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LINKSMU KALĖDŲ ŠVENČIU I
BRANGŪS 
LIETUVIAI
Vysk. V. BRIZGYS
Tokia proga, kaip Kalė

dų, Naujų Metų šventės pa
sveikinti jus tik trumpu 
formaliu žodžiu ypatingai 
šiais metais mano širdžiai 
per maža. Noriu pasidalinti 
su jumis keliomis mintimis.

Minint Kristaus gimimo 
šventę šiandieninėse dauge
lio žmonių nuotaikose gal 
ne vienas klausia, ką duo
da Kristus ir krikščionybė 
žmonijai. Iš kasdieninės 
spaudos, radijo, televizijos 
programų galėtų ne vie
nam atrodyti, kad iš krikš
čionybės yra likusi tik gra
ži tradicija, šiai nuotaikai 
gali pasiduoti tie, kurie 
Kristaus dvasios pakanka
mai nebando nė savyje, nė 
visuomenės gyvenime, ne
įžvelgia giliau į gyvenimą. 
Yra ne tik pasauliečių, o 
net kunigų ir vienuolių 
priekaištaujančių krikščio
nybei, konkrečiai savai Ka
talikų Bažnyčiai, kad ji ne- 
išriša žmonijos socialinių, 
ekonominių, politinių pro
blemų. Krikščionybė galėtų 
turėti daugiau įtakos ir šio
se srityse, jeigu individai 
krikščionys daugiau ir gi
liau mąstytų ir veiktų 
Evangelijos žodžiais ir idė
jomis.

Deja, ne visi bendradar
biauja Bažnyčioje, kad įgy
vendinus tai, už ką jie prie
kaištauja savo Bažnyčiai. 
Jie linkę tik kritikuoti, o ne 
patys pozityviai veikti.

Verta tačiau arčiau įsi
gilinti į bendruomenes ir 
asmenis gyvenančius Kris
tui ir su Kristum. Jų gyve
nime ir veikloje ne dekre
tų ar valdžios kontrolės ke
liu viešpatauja gražus susi- 
klausimas, pasišventimas 
artimui ne kitais motyvais, 
o iš meilės ir pagarbos 
žmogui. Pažvelkime plačiau 
ir realiau į visą žmoniją. 
Palyginkime suaugusius, 
jaunuolius, šeimas ir pa
mąstykime kuris jų tipas 
yra pozityviausias, gražiau
sias, kurie iš jų yra laimin
giausi savyje, naudingiausi 
visuomenei. Turėsime pri
pažinti, kad tie, kurie sten
giasi gyventi Kristaus žo
džiais ir dvasia. Kai nori-

(Nukelta į 2 psl.)

V. K. JONYNA8 BETLIEJAUS NAKTI8

ĮPEDININKYSTES KLAUSIMAS
Raudonoje Kinijoje ir Sovietų Sąjungoje

Sakoma, kad Ispanijos 
generalissimo Franco pa
skutinės gyvybės valandos 
buvo ištęstos į dienas ir sa
vaites tik tam, kad vyriau
sybė galėtų pasiruošti ge
riau sutikti naują karalių. 
Ne todėl, kad jam suteiktų 
daugiau pagarbos ar galios, 
bet atvirkščiai, kad jis ne
galėtų padaryti jokio per
versmo, kas ir pasisekė.

Su tokiu pavojumi visa
dos susiduriama, kai nuo

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
scenos pasitraukia koks 
stiprus valdovas. Vis tiek ar 
iš dešinės ar kairės. Fran
co pėdomis netrukus turėtų 
pasekti Kinijos Mao ir jo 
Kinijos vienintelis ministe
ris pirmininkas Chu Enlai, 
kurie abu yra labai pažen
gusio amžiaus ir silpnos 
sveikatos. Panašus likimas 
laukia ir beveik dešimtme
čiu jaunesnio Leonido Brež

nevo, apie kurio negalavi
mus kalbama ir pačioje So- 
vietijoje. Kas bus po jų?

Kaip atrodo iš prezidento 
Fordo viešnagės Kinijoje, 
ten tvirtokai įsiviešpatavo 
ministro pirmininko pava
duotojas Teng Hsiao-ping. 
Kaip matėme televizijoje ir 
laikraščių fotografijose, tai 
palyginti mažas ' (nepilnai 
penkių pėdų aukščio), bet 
krėsnas vyras, atrodąs jau- 

(Nukelta į 2 psl.)

BETLIEJUS 
ŠIANDIEN
RIMAS DAIGŪNAS

Kristaus gimimo dieną 
nejučiomis iškyla sąmonėje 
jo gimimo vietos vardas — 
Betliejus, kitaip Bethlehem. 
Kiekvienam krikščioniui šio 
miestelio vardas žinomas 
nuo vaikystės dienų. Tai 
vieta, kur gimė Kristus, 
Dievo sūnus.

Betliejus skamba kaip 
pasaka, kaip nesančios rea
lybės vietovės pavadinimas. 
Tai yra milžiniškos religi
jos detalė, kiekvieno dvasio
je atskambanti įkvėptai, 
poetiškai ir pakyliai. Ten, 
tame miestelyje, tvartelyje, 
gyvulių artybėje, gimė ste
buklas žemei. Ties to mies
to mažų namelių stogais su
stojo žvaigždė, nurodžiusi 
kelią karaliams; ties Betlie
jumi, tamsus dangus nušvy- 
to ir angelų chorai giedojo 
”Hossana”.

Vėliau nutyso ilgoji isto
rija, karai, užkariavimai ir 
pralaimėjimai — vis dėl tei
sės valdyti Kristaus gimimo 
vietą...

Kaip šiandieną atrodo 
Betliejus?

— Jūs nusivilsite, aplan
kę Betliejų, — tvirtina tu
ristai, jų tarpe ir reti tą 
vietą lankę lietuviai. — Bet
liejuje mažai randama is
torijos. Tai tipiškas mažas 
arabiškųjų kraštų miestelis. 
Jo vienintelė religiškoji ir 
istorinė atrakcija yra ne
didelė Gimimo bazilika, ku
ri, pagal padavimą, pasta
tytą ties vieta, kurioje buvo 
Kristaus gimimo tvartelis. 
Tai seniausia, bet daugelį 
kartų restauruota bažnyčia. 
Esą, ji statyta Konstantino 
Didžiojo. Greta bazilikos 
trys labai senos statybos 
vienuolynai: katalikų, pra
voslavų ir armėnų.

Apylinkėje yra senų sta
tinių ir bažnyčių griuvėsiai.

Betliejus, esąs apie 15 
mylių į šiaurę nuo Jeruza
lės, nėra turistinė atrakcija. 
Iki šiol Betliejus mažai pa
liestas modernių laikų įta
kos, tebėra kuklus, konser
vatyvus ir tykus.

— Tai dešimties minučių 
miestas, — tvirtina vienas 
iš gyventojų, senasis Miche-

(Nukelta į 4 psl.)
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Brangūs Lietuviai...

(Atkelta iš 1 psl.)

me atsakyti j klausimą, ką 
duoda krikščionybė mūsų 
laiko žmonijai, tai neskai
čiuokime vien to, kas pada
ryta oficialiai Bažnyčios 
vardu, o ką padaro krikš
čionys.

Mūsų pačių išgyventa 
praeitis nėra tokia tolima, 
kad nebūtų verta jos prisi
minti. Prisiminkime po pir
mojo pasaulinio karo Lie
tuvos atsikėlimą, atsikūri
mą ir krikščionių įnašą sa
vo tautai. Prisiminkime po 
antrojo pasaulinio karo va
karinės Europos valstybes, 
kurių vadai būdami gilūs 
krikščionys savo idealizmo 
ir krikščioniškų principų 
vedami prikėlė karo su
griautas savo tėvynes, kad 
jos šiandien gausiai šelpia 
karų nepaliestas šalis. O ką 
galime pasakyti apie kitas 
šalia esančias Europos val
stybes bedieviškų sistemų 
valdžioje? Ko jos pasiekė 
namie ir ką gauna iš jų ki
ti apart subversijos. Ir iŠ 
to, kas ten gero pasiekta, ne 
kas beliktų, jeigu ten iš
jungtume iš gyvenimo tuos, 
kurie yra pozityviai kūry
bingi iš savo gilaus krikš
čioniško patriotizmo. O ar 
galima jau užmiršti tų re
žimų gyvybių aukas?

Apskaičiuojama, kad nuo 
1918 metų iki dabar Rusi
joje ir jos užimtuose kraš
tuose yra žuvę virš 72,206- 
000 žmonių. (A. Namson, 
Actą Baltica, v. XIV, p. 
183). Kalbant apie nacius 
paprastai minimos tik žydų 
žudynės, o gi lenkų, čekų, 
prancūzų, lietuvių, pačių 
vokiečių ir kitokių išžudyta 
net daugiau negu žydų. Jau 

šiandien aišku, kad rytinės 
Azijos komunistai stengiasi 
nuslėpti nuo pasaulio ir is
torijos, kiek jie ten išžudė 
savų žmonių per paskuti
nius 25 metus. Tai tik gy
vybių aukos. O kur nuosto
liai žmonijos moralei ir 
bendrai žmogaus vertam gy 
venimui. Prie viso šio vaiz
do pridėkime viso pasaulio 
jaunimo vaizdą augančio be 
krikščioniškų principų, ne 
tik sugriautą jų ateitį, o vis 
daugėjantį net gyvybių au
kų skaičių.

Gražesnei ateičiai kitokio 
kelio nesimato, tik apeliuo
ti į jaunimą, kad brangin
damas savo dabartį ir ateitį 
geriau susipažintų su Kris
tum kurtų ateitį atnaujin
dami Kristuje ir savo as
meninį gyvenimą ir įvairias 
visuomenės gyvenimo sri
tis. šio paskutinio dešimt
mečio keli pirmieji metai 
parodė, kad daugelyje krikš
čionių būta perdaug pavir
šutiniškumo. Visuma krikš
čionių rodo gilesnio dvasi
nio gyvenimo pasiilgimą. 
Tarpe kitų reiškinių gal 
ryškiausias to liūdimas yra 
besibaigią šie šventieji Me
tai, kurių bėgyje, nepaisant 
ekonominių sunkumų, Ro
mą atlankė virš aštuonių 
milijonų maldininkų, šių 
metų proga ištartas dvasi
nio atsinaujinimo ir susi
taikymo šūkis pasiliks pa
saulyje ir po šių metų. Jis 
atitiko mūsų laiko žmogaus 
sielos ilgesį. Per šį atsinau
jinimą Kristuje žmonija 
gali turėti vilties gražesnės 
ateities.

1976 metai yra gausūs 
prasmingais įvykiais. Ame
rika mini savo nepriklauso
mybės 200 metų. Verta ir 
yra ką mąstyti, kokiu keliu 
šis kraštas per trumpą lai
ką daug kuo pralenkė senas 
tautas ir valstybes, šiemet 
taip pat pasaulinio Eucha
ristinio kongreso metai. 
Lietuviai pasistengkime šia 
proga vertai pasireikšti. 
1976-j i metai yra 50-ji nuo 
Lietuvos Bažnytinės pro
vincijos įsteigimo, šį mūsų 
tautos istorijos ypatingą 
įvykį deramai prisiminki
me, pasiragindami būti 
garbingai ištikimais Kris
taus Bažnyčiai ir savo tau
tai.

Visiem lietuviam linkiu 
malonių Kristaus gimimo

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių 
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairinau.

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

Ipėdininkystės klausimas.
(Atkelta iš 1 psl.) 

niau negu jo 72-ri metai. Jo 
iškilimas kalba už tai, kad 
politikoje viskas galima. 
Kilęs iš pasiturinčios dva
rininkų šeimos j kompartiją 
jis įstojo studijuodamas 
Prancūzijoje. Grįžęs j tė
vynę jis pradėjo kilti aukš
tyn, partizanų sąjūdyje ei
damas politinio komisaro 
pareigas. Taikos metu jis 
pakilo iki partijos generali
nio sekretoriaus vietos ir 
tame poste išbuvo 12 metų.

Prasidėjus "kultūrinei re
voliucijai”, kurios tikslas 
buvo nuversti naujai susi
dariusią valdančią klasę ir 
atstatyti tiesioginį masių 
valdymą, Teng ne tik nete
ko savo posto, bet ir buvo 
žiauriai puolamas. Girdi, 
jis mokąs tik gardžiai val
gyti, kasdien reikalavęs sau 
14-15 patiekalų, lošęs kor
tom ir kitaip pramogavęs...

Kurį laiką atrodė, kad 
kultūrinė revoliucija Kini
ją paskandins chaose. Tvar
ka buvo atstatyta daugiau
siai armijos pastangomis 
su tokiu rezultatu, kad 1969 
metais pusę politbiuro na
rių sudarė kariai. Skelbia
ma, kad tuo laiku Mao ofi
cialus įpėdinis Lin Piao 
ruošęs karinį perversmą. 
Lin žuvus lėktuvo katastro
foje Išorinėje Mongolijoje, 
valdžia slydo j atskirų karo 
ap”«rardų viršininkų ran
kas-. Kultūrinės revoliucijos 
proga j viršų išplaukę Mao 
žmona C'iiang Ching ir du 
jos sėbrai iš Šanchajaus 
Chang Chun-ciao ir Yao 
Wen-yuan nebuvo populia
rūs kari', jmenės vadų tar
pe. Su >*pasikėjimu juos 
stebėjo Didžiojo žygio, kor 
vų su jaunais ir čiangkai- 
šeku veteranai. Norėdamas 
juos palengti centrinei val
džiai. Chou Enlai atsiminė 
šen j, žinomą karo
vadai

1973 ais balandžio 12
dieną Pt .-ne suruoštam pri
ėmime Cambodijos karaliui 
Sihanouk’ui, užsieniečiams 
vėl buvo parodytas Teng, 
kuris atrodė gerokai susi
nervavęs ir sėdėjo ant kė- 

švenčių, šviesios ir guo- 
džiančios ateities.

Nuoširdžiai su jumis,

Vysk. Vincentas Brizgys 

dės krašto. Su Fordu besi- 
vaišindamas jis jau visai 
patogiai ir giliai sėdėjo fo
telyje. Nėra abejonės, kad 
šiuo metu yra Mao įpėdiniu.

Apie sovietus žinome 
daugiau, tačiau negalime 
būti tikri, kas užims Brež
nevo vietą. Viena aišku, 
kad ir Kosygino dienos su
skaičiuotos, taip pat ir 'pre
zidento’ N. V. Podgorny, bei 
partijos 'ideologo Suslovo, 
kurie visi yra virš 70 metų. 
Krašto apsaugos ministe- 
ris A. A. Grečko yra jau 72 
metų, bet yra gandų, ku
riuos, tiesą, sakant, nėra 
sunku įsivaizduoti, kad 
maršalas Grečko, Brežnevui 
pasitraukus, norės visą val
džią pagrobti sau su KGB 
viršininko Y. V. Andropo
vo, 61 metų amžiaus, talka. 
Tai būtų logiška, tačiau 
britų kremlinlogistas Ed- 
ward Crankshaw tam neti
ki. Girdi, Sovietija nėra taip 
žemai kritusi.

Anot Crankshaw, Sovieti- 
joje netrūksta pasižymėju
sių administratorių įvairio
se srityse, kurie senąjai 
gvardijai pasitraukus, iš
plauks į viršų, šiuo metu 
jie esą apie 50 su viršum 
amžiaus, bet dar trūks bent 
10 metų, kad ten atsirastų 
vadų, kurie pradėtų galvoti 
ne sovietiškai, bet jau ... 
rusiškai. Tik vienas dalykas 
galėtų paskubinti tokį pasi
keitimą: įrodymas, kad 
Vakarų kapitalizmą neišti
ko katastrofa!

Mat, nors Sovietijoje 
nelabai nuoširdžiai tikima 
marksizmu - leninizmu, ta 
ideologija oficialiai laikoma 
pranašesne, ką įrodanti pa
saulio istorijos raida — ka
pitalizmo bėdos Vakaruose. 
Ir jei taip, nėra reikalo sku
bintis su mirtinu smūgiu. 
Atvirkšščiai, reikia pasi
naudoti kapitalizmo talka 
savo pačių ūkio sutvirtini
mui. Tam reikalingi geri 
santykiai su Amerika ir Va
karų Vokietija. Tokia yra 
ne tik paties Brežnevo, bet 
ir valdančio sluoksnio pa
žiūra.

žinia, uždarytoje bend
ruomenėje, kokia dar yra 
Sovietų Sąjunga, sunku su
žinoti, kas už ką stovi. Net 
nėra žinoma, kad ten būtų 
šioje pusėje toks ryškus 
'’generation gap” — spraga 
tarp kartų. Negali būti tik

ras ką galvoja jaunesni 
’aparačikai’, sakysim tris
dešimt kelių metų, kurie 
buvo vaikai kada mirė Sta
linas ir dar lankė universi
tetus Chruščiovą iš valdžios 
pavarant. Taip pat neaišku, 
ar jiems bus atidarytas ke
lias į viršų, kuris kol kas 
dar yra užblokuotas, jei ne 
buvusių stalinistų, tai bent 
jų tradicijose užaugintų se
nų pareigūnų.

Yra dar vienas momen
tas, kuris neleidžio 100/^ 
tikėti Crankshaw pažiūra, 
kad Brežnevą pirmiausia 
paseks kokie panašūs į jį 
"brežnevukai”. Tai šių me
tų nederlius, kuris ne tik 
sumažins sovietinių piliečių 
maisto kiekį ir kokybę, bet 
ir pirmo reikalingumo pre
kių tiekimą vartotojui. Pi
nigai, reikalingi maisto im
portui, negalės būti panau
doti kitų reikmenų įsigiji
mui, nebent būtų sumažin
tos išlaidos apsiginklavi
mui. Teigiama, kad per pa
skutinius šešis-septynius 
metus sovietai taip ginkla
vosi, kad toli pralenkė ame
rikiečius. Vienas iš svar
biausių to ginklavimosi tik
slų buvo įsigyti tokį laivy
ną, kuris pirmautų vande
nynuose, kas leistų turėti 
didesnį balsą viso pasaulio 
reikaluose.

Jei vis tiek tikima ko
munizmo įsigalėjimu visa
me pasaulyje, galima būtų 
ginklavimosi spartą kiek 
sulėtinti, juo labiau, kad 
kartu galima būtų išsiderė
ti ir dalinį amerikiečių ka
rių atitraukimą iš Europos. 
Paskutiniuoju laiku links
niuojamas toks "biznis”: 
sovietai atitrauktų 65,000 
karių ir 1,700 tankų (vieną 
šarvuočių armiją), o ameri
kiečiai už tai 1,000 atominių 
užtaisų taktiniams gink
lams ir 29,000 karių! Jei 
dėl to būtų galima susitar
ti, o tai turėtų paaiškėti per 
ateinantį Kissingerio vizi
tą Maskvoje, ateinančiais 
metais galėtų įvykti seniai 
numatyta, bet vis atidėlio
jama Brežnevo viešnagė 
Washingtone. Bet, žinoma, 
Kremlius gali pasirinkti ir 
kitą kelią savo pavaldinių 
nepasitenkinimo dėl blogo 
derliaus ir visų prekių 
sumažėjimo numalšinimui.

Tai būtų įtempimo didi
nimas, kas būtų lygu Brež
nevo kurso pasmerkimui. 
Tuo atveju ir Brežnevo įpė
dinis galėtų būti kitoks.
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Susimastymo šventė
EMILUI ČEKIENĖ

Kalėdos yra įspūdingiau
sia metų šventė visame pa
saulyje. vienur ji švenčiama 
daugiau religiniu pagrindu, 
kitur, pav. Amerikoje, di
džiausią dėmesį skiriant pre
kybiniam tikslui, tačiau ne
pamirštant nei religinio susi
kaupimo.

Mes, išeivijos lietuviai, po 
daugelio metų taip pat 
neišvengiam tų svetimų 
mums papročių - artimie
siems dovanų pirkimo. Tai 
graži ir maloni tradicija, bet 
ji būtų daug vertingesnė, jei 
pirktume lietuviškas dova
nas: knygą, laikraščio prenu 
meratą, lietuvišką plokštelę 
ir t.p. Tokios Kalėdų dova
nos pajudintų mūsų tautinę 
sąmonę, sustiprintų lietuvy
bę, praturtintų lietuvišką 
dvasią. Tai būtų daug bran
gesnė dovana ne tik artimui 
asmeniui, bet ir lietuvių tau
tos ateičiai.

Metų bėgyje žmonės dide
liu tempu skuba gyventi, 
skuba kiekvienas įvairiais ir 
skirtingais gyvenimo keliais 
ir vingiais, likimo blaškomi, 
nesuspėdami stabtelti ir pa
galvoti, prisiminti brangius 
ir artimus asmenis, kurie 
jau negrįžtamai iškeliavo. 
Paprastai sakoma, kad lai
kas greit bėga, tačiau juk ne 
laikas, o mes patys laike sku 
bame bėgti.

Kalėdos -- šeimos šventė, 
vieniems nešant džiaugsmą, 
kitiems liūdesį ir skausmą -- 
tą skubėjimą pristabdo. Tai 
ramybės ir susimąstymo 
šventė prie Kūčių stalo, ka
da vėl pajuntame laiko apma 
rintas sielos žaizdas ir pasi
gendame užmirštų šeimos 
narių bei artimų draugų, 
ypač tų, kurie tik savo širdy
je tegali jausti šią įspūdingą 
ir didingą šventę Lietuvos 
okupanto persekiojami mū
sų broliai Rusijos šiaurės tai 
gose, o taip pat ir tėvynėje.

Šias Kalėdų šventes lydi 
besibaigiantieji 1975-ji me- 
tia ir mes, apmąstydami pra
eitų metų įvykius, palietu
sius mūsų šeimą bei artimuo 
sius, mintimis perbėgam ir 
pro didesnės šeimos -- lietu
vių organizacijų darbuotojus 
bei idėjos draugus, vienu ar 
kitu būdu sveikinam gyvuo
sius ir su liūdesiu pasigenda
me iškeliavusių amžinybėn.

Laikas yra didžiausias 
žmogaus turtas, bet jo ne- 
branginam, žinodami, jog

niekas be mūsų pačių negali 
atimti, o tik mes patys, kada 
nesugebam juo naudotis. At
šventę Kalėdas žengiame 
per senųjų metų slenkstį pa
jusdama, kad negrąžinamai 
kažkas nuėjo ir su viltimi, o 
kartu ir baime laukiame 
kažko nežinomo ateinant, ar 
kitas Kalėdas vėl švęsime 
kartu. Vyresnieji daugiau 
žvelgia praeitin, skaičiuoda
mi savo egzistencijos įpras
minimą, atliktus darbus bei 
gyvenimo kelyje sutiktas 
kliūtis ir laimėjimus. Jau
nesnioji karta nerūpestingai 
žvelgia ateitin, nes jie tik 
pradeda žengti į gyvenimą, 
kurti ateities planus.

Kalbant iš organizacinės 
pusės, artėjančios Kalėdos 
nėra laimingos mūsų tauti
nės minties laikraščiui Dir
vai, kurią po 60 laimingų 
metų ir linksmu Kalėdų šven 
čių ištiko gaisro nelaimė ir 
nuostoliai vis dar neleidžia 
atsistoti ant savo tvirtų kojų. 
Per tą visą laiką Dirva buvo 
liudininkė daug ir didelių 
lietuvių gyvenimo įvykių, 
skelbė ne tik laimėjimus, bet 
ir nelaimes, žadino viltį, stip 
rino dvasioje kviesdama ne
nusiminti, jungdama vieny-

Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto Seimas 
įvyko 1975 m. lapkričio 
29-30 d.d. Kultūros židiny
je, Brooklyne, N. Y.

Susirinkus Seimo, Vliko 
Tarybos ir Valdybos na
riams, dalyvaujant gausiam 
svečių būriui ir atvykus 
Lietuvos Generaliniam Kon
sului A. Simučiui, į posė
džių salę New Yorko šauliai 
įnešė vėliavas. Sugiedojus 
himną ir Tėvui P. Balta
kiui sukalbėjus maldą, Vli
ko pirmininkas dr. Kęstu
tis Valiūnas savo trumpu 
sveikinimo žodžiu pradėjo 
Seimo posėdį.

Seimo pirmininku buvo 
išrinktas prof. dr. D. Kri
vickas, jo pavaduotoju — 
A. Skyrius. Sekretoriavo K. 
Miklas, ir M. Gelžinis. Man
datų komisiją sudarė: dr. 
Br. Radzivanas, Z. Jurys ir 
Pr. Puronas. Be to, buvo su
darytos politinė, visuome-

bėn, pati kartais eidama sun 
kiu ir dygliuotu keliu, suklup. 
dama, bet neprarasdama vil
ties vėl prisikelti. Ir šias Ka
lėdas švęsdama bei Naujų 
Metų laukdama, Dirva ne
nustoja vilties ateičiai. Džiu 
gina ir stiprina tai, kad lietu
vių visuomenė^elaimę su
prato ir jautriai atsiliepė sa
vo auka ir visp talka.
Dirva, Vilties L jS ir Tau
tinės Sąjungc zadovybės, 
Kalėdų švenči lr naujųjų 
Metų proga svt xina visus 
rėmėjus, bendradarbius, 
skaitytojus, DirVos darbuo
tojus, vajų komitetus ir visą 
lietuvių visuomehę, tikėda
mi sekančiais metais dar di
desnio bei nuoširdesnio ben
dradarbiavimo vieni kitiems 
ir vieningumo d ’**». 

ninė ir finansų komisijos. 
Seime dalyvavo visos Vil
ką sudarančios grupės su 
savo 42 atstovais.

