžia 6:30 v.v.

LAISVĖS KOVU DAINOSA-
Autentiška lietuviu partizanu kūryba. Tai vertinga 

knyga, paminklas mūsų laisvės kovotojams.
Kietais viršeliais įrišta, poeto Jono Aisčio redaguo

ta, Lietuvos Nepriklausomybės Fondo išleista knyga gau
nama DIRVOJE. Kaina — 5 dol.

Siųskite čekį ar perlaidą šiuo adresu:
DIRVA, r/

6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
. • Julė Salasevičienė, vei

kli senosios kartos organi
zacijose, Kalėdas leidžia 
Lake County Memorial li
goninėje, kur jai gruodžio 
18 d. padaryta apendicito 
operacija.

Salasevičių žentas, Pet
ras Luiza, kuriam padary
ta antra galvos operacija, 
irgi negrįš Kalėdoms į na
mus. Linkime jiems greitai 
pasveikti.

• Čiurlionio Ansamblio 
tradicinis Naujų Metų suti
kimas įvyks Čiurlionio an
samblio namuose. Norintie
ji dalyvauti nedelsiant pra
šomi kreiptis į Danutę Dun- 
durienę telef.: 531-0284 nuo 
8 vai. iki 11 vai. vak.

Svečiai bus vaišinami 
kokteiliais nuo 8 iki 9 vai.

PADĖKA
Clev ei a n d o Nerin gos 

Skaučių Tuntas, gruodžio 
mėn. 5 d. iškilminga sueiga 
paminėjęs 15-tąją savo gy
vavimo sukaktį, nuoširdžiai 
dėkoja šv. Jurgio parapijos 
klebonui kun. B. Ivanaus
kui, kun. K. žemaičiui ir 
kun. P. Patlabai už jų dė
mesį ir paskatinantį žodį 
Clevelando skautėms.

Skautės dėkoja tuntą žo
džiu sveikinusiems: LSS 
Skaučių Seserijos Vyriau-

siajai Skautininkei O. Za- 
ilskienei, LB Clevelando I- 
sicb Apylinkės pirmininkui 
p. F. Eidimtui ir Pilėnų 
Tunto tuntininkui V. Stas
kevičiui.

Dėkojame šventę ruo
šiant daug padėjusioms 
skautininkėms; v. s. I. Jo
naitienei, ps. R. Nasvytie- 
nei ir ps. M. švarcienei.

Ypatinga padėka pri- 
kauso vaišių šeimininkėms 
ponioms Gaižutienei, Mai- 
nelienei, Matui evičienei, 
Prackienei ir Stuogienei bei 
visoms skaučių mamytėms 
aukojusioms vaišių stalui.

Neringos tuntas dėkoja

LIETUVIŲ KLUBO VADOVYBĖ 
savo gerbiamiems nariams, jųjų šeimoms 

ir bičiuliams rengia šaunų
NAUJŲ 1966 METŲ SUTIKIMĄ

Lietuvių Salės namuose.
Veiks valgių ir gėrimų bufetas. 

Šokiams gros gera muzika.
Stalai su paruoštais valgiais ii' gėrimais ir 
be jų, užsakomi iš anksto Lietuvių Klube 
darbo valandomis. Įėjimas su Lietuvių Klu
bo nario kortele ir narių rekomendacija.

Kviečia; Lietuvių Klubo Vadovybė

HOME «nd 
REMODEUNG 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS

JAKUBS <& SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
DelJa E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

DIRVA

Jaunimo Metų Komitetas Clevelande. 15 kairės j deginę: Dzinaras Kizys, Birutė Pautienytė, Danguolė 
Bartuškaitė, Mindaugas Leknickas, Neringa Kuncaitytė, Jurgis Šenbergas, Nijolė Sabątaitytė, Rimvydas 
Minkūnas, Eglė Augustinavičiūtė ir Povilas Mikšys. Nuotraukoje trūksta Felikso Eidimto.

V. Pliodžinsko nuotrauka

JAUNIMO METŲ KOMITETAS CLEVELANDE

JAV Lietuvių Bendruomenės 
centro valdybai prašant suda
ryti prie apylinkių valdybų vie
tinius Jaunimo Metų komitetus, 
LB Clevelando abiejų apylinkių 
vardu š.m, gruodžio 12 d., ant
ros apylinkės pirmininko P. Mik
šio bute, sudarytas šios sudėties 
Jaunimo Metų Komitetas: Džina- 
ras Kižys -- pirmininkas, Biru
tė Pautienytė — sekretorė, Eg
lė Augustinavičiūtė, Danguolė 
Bartuškaitė, Neringa Kuncaity
tė, Mindaugas Leknickas, Rim
vydas Minkūnas, Nijolė Sabatai- 
tytė, Jurgis Šenbergas; Feliksas

Dirvai, Draugui ir Tėvynės 
Garsų radijui, kurie šią 
šventę garsino ir rėmė.

