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Lietuviu kančios Norilske
— Lietuviai, latviai, estai yra 

pati nelaimingiausia grupė iš vi
sų sovietinių vergų, — pasakoja 
asmuo, neseniai atsidūręs Vaka
ruose iš Norilsko vergų stovyk
los. — Ukrainai, kazokai, kau
kaziečiai, kaip "prityrę” sovie
tiniai piliečiai, jau yra prisitaikę 
prie raudotnojo rojaus sąlygų ir 
nusikratę nuo visų padorumo bei 
moralumo jausmų. Jie išmoko 
sukčiauti, simuliuoti ir apgaudi
nėti lygiai režimą, lygiai vieni Vę kišenių. Kiti nemokėjo nieko 
kitus. Gerai susipažinę su sto-, su jomis padaryti, bet buvusi 
vvlrlu rrvK’onimn Iširto_________ ~x______ _ • i___•__j__

ninko, jie net krosnis puikiai su
mūrija, ir t.t.

Taišete, kur kaliniai turi sta
tyti naujas trobeles — barakus 
kaliniams, pasityčiojimo tikslu 
pabaltiečiai buvo priskirti staty
ti pastatą, prie kurio buvo pa
dėtas didelis užrašas "Rezervuo
ta Churchilliui ir Eisenhowe- 
riui.”

Kartą kaliniams buvę išduo
tos naujos kelnės, kuriose nebu-

voje lietuvius, nes visų pabal
tiečių tarpe jam tekę sutikti 
daugiau lietuvių.

* *

Klimatas Norilsko srityje pa
kenčiamas. Nors visada šalta, 
bet beveik nėra vėjo, todėl net 
50 lapsn. C žemiau nulio galima 
atlaikyti.

Kalinius kelia 6 vai. rytą — 
skambina plaktuku į bėgio gaba
lą ir palydi skambinimą nekar- 
totiniu keiksmu. Skubiai nusi
prausus, renkamasi į "valgyklą” 
grupėmis. Čia duoda "barščių’,’ 
dvokiančios sriubos: vanduo su 
trupučiu apgedusių bulvių ir 
griežčių, kurion vieton druskos 
yra įmesta stipriai sūdytos žu
vies, kaip
sriubos 300 gramų (10-11 unci- 

duonos. Tuos pusryčius rei- 
pavalgyti per 10 minučių, 
"valgykloj” yra vietos tik 
žmonių, o turi pereiti arti

"prieskonių”. Prie

O $

vykių gyvenimo "kombinacijo- 
Imis”, jie vartoja visokiausiias 
gudrybes ir suktybes, kad pa
lengvintų savo gyvenimą. To vi
siškai nemoka pabaltiečiai. Jie 
dirba sunkiai ir stengiasi įvyk
dyti normas. Dėl to jie kenčia ir 
miršta peranksti nusikamavę. 
Bet jie nesupranta kas tai yra 
būti "blatnais”, nors tai yra vie
nintelis receptas išsilaikyti so
vietinėj santvarkoj. Jų padoru
mas ir sąžiningumas juos žudo.

Norilsko stovyklų sistemoje, 
kur yra apie 100,000 kalinių ir 
Taišeto rajone, kur esą apie 
55,000, vidutiniškai apie 60 pro
centų kalinių esą Ukrainai, kazo
kai ir kaukaziečiai, apie 30 pro
centų pabaltiečių, likusieji kitų 
tautybių. Tarp politinių 1 linių, 
esą ne Jr?" ■ k .as >) •
centas rusų. Daug didesnis rusų 
procentas kriminalinių kalinių 
tarpe. \

Pasakotojas yra ilgesnį laiką 
buvęs stovykloje, kurioje buvo 
apie 600 pabaltiečių. Tos grupės 
vadovai esą du lietuviai ūkinin
kai (atsimena ir pavardes), nu
teisti 25 metams dar 1944 ar 
1945 metais. Mini taip pat vieną 
estų karininką, kuris esąs žy
mus savųjų tarpe.

Kartą pasakotojas kalbėjęsis 
su minėtais lietuviais apie Jung
tinių Tautų kaltinimą sovietams 
dėl genocido, žinios apie tai jų 
buvusios surinktos tik iš sovie
tinės spaudos nuotrupų. Jie vis
dėlto sugebėję išsiaiškniti, ką 
reiškia tas žodis — genocidas. 
Jie supratę, kad tai yra tautų 
naikinimas. Tiems lietuviams la
bai rūpėję, kad kas patvirtintų 
jų tikėjimą, jog tie kaltinimai 
dėl sovietinio genocido turi gal
voje taip pat ir Pabaltijo kraš
tus. Tatai jiems buvęs didelis 
dvasios sustiprinimas, ženklas, 
kad jie nėra Vakaruose užmirš
ti. Bet jie buvę gana skeptiški 
dėl vakariečių žodinių priemonių, 
vadindami vakariečius perdide- 
liais optimistais.

Taišete pasakotojas irgi susi
tiko su pabaltiečiais, kurių tarpe 
mini du lietuvius, laikomus ten 
esančios lietuvių grupės vadais. 
(Tarp latvių esą įžymūs du bu
vę komunistiniai generolai...).

Ir tenai, sako, visi pabaltie
čiai laikosi drauge, palaiko auk
što laipsnio drausmę ir moralę. 
Iš lietuvių tik vienas yra žino
mas išdavikas, tai tūlas Gylys, 
apie 45 metų amžiaus, gabus 
technikas. Jis esąs MVD šnipas, 
daugelį įskundęs (už tai, nors 
sveikas ir, palyginti, jaunas, gau
nąs vis lengvą darbą), tad lietu
vių ir visų pabaltiečių ypatingai 
nekenčiamas. »

Pabaltiečiai esą pagarsėję sto
vyklos savo gabumu ir išradin
gumu.

—- Jie viską gali padaryti, — 
sako pasakotojas, — ir juos te
nai vadina "mastera na vsie ru
ki” (meistrai visomis rankomis, 
t. y., moka visokius darbus). Jie Taylor. Turkijos štabo viršininkas vieši JAV ir susipažįsta su 
atliks ir staliaus darbą, ir mūri

sensacija stovykloje, kai netru
kus pabaltiečiai pasirodę beturį 
kišenes savo kelnėse ... Jie taip 
pat esą garsūs, kaip geri elektro
technikai. Senųjų sovietų pilie
čių tarpe esą elektrotechnikų, 
bet jų parengimas esąs labai pa
viršutiniškas, todėl pabaltiečių 
sugebėjimai ir toje srityje kelią 
tiesiog visų kitų nusistebėjimą.

Koks skirtumas pabaltiečių ir 
kitų savitarpio santykiuose, pa
sakotojo nuomone geriausiai pa
vaizduoja toks pavyzdys. Imkim, 
sako, žmonės dirba miške, nešio
ja rankomis sienojus. Jei pora 
ukrainų suklumpa ar beveik alp
sta po sunkia našta, trečias jų 
tautietis nusišypsos ir pasakys: 
"Tegu pajunta sovietinės san
tvarkos svorį, geriau atsimins..'.” 
> J<>kad neatsitinka tarp pj- 
baltiečlų. Jie tuojau šoks padėti 
nusilpusiam savo tautiečiui.

Tačiau kitais atžvilgiais pa
baltiečių būklė yra desprėatiška. 
Jie neturi nei pagalbos, nei glo
bos. Yra stovyklose žydų. Jie su
silaukia slaptai įvairios pagalbos 
iš kitų žyd.ų Tarp sargybinių 
yra ukrainų, kurie primerkia akį, 
jei ką ukrainas kalinys pasuk- 
čiauja ar pasimuliuoja. Pabaltie
čiai tokios protekcijos neturi. 
Jiems neleidžia net ir su gimi
nėmis susisiekti...

Geriausi pabaltiečių draugai 
yra Ukrainai "banderovcai” __
Banderos armijos kariai. Jie pa
skatina tylius ir kantrius pabal- 
tiečius parodyti daugiau atspa- tieji kaliniai per dieną gauna 700 
rūmo ir net arogantiškumo prieš 
sargybinius.

Daugumas pabaltiečių neturi 
žinių apie savo šeimas, nes vy
rai daugiausia yra nuteisti 25 
metams, pakeliui į Sibirą atskir
ti nuo šeimų. Ir jų vaikai daž
niausia yra atskirti nuo motinų, 
nusiųsti į kitas stovyklas auklėti 
"komunistinėje dvasioje”.

— Pabaltiečiai yra kupini il
gesio ir nusiminimo. Jų likimas 
yra ryškiausias pavyzdys baisios 
žmonių kankinimo tragedijos so
vietinėje priespaudoje, — pa
reiškia pasakotojas, pažymėda
mas, kad kalbėdamas apie pabal-

I

ju) 
kia 
nes 
120 .. 
3000. Pirmieji eina valgyti tie, 
kurie turi vykti darban už sto
vyklos ribų. Paskutiniai maistą 
gauna sergantieji.

Darbo grupės sudaromos iš 
30-35 vyrų. Jas MVD sargybiniai 
su šunimis varo į už maždaug 
puskilometrio esančias anglių 
kasyklas. Tenai darbo diena 
trunka oficialiai 10 valandų, bet 
su kelione ir nusiprausimu už
trunka ilgiau, šachtoje juntamas 
nuolatinis šalto oro skersvėjis, 
tikras ligų šaltinis. Vienoje sto
vykloje (iš apie 3000) nuolat 
sirp fayĄ. fhie 200 ir 2-3 mirdavo 
kas savaitę. Miręs siunčiamas į 
"ligoninę” padaryti "skrodimui”. 
Ten plaktuku perskeliamas la
vono kiaušas ir peiliu perplauna
mas pilvas — "patikrinimas”, 
kad žmogus tikrai miręs ... Po 
to nuogas kūnas metamas į gilią 
šacotą, virš kitų, anksčiau įmes
tųjų. Tik po sukilimo buvo leista 
ukrainams, kazokams ir pabal- 
tiečiams patiems savuosius pa
laidoti jų pačių iškastuose ka
puose.

Stovykloje No. 2 buvo 12 įvai
rių tikybų dvasininkų, jų tarpe 
ukrainas unijotų teologijos pro
fesorius.

Skirtą darbo normą atliekan-

gramų (apie pusantro svaro) 
duonos, tris kartus per dieną 
sriubos ir 150-200 gramų menkos 
rūšies kviečiukų košės. Neatli- 
kusieji normos gauna tik 300 
gramų duonos ir du kartu sriu
bos per dieną. Kartais sargybi
niai nepraneša, kas normos ne
atliko. Tai jie daro savo naudai, 
nes, jei bus daug kalinių nusil
pusių dėl maisto stokos, liks ne
atliktas darbas ir jie gali netek
ti geros vietos ...

Vakare ta pati procesija, lydi
ma sargybinių ir šunų, grįžta iš 
kasyklų stovyklon. Po vakarie
nės visos durys uždaromos ir iš-■ RUU nuiuvuuiiiu  ̂ <V IICŪ V10V0 UU1JO UiUalVlllUO IX 10

tiečius jis žymia dalimi turi gal-| vargę kaliniai krinta į trimis

Turkijos generalinio štabo viršininkui gen. Ismail Hakki Tuna- 
boylu įteikiamas JAV legiono medalis. Įteikia gen. Maxwell D.

naujaisiais kariuomenės ginklais.

Amerikiečių-anglų 
pasitarimai

Amerikos iniciatyva yra pa
kviesti į JAV atvykti Didžiosios 
Britanijos ministeris pirminin
kas Edenas ir užsienių reikalų 
ministeris Macmillanas draugiš
kiems pasitarimams. Aišku, kad 
prieš įvykstant tiems pasitari
mams, bus išstudijuotos tos pro
blemos, kurios pasitarimuose bus 
liečiamos.

Kokius klausimus tie pasita
rimai lies oficialiai neskelbiama, 
bet informūoti laikraštininkai 
sako, kad jie liesią vakariečių 
poziciją pradėjus sovietams nau
jais metodais vesti šaltąjį karą.

Pasitarimai, į kuriuos be 
kviestųjų aukštų pareigūnų nu
matyti ir gausūs palydovai, įvyk
sią ateinančių metų vasario mėn. 
pabaigoje.

Apie tuos pasitarimus, kai tik 
jų sumanymas buvo paskelbtas, 
iš Europos laisvųjų kraštų pasi
girdo lengvesnis atsidūsimas, 
kad "Ženevos dvasia”, kuri so
vietams buvo atnešusi tiek daug 
dar nesuskaičiuotų laimėjimų, 
pagaliau suprasta, įvertinta ir 
joje pamatyta dar viena Mask
vos apgaulė.

RIMTAS PAVOJUS
Ilgesnį laiką vokiečiai svarstė 

priežastis, kodėl irisai sulaikė 
pažadėtų belaisvių gražinimą. 
Iki spalio mėn. pabaigos jie gra
žino apie 5000 belaisvių. Kita 
tiek buvo sulaikyta, net buvusių 
visiškai netoli Vokietijos sienų.

Praėjusią savaitę tas priežas
tis Maskvos spauda atskleidė. 
Esą, Vakarų Vokietijoje dar esą 
apie 100,000 sovietų piliečių, ku-

aukštais sustatytas lovas. Oras 
barakuose be galo tvankus, nes 
nėra ventiliacijos, žiemą daug 
kur kaliniai išmuša langus, kad 
įeitų bent kiek šviežio oro.

Išeinamų vietų barakuose nė
ra. Yra tik du ar trys indai, ku
rių laikymo vieta vadinama ... 
"raudonuoju kampeliu”. Blakės 
yra antri iš eilės kraujo ištroškę 
kalinių kankintojai. Administra
cija kartais sumano "dezinfekuo
ti” barakus. Barakai atidaromi, 
čiužiniai išnešami į primityvią 
pirtį, kur juos "dezinfekuoja” 
garu. Bet Blakės tik juokiasi iš 
tokių priemonių ir visada išeina 
laimėtojos...

(Perkelta i 8 pusi)
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Penki kariai prakaituoja valydami JAV atominės patrankos vamz
dį. Valymo šepečio kotas yra 48 pėdų ilgio__

Ar tylėti dėl sandėrių politikos?

PIRMIEJI 
DARBAI..

Anksčiau buvo daug kalbėta ir 
rašyta apie dūšios palaikymą kū
ne. Ir tie rašymai vis buvo tai
komi tautininkams, kad, girdi, 
Nepriklausomybės Fondas įsteig
tas tik tautininkų žmonėms Eu
ropoje išlaikyti.

Manome, kad Nepriklausomy
bės Fondas visuomenei paskelbs, 
kiek jis pinigų surenka ir kaip 
juos išleidžia. Tada paaiškės ko
kiais tikslais tos kalbos ir tie 
rašymai buvo organizuojami.

Naujoji VLIKo vadovybė, su
daryta prieš savaitę, pirmiausia 
susirūpino ne kuo kitu, kaip tik 
"dūšios kūne” išlaikymu, ir dar 
geru išlaikymu ... Dr. P. Kar
veliui nutarė paskirti po $12.00 
dienpinigių už 40 dienų, kurias 
jis čia praleido. Kun. M. Krupa
vičiui, buvusiam VLIKo pirmi
ninkui, iki sausio mėn. 15 d. (at
seit tiek laiko bus JAV), taip 
pat po $12.00 dienpinigių. Karo
liui žalkauskui, buv. VT pirmi
ninkui numatyta išmokėti kon- 
pensacija ir kelionės išlaidos, 
drauge su žmona, grįžtant į JAV.

V. RASTENIS

ALT suvažiavimui buvo pasiū
lyta tam tikru pareiškimu kreip
tis į Jungtinių Valstybių vyriau
sybę, prašant ją atsisakyti san
dėrio, kuriuo už sovietų sutiki
mą įsileisti į Jungtines Tautas

rie ten tebelaikomi, negražinami 
į kilmės kraštus, ten varą žalingą 
propagandą pagal iš anksto ame
rikiečių paruoštus planus.

čia nėra galimybės gilintis į 
visas tas smulkmenas, kurias 
slepia toks Maskvos elgesys, bet 
viena aišku, kad tuo sudaromos 
naujos, labai sunkios aplinkybės 
tremtiniams Vokietijoje. Ir rei
kalui paaiškėjus, vėl reikia imtis 
visų atsargumo priemonių, in- 
tervenuojant vokiečius, kad so 
vietams nebūtų padaryta 
laidų tremtinių sąskaita.

DIRVAI

nuo-

sky-ALT S-gos Waterburio 
rius siunčia nuoširdžiausius svei
kinimus ir geriausius linkėjimus 
40 metų sukakties proga. Ne 
kiekvienas laikraštis turėjo lai
mės sulaukti tokio gražaus am
žiaus. Ne kiekvienam pavyko 
tiek prisidėti prie mūsų Tėvy
nės reikalų gynimo.

Su nuoširduoju sveikiname 
"Dirvą”, linkėdami ir toliau mū
sų tėvynainiams nešti kultūrinę 
šviesą, taip pat, mielam redak
toriui B. Gaidžiūnui stiprios svei
katos ir ištvermės, dirbant šį 
sunkų, bet mums visiems nau
dingą darbą.

Jubilėjaus proga siunčiame 
nors kuklią $10 auką, ir linkime 
ilgiausių metų Dirvai, jos leidė
jams ir bendradarbiams.

Dr. M. J. Colney,
ALT S-gos skyriaus pirm.

13-14 nekomunistinių (ar bent 
tuo tarpu nekomunistinių) vals
tybių būtų sutikta įsileisti ir 4-5 
komunistines delegacijas.

Suvažiavimo dalyviai lyg ir 
buvo linkę pritarti tokiam pa
siūlymui, bet ALT sekretorius 
pareiškė kitokią nuomonę, ir pa
siūlymas tapo perduotas svars
tyti Vykdomajam Komitetui, ki
taip sakant, tapo palaidotas, nes 
ligi jis per nepalankų sekretorių 
pasieks Vykdomojo Komiteto po
sėdį, šaukštai bus jau popiet.

Bet Pavergtųjų Tautų Seimas, 
kuriame yra ir lietuvių delega
ciją tuo klausimu yra kitokios 
nuomonės, negu ALT sekreto
rius. Jie, devynių pavergtų Eu
ropos tautų vardu, kreipėsi į 
Jungtinių Valstybių, Didžiosios 
Britanijos, Pranc.ūzijos vyriau
sybes ir visas nekomunistinių 
kraštų delegacijas Jungtinėse 
Tautose, išdėstydami, kodėl tas 
sandėris yra žalingas, priešin
gas Jungtinių Tautų nuostatams, 
Tarptautinio Teismo nutarimams 
ir net moraliniams principams. 
Yra prašoma to sandėrio nevyk
dyti, tai yra, marionetinių dele
gacijų, norinčių Jungtinėse Tau
tose atstovauti Albanijai, Bul
garijai, Rumunijai ir Vengrijai, 
ar kalbėti net ir tokios peva vals
tybės vardu, kaip vadinamoji Iš
orinė Mongolija, į Jungtinių 
Tautų Organizaciją neįsileisti.

To devynių tautų delegacijų 
bendro nusistatymo ALT nepa
rėmė. Gerai, kad bent nepadarė 
priešingo pareiškimo. Bet vis
tiek, nuomonės skirtumas dėl žy
gio tarptautinėje plotmėje tarp 
lietuvių delegacijos Pavergtųjų 
Europos Tautų Seime ir tarp 
Amerikos Lietuvių Tarybos ofi
cialaus nusistatymo gali atsiras
ti, jei Vykdomasis Komitetas 
priims jo sekretoriaus pažiūrą.

VISAM PASAULY
• Berlyno klausimas vėl jaudina didžiuosius. Maskva ir Ry

tų Berlyno komunistai Berlyną laiko Rytų Vokietijos, Demokrati
nės Respublikos sostine. Atseit, amerikiečiai, anglai ir prancūzai, 
skubiai kraustykitės... Ką dėl tokių pareiškimų darys vakarie
čiai, dar neaišku, nes dabar rašo tik protestus ...

• Jungtinėse Tautose vis daugiau įsitikinama, kad Indijos 
atstovas Krišna Menon dirba Maskvos naudai. Jo laikysena ir 
daromi pareiškimai yra tarsi Maskvos surežisuoti.

• šiais metais JAV suorganizuotoj saugaus važiavimo die
noj užsimušė 64 žmonės. Praėjusiais metais per tokią dieną užsi
mušė 51 žmogus. Ohio valstybė nelaimių skaičiuje buvo pirmose 
eilėse.

• Maskva praneša, kad gruodžio 23 d. susirinks Aukščiau
sioji Taryba. Atseit, tą dieną jie vieningai vėl nutars kokį Krem
liaus bosų naują pasiūlymą ...

• Respublikonų atstovų rūmų vado Martin pareiškimas, 
atsilankius į pasitarimą pas prezidentą Eisenhovverį, duoda su
prasti, kad Eisenhoweris kandidatuosiąs į prezidentus 1956 m. 
rinkimuose.

'■ • Kruščiovas ir Bulganinas, lankydamiesi Burmoje, tenykš- 
tiems vyriausybės nariams pažadėjo visokią pagalbą, kokios anie 
paprašysią. Nevengė padaryti didelių priekaištų Anglijai, nors 
Anglija juos yra užkvietusi atsilankyti salose. Dauguma anglų 
dėl tokio pakvietimo reiškia pasipiktinimus.

Kas teisus?
Dr. P. Grigaitis savo pažiūrą 

grindė tuo, kad, esą, jeigu jau 
protestuojama prieš naujų ma
rionetinių delegacijų įsileidimą, 
tai būkim nuoseklūs ir protestuo- 
kim prieš tokių tenai jau esan
čių delegacijų laikymą. Tai yra, 
reikalaukim, kad būtų išmestos 
marionetinės neva Lenkijos bei 
Čekoslovakijos delegacijos, o taip 
pat ir pačios Sovietų Sąjungos 
su Ukrainos ir Gudijos priedais, 
kurios irgi nei kiek ne daugiau 
atstovauja atitinkamoms tau
toms, negu atstovautų tos žada
mos įsileisti delegacijos. O jeigu 
sutinkama su esamųjų marione
tinių delegacijų buvimu, tai ar 
čia svarbu, jeigu dar kelias to
kias delegacijas įsileis? Juk jos 
nepakeisiančios daugumos san
tykio Jungtinėse Tautose, ypač, 
jeigu už tai bus proga pagaliau 
priimti ir 13-14 kitų valstybių, 
kurios yra pageidaujamos, kurių 
tarpe yra, pavyzdžiui, Italija, 
Suomija...

Pavergtųjų Tautų Seimo ge-

neralinio komiteto visi nariai (jų 
tarpe ir lietuvių atstovas jame, 

I p. V. Sidzikauskas) lapkričio 23 
dienos ”New York Times” vie
šai išdėstė visus motyvus, dėl ko 
kalbamų naujų marionetinių de
legacijų įsileidimas būtų nesu
derinamas su Jungtinių Tautų 
nuostatais. Be to, jis pabrėžė, 
kad tų delegacijų įsileidimas 
kaip tik dabar būtų smūgis lais
vųjų kraštų sąjungininkams — 
laisvės kovotojams anapus Ge
ležinės uždangos, nes tai duotų 
naujo kuro komunistų propagan
dai, tvirtinančiai, kai Vakarai 
tik tuščiažodžiauja apie išlaisvi
nimą, o tikrumoje draugauja su 
pavergėjais. Tatai būtų dar vie
nas pavergtųjų pasumėjimas į 
neviltį. Jie taip pat primena, kad 
priėmimo į Jungtines tautas; 

. tvarkymas sandėrio Keliu ("jūs 
nesipriešinkit mūsiškiams, mes 
tylėsim dėl jūsiškių”...) yra 
priešingas moraliniams princi
pams, kurių ligi šiol buvo sten
giamasi laikytis.