Seimą sveikino žodžiu: 
Anicetas Simutis, Lietuvos 
Generalinis Konsulas New 
Yorke — Diplomatinės Tar
nybos ir savo vardu; Jonas 
Simanavičius, Kanados Lie
tuvių Bendruomenės Kraš
to Valdybos vardu, Algis 
Gečys, JAV Lietuvių Bend
ruomenės Krašto Valdybos 
vardu; Gražvydas Lazaus
kas, Lietuvių Tautinės San
daros vardu; Vytautas Vai
tiekūnas, Lietuvos Laisvės 
Komiteto vardu; Vladas 
Venskus, Venezuelos Lietu
vių Bendruomenės vardu.

Raštu Seimą sveikino: 
Vysk. V. Brizgys; J. Rajec
kas, Lietuvos Atstovas Wa- 
shingtone; prof. Jurgis 
Baltrušaitis, Lietuvos At
stovas Paryžiuje; Anatolis 
Grišonas, Lietuvos Atsto
vas Montevideo; Vincas Ba- 
lickas, Lietuvos Atstovas 
Londone; Juzė Daužvardie- 
nė, Lietuvos Generalinė 
Konsulė Chicagoje; dr. Ju
lius Bielskis, Lietuvos Gar
bės Konsulas; Bronius 
Nainys, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirminin

. £<* Ui tM 
SKIRPSTAS

Jaunimo Kongresas jau čia pat. LB-nei suskilus, ruoša 
ir lėšų telkimas sunkokai eina. Bet ten P. Amerikoj, kiek 
girdime, gana karštai dirbama ir nemažų vilčių dedama 
vietinio nutaustančio jaunimo pagaivinimui. Dieve duok, 
kad visi planai gerai pavyktų. Gal koks lašas naudos ir 
liks lietuvybei.

• Tačiau šiuo pasirengimo metu - po visą pasaulį labai 
išblaškytas jaunimas itin pasigenda savos periodinės 
spaudos, bent kokio laikraštėlio, kuris telktų visą medžią 
gą, rikiuotų draugėn visus planus ir užmojus bei gaires 
ateities veiklai, žodžiu, būtų aiškiu ir patikimu bendru ry
šiu ir skatintojų. Juk jaunam, visuomeniniam darbe nepa 
tyrusiam, nors ir gerų norų turinčiam - sunku susigaudy
ti ir viską aprėpti, kai tokie nuotoliai, o žinios 
išbalškomos po bendrą suaugusių spaudą. Savas lakštas, 
nors ir menkas būtų, bet būtų kažkas tikrai apčiuopiamo, 
ant balto juoda, kaip sakoma. Tai keltų savigarbą ir norą 
įsipareigoti. Tad, daugelio nuomone, galima buvo daug 
ko atsisakyti, tik ne šio, kultūringame amžiuje taip visur 
įprasto ir būtino, savos spaudos organo ...Be jo ir Kong
reso reikšmė perpus žlunga. Įvairūs kongresai ar suva
žiavimai visą įspūdį plačiai visuomenei padaro tuo, kad 
būna visi darbai spaudos atskambiuose atžymėti, pagar
sinti. Tai garantuoja ir bendrą domesį ir darbų 
tęstinumą rytojui. O kam bus dabar tie J. Kongreso posė 
džių svarstymai, tie puikūs nutarimai ir skambios rezoliu
cijos, jei - visa tai nuaidės tik to momento trumpalaikiu 
garsu, lyg į tuštumą, ir užges ... Nėra jaunimo bendros 
spaudos, tad nebus kur visuotinai įskelbti visą Kongreso 
turinį, kad ir dalyviam giliau širdin įsibrėžtų, ir nedalyva
vusieji, įsiskaitydarni keliskart, įsilietų į kongreso sukel
tų įspūdžių sūkurius. Kad tai bus suaugusių spaudoje - 
tai stagnaciją ir kartumą lemianti gerų pastangų užbai
ga ... Tai liūdna skylė viso kongreso kaktoje, būtina užlo
pyti.
• Ko palinkėti tam jaunimo sąskrydžiui? Visų pirma 

ugdykimės tautinę savigarbą! Ji viena daug pagelbės": 
bus lengva lietuviškai išmokti, sava kultūra domėtis, 
tėvynę prie Nemuno pamilti, net savaime kils noras ir 
savo žemę iš vergijos išvaduoti. Ta savigarba gimdys 
ryžtumą dirbti ir aukotis savo tautai! Ji padės jaunam 
rasti kelią į dvasinę stiprybę ir idėjinio džiaugsmo kilnų 
grožį.

kas; Algis Rugienius ir Jo
nas Urbonas, JAV Lietuvių 
Bendruomenės Tarybos var 
du; Marija Rudienė, BALF 
vardu; dr. Aldona šlepety- 
tė-JanaČienė, Pasaulio Lie
tuvių Katalikių Moterų Są
jungos vardu; Algirdas Ka- 
sulaitis, Vidurio Europos 
Krikščionių Demokratų Są
jungos Vykd. Komiteto ir 
Leono XIII Fondo Valdybos 
vardu; Matas Zujus "Gar
so” vardu; Antanas Vens
kus, Europos Krikščionių 
Demokratų Tarybos vardu.

Po sveikinimų sekė apy- 
skaitiniai Vliko organų pra
nešimai. Pirmasis kalbėjo 
Bronius Bieliukas apie Ta
rybos veiklą nuo paskuti
niojo Seimo, įvykusio 1974 
m. Antras pranešėjas buvo 
Kęstutis Valiūnas, Vliko 
Valdybos pirmininkas, o po 
jo kalbėjo Jurgis Valaitis, 
vicepirmininkas visuomeni
niams reikalams. Abu šie 
pranešimai buvo diskutuoti 
drauge. Aleksandras Vak- 
selis vicepirmininkas fi
nansų reikalams, kalbėjo 
apie Vliko finansus ir Tau
tos Fondą. Po jo savo pra
nešimą padarė Augustinas 
Kuolas, Tautos Fondo Ka- 

(Nukelta į 4 psl.)

Amerikos Lietuvių Tautinės ^jun
gos Valdyba sveikina Sąjungos Tarybos 
narius, skyrių vadovybes ir visus narius 
Kalėdų švenčių bei Naujųjų Metų proga 
ir linki geriausios sėkmės ir ištvermės 
visuose darbuose.

ALT S-GOS VALDYBA

r >ir^

Linksmų šventų Kalėdų ir laimin

gų Naujųjų Metų linkime visiems Dir

vos skaitytojams, rėmėjams, bendra

darbiams ir Vilties draugijos nariams.

Vilties Draugijos Valdyba
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TALKINDAMI VLIKUI.
(Atkelta iš 3 psl.)

nados Atstovybės pirminin
kas, kuris, Seimą sveikinda
mas, įteikė Kanados Lietu
vių Lietuvos laisvinimo rei
kalams sudėtų aukų 25,000 
dol. čekį. Salėje kilo aud
ringos ovacijos. Jį papildė 
Antanas Firavičius, Toron
to miesto Tautos Fondo at
stovybės pirmininkas, as
meniškai per metus surin
kęs 17,000 dolerių. Jis buvo 
pagerbtas ypatingai didelė
mis ovacijomis.

Po pietų įvyko antrasis 
posėdis, šio posėdžio darbo
tvarkėje buvo tik vienas 
klausimas: Prof. dr. Bro
niaus Nemicko paskaita, te
ma "Helsinkio susitarimų 
teisinė prigimtis”. Paskai
toje prelegentas klausimą 
nagrinėjo išsamiai istoriniu 
požiūriu. Buvo paklausimų 
ir diskusijų.

Vakare buvo Seimo narių 
ir New Yorko visuomenės 
pasimatymas ir susipažini
mas, užtrukęs daugiau kaip 
valandą. Po to prasidėėjo 
koncertas. Dainavo solistė 
G. Ugianskienė, susilaukusi 
gražių plojimų. Kalbą pa
sakė dr. Stasys Bačkis, Lie
tuvos pasiuntinybės Wa- 
shingtone patarėjas, šita 
pačia proga Tautos Fondas 
apdovanojo medaliais dau
giausia aukų per 1975 me
tus surinkusius Lietuvos 
laisvinimui. Dr. K. Valiū
nas įteikė Antanui Firavi- 
čiui iš Toronto, surinkusiam 
17,000 dol., Karaliaus Min
daugo medalį ir Antanui 
Skyriui iš Los Angeles, su
rinkusiam apie 9,000, Trijų 
Lietuvos Prezidentų medalį. 
Svečiai buvo pavaišinti ska
nia vakariene.

Trečias Seimo posėdis 
įvyko lapkričio 30 d. 1 vai. 
popiet. Prieš tai, nuo 10 vai. 
vyko Tarybos posėdis, su
daręs naują Vliko Valdybą, 
ir komisijų posėdžiai. Aa 
Raulinaitis pateikė politi
nės komisijos pasiūlytus 
nutarimus; kun. A. Stašys 
— visuomeninės ir Teodo
ras Staniulis — finansų.

^9 ^9' ^9 ^9^9^

MIELOS SESES IR MIELI BROLIAI LIETUVIAI,
Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga Pasaulio Lie

tuvių Bendruomenės valdyba nuoširdžiai sveikina jus vi
sus, linki laimės, ramybės ir sėkmės, vykdant didžiuo
sius mūsų uždavinius.

Nors mūsų darbai darosi vis sunkesni ir tautos lais
vei atgauti kliūtys vis didėja, bet pavargti mums nevalia. 
Užgimęs Kristus telaimina mūsų darbus, testiprina jėgas 
ir tešviečia mums kelius į laimingesnę ir gražesnę ateitį, 
švenčių metu Pietų Amerikoje įvykstantis Trečiasis Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Kongresas teuždega mūsų jau
nimą naujomis idėjomis ir tebrandina jų dvasią bei te- 
skatina ryžtą dirbti Laisvei ir išlikimui.

Užjausdami pavergtus brolius tėvynėje ir kenčian
čius Sibiro tremtyje, tieskime jiems nuoširdžią pagalbos 
ranką, stiprinkime tarpusavio draugystę, kad amžiais lik
tume viena ir ta pati tauta, viena ir ta pati lietuviška 
šeima.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų.

PLB VALDYBA

Komisijų paruoštus nutari
mus su kai kuriomis patai
somis Seimas priėmė.

Priėmus nutarimus, B. 
Bieliukas, Tarybos pirmi
ninkas, paskelbė naujai su
darytos valdybos sudėtį: dr. 
Kęstutis Valiūnas — pirmi
ninkas ir nariai: Jurgis Va
laitis, dr. Bronius Nemic
kas, Antanas Sabalis, Bro
nius Bieliukas ir Algis Ve- 
deckas.

Vliko pirmininko trumpu 
žodžiu ir Tautos Himnu bu
vo užbaigta Vliko sesija.

Dr. Valiūno pasakytosios 
Seime kalbos santrauka

Noriu keliais žodžiais pa
sidalinti laisvinimo klausi
mais ir Vliko reikalais.

Visų pirmiausia, mes tu
rime savo viduje būti stip
resni ir vieningesni: kuo 
skubiau ir kuo tiksliau iš
spręsti VLIKo-ALTos-PLB 
sąveikos klausimą, šios trys 
institucijos yra didieji mū
sų veiklos stulpai, atramos, 
varikliai. Jos visos trys yra 
reikalingos ir būtinos didie
siems lietuvybės ir lietuvių 
tautos uždaviniams vykdyti 
ir siekiams realizuoti. Jų 
sąveikos pagrinde turi glū
dėti tiesos ir teisės prima
tas. Mano giliu įsitikinimu 
šių trijų institucijų bendro 
ir vieningo darbo bei teisin
gų santykių kelias yra kuo 
tampriausias bendradarbia
vimas, paisant prigimtinių 
jų skirtumų. Toks kelias 
stiprina lietuviškoje išeivi
joje teisės ir tvarkos prin
cipus ir sudarys pačias ge
riausias sąlygas tarnauti 
Lietuvos laisvei ir apskritai 
tautos interesams.

Mums yra būtina puose
lėti Baltų vienybės idėją ir 
Baltų Santalkos veiklą.

Turime visi budėti, kad 
išeivijos palaikomi santy
kiai su pavergtuoju kraštu 
nekompromituotų Lietuvos 
valstybės bei lietuvių tau
tos laisvės ir nepriklauso
mybės idėjos.

Yra būtina išjudinti vi
suomenę į daug aktyvesnę 

ir konkretesnę talką Vlikui 
ir jam talkinančioms insti
tucijoms bei organizaci
joms.

Vlikas, kaip ypatinga 
Lietuvos valstybiniam gy
venimui atstatyti instituci
ja, savo praeities darbais 
labai didelius uždavinius at
likusi. Todėl jis turi pasiti
kėjimą okupuotoje Lietuvo
je. lietuvių išeivijoje, ir yra 
plačiai įsistiprinęs tarptau
tinėje politikoje. Dėl plą-. 
čios ir efektingos veiklos 
bei savo sąrangos pastovu
mo, atremto į pačios tautos 
politinio organizuotumo pa
grindus, Vlikas susilaukia ir 
kritikos bei puolimų. Vi
suotinis pasitikėjimas ir 
pozityvi kritika Vliką stip
rina, o priešų puolimai pa
rodo, kad jis yra ir nesu
griaunamas. Jis yra mūsų 
politinių aspiracijų centras 
ir išraiška.

Per pastaruosius 32 me
lus Vlikas keitėsi, kaip kei
tėsi pats gyvenimas. Keitė- 
sisi žmonės, sąlygos, vieto
vės, statutai, metodai.

Ir vis dėlto per visus 
šiuos metus Vlikas nesu
svyravo nei savo kelyje, nei 
nusistatyme, nei darbe. 
Tautos priimtas kaip jos 
politinės veiklos reiškėjas, 
Vakarų demokratijos pri
imtas kaip toks, jis ir šian
dien tebėra toks, kaip buvo 
prieš ir per 32 metus. Jis 
ir toliau tūri būti toks pat.

Aš kreipiuosi į visus tau
tiečius, organizacijas bei 
instituci.f^lr kviečiu visus 
vienybėn ir bendran dar
ban. Drąuge pabrėžiu, kad 
Lietuvos' Lsvės šauklys 
glūdi AČ ,je tautoje, o 
tarptautn ts forumas yra 
mūsų veiklos erdvė, kurią 
kuo sumaniau išnaudokime 
Lietuvos labui.

Mūsų artimas bendradar
biavimas su Amerikos Lie
tuvių Taryba tęsiasi nuo 
pirmųi” lzliko atsikūrimo 
dier ’S geležinės už
dą ng. isą tą laiką ne
vien be. arbiavimu, bet
ir nuolat- savo finansine 
parama a -Ta daug pagel
bėjo Vlikui jo pačiu užsi
mojimu vykdomiems dar
bams atlikti. Man yra malo
nu tai pabrėžti ir pareikšti 
savo padėką.

Vliko įkurta Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė yra 
išsišakojusi daugelyje kraš
tų. Per Bendruomenės ar ki
tas lietuvių centrinės orga
nizacijas Vliko veikla pa
siekia bet bet kurio krašto 
vyriausybę ir visuomenę. 
Todėl visos mūsų organiza
cijos, talkindamos Vlikui, 
atlieka Lietuvos laisvinimo 
uždavinius.

Tautos kamienas, gyve
nantis savo krašte, bet ne
laisvėje, ir mes tremtiniai, 
gyvenantieji laisvėje, bet 
svetimame krašte, tikime ir 
žinome, kad kultūringai 
tautai nėra pakaitalo ne
priklausomybei.

Imkime pavyzdį iš kanki
nių Sibire. Imkime pavyzdį 
iš pasišventėlių Lietuvoje.

Betliejus...
(Atkelta iš 1 psl.) 

lis, laikąs Betliejuje turis
tams skirtą užeigą. —Ke
liautojai apžiūri Gimimo 
grotą ir išskuba Jeruzalėn. 
Tam tereikia dešimties mi
nučių. Jie neturi dar ką ap
žvelgti Betliejuje.

Iš tikrųjų, netolimoji Je
ruzalė suėmė visas religi
nes ir istorines atrakcijas, 
kuo domisi turistai.

Kalėdų metu Betliejų gai
rina šaltas vėjas nuo Judė
jos kalvų. Mažas miestelis 
atrodo gelsvai-pilksvas, be
lapiai medžiai graudžiai lai- 
gosi vėjuje, ir dulkių sūku
riai švaistosi kely ir gat
vėse.

Aplink Betliejų išsidėstė 
keli kaimai. Bendras visos 
apylinkės gyventojų skai
čius — dvidešimt keturi 
tūkstančiai. Prieš penkioli- 
ką metų tebuvo tik dešimt 
tūkstančių.

Betliejus turi du, viešbų-. 
čius, du kino teatrus ir ben
druomeninį klubą, kur, ret
karčiais vyksta parengimai,, 
lydimi šokių. Miestas pa
gauna dvi televizijos kryp
tis: iš Izraelio ir iš Jorda
no. Turistinio susikalbėjimo 
priemonė — prancūzų ir 
anglų kalbos. Daugumos 
kalba — arabų. Gyvenimo 
būdas yra kuklus, santūrūs

Teuždega jie mus dar di
desniems darbams.

Tegyvuoja laisva, nepri
klausoma Lietuva!.

(ELTA) 

LINKSMŲ KALĖDŲ

IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

PROGA

SVEIKINAME GAUSIUS MŪSŲ KLIJENTUS 

IR LINKIME GERIAUSIOS 

SĖKMĖS.

PACKAGE EXPRESS AND 
TRAVEL AGENCY, INC.

1776 Broadway, New York, N. Y.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION 

IR
COSMOS TRAVEL BUREAU, 

INC.
488 Madison Avenue, New York, N. Y. 10022

SVEIKINA VISUS SAVO KLIJENTUS 
SU ŠVENTĖMIS 

IR
NAUJAIS METAIS

IR LINKI VISIEMS VISO GERIAUSIO.

ir patriarchalinis. Jaunieji 
dažniausiai tuokiasi tik su 
tėvų pritarimu, o dažnai ir 
pasirinkimu, šeimų tradici
jos dar didžiai vertinamos. 
Palaidumo, būdingo jau di
desniuose Jordano ir Izrae
lio miestuose, Betliejus ne
jaučia.

1967 metų karas atkirto 
Betliejų huo Jordano ir pa
statė miestą į naujas gy
venimo sąlygas, kurių vie
ta dar neabsorbavo. Aukš
tieji atlyginimai Izraelyje 
išvyliojo iš Betliejaus ama
tininkus, pabrango produk
tų kainos, dingo turistai, 
nuolatinis pajamų šaltinis 
iš Jordano.

Gydytojų perteklius Iz
raelyje sukūrė tokį anek
dotą:

— Jeigu man reikia dak
taro, penki daktarai atsku
bės j kvietimą. Jeigu man 
reikia monterio, sutaisyti 
elektrai, nerasiu nė vieno...

Toks yra mistiškasis mū
sų sąmonėje ir vaizduotėje 
Betliejus, Kristaus gimimo 
vieta, realybėje. Gal būt ge
ra, kad Betliejus vis lieka 
mažas, kuklus ir arti tos is
torijos, kuri mums pristato 
gyvuliu tvartelį, stambią 
žvaigždę danguje ir Motiną, 
sužavėta savo Naujagimiu. 
Toks Betliejus dar ilgai iš
liks milijonų žmonių vaiz
duotėje.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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Dvigubos sukakties minėjimas
Philadelphijoje I. BOBELIS

Skyriaus pirm. P. Didelis 
atidaro minėjimą.

ALT S-gos Philadelphi
jos skyriaus ruoštas 25 
metų veiklos ir DIRVOS 60 
metų nueito kelio sukakčių 
minėjimas įvyko lapkričio 
29 dieną Lietuvių Namuose 
Philadelphijoje. Kaip to
kiam įvykiui dera, progra
ma buvo žodinė t. y. be 
linksmybių ir pasiūkavimų. 
Ji buvo atlikta iššsamiai, 
sklandžiai ir neėmė daug 
laiko. Jon buvo įpinta ir 
DIRVOS — padegėlės nusi
skundimas prašant visuo
menės finansinės paramos 
padėti įsigyti visą tai, ko 
per gairą jį nustojo.

Skyriaus pirm. P. Dide
lis, taręs minėjimo atidaro
mąjį žodį, pakvietėė sky
riaus vicepirm. V. Matonį 
vadovauti programos pra- 
vedimui. Pagerbus vienos 
minutės susikaupimu miru
siųjų skyriaus narius bei 
nares, invokaciją paskaitė 
kun. K. Sakalauskas.

Apie skyriaus nuo pat 
pradžios įsikūrimo metų ir 
jo nuveiktus darbus, kruopš 
čiai surankiotas žinias, vy
kusiai išdėstė M. Vaišnys 
iš Ocean City, N. J.

Ankstyvesnėje to sky
riaus įsisteigimo sukaktyje 
tas buvo kalbėta, tad tebū
na paskaityta ne nusikalti
mu, jei M. Vaišnio kalbą 
kiek trumpinsiu. Jis kalbė
jo, kad skyrius kasmet ren
gia po vieną koncertą ir 
rugsėjo 8-sios dienos minė
jimą. šie parengimai visa
da yra aukšto lygio, todėl 
visų mėgiami ir laukiami. 
Buvo suorganizuota nemažą 
viešo ir privataus pobūdžio 
paskaitų. Vasarą buvo ren
giamos gegužinės ir išvy
kos kitur. Išvykų metu lan
kyta Lietuvos atstovybė 
Washingtone. Skyrius daug 
prisideda prie LB apylinkės 
skyriaus stiprėjimo ir kitų 
vietos kultūrinių apraiškų 
puoselėjimo. Kiekvienais 

metais aplankoma mirusių
jų narių kapai ir papuošia
mi gėlėmis. Retkarčiais bu
vo rengiamos parodos ir t.t.

Santykiai su kitomis or
ganizacijomis visada buvo 
geri. Skyriaus v-ba nekrei
pia dėmesio į iš šalies pasi
taikančius trukdymus, o 
priešingai — nevengia dėtis 
prie kiekvieno lietuvybei 
naudingo darbo. Tad ne
nuostabu, kad daug mūsų

Emilija Čekienė, ALT 
S-gos pirmininkė skaitė pa
grindinę paskaitą.

narių priklauso kitoms or
ganizacijoms ir kartais net 
joms vadovauja. Mes kvie
čiame visus prie vieningo 
darbo.

Sėkminga organizacijos 
veikla dalinai priklauso nuo 
lėšų turėjimo. Skyriaus val
dyba stengėsi kiek sąlygos 
leido jas telkti ir nelaikyti 
banke, o naudoti ne tik 
skyriaus reikalams, bet 
remti ir kitas organizacija. 
Paminėtina remtos orga
nizacijos ar mūsų sambū
riai : LB Philadelphijos sky
riaus apylinkė, šeštadieni
nė Vinco Krėvės mokykla, 
Karo invalidai, Tautinių šo
kių grupės, Choras, Balfas, 
Radijo valanda, Lietuvių 
Tautiniai Namai Chicago
je, Nepriklausomybės Fon
das, VILTIES draugiją Lie
tuvių Jaunimo kongresas, 
Šv. Andriejaus parapija ir 
kt. ir tam iššleista sumoje 
3022 doleriai.

ALT S-gos pirmininkė E. 
čekienė, atvykusi iš New 
Yorko su CV darbuotojais 
vicepirm. J. Sirusu, sekre
torium J. Bagdonu ir vė
liau prisijungusių V. Abrai- 
čio su žmona Stella iš Eli
zabeth, kalbėjo apie spau
dos reikšmę lietuvybės iš
laikymo siekiuose ir žmo
nijos visekeriopoje pažan
goje aplamai.

Ji sakė: šiandieną mato
me, kaip vyksta laisvam

Philadelphijoje suruošto ALTS-gos Skyriaus 25 metą ir Dirvos 60 metų sukakčių 
minėjimo prezidiumas. Iš kairės: dail. J. Bagdonas - ALT S-gos sekretorius, 
S. Abraitienė - S-gos vicepirmininkė, E. Čekienė - S-gos pirmininkė, M. Vaišnys, 
J. Sirusas - S-gos vicepirmininkas, V. Matonis - Vilties D-jos vicepirmininkas, 
P. Didelis - Skyriaus pirmininkas ir V. Abraitis - Vilties D-jos vicepirmininkas. 

V. Šalčiūno nuotr.
pasauly visuotina kova tarp 
tiesos ir melo ir, taip pat 
matome, jog tos kovos di
džiausias ginklas yra spau
da. Ji didelis kultūros įran
kis, informacija, propagan
da, kultūros puoselėtoja, 
palaikytoja bei kėlėja. De
mokratinė spauda iškelia 
visas klaidas ir teigiamas 
puses kraštą valdančiųjų, ji 
informuoja visuomenę ir.

Motiejus Vai ,, vienas 
iš skyriaus steū, jų, kalba 
apie skyriaus veiklą.

visą tai atlikdama objekty
viai bei sąžiningai, formuo
ja visuomenės nuomonę, 
kurios reikšmė demokrati
niam pasauly valstybės val
dyme yra lemiamas veiks
nys. Spauda yra didžioji 
tautos auklėtoja, kuriai su
stojus — sustoja ir visas 
tautos gyvenimo pulsas. 
Kalbant apie spaudą ir jos 
reikšmę, tenka prisiminti, 
kad amžiais, visų kovų pa
grinde glūdi idėjos, o aukš
čiausia prasme — laisvės 
idėja. Spauda, kaip žinome, 
didį vaidmenį yra atlikusi ir 
lietuvių tautos gyvenime, 
itin laisvės ir nepriklauso
mybės siekimo kely, kada 
po ilgo ir dygliais nubarsty
to kelio, mūsų valstybė kė
lėsi, tada spauda vispusiš
kai suklestėjo. Prasiveržė 
kūrybinis balsas pilnu ga
jumu ir ne vien kasdieny
bėje, bet ir grožinėj litera
tūroj. Lietuvių tauta per šį 

trumpą 22 metų laikotarpį 
spaudoje išreiškė savo di
džius dvasinius ir amžinai 
nežūstančius savo turtus.