Neringietės dėkoja vi
siems skaučių tėveliams bei 
visiems Clevelando lietu
viams, kurie ne tik šioje 
šventėje atsilankė, bet per 
15 metų skaučių veiklą rė
mė ir suprato.

Visiems dėkinga,
Neringos Tunto 

Vadija

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

IEŠKOMA 
ŠEIMININKĖ 

vyresnio amžiaus porai.
Tel. IV 1-6310.

(140-142)

Eidimtas -- pirmos apylinkės pir
mininkas ir Povilas Mikšys — 
antros apylinkės pirmininkas - 
koordinatoriai šio komiteto su 
apylinkių valdybomis.

Šio komiteto vienas iš svar
biausių tikslų, kad kaip daugiau 
suvažiuotų lietuvių jaunimo ir Į 
Clevelandą. Jiems suvažiavus, 
pajėgesnės lietuvių šeimos turė
tų juos priimti i svečius. Jie čia 
susipažintų su Clevelando ir jo 
apylinkių lietuvių jaunimu. Visi 
kartu vyktų į jaunimo stovyklą 
ir j kongresą. Mes jau turime 10 
šeimų, kurios su malonumu suti
ko priimti po vieną jaunuolį į sve. 
čius. Mes prašome visus lietu
vius, gyvenančius Chio valstijoje, 
tuojau komitetui pranešti, kas su
tiktų vieną ar daugiau iš tų at
vykstančių jaunuolių priimti. Su
teikiant žinias, prašom nurodyti, 
kas pageidautų priimti mergaitę, 
kas berniuką ir iš kurio krašto — 
Australijos, Europos, Kanados, 
Pietų Amerikos, Naujosios Ze
landijos ar iš kurio kito krašto. 
Žinias prašom siųsti komitetui 
šiuo adresu: Dzinaras Kižys -- 
18201 Hiller Avė., Cleveland, 
Chio. 44119, telef. 531.8429. Ži
nias žodžiu, raštu ar telefonupri • 
ima ir kiekvienas komiteto na
rys.

Komitetas prašo visus lietu
vius, rašant laiškus, ypač į už
sieni, datuoti 1966 metus JAUNI
MO METAIS, skatinti ir kviesti 
ten gyvenant} jaunimą, o jų tė
vams patarti, kad išleistų savo 
vaikus, kad lėšomis paremtų jų 
kelionę į Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresą ir Stovyklą,

Jaunimo Metų Komitetas
Clevelande

Visiems savo draugams ir bičiu

liams linki nuotaikingų

ŠVENČIŲ ir LAIMINGŲ

NAUJŲ METŲ

JONAS VELYKIS,
Clevelande

Vy tautas ir Nora
BRAZIULIAI,

nuoširdžiai sveikina visus bičiulius
ŠV. KALĖDŲ- ir NAUJŲ METŲ 

proga.

A---------------------------------
DOCTOR SONJA and FRANK 

TOPLAK —
DENTAL OFFICE AND I.ABORATORIE 

at 6420 St. Clair Avė.
U7SH ALL 77/E LITHUANIAN PATIENTS A 

M E R RY C H RlS T M AS 
AND

II AP PY N E \V Y E A R !

Nr. 140 — 7

jūsų
20th DISTRICT CONGRESSMAN

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga linkime neužmiršt, kad tik ver

gas trokšta sugyvent su komunistais.

LIETUVIŲ KONSERVATORIŲ
KLUBAS

ir

V7 • •eįLaiininyų
SKYRIAUS NARIAMS IR ŠEIMOMS LINKI

L.V.S. Ramove
Clevelando Skyriaus Valdyba

zd-------------------------------------------------

Gimines, bičiulius ir visus pažįsta

mus

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga nuoširdžiai sveikina ir linki vi

siems geriausios ateities

DR. A. ir K. MARTUS
Clevelande

LIETUVIŠKOS KNYGOS, 
PLOKŠTELĖS, 
MEDŽIO DROŽINIAI, 
AUDINIAI, GINTARAS

ir įvairios kitos importuotos dovanos!
Visa tai galite įsigyti, atvykę j naujai atidarytą 

DIRVOS krautuvę, 6907 Superior Avė.

Krautuvė atidaryta kasdien nuo 9 vai, ryto iki 6 vai. 
rak., šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. p. p.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• ALT S-gos Elizabeth’o skyrius pakėlė savo įnašą 
Vilties draugijai 100 dol. ir dabar jau yra dvigubu šim
tininku, įnešęs 210 dol.