Iš tikrųjų, jeigu Jungtinėse 
Tautose jau ir yra bent penkios 
tokios delegacijos, kurių buvimą 
ten laikome nesuderinamu su 
Jungtinių Tautų principais, tai 
ar tas reiškia, kad, kartą nusidė
jus, jau pateisinamas ir tolesnis 
bridimas į tokias pačias nuodė
mes? Toks bridimas gilyn tikrai 
turėtų tik vieną pasėką, būtent, 
kad Maskva prieš svyruojančius 
laisvuosius kraštus ir ypač prieš 
savo pavergtuosius gautų progos 
tik pasididžiuoti: štai, mes ir vėl 
žygiuojame pirmyn, prieš mūsų 
galybę ir vėl visi lenkiasi, taigi 
jūs, kurie jau esat mūsų ranko
se, pameskit visas svajones, kad 
kas nors jus iš mūsų išlups, o 
jūs, kurie dar neapsisprendžiat, 
vis abejojat, apsidairykit kas 
dedasi ir verčiau paskubėkit ge
ruoju mūsų vežiman sėstis!...

Čia reikia dar prisiminti (ir 
AL Tarybai įsidėmėti), kad dėl 
tų jau esamų Jungtinėse Tauto
se marionetinių delegacijų, ir 
specialiai dėl Sovietų Sąjungos 
delegacijos savo laiku nuolat pa- 
reiškiami protestai, pabrėžiant, 

. kad nei vadinamosios Lenkijos 
ar Čekoslovakijos delegacijos nė
ra savo kraštų atstovės, nei juo 
labiau Sovietų Sąjungos delega
cija nėra Pabaltijo kraštų dele
gacija.

Sandėrio šalininkai ar teisin- 
tojai, prie kurių, tegu ir ne labai 
džiugiai, jungiasi ir ALT sekre
torius, apie šią pasėką, kuri čia 
minėta, lyg ir negalvoja, o skai
čiuoja, kiek bus naudos, kai ša-

■ lia 4 ar 5 priešingų balsų astiras 
' ir 13 ar 14 "gerų” balsų Jungti

nėse Tautose.
1 Bet ta "nauda” labai abejotina.
■ Imkim Suomiją. Ar jos delega-
■ cija, Suomijai esant dabartinėje 

padėtyje, dažnai drįs balsuoti
■ prieš sovietų užsimojimus, O Af

ganistanas? O Indonezija? O kas 
dar gali atsitikti Laosu, Kam
bodža? O kaip balsuos arabų

(Perkelta į 5 p«l.)
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• Dr. S. Biežis, ALT S-gos pir
mininkas, ateinančią savaitę 
New Yorko tautininkams pada
rys pranešimą organizaciniais 
klausimais.

v

Sfa savaitę...

• J. Ginkus, J. Valakas ir V. 
Alksninis išrinkti į neseniai su
darytą New Yorko lietuvių tau
tinių organizacijų centro vado
vybę. Sudarytas centras apjun
gia aštuonias 
jus.
• J. Šlepetys, 
nės Tarybos
Vakselis, A. Dimas, J. Gerdvi- 
lienė ir kun. V. Dabušis sudaro 
Naujųjų Metų sutikimui rengti

vietos organizaci-

A. L. Bendruome- 
pirmininkas, A.

Balys Gaidžiūnas

rio pirmininku yra agronomas 
Jurgis Sirusas, gruodžio 10 die
ną Belecko svetainėje minės sa
vo veiklos penkmetį.
• Kap. Vaclovas Alksninis vado
vavo kariuomenės šventės mi
nėjimui Brooklyne. Pagrindinę 
kalbą pasakė pulk. Vėbra, meni
nę dalį atliko pianistė Kepalaitė, 
skautų vyčių oktetas ir Mairo
nio mokyklos mokinių tautinių 
šokių grupė.
• Gabrielis Rajeckas gruodžio1 
mėn. 11 d., sekmadienį, dalyvaus! 
Washingtone viešo kalbėjimo' 
konteste tema: ”1 speak for De-' 
mocracy”. Kontestas tą dieną:

Europoje likusių tremtinių 
skurdas yra toks didelis, kad 
kasdienės duonos kąsnis, sudaro 
didžiausio rūpesčio. Apranga ei
na jau antroje vietoje ir yra 
pasibaisėtinai prasta. Todėl 
kiekvienas, kad ir panašiotas 
daiktas atneša didelio džiaugsmo 
ir didelio palengvinimo užaugu
siems ir vaikams.

FROM

MAYOR ANTHONY J. CELEBREZZE

AND

Ir vėl Kalėinių sveikinimųPraėjusią savaitę paskelbėme 
naują VLIKo vadovybės sudėtį, kortelės, atvirutės. Vėl glėbiai 
Kada redakcijai apie naują 
VLIKo vadovybės sudėtį telefo
nu pranešė mūsų New Yorko 
bendradarbis, redaktorius tik
rai nustebo. Po trumpos pauzos 
bendradarbis telefonu paklausė:

— Ką, šis sąstatas turbūt už
ėmė žadą?

— Tikrai, atsakiau, visko bu
vo galima tikėtis, bet taip išgal
voti tai jau menas, bet iš antro 
galo.

Pasikalbėjimas lieka pasikal
bėjimu. Dabartinį VLIKą suda
rančioms grupėms valia daryti 
taip, kaip jos išmano, bet labai 
keista, kad į vyriausius vadus 
renkami tokie asmenys, kurie 
okupacijų metais nėra parodę tu
rį nugarkaulį, yra paklusę oku
pantams.

Vienok šioj sudėty yra vienas 
tikrai garbingas asmuo, tai prof. 
J. Kaminskas-Kairys. Kaip ten 
bebūtų, kad jis socialdemokra
tas, bet jo darbai Lietuvai jai 
nepriklausomybę iškovojant, jo 
darbai okupacijų metAis, jį labai 
aukštai iškelia. Kai kas mano, 
kad prof. J. Kaminskas į VLIKo 
vadovybę įsijungė vis dar tikė
damas dabartinį VLIKą padary
ti VLIKu. Vilčių tikrai nedaug, 
bet bandyti gal ir reikia. Tik pro
fesorius darbe vargu galės pasi
remti kitais dabartinės vadovy
bės autoritetais ...

dolerių, išmetami beveik veltui. 
Nenorim agituoti, kad apie tai 
reikia daugiau pagalvoti, nes apie 
tai jau eilę metų esame rašę. 
Norim tik keliais žodžiais pri
minti, kad daug prasmingiau 
tuos pinigus atiduoti vargan pa
tekusiems tautiečiams Europoje 
ir kituose kraštuose.

Paremkim juos viena ar ke
liom dešimtinėm dolerių ir apie 
tai praneškim per laikraštį. Anot 
skautų, bus atliktas geras kalė
dinis darbelis. Bus .nušluostytos 
kelios vargo ir skausmo ašaros, 
kurių ten dar tiek daug pasili
kusių.

CHICAGO
EUROPOS ĮSPŪDŽIAI 

SAMBŪRYJE

naujųjų ineių suuiumui rengti *— j • ------------ ,

komitetą, šįmet Naujųjų Metų' bus matomas WMAL televizijos 
sutikimas ruošiamas L. Bend- stoties programoje 4:30 vai. ir 
ruomenės New Yorko Apygardos vakare girdimas jos radijo pro-, 
vardu. I gramoje.
- a, A •• . | Iš 23 Washingtono High
džio ^2 d nTw vlrke pragdeUd°? Sch°°ls konte8tant,»> P° vien» iš 
ožio 12 d New Yorke pradeda kiekvienos> lapkr mėn p^gu. 
fiftvn qii VQ7iiivimn n<vjpn-7in« kii_' ... _| tinem dienom prekybos Rūmuose 

įvykusiame konteste paliko tik 
4 studentai. Vienas iš jų mūsų 
tautietis.
• Ign. ir Birutė Saldukai, gyve
nę Columbus, Ohio, išsikėlė gy
venti į Washington, D. C.

sutikimas ruošiamas L. Bend-' stoties programoje 4:30 vai. ir

a
Artėja naujo ALT piniginio 

vajaus metas. Vėl bus renkami 
centai ir doleriai planuojamiems 
ir dar neplanuojamiems darbams 
pravesti.

Iki šio laiko ALT dalį suren
kamų pinigų atiduodavo VLIKo 
kasai. Ar taip pat bus daroma 
ir šiemet, pats laikas išsiaiškin
ti. Ypač, kad redakcija yra ga
vusi kelius užklausimus, kuriuo
se prašoma paaiškinimų. Kadan
gi tuos paaiškinimus gali duoti 
tik ALT vadovybė, todėl ir nau
dojamės šia vietą tokį paaiškini
mą iš ALT gauti.

Vienas mūsų skaitytojas iš 
Rochesterio, N. Y. rašo: ”Jei 
ALT ir šiais metais, kada Tau
tinis Sąjūdis ir Laisvės Kovoto
jai iš VLIKo turėjo pasitraukti, 
dar surenkamų pinigų dalį ati
duos VLIKui, tai jis proporcin
gai priklausančią dalį turi ati
duoti ir Nepriklausomybės Fon-

Ralph S. Locher, Law Director 
George Vine, Acting Finance Directot 
Emil J. Crovvn, Utilities Director 
William J. Rogers, Port Control Director 
Louis L. Drasler, Service Director 
Bell Greve, Welfare Director 
John N. McCormick, Safety Director

BALFo centras labai prašo vi
sų BALFo skyrių, lietuvių para
pijų, visų organizacijų ir atski
rų asmenų suorganizuoti savo 
kolonijose ir savo apylinkėse rū
bų ir avalynės rinkimo vajus ir 
surinktas gėrybes siųsti BALFo' 
centrui, 105 Grand StreetJ 
Brooklyn 11, New York. BALFo1 
centras gautus rūbus ir avalynę 
tuoj persiųs į Europą ir dalins 
labiausiai reikalingiems.

Siunčiant tas siuntas BALFo 
centrui, transporto išlaidas pra
šome apmokėti vietoje, nes ki
taip ^tsiranda sunkumų su pri
statymu į sandėlį ir labai padi
dina išlaidas.

Pavalgydinkime išalkusius, ap
renkime nulpyšusius!

BALFo Centro Įstaiga

savo suvažiavimo posėdžius, ku-. 
rie, kaip numatoma, gali tęstis 
visą savaitę, nes darvotvarkėje 
yra daug klausimų.
• L. žurnalistų S-gos New Yor
ko skyrius gruodžio 17 d. 7 vai.
30 min. Angelų Parapijos salėje 
ruošia su New Yorke gyvenan
čiais rašytojais pobūvį, kurio 
metu bus pagerbti autoriai, šiais 

i metais išleidę savo kūrinius.
• Kun. B. Mikalauskas, O. J., 
Juozas Valakas ir Kęstutis čer- 
keliūnas išrinkti į žurnalistų Są
jungos New Yorko skyriaus val-

| dybą.
• Lietuvės Moterys, dirbančios 
radijo fabrike — Miramold, 
Brooklyne, savo tarpe padarė 
rinkliavą ir Kalėdų švenčių pro
ga surinktus pinigus pasiuntė 
Vasario šešioliktosios gimnazi
jai.
• Stasys Butkus, "Kario” redak
torius, tvarko savo atsiminimus 
iš Lietuvos Nepriklausomybės 
kovų, k'uriuos numato išleisti at
skira knyga.
• Tautinių Akademinių korpora
cijų Sambūris New Yorke, ku-

I

Tautinio Akademinio Sambū
rio šventę Chicagoje šį kartą ap- 

i lankė įdomūs svečiai J. Bačiūnas 
ir Dr. S. Biežis. Dr. Biežis iškil
mingame posėdyje Sambūrį, 
šventusį Neo-Lithuanijos 33 me
tų ir savo 6 mėtų sukaktį, pa
sveikino Am. Lietuvių Tautinės 
S-gos vardu, kviesdamas vienin- 
gan tautinių siekimų darban.

Įdomiai nupasakojo įspūdžius 
iš kelionės po Europą J. Bačiū
nas. Klausytojai iš pirmųjų lū
pų išgirdo, kaip susismulkino 
vyriausiųjų veiksnių veikėjai 
Vokietijoje, pamiršdami pagrin
dinę sunkiai pogrindyje sukurto 
organo misiją. Linksmai daly-! 
vius nuteikė J. Bačiūno pavaiz-l 
davimas, kaip Reutlingeno vei
kėjai supranta moralę, kai ją 
taiko kitiems ir kuo ji pavirsta, 
kai ją reikia pritaikyti sau.

Inž. J. Jurkūnas dokumentuo
toje paskaitoje pavaizdavo Neo- 
Lithuanijos indėlį visuomeni
niam, kultūriniam, moksliniam 
ir valstybiniam darbui N. Lie
tuvoje.

Tautos Himnu pradėtam ir 
Gaudeamus baigtam iškilmingam 
posėdžiui sklandžiai vadovavo 
Sambūrio pirm. J. žvynys. Kon
sulas Dr. Daužvardis sveikino 
raštu; skautai, studentų atsto
vai ir kt. pasveikino žodžiu.

Jaunatvės dvasia atgimė pirm; 
žvyn.io pradėtame ir toliau iš ei-

I

dui. Tada būtų logiška, kad ALT, lėa j. Paplėno, S. švedofj/jur-l 
iš visų lietuvių rinks pinigus ir kūno ir s> Biežio ”valdytame”! 
visi bus raginami gausiai auko-| alutyje, kuris naujomis sąlygo
ti. Bet jei ALT ir toliau norės mjs ”modifikuotas” į vakarienę, 
remti tik VLIKą, kitų nepaisys,; Buv Neo-Lithuanijos korp! vvr. 
jo vadovybė neįvertins susida- dainininkas A. Plytnykas, V. Ma
riosios padėties, aukojančią vi- jįejka jr kt. balsingieji vadovavo 
suomenę suskaldys. Mano supra- akademiniam sutartiniam reper- 
timu, ALT teisingiausiai pasielg- tuarui. Labai gražiai pajvairino
tu, mažiausiai visuomenę skal- programą simpatingu- tautinių
dytų, ^ateinančio vajaus pini- dajnų jr arijų pateikimu solistė 

I
gus ALT naudotų tik savo dar
bams. Tada tikrai aukotojui bū
tų aišku, kam jis pinigus duoda. 
Gi jei aukotojui nebus aišku, 
kam jis pinigus duoda, jo pini
ginė gali labai mažai prasidary
ti... .”

Į šiuos keliamus klausimus tu
ri pasisakyti ALT vadovybė. Ir 
mes manome, kad tokio atsaky
mo sulauksime. Tik, žinoma, ne laukti nei 
Pijaus Grigaičio nuomonės lauk-! 
sime, bet visos ALT vadovybės.)

Pautienienė, A. Nakui pianu pa
lydint. Pabaigai buvo šokiai.

Lapkričio 12 d. j Lietuvių Au
ditoriją šventė sutraukė per 150 
žmonių. N. L.

DIRVĄ UŽSISAKYTI

galima ir šiandien, nėra reikak

metu, nei meni

pabaigos!

Geriausi linkėjimai mūsų draugams ir rėmėjams

t I

Maln Offlc*
127 Public Squar«

Collinwood Branch
14707 St. Clair Avenų*

Kiniman Branch
14006 Kinsman Road

Memphis-Fulfon Branch 
5200 Mcmphis Avenue

NOW AT ANY OF 
OUR 9 CONVENIEMT LOCATIONS

Upt»wn Branch
921 Huron Road

Heighti Branch
2245 Lee Road

Lakawood Branch
14903 Detroit Avenue

South Euclid Branch
4461 Mayfield Road

Van Aken Branch
20313 Van Aken Blvd.

I N 1 H E C I T r O F

Founded 18.49

”Pasakyk jam, kad noriu 
virtuvėj telefono!”

Duokit namų moteriai patogų virtuvės telefo
ną. Jis yra žmonos gelbėtojas. Ji naudosis juo 
džinai, sutaupys žingsnius greitesniems pie
toms. Jai patiks! Ir smagu tai duoti. Šaukite:

THE OHIO BELL TELEPHONE COMPANY

*

Libetaee'Rfeeoni
Gaukite kas priklauso iš Society

Jūs norėsite šių didelę plokštelę prijungti 
prie savo rinkinio. Nauja Liberace plokštelė 
gaunama tik Society. Paprašykit, kai 
atidarysit sąskaitą su $25 ... ar kai tiek 
pridėsit prie dabartinės sąskaitos. Gaukite 
savo plokštelę iš Society, kuris turi 9 skyrius.

j

NORTH AMERICAN

BANK CO.

Narys The FEDERAL DEPOS1T 
INSURANCE CORPORATION 

TAUPYMO SĄSKAITOS — ČEKIŲ SĄSKAITOS 
VISOS TAUPYMO SĄSKAITOS APDRAUSTOS 

$10.000
MOKAMA UŽ 

6131 ST. CLAIR AVENUE 
15619 WATERLOO ROAD 
3496 EAST 93rd STREET

INDĖLIUS
HE 1-6063
IV 1-2400

BR 1-6666

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai

NORWOOD DRUG. INC.
GERAS RECEPTO IŠPILDYMAS YRA SVARBIAUSIA 

MŪSŲ PAREIGA.
RECEPTŲ SPECIALISTAS

6411 Superior Avė. HE 1-1035

GREETINGS and BEST W1SHES 
For a Pleasant Holiday

VETRONE
REALTOR

TU 4-2005

HOLIDAY GREETINGS 
To Our Friends and Patrons

MORITZ STEEL 
COMPANY

6515 Juniata
EX 1-2072

HOLIDAY GREETINGS

NOTTINGHAM DEPARTMENT 
STORE

SHOES AND FURNISHINGS

18607 St. CLAIR AVENUE KE 1-0585



BEST WISHES i
To Our Friends and Patrons

WEST SIDE FEDERAL SAVINGS 
& 10AN ASSOCIATION

Ali Savings Insured Up To

$10,000

21510 Lorain Rd.

ED 1-6800

Kiekvienų metų rudenį New 
Yorko mieste įvyksta Tarptauti
nė moterų paroda, kurios orga
nizavimu ir globojimu rūpinasi 
Tautinis Moterų Institutas, šiai 
32 iš eilės parodai pradžią davė 
viena Naujosios Anglijos mote
ris, pavarde Julia Almira Kim- 
ball, kuri visą savo gyvenimą rū
pinosi moterų teisėmis ir jų pa
žanga visose gyvenimo srityse. 
Be to, vienas iš pagrindinių pa
rodos tikslų yra, sutelkiant dau
gybės tautų moteris, siekti glau
daus tarptautinio bendradarbia
vimo.

Labai geroje vietoje — vidu
rinėje salės dalyje — buvo įruoš
tas ir lietuvių kioskas, kurį nuo 
lapkričio 7 iki 13 dienos aplankė 
ne tik d&ug mūsų tautiečių, bet 
ir būriai svetimšalių. Pačiame 
salės viduryje, tarp išstatytų vi
sų parodoje dalyvaujančių tau
tų vėliavų, matėsi ir mūsų tri
spalvė. Garbės sargybą prie mū-

Taip pat ir iš Washingtono atvy
kę lietuviai Amerikos Balso pa
reigūnai užrašinėjo pasikalbėji
mus į juosteles. Mūsų vaikučiai, 
apsirengę tautiškais drabužė
liais, du sykiu rodėsi televizijos 
programose.

Sekmadienį, lapkričio 13 dieną, 
vakare buvo lietuvių programa ir 
parodos uždarymas. Programoje 
dalyvavo Brooklyno Operetės 
choras, vadovaujamas muz. J. 
Stankūno, skautų-vyčių oktetas 
su muz. J. Liuberskiu priešaky
je ir Maironio vardo šeštadieni
nės mokyklos šokių ansamblis, 
vadovaujamas S. Jankaus. Ati-
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RESTAURANT

Cantonese Family Dinners

Chinese Food To Take Out

OPEN DAILY 11:30 AM TO 1:00 AM SAT TO 3:00 AM

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

YOUNG S AMERICAN & CHINESE

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends 
For a Pleasant Holiday

THE YODER COMPANY

CLEVELAND, OHIO

Geriausi sveikinimai draugams ir rėmėjams

LAD F. SUCHY

Columbus Mutual Life *

Gyvybės ir generalinis draudimas

12706 Woodland Avenue CE 1-1833

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

THOMAS CHURCH SUPPLY CO.
Complete Line of Rosaries, Medais on Chains, Votive Lights 

CHURCH SUPPLIES AND RELIGIOUS ARTICLES

910 SUPERIOR AVĖ. CH 1-3168
(Across from St. John’s Cathedral)

Monday ’til 9 P. M. Evenings ’til 6 P. M.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

TOLLIS REALTY CO.

3778 East 116th Street VU 3-6456

GREETINGS and BEST WISHES

THE SWEET CLEAN LAUNDRY 

DRY CLEANING CO.

COMPLETE LAUNDRY SERVICE
Call... EXpress 1-6100

Yorke, vadovaujamas pirminin
kės Vincės Jonuškaitės-Leskai- 
tienės, jau keli metai gražiai 
reiškiasi visuomeninėje veikloje. 
Moterų Vienybė tai jau senesnė 
Amerikos lietuvių moterų orga
nizacija, išvariusi gilią vagą lie
tuviškame darbe. Tarptautinė 
Moterų Paroda yra tas didysis 
darbas, kuriam šie abu klubai 
kruopščiai ruošiasi visus metus. 
Reikia tik džiaugtis, kad šių me
tų paroda mūsų moterims taip 
gražiai pavyko.

Lietuvišką kampelį beruošiant, 
Pabaltijo Moterų Tarybos klubas 
sudarė tokį komitetą: parodos
pirmininkė ir programos vedėja darymo žodį tarė vicekonsulas 
— Vincė Jonuškaitė-Leskaitienė, Simutis. Programą sumaniai pra- 
o kiosko vedėja — Marija Var
nienė. Moterų Vienybės komite
to sąstatas buvo sekantis: paro
dos vedėja — Paulina šimėnienė, 
o kiosko dekoratorė — Helen 
Kulber. Taip pat, labai daug prie

___ _________ _________ __ kiosko dekoravimo prisidėjo dail.
sų vėliavos nešė New Yorko Vitkauskaitė-Merker. Kiekvieną tebegyvena laisvėje ir todėl turi 
skautės, kurios šiais metais savo 
darbu labai daug prie parodos 
prisidėjo.

Mūsų kioskas buvo pasipuošęs 
lietuviška eglute^ parėdyta iš 
šiaudelių dirbtais ornamentais, 
šie šiaudiniai ornamentai gražiu 
glaudaus bendradarbiavimo ke
liu buvo atsiųsti New Yorko klu
bams Chicagos moterų. Visi pra
eiviai žavėjosi eglute ir lietu
viškais kryžiais bei smūtkeliais, 
kurie puošė žalias kiosko sienas. 
Eglutės pažiūrėti buvo atvesta 
net amerikiečių vaikų ekskursi
ja. Be to, į mūsų moteris kreipė
si Amerikos karo veteranai, pra
šydami karo invalidams nurody
mų, kokiu būdu reikia padaryti 
šiaudinius eglutės papuošalus.