Spaudos reikšmė nėra su
mažėjusi ir dabar išeivijos 
gyvenime, kurios dėka pa
laikoma mūsų tautos gyvy
bė, žadinama meilė savam 
kraštui, formuojama tauti
nė sąmonė ir organizuojama 
kova dėl Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės atstaty
mo.

Toliau E. čekienė kalbėjo 
apie DIRVĄ švenčiančia 60 
metų gyvavimo sukaktį. — 
DIRVA, per 60-tį metų įdė
jusi didelį įnašą į bendrąjį 
šio krašto lietuvių kultūri
nį kraitį. Ji turėjo ir sunk
mečių. Per tą laiką nuolat 
aukojosi visa eilė energin
gesnių, pareigingesnių as
menų, rūpinosi jos išlaiky-

Vy tautas Matonis, Vilties 
d-jos vicepirmininkas svei
kina.

mu ne vien materialiniu, bet 
ir dvasiniu. Rūpinosi ne tik 
redaktoriai, vėliau Vilties 
draugijos valdyba, bet vi
są laiką per 60 metų talki
no visi skaitytojai, be kurių 
joks laikraštis neminėtų to
kių garbingų sukakčių, kaip 
kad šiandien švenčia DIR
VA. Spauda, būdama tuo 
didžiuoju kultūriniu veiks
niu, neišvengia kritikos, 
kaip ir visų didžiųjų darbų 
vykdytojai. Neišvengė to 

nei DIRVA įvairiais laiko
tarpiais.

Ir kas be nuodėmės? Jei 
organizacijų veikėjai susi
rinkę į posėdžius ne visada 
lengvai suranda vienokią 
nuomonę, tad laikraščiui, 
turinčiam keletą tūkstan
čių skaitytojų neįmanoma 
visiems įtikti.

DIRVA tarnauja įvai
rių nuomonių skaitytojams, 
kiek tai nesikryžiuoja su 
tautinės minties idealogija. 
Ji yra tautinės minties žmo
nių nuomonės reiškėją ir 
stengiasi pavaizduoti visą 
lietuvišką gyvenimą kaip 
esantį tikrovėje — neiškrai
pytą ir ne sužalota. Ir dar 
daugiau. Ji būdama vienu 
iš reikšmingųjų kovos dėl 
laisvės ginklu, kaip per vi
są savo egzistencijos laiko
tarpį, taip ir dabar yra iš
tikima savo idealams — 
siekti nepriklausomos Lie
tuvos atstatymo, nesilei
džiant į vadinamus kultūri
nius mainus, Lietuvos oku
panto inspiruojamus, tikslu 
susilpninti mūsų ryžtą.

Nesenai DIRVĄ ištiko 
nelaimė — liko gaisro nu
siaubta. ši nelaimė mums 
fra dvigubai skaudi ir tą 
jau pajuto ne tik leidėjai, 
bet ir skaitytojai. Mūsų pa-

(Nukelta į "6 psl.)

Vytautas Abraitis, Vilties 
vicepirmininkas, sveikina 
Vilties D-jos ir Dirvos vardu 

V. Šalčiūno nuotr.
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Praeitą savaitę buvo nugriauta Dirvos pastato nesudegusi siena ir toje vietoje
liko tik plynas laukas ...

DVIGUBOS 
SUKAKTIES 
MINĖJIMAS...

(Atkelta iš 5 psl.) 
reiga atstatyti visą, kas per 
tą nelaimę buvo nustota. 
Tam reikalingus piniginės 
aukos — nepašykštėkime.

Kalbėtoja savo užbaigia
mame žody kvietė visiems 
palinkėti DIRVAI, peržen
gusiai šešiasdešimties me
tų amžiaus sukakties ir to
liau likti ištikimai savo 
idealams, savo tėvynės rei
kalų tautinėj sargyboj bud
riai išstovėti, o redaktoriui 
ir visiems bendradarbiams 
nepristigti ištvermės ir ne
pavargti fiziniai ir nepa
lūžti dvasiniai.

Į šį minėjimą buvo lau
kiamas atvykti ir DIRVOS 
redaktorius V. Gedgaudas, 
bet dėl staigiai iškilusių 
kelionei kliūčių nedalyvavo.

Sukaktuvinį skyrių 25 
metų sukakties proga svei
kino : V. Abraitis, kartu

perduodamas linkėjimus 
nuo DIRVOS red. V. Ged
gaudo, VILTIES draugijos 
pirm. K. Pociaus. Jis savo 
sveikinimo žody dar ir kitų 
reikšmingų minčių pabėrė. 
Dar sveikino vietos LB 
apylinkės pirm. J. Lukas, 
BALFo direktorius F. And- 
riūnas, Lietuvių Namų val
dytojas V. šalčiūnas ir kt.

Skyriaus narėms našlėms 
buvo įteiktą gėlėlių.

Minėjimas baigtas sugie- 
dant lietuvių tautos himną. 
Prie kuklių vaišių stalelio 
užkandžiauta ir'pasidalinta 
įsigautais įspūdžiais ir dar 
kiek surinkta aukų DIR
VOS atstatymui paremti.

• Graži kalėdoms dovanė* 
lė. Jau išėjo iš spaudos Ja
ninos Narūnės nauja kny
ga "VAIKYSTĖ”, autorės 
autobiografiniai atsimini
mai lietuviškoje gamtoje, 
vaikystės dienomis. Knyga 
lengvai skaitoma, 164 psl., 
kaina $5.00. Galima gauti 
pas spaudos platintojus.

AUKOS DIRVOS 
ATSTATYMUI
Dirvos Atstatymo Vajaus

TAUPYKITE DABAR
Pas mus. Ne visi tarnautojai yra lietuviai, bet 

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

Už CERTIFIKATUS MOKAME: 
7*/ą% — 6 mėty su $1,000, minimum. 
7l/i% — 4 mėty su $1,000, minimum. 
6 % % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6*/j% — 1 metu su $1,000, minimum.

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI pradėjus naują 
taupymo sąskaitą. Gausite vieną amerikietišką ir antrą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos sąskaiton įdė
jus atitinkama sumą.

SAVINGS INSURED UP TO $40,000.00 BY FJ8.L.LC.

g aint
Axptliony 
savings

1447 So. 49th Court • Cicero, Illinois 60650 
Phone (312) 656-6330

Open Mon., 9-8; Tuee., Thurs., FrL, 9-5; Sat., 9-1; Chmed Wed.

Juokas Gribauskas, vedėjas
Delair, NJ.

Komitetas 1,300.00
Chicaga, III. 

J. Jakštas 10.00
A. J. Augustinavičiai 100.00

Cleveland, 0. 
J. Stankus 20.00
Cleveland, 0. 

R. Nelsas 20.00
Fullerton, Ca. 

A. Kuncevičius " fV 10.00
Clevelana, o. 

E. J. Ilžrdos 10.00
Cleveland. 0. 

V.Senuta 2.00
Brockton, Mass.

A.P. Petraičiai 20.00
Cleveland, 0. 

J. Stelmokas 2.00
Landsdowne, Pa.

B. Zdanys 2.00
Hartford, conn. 

J.Jaškauskas 2.00
Dayton, O. 

B. Kef- 27.00
Milwb vis.

A. Matjc 60.00
Dorchestt Mass. 

A. Balsys 7.00
Kensington, Md. 

P. Dalinis 7.00
Detroit, Mi. 

A. Ignaitis 10.00
Brooklyn, NY 

V.B. Paprockai 25.00
Richmond Hill, NY 

P. Bulkė 25.00
Hamilton, Ont. 

D. Vaičiūnas 10.00
Cleveland, 0. 

A. Andiulionis 5.00
Boston, Mass.

V. Aleksandrunas 20.00
Sierra Madre, Ca. 

J. Adomaitis 2.00
Chicago, III. 

T. Papartis 2.00
Chicago, III. 

J. Apanavičius 5.00
Cleveland, 0. 

R. Zorska 10.00
Cleveland, O. 

J.Jurkėnas 2.00
Worcester, Mass. 

J. Adomaitis 7.00
Canandaigua, NY 

L. Naglius 10.00
Chicago, III. 

A. Jankus 7.00

J. Garlos nuotr.

A. Nasvytis 7.00
Cleveland, O.

F. Salpukas 2.00
Flushing, NY

A.J. Grėbliūnai 5.00
Cleveland, O.

V. Kasakaitis 10.00
Cleveland, 0.

V. Greičius 5.00
Cleveland, O.

A. Šalkauskas . 2.00
Juno, Fla.

A. Rimbą < 7.00
Detroit, Mi.

K. Puskunigis 2.00
Chicago, III.

B.T. Rymantai 10.00
Chicago, III.

V. Vaičiūnas 22.00
Kalamazoo, Mi.

0. Naumanienė 10.00
Cleveland, O.

P. Narvydas 7.00
Maspeth, N Y

S. Radzys 12.00
Chicago, III.

D. Mekišius 5.00
Long Beach, Ca.

A. Gantautas 3.00
Bridgeport, Conn.

M. Ulinskaitė 12.00
Rpchester, NY
A.O. Mikulskiai 25.00
Cleveland, O.

F. Mackus 100.00
Cleveland, O.

V. Slavinskas 20.00
Monticello, NY.

J. Jonušas 4.00
Rochester, NY.

V. Šarka 2.00
Detroit, Mi.

S. Mykolaitis 2.00
Oak Lawn, III.

B. Raugas 2.00
Delran, NJ

V. Kulbokas 7.00
Cicero, III.

J. Penkiūnas 7.00
Baltimore, Md.

G. Matas 25.00
Independence, O.

V. Dubinskas 13.00
Chicago, III.

J. Krygėris 5.00
Cleveland, O.

V. Šenbergas 12.00
Clev ’md, 0.

J. Gudėnas 30.00
Cleveland, 0.

S. Lazdinis 100.00
Cleveland, 0.

A. Vaičienė 2.00
Cleveland, 0.

P. Neimanas 10.00
Cleveland, O.

J.Jurkūnas 7.00
Chicago, III.

B. Karklius 5.00
Cleveland, O.

P. Beleckas 25.00
Lonųuenil, P. Que.

A.A. Kašubai 10.00
Deltona, Fla.

P. Kudukis 2.00

V. Kasniunas 2.00
Beverly shores, Ind. 

F. Šimukėnas 5.00
Grand Rapids, Mi.

A. Vasis 5.00
Cleveland, O.

U. Grincienė 7.00
Cleveland, 0.

K. Algenis 15.00
Woodhaven, NY. 

M. Purvinas 5.00
Chicago, 111.

K. Kiznis 5.00
Richmond Hill, NY

J. Jurkevičiai 20.00
Toronto, Ont.

B.B. Čapauskai 20.00
Toronto, Ont.

J.A. Pliopliai 50.00
Toronto, Ont. 

J. Vaitkus 25.00
Toronto, Ont. 

J. Stanaitis 20.00
Toronto, Ont. 

B. Maželis 10.00
Cleveland, O.

J. Gužaitis 2.00
Cicero, III.

J. Šeputa 2.00
Detroit, Mi. 

L. Staškūnas 2.00
Cleveland, 0. 

J. Narbutas 10.00
Ville St. Laurent, Canada

Išsilaisvinimo kovos knyga 
SUKILIMAS 

GERIAUSIA DOVANA 
KALĖDOMS 

lietuvio — lietuviui 
ypač jaunimui 

platintojus ir betarpiškai 
iš autoriaus: 
Kazys Škirpa 

2043 36th St.. SE, 
Washington, D. C.

Zip. 20020 
Kaina: po 15 US dolerių 
JAV, Kanada ir Australia

54 CHILDREN
used

23,328 sq. in. of paper 
200* gals, poster paint 

and 
hours and hours of TLC* * 

to send you
CHRISTMAS $EAL 

GREETINGS
Your contribution will 

help protect them from 
lung disease.

It’s a matter of 
life and breath®

‘best available estlmate 
“tender lovini care

Cleveland, O.
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Aurelija Balašaitienė

Aukšta, liekna Kalėdų eg
lutė spindėjo visomis vaivo-. 
rykštės spalvomis. Iš kam
bario. kampuose Įmantriai 
užmaskuotų garsiakalbių, 
sklido tradicinė Kalėdų muzi 
ka. Mano rankose šilo raus
vo vyno taurė. Daktaras 
Vladas sėdėjo susimąstęs pa 
togioje kėdėje, ilgais chirur
go pirštais sugniaužęs begęs
tančią pypkę. Jo veide žaidė 
paslėpta šypsena, tarsi jo 
mintys būtų laimingos, kaip 
ir dera Kūčių vakare. Eveli
na, Vlado žmona, žiūrėjo ne
matančiu žvilgsniu j eglutės 
viršuje besisupanti plačia- 
sparnį angelą. Ir jos pagy ve 
nusiame, bet dar patrauklia
me veide spindėjo ramybė ir 
tylus džiaugsmas. Muzika 
sustojo. Vladas atsikosėjo, 
žvilgterėjo į mane, vieninte
lę šeimos Kūčių viešnią, ir 
nusišysojo.

-- Jauku, ar ne? Retai gy
venime galime prisipažinti, 
kad bent šiuo momentu nie
ko netrūksta. Ar ne tiesa, 
Lina? - su švelnia šypsena 
kreipėsi Vladas i žmoną.

- Šiandieną prisimenu tą 
Kalėdų dieną prieš daugeli 
metų, Vladai ... - atsargiai 
žvilgterėjusi j mane, Eveli
na atsakė, tarsi žinodama jo 
mintis. - Ar ne ties, kad sa
koma, jog žmogaus fantazija 
kartais yra įtikimesnė už tik
rovę?

- Žinau, Lina, ką tu nori 
pasakyti. Ir aš dabar apie tą 
pati pagalvojau.

Negalėdama savo žvilgsny 
je paslėpti smalsumo, aš pa
kaitomis žiūrėjau tai i vieną, 
tai i kitą, laukdama pasikal
bėjimo tąsos.

- Evelina, man atrodo, 
kad po puikių Kūčių, Berne
lių Mišių belaukiant, galėtu
me mūsų mielai viešniai pa
pasakoti gal vieną iš neįtiki
miausių Kūčių vakaro istori
jų, ~ pusiau klausiamai, i 
Eveliną pažvelgė daktaras.

-- Gal nebus taip įdomu, 
kaip tu galvoji. 0 mūsų vieš 
nia, apkeliavusi pusę pasau
lio, gal turėtų mums pati ką 
nors daugiau papasakoti. 
Juk taip seniai besimatėme.

Žinau, kad mieloji šeimi
ninkė turėjo mintyje mano 
kelių mėnesių kelionę po Eu
ropą ir Aziją. Bet šį vakarą, 
iš varginta kelionių, įspūdžių 
svetimų veidų ir kraštų, aš 
iš tikro džiaugiausi, netikė
tai patekusi į tuos jaukius na 
mus ir drauge su mano se
nais, kad ir retai sutinka

mais, pažįstamais praleidusi 
Kūčių vakarą.

-- Mano kelionės aprašy
tos, -- atsakau abejingai nuo
širdžiai nebenorėdama pasa
koti savo nuotykių. - Gal iš 
tikro judu galėtumėte man 
ką nors papasakoti. Tikri iš
gyvenimai įdomesni už kelio 
nių įspūdžius.

- Tai tikra gyvenimo istori 
ja, kurios niekas iš mūsų pa
žįstamų nežino. .Vladai, nore 
tumei papasakoti? - į vyrą 
kreipėsi ponia Evelina.

-- Gal ir taip, -- tyliai atsa
kė jis. -- Bet nepamiršk, kad 
šią naktį dar laukiame sve
čių. Atrodo, kad turėtų čia 
būti už kokios valandos.

-- Mano klasės draugės 
dukra su savo vyru užsuks 
pas 
su jos mačiusi nuo jos vaikys

mus vienai dienai. Aš ne- mą.

ADVENTO VILTIS
Kalėdų Psalmė

Jei tavo keliai ima drebėti — atsiklaupk ant jų! 
Įrašas Londono bažnyčioje II-rojo karo metu.

BALYS AUGINĄS

DAR nemačiau
Tokio ūkanoto advento:
Mano dienų laivai 
Grimsta dervos mariose, 
Ir laukimo naktis
Vaikšto aplinkui mane, 
Kaip aklas keleivis — 
Jo virpančius pirštus 
Jaučiu savo delne------

0 pasaulis gieda
Apie balandį
Su alyvos šakele.
Bet žmogaus daina —
Kaip sausra:
Žudanti žiedą, 
Deginanti širdį — 
Ji yra kaip taifūnas, 
Nusiaubiantis
Taikingą žveją------

Ir mano Genties varpai — 
Drebančios širdies varpai — 
Šaukia meilę ir viltį, 
0 advento naktis
Tamsi, kaip baimė,
Gili — kaip neapykanta:

Ir alyvos šaka 
Žydi tik ant užmigusio 
Kūdikio kapo —------

Kur jūs, Geros Valios Ąsočiai? 
Kodėl gulite aikštėse sudužę? 
Santaikos vynas palietas------
Apleisto Slėnio miškuos 
Ir šviesiausią Kalėdų naktį 
Miega negyvos eglės — 
Lyg žali pumpurai 
Mirusios mūsų kartos------

Kai šiąnakt Vilties Žvaigždė 
Sustoja prie apsnigto stogo, 
Mano Apleistame Slėnyje 
Prasimuša naujo šaltinio 
Krikštolinis siūlas------
Leisk, Viešpatie, 
Angelui savo 
Pragysti 
Ant mano namų 
Švento ir sukapoto 
Slenksčio----------

Tavo garbei žiema 
Išklojo tėviškės laukus 
Išblyškusia drobule sniego — 
Kaip mano Motina dengdavo 
Šventąjį stalą Kūčių------
Ir aš vienintelę 
Įsikūnijimo Naktį 
Nusiimu šiurkščią 
Žmogiškos širdies ašutinę 
Ir palenkiu kelius
Prieš savo dievišką Brolį, 
Gimstantį
Ant pasaulio karsto 
Po Stebuklų 
Ir Vilties 
žvaigžde----------

1975. 12. 10

KŪČIŲ VAKARO ISTORIJA

tės dienų, bet Vladas gerai 
pažįsta jos vyrą, jauną dak
tarą, su kuriuo susipažino be 
sipraktikuodamas Čikagoje. 
Tada Tadas buvo tik jaunas 
medicinos studentas. Jiedu 
vedė prieš septyneris metus 
Vladas su Tadu susirašinėjo 
ir susitikdavo medicinos kon 
ferencijose. Jų draugystė se
na, nors aš pati jo nepažįstu.

-- Pasaulis toks mažas, -- 
pastebėjo daktaras, kratyda
mas pypkę į peleninę. -- Ne
žinia, kur ir kada susitinka
me, kodėl ir kada išsiskiria
me. Gyvenime tiek netikė
tumų. Tik vėliau, kai pažvel 
giame į savo gyvenimą iš 
perspektyvos, pavieniai įvy
kiai, tarsi nuostabi mozaika, 
audžia mūsų gyvenimo kili-

Valandėlę tylėjome visi 

trys, paskendę kiekvienas 
savo mintyse. Tyla buvo ma 
loni, tarsi glostyte glostė 
mus savo belaike pusiausvy
ra. Nuo eglutės šakos nukri
to spyglys ir užgavo žalsvo 
stiklo burbulą.

-- Vladai, pradėk ... Ir aš 
norėčiau iš tavo lūpų išgirsti 
kaip tas nuostabus, o tada 
toks liūdnas Kalėdų vakaras 
pakeitė mūsų gyvenimus.

Vladas pasikėlė, prisiarti
no prie Evelinos, kurios švie 
šiai žalsvo šilko ilga suknelė, 
tarsi užburto veidrodžio šu
kės, sumirgėjo eglutės švie
sų spalvomis. Paėmęs jos 
ranką, džentelmeniškai ją pa 
kėlė prie lūpų.

-- Mūsų mieloji viešnia te
būna mūsų laimės liudininke

Ponia Evelina raustelėjo, 
prisiglaudė žandu į vyro vei

dą ir atsilošė kėdėje. Vladas 
grįžo į savo vietą, atsikosėjo 
ir pradėjo kalbėti melodingu 
žemu balsu:

- Tai buvo prieš dvylika 
metų... Šalta Kūčių diena vė 
juotoje Čikagoje. Aš, tą ry
tą baigęs savo paskutinę me
dicinos praktikos dieną ligo
ninėje, apsiginklavęs pažy
mėjimais, diplomais, mažu la- 
gaminu ir paskutiniu nedide
liu čekiu, skubėjau aerodro
mo limuzinu į lėktuvą, kuris 
mane nuneš į kitą didelį 
miestą. Ten - naujas gyveni 
mas, viltis, meilė, džiaugs
mas ... ten mano sužadėtinė. 
Kitaip sakant, į naują, vilio
jančią ateitį. Pagaliau pasie
kėme aerodromą. Kaip šian
dien prisimenu, šiaurys vė
jas draskė mano kuklaus ap
siausto apikaklę, bet karšta 
širdis plakė smarkiai iš 
džiaugsmo ir nuostabaus lau 
kimo. Nors jau Europoje tu
rėjau daktaro diplomą, Ame
rikoje reikėjo beveik viską 
pradėti iš naujo. Ilgai truko, 
kol su dideliu užsispyrimu ir 
vėl tapau pilnateisiu dakta
ru. Vasaros atostogų metu 
Sandūnuose susipažinau su 
savo mylimąja ... Daug nėra 
ko pasakoti - pirmą kartą gy
venime įsimylėjau visa savo 
senbernio širdimi jaunutę lie
tuvaitę iš tolimo miesto. Dvi 
savaites gyvenau kaip dauso 
se. Dar buvo likę tik keli mė 
nėšiai iki mano ligoninės 
praktikos pabaigos. Trum
pai pasakojant, po atostogų 
susirašinėjom, kalbėjom tele 
fonais, pagaliau ji sutiko už 
manęs tekėti. Aš savo laime 
vos galėjau tikėti - ji buvo už 
mane daug jaunesnė. Jos tė
vai, pasituri namų savinin
kai, pageidavo, kad jų vien
turtė neišsikraustytų toli. 
Man nebuvo jokio skirtumo 
kur įsikurti, nes aš buvau 
vienas, be giminių, bei šei
mos. Mano visos svajonės 
koncentravosi į tą išsvajotą 
Kūčių vakarą, kurį praleisiu 
savo busimųjų giminių tarpe. 
Po Trijų Karalių turėjo įvyk 
ti mūsų sutuoktuvės ... Nu
skubėjau į oro linijos bilietų 
kasą. Aerodromo triukšmas 
buvo man malonus. Aš jau
čiausi nebe vienišas, esąs tos 
su šypsena skubančios mi
nios dalimi. Prieš mane sto
vėjo moteris, rankoje laiky
dama didelį rankinuką, iš ku 
rio kyšojo gintarinės spalvos 
akutėmis rudas aksominis lo- 
kutis. Aš buvau toks laimin
gas, kad būčiau galėjęs ir tą 
lokutį priglausti prie širdies. 
Ilga eilė slinko lėtai, o laiko 
liko nedaug iki mano lėktuvo 
Pagaliau, suspaudęs rankoje 
didelį voką su bilietu, bėgte 
pasileidau bėgti lėktuvo link 
ilgais, žvilgančiai, kalėdine 
muzika ir keliautojų balsais 
perpildytais aerodromo kori 
doriais. Staiga mano koja už 
kažko užkliuvo, paslydau, 
mano lagaminas nulėkė į šo
ną ... Filmą nutrūko. Kai po 
kiek laiko atidariau akis, su
pratau gulįs ligoninės korido
riuje. Senoka, nelabai malo
ni slaugė, pažvelgusi į mane, 
girgždančiu balsu pratarė: 
‘Jūs buvot užgęsęs, kaip žva 
kė. Gaila, kad prieš pačias 
Kalėdas, ligoninė perpildy-

(Nukelta į 8 psl.)
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SEASONS GREET1NGS 
to our Lithuanian friends. 

Sveikiname!

Nayor & Alrs. Tom Donn
Elizabeth, N. J.

Visus skyriaus rėmėjus, bičiulius ir 

prijaučiančius, sveikiname su 

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 

ir linkime

LAIMINGŲ 1976 METŲ!

ALT S-gos Elizabetho 
15-tas skyrius

Esamus ir būsimus klijentus, o taip pat 
visus Elizabetho bei apylinkės lietuvius 

sveikina
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga

LITHUANIAN
SAVINGS and LOAN ASSOCIATION 

OF ELIZABETH, N. J.
269-273 Second St. Elizabeth, N. J. 07206

Geromis išsimokėjimo sąlygomis duoda namų 
pirkimui paskolas, o taupytojams moka 

T'c metinį procentą.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga savo bendradarbius, tarnautojus, 

šeimininkus bei visus klijentus sveikina 

lietuvių svetainės vadovybė

LITHUANIAN LIBERTY 
HALL, INC.

269-73 Second Street
Elizabeth, N. J. 07206

Tel. 351-6646

Kūčių vakaro...
(Atkelta iš 7 psl.)

ta, todėl turėsite dar kurį lai 
ką čia gulėti koridoriuje. 
Pas mus gripo epidemija, o 
prieššventinių pramogų išda 
voje pilna nelaimingų atsiti
kimų’. Aš tą sekundę kei
kiau savo gyvenimą ... Kur 
mano lėktuvas ? Kur mano 
sužadėtinė? Aš čia, ligoninė
je, bejėgis ... Po kiek laiko 
prisiartino prie manęs malo
nios išvaizdos, rytietiškų 
bruožų gydytojas. ‘Aš iš jū
sų dokumentų matau, kad 
jūs daktaras. Atleiskit, ko
lega, kad laikinai jums bus 
nepatogu. Bet aš pasirūpin
siu, kad viskas būtų sustvar- 
kyta. Mano užuojauta, kad 
jums tokia nelaimė atsitiko 
Kalėdų išvakarėse’. Tik da
bar pajutau, kad mano galva 
aprišta storoku raiščiu, ku
ris veržė mano kaktą. -‘Ne
sirūpinkite, jūsų stovis labai 
geras. Lengvas sutrenki
mas, tik koja jums kurį laiką 
kels rūpesčio’. ‘Koja?’ - be
veik surikau. Bandžiau ju
dinti kojų pirštus, veriantis 
skausmas surakino mano 
krūtinę. ‘Nieko pavojingo, 
bet kairė koja ties keliu iš
nerta. Laimingai kritote - 
nėra lūžio. Nesirūpinkite, 
tai aerodromo kaltė, šiukš
lių netvarko’. Tiek didelio 
nusivylimo, tiek skausmo 
pritrenktas, aš nustojau są
monės. Po kiek laiko atsidū
riau keturių lovų palatoje'... 
Kūčių vakaro negirdėjau, o 
Kalėdų rytą į mane visu savo 
žiaurumu trenkė gyvenimo 
tikrovė. Pasišaukęs slauges 
reikalavau telėfono, kad ga
lėčiau pagaliau susiskambin
ti su savo sužadotine ... Ar 
kas gali šiandieną įsivaizduo 
ti mano jausmus ... -- Čia jis 
valandėlei nutilo, tarsi norė
damas atgauti kvapą.