Per trumpą laiką skyrius, per savo Įgaliotinį Stasį 
Lukoševičių, surinko Dirvai 12 naujų prenumeratorių.

KALĖDŲ ŠVENTES kilnume
ir

NAUJŲ METŲ 
pirmojo žingsnio viltingume 

aplankykim, tautiečiai lietuviai mintim 
vieni kitus, visi visus, 

kurie laisvėj be tėvynės, ir 
kurie tėvynėj be laisvės. 

SVEIKINKIM nepalūžusius valioj būti 
laisviems, TVIRTINKIM PASITIKĖJIMĄ 

Lietuvos laisvės kovos prasmingumu ir 
būtinu laimėjimu.

19G5 metams baigiantis,

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ
JAUNIMO METŲ PROGA 

nuoširdžiai sveikiname 
LAISVUOSIUS IR PAVERGTUOSIUS 

LIETUVIUS

ir linkime visiems švenčių džiaugsmo ir 
asmeninės sėkmės.

Tautinio mūsų kelio didžiuoju tikslu 
tebūna

LAISVA TAUTA NEPRIKLAUSOMOJE 
LIETUVOJE IR 

VIENINGA BEI STIPRI LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ SVETUR.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VALDYBA

JUOZAS J. BACHUNAS, 
pirmininkas

d

Visus savo bičiulius, gimines ar 

artimuosius

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga sveikina

Aldona ir Stepas 
MACKEVIČIAI,

New Yorke

d ;

ŠV. KALĖDŲ PROGA 

sveikiname visus mūsų mielus drau

gus ir pažįstamus ir visiems širdingai 

linkime

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

STEFANIJA SKUČIENĖ
ir

BIRUTĖ RIMGAIL1ENĖ

• Kalėdų švenčių proga, 
ALT Centro ValdyDa svei
kina visus patriotinius lie
tuvius Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse, visos ALT 
narius, skyrių valdybas, 
bendradarbiaujančių orga
nizacijų vadovybes, auko
tojus ir visus dirbančius 
Lietuvos laisvinimo darbą. 
Visiems linki geriausių ir 
sėkmingų Naujų 1966 Me
tų.

Ta pačia proga reiškia 
viltį, kad naujais 1966 me
tais su nemažesniu ryžtu 
bus dirbama Lietuvos iš
laisvinimui iš bolševikinės- 
rusiškos okupacijos. Bend
romis jėgomis ir besąlygi
niu pasiryžimu bei darbu 
pasieksime savo tikslo — 
laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos atstatymo.

NEW YORK

PRATĘSĖ VAJŲ
Gruodžio 16 gimtojo Bal

fo. skyriaus valdyba posė
džiavo ir nutarė rudens va
jų pratęsti iki 1966 m. sau
sio 15 d. Mat, per pirmą 
mėnesį atsiliepė tik pusė 
nuolatinių Balfo rėmėjų: 
jie aukojo duosniai (vidur
kis 10 dol.), bet ne visi at
siliepė. Jei dauguma atsi
lieptų, kad ir po penkinę 
aukodami, jie pralenktų 
duosniuosius, nes ir vande
nynai susidaro iš lašelių.

Skyriaus valdyba negali 
rėmėjų aplankyti, todėl au
kas Balfui prašo siųsti: 105 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
11211.

Vajaus u ž b a igtuvėms, 
sausio 29 d., rengiamas di
džiulis Balfo koncertas, ku
riame programą atliks me
nininkai iš Chicagos, Bos
tono ir Philadelphijos.

BOSTON

• Tradicinį Naujų Metų 
sutikimą rengia A. L. T. 
S-gos Bostono skyrius sa
vuose namuose — 484 E. 4 
St., So. Bostone, gruodžio 
31 d.

Programoje: lietuviški 
tradiciniai sutikimo papro
čiai. Dainuos solistas B. Po- 
vilavičius, akomponuojant 
komp. J. Gaideliui. Vaišių 
stalus paruoš lietuvės šei
mininkės. Rūbai — vakari
niai (semi-formal). Pra
džia: 9 vai. vakare.

Užsirašyti pas A. Vilė- 
niškį telef. A V 2-4093 iki 
š. m. gruodžio mėn. 27 d.

Narius ir jų svečius val
dyba maloniai kviečia atsi
lankyti į 1966 metų sutiki
mą.