Tarp rankdarbių, kurie buvo 
skirti pardavimui, matėsi gražių 
Prišmanto ir šurkienės audinių, 
Makauskienės servietėlių, ap- 
megztų nosinaičių, puošnių pri
juostėlių. Buvo daug gintaro ir 
gražios keramikos bei lietuviškų 
knygų , iš Laimos knygyno ir ka
lėdinių sveikinimų. Buvo išsta
tyti Kulpavičiaus medžio droži
niai ir Gudelio odos dirbiniai.

Be kioskų, kuriuose buvo iš
statyti pardavimui skirti daik
tai, beveik visos tautybės įrengė 
meno kioskus. Lietuvių skyriuje 
matėsi šių dailininkų paveikslai: 
a. a. Kiaulėno, Galdiko, Jonyno, 
Košubienės, Vitkauskaitės-Mer- 
ker ir Lapės, šį kioską tvarkė ir 
juo rūpinosi dail. Lapė.

Visos pastangos (kurių buvo 
padėta iš tiesų nemaža), kad lie
tuvių vardas nebūtų užmirštas 
šioje tautų jūroje, priklauso 
dviejų New Yorko klubų mote
rims: Pabaltijo Moterų Tarybos 
Lietuvių skyriui ir Moterų Vie
nybei.

Pabaltijo Moterų Klubas New

vedė Marija Strumskienė.
Pabaigai reikia pasakyti, kad 

Lietuva, mūsų moterų atstovau
jama šioje parodoje, pasirodė 
savo kiosko menišku apipavidali
nimu ir išstatytais darbais daug 
stipresnė už kitas tautas, kurios

Open Sundays

Air Conditioning

2172 WARRENSVILLE CENTER FA 1-9676

dieną programos metu įvykdavo galimybes atgabenti gražių eks- 
tautinių kostimų paradas. Ypač ponatų bei prekių iš savo kilmės 
daug dėmesio susilaukė lietuvės kraštų. Tačiau toki italai, švei- 
moterys, dėvėjusios tautinius' rarai ir net vokiečiai nė iš tolo 
kostiumus su nuometais. Ryšium' lietuviams parodoje prilygti ne
su tuo, Pabaltijo Klubo pirmi-i galėjo. O tai yra džiugus reiški- 
ninkė Vincė Jonuškaitė-Leskai-Į nys ir geriausias įrodymas, kad 
tienė turėjo pasikalbėjimą su lietuvių tauta yra taip labai ver- 
amerikiečių spaudos ir Voice of ta gyventi laisvai ir nepriklau- 
America (amerikiečių — ne lie-' somai.
tuvių — skyriaus) atstovais? Danutė Paškevičiūtė

MARTYNAS YČAS MOKSLININKŲ EILĖSE

Martynas Yčas, pabaigęs Wis- 
consin universitetą, mokslą tęsė 
Calif orai jos Technologijos Insti
tute. Ten gavęs doktoratą buvo 
paskirtas asistentu profesorium 
Oregan Universitete. Po metų 
tarnybos buvo pakviestas į Phi- 
ladelphiają, Pa. JAV kariuome
nės laboratorijon mokslo dar
bams.

Jis iš savo srities yra parašęs 
kelius darbus ir dabar tęsia na
grinėjimus bioliogijos skyriuje 
Quartermasters Reserch and De- 
velopment Center, Mass. valsty
bėje.

New York Times lapkričio 13 
d. laidoje, skyriuje SCIENCE IN 
REVIEW plačiai rašė apie Mar
tyną Yčą ir jo teorijas apie gy
vybės atsiradimą.

New York Times rašo: "Pa
prastai yra manoma kad gyvybė 
prasidėjo jūroje. Priimdamas šią 
teoriją kaip tikrenybę, Dr. Yčas 
mano, kad jūra savaime buvo 
gyva. Joje nebuvo gyvų sutvėri
mų. Jo pareiškimas padaro išva
dą, kad jūra turėjo galimybę su
skaldyti chemines sudėtis lygiai 
kaip kad ir gyviai, panaudodami 
maista atlikdami metabolizmo 
funkciją”.

”Toj gilioje senovėje nebuvo

deguonio, kuris galėtų susijung
ti su kitais kūnais. Organiškos 
sudėtys susikūrė bilijonais metų 
įtakoj nuolatinių perkūnijų ir 
elektros žaibų, suteikenčių rei
kalingą energiją junginių proce
sams. Organiškos sudėtys susi
formavo iš amonijo, metha- 
no dujų, kurios anais lai
kais buvo atmosfera ir pa
galiau ištirpdavo jūroje, šita
me stovyje, šie junginiai susi
būrė į nesuskaitomą daugybę 
įvairių sudėčių. Tarpe šių jun
ginių buvo ir enzimų "katalistų”, 
labai didelio molekuliško skai
čiaus pavydale pepdidų, kurie 
yra giminingi proteinams^ Ten, 
kur randasi proteinai, ten yra ir 
gyvybė”.

”Dr. Yčas įžiūri, kad jo teori
ja yra pagrįsta spėliojimu, bet 
jis įrodo, kad jo teorija yra dau
giau atstovaujanti tikrinybę, ne
gu senesnės gyvybės pradžios 
teorijos, kurios neturėjo jokių 
rimtų pagrindų”.

Sveikinam lietuvį mokslinan- 
ką, linkime jam laimės kelti mok
slą ir Lietuvos vardą.

Chem. inž. P. J. žiūrys

HARTFORD

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

THE TROY LAUNDRY &

CLEANING CO.

ESTABLISHED 1873

2561 - 2581 EAST 50th ST.
»

UT 1-2900

i

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai

W. I. WHITE REALTY

16830 Kinsman Road
Shaker Heights

WA 1-0656

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

Karalienė motina Londono universitete įteikia teisių doktorato 
diplomą Madam Pandit iš Indijos.

GRAŽUS KONCERTAS 
GERAM TIKSLUI

EDMUNDS TOOL COMPANY

Hartfordo Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubas savo 45 metų gy
vavimo sukakties proga sureng
to koncerto visą pelną $133.57 
paskyrė sušelpti lietuvius, nu
kentėjusius nuo potvynio. Tam 
pačiam tikslui aukų surinkta 
$119.43. Taigi viso j potvynio 
fondą j Waterburj pasiųsta 250 
dolerių. Tai gražus pavyzdys ir 
užuojautos pareiškimas.

Pagrindinė šio labdaros kon
certo dalį atliko V. Bražėnas iš 
Stanford, Conn. Jis gražiai išpil
dė tautines ir populiarias dainas 
akomponuojant komp. Alan Bu- 
cher. Be to Vilius Bražvilius pa
skaitė savo feljetoną ir padaina
vo labai nuotaikingų kupletų. 
Pažymėtina, kad V. Bražėnas jau 
ne kartą yra su daina pasirodęs 
amerikoniškoje visuomenėje ir 
vietinės spaudos buvo labai ge
rai įvertintas.

Publika buvo sužavėta gražiu 
mezzo-sopranu jaunos daininin
kes Elizabeth Yankauskas, kuri 
padainavo keletą tautinių ir po- 
pluiarių dainų. Jai akomponavo 
J. Petkaitis. Koncertui vadovavo

Z. Strazdas.

3238 St. Clair Avenue PR 1-2832

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

SQUARE DEAL HOMES

HARRY FAGIN PRESIDENT

1082 Plainfield Road EV 1-0225

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

UNGER BAKERY

FOR THE BEST IN BAKED GOODS SEE US
1831 South Taylor Rd. FA 1-2636
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BEST W1SHES
To Our Friends

For a Pleasant Holiday

SLABE MACHINE 
PRODUCTS CO.

874 East 140th St

GL. 1-5484

Geriausi sveikinimai draugams ir rėmėjams

HAMILTON INSURANCE 

AGENCY, INC.

GENERAL INSURANCE

13237 Superior, East Cleveland LI 1-7361

«

HOLIDAY GREETINGS

KATHERINE J. WETER

REAL ESTATE

26500 Lake Shore Blvd. RE 1-2000

U

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

THE LAKESIDE STEEL IMPROVEMENT

COMPANY

5418 LAKESIDE AVENUE HEnderson 1-9100

GREETINGS AND BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

WILSON PURE OIL

SERVICE STATION
8000 BESSEMER AVENUE

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

UNITED PROVISION

CLEVELAND and COLUMBUS, OHIO

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

UPT0WN PRESCRIPTION DRUG 
STORES

PRESCRIPTIONS OUR SPECIALTY
10543 Camegie Avė. RA
10431 St. Clair Avė. MU
18599 Lake Shore Blvd. IV

10605 Chester Avė. SW 1-2200

SKAUTAI
TALKON SKAUTIŠKAJAM 

KALĖDŲ SENIUI!
(sks) LSB Vadi j a paskelbė vi

siems LSB vienetams gruodžio 
mėn. ŠV. KALĖDŲ GEROJO 
DARBELIO mėnesiu Vokietijo
je esantiems skautams ir skau
tėms paremti.

Neuždirbantieji Brolijos na
riai aukoja ne mažiau 10 centų, 
o uždirbantieji ne mažiau 25 
centų.

Draugininkai surinktus pini
gus perduoda tuntininkams/vie- 
tininkams, kurie juos išsiunčia 
Vokietijos rajono vadeivos adre
su: Mr. Adolfas Venclauskas, 
(16) Huettenfeld b. Lampert- 
heim, Litauisches Gymnasium, 
Schloss Rennhof, Germany.

Vokietijos rajono skautams' 
reikalingi ir drabužiai. Peržiūrė
kime savo atsargas ir pasidalin
kime su pagalbos reikalingais. 
Surinktus ir gražiai sutvarky
tus drabužius pristatykime vie
tovių šalpos organizacijoms, kaip 
BALFo. skyriams ir pan., nu
kreipdami viską aukščiau minė
tu adresu.

Ir gyvenamose vietovėse šv. 
Kalėdos yra geriausia proga at
likti savo pareigas artimui pa
gal nusistovėjusias lietuviškos 
skautijos tradicijas. Skiltimis ar 
po 2-3 skautus aplankykime ser
gančius tautiečius ligoninėse nu
nešdami jiems nors ir mažų do
vanėlių, pakvieskime nepasitu
rinčių šeimų vaikus į savo kalė
dinių eglučių pobūvius ir pn.

Skautas yra draugas savo ar
timui ir brolis kitam skautui!

JŪRŲ SKAUČIŲ PENKMETIS 
TORONTE

Vandenės šventė savo penk
metį erdvioj, jūriniais motyvais 
išdekoruptoj salėj ir susilaukė 
gausaus skaičiaus skautiško jau
nimo ir rinktinės publikos. Tas 
parodo, kad jūrų skaučių veikla 
Toronte sekama su susiomėjimu.

Vandenių programa buvo įvai
ri ir turtinga (ypač sveikintina,
kad jos atgaivino senoviškas nintėlį 5 asmenų šeimos maitin- 
liaudies dainas, gal jau pasmerk- toją.

tas pražūčiai), bet svarbiausia,! 
buvo pakili skautiška nuotaika, 
kuri nejučiomis užkrėtė ir pub
liką.

Programą pradedant laivo va
dė v. valt. Anysaitė pravedė jūrų 

' skaučių šūkį — pasveikinimą ir 
1 supažindino svečius su valtimis 

ir jų valtininkėm. Valčių ir lai
vo tradicinės dainos sujungė se
ses su publika.

Laivo adjutante valt. Irena Ro- 
pienė skaitė 5 metų veiklos ap- 

' žvalgą. Buvusi laivo vadė Vasi
liauskienė ir sk. Šarūnas pasakė 
šventei atitinkamas kalbas. Bu
vo daug sveikinimų ir linkėjimų: 
klebono Ažubalio, vyr. skautinin
ko Kairio, Šatrijos ir Rambyno 
tuntininkų, Budžių ir jūrų skad- 
tų vadų Stepaičio ir Anyso.

Rėmėjų Būrelio vardu kalbėjo 
inž. Buntinas, "Vandenės” krikš
to tėvas. Jam, krikšto motinai p. 
Sadeikienei, pp. Indrelienei ir 
Dapkui buvo įteikti adresai. j

Meninis montažas užburia 
grakščiais šokiais ir negirdėtom 
dainom. Dainos yra iš patriar
cho M. Jankaus sesers senųjų 
Klaipėdos krašto dainų rinkinio, 
harmonizuotos Dariaus Slavins
ko, kuris taip pat palydi tauti
nius šokius akordeonu. Taut. šo
kiai paruošti ponios Sadeikienės.

Linksmosios dalies pasirody
mus palydi juokas ir plojimai — 
humoristinį inscenizavimą Jūra
tės ir Kastyčio, sesių Gražinos ir 
Talės buriavimo nuotykius, ir 
smagų jūreivių šokį.

Programa, pravedama Graži
nos Anysaitės, užsitęsė virš 2 va
landų, bet ji buvo trumpa, nes 
buvo įdomi.

Mūsų Vandenės eina geru ke
liu ir jų mieloms vadovėms ga
lima tik palinkėti vesti seses ir 
toliau toj pakilioj dvasioj.

Rėmėja

PAGUOSKIME NELAIMĖJ
Dar nenudžiūvo ašaros nuo 

veido prof. Mykolui Biržiškai, 
palaidojus mylimą žmoną, o štai 
jau mirtis išplėšė iš gyvųjų tar
po jo brangųjį žentą Kazį Ba
rauską, 3 vaikučių tėvą ir vie-

Argi galėtume neatjausti ir 
neparemti šios, mums visiems 
lietuviams, taip brangios šeimos 
didžioje nelaimėje.

Jo — Lietuvos Laisvės Akto 
Signataro, prof. Mykolo Biržiš
kos ranka anuomet nesudrebėjo 
pasirašant mums taip brangų 
Laisvės aktą, nors jis savo laisve 
ir gyvybe rizikavo. Tenesudreba 
šiandien ir mūsų rankos įdedant 
į voką jam šalia paguodos žo
džio ir vieną kitą dolerį.

Moterys, užjauskime ir parem
kime į didžią nelaimę patekusią 
nesveikuojančią našlę Brižiškai- 
tę-Barauskienę. Skautės ir skau
tai, suraminkime ir bent mažy
te dovanėlę pradžiuginkime savo 
sesę skautę Barauskaitę. Visi ir 
visos greitai reaguokime, kad to
je šeimoje neįvyktų daugiau ne
laimių.

Kur nelaimė, kur vargas, pa
skubėkime ten. Mūsų jautri šir- 

Į dis sumažins jų skausmus.
Jų adresas:

1122 So. Magnolia Avė., 
Los Angeles 6, Calif.

O. Zailskienė, 
Vyriausia Skautininke

Greetings and Best Wishes

NELSON'S

Family Style Restaurant

Private Parties
Wedding Anniversaries

Banquets

Open Daily—5 P.M.

Sundays 12 to 7 P.M.

Closed Mondays

1422 ADDISON ROAD

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

SMITH S RESTAURANT
SERVING THE FINEST FOODS

A Modern Cocktail Lounge

Wines - Beer - Liquor

WE HAVE COMPLETELY REDECORATED *

222ND AND LAKE SHORE BLVD.

RE 1-2787

Best Wishes to Our Friends and Patrons

SULLIVAN BROTHERS

PLUMBING AND HEATING
ELECTRICAL SEWER CLEANING

14002 Glenside UL 1-4466

GREETINGS and BEST WI S H ES
To Our Friends and Patrons

The Guardian Burglar Proof

Equipment

PR 1-6960EX 1-4000

259 East 156 Street IV 1-2901

Pilnas automašinų ir kitas visų rūšių draudimas.

NATION WIDE INSURANCE CO

GL 1-8523

IV 1-6832

GREETINGS and BEST WISHES

COMPLETE LAUNDRY SERVICE

JACK KLUM REALTY CO.

2115 CENTER AVĖ. ;

CLEVELAND FABRIC SHOP

13560 Euclid Avenue

706 East 185th St. off Lake Shore Blvd.

*

——

1-2700
1-3600
1-9252

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

MES PARŪPINAME VISOKIAUSIĄ 
APDRAUDĄ

14990 Broadway
Maple Heihts, Ohio

EUGENE C. JENINGS

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

Mažiau kaip prieš valandą jis bu
vo savo lovoj- Tada atėjo šaukimas 
iš Illuminating Company Hiedąuar- 
ters "Sniegas ir ledas ... laidai nu
kritę ... reguliarioms nakties koman
doms reikia pagalbos”.

Reikia tas šviesas sutvarkyti.
Greitai j savo rūbus. Lauk į nakties 

juodą ledą. Greitai j Hiedąuarters.
Užsideda įrankių diržą. Laukian

tis sunkvežimis greitai užvedamas. Į 
guminį paltą ir guminius batus dėl 
specialaus saugumo.

Sunkvežimis tuoj išvažiavo. Po mi
nučių vyras buvo bėdos vietoj, pa
siruošęs taisyti.

Lipant į stulpą, jo pirštinuoti pirš
tai linko kabinantis į apledėjusį stul
pą. Aukštyn, aukštyn, aukštyn ... kur 
vėjas darosi stipresnis, ledas stores
nis ir kur 4600 voltai yra prie tavo 
alkūnės. Tada ir geriausias vyras pa
galvoja, kodėl jis nedirba raštinės 
darbą.

Su guminėm paklodėm, gumine 
žarna ir guminėms pirštinėm taisymo 
darbas eina, kai šviesa grįžta į tam
sius namus, šypsnis ateina vyro veide. 
"Raštinės darbas? Ne! Aš turiu ge
riausią darbą visoj Illimunating Com
pany!”

THE GRAND LAUNDRY CO.
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Akademinis Sambūris New Yorke
Įsisteigimas

1950 m. birželio 29 d. broliškų 
tautinių korporacijų Neo-Lithua- 
nia, Filiae Lithuaniae ir Jaunoji 
Lietuva organizacinis komitetas 
iš V. Abraičio, G. Siliūnienės, B. 
Paprockienės ir J. Siruso pradė
jo parengiamąjį darbą L. Taut. 
Akad. Korp! Sambūriui New 
Yorke įsteigti. Org. komisija tu
rėjo 5 posėdžius; suregistravo 
visų tautinių korp-jų narius gyv. 
New Yorke ir apylinkėse; už
mezgė ryšius su Chicagoje ir 
Clevelande veikiančiais L. T. A. 
Korp! Sambūriais; apsvarstė ir 
su nežymiais pakeitimais priėmė 
Chicagos L. T. A. Korp! Sambū
rio statutą; 1950. IX. 17 d. įvyk
dė broliškų korp-jų iškilmingą 
susirinkimą-pobūvį E. Povilans- 
kienės svetainėje ir suorganiza
vo tautinių broliškų korp-jų su
važiavimą 1950. XI. 12 d. Logan 
Inn. svetainėje, East New Yor
ke. šiame suvažiavime priimtas 
L. T. A. Korp! Sambūrio statu
tas; įsteigtas L. T. A. Korp. 
Sambūris pakol kas tik iš bro
liškų korporacijų, prie anksčiau 
minėtų prisidėjus ir Vilties 
Korp!; išrinkta pirmoji Sambū
rio New Yorke Valdyba, kuri
1950. XI. 24 pasiskirstė pareigo
mis: Pirm. — V. Abraitis, vice- 
pirm. G. Siliūnienė, sekr. — J. 
Sirusas, ižd. — A. Gudaitis, Ar- 
biter Elegantiarum — S. Mac
kevičius.

Suvažiavimo metu buvo minė
ta ir Korp. Neo-Lithuania 28 
metų sukaktis. Ideologinę pa
skaitą skaitė Dr. B. Nemickas. 
Koncertinę suvažiavimo dalį vai
šių metu išpildė A. Mrozinsko 
vadovaujamas aitvarų kvarte
tas.

Pirmosios Sambūrio Valdybos 
veikla (1950-1951)

1951. I. 12 Sambūrio Valdyba 
nutarė prie Sambūrio kviesti pri-> 
sijungti ir kitas tautines korpo
racijas, kas ir buvo įvykdyta 51. 
III. 4 d. Alliance Hali patalpose 
iškilmingo susirinkimo - pobūvio 
metu; 51. II. 13 d. iš Sambūrio 
kasos paskirta 35 dol. pašalpos 
Jurgiui Valiuliui, Vokietijoje.

Antrosios Sambūrio Valdybos 
veikla (1951-1952)

1951. X. 14 išrinkta nauja 
Sambūrio V-ba J. Kiaunei pir
mininkaujant ir J. Sirusui sekre
toriaujant. 51. XI. 11 d. sureng
ta Sambūrio vienerių ir Korp! 
Neo-Lithuania 29-rių metų su
kaktuvių iškilmingas minėjimas 
Alliance Hali salėje.

Kalėdų švenčių ir 1952 Naujų 
Metų proga, surinktas iš 29 kor- 
porantų aukas su sveikinimais 
pasiuntė į Vokietiją J. Bataičiui
— 15 dol., Stp. Vykintui — 15, 
I. Jakštienei-Puodžiūnaitei —15,
K. Drungai — 10, B. Sirutytei- 
Drungienei — 10, B. Banaičiui
— 10 ir T. šidiškiui — 10 dol. 
52. II. 3 d. Sambūris paskyrė 
silpnai ligonei Michovaitei — 27 
dol. auką, o 52. VI. 6 d. I. Ba
naitienei — 30 dol. auką.

išsiųsta korporantams į Vokie
tiją J. Bataičiui — 15 dol., I. 
Jakštienei__20, T. šidiškiui,—
15, K. Drungai — 20, B. Siruty- 
tei-Drungienei — 15, Stp. Vy
kintui — 15 ir B. Banaičiui — 
15; K. Drungai per S. Macke
vičių persiųsta 50 dol. Sambūrio 
V-bos atstovai dalyvavo latvių 
Korp! Lettonia ir estų Korp! Fr. 
Estica šventėse. Sambūrio Pirm. 
V. Abrąitis per Voice of Ameri- 
ca radiją perdavė sveikinimus į 
Lietuvą.

1953. V. 10 d. Baltic Freedom 
House, N. Y. Sambūrio narių 
susirinkime-pobūvyje Dr. B. Ne
mickas skaitė paskaitą "Lietu
viškieji politiniai veiksniai Lie
tuvos laisvinimo bare”.

Ketvirtosios Sambūrio Valdybos 
veikla (1953-1954)

1953. V. 29 d. išrinkta nauja 
Valdyba: pirm. Dr. E. Noakas, 
sekr. B. Paprockienė.

1953. VII. 12 įvyko Sambūrio 
išvyka į Pr. Lapienės vasarvie
tę, kurios metu archit.-dail. P. 
Kiaulėnas skaitė paskaitą apie 
modernųjį meną.

1953. IX. 13 Sambūrio narių 
išvyka į Bear Mountain Statė 
Parką, N. Y.

1953. XI. 8 d. įvyko Sambūrio 
3-jų ir Korp! Neo-Lithuania 31- 
rių metų sukaktuvių minėjimas- 
pobūvis V. Belecko svetainėje. 
Paskaitą skaitė V. Čepas.

1953. XI. 25 "Vienybės" sa
vaitraščiui paskirta — 10 dol.

Trečiosios Sambūrio Valdybos 
veikla (1952-1953)

1952. VI. 20 išrinkta nauja 
Sambūrio Valdyba. Pirm. — V. 
Abraitis, D. Penikas — sekre
torius. 52. VII. 20 įvykdyta Sam
būrio narių išvyka į Pr. Lapie
nės vasarvietę — Stony Brook,
L. I.