- Vladeli, pasakok toliau. 
Aš suprantu ... - sušnibždė
jo ponia Evelina. Aš jutau, 
kad Evelina nebuvo toji su
žadėtinė. Man darėsi įdomu 
ir nekantriai laukiau, kad 
daktaras tęstų savo pasako
jimą. Pagaliau jis vėl ėmė 
kalbėti.

-- Prisiskambinti Kalėdų 
dieną negalėjau. Niekas ne
atsakė telefono, kur ji? Šir
dis buvo nerami, negalėjau 
miegoti ir atsisakiau valgyti. 
Vakare pasijutęs geriau, iš 
to paties malonaus daktaro 
gavau leidimą su ramentais 
pasivaikščioti. Koridoriai 
buvo pilni lankytojų. Ligoni, 
nėję buvo įprastinis lanky
mo valandų triukšmas. Tik 
niekas į mane nekreipė 
dėmesio. Pagaliau prisiarti
nau prie laukiamojo kamba
rio. Patogios kėdės, išmėty
ti žurnalai ant staliukų. Vie- 
nas-kitas žmogus sėdėjo, var 
tydami banalius, reklamo
mis perpildytus leidinius. 
Staiga mano akys nukrypo į 
kampe sėdinčią vienišą mote 
rį, kuri liūdnu žvilgsniu žiū
rėjo per aštuntojo aukšto 
langą į temstantį didmiesčio 
dangų. Jos bruožai man kaž
ką priminė. Aš priėjau ar
čiau ...

(Nukelta į 9 psl.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga gimines, bičiulius, visus klijentus 

bei apylinkės lietuvius sveikina

KAZYS TREČIOKAS
INSURANCE AND TRAVEL AGENCY

376 Mercer Avenue 

Union, N. J. 07083 

Tel. 687-4033

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga savo gimines, bičiulius, visus 
klijentus ir Elizabeth bei apylinkių 

lietuvius sveikina

EDVARDAS ir JANE
ŠISAI

GLOBĖ PARCEL SERVICE savininkai

956 Elizabeth Avė. 
Elizabeth, N. J.

Tel. (201) 354-7608

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ 
proga 

savo bendradarbius, klijentus gimines 
ir visus apylinkės lietuvius sveikina

K. C. MEDICAL 
SERVICE INC.

SAVININKAS

Kęstutis P. Mikaitis ir šeima

1040 Elizabeth Avė.
Elizabeth, N. J.
Tel. 289-7418

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga Elizabetho, N. J. ir apylinkių 

lietuvius sveikina

B. L. B. MEAT MARKET 
CO.

841 Elizabeth Avė. 
Elizabeth, N. J. 
Tel. EL 3-4689
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ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ

proga

savo draugus ir visus pažįstamus

sveikina

JONAS ŠVEDAS

155 Clark PI.

Elizabeth, N. J

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ

proga savo gimines, bičiulius ir visus

Elizabetho apylinkės lietuvius

sveikina

Dr. STASYS PETRAUSKAS 
IR ŠEIMA

158 Park PI.

Elizabeth. N. J.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga gimines, draugus, pažįstamus 

ir visus esamus bei busimuosius 
klijentus, o taip pat visus lietuvius 

sveikina savininkai

LUTZ’S PORK STORE, INC.
1055 Stuyvesant Avė., Union, N. J. 07083 

MUrdock 8-1373-4

Čia rasite vietos vokiečių gamybos rūkytų dešrų, kum
pių ir kitų įvairių kiaulėnos rūkytos mėsos, be to, dideli 
pasirinkimą šviežios mėsos. Taip pat importuotų rūkytų 
dešrų, kumpių ir iš Vokietijos importuotų {vairiausių 

„ delekatesų.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga visus lietuvius ir savo klijentus 

sveikina

SUMMIT & ELIZABETH
TRUST COMPANY

100 First St. New Jersey
Tel. 354-4000

Summit • New Providence • Elizabeth • Elizabethport

Kūčių vakaro... c
(Atkelta iš 8 psl.)

-- Vladai, leisk man tęsti, - 
pertraukė Evelina, nervingu 
rankos judesiu perbraukda
ma savo žvilgančius plaukus

- Gerai, dabar tavo eilė, 
Linute.

-- Aš sėdėjau, laukdama sa 
vo sūnaus grįžtant iš opera
cinės. Prieš keletą savaičių 
mano vyras žuvo automobi
lio katastrofoje, o Vytukas 
buvo sužeistas ... jam darė 
operaciją Kalėdų dieną. - 
Evelinos balsas virptelėjo. - 
Sėdėjau viena, sustyrusi iš 
skausmo, praradusi vyrą ir 
prarandanti savo sūnų. Tai 
buvo baisaus laukimo valan
da, dar liūdnesnė savo kalė
dinių nuotaikų kontrastu. 
Staiga pastebėjau tarpdury 
ant ramentų pasirėmusi 
vyrą su aprišta galva, mu
dviejų žvilgsniai susitiko. 
Jo bruožai man kažką primi
nė, bet aš nekreipiau dėme
sio, nes savo vienumoje aš 
vis ko nors ieškojau, kas 
man primintų ką nors artimo

-- Ar ne tuo pačiu metu vie 
nas kitam šūktelėjome? -įsi
terpė daktaras.

- Nežinau. Man atrodo, 
kad tavo balsą išgirdau pir
ma.

-- Aš tave iš karto pažinau.
- Taip, tu sušukai ‘Linute’ 

Aš prisimenu. Man tas var
das suskambėjo visiškai neį
tikimai, tarsi vaiduoklio bal
sas ... Vladeli, geriau tu tęsk 
toliau.

- Matot, ponia, -- kreipėsi 
daktaras į mane, iki šiol ma
no buvimą lyg pamiršęs, - 
susitikome netikėtai, beveik 
dvidešimtį metų nesimatę, 
buvę mokslo daugai - Eveli
na ir aš, tą nuostabią Kalėdų 
dieną.

Draugai buvome. Ir šok
davome kartu, ir į čiuožyklą 
eidavome ... - prisiminimais 
buvo persisunkęs Evelinos 
balsas.

- Aš buvau tave jau šešto
je klasėje nužiūrėjęs, bet vė
liau karas, okupacijos. Kaip 
ir daugelis mūsų tautiečių, 
pasimetėme, ir nebesusitiko- 
me, nuėję skirtingais gyve
nimo keliais, - pridėjo dak
taras.

- Aš stovykloje ištekėjau, 
o tu ...
- 0 aš senberniavau, susi

rūpinęs daktaro karjera.
-- Gerai, Vladeli, tęskime 

toliau, -- nusijuokė Evelina 
savo skambiu moterišku juo
ku.

-- Dėl Dievo meilės, tęski
te toliau, - įsiterpiau aš, iš 
tikro susidomėjusi pasakoji
mu.

- Tada nepuolėme vienas 
kitam į glėbį, abu gyvenimo 
vargais nešini. Tačiau tai bu
vo didelio džiaugsmo akimir
ka, -- tęsė ponia Evelina. Jos 
balsas lengvai virpėjo nuo 
sunkiai slepiamo susijaudini
mo. - Jei tuo momentu vie
nas kitam nejautėme nieko 
kito, išskyrus bendros nelai
mės į vieną lemtingą akimir
ką suvestų jaunystės drau
gų vienatvės pasidalinimą, 
tai sekanti valanda nepamirš 
tama. Aš viską išsipasako-

(Nukelta į 10 psl.)

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 

proga gimines, draugus, prietelius ir 

visus kurie yra mūsų vasarvietėje 

atostogavę, o taip pat Elizabeth’o, 

Asbury Park bei kitų apylinkių 

lietuvius sveikina

PETRAS ir ONA LANIAI
Vasarvietės savininkai

515 Fourth Avė., Asbury Park, N. J.

Tel. PR 6-9783

Elizabeth, N. J. ir apylinkių lietuvius, 

savo bičiulius, gimines ir pažįstamus 

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga sveikina

JOHN PATRICK, Jr. 
su šeima

1 46 First St.
Elizabeth, N. J. 07206

Tel. Nr. 355-7140

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga, gimines, klijentus ir visus 

apylinkes lietuvius sveikina 
ADAM STANKŪNAS 

ADAM REALTY CO.
SAVININKAS

7 I 9 Inman Avenue 
Colonia, N. J. 
Tel. 381-3540

Nuosavybių pirkimo-pardavimo ir 
apdraudos reikaluose prityręs lietuvis 

prekybininkas.
SAVI PAS SAVUS.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga savo visus klijentus, gimines, 

bičiulius, Elizabetho bei apylinkės 

lietuvius sveikina

E. & G. MEAT CENTER INC.
MARKET

SAVININKAI

Visą laiką galima gauti šviežių lietuviškų 
dešrų.

261 Second St.

Elizabeth, N. J. 07206 
Tel. Nr. 353-4227
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Merry Christmas and best wishes for 

1976 to our relatives, clients and 

friends from

RED’S SHELL STATION
Brake Service — General Repairs

FAST AND PLEASANT SERVICE. L0W PRICES.

332 Second Street 
Elizabeth, N. J.
Tel. 353-9707

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga giminės, bičiulius, pažįstamus 

bei kraštas nuo krašto visus lietuvius 

sveikina

PETRAS NORMANTAS 
su šeima

442 Chery St.
Elizabeth, N. J. 07208

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga, esamus ir būsimus klijentus 

sveikina

PETER GAIDIS
0WL LIQUEUR STORE

639 Newark Avė. 
Elizabeth, N. J.

Tel. 352-3259

Užsakymai pristatomi be atskiro 
primokėsimo.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga giminės, bičiulius ir visus, kurie 

valgo lietuvišką duoną ir Andrulio sūrį, 

sveikina

TADEUSZ BACKIEL su šeima
131 Inslee PI. Elizabeth, N. J. 07206

Tel. 353-0970

Lietuviška kepykla

Kūčių vakaro...
(Atkelta iš 9 psl.) 

jau, o Vladas su dėmesiu ir 
užuojauta klausėsi mano pa
sakojimo. Kai už geros 
valandos operaciją daręs chi 
rurgas atėjo man pranešti, 
kad operacija pavykusi ir Vy 
tukas gyvens, aš palūžau ir 
pasijutau verkianti iš džiaug 
smo Vlado glėbyje. - Eveli
na nustojo kalbėjusi.

- O aš paskui tau skun
džiausi savo Kūčių vakaro 
tragedija, kuri nebuvo gal 
iš tikro tokia baisi, kaip tavo 
sūnaus kova tarp gyvybės ir 
mirties. Bet tu, kaip visada, 
moteriškai kantri ir supran
tanti, išklausei ir mano prob
lemos.

- Tu visada su komplimen 
tais, Vladai, kaip koks jauna
vedys, - švelniai subarė vy
rą Evelina. Jos veidas švy
tėjo jaunatviška šypsena.

- Na, ir toliau, ... -- neiš- 
kędama įsiterpiau aš, norė
dama išgirsti tų dviejų, man 
taip mielų žmonių gyvenimo 
slaptingą istoriją.

- Toliau ... Hm, - atsiliepė 
daktaras. - Taigi, susidrau
gavome iš naujo dar tą vaka
rą ir mums atrodė, kad nie
kada nebuvome išsiskyrę. 
Vakare, lankymo valandoms 
besibaigiant, uniformuotas 
berniukas išnešiojo laikraš
čius. Sumišęs supratau, kad 
neturiu sus savimi pinigų, 
nes mano piniginė su doku
mentais buvo padėti ligoni
nės apsaugoje, kai mane su 
greitąja pagalba atvežė į li
goninę iš aerodromo. Eveli
na man nupirko laikraštį - 
tai mano pirmoji skola jai...
- Abu žvilgterėjo vienas į ki
tą šypsodamiesi... - Bijoda
mas ilgo ligoninės vakaro, 
buvau nutaręs skaityti laik
raštį. Staiga pirmojo pusla
pio didžiulos raidės smigo į 
mane - lėktuvas, kuriuo ture 
jau skristi, dėl nežinomų 
priežasčių, sprogo ore ... Nie 
kas neišliko gyvas ...Tiktai 
tūkstančiai šukių, keli šim
tai Kalėdų nepamačiusių la
vonų ...

- Laimė nelaimėje, - įsi
terpiau, beveik užlaikydama 
kvapą.

- Taip, laimė nelaimėje. 
Bet ta laimė didesnė, negu 
vien mano gyvybės išgelbė
jimas. Toji laimė-Evelina...

-- Ačiū, Vladai. Ir tu man,
- kukliai atsakė ji.

-- Tikrai nuostabūs likimo 
keliai, - nerasdama nieko 
gudresnio pasakyti, pada
riau išvadą. Mano rankose 
vyno stiklas galutinai sušilo.

-- Kai po kiek laiko susisie
kiau su savo sužadėtinės šei
ma, jie buvo sukrėsti mano 
pasirodymu gyvųjų tarpe, 
tarsi aš būčiau balsas iš ana
pus. Bet po kiek laiko išėjęs 
iš ligoninės, globojamas 
Evelinos, susipažinęs su jos 
maloniu sūnumi, aš pradėjau 
svarstyti savo sužadėtinės 
ir jos šeimos elgesį ... Tarsi 
būtų mane palaidoję, ir aš 
jai jau buvau nereikalingas. 
Likau aš tik vasaros romano 
nereikšmingas prisiminimas 
Po kiek laiko dingome vie
nas kitam iš akių. Evelina ir

(Nukelta į 11 psl.)

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ 

proga.

Savo draugus, ir visus pažįstamus

SVEIKINA

Pranas Damijonaitis

2 Pine Street, Cranford, N. J,

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ 

proga.
' L ' 81'

Savo gimines, draugus, ir visus 

pažįstamus, apylinkės lietuvius 

SVEIKINA

Albinas ir Natalija Subačiai
2 Pine Street, Cranford, N. J.

■ - --— ■ ... —

KALĖDOS, 1973 M.

Nuoširdžiausiai sveikiname "Lietuvos 
Atsiminimų" radijo klausytojus bei rėmė
jus, taip pat savo draugus ir pažįstamus 
Stebuklingoji Betlėjaus Žvaigždė tenušvie- 
Čia mūsų tėvų žemelei Lietuvai naują kelią 
į laisvę ir nepriklausomybę...

Dr. Jokūbas ir Loreta 
STUKAI

1467 Force Dr. 
Mountainside, N. J. 07092 

Tel. (201) 232-5565

Elizabetho, N. J. ir apylinkių 

lietuvius sveikinu

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga

AL CORREIA
REALTOR, INSURANCE

1145 Elizabeth Avė. Elizabeth, N. J.
Tel. 352-2166
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ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga visus savo klijentus, gimines ir 
artimuosius bei Elizabetho lietuvius 

sveikina

JONAS VELIČKA
IR SEIMĄ

TAVERNOS SAVININKAS

168 First St. 
Elizabeth, N. J.

TEL. 351-4840

Geriausius sveikinimus ir linkėjimus

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga visiems giminėms, bičiuliams bei 

Elizabeth apylinkės lietuviams siunčia

ADOLFAS BRAŽINSKAS 
IR ŠEIMA
151 Second St.

Elizabeth, N. J. 07206
Tel. 352-3187 ir 352-7611

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ
proga visus savo klijentus, gimines, 

bendradarbius, bičiulius bei apylinkės 
lietuvius sveikina

RŪTA 
MILLWORK 
&
STAIRS CO.

THE CUSTOM STAIRS

CIRCLE—WINDING

804 Livingston Street Elizabeth, N. J.
Tel. 351-2798 After 6 p. m. tel. 354-6315
Barbara Stukas. Vaclovas Žostautas, Kazys Ozolas.

Albinas Stukas — vadovauja

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA SAVO KLUENTUS IR VISUS LIETUVIUS 

SVEIKINA

MAC’S DRUGS
PRESCRIPTIONS COSMETICS

509 Elizabeth Avė. Near 5th St. Elizabeth, N. J. 
Tel. 352-1014

Kūčių vakaro...
(Atkelta iš 10 psl.) 

aš sukūrėme gyvenimą, 
kurio į nieką nemainyčiau. 
Vėliau supratau, kad ir aš sa 
vo buvusios sužadėtinės tik
rai nemylėjau. Ir ji buvo 
man perjauna ...

- O sūnus? - paklausiau 
atsargiai, Vladui nustojus 
kalbėti.

- O, Vytukas? - įsiterpė 
Evelina. - Nuėjo savo patė
vio pėdomis. Jis yra baigęs 
mediciną ir šią žiemą gilina 
studijas pas garsų Vienos 
chirurgą. Pasimatysime tik 
per Velykas... - jos akys pa
krypo i didelę jauno vyro 
nuotrauką ant židinio.

-- Būtų smagu, kad ir jis 
čia būtų. Deja, gyvenimas 
kartais reikalauja savo. Bet 
mes ne vieniši, o jis vakar 
atsiuntė sveikinimo telegra
mą ... Tikiuosi, kad ir jūs bū
site netoliese per Velykas. 
Turėsite progos susipažinti. 
- pridėjo Vladas.

Staiga prie durų suskam
bėjo skambutis.

~ Vladai, aš manau, kad 
mūsų svečiai čia, - nuo kė
dės pašoko Evelina.

Vladas greitai pakilo. At
sistojau ir aš. Kieme paste
bėjau baltą automobilį. Aukš 
tas vyras ir liekna moteris 
stovėjo anapus stiklinių du
rų. Palangėje baltame snie
ge šokinėjo gatvės žiburiai. 
Aš slapčiomis dar kartą per
žvelgiau savo mielus šeimi
ninkus, netikėtai mene, vieš
nią iš toli, priėmusius į savo 
jaukių namų židinį Kūčių 
vakarą. Su jų pasakojimu 
pasijutau tapusi jų ramaus, 
bet labai laimingo gyvenimo 
dalimi. Sustoję jie atrodė la
bai vienas į kitą panašūs: 
Evelina primenanti sidabri
niais plaukais senų prancū
ziškų paveikslų markizą, o 
Vladas, aukštas, lieknas, pra 
žilusiais smilkiniais, inteli
gentiška aukšta kakta, idea
lus jos palydovas.

Vladas artinosi prie durų. 
Evelina, atsisukusi į mane, 
sušnibždėjo:

-- Aš nei vieno, nei kito iš 
tikro nepžįstu, bet jo drau
gai yra mano draugai. Kaž
kas šį vakarą minėjo, kad pa 
saulis toks mažas, ir jame 
tiek netikėtumų. Ar ne keis 
ta, kad Vlado medicinos stu
dijų jaunesnysis kolega vedė 
mano klasės draugės dukte
rį? Aš ją tesu visiškai mažy
tę Vokietijoje mačiusi ... O, 
štai ir mūsų svečiai!

-- Sveikas, Tadai, - apsika 
bindamas kiek už save že
mesnį gan jauną vyrą, šūkte 
Įėjo Vladas. -- Linksmų Šven 

. čių! Pagaliau turiu progos 
ne tik tave savo namuos pri
imti, bet ir su tavo žmona su
sipažinti... Aš... - Vlado kal
ba nutrūko. Jis išsitiesė vi
su savo ūgiu ir žiūrėjo tiesiai 
į prie durų nedrąsiai sustoju 
šią apyjaunę, patrauklią mo
terį. - Ramune .... -- beveik 
negirdimai sušnabždėjo jis.

-- Vladai, -- moteris ištiesė 
ranką.

-- Mes seni pažįstami, - at
gavęs balsą, atsisuko Vladas

(Nukelta į 12 psl.)

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga savo klijentus, gimines ir 

bičiulius bei Elizabe,th’o lietuvius 

sveikina

LEOKADIJA MARTI NKONIS-
SOMERVILLE

301 Second Street

Elizabeth, N. J.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga visus savo klijentus, gimines ir 

artimuosius bei Elizabetho lietuvius 

sveikina

“For All Your Family Banking Needs”

The Family Savings Bank
1 Union Square and 540 Morris Ava., Elizabeth, New Jersey 
Phone ZM-OtOO * Momher Fodoral DapoeM Insurance Corporation

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga savo klijentus ir Eliza beth’o 

lietuvius sveikina

J. A. BACZEWSKI LIKERIAI

BOLLER WINE & LIQUOR, INC.
441 East Jersey St. Elizabeth, N. J.

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METU PROGA SAVO 
KLUENTUS, GIMINES, BIČIULIUS BEI 

ELIZABETH’O LIETUVIUS SVEIKINA

ALGEN PAINT CO.

DUTCH BOY & DU PONT PAINTS 
PAINTS - ENAMELS - VARN1SHES

639 Elizabeth Avė. EL 2-1759
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Kūčių vakaro...
(Atkelta iš 11 psl.)

į mane ir savo žoną. -- Ramu
nė, buvusi mano sužadėtinė 
prieš dvyliką metų ...

- Aš viską žinau, Vladai, -

su šypsena įsiterpė Tadas.
-- Ir aš žinojau, Vladai. At

leisk, kad įsibroviau, bet no
rėjau tave pamatyti ... po 
tiek metų. Tikiuosi, kad po
nia ... -- viešnia pažvelgė į 
Eveliną, kuri ištiesė rankas į 
atvykėlius. Jos inteligentiš
kas žvilgsnis surado visus

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA

SAVO DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS 
SVEIKINA

JURGIS MIEŽAITIS
Elizabeth, N. J.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
PAPROČIAI
J. MIŠKINIS

Kalėdų šventės supa mus 
savo papročiais ir gaubia 
šeimyniškos šilumos spin-> 
dūliais. Ir Kūčios ir Kalė
dos, tai tradicinis tikinčių
jų Kristaus idiliško gimimo 
minėjimas, tai revanšas už

SU ŠVENTĖMIS!
savo klijentus sveikina

SOBEL FUEL SERVICE
ŠILDYMO ĮRENGIMAI • ŠILDYMUI ALYVA

• CENTRINIS ORO VĖSINIMAS

635 St. George Avė. Roselle, N. J. 07203
CH 5-6500 24 vai. patarnavimas

ELIZABETHO, N. J. IR APYLINKIŲ LIETUVIUS, 
SAVO BIČIULIUS, GIMINĖS IR PAŽĮSTAMUS 

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 

PROGA SVEIKINA

Petras ir Brone LUKAI
531 Elizabeth Avė., Elizabeth. N. J.

' ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
ŠVENTĖMIS SAVO KLIJENTUS, GIMINES IR BIČIULIS 

BEI ELIZABETH’O LIETUVIUS SVEIKINA

KUDLA FLORIST
ELizabeth 3-3472 126 Third St., Elizabeth, N. J.

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA GIMINES, BIČIULIUS IR VISUS ELIZABETHO

BEI APYLINKĖS LIETUVIUS SVEIKINA

JOHN REEDY
826 Sheridan Avenue Elizabeth, N. J.

netikusį priėmimą, kada Jis 
buvo pasirodęs pasauliui.

Ne vienos šventės neturi 
tiek daug papročių, burtų 
bei prietarų, kaip Kalėdos. 
Visa tai yra per ilgus šimt
mečius sukurta. Dauguma 
tokių papročių yra bendri, 
tačiau daug užtinkama ir 
tokių, kurie pasitaikydavo 
vienoj kitoj parapijoje skir
tingų.

Aišku, kad mūsų seno
liai šventes prieš krikščio
nybės įvedimą Lietuvoje, 
švęsdavo kitaip, negu kaip 
mes nūdien švenčiame. Pa
žymėtina, kad daug papro
čių yra išlikę iš anų seno
vės laikų, kada lietuviai 
garbino šventą ugnį, šimt
metinius ąžuolus, Perkūną 
ir kt.

Senovės lietuviams Kalė
dos buvo didelio džiaugsmo 
šventė, pranašaujanti atei
tį. Toji šventė — neišsemia
mo džiaugsmo šaltinis, tei
kė stiprybės, reikalavo ne 
mažai rūpestingumo bei at
sargumo. Kalėdos, o taip 
pat ir Naujieji Metai lietu
vių tautai nešė taiką, ramy
bę ( laimę arba nelaimę. Jų 
džiaugsmas buvo artimai 
susijęs su visos žmonijos 
džiaugsmu. Lietuvių mintys 
jungėsi su dangumi, žeme, 
gyvuliais, paukščiais ir su 
visu gyvenimu.

Jie pranašaudavo ateitį 
iš paukščių skridimo, 
žvaigždžių mirgėjimo, vėjo 
ūžėsio, snaigių lakstymo, 
dienos šviesumo ir kit. žo-
džiu, Kalėdos šventės lietu-

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA SAVO KLIJENTUS, GIMINES IR 

ELIZABETH’O LIETUVIUS SVEIKINA

J. & B. GRAND STORES
Savininkai — J. LAGER

Tel. 353-8424

209-11 3rd St. Elizabeth, N. J.

viai atskleidė didžių paslap
čių knygą, pasakė net ma
žiausias smulkmenas. Todėl 
ir tų papročių, burtų bei 
prietarų esti begalės.