SUKAKTUVINĖS 
AUKOS DIRVAI

J. Satkus, St. Catharines .. 4.60
X.Y„ Cleveland .............. 10.00
V. Dabrila, Worcester  2.00 
M. Mažeika, St. Joseph.........2.00
P, Mikoliūnas, Cleveland.... 5.00 
St. Vilinskas,Windsor..........4.00
J. Šalčius, Pittston................ 5.00
V. Degutis,Cleveland........... 2.00
P. Keturka........................... 3.00
A. M., Cleveland.............  4.00

AUKOS DIRVAI
R. Slivinskas, Chicago.........2.00
B. Kubilinskas, Chicagd........1.00
V. Vasikauskas, Richomnd.. 3.00 
A. Siliūnas, Chicago........... 4.00
A. Mišelis, Chicago............. 1.00
A. Butkūnas St. Charles .... 1.00
S. Petrulis, Omaha............  8.00
H. Gontar, St. Louis.......... 2.00
P. Karosas, New Brittain .'. 3.00 
B. Ginčauskas, Hammon ... 4.00 
M. Manomaitis, Boston .... 5.00
P. Puškorius, Cleveland.... 4.00
P. Vedeika, Detroit.............4.00
V., Tamošaitis, Los Angeles 1.00
J. Venskus, Providence .... 1.00
S. Mickus, Medinah...........  5.00
J. Juozaitis, Cleveland..... 2.00
P. Kazakas, Cleveland...... 2.00
L.A. Dargis, Meguon.........2.00
A. Saunorius, Rochester..... 1.00
A. Musteikis, Detroit............ 4.00
J. Matusevičius, Evanston... 4.00
P. Ličkus, Chicago..............1.00
J. Juodi s, Brooklyn...............5.00
J. Paltarokas, Chicago........2.00
P. Simols, Chicago...............4.00
P. Budnininkas, Gary..........4.00

— Mes mylime tėvynę 
Lietuvą, kad geriau čia 
krintame kiek galima bran
giau pardavę gyvybę, kaip 
vykstame į Sibirą. (Iš par
tizanų biuletenio). 'Įsirašy
kite į L. Fondo narių eiles 
kovai už lietuvių tautos 
šviesesni rytojų ir įamžin
kite save per LF vardyną 
Lietuvos istorijos lapuose. 
Įsirašyti galima kiekvieno
je LB apylinkėje ir tiesiog 
LF: 6643 So. Maplewood, 
Chicago, III. 60629. (Sk.)

BEVERLY SHORES

• Beverly Shores kalėdi
nė eglutė dalyvaujant Ka
lėdų Seniui, lietuvių vaiku
čiams buvo surengta gruo
džio 18 dieną Jonynų pa
talpose. Ta pačia proga vie
tos lietuviai pasiuntė kalė
dinę dovaną Vietname su
žeistam Amerikiečiui Ka
riui.

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Gimines, bičiulius ir visus pažįsta
mus

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga nuoširdžiai sveikina ir linki vi
siems geriausios ateities

Regina ir Jonas
ČIUBERKIAI

Maloniai kviečiame atsilankyti į Santa
ros-Šviesos rengiamą tradicinį

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ, 
gruodžio 31 d., Mar Lac House, 

Oak Park, Illinois

Šiltas bufetas ir šampanas prabangioje 
ir erdvioje salėje, grojant nuotaikingai mu
zikai.

Staliukus prašom užsakyti telefonu — 
778-1330 nuo 6 vai. vakaro savaites dienomis 
ir nuo 10 vai. ryto savaitgaliais. Ten pat pra
šome skambinti dėl smulkesniu informacijų.

Čiurlionio galerijoje Chicagoje 1966 m. sausio 8 d. 7 v.v. atidaroma 
Antano Nako tapybos paroda, kuri tęsis iki sausio 16 d. Parodą ren
gia Korpl Neo-Lithuania Chicagos skyrius. Nuotraukoje vienas iš A. 
Nako paveikslų "Mozarto Madona".

Z1

SVEIKINU SAVO ARTIMUOSIUS

CLEVELANDE IR VISUR KITUR

IR LINKIU

IR

oCaimin^bL 1966 melų

KAZYS S. KARPIUS

Cleveland-Euclid, Ohio

Visiems savo draugams ir bičiv

liams linkime nuotaikingų

ŠVENČIŲ ir LAIMINGŲ

NAUJŲ METŲ

Gražina ir Kazys 
SILIŪNAI

zdp—————————
LA} DVASIA LIETUVIŠKA VIS BŪNA IR 

AUKŠTYBĖN KELIĄ KŪNĄ'.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir 1966 METŲ
PROGA LINKI VISIEMS- DRAUGAMS IR PRIEŠAMS

Ona ir Antanas VILĖNIŠKIA1 
iš Bostono
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