Daugelio Akademinių organi
zacijų sudarytame Lietuvos Uni
versiteto 30-ties metų įsteigimo 
sukaktį minėti — organizacinia
me komitete Sambūrį atstovavo 
P. Ališauskas, Dr. B. Nemickas 
ir D. Penikas. U-to sukakties mi
nėjimas įvyko 1952 m. rugsėjo 
28 d. Washington Irving High- 
school salėje, N. Y.

1952. XI. 9 Alliance Hali pa
talpose įvyko iškilmingas posė
dis ir pobūvis Sambūrio 2-jų me
tų ir Korp! Neo-Lithuania 30 
metų sukaktuvių proga.

Kalėdų švenčių ir 1953 Naujų 
Metų proga iš korporantų aukų 

> 1954 Naujų Metų sutikimą 
Korp. Sambūris turėjo kartu su 
Moterų Vienybe Parkview Ma- 
nor salėse.

1954. II. 2 d. Sambūrio narių 
sueiga-alutis V. Belecko svetai
nėje. .

1954. IV. 29 Sambūris paskyrė 
Mažajai Lietuvai — 10 dol., Stp. 
Vykintui — 10 ir B. Banaičiui
— 10 dol.

1954. V. 23 d. Dr. B. Nemic
kas dalyvavo Chicagos, Cleve
lando ir New Yorko Sambūrių 
atstovų pasitarime Clevelande. 
Naują Sambūrio statuto proj. ap
siėmė paruošti Dr. B. Nemickas. 
Sambūrio V-bos atstovai daly
vavo latvių Korp! Lettonia šven
tėje. Kolegos K. Siliūno dėka bu
vo surinkta 324 dol. K. Drungai
— operacijos išlaidoms.

Penktosios Sambūrio Valdybos 
veikla (1954-1955 m.)

1954. VI. 10 d. išrinkta nauja 
Sambūrio Valdyba, kuriai pirmi
ninkavo J. Sirusas, sekr. A. Ka- 
čanauskienė.

1954. VII. 11 buvo išvyka į 
Bear Mountain Statė Parką, N. 
Y.

1954. IX. 25 Baltic Freedom 
House įvyko Sambūrio sueiga- 
alutis. Paskaitą skaitė V. Ras
tenis: Tikroji padėtis Lietuvoje 
šiuo metu.

1954. X. 6 Studentų šalpos 
fondui Sambūris paaukojo 23.72 
dol.

1954. XI. 20 surengta Sambū

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

THEMAYCO.J BASEMENT

III Atliks GASO degintojas

Jums nereikės eiti per sniegą, lietų, vėją ir nešioti visokias 
atmatas. Liksi viduj, kur šilta ir patogu. Jūsų GASO degintojas viską 
sunaikins, kas atlieka virtuvėj, prie 
valgomojo stalo, laikraščių.

Būk moderni. Įsigyk GASO degintoją savo namams dabar!

12 pjd pločio Viscose Rayon

• žalia • Pilka • Medžio žievės

Čia yra vienas iš geriausių sezono pirkinių. Viskas pirmos 

rūšies. Pirmos rūšies kilimas, kuris tikrai grąžins jūsų 

namus ir nespaus jūsų piniginės. Ir jis yra taip stiprus! 

Nepalieka pėdų, jokių žymių ... ir lengvas valyti. Elegan

tiškas kilimas, ekonomiška kaina.

The May Co.’s Basement Rug and Carpeting Department

Jūsų sklypas bus be šiukšlių dėžių. Daug daugiau sveikatingumo... 
ir prie atdarų durų vasarą.

rio 4-rių ir Korp! Neo-Lithuania 
32-jų metų sukaktuvių minėj i- 
mas-pobūvis, kuriame S. Jakštas 
skaitė paskaitą. Meninę dalį iš
pildė dailiojo žodžio menininkai 
Blekaičiai.

1955 Naujų Metų sutikimo 
rengime kartu su Am. Liet. 
B-nės Sk. New Yorke dalyvavo 
taip pat ir Sambūris.

1955. I. 28 Sambūrio narių su
eigoje-pobūvy j ė min. V. Sidzi
kauskas skaitė paskaitą: Tarp
tautinė dabartinė politinė paė- 
tis ir Lietuvos byla.

1955. VI. 6 Sambūrio Valdyba 
paskyrė 70 dol. pašalpą K. Kruli- 
kui, ilgos ligos nuostoliams iš
lyginti, kuriuos suaukojo Sam
būrio nariai.

Taip pat paskirta 6 dol. Mai
ronio šeštadieninės mokyklos 
abiturientui už knygą ir skautų 
organizuojamai stovyklai parem
ti 10 dol.

1955. IV. 30 Damkų namuose 
įvyko Sambūrio sueiga-alutis; 
paskaitą: "Akademinio gyveni
mo problemos” skaitė Dr. J. Bu- 
dzeika.

šeštosios Sambūrio Valdybos 
veikla (T955-1956)

1955. V. 20 išrinkta nauja 
Sambūrio Valdyba, kuriai ir da
bar pirmininkauja J. Sirusas, 
sekr. — E. Čekienė.

1955. VI. 26 Sambūrio nariai 
turėjo išvyką į Wilwood Statė 
Parką, L. I.

1955. X. 23 įvyko Sambūrio 
nariams pobūvis Baltic Freedom 
House, kurio metu V. Rastenis 
skaitė paskaitą "Įspūdžiai iš ke
lionės po Europą”.

1955. XII. 10 d. V. Belecko
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May Co., kuri kiekvieną savaitę skelbiasi Dirvoje, po 11 mėnesių didelio pertvarkymo, naujai ati
darė 3 aukštą, ši visa savaitė yra skirta atidarymo iškilmėms, todėl ir kviečiami gausiai lankytis.

svetainėje įvyks Sambūrieo pen- 
kerių metų iškilmingas minėji- 
mas-pobūvis, kur svarbiais lie
tuviams šių dienų klausimais 
skaitys paskaitą Dr. J. Balys, 
šiuo metu New Yorko Sambūrį 
sudaro virš 70 narių.

Inž. K. Krulikas

Douglas Fairbanks, jr.
yra pagrindinis vaidintojas nau
joj WNBK telev. programoj (3 
kanalas), kuri parūpinama 
Stroh’s Brėwery Co. Ji duodama 
trečiadieniais, 7 vai. vakaro.

Programa pasižymi originalu
mu. Kaip paprastai, programos 
pertraukose duodami pranešimai 
apie Stroh’s alų. Stroh’s alus jau 
dveji metai skelbiasi Dirvoje.

Mažiausios kainos
kokias mes matėm!...

NAUJAS OLDSMOBILIS?
Ar jūs norėtumėt turėti vieną?

NORITE GERO PATARNAVIMO
ir

LIBERALAUS SUSITARIMO
Ateikit ir pamatykit...

MICHAEL OLDSMOBILE CO.

10640 St. Clair Avė. . MU 1-7000
Atidaryta vakarais iki 9 P. M.

Liksi viduj

Ar tylėti?
(Atkelta iš 1 psl.) 

kraštai? Pagaliau net Italija — 
ar ji labai tikras sąjungininkas 
prieš Maskvą, jei Prancūzija ar 
net Anglija kartais susigundo 
jai pataikauti? Kaip to san
dėrio vaisiai atrodys, jei iš visų 
19-kos naujų balsų ims ir pakils 
rankos sovietų pusėj ne tik nu
matomieji penki, bet kokia 12 ar 
15? O taip gali atsitikti, nes iš 
visų minimų kandidatų lieka 
tik... Ispanija, kurios balsu 
grumtynėse dėl laisvės dar gali
ma pasitikėti, kol joje viešpa
tauja ... Franco diktatūra ... 
(Kokia šių laikų pasaulio santy^ 
kių keistenybė!).

Žiūrint pavergtųjų kraštų, 
ypač Lietuvos akimis, argi ver
ta susigundyti žiūrėti į tokius 
reikalus oportunistiškai, tai yra, 
kur kiek "naudingų” balsų gali
ma išsiderėti? Yra visų pripa
žinta, tą net ir ALT sekretorius 
pabrėžė, kad Lietuvos reikalo 
stiprybė yra teisėje ir moralėje. 
Šiais požiūriais Lietuvos byla 
yra visiškai švari. Tik teisei ir 
moralei laimint Lietuvos byla ga- 

Ii būti laimėta.
Todėl ir svarbu siekti, kad po

litikos lėmėjai remtųsi visų pir
ma teisės ir moralės principais, 
o ne suktų į oportunistiškus san
dėrius. Lietuvos bylos interesas 
yra visada kovoti prieš sandė
rius, kuriuose tautų teisės pada
romos mainų dalyku.

Tad šiame klausime Pavergtų
jų Tautų Seimo generalinio ko
miteto ir lietuvių delegacijos pir
mininko jame užimtoji pozicija 
atrodo teisinga. O kad tos pozi
cijos parėmimas iš ALT suvažia
vimo pusės buvo sukliudytas — 
apgailėtina.

HAVE MONEY 
FOR 

CHRISTMAS 
NEXT YEAR

WITH A

Cleveland Urust
1 Thrift Account

STAKT NOW!
Save also for

4 EDUCATION • AUTOMOBILE 
F INSURANCE • VACATIONS 
• HOME • TAXE$

Every Other Week
DEPOSIT... HAVE...

’2- MUMIS.............*50.
$4—MUMIS »100.

*10—mumis....... *250.

WE WaC0M{ YOUR SAV1NGS
Mtmbet Federel Depo«t Insuranct CotperaliM

-
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SENIAU IR DABAR
GREETINGS and BEST WISHES

STATE-COUNTY MUNICIPAL 
FOPEMAN & LABORERS 

UHION LOCAL NO. 1099
PHIL MASTERSON Secretary

1651 EAST 24ih STREET CH 1-8138

K. S. KARPIUS

MARIJAMPOLĖS 
JAU NĖRA

GREETINGS and BEST WISHES 
TO ALL OUR FRIENDS

THOMAS J. UNIK CO.

INSURANCE AGENCY

EVERYTHING IN INSURANCE

East 9th St. Pier Bldg. TO 1-0200

Best Wishes to Our Friends and Patrons

STRONG - KENNARD COMPANY

O P T I C I A N S

2044 EAST 9th STREET MA 1-0440

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

ST. CLAIR BUILDERS & SUPPLY CO.

BUILDERS SUPPLIES—BRICK—CEMENT—LIME
20020 ST. CLAIR AVĖ. KE 1-6000

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

SILLS CHEVROLET, INC.

SEE THE NEW OUTSTANDING 1956

CHEVROLET

3558 Lee Road WA 1-1450

Bolševikams pradėjus daugiau 
praleisti laiškų iš Lietuvos, šio
mis dienomis teko matyti laiškų 
iš asmenų, visą amžių išgyvenu
sių Marijampolėje ir dabar tame 
mieste tebegyvenančių. Atgali
niam adrese parašyta: "Gorod 
Kapsukasa” (rusiškomis raidė- 
misf. Pašto antspaudoje dar te
bėra Marijampolė, lietuviškai ir 
rusiškai. Tas reikštų, kad visai 
dar nesenai Marijampolės pava
dinimas pakeista į Kapsuko 
miestą, pagerbimui savo žmo
gaus, kaip pas bolševikus daro
ma.

Kas tas Kapsukas? Tai V. 
Kapsukas-Mickevičius, senas re
voliucionierius iš 1904-5 metų 
metų rusų revoliucijos, Naujie
nų redaktoriaus P. Grigaičio, 
taip pat revoliucionieriaus iš tų 
laikų, bendradarbis, dalyvis mo
nopolių langų daužyme, Mari
jampolėje ir kitur Suvalkijoje, 
kaip tūli jų laikus atsimeną apie 
tai pasakoja.

Mickevičius Kapsuku pasiva
dino, žinodamas, kad Dr. Vincas 
Kudirka pasirašydavo "Kapsas”. 
Kapsukas tuo vardu veikė kaip 
revoliucionierius.

Kapsukas švaistėsi tarp Lie
tuvos, Amerikos ir Rusijos. Jau 
1905 metais Amerikos lietuviai 
buvo paraginti aukoti "revoliu
cijai”, ir kai kilo varžytinės, ku
riems tikrai tas aukas duoti, 
Kapsukas įrodinėjo, kad jis at
stovauja "geresnį” revoliucinį 
komitetą, ir ragino jam aukas 
atiduoti.

1906 metais Amerikoje atsira
do revoliucionierius P. Grigaitis, 
kuriam, dar yra gyvų lietuvių, 
prisipažįstančių, kad į Ameriką 
atvažiuoti jam aukojo pinigus, 
kai jis iš Lietuvos pasprukęs tū
lų laikų slapstėsi kitur. Jis taip 
pat skelbė, kad lietuviai turi 
dirbti tarptautiniam socializmui.

Pirmo pasaulinio karo metu 
kur kų veikęs neveikęs, Kapsu
kas atsirado Amerikoje birželio 
mėn. 1916 metais. Pavestas re-

daguoti socialistų organų Kovų, 
pradėjo ardyti Liet. Socialistų 
Sųjungos veiklų, ieškodamas čia 
daugiau virstančių į Rusijos re
voliucijos rėmėjus, kurie 1917 
metais pasireiškė bolševikais.

Balandžio mėn. 1917 metais 
Kapsukas išsiskubino atgal į Ru- 
sijų, palikęs Kovos redagavimų 
vietiniams, sakydamas, krinkant 
Rusijoje Kerenskio vyriausybei, 
ten reikalinga gabių agitatorių 
palaikyti prie Rusijos nuo jos 
atkrintančias tautas.

Kada Rusijoje caro valdžia 
buvo nuversta 1917 metų pabai
goje, Kapsukas pataikė remti 
bolševikų pusę, kai Grigaitis čia 
sielojosi už menševikus, ir liko 
pats vienas "generolas” su 20 so
cialistų. Kiti visi buvę socialistai 
virto komunistais.

Lietuvai pasiskelbus nepri
klausomai, Kapsukas buvo su 
raudonarmiečiais įsiveržęs į Vil
nių, ir dėjo pastangas visų Lie- 
tuvų prijungti atgal prie Rusi
jos. Taigi, žymus Suvalkijos 
miestas, Marijampolė, jo garbei 
pavadintas Kapsuku.

Anksčiau jau esu užsiminęs, 
kad kol dar yra gyvų 1905 metų 
revoliucijos rimtų liudininkų, 
turėtų būti pasistengta atskirti 
pelus nuo grūdų. Dabar pasitai
ko tokių, kurie biznio sumetimais 
giriasi buvę Lietuvos laisvės ko
votojais tais laikais, kai tikru
moje jie tik rusų monopolių lan
gus daužė, telegrafo vielas kar
pė, šūkavo "daloi car”, kovodami 
už proletariato revoliuciją; ku
rie Amerikoje lietuvius vertė 
remti jų skelbiamų tarptautinį 
socializmą, Amerikos valdžios iš
vertimą, brukdami jauniems lie
tuviams į lūpas tokias dainas 
kaip, visų buržujų skriaudas 
liaudžiai "nuplausim jų (pačių 
buržujų) krauju”. Lietuvių tau
tos reikalai tada Lietuvoje, ir 
vėliau čia Amerikoje, jiems bu
vo svetimas, tolimiausias daly
kas.

Kiti, susipratę lietuviai, tą re
voliucijos laikotarpį išnaudojo 
kovai už savo spaudą ir keldami

lietuvių susipratimų bendrai ve
dė tautų j tai, kas buvo Vasario 
16-tos aktas. Jų nuopelnus pasi
savina tie Rusijos garbintojai.

Tie revoliucionieriai Rusijos 
rėmėjai Amerikoje ir kovų už 
Lietuvos nepriklausomybę laikais 
netalpino savo laikraščiuose ru
sų liaudies pareiškimo pripažįs
tančio Rusijos pavergtoms tau
toms laisvę. Ir mums dirbant 
Lietuvos valstybės atkūrimo dar
bų ardė mūsų seimus, fondus, 
nepripažino Nepriklausomy b ė s 
fondo, ir skelbė "Lietuvai nei 
cento!”, kada Lietuva pradėjo 
stotis ant savo kojų.

LOWELL
ŠAUNIOS VESTUVĖS

Lovelio, Mass. ir tolimesnių 
, kolonijų lietuviai š. m. lapkričio 
. mėn. 26 dienų turėjo malonią 
į progą dalyvauti šauniose Lion

gino Kapecko ir Rasos Radziuly- 
tės vestuvėse. Jaunasis atvykęs 

[ į šį kraštą prieš šešetą metų ge
rai pažįstamas loveliškiams, kur 
jis kelius metus gyveno savo 
brolio Vytauto šeimoje. Pasta- 

! ruoju metu jis apsigyveno Hart- 
į forde, Conn., kur, dirbdamas, 

kartu studijuoja inžineriją Hea- 
lers College. Jaunoji tik prieš 

’ pustrečių metų su tėvais ir sese
rimis atvykusi iš Šveicarijos gy- 

! veno Pittsburge, kur ji baigė 
gimnaziją.

, Jaunuosius šv. Juozapo bažny
čioje sutuokė kun. Jankus. Ap
eigų metu vargonais grojo muz. 
Jer. Kačinskas ir giedojo solistė 
St. Daugėlienė. Linksmo pobūvio 

į metu liteuvių klube buvo smar
kiai pašokta ir dar smarkiau pa- 

, dainuota sutartinai, čia be so
listės Daugėlienės gerais balsais 

; pasireiškė jaunojo brolis Vytau
tas, Griauzdė iš Našvės, adv. 

, Kalvaitis ir šachmatininkas Mer
kis iš Bostono, Jucėnas iš Hart- 

’ fordo, jų ponios ir jaunųjų gi
minės, kurie sugebėjo suorgani- 

, zuoti ir suruošti šias puikias ves
tuves.

Povestuvinėn kelionėn jaunie
ji išvyko New Yorko kryptin. 
Pastoviai apsigyvens Hartforde, 

i Conn.

t

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People 

For a Pleasant Holiday

PARKER FULTON

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

PORTAGE MARKETS

•S

7040 Wade Park Avė. ENdlcott 1-0144
7018 Superior Avė. ENdlcoit 1-2075
8702 Hough Avenue RAndolph 1-2777

1407 Hayden Avenue MUlberry 1-8550
18245 Euclid Avenue IVanhoe 1-9700

BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

SLAGOR MACHINE & TOOL 

COMPANY INC.

9401 Sandusky VU 3-7788

Best Wishes to Our Friends and Patrons 
For a Pleasant Holiday

STREKAL REALTY CO.

405 East 200th Street IV 1-1100

YRA LABAI GERA PRIEŽASTIS

geram skoniui

"tr;

Jis yra Šviesesnis!
Kaitinamas iki 2000 laips.

DABAR Už VIETINES KAINAS!

OFTfKriT lt.

Stroh’s yra Amerikos vienintelis 
ugnimi gamintas alus!

žmonės klausia "Kodėl Stroh’s turi tokį pui
kų skirtingą skonį?” Atsakymas yra lengvas, 
Stroh’s yra vienintelis Amerikos alus gamin
tas virš atviros ugnies ... vienintelis Ameri
kos alus gamintas 2000 laips. ugnim. Pamė
ginkit Stroh’s šiandien ir atraskit puikų ug
nim gaminto alaus skirtumų.

NA įjM \

T T v rrUi LAI JL |5i I
\ <

SKONIU 

negali kiti prilygti

4*0 « otru c vt
B a t w t RY

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

THE UNIVERSAL CLEANING
& DYEING CO.

UNIVERSAL BRINGS YOU UNHURRIED QUALITY
Cleveland’s Finest Cleaners since 1883

Plant—1218-30 East 71st St HE 1-8100

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems

KOVAC REALTY CO.

960 East 185th Street KE 1-5030

HOLIDAY GREETINGS

KIFFER TOOL & DIE, INC.

5601 TILLMAN WO 1-2440-1-2

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People 

For a Pleasant Holiday

VERA L. SULAK REALTY CO.

764 East 185th Street IV 1-3413
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Gruodžio mėn. 18 d. 2 vai. po 
pietų įvyksta Clevelando sky
riaus studentų susirinkimas.

{domus Dr. S. Biežio pranešimas
A. L. Tautinės Sąjungos Cle-

Šilti, karšti, garais ir šalti 
pusmetiniai. Plaukų dažymas.

nuo
11:30 vai., tuoj po pamaldų. Įėji-

Viešnia iš Jungtinių Tautų
Baltijos Moterų Tarybos Cle

velando skyrius rengia savo pir- velando skyrius gavo sutikimą 
mąjį viešą koncertą, kuriame be iš centro pirmininko Dr. 
solistės Juzės Krištolaitytės da-Į Biežio atvykti į Clevelandą ir 
lyvaus Baltijos Moterį Tarybos padaryti viešą, platų pranešimą 
sekretorė, žinoma mūsų žurna-1 apie savo patyrimus keliaujant 
listė Salomėja Nerkeliūnaitė. Ji Europoje prieš porą mėnesių, 
padarys pranešimą apie Jungti-1 Pranešimas bus Lietuvių salėje, 
nes Tautas. Pranešimą žada iliu- sekmadienį, gruodžio 18, 
struoti nuotraukomis.

šia tema Salomėja Nerkeliū- mas nemokamas, 
naitė gali daug ir įdomiai papa-j Dr Biežis> Amerikos lietuvi 
šakoti, nes jau kelinti metai yra, veikėjas nuo j pasaulinio karo 

laik4’ šia savo kelione po Euro- 
i pą turėjo progos sueiti su lietu- 
Į viais veikėjais gyvenančiais Ita
lijoje, Šveicarijoje, Prancūzijo
je, vakarų Vokietijoje ir Angli
joje. Turėjo audienciją, kartu 

3 su pp. Bačiūnų, A. S. Trečioku ir 
’ žmonomis, pas popiežių. Turėjo 
‘ ilgą posėdį su VLIKu, aplankė 
1 taip mums visiems rūpimą Va- 
1 sario 16-tos gimnaziją Vokieti-f

tinių Tautų. Sekdama nuolat ir 
iš arti jų darbą, ji gerai jį pa-' 
žįsta. Pasaulio įvykiai čia kon
centruojasi, o jų eigoje ir Lie
tuvos vardas minimas, čia bū
dama Salomėja Nerkeliūnaitė 
kiekviena proga Lietuvą gražiai 
atstovauja, moka pakalbėti su 
mūsų draugais, moka priminti 
priešams apie padarytas mums 
skriaudas ir kelia visa tai spau
doje.

Salomėjos Nerkeliūnaitės ke
lias į spaudos darbuotojas yra 
įdomus. Vilpiuje, būdama dar 
gimnazijos suole, Salomėja Ner
keliūnaitė parodė didelius gabu-' 
mus šioje srityje. Arkivyskupas surengtas praėjusį šeštadienį 
Reinys skiria kelių šimtų premi- Tigro kavinės patalpose 15-tojo 
ją už geriausį rašinį Gavėnios sukaktuvinio sezono užbaigimui 
nuotaikoms. Nerkeliūnaitė laimi atžymėti, praėjo pakilioje nuo- 
šią premiją parašydama rašinį 
"Silkė nusvėrė dešrą”.

Greitu laiku ji pasidarė nuo
latinė spaudos darbininkė. Jos 
straipsniai jau ir tada pasižymė
jo lengvu stiliumi, mokėjimu 
gyvai ir įdomiai atpasakoti, net 
ir paprastus įvykius. Gedimino 
gatvėje Vilniuje buvo senas ba
tų vlaytojas. Jo nuolatinė klijen- 
tė Nerkeliūnaitė. Kartą ji para
šė apie jį korsepondenciją — gy
vą, įdomią ir intriguojančią. Se
no užmiršto batų valytojo kli- 
jentūra iš karto padidėjo, šis su
žinojęs priežastį savo "gerada
rei” batus veltui ėmė valyti. 
Okupacijos laikais tai buvo di
delis dalykas.