Daugelis jų jau surink
ta, surašyta, bet dar dau
giau jų tebesislepia žmonė-
se. Vieni tokie prietarai lie
čia grynai ūkio klausimus, 
kiti šeimyninius, treti vedy
bas ir kitokias problemas.

Aplamai, Kūčių ir Kalė
dų apeigose būdavo spėji-

ELIZABETH. N. J. IR APYLINKIŲ LIETUVIUS, SAVO 
BIČIULIUS, GIMINES IR PAŽJSTAMUS 

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA SVEIKINA

EUGENE J. KIRK
COUNSELLOR AT LAW

Phone 352-5226 125 Broad Street
Elizabeth, N. J. 07201

mislių sprendimus.
-- Mes visi viską žinome, -- 

Evelina peržvelgė visus iš 
karto. - Linksmų Švenčių! O 
atleiskit, turiu supažindinti 
jus su mūsų viešnia ...

Pirmiems ledams prašilau 
žus, įprastas svečių klegesys 
pripildė Kalėdų nuotaikomis 
pakvipusį namą. Eglutės vir 
šūnėje nuo oro traukos dide
liais baltais sparnais plazde
no šilkinis angelas.

mai ir būrimai. Spėdavo sa
vo ir kitų ateitį kaip suge
bėdavo. Iš nakties sapnų, 
šunų lojimo ar staugimo, 
gaidžių giedojimo, o svar
biausiai iššsiliejimo į van
denį vaško gaunamųjų sta
tulėlių įvairių formų pavi
dalo. Tokiems spėjimams 
Kūčių vakaras būdavęs pa
lankus, nes visi to vakaro 
ženklai būdavę priešingi. 
Seneliai per Kalėdas pasa
kodavę vaikams visokių bū
tų ir nebūtų dalykų — apie 
raganas, kerėjimus, kara
laičius, karalaites iš aukš
tųjų pilių, vaikščiojančias 
giltines, šmėklas, atėjusias 
iš gelmių, kurios pridaran
čios baisiausių nuostolių, 
daug žmonių nuvarusios į 
kapus, velnius, baidykles ir 
šiaip įvairiausius atsitiki
mų nuotykius,

šiais laikais labai papli
tęs paprotys puošti Kalėdų 
eglutę, tačiau jis nėra krikš* 
čioniškas, senovės lietuviai 
to papročio nežinojo. Kalėdų 
eglutę pradėjo vartoti ger
manai savo kraštuose, bet 
ir ten tas paprotys atsirado- 
tik XVI pradžioje Vokieti
joje. Vėliau plito vidurinėj 
ir šiaurės Europoje. Taigi 
iš germanų kraštų Kalėdų 
eglutė nuklydo į slavų kraš
tus, o iš ten atklydo ir į 
Lietuvą su visais paveldė
tais iš Vakarų Europos pa
pročiais. Vadinasi, Kalėdų 
eglutės ir jos papročių kil
mės reikia ieškoti germanų

riją sako: "Tvartas, tikra 
žodžio prasme, tai ne koks 
lengvutis pažiūrėti priean
gis, kokį krikščionių tapy
tojai yra įsigalvoję sukurti 
savo vaizduotėje Dovydo 
Sūnų, lyg gėdindamiesi, kad 
Jis būtų galėjęs gulėti ant 
paprasčiausio mėšlyno. Tai 
nebuvo kokia uošni prakar- 
tėlė, kokia vaizduojasi šių 
laikų lakios vaizduotės sva
jotojai su gražiai papuoš
tais ėdžiomis ir loveliu, su 
asilėliu nuo žemės pakilusiu 
iš vienos ėdžių pusės ir jau
čiu iš antros, su angelukais, 
skriejančiais prakartėlės 
palubėje, gražiomis gėlėmis 
apkaišytoje, su karalių sta
tulėlėmis, papuoštomis pur- 
puliniais drabužiais ir pie
menimis su ilgomis lazdo
mis ir plačiabrylėėmis skry
bėlėmis, klūpančiais prie 
prakartėlės slenksčio. Tai 
galėtų būti veikiausia jauno 
levito sapnas ... žinoma, 
kai kam yra prabanga, vai
kui gražus žaislas, bet tai 
nėra tas tvartas, kuriame 
Kristus gimė."

Dabar Kalėdų senelis su 
eglute, tai nepamainoma 
reklama. Tačiau daugelis 
tikrai nežino su kuo toji 
reklama siejama, kokia jos 
prasmė.

Atrodo, kad nūdien Mesi
jas, sąmoningai ar nesąmo
ningai sumedžiagintas, be
sistengiant Jį padaryti že
mės reikalų karaliumi. Toji 
tendencija pasireiškia ne 
tik atskiruose Jo gyvenimo

tautų mitalogijoje.
Kalėdos — tradicinė ti

kinčiųjų Kristaus idilišku- 
mo gimimo minėjimas, ta
čiau šių dienų žmonijos įsi
vaizdavime nieko panašaus 
nėra, kas tikrumoj buvo. 
Pavyzdžiui, Papini, rašyda
mas Kristaus gimimo isto-

momentų minėjimuose, bet
ir tikinčiųjų gyvenime.

Modernusis pasaulis, ypač 
biznieriai, nepaiso to, kad 
dažnai kitaip atrodo, jie vis 
dar toli nuo Kristaus, me
chaniškai praktikuoja sa
vo naudai lyg patys to ne
jausdami.

MALONIŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

ir

LAIMINGŲ N. METŲ 

draugams ir biučiuliams visuose 

kraštuose linki

Nora ir Aleksandras 
Griauzdės

Avon, Mass.
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RAIGARDAS Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio gyvenime

KALBOS
VARGAI

T. K LYGA

PETR, TARULIS IŠTRAUKA IŠ SPAUDAI RENGIAMOS KNYGOS

Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis gimė prieš ištisą 
šimtą metų, tad jis augo ir 
brendo paskutiniais devynio 
liktojo šimtmečio dešimtme
čiais. Gyvendamas anais lai
kais nedideliame Dzūkijos 
kaimelyje, kurio vardas pra
džioje buvo Suraučiai, o tik 
vėliau, kai paaiškėjo, kad 
ten esantieji iš žemės gelmių 
trykštantieji šaltiniai naudin 
gi žmonių sveikaitai, dargi 
net turi gydomosios galios, 
tas kaimelis buvo pavadin
tas Druskininkais. Čia buvo 
šiaudinių stogų, gandraliz
džių ir šulinių ilgasnapių 
svirčių tylus ir uždaras kai
melis. Kaip ir visi Lietuvos 
kaimai ir Druskininkai sau
gojo Lietuvos žmonių kūry
bos nuostabius turtus ir tas 
jaudinančias legendas, pasa
kas bei ‘senų žmonių padavi
mus* apie paslaptingą mūsų 
šalies praeitį, kurios iš ma
žens stipriai paveikė Čiurlio
nio kūrybinę vaizduotę.

Tai buvo šiandieną jau din 
gęs Lietuvos žmonių gyveni
mas, kurs pats dabar jau 
virsta gražia legenda. Išny
ko anasai žmonių buities kli
matas, jaunosioms šių dienų 
kartoms daug kas ten pasida 
rė nepažįstama ir gal net ne
suprantama.

Jaunasis Čiurlionis buvo 
įaugęs į aną gyvenimą, viską 
ką jis matė ir girdėjo aplin
kui. jis giliai pamilo ir įsidėjo 
į širdį. Vargonininko sūnus 
Kastukas draugavo su dau
guma šio kaimelio berniukų 
ir jų kalbos buvo jam arti šir 
dies. Sakysim, jaunaisiais 
metais susidraugavęs su to
kiu kaimo bernaičiu, keista 
pavarde - Priepiesčium iš 
Lipniūnų kaimo, Čiurlionis jį 
lankydavo ir pasidaręs kom
pozitorium bei naujų meno 
kelių ieškojusiu tapytoju. Ir 
tik todėl, kad šis daug mokė
jo pasakų ir gražiai mokėjo 
paduoti senąsias legendas.

Prie pat Druskininkų gar
susis Raigardas. O nuosta
bios Raigardo legendos nu
stelbdavo viską! Nuolatiniai 
pasakojimai, vaizdingai pie
šiami nugrimzdusio miesto 
paveikslai Čiurlionį jaudin
davo daug daugiau, negu vi
sus kitus. Nes jis turėjo ypa 
tingai jautrią vaizduotę ir 
buvo linkęs tyrinėti viską, 
kas paslaptinga, kas nepap
rasta ir neišaiškinama. Iš 
pat mažų dienų Konstanti
nas girdėjo žmonių pasakas, 
kad buvo toks puikus mies 
tas Raigardas ir vieną gū
džią naktį tasai gražus su 
šimtais bokštų su daugybe 
pilių stačiais stogais, mar
murinėmis sienomis, tviskan 
čiais langais su savo nuosta
biais žibintais, staiga, dėl ne
ištirtų priežasčių nugarmėjo 
į žemės gelmes. Anų dienų 
pasakotojai tvirtindavo ir 
patys tikėjo, jog lygiai taip 
ir buvo, jog tikrai tokia nelai 
mė atsitiko ir tasai puikusis 

miestas dingo iš žemės pavir
šiaus. Galima sakyti, kad ši 
siaubinga legenda buvo dalis 
ano gyvenimo, tokia pat 
tikra buitis, kaip ir visa kita, 
ką kiekvienas gali savo aki
mis pamatyti ir savo pirštais 
pačiupinėti.

Tiesa, kad ne viena Rai
gardo legenda buvo Lietuvo
je. Beveik kiekviena žymes
nė vietovė turėjo arba savo, 
tegu ir ne taip įspūdingą, 
skardžių, o jeigu ne - tai 
bent kokį nors nendrėmis ir 
alksniukų krūmeliais apžėlu
sį ežerėlį, kur kaž kada, neat
menamais laikais nuskendo 
bažnyčia, nuskendo varpas, 
kurs Kalėdų naktį, girdi, ir 
dabar skambina iš gelmių, 
primindamas nuostabią gim
tosios žemės praeitį.

Betgi Raigardo legenda 
buvo puošnesnė, turtinges
nė ir labiau jaudinanti. Su
prantama, kad Konstantinui 
Raigardo legenda išgirsta 
vaikystės metais paliko pėd
sakus visam amžiui. Iš Kons 
tantino lūpų Raigardo legen 
dą girdėjo visi jo artimieji, 
pradedant Varšuva ir bai
giant vėlesniais laikais Vil
niuje. Ir Konstantino suža
dėtinė Sofija Kymantaitė sa
vo laiku susižavėjo Raigardo 
legenda ir poetiškai ją apra
šė.

Paskendo tos pilys su aukš 
tais stogais ir bokštais, pa
skendo visas Raigardo mies
tas, ir kam kitam visa pasa
ka būtų baigta. Bet kada 
Konstantinas kalbėjo apie 
Raigardą, tai jis turėjo surin 
kęs visas šios nelaimės deta
les. Jis nupiešdavo Raigar
do šimtus iškiliųjų bokštų, jo 
žodžiais nuskendusių baž
nyčių varpai buvę sidabri
niai. Todėl, kai žmonės iš
girsta jų skambėjimą, negali 
tuoju gaudesiu atsigrožėti. 
Raigarde buvusios šaunios 
gatvės ir aikštės labai pla
čios. Net mūrų sienos buvu
sios marmurinės.

Iš Konstantino galėjai 
patirti, kad nuskendusio 
Raigardo žmonių dūšelės vis 
nerandančios ramybės, jos 
ir dabar, sako, klaidžioja 
raistuose ir pelkynuose, la
biausia tamsiomis audringo
mis advento naktimis. Rai
gardo slėnyje tokiomis nakti
mis kaž kas žiba, gal tų nelai 
mingų žmonių akys? O kar
tais pačioje tokios nakties 
glūdumoje paklydęs keleivis 
sako, pajunta neišaiškinimą 
šiurpulį, kai išgirsta neaiškų 
prislėgtą šauksmą: — Gelbė • 
kit, gelbėkit... skęstu-u-u ... 
- kol tasai slogučio balsas ne 
dingsta sudžiūvusių papar
čių ir vėjo blaškomų medžių 
šakų gaudesyje.

Tokią tamsią naktį geriau 
neik ir nevažiuok vadinamuo
ju Raigardo ilguoju tiltu, jau 
vėlesniais laikais žmonių 
supiltu keliu iš Druskininkų 
į Pervalkų kaimą, ten, sako, 
vaidenas, ten kartais pasiro

do baisusis Šibukas ... Tiesa, 
tai visoje Lietuvoje žinoma 
pasakėlė, pakartojama kiek
vieno sodžiaus grįčioje. Bet 
toji pasakėlė Raigardo apsu
pime pasidaro šimteriopai 
išraiškingesnė.

Druskininkuos visi žino, 
kas atsitiko vieną šaltą ir 
tamsią naktį, kai drąsuolis iš 
Pervelkų kaimo vėlybu laiku 
sumanė iš Druskininkų tur
gaus sugrįžti namo. 0 buvo 
tada gili žiema. Daugybė 
sniego. Didžiulės pusnys, 
pušų šakos nuo sniego nulin
kusios ir pilna baugių šešė
lių. Nors iš po debesų mėnu
lis kartais švysteri, bet ma
tos tik tasai tiesus rogių išva 
žinėtas kelias, o aplinkui niū
rūs šešėliai, vienas už kitą 
baisesni. Nors tasai kaimie
tis dreba iš baimės, bet vis 
tik ryžtasi važiuoti. Kelias 
toks geras, stiprus arkliukas 
sparčiai bėga. Viskas gerai. 
Tik štai, kas gi čia atsitiko? 
Arkliukas staiga sustojo, įsi
rėmė pirmutinėmis kojomis 
į apledyjusį kelią ir nė iš vie
tos. Žmogelis žiūri priekin 
ir nustebęs mato: baltas, 
toks gražus ožiukas kelio vi
duryje pamestas. Kojos pan
čiu suraišiotos, matyt, iškri
to iš vežimo. 0 dar liūdniau, 
kad tasai ožiukas taip gailiai 
mikena-mė-mė ... Apsidžiau
gė žmogelis, sako, parsive
šiu namo, vaikai gi bent pasi> 
džiaugs. Jis įkėlė ožiuką į ro 
ges ir paragino arkliuką. 
Žmogelis bevažiuodamas su
manė ožiuką paglostyti ir 
prašnekino dzūkiškai: -'Cibu- 
kas, Cibukas’ ... Bet ožys 
staiga išvertė savo baisias 
akis, pražiojo šiurpulingus 
nasrus ir iš dzūkelio pasity
čiodamas subliovė: - Šibukas 
Šibukas’... Žmogelis išsigan
dęs smarkiau paragino ark
liuką. Bet dar blogiau, kad 
greit arkliukas pradėjo pails
ti. Čaižo jį botagu, bet ark
liukas nepavelka rogių, nors 
nuo jo nugaros prakaitas ga
ruoja . Kai žmogelis atsigrį
žo atgal, tai nustebęs pama
tė, kad vietoje gražaus balto 
ožiuko pūpso didžiulis ak
muo ...

Pasaka, kaip pasaka, bet 
Konstantinui Čiurlioniui ji 
turėjo savo meninę realybę. 
Ši pasaka Čiurlionio kūrybin 
je vaizduotėje siekė nuosta
baus išraiškingumo. Jo pasi
likusiuose eskizuose randa
me daugybę Šibuko piešinių, 
kurių detalės dalinai panau
dotos kai kuriuose jo paveiks 
luose. Čiurlionis piešė Šibu- 
ką daugelį kartų. Matome 
Šibuką su ilga barzda, kitą 
su pypke dantyse, trečias 
sarkastiškai besišypsantis, 
arba bauginančiai prasižio
jęs. Ir visi įspūdingi, visi 
vaizduojantieji autoriaus vie 
nokiąs ar kitokias nuotaikas.

Raigardo Čiurlionis neuž
miršo visą savo gyvenimą. 
Apie Raigardą Čiurlionis ga
lėjo kalbėti valandomis. Rai

garde, matot, kai kurią tam
sią naktį galima girdėti muzi 
ką, nuostabaus švelnumo nu 
ziką, ji skambėjo iš po žemių 
gilumos, buvo grojama ne
matytais ir negirdėtais ins
trumentais, toji muzika bu
vus kartu liūdna, bet kartu 
ir paguodžianti.

Ir pats Raigardo realusis 
slėnis atrodė tada paslaptin
gas ir baugus. Visur liūnai. 
Eini samanomis, o jos links
ta žemyn. 0 vietomis tam
saus vandens prarajos, ap
link kurias gausu paparčių ir 
samanų, o jeigu pasitaiko 
kimšai apžėlę krūmeliais ne
ūžaugomis, saugokis tokio 
kimšo. Jis klastingas. Kaip 
netikėsi, kad žmonės sako, 
jog buvo toks neapdairus šie- 
napiūvis, jis, eidamas Raigar
do slėniu, atsistojo ant tokio 
kimšo, o šis nugarmėjo į gel
mes, patraukdamas paskui 
save ir aną nelaimingą šien- 
piūvį kartu su dalgiu ir pus
tykle. Sako, tik liko šiaudi
nė skrybėlė plūduriuoti pa
viršiuje.

Kada aplinkinių kaimų, 
Švendubrės ir Pervalkų pie
menėliai turėjo ganyti gyvu
lius Raigardo slėnyje, tai mo
čiutės smilkydavusios juos 
pašventintom gėlėm ir įgrą- 
sydavusios juos neiti į liūnus, 
saugotis kimšų nors ten žy
dėtų pačios skaisčiausios 
miško gėlės.

Vasarodamas Druskinin
kuose Kantantinas gražią 
saulėtą dieną kartais pasiim- 
davęs iš namų visus vaikus 
ir eidavęs į Raigardo slėnį. 
Iš aukštesnės kalvos jis ilgai 
grožėdavęsis šio nuostabaus 
slėnio vaizdais, o sutiktus 
kaimiečius vis Sausinėda
vęs, kokius padavimus jie ži
no apie Raigardą. Ir kiekvie 
nas toks pasakotojas įtikinė
davęs, kad ten žemės gelmė
se tebėra Rigardo bokštai ir 
aukšti stogai, o kai kas net 
įtikinėjo, kad ten gelmėse te 
begyvena Raigardo žmonės 
ir laukia, kada ateisianti to
kia puiki diena, kai jie bus iš
vaduoti ... ‘Kaip gi kitaip, -- 
sakydavo senų žmonių pada
vimus girdėję, - Raigardo 
skardžiuje vingiuojantis upe 
lis kartais į paviršių išplauna 
raudonus karolius, žibančias 
sagas, durų paauksuotas ran 
kenas, o kartą kaž kas išgrie 
bęs sidabrinį moterišką ba
telį, bet jis buvęs toks ma
žas, kad nei vienai kaimo 
mergaitei netikęs. 0 nuosta 
biausia, kad visi iš Raigardo 
atsinešti daiktai po nakties 
dingdavę. Juos atsiimdavę 
senieji Raigardo gyventojai.

Prisiklausęs šių jaudinan
čių pasakojimų, Konstanti
nas savo broliukus ir sesutes 
pasiųsdavo grybauti, o pats 
sėsdavęs prie molberto ir ta
pydavęs visą laiką, kol atei
davęs metas kepti grybus ir 
šutinti bulves įkaitintose ug
niakuro smiltyse.

(Nukelta į 15 psl.)

Šiokiadienį, jei žmogus 
kiek purvinas ar apsivėlęs - 
mažiau ryšku. Bet jei kas 
šventėje pasirodo kiaura al
kūne ar lopytu drabužiu, 
kiauru batu, būna net labai 
nesmagu žiūrėti, gerokas pa 
piktinimas. Taip ir su kalba. 
Kasdienybės pašnekoje kad 
išgirsti kokią nereikalingą 
svetimybę, ne tiek rėžia ausį 
Bet įvairiose iškilmėse, šven 
tėse jei kalbą nekokia viešai 
vartojama - skaudu būna 
klausytis. O mes kartais lyg 
tyčiojamės patys iš savęs, 
kai greta patriotizmo žodžių 
- pasirodome negerbtą sa
vos kalbos, jos grynumo ir 
grožio visai nepaisą. Todėl 
kunigai, mokytojai, spaudos 
darbuotojai ir jau ypač 
draugijų vadovai bei prakal- 
bininkai turi jausti savos kul 
tūros gerbimo atsakomybę.

Artėja Kūčios. Ta vaka
rienė taip lietuviškai savita 
ir dvasiškai prasminga, kad 
vertąją padaryti pavyzdiniu 
įvykiu, įsigyventinu ir jau
nosiom kartom. Bet ją 
drumsčia svetimybė: plotka, 
plotkelė. Jei mažiau kenks
mingas religines įmaišas jau 
atmetėme (čyčšius, atpuskai 
spaviednė, griekas ir kt.), 
tai juoba reikia ir šio niekalo 
atsisakyti. O čia visai leng
va. Plotka reiškia plonai 
suplotos tešlos neraugintą 
duoną. Vadinas, gali būti 
plotelė, paplotėlis, plotukė ir 
kitaip. Be abejo, reikia, kad 
koks dvasiškas autoritetas 
(arba vienuolijų leidžiama 
spauda) ta linkme savo rim
tą žodį priplotų .... Gera 
būtų šias Kūčias jau tikrai 
lietuviškai atšvęsti. O ta 
svetima plotka dar ypač ne
skani, kad gretinasi, beveik 
fonetiškai sutampa su kita 
tikrai negera svetimybe, 
kurios lig šio neatsikratyta, 
tebevartojama: pliotkai,
pliotkeliai ...

GEROS 
DOVANOS

Dvi taikliausios ir pras
mingiausios dovanos vi
siems tiems, kurie laisviau 
skaito angliškai bei lietu
viškai:

' Encyclopedia Lituanica, 6 
tomai; keturi tomai jau iš
leisti; kaina $20.00 už to
mą.

Lithuanians in America, 
Dr. Antanas Kučas, kaina 
$6.00. O su Lietuva suau
gusiems, gyvas aidas iš ne
tolimos praeities:

Pasakyta-Paradyta, An
tano Smetonos kalbų rinki
nys, kaina $10.00.

Užsakymus siųsti: Lietu
vių Enciklopedija, 395 W. 
Broadway, P. O. Box 95, So. 
Boston, Mass. 02127. Tel.: 
(617) 268-7730, vakarais
(617) 282-2759.
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ŠVENČIU
Republic Steel

30 IŠTISINIŲ VALANDŲ NEPERTRAUKIAMOS ŠVENČIŲ MUZIKOS , 
PRADEDANT TREČIADIENĮ, GRUODŽIO 24 D. 6 V.V. IKI VIDUR
NAKČIO KETVIRTADIENĮ, GRUODŽIO 25 D.

WQAL104FM
Wednesdsy. Decembar 24

e-7 PM

O Holy Nighf- HollywOOd Bowl Symphony 
Christmas Aiphabet - Sound 70 Chorus 
lt s Begmmng To Look L«He Christmas- Fr*nk DaVol 
Sl*iQh Rida-Ronma Aldrich
O Como Al' Ye Faithfui- Robert Goulot
Silvar Balis Tha Roai Moanmg o< Christmas-Al Caiola 
O Hitia Town of Bathiaham - Philadelphia Orchestra 
Whita Christmas-Nashvtiia Brass
Tr.* Littl* Orummai Boy- Livmg Voicas 
God Rast Ya Marry Oantlaman-Parcy Faith
Wa Wish You A Marry Christmas-Andra Kostolanotz
WhHo Shaphards Watch Their Fiocka- 101 Strmgs 
Christmas WelU-The LattarmanUpOnThe Housa Top. Jingle BoHs-Floyd Cramer 
Tha Little Donkey-Sound 70OrchasiraSiiont Night-Aiaxandar Schromer
Santa Claus ls Comm To Town - Hollyndga Stringa Deck Tha Halis- Rogar Wagner ChoraląWiniar Wondariand-Arthur Fiedlor and tha 

Boston PopaKark' Tha Harald Angola Smg - Rogar Wiiliams 
Christmas Balis - Mantovam
What Child is This-Gragg Smith Singers
7- 8 PM

Hara Wa Go A-Carohng - PhUadolphia Orchasira 
Angais From Iha Raaims of Glory- The Ambrosian 

SmgarsIII Ba Homa For Chnsimas- Living Stringa 
In Oulca Jubtlo-E Po*ar Biggs 
Toyland-Ooris Day
Carol of tha Balis - Wayna Kmg 
Skatar s WaH» - Farrante A Toicher 
Angais In Our Fieids- Laroy Andarson 
Carol of tha Star - Harry Simaona Choralą 
A* a y In A Mangar-Parcy Faith 
l Haard tha Balis on Christmas Day - Bart Kaampfart
Christmas is a Comm Angais We Hava Haard on 

High - Dsvvd Bosą
Lai lt Snow Laf lt S n o* - Sound 70 Orchasira 
Covantry Carol-Charlia Byrd
Hara Comas Santa Claus- Kmghtsbridgo Stringa 
My Favonta Thmgs-Harb Alparl 
lt Came Upon A Mtdmght Clear-Bihy Vaughn 
we Naad A Littla Christmas - Parcy Faith Chorus 
Good King Moncoslas —Frank Chacksfiaid 
Parade of tha Moodon Soldiars-Arlhur Fiadiar and 

iha Boston Pops
Htppy Holiday — Livmg Voicas Blua Christmas- Nashviiia Brass

8- 9 PM

Carol of tha Balis - Parcy Faith 
O Holy Night -Eric Rogars 
Adasta Fidoles—Frank Chacksfiaid 
Dack Tha Halls-Chat Atkins 
lt s Begmmng To Look A Lot Lika Christmas— 

Andra KostolanotzDo You Haar What l Haar-Living Voicas
Jpy To Tha Morld - Mantovam 
Toyland - Ronnie AldrichLittla Town of Bathiaham-Lavrronce Wolk 
Marry Christmas. Oarling- Carpanlars
God Rast Ya Marry Gentlomon-Phiiadalphia 

Orchasira
Littla Drummor Boy- Norman Luboti Choir
Tha Christmas Song-Al Hirt 
Šilan t Night-Paul Mauriat 
I II Ba Homa For Christmas- Wayna King 
t Saw Thiaa Ships-Markovam 
First Noal - Andra Kostolanotz
Santa Claus Is Comm To Town. Hara Comas Santa 

Claus-Libaraca
Homs For Tha Hobdays- Living Stringa 
Tha Holly and Tha ivy- Jack Hahoran Singors
9- 10 PM

Mhite Christmas- Ron Goodartn 
Mo Thraa Kings-Charlia Byrd 
TWas Tha N»ght Batore Christmas-Harry Simaona 

Choralolt Cama Upon A Mtdmght Clear - Hottywood Bowt 
Symphony

I Haard tha Balis- Aipxandor Schromer 
Tha Rosi Moanmg oi Christmas- Ray Connitt 
Silvar Balis - Parcy Faith
Frosly the Snoeman - Sound 70 Orchestra 
Dack the Halis - Ho»ywood Bowi Symphony 
Hava Yourself A Marry Littla Chnstmas- 

Barbra Streisand
JOY To The Morld- Hollywood Bowl Symphony 
Jony Oid St Nichoias-Chat Atkins
Tveaive Dayt of Christmas - Beacham Chorai Society 
Carol of tha Balis - David RoseSieigh Rida-Arlhur Fiadiar and The Boston Pops 
The First Noel-Virgil Fox
The Christmas Song-Nat Kmg Cole
Skatar s Walti- Mantovam
O Littla Town of Bothiohem-Georgo Greoley
10- 11 PM

Wmter Wondorland- Ron Goodwm
Jmgia Balis - C ha t Atkins
O Coma O Coma E manuel - Philadelphia Orchestra 
Do You Hoa' What i Haar?-John Gary
A*ay in A Mangar - Parcy Faith
Lot lt Snow Let lt Snow Lai lt Snow- Ronma Aldrich 
ChnstmasChimes-Andre Kosteianotz
Good Chrisnan Man Reioice- The Ambrosian Smgars 
yyhite Christmas - Paul Mauriat
Good Kmg Moncosias - Mantovam
Gesu Bambmo - Parcy Faith Rudeli Tha RadNosedRamdoar-Peny Ccmo 
O Tannenbaum-Paul Maunal
God Rosi Ya Marry Gentiemen-Charite Byrd 
lt s Begmmng To Look A Lot Lika Christmas - Andre 

Kostelaneti
Angais Wt Hava Haard On High-Choir ot the 

Carmelite Priory
The Christmas Wattz — David Rose
Santa Claus Is Coming To Town - Bert Kaempferi 
Rmg Christmas Balis Jolly Oid Sami Niek -

Frank DaVol
The Hoity and The Ivy- Mormon Tabornaclo Choir
11- 12 MID

Jingle Balis —Hollyndga Stringa 
O Coma Ali Ya Faiihlpi-Andy Vfiiiiams 
Carol of The Drum - Maldo De Los Rios 
it Cama Upon A Midmghi Clear-Parcy Faith 
we Wisn You A Marry Christmas-Jack Hahoran

SmgarsHark' The Harald Angelą Smg- Virgit Fox 
Christmas Song-Frank DaVol
Ava Mana- Philadelphia Orchestra A Tempia university 

Choir
We Three Kmgs- Hoiiywood Bo*i Symphony 
Count Your Blessmgs- Ronme Aldrich

Have Yourself A Marry Little Christmas- 
Hollyndga Strmgs

O Holy Night - Philadelphia Orch t Temple University 
Choir

Blue Christmas-Chel Atkins
Whiia Shepherds Watchod Their Fiocks- 101 Strmgs 
Silver Balis- Ronme Aldrich
Mister Santa- Sandler A Young
Oo You Haar Whai I Hear?- Living Strmgs
Joy To The World-Charles Smart & James Blades 
Christmas ls - Parcy Faith Chorus
III Be Home For Christmas—Johnny Dougias

Thursday, Decombar 25
MID-1 AM

Haiieiuiah Chorus— Mormon Tabemacia Choir
Wintor iVondorland — Ronme AldrichO Little Town of Beihlehem-Hollywood

Bowl Symphony
Carolmg. Carolmg —Fred Warmg & The Pennsylvamans 
Bnng A Torch Jeanette. įsabeila— Percy Faith 
Siaigh Rrde —Bert Kaempfert 
i Saw Three Ships-David Rose 
Happy Holiday-J tekia Gieason
Šile n t Night - Chel Atkins
Deck the Halis- Philadelphia Orchestra
Away In A Manger-Hollywood Bowl Symphony
Good Kmg Wences««— Ptuladatghie Orchestra 
Holly JoUy Chnsimas-Living Voicas 
l Wonder As i Wandar- Percy Faith
Dmg Dong Merniy On High— Diek Leibari 
Mary s Little Boy-Child — Living Strmgs 
O Holy N»ght-Libaraca
Soma Children Sea Him —Amta Kerr Smgars
Holly and The Ivy — Mantovam
lt Cama Upon A Mtdmght Clear - Laroy Andarson 
Petit Pape Noel-Paul Maunal
1- 2 AM

Joy To The World- Lawrenca Waik 
The Wo»t BeautdutG«l- Percy Fedh 
I Haard The Belis-Anifa Kerr Smgers 
Yeslerday Once More-Farrante A Taichar 
God Rast Ye Marry Gentiemen — Frank Chacksfiaid 
And I Lova Her- Sonny Curtis
The LrthP Diummat Boy-The Leheimen 
Slardust- ManuelChristmas Walts- Ronme Aldrich
Spamah Eyes—Mantovani
Hark* The Harald Angelą Smg-HoUywood Bow) 

Symphony
Tharna irom Lova Story - Pater Naro

' White Christmas - Hiiiside Smgars
This Way Mary - Mantovam
Christmas Song - Nashviiia Brass
Close To You— Ron Goodwm
What Child ls This-Charlia Byrd 
Weicome To My worid-Living Strmgs 
O Come. O Come E manuel - Roger Wagner 
Whal A WOnderful World-Harry Robmson

2- 3 AM

O Come. Ali Ye Faithfut- Philadelphia Orchestra
Only You—Lenny Dee
Have Yourself A Marry Little Christmas- Frank Sinatra 
Winier Worid of Lova-Stove Chandlor 
O Tannenbaum— Sound 70 Orchestra
Alfie — Living Stringa
Šile n t Night-Eric Rogars Chorale
Time Aleno Will Teil- Raymond Lofovro
Rudolph Tha Rod Nosed Roindoor-Forranlo A Taichar
O Thou That Tolios! Good Tidmgs- Mantovani 
Mako lt Easy On Yourself-Al Do Lory 
Pat-A-Pan-Jack Hailoran Smgars 
Snowbird-Percy Faith
O Limo Town ot Belhiohom -101 Stringa
Lara s Themo - Launndo Aimotda
Do You Haar What • Haar- Living Stringa A Voicas 
Distanl Drums-Living Strmgs
We Thraa Kmgs. The First Noel-Al Hlfl and Friends
3- 4 AM

Hark' The Horald Angola Smg - Failu Slatkin
Les ve Me Alone- Ronme Aldrich
Hera Comas Santa Claus- Ray Conmff Smgars 
You and tha Night and tha Music-Manuel 
Whito Christmas - Chel Atkms San Francisco-Porry Botkin Jr
This Christmas I Spond Wrth You—RobaH Goulai 
What Tha World Needs Now ls Lova - Ron Goodwm 
Away In A Mangar-Alosander Schromer 
Tha World is A Cirgle-CascOdmg Stringa
What Child ls This — Parcy Faith
Smile a L'ttlo Smile for Mo- Farrante A Taichar 
Carolmg Caroling—Singers Uniimitod 
Carolmg. Cgroling — Holtywood Pops Orchestra 
Themo From The Molly McGuiros -Henry Mancmi 
Jingle Balis - Waldo Do LosR'Os
Rainy Days and Mondays-Tony Mottola
Lo. How A Rose Era Bloommg- Rogar Wagnor 
Lova Said Goodbyo-Georgo Greeley 
Wmtei Vfcnderlsnd- Rogar WUUome
4- 5 AM

lt Came Upon A Mtdmght Clear-Aloxandor Schromer 
Heilo Dolly- Franck Pourcoi
Do You Hear What l Hear - Percy Faith
What Aro You Doing the Rosi of Your Lifo- Ronme 

AldrichŠilam Night. O Holy Night O Little Town of 
Bothiehom - Henry Mancmi A Chorus

Foilow Me-Al Caiola
lt Evor l Would Loavo You-Andre Kostolaneti 
The Christmas Song- Living Voicos 
Les Bccyciettesde Selene- Mantovani
Blue Christmas- Lhrmg Stringa 
Proud Mary - Ferranto A ToiChor 
Mary s Little Boy-Child-Harry Simeono 
i tt Hava To Say i Lova You In A Song -George Gieeley 

OrchestraSanta Claus ls Comm To Town — Arthur Fiadiar and the 
Boston PopsTha Groon Grass Starte lo Grow — Frank Chacksfiaid

< Haard iha Balis on Christmas Day - Ed Amas 
Song Sung Blue - Franck Pourcel 
Tha First Noal —Charlia Byrd
Tha Sounds of Silence-Caravolli

5- 8 AM

Jmglmg Brass- Nashviiia Brass
Wo ve Only Just Bogun - John Gregory 
Whno Shepherds WaichodThoir Fiocks — 

Mormon Choir
Candy Man - Floyd Cramer
Deck the Halis- BiHy Vaughn Smgers
Here Comes the Sun- Hollyridgo Stringa 
joy To The Worid-Afexand0r Schromer
Snow. Snow Beauidul Snow — Harry Simeone Choralo 
Stranger on the Shore- Frank Chacksfiaid 
l Saw Three Ships- Mantovani 
Mistiatoe A Holly-Jack Jonas
Adasta Fidalas-FrankChaCksfield
You Are The SunshmaOf My Lito-Pater Noro 
Jingle Balis Sieigh Ride - Henry Mancmi 
i Csn < Stop Loving You - Kootue F reemen 
lt s Beginnmg To Look A Lot Liko Christmas— 

Andre Kostelanati 

l d Lika To Toach The Worid To Smg - Chet Atkms 
Hera Wo Coma A-Carotmg- Porry Como 
Seasons in Tha Sun— BotticolliTwolvo Days of Christmas - Farrante A Toicher 
Spamsh Fioa—Manuel
8-7 AM

Hetk!The Heraid Angele Smg- Hollyvrood Bowl 
Orchestra

Hurry Home For Christmas—Anita Kerr Singers 
lt Came Upon A Midmght Clear- Percy Faith 
Here Comes Santa Claus. Frosty the 8nowmin-

Fk>yd Cramer
O Holy Night — Mantovam 
Jmgo Jango- Bert Kaempfert 
Let lt Snow. Count Your Blessmgs. Ae Wish Ybu A

Marry Christmas- Ray Connitt Smgars 
Gloria In Excoiais Deo- Paul Mauriat 
Blue Christmas—Al Caiola 
I Smg Noal - Sandler A Young
Wa Three Kmgs- Philadelphia Orchestra 
Smg Now of Christmas- Roborf Shaw Choralo 
White Chriatmas- Ronme Aldrich
God Ręst Ye Merry Gentiemen- Lawronco Woik 
Rudolph The Rod Nosed Romdoer-Ron Goddwm 
Good Kmg WenceelM— Chsrtie Byrd 
Marry Christmas Darlmg-Carpeniers 
Angola Odr The Fiaids-E Powor Biggs 
Sieigh Ride —Andre Kostolanotz 
Haiioluiah Chorus—Percy Faith 
Little Drummor Boy-Floyd Cramoi O Little Town of Bothiehom-Knightsbndge Stringa
7- 8 AM

Silvar Balis. Shako Mo. i Ratilo-Andre Kostolanotz 
Good Christian Man Re»ace- Rogar Wagnor Choralo 
Hl Be Home For Christmas-Floyd Cramer 
Deck the Halis- Lawronco Wolk
Tweive Daysot Christmas— Mantovam A Friends 
Wo Naad A Littla Christmas-8kitch Hondorson
I Saw Three Ships—Sound 70 Orchestra
Hera We Como A-Caroling. Joy To f ha World-Al Caiola 
Happy Holiday—Parcy FaittiChoruS
O Tannenbaum—Paul Maunal 
Blue Christmaa-Chot Atkins 
Angais Wo Hava Haard On High- Raymond Lofovro
Chriatmas In Killarnoy-Wayne Kmg 
You ra Ali i want For Christmas-Al Martino 
Away In A Mangar - Parcy Faith 
Christmas Song - Ronme Aldrich 
The First Nool- Hollywood Bowi Symphony 
Jumpin Jimminy Christmas- Beri Kaempfert 
Do Ypu Hear What I Hear?-Anita Kerr Singers 
Joy To The Work1-Felix Statkm 
Jingle Boll Rock- Polo Fountam 
Have Yourself A Merry Littla Christmas- Living Stringa
8- 9 AM

Whiie Shepherds Watch Their Fiocks-101 Stringa 
Christmas WalU - The Lottormon
Up On The Houso Top. Jingle Bolls-Floyd Cramer 
The Littla Donkoy-Sound 70 Orchestra 
Siient Night-Aloxandor Schromer
Santa Claus ls Comm To Town — Hollyndga Stringa 
Deck The Halis- Rogor Wagner Choralo Wmter Wonderland-Arlhur Fiadiar and the

Boston Pops
Hark' Tha Harald Angola Smg- Rogar Williams 
Christmas Baus- Mantovani
What Child ta Thia-GroQg Smith Smgers
O Holy Night - Hollywood Bowl Symphony 
Christmas Alphabot - Sound 70 Chorus
II s Begmning To Look Liko Christmas- Frank DaVol 
Siaigh Rida-Ronma AVtJtvch
O Como All Ya Faithfui-Robert Goulot 
Silvor Balis. The Reai Maanmg of Christmas - Al Caiola 
O Littla Town of Bothiehom - Philadelphia Orchestra 
Whito Christmas- Nashviiia Brass 
Tha Littla Drummor Boy—Living Vo»co> 
God Rast Ya Marry Gonliemon-Percy Faith 
Wo VVish You A Marry Christmas-Andre Koafolanotz
9- 10 AM

Christmas is a Comin . Angais We Hava Haard on 
High-David RoseLot lt Snow. Lot H Snow-Sound 70 Orchestra 

Coventry Carol- Charlia Byrd
Hera Ccynos Santa Claus- Kmghtsbridge Stringa 
My Favorito Thmgs- Horb Alpert
II Cama Upon A Midmght Clear — BiUy Vaughn 
Wo Neod A Littla Christmas- Parcy Faith Chorus 
Good Kmg WoncoalM -Fiank Chackstield 
Parado of tha Wooden Sotdiara-Arthur Fiadiar and 

the Boston Pops
Happy Holiday — Living Voicas 
Blue Christmas- Nashviiia Brass
Here Wo Go A-Caroling- Philadelphia Orcheat/a 
Angola From tha Raaims oi Glory—Tha Ambrosian 

Singers
I II Ba Homa Fpr Christmas - Living 8trings 
In Dūles Jubilo- E Powpr Biggs 
Toyland — Dori* Day
Carol of the Bolla- Wayne Kmg 
Skatar s WBllz- Farrante A Toicher 
Angele In Out Fioids-Letoy Andersoi 
Carol of Ihe Star - Harry Simeone Chorale 
Away ln A Manger - Percy Faith
I Hoard The Balis On Chriatmas Day— Bert Kaempfert
10- 11 AM

Sieigh Ride- Ron Goodwm 
March of the Kmgs - E Powor Biggs A Columbia

Chamber Orchestra
Alono Again (Naturaily)- David Rose 
Twolve Days of Christmas - Boecham Chorai Society 
How Can You Mond A Broken Hoarl - Tommy Garrotl 
O Tannenbaum - Raymond LoFevro 
Rudolph The Red Nosed Remdeer - Ed Suiuvan Orch 
Strahgora ln The Night-Bert Kaempfert 
Mary s Little Boy-Child-Harty Simeone Chorale 
One Lesa Boll To Answer- Andre Kostolanotz
I Sa* Mommy Kissmg SantaClaus —Sound 70 

OrchestraTouch Mo m tha Mornmg- Johnny Pearson 
Tha Holly and fho Ivy - Mormon Choir 
Morning Has Broken- John Gregory 
Siiver Boiis-Nashviiie Brass 
O Como Ali Ya Faithfui-Andy Williams Mus«c From Across the Rfay —James Laši 
The Little Drummor Boy - Livmg Stringa 
More - Tommy GarrottO Holy Night - Rogor Wogner Choralo
11- 12 NOON

Jmgia Balis - Mantovani 
Christmas Song - Parcy Faith Chorus 
lt You Could Road My Mmd- Now Cascadmg Strmgs 
O Little Town oi Bothlehem- Georgo Greeley 
Do You Hear Rfhat i Hear? - Anita Kerr Smgars 
Day By Day-Franck Pourcel 
Wmior Wondorland- Bart Kaempfert 
Close To You-Frank Chacksfiaid
God Rast Ye Marry Gentiemen - Philadelphia Orchestra 

A ChorusWhito Christmas- Livmg Strmgs

Good Christian Man. Reioice — Frank Chacksfiaid 
Another Somobody Dono Somobody Wrong Song-

Floyd Cramer
All l Want For Christmas- Sound 70 Orchestra 
i Saw Three Ships-Percy Fahh lt Wo Only Have Love—Hugo Winlorhallor 
Christmas Chopsticks- Andre Kostolanotz 
Solitairo—Lenny Dee
Home for the Holidays- Robert Goulot 
Sail Along 8Hvory Moon-James Laši 
Sitam Night-Chet AtUina
12N-1 PM

Blue Christmas- Living Stringa 
wnat Child 18 This?- Ray Conniff Smgars 
And l Lova You So-Percy Faith 
Jmgia Bali Rock —Floyd Cramer 
Joy To The Wortd-Ho»ywood Bowt Symphony 
Vincam - Norman Candlar 
vvassail Song-Tha Ambrosian Smgers 
Themo from Lova Story —Chel Atkms 
Hark* Tha Harald Angola Smg - Mantovani 
Lot tt Snow. Lot lt Snow. Lot lt Snow -

Andre Kostolanotz
You va Got A Friond- Farrante A Toicher 
Teras Tha Night Batore Christmas-Harry Stmoono 

Chorai*Terolfth of Ndver-Manuel 
Carol of the Solis-Alexandor Schrainor 
I Haard The Balis On Christmas Day. Pino Conea and

Holly Borrias. lt s Begmmng To Look A Lot Liko 
Christmas -Tha Organ Maslora

Pieces of Draams—Hugo Winterhaltor
Tha Roal Meaning of Christmas - Ray Conniff Smgars 
Bnng A Torch Jeanette. Isabella-Lercy Anderaon 
A Very Praeinu s Love—Tommy Garrott
1- 2 PM

Deck Tha Halis- Philadelphia Orchestra 
Dack Tha Halis- Slngara Unllmited
Harmony — Andre PoppLittla Drummor Boy-Chet Atkins 
Tha Soundsof Silonco -Caravolli 
O Holy Night-Ed SulUvan Orchestra 
Tha Emortainor-Ronnlo Aldrich
A Song and S Chriatmas Troe—Andy Williams 
Have You Nevor Boon Mollow—Paul Mauriat 
Away ln A Mangor-Frank Chacksfiaid
Good Christian Man. Rojotco-Percy Faith 
I VYondor As I Wandor-Jack Hailoran Singers 
Themo from Summorof 42"—Mantovani ‘ 
I II Be Homa For Christmas—Ronnie Aldrich 
Tie A Yellow Ribbon Rpund The Oid Oak Troe — 

Botticolli
Happy Holiday-Stove A EydioI Saw Mommy Kiaamg Santa Claus- Ed Suliivan Orch 
Wtiat A Wondorful Wbrld- Ray Davies 
Three Angola Appeared- Paul Mauriat 
Adasta Fidoles- Nat King Cole
Themo from "Nichotas A Alaxandra —Franck Pourcel

2- 3 PM

Do You Hear What l Hear?-Hottyridgo Stringa 
Goodbyo To Lova—Johnny Pearson 
Pat-A-Pan-Grogg Smith Singers
What Aro Ybu Doing tha Rast ot Your Lifo — Manuel 
Gloria m E x eolai s Deo-Paul Mauriat 
Tha World Wo Know- Bart Kaempfert
Wa Naad A Littla Chriatmaa- New Chrisly Minalrola 
Lova Themo from SpSrtacus - Norman Nowoll
Have Youcaalt A M«<ry Litll* Che laimes- Ron<u« Aldrich 
Angola Wo Hava Hoard On High- Mormon Choir
Tha Firat NoOl - Hollyvrood Bowl Symphony 
Three Wiaa Man - Rogancy Choir 
KilVing Mo Sohly Wtth His Song—Ronnie Mdnch 
Jmgia Balis - Raymond LoFevro
Santa Claua la Comin To Town - Nashviiia Braso 
ClOir—Werner Muilo r
O Tannenbaum — Parcy F aith
Givo Mo Your Lova For Chriatmaa—Johnny Maltus 
if-Tony Mottola
3- 4 PM

Joy To Tha World - Mantovani
Smg-Rogar Williams
Turolvo Days of Chriatmas —Ray Conniff Singers 
Sioighride (Mozart)- Boston Popa 
ttithout You-Sounds Orchestrai
Rudolph. The Rod Nosed Roindoer- Ron Goodwin 
Once ln Royal David oCity-The Ambrosian Smgers 
Whito Christmas - CheTAtklns 
Bon-Percy Faith
O Como. All Ya Faithfui— Raymond LoFevro 
My Malody of Lova - Rogor Williams 
Wintar Wondorland. Silvar Balio-Henry Mancini 
If I Onty Had Time— Niek DoCarO 
Šile n t Night—Folix Slatkin 
M andy —Floyd Cramer
I II Be Homa For Christmas-Al Martino 
t ll Nover Fall ln Lova Again — Frank Chacksfiaid 
We Thre« Kings- E Powee Biggs A Vl*<\tia

Chamber Orchestra
4- 5 PM

tt Came Upon A Midmght Clear — Percy Faith 
Yeslerday Once Moro - Floyd Cramer
Spond This Holiday With Mo —Amta Kerr Smgars 
Mist y— Manuel
Christmas ls Wo Wish You A Marry Christmas- 

Al Caiola
Song For Anna- Andre Popp
O Holy Nighi — Ed Amas Lsavm On A Jot Plane-Mantovam 
Th* Litll* D<umm*i Boy - Ron Goodwi<x
Jingle Bolls-Andre Kostolanotz 
Thoro ls No Christmas Lika A Home Christmas-

Porry Como
Yeslerday - James Lašt
ln Dulco Jubilo— Laroy AndarsonFpr Unto Us A Child ls Born- Philadelphia Orchestra

A Chorus
Lošt Horizon- 101 Strmgs 
Toyland - Ronme Aldrich 
Gesu Bambmo-Percy Faith 
Love Themo from The Godfather —Tony Mottola 
Have Youraolf A Marry Little Chriatmas- Ron Goodtvm
5- 8 PM

Deck Tha Halis-Parcy Faith 
Silvar Balis - Ray Conniff Smgars 
HBtM T ha Harald Angola Sing - Aiosandor Schroinoi 
Rudolph Tha Rod Nosed Roindoer - Arthur Fiedlor 

and Ihe Boston Popa
O Come. All Ye Faithfui - Singers Uniimitod 
Jingle Boll Rock-HtMIyridgo Stringa Snowfall-Tony Bennott
O Littla Town of Bathiaham —Mantovam 
LOt lt Snow Lot lt Snow- Pate Fountam 
Do You Haar What l Haar?-Amta Kerr Smgars
JOy To Tha World- Philadelphia Orchestra Twoive Days of Christmas — Farrante A Toicher 
Christmas Song - Robert Goulo' 
O Holy Night-Raymond LoFevre 
Haooy Holiday — Percy Faith Mary s Boy Child — Living Stringa
I Hoard tha Balis on Christmas Day - Bert Kaempfert 
Wo Wiah You A Merry Chriatmas- Jack Hailoran 

Singers
Jmgia Baus- Wsido Do Los Ri©s
Once ln Royal David s City — Frank Chacksfiaid

8-7 PM

Whito Christmas-Ron Goodffin 
Jolly Old Si Nichoiaa—Chet Atkins 
1 Saw Thraa SVnps-Dsvid Rooo 
O Como. O Come E manuel - Mormon Tabornaclo Choir 
Toyland. Parado of the Wooden Soldiars-Living Strmgs 
Santa Claus ls Comin To Town- Rogor Miliams 
Christmas l»-Percy FaithO Tannenbaum - Paul Mauriat
Silont Night-AI HirtGod Ręst Ye Marry Gentiemen - Rogor Wognor Choralo 
Silvar Balis- Sound 70Orcboa*a
Wo Three Kings - Hollywood Bowl Symphony 
I II Be Home For Christmas-Hollyndga Stringa 
lt Cama Upon A Mktnight Clear. Away ln A M anga r- 

Henry Mancini Chorus
Hava Yovf8*i! A Metiy Littl* Chromas- Percy F atth 
Here Wa Come A-Caroling. Joy To The World - Al Caiola 
Parado of tha Woodon Soldiera-Living Stringa 
Ava Maria —Barbra Stroiaand
Sing We Now Of Chriatmas-E Powor Biggs 
Home For The Holidays-Johnny Dougias 
Paf-A-Pan- Rogoncy Choir
7- 8 PM

Do You Hear What i Hear?- Naahviiie Brass 
The First Time Evor 1 Saw Your Face-John Gregory 
O Como All Ya Faithfui-Chet Atkms
The Way Wo Woro-Parcy Faith 
Deck ihe Halis—Singers Unhmrtad 
Life ls What You Meko tt - Rogor Rfilliams 
Tha Holly And tha tvy - Mantovani 
Sunriso. 8unsot-Claus Ogorman 
Christmas 8ong- Ron Goodwin
Tako Mo Home. Country Road s-Al Caiola
Rudolf. The Rod Nosed Roindoer- Sound 70 Orch 
MacArthur Park-Parcy Faith
OThouJoyful Oay-Alexandar 8chreiner
Lova ls A Many Spiondorod Thlng-John Gregory 
Rmg Chriatmas Bolla- Ray Conniff 8ingora 
Morning Has Brokon-Potor Duchin
Good Christian Man. Rofoico- Parcy FaHh 
Tha Way o< Love-Tommy Ge«ett
I Saw Mommy Kissmg Santa Claus—Sound 70 Orch
I Cant Stop Loving You —Andre Kostoianetz 
Wo Naad A Little Chriatmas - Skitch Hondorson

8- 9 PM

Whito Christmas-Hollyridgo Stringa 
Wo va Onty Just Begun-Petar Noro 
Joy To T ha ttocld.God Rast Ye Merry Gentiemen.