Nerkeliūnaitė sėkmingai reiš
kėsi mūsų spaudoje ir tremties 
metais, čia, Amerikoje ji jau 
viena mūsų ryškiausių spaudos 
darbininkių.

Nepraleiskime progos išgirsti 
jos gyvą žodį. M. ž.

Ką dainuos solistė Juzė 
Krištolaitytė Baltijos Moterų 

koncerte?
Juzė Krištolaitytė savo dainų 

joje, be to matėsi ir turėjo ir arijų vakare be lietuviškųjų 
pasitarimus su Lietuvos minis
trais Romoje ir Londone.

Čiurlionio Ansamblio 
aktas-pobūvis

Naujųjų Metų sutikimas
Clevlando studentai ruošia 

1956 N. Metų sutikimą visai 
Clevelando lietuvių visuomenei.

Pobūvis įvyksta šveicarų sa
lėje —■ 2710 Walton Avė., kam
pas IValton Avė. ir (Vest 25 gat-

tr.i po $4, studentams ir 
moksleiviams po $2 gaunami 
Dirvoje ir Spaudos Kioske.

Kviečiami visas ir visus į jau
kų Naujųjų Metų sutikimą.

•

LIETUVAIČIŲ 
MOTERŲ KIRPYKLOJ

J. C I J U N S K A S
LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikrodžius 
apyrankes ir kitas brangenybes. 
Sąžiningas ir garantuotas dar
bas prieinamomis kainomis. 

6210 Dibble Avė., 
Cleveland 3, O*"^ 

Tel.: EX 1-0376

REMONTO DARBAI

Atlieku mažai: ir pagrindiniu* 
namų remontus, tipko darbus, 
medžio darbus ir dažymą bei de
koravimą.

V. Riekus
Tel. HE 2-0683

1505 Addison Rd. (52)

I
I

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

BET PRADĖKIT DABAR!

f

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

PASKOLOS JOSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

Schuberto, Gounod, Delibes ir ki
tų kompozitorių kūrinius.

Koncertas įvyksta sekantį sek
madienį, gruodžio 11 d. 5 v. v. 
Severance Hali salėje.

kompozitorių: Gruodžio, Banai-] Įėjimo kvietimai gaunami Dir- 
čio, Račiūno dainų, išpildys Bei-; voje, Spaudos kioske, pas platin- 
lini, Rosini, Pergolezi, Mozarto, tojus ir prie įėjimo.

TERRACE BEAUTY 
SOLON

I 161 East 71 St. 
UT 1-1641

NAMAMS

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N

6712 Superior Avė. H1
Cleveland, Ohio

Ramovės padėka
L. S. Ramovė Clevelando sky

riaus valdyba išreiškia viešą pa
dėką dalyviams, prisidėjusiems 
iškilmingai pravesti lapkr. mėn. 
23 d. Kariuomenės šventės mi
nėjimą Clevelande.

Kun. Ivanauskui už pasakytą; 
turiningą pamokslą lapkr. mėn. 
20 d. laike šv. Mišių už žuvusius t 
ir mirusius karius, partizanus,! 
šaulius. Choro dalyviams ir cho-! 
ro dirigentui p. Ambrazui už pri
taikytas šventės dienai giesmes.; 
L. B. P-kui Stasiui Barzdukui už 
tartą žodį lapkr. mėn. 23 d. lai
ke minėjimo. Programos daly- 

j viamš: Vytautui Bakūnui, Ju- 

pirmininkas Stasys BarzdukasJ įej( Au(jriOnei Alkaitytei, Sauliui

' taikoje. Ansamblio ir muz. A. 
Mikulskio sukaktims minėti ko
miteto nariai, ansamblio mece
natai, rėmėjai ir čiurlioniečiai, 
viso per 120 žmonių, buvo liudi
ninkais tradicinių ansamblio se
zono užbaigimo iškilmių. Visa 
eilė čiurlioniečių buvo atitinka
mai atžymėti, ansamblio mece
natams ir rėmėjams įteikti pa
žymėjimai.

Akto metu kalbėjo minėjimų 
komiteto pirmininkas inž. Pijus* - viciiiio. Vytautui uanuuui, nu-

Žiūrys, Bendruomenės valdybos liui Kazėnui, Indrigai Stašaity- 
nirmininkau Rtnsvs Rnry.diikfls ' •___ • a •

3 kambarių butas
11607 Saywell Avė., 3 aukšte, 

garažas. $45 mėnesiui. Dėl susi
tarimo šaukti: EV 1-8850.

Kai sergat — Jūs tuoj šaukiate 
gydytoją. Kodėl tat nešaukti ži
novą, kad gerai patartų svar
biausiais saugumo reikalais ir 

apdraustų Jūsų ateitį.

NAMAS SU GEROM 
PAJAMOM

6 geri kambariai, su nauja 
modernia virtuve ir vonia. Gerai 
dekoruota. Trečiam aukšte 2 
kambariai, 6 garažai. Parduoda-’ 
mas pigiai, tik už $13830. St. ’ 
Clair — E. 125 St. rajone.

Hrebar Realty
14324 St. Clair, 

LI 1-6593

ansamblio meno vadovas muzJ Ai^aiciui, Vytautui Benokrai- savo auka. 
Alfonsas Mikulskis ir ilgesnį jonuj Vyšniauskui, Rymui 
pranešimą padarė ansamblio pir- Vaitėnui, Romui Zylei, Antanui 
mininkas Jaunutis Nasvytis. I

Plačiau kitame Dirvos nume
ryje.

530 lietuvių d-ioviininkų trem
tyje nori gyventi — padėk jiems

Išnuomojami 3 mieg. 
kambariai

1055 East 78 St. Tik vyrams. 
$8 per savaitę.

Deklamavimo ir skaitymo
varžybos

Sekmadienį, gruodžio 11, 11:30, 
vai. viršutinėj lietuvių salėj įvyksta šį sekmadienį, gruodžio 
įvyksta mokinių deklamavimo ir H d. 11:30 vai. Tigro kavinės 
skaitymo varžybos. Varžybose patalpose. Bus renkama nauja 

ansamblio valdyba.

Čiurlionio ansamblio metinis 
susirinkimas

Gyvybės, nelaimiu, ugnies, 
automašinų apdrauda 
Skambikit: SK 1-2183

PAULINA 
MOZURAITIS, 

agentas

I. J. S AM A S JEWELER

GERESNIŲ Namų Statytojai 
pasirenka MONCRIEF 

ŠILDYMĄ ir ORO VENTILIACIJĄ

EATŲ KRAUTUVĖ
BATŲ TAISYMAS

Sav. J. Kamaitis

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 

pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

dalyvaują mokiniai deklamuoja 
lietuvių poetų eilėraščius ir skai
to lietuvių autorių kūrinius ar
ba jų ištraukas.

Vertinimo komisiją sudaro K. 
Žukas (Bendruomenės atstovas), 
V. Kavaliūnas ir E. Mackevičie
nė (lituanistinės vysk. Valan
čiaus mokyklos atstovai), P. Ma
želis ir Ig. Gatautis (lietuvių te
atro atstovai).

Varžybas laimėjusiems moki
niams skiriamos 9 premijos (3 
pirmosios po 10 dol., 3 antrosios1 
po 7 dol. ir 3 trečiosios po 4 
dol.). Premijas aukoja Bendruo-J 
menės apylinkė ir paskiri asme-J 
nys (tarp jų jau yra K. S. Kar-

Igno Malėno paskaita
Lietuvių Mokytojų Draugija 

gruodžio 10 d. (šeštadienį) 6 vai. 
Lietuvių salėje rengia Igno Ma- 
lėno-Malinausko paskaitą "Pats 
naujasis metodas mokant lietu
viškai skaityti”. Kviečiami tėvai, 
mokytojai ir visi besidomintieji 
pedagoginiais ir kultūriniais 
klausimais.

Po paskaitos bus renkam? 
nauja draugijos valdyba.

Valdyba

P. J. Keršis

--------- - -------- —, .............  
Beržinskui, Vytui šlapeliu:. Pro
gramos vedėjui Baliui Auginui.! 
Pilėnų Tunto skautams už talki
ninkavimą. Ponioms: šenbergie-’ 
nei, Gulbinienei, Eidimtienei ir 
Mackevičienei už šeimininkavi
mą laike vaišių. Ramovėnams: 
St. Butrimaičiui, J. Kaklauskui, 
Astrauskui ir Blinstrubui už tal
kininkavimą. Ponams: Karpiams 
ir Smelstoriams už puikias dova-j vįs savininkas, 
nas loterijai. M. Ratkui ir poniai j 
Tallat-Kelpšienei už loterijos 
pravedimą. Ponioms: A. Miko-Į 
liūnienei, Bačiulienei, Gasparai- 
tienei, Skardienei, O. Čepukai- 
tienei, Auginienei, Morkūnįenei, 
Tallat-Kelpšienei, Ramanauskie
nei, Januškienei, Butrimaitienei, 
š e n b e r gienei, Vilkutaitienei, 
Rastenienei, Eidimtienei, šar- 
kauskienei, ir Čiuprinskienei už 
skaniai pagamintą ir paaukotą 
maistą bufetui.

Taip pat nuoširdi padėka Cle
velando lietuvių kolonijai už taip 
gausų dalyvavimą šventės minė
jime ir savo auka parėmusiems 
Lietuvos Laisvės Kovų invali
dams.

L- S. Ramovė Clevelando
Skyriaus Valdyba

PIK BEVERAGE
45 rūšių alus. Kiti gaivinan

tieji gėrimai. Vynai ir šampa
nai, vietiniai ir užsieniniai.

Parengiama vestuvėms, 
liams, pobūviams. Atidaryta^ 
kiekvieną dieną nuo 9 ryto iki 
10 vakaro.

Krautuvę dabar tvarko lietu-

6903 SUPERIOR AVĖ.
EX 1-3311

v

1389 E. 65 St.
East 65 and Wade Park

Atdara nuo 10 vai. ryto iki
7 vai. vakaro.

LEIMON’S CAFE

Nauji batai ir batų taisymas 
mano krautuvėje daug žemes
nėmis kainomis, negu jūs mo- 

u J kate kitur. Ateikit ir įsitikinkit. 
■ "l___________________________

I
VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA

Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai.
Įvairus valgiai, šeštadienių vakarais šokiai grojant 

geram orkestrui
731 E. 185 ST. KE 1-9787

DAžO IR POPIERIUOJA 
NAMUS

Ant. Kirkilas
Kreipkitės ir gausite geriau

sią patarnavimą.
7204 Donald Avė. Tel. EN 1-3844

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką 
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant 

išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tol. 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

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

Visi lietuviai laisvalaikį praleidžia savo Klube. Visos 
lietuvių organizacijos parengimus rengia tik lietuvių salėje.

Klubo ir salės vadovybė visus lietuvius kviečia čia nuo
lat lankytis, susitikti draugus ir artimuosius.

Pilnai padengta apdrauda HI 2-7626

WM. DEBBS PAINT! N G CO.
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
1132 Summit Dr. Cleveland 24, Ohio

pius su 10 dol. auka, J. Milius, J. draudimo, įkainavimo, pirkimo- 
Virbalis ir J. žemaitis, aukoją pardavimo tarpininkas, persikėlė 
po 5 dol.; norį šiam reikalui au-^ į naują vietą. Dabartinis jo ad- 
koti dar gali kreiptis į Bendruo- resa3: 628 Engeneer Bldg., Cle- 
menės apylinkės valdybą).

Varžybas organizuoja Ben
druomenės apylinkės valdyba, 
susitarusi su lituanistine mokyk
la. Mokinių pasirodymas bent iš 
dalies atskleis jų darbo vaisius. 
Todėl jis reikšmingas ir įdomus. 
Kaip stebėtoja į šias varžybas 
yra kviečiama ir visa lietuvių 
visuomenė.

Į veland, Ohio. Telefonas tas pats: 
MA 1-1773.

Katalikių Moterų Sąjungos 36 
kuopa ruošia kalėdinę eglaitę,

kuri įvyks sausio mėn. 7 d. 3 
vai. p. pietų Naujosios Parapi
jos salėje. Smulkesnės informa
cijos bus kitame Dirvos nume
ryje.

A. Kuprevičius
šį penktadienį, gruodžio mėn. 91
d. 8:30 vai. Cleveland MusicJ
School Sattlement salėje skam- grįžo iš Toledo ligoninės ir gy- 
bina Stravinskio kūrinius. | doma namuose.

Veronika Sadauskienė
vyr. kartos lietuvių veikėja, jau

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

7015 Vade Park Avė. 
Tel. HE 1-6352 

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.
AUTOMAŠINŲ 

TĄSYMAS
šį mėnesį papiginta kai

na įdedam už $6.95 duslin
tuvą Chevroletui, už $7.05 
Fordui, už.$8.95 Pont.iacui, 
už $12.50 Oldsmobiliui. Di
deli papiginimai dedant 
duslintuvus ir išmetamus 
vamzdžius visoms maši
noms.

Kreipkitės į
J. S. AUTO SERVICE

I

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
Nebrangios gėlės vestuvėms, laidotuvėms ir kitiems reikalams. įvai
rūs naujai gauti augalai, papuošalai dovanoms. Lietuviški "Rūta’ 

saldainiai. Augalai po 49 et.
Gaunami money orders (galioja ir užsienyje)

ATIDARYTA NUO 10 RYTO IKI 8 V. VAK. IR SEKMADIENIAIS
6901 SUPERIOR AVĖ. TELEF.: HE 1-6339

P. J. KERSIS
. 628 Engeneer Bldg.—Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENiNSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip

kitės į mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas 
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

KREIPKITĖS Į MUS — GAUSIT GERIAUSI 
PATARNAVIMĄ

BILL SCHLEKIE PLUMBING CO
Vincas Šlekys 

ELEKTRINIS SŪRŲ IŠVALYMAS 
VARINIŲ VANDENS VAMZDŽIŲ PRAVEDIMAS 

SW 1-C327 VU 3-5063

/

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakuts & VVilliam J. Jakubs

Licensijųoti laidotuvių direktoriai. ir balsamuotojai 
25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 

6621 Edna Avenue ENdicott 1-1763
936 East .185 Street KE 1-7770

u



Dirva Nr. 49 * 1955 m. gruodžio mfcu 8 4.8

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).

DIRVA

Mokslas Lietuvoje■

Šiais mokslo metais Lietuvoje! mokyklų skaičių dabartinėje Lie- 
veikia, kaip praneša komunisti- tuvoje (keturmetes ir septynme- 
nė spauda, 2.415 pradžios mo-j tęs mokyklas) su Nepriklauso- 
kyklų, 970 septynmečių ir 380 
vidurinių mokyklų. Palyginkime 
šiuos skaičius su N. Lietuvos da
viniais :

Mokinių skaičius. 1939/40 me
tais Lietuvoje mokyklas (be( 
aukštųjų mokyklų lankė iš viso 
377.158 mokiniai. Tuo tarpu pa
gal Vilniaus radiją dbaartiniu 
metu Lietuvoje pradžios, septyn
metes ir vidurines mokyklas lan
ko iš viso vos daugiau 400.000 
mokinių.

Per paskutinį nepriklausomy
bės penkmeti mokinių prieauglis 
šiose mokyklose buvo 67.865. 
Jeigu šis prieauglis būtų tolygus, 
tai šiandieną Lietuvoje mokinių 
skaičius turėtų būti 580.000. Tuo 
tarpu jis nesiekia nei pusės mi
lijono, nežiūrint į tai, kad šian
dieną Lietuvos teritorija yra di
desnė, negu ji buvo 1940 m.

Mokyklų skaičius. Kiek sun
kiau yra lyginti dėl mokslo' sis
temos skirtingumų mokyklų 
skaičius. Dabartinėj Lietuvoj vi
sas mokslas suskirstytas į 3 laip
snius.

se, svarbiausiai yra praeiti pro 
mandatų komisijas. Jos ne tik 
egzaminuoja iš konstitucijos, bet 
padaro ir "sąžinės kvotimą": ką 
galvoji apie religiją, ar seki po
litiką, kokius skaitai laikraščius, 
ką galvoji apie komjaunimą, ko
dėl neesi komjaunuolis ir pan. 
žiūrima ar tėvai nebuvo "buo
žės" etc. Todėl tiesiog "buržua
zine reakcija" skamba švietimo 
ministerio titulą turinčio Pupei- 
kio žodžiai moksleiviams: esą jūs 
vėliau įrodysite "brangiajai kom
partijai", kad neveltui praleido
te tiek laiko mokyklos suole. "Tai 
ateities darbai. O dabar Jūsų 
darbas — mokytis ... Įsigykite 
daug žinių ypač iš chemijos, fi
zikos, matematikos, botani
kos ...” Ne fizikos ar matemati
kos išmokimas yra pirmasis "są
moningo tarybinio piliečio” užda
vinys, bet ištikimybės pareiški
mas ir išmokimas aklai paklusti 
"brangios kompartijos” reikala
vimams yra sovietinio prieauglio 
tinkamumo įrodymas.

Todėl nenuostabu, kad tuo 
metu, kada Pupeikis atsiminęs 
savo mokslo laikus, kalba apie 
mokymosi svarbą, "mokslo pir
mūnai” ir įvairių Lietuvos vie
tovių vyksta dviem mėnesiams į 
pionierių stovyklą Artekoje 
(Kryme). "Nenustebkite” — tei
sina juos Vilniaus radijas — 
"kad mūsų respublikos atstovai

LIETUVIAI NORILSKE
(Atkelta iš 1 ps»l.)

Kas dešimts dienų kiekvienas 
kalinys turi eiti į vadinamą pir
tį. Vandens joje skiriama ne 
daugiau kaip šeši litrai žmogui. 
Didžiausia nauda, kad tą dieną 
kiekvienam išduodama 20 gramų 
muilo, nors ir netikusio. Sto
vykla turi savo felčerį, kuris yra 
instruktuojamas kelioms stovyk
loms priskirto gydytojo, bet ku
ris nieko negali padaryti sani
tarinėms sąlygoms pagerinti.

Susižinojimas tarp atskiru sto-

mos Lietuvos mokyklų skaičiu
mi, būtų galima ankstyvesnes 
progimnazijas bei joms tolygias 
mokyklas prilyginti septynme
tėms mokykloms. (Čia tenka 
jau pridurti, kad toks palygini
mo būdas yra naudingas bolše
vikams: progimnazijos vien for
maliniu požiūriu buvo aukštes
nės už bolševikų septynmetes — 
jose mokslas su pradžios mokyk
los kursu tęsėsi 8 metus).

1939/40 metais Lietuvoje viso 
buvo tokių mokyklų 106 (pro
gimnazijų skaičius mokyklų re
formų pasėkoje nuolat mažėjo). 
Pridėję prie jų pradžios mokyk
las gausime bendrą 2819 mokyk
lų skaičių. Per paskutinį penk
metį šių mokyklų padaugėjo 144. 
Per 15 metų jų turėtų būti 3.251. 
Šiais metais Lietuvoje gi veikia 
3.375 šios rūšies mokyklų. Reiš
kia ir čia bolševikų giriamasis 
apie pasiektus "socialistinius lai-Į 
mėjimus” švietimo srityje netu
ri pagrindo. Be to, tenka pabrėž- 

! ti, kad pradėtoji mokyklų’refor
ma seniai jau būtų įgyvendinta 
ir šiandieną visos pradžios mo
kyklos būtų šešių skyrių, tuo 
tarpu bolševikinėje Lietuvoje 
tėra 970 septynmečių mokyklų.

Vieninteliu atžvilgiu,' kuriuo 
bolševikams po 15 metų pavyko 
pralenkti N. Lietuvą — tai gim
nazijų skaičiaus požiūriu. Iš tik
rųjų Lietuvoje tebuvo 93 gimna
zijos ir jai tolygios mokyklos. 
Net jeigu prie šio skaičiaus pri
dėsime progimnazijas ir joms 
atitinkamas speciales mokyklas, 
kurios plėtėsi ir palengva įgy
davo pilnutines vidurinės mo
kyklos teises, tai šiame sekto
riuje bolševiku patiekti skaičiai 
viršyja N. Lietuvos normalų šių „„„ _ ___v------------------------ — —
mokyklų prieauglį. i pranešimais iš Lietuvos, laikant ševikinėje sistemoje yra nukreip-

Mokslo lygis. Kiek ilgiau su- egzaminus vidurinėse mokyklo- tas ne "masinei inteligentų ga-

stojome ties skaičiais, nes jie 
akivaizdžiai kalba, kad nežiūrint 
visos bolševikinės propagandos, 
jie nėra imponuojantys. Kaip tik 
pradžios mokslo srityje jie de- 
montruoja kokį nuostolį mūsų 
tautai daro bolševikų okupacija. 
Tačiau nėra nieko klaidingesnio, 
kaip skaičių pagalba matuoti 
mokslą.

Jeigu jie dar turi prasmės 
pradžios mokykloms, tai jų reik
šmė mažėja norint daryti išva
das, liečiančias vidurines, o juo 
labiau aukštąsias mokyklas. Kiek 
dėmesio bolševikai skiria prati
mams reikalams bendros mo
kyklų programos rėmuose gali 
dalinai suvokti tie, kuriems teko 
su mokyklų programų "reformo
mis” susidurti bolševikų pirmo
sios okupacijos metu, šia kryp
timi tendencija yra šiuo metu
nepalyginamai sustiprėjusi, štai, važiuoja į Arteką rudenį, kai 
net Voiketijos R. Zonos viduri- reikia mokytis, betgi pionierių 
nių ir aukštųjų mokyklų atesta^ stovykla taip pat yra mokykla”, 
tams gauti, kaip Laisvųjų Juris
tų Tyrinėjimo Komisija prane- kompartija” trokšta iš prieaug- 
ša, nusveria pažymiai iš "moks- lio. Iš to aiškėja dalinai ir tas 
lo apie dabartį”. Iliustracijai ke- faktas, kad tuo metu, kada bol- 
letas klausimų, kuriuos abituri- ševikai pradžios mokyklų steigi- 
entams šiais metais teko iš šios mo atžvilgiu, t. y. pagrindinėje 
"disciplinos” atsakyti:

JAV politika Vokietijoje:
b) kodėl amerikoniškajam im-. steigime ją pralenkia, čia gi ir 

perializmui sąjungini n k ų glūdi "partinė išmintis”: galimai 
ypatingai tinka vokiškasis1 daugiau "partinių kadrų”, 
imperializmas.

Vakarų Vokietijos ūkis — da- tiją mažiau interesuoja: jie iš- 
lis JAV karo ūkio:

a) atvaizduoti, kaip V. Vokie-j ti grįš prie savo kasdieninių dar- 
tijos ūkis tapo svarbiausia 
Europos baze karo ūkiui.

Demokratinių teisių panaiki
nimas Adenauerio valstybėje...

Išdavikiškoji Adenauerio vy
riausybės politika:

a) papasakokite apie išdavi- į 
kiškąją Adenauerio klikos 
politiką.

Naujasis mūsų vyriausybės 
kursas:

b) nurodykite 1953 m. birže
lio 17 d. įvykių fašistinės 
provokacijos charakterį.