Harkf The Horald Angola Sing-Ralph Hunter Voices 
Sounds of Silonco-Andre Kostolanotz 
Santa Claus ls Comin' To Town — Diek L0iborl 
Both Sidas Now — Mantovani
Tha Holy Clly - Mo«mon Tsb*<nacla Choli 
Rainy Days A Mondays-Tony Mottola 
Baby. lt aCold Outsido-Frank Chacksfiaid
Tha First Noal-Wa»do De Los Rios 
i Honesity Love You-Rogor WiHiams 
S ne n t Night-Mormon Tabornaclo Choir 
This Way Mary - Mantovani 
Si iv o r Baka - Pele Fountam
Blue Skies-ManuelI Hoard The Bolls-Alelander Schrainor 
Jo T Alma Mot Non Plūs - Paul Mauriat
I II Be Homa For Christmas —Ronnie Aldrich
9- 10 PM
Tha Holly And tha Ivy-Sound 70Orchestra
I Va Gotta Be Mo - Pater Noro 
Chriatmas ta .HHlaido Smgars Livmg Togather. Orowing Togolher - Andre Kostolanotz 
Blue Chriatmaa- Midmght String Ouartot
Lomon Troe-Mantovani
Angola Mo Hava Hoard On High- Philadelphia Orch

A Chorus
My 8woet Lord- Hollyridge Stringa 
Jingle Boks-Ferranto A Toicher
Sieigh Ride-Arthur Fiedlor and the Boston Popa 
For All Koow - Tony Mottola
Mistletoe A Holly - Frank Sinatra
By The Time l Got To Phoenis - Living Strmgs 
The Little Drummo> Boy- Bert Kaempfert 
Song 8ung Blue- Ronme Aldrich
Mary * Lrtllo Boy-Child -Sound 70 Orchestra A Chorus 
Thla ls My Song - John Gregory
Let lt Snow Lot tt Snow. Lot lt Snow — Tijuona Brass 
Watchin Scotty Grow—Lenny Deo
Jolly OM St Nicholas- Frank DoVol
10- 11 PM

Chriatmaa Song-Andre Koaialanetz 
TM Mc*l B«»uUtul GUl- Rogar W UI tams 
Pal-A-Pan-Jack Hailoran Smgers 
Ei Condor Paša-James Lašt lt Came Upon A Mrdnight Clear. O Tannenbeum- 

Robori Rhoims 
laiand ln The Sun-Manuel
Do You Hear What l Hear - Robert Goulot 
Somothmg - Tommy Garrott 
Joy To The Mortd- Parcy Faith 
Tha Sound of Music-John Gregory 
Whito Christmas- Henry Mancini Chorus
Angais From Tha Raaims Of Glory- Percy Faith 
Sunshma On My Shouldora - Floyd Cramer
Twalvo Days of Christmas - Harry Simeono Chorale 
True Lova - Norman Candlar
Jingle Bolla-Chet Atkms
Put A Littla Lova ln Your Haart — Living Strmgs
Hava Yourself A Marry LittlaChristmas-Andy Muitams 
Ramd'cP* K««p Foiim On My Haad - Henry Manam 
Away m A Mangar - Frank Chacksfiaid 
Why Mo-Lenny Dee
11- 12 MIO

H.ppv Hotidav- Sound 70 Orch.(tr. I Choru.
Th« Fir.f Tlm. Ev.r I 3«w Your F.C.-E.rr.nt. * 

T.ich.r
C.rot oi <h. B.na-' bavld Rom Sc.rborouoh F^r'C.r.v.ll,
O Holy Hlghl- Mormon T.b.rn.cia Choir 
Brt.n s Song —Tommy Garr.lt 
Silvar Bali.- living Slring.
Tha Long » aiinding Road- Hollyndga Stringi 
Dack Tha Hali. - Madlay-AI Hirt a Friand.
O Luti. Town oi Balhiaham-w.ldo Oa Loa Rio. 
Ya.tarday - Ronma Aldrich
Tha Fn.i Noal - Hi«»>0a Singar.
Ya.larday One. Mora-Manual
Blua Chri.ima.—Haahvilla Br...
Too Baauhtul To la>t-John Gragory
Marry Chrl.lma. Oarling — Carpantar.
And I lova You So—Mantovani 
Sitam Night - Ralph Hunlar Choir

IBcpulilicsteel

Garr.lt
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VLADAS BŪTĖNAS

• E. JUCIŪTĖ, mokytoja, 
pokario metais Lietuvoje sa
vo plunksna talkininkavusi 
laisvės kovotojams, vėliau iš 
tremta į Sibirą, gruodžio 6 d. 
lankėsi Chicagoje, kur įvyko 
jos didelio populiarumo su
laukusios knygos ‘Pėdos mir
ties zonoje’ pristatymas ir 
K. Bielinio palikto fondo 
$3,000 premijos įteikimas. 
Publikos prisirinko pilnutėlė 
Jaunimo Centro didžioji salė 
buvo pilnas ir balkonas. Re
tai kurios knygos pristaty
mas susilaukia tokio pasise
kimo. Aš knygą esu perskai
tęs du kartus, ji daro gal net 
didesnį įspūdį už Solženicyną 
laimėjusį Nobelio Premiją. 
Altos biuletenis informuoja, 
kad dr. A. Mickūnas, Ohio 
universiteto profesorius, šią 
knygą verčia į anglų kalbą. 
Reikia tikėtis, kad ateityje 
‘Pėdos mirties zonoje veika
las, kuriame atverti netikė
tai šiurpūs išgyvenimai, susi 
lauks gražaus pasisekimo 
amerikiečių tarpe, nes pvz. 
A. Soženicyno ‘Gulago saly
no’ ir kitų veikalų retas švie
sesnis amerikietis nėra skai
tęs.

• UŽSIMINUS apie mūsų 
leidinius anglų kalba, ypač

RAIGARDAS...
(Atkelta iš 13 psl.)

Šių kelionių išdava grei
čiausia ir buvo jo įsidėmėti- 
.nas Raigardo triptikas. Di
džiojo slėnio peizažininiai 
motyvai čia supinami su le- 
gendarinėmis nuotaikomis ir 
‘čiurlioniška fanastika’. Žino
mas gi Čiurlionio pasineši- 
mas sudvasinti net ir mišką, 
kur medžiai karūnuoti ir tar
tum eina pasitikti džiugios ži 
nios. Raigardo triptikas 
nutapytas ypatinga nuotai
ka. Čia matome lyg daug at
skirų paveikslų, bet viską 
apjungia iš vienos dalies į ki
tą banguojantis skaidrus 
upelis. Daugiau negu kur ki
tur Raigardo triptike pajun
tame Čiurlionio meilę tėvy
nės gamtai. Čia autorius 
sukaupė viską, ką patyrė gy
vendamas savo gimtoje šaly
je.

Raigardo -nuskendusio 
miesto, su daugybe iškiliųjų 
bokštų ir nepaprastų pilių, 
legenda Čiurlionio gyvenime 
o lygiai ir jo kūryboje suvai
dino didžiulį vaidmenį, pra
turtindama jo vaizduotę ir 
dar labiau jį priartindama 
prie Lietuvos žemės.

Žinomas Čiurlionio posa
kis, kad yra du pasauliai, 
vienas kasdieniškas dažnai 
niūrus ir melagingas, o 
antrasai -- jo paties sukur
tas meno pasaulis, dailus ir 
pasigerėjimo vertas. Tad 
Čiurlionis čia turėjo savo kū
rybinėm pastangom sukurtą 
Raigardą, priklausiusį antra
jam pasauliui. 

artėjančių Kalėdų švenčių 
proga sustoju prie Lituanus 
žurnalo, be pertraukos einan 
čio jau 21-mus metus ir infor 
muojančio angliškai kalban
čius skaitytojus apie Lietu
vos istorija, jos padėtį oku
pacijoje, apie laisvųjų ir pa
vergtųjų lietuvių laimėjimus 
moksle, mene, literatūroje ir 
t.t. Iki šiol Lituanus žurnalo 
jau yra susidarę 20 tomų su 
6,000 puslapių. Per tą laiką 
literatūrai buvo paskirta 70 
straipsnių, įvairiems dailinin 
kams - 57, istorijai -- 38, kal
bos reikalams -- 29, muzikai - 
11, bibliografijai - 15, įvai
riems dokumentams atskleis 
ti -- 40 ir t.t. Žurnalas per 20 
m. recenzavo 75 knygas, an
glų kalba parašytas pabaltie 
čių autorių. Per 20 m. jaunų 
akademikų kraitis sukrautas 
stebėtinai didelis ir tas krai
tis -- 20 Lituanus tomų -- guli 
įvairių universitetų ir mies
tų bibliotekose ir visos eilės 
intelektualų namuose. Štai 
ką rašo Simas Kudirka Litua 
nūs administratoriui J. Kučė- 
nui: ‘Vartau 1972 m. rudens 
Lituanus numerį, kuris buvo 
skirtas mano nesėkmingo 
bandymo pabėgti nuo sovie
tinio laivo aprašymui. Tuo 
laiku, uždarytas koncentra
cijos stovykloje, ne tik neži
nojau, kad toks lietuviškas 
anglų kalba žurnalas yra lei
džiamas, bet ir neįsivaizda
vau, kad apie mane, eilinį jū
reivį, kas nors rašytų. Šian
dien esu laisvas ir už savo 
laisvę esu dėkingas visiems, 
kurie mano išlaisvinimui dir
bo ar tai plunksna, ar de
monstracijomis. Esu dėkin
gas to Lituanus numerio re
daktoriams ir leidėjams, in
formavusiems apie mano ne
laimę amerikiečius. Su kai 
kuriais iš jų jau susipažinau 
ir asmeniškai. Su dr. V. Vy
gantu, vienu iš Lituanus pra 
dininkų, redaktoriais: dr. A. 
Klimu, J. Račkausku, admi
nistratorium J. Kučėnu ...’ 
Lituanus leidėjai ir adminis
tracija yra pasiryžę ir toliau 
žurnalą išlaikyti, Kalėdų 
švenčių proga, kada kiekvie
nas galvoja apie dovanas 
artimiesiems, taip prasitaria 
‘Norime pabrėžti, kad kiek
vienas, atsisakąs atnaujinti 
paramą Lituanus žurnalui, 
palieka tuštumą, kurios nie
kas neužpildys. Ir ypač gaila 
kad iš jaunesniųjų tarpo są
moningų lietuvių likęs tik la
šelis jūroje ... Čia tėvai galė
tų grąžinti mūsų atžalas 
lietuviškam kamienui, užpre 
numeruodami mūsų leidi
nius. Kalėdų proga Litua
nus žurnalas siūlosi būti pa
siųstas, kaip Jūsų dovana, 
Jūsų pasirinktam asmeniui 
Lituanus žurnalo adresas: 
6621 So. Troy St., Chicago, 
III. 60629. Žurnalo fondaci- 
jos direktoriai yra: A. Asta- 
šaitis, J. Bradūnas, J. Gaila, 
V. Kamantas, J. Kučėnas, S. 
Kuprys, V. Šaulys, R. Vede-

JAV Lietuvių Veterinarijos Gydytojų metinis suvažiavimas Chicagoje 
aukomis parėmė Dariaus-Girėno lituanistinę mokyklą, Jaunimo Centrą 
ir nukentėjusią nuo gaisro Dirvą. Aukas įteikė dr. Antanas Brizgys - 
dešinėje. Aukas priėmė: Dirvai - Vilties D-jos pirm. K. Pocius, Jau
nimo Centrui - kun. A. Kezys ir Dariaus-Girėno lit. m-lai - mokyto
jai G. Valiulienei.

gys, V. Vygantas, A. Zails- 
kaitė. Redaktoriai: A. Kli
mas, J. Račkauskas, T. 
Remeikis, B. Vaškelis.

• LIETUVIAI veterinari
jos gydytojai, susibūrę į 
savo profesinę draugiją, kar
tą metuose turi savo tradici
nį balių, kuriame ne tik pasi
linksmina, bet ir paskiria 
aukų lietuviškiems reika
lams. Ačiū dr. L. Kriaučeliū- 
nui, dr-jos valdybos nariui, 
jau antri metai iš eilės į vete
rinarijos gydytojų metinius 
pobūvius pakviečiami ir lie
tuvių spaudos atstovai su 
žmonomis. Šiemetinis Lie
tuvių Veterinarijos gydyto-

Dr. VI. Bložė pravedęs 
suvažiavimą. 

Geriausių dovanų 
Kalėdoms

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ
185 North W»ba*h Avenue
Chicago, UI. 60601 2nd Floor

didelis pasirinkimas 
PUOŠNIŲ IR PASKUTINES 
MADOS KAILIŲ!

4

Tel. 263-5826 
(ištaigos) ir • 
677-8489 
(buto)

Rasite pas vienintelį 

lietuvį lcailininkq 
Chicagoje

jų pobūvis įvyko Tautiniuo
se Namuose gruodžio 6 d. va 
kare. Susirinko apie 80 gy
dytojų ir jų šeimos narių, o 
Clevelandas buvo atstovau
jamas visu šimtu procentų. 
Pobūvio programą pravedė 
iš Clevelando atvykęs dr. V. 
Bložė, gražiakalbis visuome
nininkas, vadovaująs Dirvos 
atstatymo vajui Clevelande. 
Berods, iš Ohio valst. atvy
kęs buvo prof. Jucaitis, taip 
pat prof. Jankauskas ir kt. 
Pobūvio programa nors ir 
buvo trumpa, bet svari. 
Draugijos pirm. dr. K. Kar- 
nauskas ne be reikalo pasi
džiaugė, kad veterinarijos 
gydytojai lietuviškai veiklai 
atiduoda daug: vieni aukoja 
nemažai pinigų, kiti dirba 
įvairiose valdybose, LB, 
Altoje ir t.t. Pranešė, kad 
lietuviškiems uždaviniams 
paremti šiemet dr-jos valdy
ba skiria $500. Iš jų $200 
Jaunimo Centrui Chicagoje, 
$200 Dariaus-Girėno lit. mo
kyklai ir $100 Dirvai. Susi
rinkusi publika žinią pasiti
ko plojimais. Jaunimo Cent
rui skirtus pinigus atsiėmė 
JC direktorius kun. A. Ke
zys, Dariaus ir Girėno lit. 
mokyklai -- mokyt. G. Valiu
lienė, o Dirvai -- Vilties Dr- 
jos pirm. K. Pocius, pobūvy
je dalyvavęs su žmona. Visi 
trys atstovai tarė padėkos 

žodžius. K. Pocius pabrėžė: 
‘Nors Dirvos pastatas sude
gė, bet pati Dirva negali su
degti. Su visų jūsų pagalba 
ji gyvuos ...’ Pobūvio progra 
mą pravedęs dr. V. Bložė pri
minė, kad ir šį vakarą jis. 
rinksiąs aukas Dirvos atsta
tymui ir prašė gydytojus au
koti. Meninėje pobūvio da
lyje humoristas dr. S. Aliu- 
nas paskaitė 15 linksmų eilė
raščiu, labai smagiai nuteiku
sių susirinkusius. Po dr. S. 
Aliūno linksmų eilėraščių P. 
Juodvalkis parodė eilę skaid* 
rių su taikliais komentarais 
iš jo kelionių po okup. Lietu
vą. Šį kartą matėm visą eilę 
ne tokių skaidrių, kokias no
rėtų rodyti okupantai, bet 
pamatėm ir dalį realiosios 
Lietuvos. Pobūvyje dalyva
vo ir veterinarijos gydyto
jams giminingų profesijų at
stovai: agronomų -- A. Šan: 
taras, ūkininkų - J. Valaitis 
Illinois Liet. Gydytojų dr-jos 
pirm. dr. A. Ruibienė ir kt.

INŽINIERIŲ VARDYNAS
Pasaulio Lietuvių Inži

nierių Sąjungos Centro Val
dyba ruošia spaudai sąjun
gos narių vardyną kišeninio 
formato.

Jis turės įvadą ir skyrius 
kiekvienam kraštui, ku
riuose nariai bus sugrupuo
ti abėcėlės tvarka. Kraštai, 
turintieji daugiau skyrių, 
bus numeruojami ir pagal 
tuos numerius bus galima 
tiksliai nustatyti, kuriam 
skyriui kiekvienas inžinie
rius priklauso.

šiam vardynui medžiaga 
renkama skyriuose. Pavie
niais inžinieriai rūpinasi 
Sąjungos Centrinis Sky
rius, kurio pirmininkas yra 
dabar inž. K. Daugirdas 
(2004 Highland Avė., Wil- 
mette, III. 60091, USA).

Vardynas taip turės sky
rių apie Inžinierines Bend
roves.

žinios apie jas siunčia
mos skyrių pirmininkams 
arba inž. B. Masiokui 
(6033 N. Sheridan Rd./44M 
Chicago, III. 60660, USA).

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS1 
PRENUMERATA
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TAUTININKŲ 
SUSIRINKIME KALBĖTA 

APIE DIRVĄ

Lapkričio 30 d. Detroito 
lietuvių namuose įvyko 
ALT S-gos skyriaus susi
rinkimas. Atidarė skyriaus 
pirm. Jonas Švoba, į prezi
diumą pakviesdamas pirmi
ninkauti Albertą Misiūną 
ir sekretoriauti Antaną Gri
nių, Dirvos korespondentą.

Atsistojimu ir tylos mi
nute buvo pagerbtas Lietu
voje miręs Sibiro tremtinys 
agr. Vladas Tiškus. Stasys 
Šimoliūnas supažindino su 
ALT S-gos aplinkraščiais, 
kuriuose pageidaujama, kad 
skyrių susirinkimų ir veik
los planai būtų pristatyti 
Sąjungos Valdybai. Skati
nama, kad skyriai būtų 
veiksmingesni ir užmegstų 
kontaktą su jaunimu. Pain
formuota apie Dirvos įvy- 
kurią nelaimę ir susidarusį 
Dirvai Atstatyti Vajaus 
Komitetą Chicagoje.

Dirvos ir skyriaus numa
tomos veiklos reikalais kal
bėjo pirmininkas Jonas 
Švoba, kuris kartu yra ir 
Vilties draugijos vicepirmi
ninkas. Sužinoję apie Dir
vos nelaimę, sakė J. Švoba, 
į pagalbą šokome ir mes. 
Nelaimę skelbėme per ra
dijo valandėles ir prašėme 
paramos. Vieni aukas Dir
vai siuntė tiesiog, kiti per 
skyrių, š. m. rugsėjo 14 d. 
įvykusios gegužinės O. ir č. 
šadeikų sodyboje pelnas 
300 dol. ir joje surinktų au
kų 345 dol. tuojau buvo iš
siųsti Dirvai. Detroito sky
riaus gaisro ištiktai Dirvai 
iki šiol jau yra pasiuntęs 
1,027.00 dol. aukų.

Chicagoje susidaręs Dir
vos Atstatymo Vajaus Ko
mitetas skyriui atsiuntė 300 
atsišaukimų su vokais ir 30 
aukų lapų. Skyriaus Valdy
ba išsiuntinėjo 120 atsišau
kimų ir keleto aukų lapų. 
Vieną aukų lapą su 48 dol. 

Sveikinu mielus bičiulius ir visus geros 
valios tautiečius su ateinančiomis Kalėdų 
Šventėmis ir Naujaisiais 1976 Metais. Vi
siems linkiu geros sveikatos ir sėkmės, o 
rusiškų okupantų kryžiuojamai lietuvių 
tautai greitai išvysti Laisvę. Gi se
natvės žlibumui skiriant nuo rašto mieluo
sius sveikinu skiriama tautiniems reikalams 
auka:

$25 Tautos Fondui,
$25 B alfu i,
$25 Atstatymui Dirvos tautiniam lie

tuvybės fortui ir
$25 Lietuviškai gaivinančiai, vadovau

jamai R. Valatkos, Detroito lietu
vių trikartiniai radijo valandėlei.

Vincas Misiulis
Detroitas, 1975 metų Kalėdos

jau grąžino Dirvos bendra
darbis Antanas Grinius, o 
kitame jau turi pririnkęs 
virš 40 dol. Aukas dar ren
ka Vincas šarka ir Pranas 
Tarūta Grand Rapids. Siūlė 
paimti daugiau aukų lapų 
ir įsijungti į vajų.

J. Švoba prašė visais bū
dais remti Dirvą: ieškoti 
naujų prenumeratorų, už
prenumeruoti ją saviš
kiams, giminėms ir drau
gams. Duoti skelbimų ir 
sveikinimų.

Toliau J. Švoba papasa
kojo apie numatomus sky
riaus veiklos planus:

1976 m. vasario 21 d., šeš
tadienį yra numatyta su
rengti pobūvį pas Patalaus- 
kus, o gegužės 2 d., sekma
dienį, Lietuvių Namuose 
Dirvos 60 m. sukakties pa- 
minėjimą-akademiją ir pie
tus.

Baigus Jonui Švobai pra
nešimus tuo reikalu ėjo dis
kusijos į kurias įsitraukė 
visa eilė skyriaus narių: 
Jurgis Baublys, Jonas Gai
žutis, Alfonsas žiedas, Al
fonsas Gilvydis, Vincas šar
ka, Mykolas Kizis, Stasys 
šimoliūnas, Jonas Atkočai- 
tis, Jurgis Rekašius, Albi
nas Bliūdžius, Vincas Ta
mošiūnas, Petras Dalinis ir 
kiti.

Po susirinkimo Stasys 
šimoliūnas visus pavaišino 
skaniu alučiu, o ponios vir
tomis pupomis ir žirniais.

PAMINĖTAS M. K. 
ČIURLIONIS

Minėjimas pradėtas 10:30 
vai. mišiomis, kurios buvo 
atlaikytos visose lietuvių 
parapijų bažnyčiose. Aka
demija ir meninė dalis at
likta 3 vai. p. p. Mercy Ko
legijos patalpose. Atvykus 
visiems į akis krito sceno
je M. K. Čiurlionio, Stasės 
Smalinskienės pieštas, pa
veikslas. Prie paveikslo bu
vo graži gėlių puokštė.

Akademiją kiek su pavė
lavimu atidarė rengimo ko
miteto pirm. A. Musteikis 
ir taręs trumpą žodį, pro
gramai vesti pakvietė inž. 
J. Mikailą. Invokaciją su
kalbėjo kun. K. Simaitis. 
Atsistojimu buvo pagerbti 
žuvę dėl Lietuvos laisvės.

Jurgis Mikaila pristatė ir 
supažindino paskaitininkę 
Bowlining Green universi
teto prof. Liudą Laurinavi- 
čiūtę-Alssen. Jis ją susiti
kęs ne kur nors Amerikoje, 
bet Šveicarijoje, kur viena
me lietuvių suvažiavime ji 
rodei filmą. Pasirodo, kad 
ji gyvena nuo mūsų tik už 
80 km. ir yra kilusi iš Kau
no.

Prof. L. Laurinavičiūtė- 
Alssen savo paskaitoje labai 
gražių minčių ir dar mums 
negirdėtų įvykių pasakė 
apie M. K. Čiurlionį.

Meninėje dalyje Lietuvos 
prezidento A. Smetonos vai. 
kaltis pianistas Vytautas 
Smetona dvejais išėjimais 
paskambino M. K. Čiurlio
nio ir kitų muzikų kūrinius. 
Kiekvienas jo paskambini- 
mas buvo palydėtas ilgais 
plojimais.

Moterų vokalinis ansamb
lis, vadovaujamas muz. Sta
sio Sližio padainavo trejetą 
dainų. Ansamblį sudaro 14 
moterų. Ir jos ne tik savo 
dainomis, bet ir apsirengi
mu visus labai žavėjo. Dėvi
mos jų ilgos žalios suknios 
ir gintaro karoliai darė labai 
gražų įspūdį. Publika joms 
ilgai plojo ir norėjo išgirsti 
dar nors vieną dainelę, bet 
gaila tiek buvo numatyta ir 
tiek padainuota.

Minėjimas užbaigtas vi
siems sugiedant Tautos 
Himną. Dalyvavo virš 200 
žmonių.

NAUJA VALDYBA

S.L.A. 352 kuopos gruo
džio 7 d. susirinkime 1976 
metams išrinkta valdyba: 
pirm. Petras Januška, vi- 
cepirm. Petras Dalinis, 
sekr. Birutė Januškienė,F V 
fin. sekr. Elžbieta Jodins- 
kinė, ižd. Antanas Norus, 
iždo globėjais Bronius Bur
ba ir Mykolas Balčiūnas. 
Kuopos korespondentu An
tanas Grinius.

Susirinkimui pasibaigus 
buvo vaišės, kurias paren
gė valdybos narės Birutė 
Januškienė, Elžbieta Jo- 
dinskienė ir kitos.