Tas pats ir kitur. Paskutiniais,

Štai kokio mokslo "brangioji

"liaudies švietimo" srityje, atsi
lieka nuo N Lietuvos, gimnazijų

I -- ----------------------- — t,. ..
rrlūdi ”naĮ4iną S*’ ’ o’^limuĮ

* dunrriuii r,nariin{ii Vndrii,,>

I Pražios mokslą einantieji par-
4-i4r» winXrnn 1 nlnUAalIAI n • 11A 13,

j mokę skaityti, rašyti ir skaičiuo-

mybai", bet partijos kadrų pa
ruošimui, žmogaus galvosenos 
persunkimu bolševikiškomis dog
momis. Todėl nenuostabu, jeigu 
daug laiko mokiniams tenka su
gaišti mokslo metu. į va iriems mi
tingams, propagandiniam darbui, 
įvairioms talkoms kolūkiams, 
pionierių stovyklose etc. Tiesa, 
tai gali kenkti matematikos iš
mokimui, bet šią neigiamybę pil
nai atsveria bolševikų akyse pa
siruošimas partiniam darbui, 
partinės mąstysenos ir kolekty
vo pajutimo išmokymas. E.

vykių uždraustas, bet kaliniai 
vistiek suranda tiesiog neįsivaiz
duojamų priemonių susižinoti.

Prižiūrėtojai kartais duoda 
kaliniams "Pravdą” — ne skaity
ti, bet "bankrutkoms” (rankų 
darbo cigaretėms) susisukti. Pir
moji laikraščio pusė tuojau su
draskoma ir surūkoma, bet ant
roji saugoma, ligi bus perskaity
ta. Mat, ketvirtasis sovietinių 
laikraščių puslapis visada esti 
skirtas žinioms iš užsienių ...

Vienas iš "laisvųjų” (t. y., 
paleistų, bet priverstinai stovyk
los rajone apgyvendintų kalinių) 
kartą pasakojęs: "Vakar klau
siau Amerikos Balso radijo. Bro
leliai, kaip jie bombarduoja so
vietus. Stebiuosi, kas juos taip 
gerai informuoja apie tikrąją 
padėtį Sovietų Rusioj!”

Šių (1955) metų liepos-rugpiū- 
čio mėnesį politiškai susipratu- 
sieji kaliniai taip kalbėjo apie 
pasaulinę padėtį:

"Sovietai jaučia, kad jų ligšio
linis politikos kursas veda į ka
tastrofą. Jie bijo trečio pasauli
nio karo, todėl ieško kompromi
sų, tikėdamiesi apraminti vaka

rus ir užmigdyti juos visokiais 
taikingais pasiūlymais”.

Visi kaliniai yra tiesiog įsiti
kinę, kad trečias pasaulinis ka
ras turi įvykti. Jie tiki, kad 
amerikiečių-anglų-vokiečių koali
cija sunaikintų komunistinę dik
tatūrą. Jei karo neįvyktų; jie 
mano, kad sovietai užimtų visą 
Vokietiją ir Angliją, o po ilges
nio laiko ir Ameriką.

Jų nuomone, jeigu karas įvyk
tų dabar, komunistai būtų su
klupdyti per porą-trejetą mėne
sių, nes, Amerika nepadarysianti 
tokios klaidos, kokią padarė Hit
leris. Tokiu atveju, jų nuomone, 
raudonarmiečiai mestų ginklus 
ir žmonės patys nusikratytų ko
munistinės santvarkos. Kaliniai 
tiki, kad karo atveju amerikie
čiai tuojau parašiutais nuleistų 
ginklų į kalinių stovyklas visa
me Sibire ir Uralo srityje. To
kios esančios nuomonės ir viltys 
absoliutinės vergų daugumos so
vietinėse vergų stovyklose ...

Tai mums apsako, kaip gyve
na ir ką jaučia šimtai tūkstančių 
lietuvių — tikrųjų tremtinių ...

Pradžios mokslas:
a) keturių skyrių mokyklos

— vad. pradžios mokyklo- 
m’-’ Moksląs nemokamas. 
Lanl privalomas nuo 
7 metų rJ_iži?ns;

b) s e p t y n -mkyklos.
Baigusieji pra ’ —-'Vykią
stoja j 5 klasę. Mokrlrs ne- 
mokamas.

Vidurinis mokslas. Pagrindi
nis šios mokyklos tipas atitinka 
gimnazijoms. Jose yra 7 klasės. 
Baigusieji septynmetę mokyklą, 
stoja į 8 klasę, šios rūšies mo
kyklos išduoda atestatus, tei
kiančius teisę stoti į aukštąsias 
mokyklas, šalia pagrindinio tipo 
— gimnazijos, yra įvairių spe
cialių mokyklų, kurias baigusie
ji turi tas pačias teises.

Aukštosios mokyklos. Jų yra 
įvairių: institutai, konservatori
jos, akademijos, politechnikumai 
etc. Pažymėtina, kad Lietuvoje 
veikia tik vienas Vilniaus (da
bar pavadintas Kapsuko vardu) 
universitetas. Kauno universite
tas išskirstytas i įvairius .specia
lius institutus bei politechniku
mus. /

Aspirantūra — tolimesnės stu
dijos, baigus aukštąjį mokslą. 
Jis būna stacionarinis (studijos 
tęsiasi 3 metus) arba neakivaiz
dinis (studijos tęsiasi 5 metus). 
Lietuvoje visų specialybių aspi
rantūros nėra. Aspirantus pri
ima konkurso keliu. Priimtieji 
gauna iki 700,— rublių stipen
dijas. Šios rūšies studijos išeina 
iš normalaus mokslo rėmų. Aspi
rantūra yra ruošimasis moksli
niam arbui.

Iš to kas pasakyta matome, 
kad, norint palyginti N. Lietu
vos mokyklų skaičių su sovieti
nėmis mokyklomis, negalime 
vien dabartinių pradž. mokyklų 
(keturių skyrių) skaičių lyginti 
su nepriklausomybės laikais bu
vusių mokyklų skaičiumi. Toks 
palyginimas parodytų, kad prieš 
15 metų Lietuvoje buvo 298 
pradž. mokyklomis daugiau, ne
gu šiandieną, šis palyginimo bū
das eiliminuoja bolševikų šioje 
srityje siekiamą pažangą — per
eiti prie septynių pradžios moks
lo metų, šios rūšies mokyklų
vien šiais metais 49 pradėjo nau- John Benton, 13 m., buvusio senatoriaus William Ben'.on liūnus, yra pirmas amerikietis vaikas, 
jai veikti. Todėl norint palyginti po karo lankąs Rusijos mokyklą Maskvoje. Tėvas ten yra nuvykęs Encyklopedia Britanica reika- 
bendrą pirmojo mokslo laipsnio lais. Aukštutinėj nuotraukoj kairėj, o žemutinėj vidury.

PASIDĖK ŠI PRIMINIMĄ 
ant viršaus 
dar šių metų 
atliekančių darbų eilėj!

bų ir jų galvosena perdaug dar 
nėra apsunkinta partiniu bala
ganu, sunkiau yra partijai ją 
kontroliuoti. Kas kita su gim
nazijų ir joms tolygių mokyklų 
mokiniais: čia jau pilietis yra 
pagautas į partijos žabangas. 

’ Per 12 metų kalamas partijos 
"mokslas” privalo padaryti įta
kos ir tvirto charakterio žmo
nėms.

Aišku, kad mokslo lygis bolše
vikinėse vidurinėse mokyklose 
nėra ir negali būti aukštas. Bet 
ne tai yra svarbu. Dėmesys bol-

i

Jūsų mokėjimas kas 
antra savaite bus:

$1.00
2.00
4.00

10.00
BŪK PASIRUOŠĘS

KALĖDŲ TAUPYMO
KLUBO SĄSKAITA

Išrink skaičių kiek reikės 
jer ateinančias Kalėdas

$25.00
50.00

100.00
250.00

PRADĖK DABAR..
SEKANČIŲ METŲ KALĖDOMS!

Aplankyk vieną iš 9 įvairiose vietose skyrių
MEMPHIS-FULTON BRANCH Vi 
6200 Memphls Avenue
SOUTH EUCLID BRANCH fl
4461 Mayfield Road
VAN AKEN BRANCH ||

20313 Van Ako n Btvd.

MAIN OFFICE
127 Publlc Square

UPTOWN BRANCH
921 Huron Road

COLLINWOOD BRANCH
<4707 SI Clair Avanua

HEIGHTS BRANCH 
2245 Lee Rotd

KINSMAN BRANCH
14006 Klnsman Road

LAKEWOOD BRANCH
14903 Dotrolt Avenue

3 ori f ti j Savinas
IN THE CITY OF CLEVELAND

Founded 1849
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Remkime Vasario 16
Gimnaziją
DR. STEPONAS BIEŽIS

(Tęsinys iš pereito numerio)

su ja susigyvena ir pagalios tam
pa nedaloma dalimi, ką mes va
diname lietuvybe ir lietuviu pa
triotu. Kada tokie dalykai atei
na iš pamėgimo ir meilės, tat 
natūralu, kad tas pasilieka juo
se visą gyvenimą.

Paklausus direktoriaus ir ki
tų, kas atsitinka su tais auklėti
niais, kada jie išeina svetur, įsto
ja į universitetus ar šiaip jau 
įsimaišo j svetimuosius. Paaiš
kinta, kad 75 nuošimčiai pasi
lieka ištikimi pirmesniam auklė
jimui, t. y. neištautėja. žinoma, 
laikas ir patyrimas dar pertrum- 
pas, kad padarytume galutines 
išvadas. Tačiau šitokis faktas 
tikrai džiugus ir reikšmingas. 
Imant dėmesin vadovybės pasi
ryžimą ir jos metodus bei moks
leivių psichologinę laikyseną, ga
lima ir dabar tvirtinti, kad šios 
visos pastangos duos geras pa
sekmes bendram lietuviškam rei
kalui.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

DON M'CULLAGH 
CHEVROLET CO.

SEE THE NEW 1956 CHEVROLET

THE FINEST EVER BUILT

1258 East 105th St. CEdar 1-7060

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai \ į
Mūsų draugams ir rėmėjams

DODDS-ROSS &
Associates

GENERAL INSURANCE AGENCY / '

Mokslo lygis
Bet kokia gimnazija yra tik 

aukštesnioji mokykla, kurios vi
sai nėra tikslas paruošti nė spe
cialių amatininkų, nė profesio
nalų, kurie jau galėtų pelnytis 
pragyvenimą. Gimnazijos pa
skirtis tėra suteikti nustatytą 
pagrindinį mokslą, abiturentą 
įgalinti stoti universitetan, šiaip 
jau jis pasilieka, taip tariant, 
pusiaukelyje. Pažiūrėkime kokias 
teises jis įgyja užbaigęs Vasario 
16 Gimnaziją.

Pirmiausia, reikia aiškiai su
prasti, kad ji kūrėsi ir laikėsi 
labai nepalankiose sąlygose ir 
svetimame sugriautame krašte, 
kuris patsai paskendęs savo var
guose. Išeinant iš to negalime 
tikėtis didelių sklandumų, jokių 
pranašumų ar aiškaus lenktynia
vimo su valstybinėmis gimnazi
jomis, kurias pati valstybė išlai
ko ir proteguoja.

Mūsų gimnazija žengė erškė
čių keliu, pajėgdama nugalėti 
sunkumus po sunkumų, tik dėka 
pasišventusių idealistų energija, 
blaiviu numatymu ir veržliu pa
siryžimu. šiuo požiūriu ji jau 
atsistojo, ant tvirtų pagrindų. 
Baigusius šią gimnaziją Bonnos 
universitetas priima be egzami
nų. Tačiau semestrą pabaigus 
laikomi nesunkūs egzaminai iš 
tos profesijos srities, kurią stu
dijuoja. Gi nuo šio pavasario vi
si Vasario 16 gimnazijos atitin
kamai išlaikusieji egzaminus 
įgys pilnas teises stoti į bet ku
rį Vokietijos universitetą. Tai
gi, prilygs valstybinėms gimna
zijoms, šiuo požiūriu, anot di
rektoriaus pareiškimo. Tai įdo
miai stambi pažanga, kuria pri
valome džiaugtis. Abiturentai 
nėras reikalo išmetinėti ar prie
kaištauti, kad jie lankė šią lietu
vių, o ne vokiečių mokyklą, nes 
faktinai nebebus skirtumo.

Tiek aukojusieji ir aukojan- 
tieji išlaikymui Vasario 16 gim
nazijai, tiek jos vadovybė užtar
nautai gali pasidžiaugti šitokais 
laimėjimais. Besidžiaugiant ne
reikia pamiršti, kad jos pažangai 
ir išlaikymui problemos dar ne
užbaigtos. Jas nugalėti reikės 
mūsų visų vieningų pastangų dar 
ilgą laiką.

kad už klasių sienų visiems pri
valoma tik lietuvių kalba ir pri
žiūrima, kad tai būtų vykdoma. 
Iš esamo knygyno jiem skiriama, 
sulyg amižaus atitinkamos kny
gos skaityti įvairių lietuvių au
torių ir vėliau atpasakoti jų tu
rinį. šiuomi gilinama lietuviškos 
dvasios sąmonė.

Ten pat yra šokėjų grupė, šo
kanti lietuviškus šokius. Moko 
lietuviškas eiles deklamuoti.
. Svarbų vaidmenį vaidina cho
ras. Mums suruoštoje programo
je jie gražiai pasirodė. Tikrai bu
vo malonu stebėti grupę šokant, 
deklamuojant ir dainuojant, vi
siems pasirėdžius lietuviškais 
kostiumais, Ne vienam džiaugs
mo ašara ištriško. štai svetima
me krašte, daugumoje ligonių 
vaikai ,sukūrė lietuvišką židinį, 
iš kurio išsilies lietuvybės ban
ga, laisvei kovojantieji. Kasgi 
gali būti malonesnio lietuvio šir
džiai.

Tačiau pagrindinė svarba yra 
ne kieno malonumui, kad tie jau
nuoliai, skaitydami lietuviškas 
knygas, šokdami, deklamuodami 
ir dainuodami lietuviškas dainas, 
patys persiima lietuviška dvasia,

Nuosavos patalpos
Prieš dviejus metus Lietuvių 

Bendruomenė Vokietijoje, vado
vaujama Pr. Zundės, jo pastan
gomis ir drąsa, įsigyjo dabarti
nes patalpas. Kada buvo perka
ma, arba tikriau pasakius užper
kama, tuo metu neturėta dides
nės pinigų sumos, išskiriant už
perkamosios. Užsidėtas milžiniš
kas įsipareigojimas. Ir kas tada 
galėjo tvirtinti, kad reikiamų pi
nigų atsiras ir dar laiku. Atsa
komybė ir rizika neišpasakytai 
didelė, tačiau, reikia nepamirš
ti, kad be atsakomybės, drąsos 
ir rizikos, nieko didesnio neįvyk
doma.

Vokietijos Lietuvių Bendruo
menė, pasitikėdama lietuvių išei
vijos solidarumu ir patriotizmu 
geriems tikslams, nesvyruojan
čiai ėmėsi šitokio žygio. Ir ne
apsiriko. Tiesa, mūsų spaudoje 
savu laiku buvo įvairių pareiš
kimų, nuomonių, jų tarpe nepa
lankių, net stipriai neigiančių. 
Esą, permokėta, netikusi geogra
finė vieta ir t.t. Mes į tai visai 

(Perkelt* j 2 psl.).

8119 St. Clair Avenue 1 I k EX 1-0682

SEASON’S GREETINGS

F r o m

CONGRESSMAN

FRANCES P. BOLTON

22nd District
.a

Vasario 16 gimnazijos 
lietuviškumas

Mums svarbu turėti daug sa
vo tautos mokytų žmonių, bet 
kur kas reikšmingiau, kad jie 
pasiliktų lietuviais, skirtų savo 
jėgas išlaikymui lietuvybės vi
sur ir aktyviai jungtųsi j Lietu
vos laisvinimo bylą. Juk tik šiais 
sumetimais ir lūkesčiais Vasa
rio 16 Gimnazija ir buvo įkurtą, 
išlaikoma ir mūsų remiama. Pa
žiūrėkime, kiek ji atlieka savo 
aukštą paskirtį.

Pagal informacijas, į ją at
vyksta nemažas skaičius moki
nių iš mišrių šeimų ir iš Mažo
sios Lietuvos kilimo lietuviškai 
kalbėti nemokančių. Praslinkus 
metams jau išmoksta gražiai lie
tuvių kalba kalbėti. Mums pa
tikrinus nė vieno neradome ne
mokančio lietuvių kalbos. Reikia 
pastebėti, kad jie gražiai ir tai
syklingai lietuviškai kalba. Tai 
tikrai sveikintina.

Dr. Literskis mums patikrino,

1

•••

GREETINGS and BEST WISHES f
To Our Friends and Patrons /JL

For a Pleasant Holiday £2/ /

THE CRANE COMPANY

Sk.

4

PLUMBING SUPPLIES Į < . J

6215 Carnegie Avenue , 1
; •

■

, UT 1-2400 r f" ’

GREETINGS and BEST WISHES £ 
For a Pleasant Holiday

CLEVELAND AMBULANCE
SERVICE, INC

Remember the Maroon and Cream Colored Car* 
with the Men in White

Cailed and Recommended by Cleveland’s Leading 
Physicians and Surgeons

ENdicoii 1-0770

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

DAIRYMEN ICE CREAM
COMPANY

3068 WEST 106th ST. OR 1-2300
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Remkime Gimnaziją
GREETINGS and BEST WISHES 

To Our Many Friends 
For a Pleasant Holiday

HODELL CHAIN DIVISON

NATIONAL SCREW &
MFG. COMPANY

MAIN OFFICE AND PLANT

2440 East 75th Street

EN 1 2650

HOLIDAY GREETINGS 
To Our Many Friends 

from

THE HUMPHREY CO

EUCLID BEACH PARK

J.
■~u, f

GREETINGS and BEST WISHES

THE GEOMETRIC STAMPING
COMPANY

1111 EAST ŽOOih STREET

IV 1-3800

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

FARMERS FRIDE
Cut-Up Poultry Stores

f

Our Cut-Up Poultry is Excellent, yet economical, 
for your Dinner Parties or Banquets.—Ali poultry 
and eggs come from our own farms direct to you.

1270 Euclid Avenue 
10516 Euclid Avenue
3311 Broadview Road 
2057 East 4th Street 
16850 Lorain Avenue 
17122 Kinsman Road

PR 1-5390
SW 5-7547

ON 
SU
W1
SK

1-1881 
1-4853 
1-6505 
1-7228

l mokėtos skolos, kurią reikės iš- 
' lyginti sausio mėn. pirmą dieną 

1956 m. Be to dar esama 18000 
V, U., gre.vmuam u — marki4 neišmokėta už remontą,
šieji jungsis su mumis, pareiš- įrengimus ir maistą. Anot jo, jei 
kiame ir pabrėžiame, kad ir ke- šiandien pajėgtume išmokėti tuos 
liariopai būtų premokėta, kam 33000 markių, tai nebeturėtume 
visai netikime, kad tai daugiau n® vieno pfenigio (cento) Sko- 
negu verta, kad geras ir tikslus i°s- J's pastebėjo, kaip būtų ma- 
darbas padarytas. Nuoširdžiai: l°nu jr lengva ant širdies, kad 

•i . __ ________ a ' nucralins i.shridnmp iš visu slchln

(Atkelta iš 1 pri.) 

nesigilinome ir nepridera mums 
tai vertinti. Tačiau mes visi sep
tyni, greičiausia ir kiti mačiu-

je, ir kodėl nešildoma, direkto
rius nedrąsiai paaiškino, kad esą 
reikią kraštutinio taupumo lai
kytis, reikia kurą taupyti aštrie- 
siams žiemos šalčiams.

i

sveikiname Bendruomenę ir 
gimnazijos vedėjus už jų drąsą, 
iniciatyvą ir stiprų pasiryžimą. 
Ir, kurie tuomet abejojo, dabar 
ją pamatę sako — gerai padary
ta.

Vasario 16 gimnaziją turime. 
Ir vienintelę šitokios rūšies lais
vame pasaulyje. Daleiskime, jei 
jos vadovybė būtų susviravusi, 
netekusi ryžto ir pasitikėjimo, 
šiandien, greičiausia, to lietuvy
bės židinio neturėtume. Galime 
nedvejojančiai pasakyti, kad ši
tokios vertybės kainos neturi ir 
doleriais negalima vertinti. Už 
tautos išlaikymą nė kraujas, nė 
gyvybė nėra perbrangu.

pagalios išbridome iš visų skolų. 
Supraskime, už skolas reikia 

nuošimčius mokėti, kas savaime 
padidina išlaidas. Juo greičiau 
skolos bus sumokėtos, tuo pi
giau atseis. Tai nuo mūsų geros 
valios priklausys.

Mums besilankant gimnazijo
je diena pasitaikė niūri, šalta ir 
lyjo, nes jau buvo tikrasa\ ru
duo. Pastebėjus, kad šalta vidu-

Žinome, kad šaltam bute ne
sveika ir mažina darbo našumą. 
Bet ką gi darysi, kad išteklius 
neleidžia tinkamos ir reikiamos 
šilimos prabanga naudotis. Tie
siog nejauku darosi girdint tokį 
paaiškinimą, kuris pareikštas vi
sai be jokių išmetinėjimų ar nu
siskundimų.

Čia paminėjau tik keletą pa
vyzdžių. Jų rasime ir daugiau. 
Čia tik priminiau, ko Vasario 16 
gimnazijai stokoja, ko būtinai 
reikalinga našesniam darbui, ge
resnės sveikatos ir moralės iš
laikymui, na, ir patogesniam ir 
malonesniam gyvenimui, ko nie
kam negalime pavydėti.

(B. d.)

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

CARPENTERS DISTRICT
COUNCIL

CARL J. SCHWARZER, Prosident

Trūkumai gimnazijoje
Nors Vasario 16 gimnazija da

bar šiaip taip išsiverčia, nugalė
dama didžiausius ir būtiniausius 
sunkumus, bet yra daugybė rei
kalų, tokių reikalų, kurie reika
lauja neatidėliojamo dėmesio. 
Daugelis jų tuojau būtini. Ir tai 
ne tiek dėl patogumų, kiek dėl 
aktualaus reikalingumo. Juo 
greičiau tai visą bus įvykdyta, 
tuo pati įstaiga bus našesnė, pa
togesnė, patrauklesnė, ir kas 
svarbiausia, atsiras galimybė su
taupyti pinigų. Vienaip ar kitaip 
visgi tuos trūkumus reikės pa
šalinti.

Pažvelkime bent į nekuriuos.
Septynių akrų žemės plote už

auga daug žolės, kuri dabar plau
nama dalge, sugaišina daug lai
ko ir, žinoma, brangiai kaštuoja. 
Plaunama mašina, kuri kainuo
tų apie 250 dolerių, daug paleng
vintų. Gal kokia organizacija ar 
a-,.,%-nų būrelis surinktų šitokią 
pinigų sumą.

Sienos iš lauko ir geležiniai 
ornamentai tuojau reikalingi da
žymo.

Yra dalis nenaudojamų patal
pų, kurios reikalingos nemenko 
pertaisymo, remonto, kad tiktų 
naudojimui. Gimnazijai jų rei
kia.

Gimnazijos virtuvė erdvi, bet 
jai daug ko trūksta. Pirmiausia 
ir svarbiausia, tai atitinkami 
šaldytuvai, dėl kurių stokos su 
maistu dabar didžiulis vargas, 
ypač vasaros karštmetyje. Pra
verstų ir net būtina turėti ati
tinkamo didžio įšaldymo sandė
lis, kuriame galėtų laikyti įšal
dytus vaisius, daržoves ir kito
kius maisto produktus žiemos 
metui, kada šis maistas brangus 
ir neįperkamas. O tai būtina 
ros sveikatos išlaikymui ir 
gesniam pragyvenimui.

Į knygyną ateina nemažai
riodinės spaudos, laikraščių ir 
žurnalų, bet nesama skaityklos, 
kurioje mokiniai laisvu laiku ga
lėtų pasiskaityti lietuviškų laik
raščių, žurnalų ir t.t. Tai neiš
pasakytai svarbu, kad vyresnieji 
turėtų progos susipažinti su lie
tuvių išeivijos aktualiu gyveni
mu, — jos uždaviniais, siekimais, 
bėdomis ir vargais, pastangomis 
Lietuvos laisvinimo byloje. Juk 
iš jų tikrai tikimasi vadų, visuo- 
meninkų, lietuviškų kultūrinin
kų, lietuvybės išlaikytojų ir ko
votojų dėl Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo. Juk svarbiau
sia, Vasario 16 gimnazija tam 
įkurta ir išlaikoma.

Gimnazija turi miklią ir jau 
spėjusią pasižymėti krepšinio 
komandą, šokėjus ir didelį chorą, 
kurie savo darniais pasirodymais 
vokiečių visuomenei gražiai lie
tuvius atstovauja, patys giliau 
užsigrūdindami liteuvybėje. Tuos 
padalinius reikia plėsti. Tačiau 

Į tai visa reikalauja išteklių išei- 
I giniams drabužiams; kostiumams 
ir kelionėms.

Mums besilankant ten, Dr. V. 
Literskis pastebėjo, kad dar esa
ma 15000 vokiškų markių neiš-

ge- 
Pi-

pe-

GEORGE SHEWRING, Secreiary

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

C. RAY BILLINGS REALTY CO

13538 St. Clair Avė. 
Euclid - Noble 
Euclid, Ohio

Main Office GL 1-2508
GL 1-2505
RE 1-4800

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

COTTON CLUB BEVERAGES

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

COLLINWOOD PUBLISHING CO

Complete Printing Service

814 East 152nd Street GL 1-4383

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

CHIN’S RED DRAGON RESTAURANT

SERVING THE FINEST CHINESE AND AMERICAN FOOD

3048 ST. CLAIR AVĖ. PR 1-0190

Sveikinimai ir linkėjimai visiems

BUILDING LABORER’S
Local No. 310

JAMES O’TOOLE, SECRETARY
1220 ONTARIO ST.

Best Wishes to Our Friends and Patrons
For a PleasAnt Holiday

DAV1DSON & HARRISON
REALTY CO.

12204 Superior Avenue GL 1-3200
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BEST WISHES
f To Our Friends and Patrons

furnace repairs

We will inspect your furnace vvithout charge—Any 
rnake. Cleaning—Re-Cementing—Cas Conversions 

Boiler Repairs—New Furnaces Installed 
Time Payments

A. A. FURNACE & BOILER CO.
8445 BROADWAY BR 1-0430

Vincui F. Jankauskui atminti

A. PAUL TINCHER

HANDVfRITING EXPERT

Expert on all Questions on Forgeries. — Age of Ink 
Paper, Typevvriting, Court Photographs

NATIONAL CITY BANK BLDG.

CH 1-2344—MA 1-7696 Evening*—WY 1-3666

GREETINGS AND BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

A. SIEGLER & SONS BUILDERS

5117 Lee Road Maple Heights MO 2-7300

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and PatronsKk k-

\ A. D. PELUNIS
SEE THE NEW 1956

DeSOTO—PLYMOUTH CARS

13123 DETROIT AVENUE BO 2-6433
2950 MAYFIELD ROAD YE 2-9292

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
Mūsų draugams ir rėmėjams

A. E. HACKENBURG
X, INSURANCE AGENCY

GENERAL INSURANCE

5215 Euclid Avenue HE 1-4050

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

ADAMS INSURANCE SERVICE INC.

General Insurance

311 Leader Bldg. šaukite MA 1-0494

Best Wishes to Our Friends and Patrons 
For a Pleasant Holiday

BRIGHT REALTY CO.

3586 West 25th Street SH 9-1155

Vėlybą rudenį, lapkričio 22 d., 
New Yorko' lietuviai palydėjo j 
amžinojo poilsio vietą Vincą F. 
Jankauską, žymų visuomenės 
veikėją, kuris, baigiantis pirma
jam pasauliniam karui, savo dar
bais ir rūpesčiais prisidėjo prie 
Lietuvės laisvės kūrimo.

Vėliau Vincas F. Jankauskas 
mūsų visuomenės tartum buvo 
pamirštas, gyveno nuo jos atsi
skyręs ir organizacinėje veiklo
je aktyviai nedalyvavo.

Bet tautos šventės dienoje 
Vasario šešioliktąja, kiekvienais 
metais V. F. Jankauskas atsilan
kydavo į Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje tos šventės proga 
ruošiamas iškilmes ir jose papa
sakodavo mažai kam žinomų at
siminimų iš Lietuvos laisvės iš
vakarės dienų.

Dar vykstant pirmajam pasau- 
liniui karui, kaip matyti iš V. F. 
Jankausko atsiminimų, Ameri
kos lietuviai, nujausdami, kad 
Rusijos pavergtoms tautoms bus 
leista pasinaudoti tautų apsi
sprendimo teise ir pasisakyti dėl 
savo ateities, budėjo ir saugojo, 
jog žadama laisvė neaplenktų 
nei Lietuvos. V. F. Jankauskas 
kartu su kitų pavergtų tautų 
garsiais kovotojais — čekų Ma- 
saryku, indų Gandhi ir kitais ap
tarė bendros veiklos planus. Pra
džioj jie įsteigė Pavergtų Tautų 
Lygą, į kurią įėjo 21 tautos at
stovai, kiek vėliau realistinės 
politikos verčiami lietuviai, lat
viai, estai ir ukrainiečiai sudarė 
atskirą lygą. Jos pirmininku bu
vo išrinktas V. F. Jankauskas. 
Taip pat jis buvo tada veikusios 
New Yorke Lietuvos tautinės ta
rybos nariu.

Lietuvos reikalais V. F. Jan
kauskui teko sueiti į ryšį su 
JAV valstybės departamento 
aukštais pareigūnais. Labai įdo
mios buvo jo pastangos pakreip
ti pirmojo pasaulinio karo pa
liaubų vieną straipsnį pavergtų, 
ypač Pabaltijo kraštų naudai. V. 
F. Jankauskui rūpėjo, kad iš tų 
kraštų pasitraukus vokiečių ar
mijai, jų neužimtų lenkai arba 
bolševikai. Tokiai netikėtybei iš
vengti buvo reikalinga, kad vo
kiečių kariai liktų Pabaltijo 
kraštuose bent iki to laiko, kol 
tie kraštai suorganizuos savo 
ginkluotąsias jėgas. Todėl buvo 
būtina tąja prasme pakeisti pir
mąjį paliaubų straipsnį, kuris 
buvo numatęs greitą vokiečių 
pasitraukimą iš visų Rusijos 
valdžioje buvusių kraštų, taigi 
ir iš viso Pabaltijo.

1918 m. lapkričio 10 d. V. F. 
Jankauskas pamatęs New Yorko 
Times žinią iš Londono, kad ali- 
jantų premjerai jau yra Paryžiu-i 
je. Supratęs, jog pats laikas] 
veikti. Savo atsiminimuose apie 
to meto pastangas pats V. F. 
Jankauskas rašo:

"Amerikos delegacija su pre
zidentu Wilsonu jau buvo Pary
žiuje ir tik jie galėjo tą permai
ną padaryti. Juos pasiekti galė
jau tik per valstybės sekretorių 
Lansingą, kurį galėjau gauti per 
mūsų New Yorko Tautinės Ta
rybos narius dr. J. šliupą, inž. T. 
Naruševičių ir kun. J. Žilinską. 
Jie tada dirbo Washingtone Lie
tuvių Informacijos Biure”.

"Aš tuo laiku rašiau, nuro
džiau viską smulkiai ką jie turi 
veikti, kaip saugotis visų kitų, 
gauti tuojau "appointment” su 
Lansingu, ne vėliau ketvirtos va
landos po pietų, neminėti lenkų, 
sakyti, kad tas pakeitimas rei
kalingas apsaugoti kitas šalis nuo 
komunistų”.

"Jie pasimatė tik su Lansingo 
pagelbininku Basil Milės, kuris 
priėmė patarimą labai maloniai 
ir džiaugėsi, kad tuomi surado 
ką daryti su komunistais, kas 
visiems diplomatams kėlė rūpes
tį. Tą viską jie perdavė Lansin- 
gui lapkričio 11 dieną, kuris pa
siuntė į Paryžių. Bet kuomet ka
ras pasibaigė tą dieną mano pa
keitimo nebuvo. Tik lapkričio 12 
d. visi laikraščiai apie 10 valan
dą ryto išleido "ekstrą” su mano 
pakeitimu pirmame paragrafe” 
— sako V. F. Jankauskas savo 
atsiminimuose.

Be politinės veiklos V. F. Jan
kauskas aktyviai dalyvavo ir 
kultūriniam darbe. Daugelio or
ganizacijų jis buvo valdybų na
riu kartu su kun. A. Miluku lai
komas New Yorko spaudos klubo 
atgaivintoju. Nepriklaus o m o s 
Lietuvos vyriausybė, įvertinda
ma V. F. Jankausko nuopelnus 
lietuvių tautai, apdovanojo jį 
Vytauto Didžiojo antrojo laips
nio ordinu.

V. F. Jankauskas daug laiko 
skyrė mūsų tautos praeities ty
rinėjimui. Jis buvo įsitikinęs, 
kad lietuviai yra kilę iš etruskų 
tautos, gyvenusios dar prieš ro
mėnų įsikūrimą Italijoj, šią lie
tuvių kilmės teoriją V. F. Jan
kauskas daugiausiai rėmė lietu
vių kalbos panašumu į etruskų 
kalbą. Jos studijoms V. F. Jan
kauskas taip pat skyrė daug lai
ko ir yra įskaitęs šios mirusios 
kalbos keletą raštų.

V. F. Jankauskas buvo gimęs 
1875 m. gegužės 27 d., Subačiš
kės kaime, Skriaudžių parapijoj, 
Užnemunėje, ūkininkų šeimoje. 
Į Ameriką atvyko 1892 m. Atsi
tarnavęs kariuomenėje pradėjo 
mokytis. Išlaikęs reikalingus eg
zaminus pateko į federalinės 
valdžios tarnybą. Daug metų ėjo 
imigracijos inspektoriaus parei
gas Ellis Island saloje, N. Y. Per 
jo įstaigą yra perėję įvairių tau
tų tūkstančiai imigrantų.

Mirė jau būdamas pensijoj. 
Prie velionies karsto atsisveiki
nimo kalbas pasakė Lietuvos 
konsulas A. Simutis ir SLA se
kretorius dr. J. Vinikas. Velio
nies kūno pelenai, po apeigų kre
matoriume, padėti mauzoliejuj, 
Hoboken, N. J. šioj vietovėj V. 
F. Jankauskas daug metų gyve
no ir dirbo.

A. Sodaitis

' GREETINGS and BEST WISHES

FROM A FRIEND

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems

HILDEBRANDT PROVISION CO

GAS — OIL and COAL FURNACES
750 EAST 152nd STREET GL 1-9063

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday
GENERAL INDUSTRIAL fir AUTO 

SUPPLY CO.
3590 CARNEGIE AVĖ. EN 1-4558

GREETINGS and BEST WISHES

AMALGAMATED ASS’N. OF 
ST. & E. RY.

:> Harry Lang — Secrotary

740 SUPERIOR AVENUE, W.

X To Our Friends and Patrons 
GREETINGS and BEST WISHES

ARTHUR L. HALL
REALTY COMPANY

12015 KINSMAN ROAD SK 1-7378

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

ANTHONY CARLIN CO.

230 HANNA BLDG. PR 1-3302

BEST WISHES
To All the Lithuanian People 

For a Pleasant Holiday i A u-.Jk

CHARLES W. WHITE

JUDGE OF COMMON

PLEAS COURT t*’

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons Jj

C. SAM DREYER

WHEN YOU ARE READY TO PAINT YOUR OFFICE
STORE OR FACTORY.

CALL HE 1-3750

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

DR. G. H. SCHEVE

OPTOMETRIST

4936 PAYNE AVENUE EX 1-2989

■a . 4

To Our Many Friends 
To Our Friends and Patrons

<r

DEPENDABLE SPRAY PAINTING Co.

1440 East 41st St. HE 1-4540

Best Wishes to Our Friends and Patrons

THE
CLEVELAND METAL ABRASIVE

COMPANY

887 EAST 67th ST, HE 1-0900

Geriausi linkėjimai mūsų draugams ir rėmėjams

EMMETT MEADE

SLATE ROOFING CONTRACTOR

3288 EAST 130ih STREET SK 1-8139

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

THE E. B. BROWN OPTICAL CO.

803 Union Commerce Bldg. MAin 1-2428

/

I
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BOSTON
VAIDINAMAS RAUDONAS 

VYNAS
Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 

Mūsų draugams ir rėmėjams

EPŠTEIN CONSTRUCTION 
COMPANY

4296 Mayfield Road E V 1-6000

GREETINGS and BEST WISHES

GRABLER MFG. COMPANY

6565 Broadway

MIchigan 1-9260

ji 5 .

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams

THE FRED P. THOMAS CO.
General Insurancg

8718 Carnegie Avė. SW 5-0066

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems

C. N. GILLES REALTY

4789 Pearl Road FL 1-4407

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

CAMPBELL MARBLE &

TILE COMPANY
ESTABLISHED 1887

MARBLE AND SLATE REAL CLAY TILE
4301 Prospect Avenue HE 1-3646

BEST WISHES 
To All the Lithuanian People

CONCRETE PIPE CO., OF OHIO

OLD MILĖS ROAD
LO 1-5367

M J

Sausio mėn. KARYJE prade
dama spausdinti graikų klasiko 
Ksenofono "DEŠIMTIES TŪKS
TANČIŲ ŽYGIS”.

('metams tik $5.00), arba pra
šykit vieną egzempliorių nemo
kamai susipažinti, rašykit:

KARYS, 916 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

Geriausi sveikinimai draugams ir rėmėjams
Ketveri metai Bostone gyvuo 

ja Lietuvių Dramos Sambūris 
Sambūrio gyvosios ir judriosio 
sielos Aleksandra ir Antana 
Gustaičiai. Per tuos ket 
verius metus Sapibūrio vaidini 
muose vaidino apie 50 asmenų 
Savo vaidybinius gabumus jai 
parodė nemažas būrys jaUnimi 
ir senimo. Vaidino mokiniai, stu 
dentai, inžinieriai, daktarai, tei 
sėjai ir kt. Trečių kartą bosto 
niškių vaidintojų tarpe dirba ii 
žinomasis mūsų dramos aktorių: 
Henrikas Kačinskas. Jai 
pastatyti, vaidinti Bostone 
Hartforde, Worcestery, Water 
būry ir New Yorke K. Binkio At 
žalynas, R. Blaumanio Jndranai 
P. Vaičiūno Tuščios Pastangos 
ir Ch. Dichenso Kalėdų Giesmė 
šiuo metu su atsidėjimu repe
tuojama Amerikos latvių rašyto
jo Vaiemaro K a r k 1 i n i t 
komedija Raudonas Vynas.

Visus veikalus režisavo ir sta
tė Al. Gustaitienė. Teatro admi
nistraciniais reikalais rūpinasi 
atseit, teatro direktorius rašyto
jas Ant. Gustaitis. Berods, vi
siems pastatymams dekoracijas 
darė dail. Vikt. Vizgirda 
Ant. Gustaičiui talkina Sambū
rio Valdyba.

Raudono Vyno premjera įvyk
sta So. Bostono High School di
džiojoj auditorijoj gruodžio 11 
d. Vaidina R. Norvaišaitė, Z. Za
rankaitė, H. Kačinskas, K. Ba- 
runas ir A. Vileniškis. Dekora
cijos Vikt. Vizgirdos, režisuoja, 
kaip jau minėta, Al. Gustaitienė.

Raudonas Vynas — originali 
ir įdomi komedija, vaizduojanti 
nevisai tvirtos šeimos santykius. 
Komedija pasižymi dialogų gy
vumu ir charakterių savaimin
gumu. Tokio pobūdžio veikalo 
statymas, tai naujas Al. Gustai- 
tienės, bandymas. Neabejotina, 
kad režisierė ir aktoriai sunku
mus įveiks ir mes vėl pamatysim 
neblogą veidinimą. Vaidinimo ly
gį pabels ir sunkiausią naštą tu
rės Henr. Kačinskas, kuris Rau
dono Vyno komedijoj vaidina se
nyvo rašytojo vaidmenį.

Tai, kad Bostono Lietuvių 
Dramos Sambūris gyvuoja ket
verius metus, kad jame dalyvau
ja visokių profesijų ir amžiaus 
žmonės, kad jau įveikta ir vie
nas kitas sunkesnis veikalas — 
rodo, kad vaidybinio meno alkis 
Bostono lietuvių tarpe yra ne
menkas. Gustaičių sugebėjimas 
duoti žymiai aukštesnio lygio 
vaidinimus, negu mėgėjų vaidi
nimai, lyg ir laiduoja, kad Sam
būris sėkmingai dirbs dar ne- 
vienerius metus. Netolimoj atei
tyje norima statyti J. Petrulio 
Prieš Srovę (Strazdelį), žinoma, 
su Henr. Kačinsku. Kad tas įvyk
tų — reikia, kad Karklinio Rau
dono Vyno premjęros salė būtų 
pilna žiūrovų, šiose sąlygose vie
nintele lietuvis žiūrovas gali lie
tuviškų vaidinimų rengimą iš
laikyti. Tikėkimės, kad daugu
mas bostoniškių ir apylinkių lie
tuvių gruodžio 11 d. susitiksim 
Raudono Vyno vaidinime.

G. S.

P asivaišinimui 28 skonių ledų

APLANKYK

HOWARD JOHNSON’S

13704 EUCLID AVĖ. 13901 CEDAR RD.
East Cleveland University Heights

MAYFIELD AT GREEN ROAD
WEST 130th AND PEARL ROAD
Euclid Avenue at University Circle 

14025 BROOK PARK ROAD

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems

HOTSTREAM

AUTOMATINIS VANDENS ŠIDLYMAS

Nerūdija — Nesusimeta — Be plėmų

GASAS IR ELEKTRA
DARO ŠILDYTUVUS, KURIE TIKRAI ŠILDO

THE HOTSTREAM 
HEATER CO.

2363 East 69tr Street EN 1-1300
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Greetings and Best Wishes to Our Friends & Patrons

CONSULT US FOR YOUR WALLPAPER NEED

Complete line of Wallpaper wall fabrics. Tile, Rite, 
Matching Drapery Fabrics, Carefully selected 

Wallpaper books to choose from

HALBERG’S WALLPAPER CO.
15404 Waterloo Road IV 1-6406

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

IDEAL BUILDERS SUPPLY AND 
FUEL COMPANY

4720 BROOKPARK SH 1-1600

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

KINGSBURY COAL COMPANY

1635 EAST 39th ST. UT 1-8000
SEE US OR CALL US WE CARRY THE FINEST IN COAL 

WE GIVE EAGLE STAMPS 
Tad. H. Smukler, Mgr.

Usisakykit KARĮ

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

J.&E. FABRICATING CO.

CUSTOM BUILT FORMICA SINK TOPS and BAR TOPS

7912 Carnegie Avė. SW 1-2711 •

Best Wishes to Our Friends and Patrons

CALIFORNIA FRUTT MARKET

THE F1NEST FRU1TS AT THE M»WEST PBICES

7916 St Clair Ava. HE 1-S877

H Cowan, A. Roaaichan, Wap.

Best Wishes to Our Friends and Patrons

JORDAN CAMERA & SUPPLY STORE

3802 WEST 25th STREET SH 1-IB11

BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

JACOBSON FURNITURE CO.

Complete Line of Furnitūra
Appliances and Television

2847 LORAIN AVENUE WO 1-6287

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai mūsų draugams

JOHN KNIFIC REALTOR

REAL ESTATE

JOHN & RUDOLF. ALL KINDS OF INSURANCE

820 East 185th St. IV 1-7540

Best Wishes to Our Friends and Patrons

JOE HARRIS

Distinctive Men’s Wear

10536 Euclid Avenue CE 1-1295

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

JOHN KUBACKI

PHOTOGRAPHER

1218 EAST 79th STREET EX 1-3800

HOLIDAY GREETINGS 
To Our Many Friends

JOHN M. PETERS CONSTRUCTION CO.

1075 BROOKPARK SH 1-7400

HOLIDAY GREETINGS

THE KOEHLER RUBBER & SUPPLY
COMPANY

MECHANICAL RUBBER GOODS
Compressors, Lubricating Eąuipment

3865 CARNEGIE AVENUE HE 1-8867
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Dainy šventes rengėjai praneša
GREETINGS and BEST WISHES

THE LORAIN BANKING CO.
600 BROADWAY LORAIN, OHIO

Member Federal Reserve Bank
Member Federal Deposit Insurance Corp.

SAVING DEPOS1TS INSURED

UP TO $10.000

INTEREST RATE NOW 2% PER ANNUM

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Many Friends V 
For a Pleasant Holiday

HERBSTER PRODUCTS 
CO.

WORLDŠ ONLY FURNACE DRYER

COMBINATION

877 Addision^Road EX 1-2557

gon ir kartu su visais galingai 
priminti pasauliui, jog Lietuva 
mūsų širdyse dar gyva.

12. Kanados lietuvių chorai 
turi jau dabar nedelsiant užsire
gistruoti JAV konsulatuose, kad

GREETINGS and BEST W1SHES 
For a Pleasant Holiday

JOHN L. MIHELICH
Attomey

And Member of Civil Service Commission

MA 1-2013

GREETINGS and BES.T WISHES 
To Ali the Lithuanian People 

For a Pleasant Holiday

LEONARD F. FUERST

CLERK OF COURTS

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

G. W. OSTROM 1
General Insurance

21930 Lake Shore Blvd. RE 1-2882

To Our Friends and Patrons 
GREETINGS and BEST WISHES 

For a Pleasant Holiday

THE CONELLY REALTY CO.

WALTON & ALEXANDER (WALTON HILLS) 
BE 2-3245

Iki busimosios JAV ir Kana- žino dar daug lietuvių gyvena- 
dos Lietuvių Dainų šventės, ku- mų vietovių, kuriose visiškai nė- 
ri įvyks 1956 m. liepos mėn. 1 d. ra lietuvių choro. Mes prašome 
Chicago Coliseum patalpose, liko 
tik 7 mėnesiai. Tokio didžiulio 
masto šventei pasiruošti laiko 
visai nedaug. Todėl šiuo metu 
Dainų šventės Komitetas kreipia 
visų chorvedžių, chorų valdybų 
ir choristų ypatingą dėmesį į 
tinkamą pasiruošimą ir ragina 
nedelsiant atlikti:

1. Prašome visus chorus šia
me veiklos sezone įtraukti Dai
nų šventės repertuaro dainas į 
savo repertuarą, kad ,tuo pačiu 
galėtume geriau ir lengviau pa
siruošti pačiai šventei. Neatidė
liokime paskutiniams 3 mėne
siams, nes reikalas yra perdaug 
svarbus ir opus, kad galėtume 
delsti. Jau visi užsiregisrtavę 
chorai yra gavę repertuarą ne
mokamai.

2. Buvę choristai, dainavę 
Dainų šventėse Lietuvoje ir 
Amerikoje, kviečiami ir šiame 
krašte suprasti ir įsigilinti į lie
tuviškos dainos reikšmę ir šiai 
Dainų Šventei padėti savo dai
navimu. Tai yra visų lietuvių 
reikalas, o ypač tų, kurie gali 
dainuoti. Vyresnis ar jaunesnis 
esi — visi mielai laukiami kiek
viename parapijiniame ar pasau
lietiškame chore. Choristų šian
dien nėra perdaug. Raginame vi
sus lietuvius, galinčius savo bal
su prisidėti prie Lietuvos išgar- ’ dar neturi, prašome tuojau nu- 
sinimo, pasirinkti sau patinka
mą chorą ir kartu su visais da
lyvauti Dainų šventėje Chicago
je.

3. Lietuvės moterys ir mer
gaitės Dainų šventėje dalyvauja 
tautiniuose rūbuose, tačiau nėra 
kliūtis ir jų neturinčioms. Būtų 
įspūdinga, jei didesnis skaičius 
galėtų jais vilkėti.

4. Visi didesnieji chorai būti
nai privalo paruošti visą Dainy 
šventės repertuarą, nežiūrint ar 
tai privalomos dainos ar ne, kaip 
yra nurodyta Dainų šventės są
siuvinyje. Kitokiu atveju galėtų 
susidaryti sunki padėtis vyrų ir 
moterų chorams. Be jų šventė 
tikrai nebūtų pilna.

5. Komitetas sudarė Spaudos 
bei Propogandos Komisiją, į ku
rią įeina: Alšėnas Pranys, To
ronto, Canada; Būtėnas Vladas, 
Daunys Stasys, Gugienė Nora, 
Kastytis Vytautas, Toronto, Ca
nada; Kleiza Vaclovas, Leonas 
Jonas, Cleveland, Ohio; Meškaus
kas Vytautas, Paplėnas Jonas, 
Pieža Stasys, kun. Prunskis Juo
zas, šulaitis Evardas, Cicero, III.;Į 
Valentinas Albinas, Zaranka' 
Pranas, Detroit, Mich. Spaudos 
bei Propogandos Komisijos pir
mininkas yra VI. Būtėnas, ku
rio adresas yra: 3616 So. Blake 
St., Chicago 9, III. telefonas — 
LA 3-2089. Dainų šventės Ko
mitetas prašo ne tik šiuos Spau
dos bei Propogandos Komisijos 
narius, bet ir visus, kurie rašo 
į laikraščius, prisiminti savo ra- ( 
šiniuose busimąją Dainų šventę.'

6. Komitetas primena visiems 
lietuviams kompozitoriams, kad 
gruodžio 15 d. baigiasi terminas 
sukurti dainai, kuri bus premi
juota ir pirmą kartą išpildyta 
Dainų šventės metu mišrauą 
jungtinio choro. Kūrinys turi 
būti siunčiamas šiuo adresu: 
JAV ir Kanados Lietuvių Dainų 
Šventės Komitetas, c/o Mr. J. 
Kreivėnas, 1620 So. 48 Ct., Ci
cero 50, Illinois. Būtų labai gra
žu, kad kuo didesnis skaičius 
kompozitorių įsijungtu į šį kon
kursą.

7. Chorai, kurie dar neatsakė 
į Komiteto paskutinę anketą, 
prašomi skubiai atsakyti. Komi
tetas pastebi, kad kai kurių cho
rų vadovybės labai nerangiai at
sako j raštus ir tuo būdu labai 
apsunkina Dainų šventės ruoši
mo eigą. Už Dainų Šventės pasi
sekimą esame visi atsakingi: ly
giai Komitetas, lygiai chorai. 
Todėl prašome dirigentus ir cho
rų valdybas į tai kreipti rimtą 
dėmesį ir atsakyti į Dainų šven
tės Komiteto laiškus, anketas ir 
paklausimus.

8. Dainų šventės Komitetas

bet kam imtis iniciatyvos suda
ryti naujo choro branduolį, pa
kviesti asmenį, galintį vestį cho
rą, ir pradėti darbą, kuris bus galėtų gauti laiku vizas įvažiuoti 
didžiai naudingas lietuvybei ir j į šį kraštą. Reikia sudaryti cho- 
tai pačiai vietovei, kurioje susi*! ro sąrašą, jį pateikti JAV Kon- 
organizuos choras. Gal choras ir sulatui ir užpildyti tam tikras 
negalės dėl tam tikrų priežasčių ( anketas. Papildomų žinių gali 
paruošti visą repertuarą, tačiau 
tikrai galės paruošti jo didelę 
dalį ir dalyvauti šventėje.

9. Dainų šventės Komitetas 
yra nutaręs išleisti šventės lei
dinį — vadovą. Leidinyje turės 
tilpti visa medžiaga, liečianti 
kiekvieną chorą, dalyvaujantį 
Dainų šventėje. Todėl visus už
siregistravusius chorus prašome 
nedelsiant siųsti reikalingą me
džiagą vadovui spausdinti. Tą 
medžiagą sudaro: a), choro is
torinis aprašymas nuo pat jo įsi
kūrimo pradžios, b). kas yra bu
vę choro vadovais bei dirigentais 
per choro gyvavimo laikmetį, c). 
kas chorui labiausiai padėjo išsi
laikyti, d), atsiųsti dabartinę 
choro nuotrauką, e), atsiųsti da
bartinio dirigento nuotrauką,' 
f), choro valdybos ar tos vado
vybės, kuri tvarko choro reika
lus, nuotrauką, ir g), visą me
džiagą, kuri, choro supratimu, 
būtų naudinga Dainų šventės 
leidiniui. Jei kas tų nuotraukų

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

suteikti Toronto lietuvių choras 
"Varpas”, kuris yra koncertavęs 
JAV. Iškilus sunkumams, pra
šome kreiptis į Komitetų.

13. Turima žinių, kad kai ku
riose vietovėse yra chorai, tačiau 
šiuo metu neturima vadovų. Ko
mitetas ragina nenuleisti rankų 
ir padaryti viską, kad suradus 
dirigentą, kuris ruoštų chorą ir 
dalyvautų šventėje.

14. JAV ir Kanados Lietuvių 
Dainų šventės Komitetas prašo 
visas lietuviškųjų laikraščių re
dakcijas neatsisakyti garsinti 
Dainų šventę, spausdinant kro
nikos žinutes, reportažus, pasi
kalbėjimus, straipsnius ir kito
kius rašinius apie šventę.

15. Pakartojame svarbų pra
šymą, kad šiai plataus masto 
šventei yra reikalinga nemaža 
suma pinigų. Kiekvienas centas 
yra vertingas lietuviškos dirvos 
purenimui. Aukas galima siųsti 
šiuo adresu: JAV ir Kanados 
Lietuvių Dainų šventės Komi
tetas, Chicago Savings and Loan 
Association, Acc. No. 15043, 6234 
So. Western Avė., Chicago, Illi- 
nois.

LIBERTY THEATRE

Superior at East 105th St.

Geriausi sveikinimai draugams ir rėmėjams
linksmų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga

sifotografuoti ir kartu su visa 
reikalinga medžiaga prisiųsti 
šiuo adresu: JAV ir Kanados 
Lietuvių Dainų šventės Komi
tetas, c/o Mr. J. Kreivėnas, 1620 
So. 48 Ct., Cicero 50, III.

10. Jei kuriam chorui dar 
trūksta Dainų šventės repertua
ro knygų, arba, jei kas dar nėra 
gavęs, tegul kreipiasi tuojau pat 
aukščiau minėtu adresu, ir re
pertuaras bus išsiųstas.

11. Komitetas reiškia didelį 
džiaugsmą kai kurių chorų nema
žu susidomėjimu švente ir ragi-1 ta ta učių tarpe. Dainų Šventė te
na visus chorus rūpintis jau da-' būna mūsų Tautos Švente.
bar kelionpinigiais ir padaryti JAV ir Kanados Lietuvių 
viską, kad galėtų atvykti Chica-! Dainų šventės Komitetas

LAUX REALTOR
Dainų šventės Komitetas pa

stebi, kad jau yra didelis susido- 
mėjimas Dainų švente: kalbama 
apie tai posėdžiuose, darbovietė-Į 
se, susirinkimuose. Mes tik nori-' 
me priminti, kad ši šventė ne
bus tik šiaip sau paprastas mi
nėjimas, bet pirmas toks didin-į 
gas lietuviškos dainos iškėlimas! 
bendromis jėgomis savųjų ir ki-

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons
HANKS MOTORS INC.

OLDSMOBILE DEALER
SEė THE NEW 1956 OLDSMOBILE

THE FINEST EVER BUILT

17602 Detroit Avenue LA 1-4920

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People 

For a Pleasant Holiday

KAZEN CONSTRUCTION
COMPANY

534 East 200th Street KE 1-5700

Geriausi sveikinimai draugams ir rėmėjams

K. V. WEBSTER REALTOR

REAL ESTATE

28924 Euclid Avenue WI 3-2000

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai mūšy draugams ir rėmėjams

Established Over 40 Years

Homogenized Vitamin D. Milk—Grade A Products

832 East lOOth Street MU 1-6384

I

5348 Pearl Road Call TU 4-6400

BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

JOSEPH M. SWEENEY

Sheriff

BEST W1SHES 
For a Pleasant Holiday

Judge
JOHN J. BUSHER

CHIEF JUSTICE — MUNICIPAL COURT

BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

JUDGE JOHN J. MAHON

COMMON PLEAS COURT

GREETINGS and BEST WISHES

CLEVELAND STATIONERY SUPPLY 

COMPANY

1260 WEST 4th STREET SUperior 1-8460
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Vakarojimai šeimoje
L. ČEPIENĖ

šeštadienio vakaras turi ypa
tingą nuotaiką. Ją sudaro iš da
lies sutvarkyto buto jaukumas, 
iš dalies, iškepto pyrago kvapas, 
o gal taip pat ir žinojimas, kad 
nebereikia skubėti.

Net ir veidai apvalesni. Net ir 
pokalbiai ilgesni. Atgyja juoka
vimas. Pasigirsta ir niūniavimas.

Apgaubęs jaukumas glaudes- 
niais visus padaro. Norėtųsi pa
rbūti kartu.

Kaip toji menininkė pajutusi 
norą kurti, ima teptuką ir tapo, 
taip toji motina, sukūrusi jau
kią nuotaiką, kuria ją toliau, su
darydama sąlygas šeimai pabūti 
kartu, sugalvodama malonias 
pramogas namie.

Keldama bei puoselėdama vai
kų pamėgius: dainuoti, muzikuo
ti, skaityti, sportuoti ar šokti, 
motina ne tik turtina šeimos gy
venimą, bet ir padeda ugdyti vai
kų asmenybę.

Abiejų tėvų talka kuriant 
smagius vakarojimus, bent kar
tą per savaitę, su draugais kai
mynais ar ir vien savoje šeimo
je, sukurs namuose įdomų šei
myninį gyvenimą, apie kurį vai
kai sakys:

"Nameliai mano brangūs
Man visur patogu
Bet niekur nėr tiek laimės 
Kaip po jūsų stogu.”

Naujųjų Metų sutikimas
Pakvietimas. Per pietus šei- 1 

mynėlė randa raštelius prie lėkš
čių — pakvietimus. Skaito: 
"Šiandieną 7 v. v. įvyks mūsų 
greitakojos Šimonių šeimos su
batvakaris. Prašau rinktis pa
mažu, nors ir užuosit gardžių 
valgių kvapą".

Vakarienė, šiandien ji paruo- 
, šiama kitaip, nei visada. Ir nau

ja staltiesė ir gėlės ir valgiai ir 
indai sudėti bufeto būdu savo
tiškai jaudina visu

Pakviesti vakarienės vaikai 
valgo net mandagiau, kaip pa
prastai. Nereikėjo sakyti: "Ne
čiaupsėk taip".

Tėvelis, kuris paprastai tyli, 
kalbus ir daug juokauja. Visiems 
smagu svečiuotis savo namuose.

Svečių kambaryje paduotas 
saldusis. Kvapūs kepti obuoliai 
su ledais. Bevalgydami, bešneku- 

' čiuodami visi prisimena, kad šis 
vakaras yra paskutinysis senų
jų Metų, kad Naujieji Metai čia 
pat. "Kaip smagu, kad tėvai 
šiandien niekur neina, kad jie 
sutiks Naujuosius Metus visi 
kartu!” — galvoja vaikai.

Tėvelis pasakoja: "šis obuolių 
kvapas man primena mano tė
viškę. Visas kaimas sueidavo su
tikti Naujųjų Metų. Trioba kve
pėdavo pyragčais ir obuoliais, 
kaip šiandien pas mus.”

Pasakok, tėveli, prašo vaikai. 
Jiems toks gražus tėvelio vei
das, kai jis pasakoja apie tėviš
kę.

"Jau ir mūsų senoliai sutik
dami Naujuosius Metus, turėjo 
savotiškas tradicijas, darė tam 
tikras apeigas bei pramogas. Pa
vyzdžiui, štai kaip nupasakoja
mas N. Metų sutikimas Tvere
čiaus parapijoj.

Susirenka savieji, laukdami N. 
Metų geria ir valgo. Vienas ku
ris apsirengia senais blogais dra
bužiais, o kur kokia graži merga 
apsirėdo naujais, baltais. "Senus 
metus” išgrūda lauk, t. y. tą se
nomis lupetomis apsirengusį, ir 
tada eina pasitikti "Naujųjų" 
— gražiai baltai apsirengusios 
merginos. Tada apverčia čėrkas, 
nusvaido pastalėn butelius ir sa
ko: "Dreni buvo metai, kad da
bar Dievas duot geresnius”. Vy
rai išbėga į gatvę, pliaukši, ima
si: kas ką apgali, sniegan par
griauna, tai jau pykčio nėra. Vi
si stengiasi, kad apgalėtų vienas 
kitą su naujais metais, — reikia 
pasirodyti, kiek kas turi sveika
tos.

Jaunimas ūžia visą naktį. Apie 
12 vai. ir mažus vaikelius lop
šyje pažadina, kad jie savo lai
mės nepramiegotų. Rytą važiuo-

1. Liejo į vanenį sutirpdytą 
šviną, vašką ir žiūrėjo koks iš
eina ant sienos šešėlis, spėliojo, 
ką jis reiškia.

2. Degino suglamžytą laikraš
čio lapą ir žiūrėjo kokį šešėlį 
duoda ant sienos, ką jis vaizduo-, 
ja.

3. Koks subatvakaris be dai
nų? Yra daug priemonių muziki
nį pomėgį ugdyti. Dainavimas 
yra viena iš jų. Paprasčiausia ir 
širdžiai artimiausia. Tėviškės 
dainos gražina mus į Dubysos 
krantus į seselės darželius, į tė
vo dvarelį, į močiutės klėtelį... 
Poilsiui ir džiaugsmui. Tėvų pa
mėgimas dainuoti uždegs ir vai
kus meile dainai.

4. Sugalvota persirengti.
Persirengimas N. Metuose yra 

viena iš labiausiai mėgstamų 
pramogų. Mergaitės persirengia 
berniukais, berniukai — mergai
tėmis. Lietuvoje taip persirengęs 
jaunimas ir vaikai aplankydavo 
visą sodžių.

Galima persirengti ir gyvu
liais. Ypač mažiesiems tai daug 
džiaugsmo padarytų.

Persirengę sugalvojo aplanky
ti kaimynus, kiek buvo juoko, 
kad nepažinti buvo.

5. Artėjant dvyliktai laikas 
ruoštis sutikti N. Metus. Nu- 
kraustomas stalas, seni valgiai 
nuimami. Stalas padengiamas 
naujais valgiais. Jei anksčiau bu
vo valgomi šalti užkandžiai, tai 
dabar ruošiamas kas nors šilto, 
kad ir buljonas su pyragu ir deš
ros su kopūstais ...

Staltiesė, pagal senovės pa
protį, buvo pakeista nauja.

Prieš pat Naujuosius Metus 
kuri mergaitė — namų duktė ar 
viešnia apsirengia gražiais bal
tais rūbais. Tai N. Metų dvasia. 
Ji turi rankose laimės skrynutę 
— korteles su N. Metų linkėji
mais, duodama kiekvienam vie
ną savo laimei išsitraukti.

Dvyliktai valandai išmušus vi
si šaukia: "Naujieji Metai!”

I Taurelė sunkos ar lengvo vy
no sudaužoma viena su kita N. 
Metų laimei ir visų sveikatai. 
Dainuojami: "Ilgiausių metų"...
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ja bažnyčion. Kai išeina iš baž
nyčios, tai visi vieni kitus svei
kina.

N. Metuose mėgstama persi
rengti: berniukai persirengia 
mergaitėmis, o mergaitės berniu
kais ir eina per visą sodžių, gąs
dina vieni kitus. Dar persireng
davo ir gyvuliais: meškomis, ož
komis ir arkliais (Vajasiškis) 
gana įdomus persirengėlių vaidi
nimas N. Metuose yra užrašytas 
Betyglaos apylinkėje. Susitaria 
trys pusberniai ir persirengia: 
vienas seniu, kitas jaunikaičiu, 
o trečias — giltine. Jie prisiden
gia veidus atitinkamomis kau
kėmis, pvz., giltinės kaukė yra 
visai juoda, rankoje ji laiko ilgą 
balaninį kardą. Taip persirengę 
eina sveikinti N. Metų. Senis 
vaizduojąs senuosius metus, la
bai kriokia, kosti ir stena arba 
susikūprinęs tyli. Giltinė jam 
nuolat mostikuoja kardu. Tuo 
tarpu jaunikaitis, vaizduojąs 
naujuosius metus, sveikina šiais 
žodžiais: "Sveikinu su N. Me
tais ir žyčioju nuo visų jaknų ir 
vėdaro visokios laimės ir gero 
gyvenimo: kad pas jus augtų 
rugiai su ūsais, bulvės ir kitos 
daržovės su uodegom, kad jūsų 
karvės turėtų daug teliukų, o rie
bios kiaulės daug paršiukų, kad 
būtų daug taukų puoduose ir 
daug... grūdų aruoduose”.

Kai jaunikaitis paskutiniame 
sakinyje pasakęs žodį "daug” nu
tyla ir galvoja, tai senis sako: 
"Pelų, pelų...”, bet jaunikaitis 
jį nustumia ir baigia "grūdų 
aruoduose”. Baigus šį pasveiki
nimą, giltinė užpuola senį su 
savo kardu ir prasideda labai 
juokinga kova: senis bailiai 
laksto po trobą ir neradęs sau 
vietos pasislėpti, palenda pakro-( 
snin, bet giltinė jį iš ten ištrau
kia už kojos. Senis slepiasi po 
stalu, po suolais, pagaliau gilti
nė jį suranda ir balaniniu kardu 
nužudo. Senis "mirdamas” juo
kingai tamposi. Jaunikaitis čia/ 
nedalyvauja. Apie Baisogolą pa
sakojama, kad dvyliktą mušant 
būtinai reikią Senuosius Metus 
nušauti. Praėjusiems metams at-, puošnumo pabaigtuvių, 
žymėti apie Zapyškį įkaldavo į 
sieną ragą arba vinį”.

(Ištrauka "Liet. Tautos, skai
tymai”. Nauj. Metai).

Tėvelis nutilo. Visi sumąstė. 
"Padarykime ir mes ką nors 

panašaus”, pasiūlo mama.
Ir taip prasidėjo Naujųjų Me

tų pramogos:

Šventės užbaigimas
Per N. Metus paprastai dar 

Kalėdinė eglutė stovi namuose 
laukdama Trijų Karalių, savo

Uždegus žvakutes, miela pary
moti į švieseles paspoksoti. Tyli 
daina, ar giesmelė atneš rimtį. 
Atneš ir paguodą vėliau gyveni
me, atklystančiuose prisimini
muose iš anų dienų kai: ”pas mo
tulę augom”....

(Ištrauka iš knygos ”Pas mo
tulę augau” II d.).
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DE BARRY OLDSMOBILE

SEE THE NEW 1956. THE MOST

OUTSTANDING OLDSMOBILE EVER

BUILT

16101 Kinsman West of Lee Rd.

WY 1-3333
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JUDGE JOSEPH STEARNS

OF THE MUN1CIPAL COURT

LOUISVILLE TITLE
INSURANCE COMPANY

F \
J M i r

THE HEIGHTS SAVING 
LOAN CO.

& Standard Building MAin 1-2075

SAVING DEPOSITS INSURED UP TO $10.000

CURRENT INTEREST RATE 2l/2% PER YEAR

2184 Warrensville Center Rd. South of Ceder 
FAirmount 1-1543
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FRANK S. DAY
COUNTY RECORDER

JOHN F. McCRONE
CHIEF DEPUTY

HOLIDAY GREETINGS 
To Our Many Friends

LOUIS EISENBERG HARDWARE

We Carry a Complete Line of Hardware Supplies

1169 East 79th St. EN 1-9381
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For a Pleasant Holiday

KAPEL BUILDERS and REALTY CO

902 East 222 St. RE 1-0400

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

KENT FLORIST INC
FLOWERS OF DISTINCTION

12453 Cedar Road YE 2-8340 ■ 2-8341
CLEVELAND HEIGHTS 6, OHIO

SPECIALISTS IN OVERSEAS GUARANTEED 
FLORAL DELIVERIES

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

LESLIE REALTY CO

1429 Hayden Avenue LI 1-4540

SVEIKINAME 
Malonius Draugus ir Rėmėjus

HAY’S HARDWARE
We Carry a Complete Line of Hardware Supplies

7000 LEXINGTON AVENUE HE 1-1469

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai mūsų draugams

F iręs ton Shoe Repair and Luggage Shop
16697 Kinsman Near Lee SK 1-6737

I

GREETINGS and BEST WISHES
[7To Ali the Lithuanian People 

For a Pleasant Holiday

LUIKART INSURANCE AGENCY

GENERAL INSURANCE
18609 St. Clair Avenue KE 1-4770

GREETINGS and BEST WISHES

GARDNER CARTAGE CO., INC
MOVERS AND ERECTORS

OF HEAVY MACHINERY, BOILERS, SAFES

GENERAL TRUCKING

2662 EAST 69th STREET UT 1-3800

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

LULLABY SHOPPE, INC

10495 CARNEGIE AVĖ.

FREE PARKING

SW. 5-1266

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

LINW00D DRY GOODS STORE
We Carry a Complete Line of the Finest Dry Goods

At the Lowest Price

. 1713 EAST 55th ST. EN 1-6918

GREETINGS and BEST WISHES
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L. GOTTLIEB

CONTAINERS and RE-CONDITIONERS

8105 PREBLE AVENUE VU 3-0075

GREETINGS and BEST WISHES

THE LAKE ERIE BUILDING 
MATERIAL COMPANY

YOUR NEIGHBOR
ELMER HOCKER, General Manager

1321 MAROUETTE HEnderson 1-5080

GREETINGS AND BEST WISHES 
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For a Pleasant Holiday

L. J. EFFERTH & ASSOC.
REAL ESTATE

1404 East 9th Street CH 1-2898
GREETINGS and BEST WISHES
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