LIETUVIŲ FONDAS

L. F. vajaus užbaigimo 
proga kovo 27 d. Kultūros 
Centre rengiama vakarienė. 
Meninę dalį atliks Chicagos 
solistai: St. Baras, Jonas 
Vaznelis ir Dana Stankai- 
tytė. Akompanuos Alvydas 
Vasaitis. Į vakarienę atvyks 
ir L. F. valdybos pirm. dr. 
Antanas Razma. Rengia
mam Lietuvių Fondo narių 
vardynui nuotraukos, pažy
mint vardą, pavardę ir na
rio Nr., turi būti pristaty
tos komitetui iki gegužės 8 
d. L. F. aukas ir įnašų padi- 

nimus priima V. K. pirmi
ninkas Vytautas Kutkus, 
6940 Hartvvell, Dearborn, 
Mi. 48226, tel. 846-3280 ir 
kiti komiteto nariai.

BENDROS KŪČIOS

Jūrų šaulių "švyturio” 
kuopos moterų sekcija 
gruodžio 24 d., 8 v. v. šv. 
Antano parapijos patalpose 
rengia kūčias. Norintieji 
dalyvauti registruojasi pas 
Angelę Šukienę tel 382-5730

NAUJAS ADRESAS

S.L.A. 200 kuopos pirm. 
Antanas Sukauskas pakeitė 
savo gyvenimo vietą. Jo 
naujas adresas: 1617 May- 
burn St., Dearborn, Mich. 
48128. Tel. 561-1769.

DIRVAI AUKOJO

Edvardas Milkus (Mil- 
kauskas) 10 dol. Alfonsas 
žiedas 5 dol. ir Marija Sims 
ir Jonas Bartkus po 3 dol.

MIRĖ

Gruodžio 1 d. mirė Ona 
Vaškevičienė sulaukusi 90 
metų amžiaus. Buvo pašar
vota J. Baužienės laidotu
vių koplyčioje. Po atlaikytų 
gruodžio 5 d. šv. Antano 
bažnyčioje pamaldų palai
dota šv. Kryžiaus kapinėse. 
Gyvendama rūpinosi lietu
viškais reikalais ir savo au
komis rėmė: bažnyčias, 
jaunimą ir organizacijas. 
Dievo Apvaizdos bažnyčiai 
naujų vargonų įsigyjimui 
davė 11,000 dol. Jaunimo 
stovyklai "Dainava” 10,000. 
švento Antano bažnyčioje 
įrengė garsiakalbius ir rė
mė kitus remonto darbus.

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINES IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS I AMERIKA
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletype 
susisiekimas su Maskva suteiks .jums žinia apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036
CLEVELAND, OHIO 4V14

Nors ir senyvo amžiaus ne 
tik rėmė šaulius, bet buvo ir 
Švyturio kuopos narė. Laike 
rožinio gruodžio 4 d. jauni
mas ir šauliai nešė garbės 
sargybą ir stovėjo kuopos 
vėliava. Atsisveikinimo kal
bas pasakė: A. šūkis — 
šaulių vardu ir dr. A. Da- 
muŠis — Dainavos stovyk
los vardu.

• LžS-gos Detroito sky
riaus popietė įvyks Jolan- 
dos ir Myko Kizių sodyboje 
12208 Riverside, Windsore, 
Kanadoje, gruodžio 28 d. 1 
vai. p. p.

Popietėje bus aptarta 
žurnalisto Alfonso žiedo pa
rašyta ir išleista knyga 
"Mintijančio žmogaus žo
dis".

Popietėje norintieji daly
vauti registruojasi pas sky
riaus pirm. VI. Selenį telef. 
293-4611.

• "žiburio” lituanistinės 
mokyklos tėvų komitetas iš 
savo ruošiamo lapkričio 8 
d. Kultūriniame Centre ba
liaus Dirvai paskyrė auką 
$5.00.

• Stasys Garliauskas LB 
skelbtame lapkričio spaudos 
platinimo mėnesiu, per Dir
vos bendradarbį A. Grinių 
atnaujino metams Dirvos 
prenumeratą.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

• LOS ANGELES Dramos 
Sambūrio skelbtas dramos 
konkursas pratęsiamas iki 
1976 m. birželio 1 d. Rank
raščius siųsti A. Tumui, 
19534 Haynes St., Reseda, 
Ca. 91335.
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CLEVELANDE
Aurelija Balašaitienė

'Tėvynės Garsai’ skamba 
kiekvieną penktadienį

Kaip tas daugiabalsis Tė
vynės Garsų emblemos pauk 
štelis, radijo bangomis pas 
mus kas penktadieni skrieja 
lietuviškas žodis, muzika, 
daina, mūsų gyvenimo nau
jienos ir pasaulinės žinios. 
Anapus mikrofono, malonus, 
daugumai pažįstamas balsas 
sveikina mus gimtojo žodžio 
garsais. Retai tepagalvoja- 
me, kokias kliūtis reikia nu
galėti ir kiek darbo įdėti į tą 
vieną valandą, kurią klausy
tojai priima kaip savaime su
prantamą mūsų lietuviško 
gyvenimo elementą. Profe
sinėse radijo stotyse vien ži
nias redaguoja 6-8 asmenys, 
o jas pranešinėja bet 5. Lie
tuviškos radijo valandėlės 
redaktorius yra vienišas sa
vo darbo naštos nešėjas, be 
korespondentų tinklo, be 
sekretorių, be technikinių 
padėjėjų. Jis turi nugalėti 
įvairiausias techniškas kliū
tis, panaudoti visą savo su
manumą, įdėti daug energi
jos ir išradingumo, kad jo re
daguojamoji radijo valandė
lė bent dalinai jį patenkintų 
ir būtų maloni bei įdomi klau 
sytojams. O klausytojai 
yra įvairaus skonio, kaip kad 
yra įvairi kiekviena visuo
menė. Didelė dalis išlepintų 
muzikos mylėtojų ne visada 
girdi savo skoniui tinkamą 
muziką. Bet taip pat yra ir 
tokių klausytojų, kurių vieni
ša senatvė ar liga juos jau 
yra atskyrusi nuo gyvo lietu
viško gyvenimo ir radijo va
landėlė yra jiems vienintelis 
lietuviško gyvenimo šauklys. 
Ne kartą pageidavimų laiš
kuose prašoma senos lietu
viškos kaimiškos muzikos, 
kurią klausytojas yra girdė
jęs savo ankstyvoje jaunys
tėje ir kuri jo vienišame gy
venime žadina pačius gra
žiausius prisiminimus.

HOPE...
... PEACE 

BROTHERHOOD...

As we celebrate this joyful season, our 
thoughts and pravers go out to those who 
will not hear the bells of Christmas.

Millions of persons under the Yoke of 
Communism are denied national freedom. 
They look to our Statue of Liberty for inspira- 
tion and hope for the future.

Let us always be able to pray together and 
work together for peace throughout the world.

GEORGE V. VOINOVICH
CUYAHOGA COUNTY AUDITOR

Paskutinį šių metų penk
tadienį Clevelande girdėsi
me 1400-ąją radijo valndėlę. 
Juozas Stempužis, Tėvynės 
Garsų ilgametis redaktorius 
ir vedėjas, atšventęs ilgą ei
lę jubiliejų, yra tapęs savo
tišku Clevelando penktadie
nio vakarų lietuviškos atmos
feros simboliu. Panorusi ar
čiau susipažinti su radijo žur - 
nalizmo problemomis ir pa
čiu radijo valandėlės kūrybi
niu procesų, vieną gruodžio 
vakarą apsilankiau Juozo 
Stempužio ‘oro garsų labara- 
torijoje’. Tenai, šalia esamos 
įmantrios aparatūros, plokš
telių rinkinių, pripuolamai iš 
rikiuotų lietuviškų operų 
spektaklių plakatų, aš su di
deliu susidomėjimu peržiū
rėjau įspūdingą įrašytų juos
tų archyvą. Nugarėlių užra
šuose beveik būtų galima iš
skaityti mūsų tremties įvy
kių istoriją, čia užrašytos 
įvairios mūsų veiksnių suva
žiavimų kalbos, a.a. Bačiūno 
laidotuvės, pasikalbėjimai 
su Bražinskais, Simu Kudir
ka, pirmoji Clevelande įvy
kusi demonstracija dėl Simo 
Kudirkos išdavimo, ir t.t. 
Bronzinis Antano Smetonos 
biustas stovi atsilošęs į ope
rų plokšteliu rinkinį, o prie
šais jį sidabriniame dugne 
plazda dailininkės D. Pen- 
kauskaitės Tėvynės Gar
sams specialiai sukurtas sti
lizuotas paukštelis. Atsira
dau tikrai pakilioje, kūrybin- 
gai-istorinėje atmosferoje ir 
pradėjau suprasti tą milžiniš 
ką darbo naštą, kurios išda
voje anapus mikrofono gėri
mės lietuviško žodžio ir mu
zikos valandėlėmis.

Juozas Stempužis savo 
darbą myli. Radijo valandė
lė yra tapusi jo gyvenimo in
tegraline dalimi. Tačiau jis

"Tėvynės Garsų" radijo programos Clevelande direktorius Juozas Stempužis 
prie savo įrekorduotų juostelių archyvo.

pasigenda tiek žmogiškosios 
pavienio asmens, tiek mūsų 
visuomeninių institucijų tal
kos. ‘Radijo problema yra 
išeivijos institucijų visiškai 
apleista ir radijo žurnalizmu 
niekas nesidomi. Plokštelių 
leidimas neremiamas, neska 
tinamas’, kalbėjo jis, paklaus 
tas apie didžiuosius radijo 
valandėlių redaktorių sunku 
mus. Neturime medžiagos.

Šiek tiek vokalinės muzikos 
plokštelių yra, tačiau instru- 
mentalinė muzika beveik vi
siškai mūsų plokštelėse ne
egzistuoja. Neturime Jokū- 
bėno kūrinių, o ir mūsų di
džiųjų, tremtyje pražydusių 
vokalistų, kaip Baranauskas 
Bičkienė, Stankaitytė ir kiti, 
plokštelių nėra. Kas juos po 
eilės metų begirdės, jei šian
dieną jų balsų uždokumenta- 
vimu nepasirūpinsime?' 
Savo dideliam nustebimui su 
žinojau, kad neturime plokš
telėje orkestruoto mūsų 
Tautos Himno, nei ‘Lietu
viais esame mes gimę’ įgroji- 
mo ... Lietuviškos grožinės 
muzikos trūkumą mūsų va
landėlių redaktoriai yra pri
versti užpildyti dainomis iš 
okupuotos Lietuvos. Mūsų 
kultūrinės institucijos turė
tų plokštelių leidimu rimtai 
susirūpinti. Plokštelės išlei
dimas, įskaitant orkestraciją 
ir visas kitas išlaidas, siekia 
$10,000. Nežiūrint stambo
kos sumos, reikia atminti, 
kad plokštelės yra mielai 
perkamos ir turi daug dėkin
gesnę rinką negu knygos.

Antrasis Juozo Stempužio 
noras būtų turėti daugiau as - 
meniškos talkos, ypatingai 
iš jaunimo tarpo. Nors vie- 
nas-kitas jaunuolis ir parodė 
susidomėjimą, tačiau pasto
vaus prieauglio nėra. O sva
jonėms tiek daug medžiagos 
ir taip maža laiko! Tačiau Tė - 
vynės Garsų redaktorius

yra optimistiškai nusitei
kęs ir, radijo darbą jau virš 
25 metų dirbęs tremtyje, su 
šypsena papasakojo apie sa
vo, radijo pranešėjo, pirmuo
sius žingsnius Lietuvoje. 
Gimnaziją vos baigęs jaunuo 
lis, paskatintas vienos savo 
mokytojų, dalyvavo Kauno 
Valstybinio Radijofono 1939 
metais paskelbtame radijo 
pranešėjų konkurse. Po Ka
zio Gandrimo laimėjęs antrą 
vietą, buvo pakviestas į 
radiofoną skaityti žinių gar
siosios Oškinaitės priežiūro
je. Prieš skaitytdamas ži
nias per radiją, jaunasis Juo
zas turėjo jas nuosekliai išre 
petuoti pas Oškinaitę, kuri 
taisė jo svetimų žodžių, sve
timu kraštų laikraščių, žinių 
agentūrų tarimą ir lavino jo 
skaitymo techniką. Po kele
tos savaičių, vieną ankstyvą 
sekmadienio rytą jaunasis 
pranešėjas, su žinių lapais 
rankose, nekantriai laukė sa 
vo mokytojos. Deja, laikro
džio rodyklė užsispyrusiai 
slinko lemtingos valandos 
link, o panelė Oškinaitė ne
pasirodė. Nebuvo kitos išei
ties, kaip be jos pruošimo 
skaityti žinias. Pranešimui 
įpusėjus, tarpdury pasirodė 
gerokai pavėlavusi mokyto
ja. Betkokiom pataisom bu
vo per vėlu. Gimnazijoje mo 
kęsis vokiečių ir anglų kalbų 
Juozas Stempužis neturėjo 
progos susipažinti su pran
cūzų kalba. Jo nelaimei, tą 
rytą žinių tekste buvo keli 
pranzūziški žodžiai, kuriuos 

Neringos tunto skautės ir tuntininkė s. A. Muliolienė 
(dešinėje) prie savo papuoštos kalėdinės eglutės ‘Peoples 
and Cultures’ prekybos įstaigoje. E. Muliolytė kankliavo 
kalėdines giesmes. Antra iš dešinės - įstaigos vedėja S. 
Wanenprache. Toliau stovi skautės Nasvytytė ir Mar
cinkevičiūtė. V. Bacevičiaus nuotr.

jis perskaitė fonetiškai-lietu 
viškai. radiofono telefonų 
centrinė skambėjo ir ūžė 
nuo skundų ... iš kur, esą, ra
diofone atsiradęs pranešėjas 
kuris taip darkąs prancūzų 
kalbą ... Nežiūrinto to, kad 
radiofono vadovybė Juozui 
Stempužiui jokio priekaišto 
nepadarė ir į tą mažytį epizo 
dą pažiūrėjo iš juokingos pu
sės, jaunuolis buvo taip už
gautas ir sujaudintas savo 
‘nepasisekimo’, kad daugiau 
į radiofoną nebegrįžo. Taip 
tarėsi baigęs savo radio kar
jerą ...

Artėjant 1400-jai radijo 
valandėlei, aš kitomis akimis 
žiūriu į tą erdve į mano 
pastogę skriejančią valandą. 
Bus uždegtos Kalėdinės švie 
sos, vaivorykštės spalvomis 
sumirgės Kalėdų eglutės, 
linksmi veidai šypsosis šven
čių vaišių aplinkoje, bet ke
liaujančiam mikrofonui poil
sio nėra. Vienu radijo myg
tuko paspaudimu mes pasi
kviesime į svečius visą tai, 
kas mums įdomu, kas mums 
artima, kas pakelia mūsų 
jausmus ir stiprina mus mū
sų ‘tolimoje kelionėje į laisvą 
tėviškę’. Bet šalia to, išgirs
kime pranešėjo balse kvieti
mą į talką, pagalvokime apie 
sunkumus ir bandykime 
kiekvienas bent maža dalimi 
prisidėti prie darbo naštos 
palengvinimo ir technikinių 
kliūčių nugalėjimo.

Linksmų Švenčių Tėvy
nės Garsams!
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■ laiškai Dirvai
DR. K. BOBELIO 

PAREIŠKIMAS JAV LB 
TARYBAI

Aš esu išstojęs iš JAV 
LB VII Tarybos birželio 
mėn. 22 d., 1975 m. Tą die
ną p. T. Blinstrubas, savo 
ir mano vardu padarė pa
reiškimą, kad mes negali
me toliau pasilikti tokioje 
bendruomenės taryboje, ku
ri visai nebando sujungti ir 
stiprinti JAV Bendruome
nę, bet priešingai yra la
bai daug prisidėjusi prie 
jos suskaldymo ir tą skal
dymą savo pateisintais ak- 
dymą savo pareiškimais, bei 
vienašališkais veiksmais to
liau tęsią.

Prašau, mano pavardės 
jokiuose bendruomenės są
rašuose bei laiškuose nenau
doti.

Su pagarba,
Dr. K. Bobelis 

1975. 12. 2

pa-Tačiau ALT ir toliau 
sirinko eiti LB skaldymo, o 
ne jos jungimo keliu. Be 
kitų jvykių tai rodo ir pa
skutinė ALT suvažiavimo 
rezoliucija, siūlanti atsista
tydinti teisėtai išrinktai LB 
Krašto Valdybai ir pačiai 
pasiskelbusiai ar saujelės 
žmonių rinktai "reorgani
zuotos” LB Krašto Valdy
bai.

Vyriausias LB organas, 
Taryba, savo birželinėje se
sijoje tuos reikalus svarstė 
ir jokio nepasitikėjimo nei 
KV nei atskiriems jos na
riams nepareiškė. Tad, ko
dėl ji turi atsistatydinti? 
Ar tik dėl to, kad paten
kintų kelių žmonių asmeni
nes ambicijas? Nepaten
kintų visur yra, bet nege
ra, kai ambicingi žmonės 
randa viešo ar ne taip viešo 
pritarimo tokios organizaci
jos, kurios vienas pagrindi
nių uždavinių yra rūpintis 
ir lietuvių vienybe, o ne jų 
skaldymu.DĖL ALT GAIRIŲ

Mane stebina DIRVOJE 
1975 m. gruodžio 4 išspaus
dinta ALT informacija ”Lie 
tuvos laisvinimo gairės", 
kurių paskutinėje pastrai
poje kalbama apie LB įvy
kusį skilimą, dr. F. Kauno 
pasiūlytą būdą skilimui pa
šalinti ir ALT suvažiavimo 
įgaliojimą jos pirmininkui 
imtis tuo reikalu iniciaty
vos.

Ne paslaptis, kad kiek
viena, net ir centrinė, orga
nizacija turi ar turėjo savo 
gyvenime nesklandumų ir 
nesutarimų. Turėjo jų ir 
VLIKas, ir ALTa turi jų ir 
LB. Tačiau patirtis parodė, 
kad geriausias nesutarimų 
gydytojas yra laikas ir į 
juos įsivėlusių žmonių pa
rodyta gera valia ir noras 
asmenines ambicijas pa
lenkti aukštesniam tikslui 
— lietuvių vienybei išlai
kyti ar tarnauti Lietuvos 
gerovei. Gaila, LB atžvilgiu 
šito dar nebuvo parodyta. 
ALT, suėjusi į konfliktą su 
LB dėl pastarosios įsijungi
mo į Lietuvos laisvinimo 
darbus, vietoj parodžiusi 
geros valios dėl šių darbų 
pasidalijimo, pakartotinai 
stengiasi LB "reformuoti" 
ir ją visai iš tų darbų iš
jungti.

Jei Chicagoje prasidėjęs 
LB skaldymas nebūtų ra
dęs pritarimo ALT sušauk
tame Amerikos Lietuvių 
Kongrese, kuriame ne be 
ALT valdybos pritarimo 
buvo sveikinta LB vardu 
jos neįgalioto asmens ir ku
riame kito asmens buvo pa
skelbta apie naujos "reor
ganizuotos” ar kitokios LB 
kūrimą. Jei ALT valdyba 
būtų čia įžiūrėjusi lietuvių 
visuomenės skaldymo grės
mę, o ne norą skurti "ge
resnę” LB, kelių žmonių 
pasikarščiavimui būtų už
kirstas kelias, ir LB būtų 
likusi nesuskaldyta.

JAV LB Tarybos, Krašto- 
Valdybos ir kitų organų

kadencija baigiasi, ir už ke
lių mėnesių bus renkama 
nauja LB Taryba, kuri sa
vo ruožtu sudarys kitus val
domuosius organus. Kas bus 
ta "neutrali” komisija? Ar 
ji surašys tokius naujus LB 
įstatus ir tokias Tarybos 
rinkimo taisykles, kad visi 
būtų patenkinti? Patyri- 
rodo, kad iki šiol dar niekas 
tokių dalykų nesukūrė.

Nei dabartiniai LB įsta
tai nei Tarybos rinkimų tai
syklės, kad ir netobuli jie 
yra, jokiam geros valios ir 
patriotiškai nusiteikusiam 
lietuviui neuždaro kelio 
kandidatuoti j LB Tarybą 
ar dalyvauti jos rinkimuo
se. Tad kandidatuokime, 
balsuokime visi ir išsirin
kime tokius Tarybos narius, 
kurie pagal kiekvieno sąži
nę geriausiai tarnaus ne tik 
geresnei LB ateičiai, bet ir 
geresniam lietuvių sugyve
nimui ir geresnei mūsų Tė
vynės ateičiai.

O pačiai ALT būtų daug 
sveikiau, vietoje kištųsis į 
LB vidaus reikalus, pasirū
pinti savo pačios namų ne 
taip jau pavyzdine tvarka 
ir jų struktūra.

K. Jankūnas 
Lodi, N. J.

Kariuomenės šventės minėjimas
LKVS Ramovės Clevelan

do skyriaus valdybos, lap
kričio 22-23 dienomis su
ruoštas Lietuvos Kariuome
nės atsikūrimo 57-rių metų 
minėjimas, susidėjo iš tri
jų dalių: oficialioji dalis, 
vaišės ir šokiai, pamal- 
dos-mišios bažnyčiose.

Minėjimas pradėtas Ame
rikos ir Lietuvos himnais. 
Skyriaus pirm. A. Jonaitis 
atidarė minėjimą ir pasvei
kino savanorius-kūrėjus, ra- 
movėnus, birutininkes ir 
svečius. Minėjimą pravedė

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi j Ž. Obe- 
lenj tel. 531-2211.

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas Cinkus Realty, 31715 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

• Kaip geras kaimynas, 
ten ir Statė Farm. Pilnam 
draudimo patarnavimui — 
automobilių, namų, gyvy-, 
bės ir sveikatos kreipkitės 
pas Kęstutj Gaidžiūną, tel. 
289-2128.

St. Astrauskas.
Trumpą, gana gerą kalbą 

apie Lietuvos kariuomenę 
pasakė skyriaus pirm. A. 
Jonaitis, šventės proga ra- 
movėnus žodžiu sveikino LB 
Clevelando apylinkės pirm. 
J. Malskis, birutininkių pir
mininkė V. Nagevičienė ir 
Kar. Juozapavičiaus šaulių 
kuopos pirm. dr. K. Pau- 
tienis.

Meninę dalj atliko sol. 
Aldona Stempužienė-švedie- 
nė, akompanavo kompozito
rius J. švedas. Dainų pasi
rinkimas ir jų išpildymas 
buvo aukšto lygio.

Antroji dalis — pasilinks
minimas praėjo su pakilia 
nuotaika.

Pagaliau sekmadienj, lap
kričio 23 d. šv. Jurgio para
pijos bažnyčioje, dalyvau
jant Ramovės, šaulių kar. 
Juozapavičiaus, Žalgirio ir 
kitų organizacijų vėlia
voms ,buvo atlaikytos pa
maldos už žuvusius bei mi
rusius karius ir partizanus.

Skyriaus valdyba nuošir
džiai dėkoja programos iš- 
pildytojams, visiems auka 
ar darbu 
visiems 
viams.

prisidėjusiems ir 
minėjimo daly-

S. Astrauskas
Daug laimes, džiaugsmo ir svei

katos linkime visiems lietuviams, Šv.

Kalėdų ir Naujų Metų proga.

Edmundas ir Alice 
Mažiai, 

Stanton, Calif.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO (STAIGA

936 East 185th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
JRENGTA, GERAI VĖSINAMA IR YRA DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Della E. Jakubs ir sūnus William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

[FREE...SUPER GIFTS AT 
SUPERIOR SAVINGSI

RCA17"ColorTV 
for Certif icates of Deposit

Limited 
offer while 

supply 
lasts.

• Deposit $1,600, • Deposit $2,500, • Deposit $5,000, 
4-year maturity 
and get the 
TV sėt now.

14 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

TELEVISIONS BASED ON DISCOUNT CERTIFICATES.
Ptnaity it impottd tor tarty withdrawala

Open Saturdays 
Closed Mondays

Open a new account or add to your present 
Savings Account and get 5!4% daily interest PLŪS...
Corning Ware 9-inch Pie Plate 
for a deposit of $250 or more.

29 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

Corning Ware Petite 
Fours Sėt for a deposit 
of $1,000 or more.

Daposits mušt remain at /east ona yaar.

Irvinware’s Gourmet 
Susan for 
a deposit 
of $500 
or more.

Also available are 7M % C.D's for 6-year maturity in $1,000 units.

Zuperio! /hvings AND LCAN ASSOCIATION
MAIN OFFICE SUPERIOR OFFICE EUCLID OFFlCE CEDAR OFFICE
798 East 185th Street 6712 Superior Avenue 13515 Euclid Avenue 14406 Cedar Road (nearGreen)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
pamaldų tvarka šv. Jurgio 

bažnyčioje
Gruodžio 24 d. išpažintys 

bus klausomos nuo 3 v. p. p. 
ligi 5:30 v. v. Bus bent vie
nas svečias kunigas,

Bernelių Mišios 12 vai. 
Laike Mišių giedos sustip
rintas parapijos choras. Pa
mokslą sakys kun. dr. V. 
Bartuška.

Gruodžio 25 d. pamaldos 
vyks, kaip ir kiekvieną sek
madienį. Laike pamaldų no
rintieji galės atlikti ir iš
pažintį.

AUKOS RALFUI
Balfo Clevelando skyriaus 

vykdomam aukų vajui, dar 
yra prisiuntę didesnes au
kas, vargstančių tautiečių 
reikalams, šie geraširdžiai 
lietuviai:

250.00 dol. — A. ir F. 
Kunevičiai.

100.00 dol. — dr. J. ir D. 
Maurukai.

50.00 dol. — dr. V. ir A. 
Karobliai.

30.00 dol. — J. Rumbutis.
25.00 dol. — V. ir S. Ake

laičiai, V. Radžius, dr. D. ir 
R. Degėsiai, dr. H. Brazai
tis.

20.00 dol. — O. Rumbu- 
tienė, A. Deokaitė, J. čyvas.

15.00 dol. — kun. B. Iva
nauskas, VI. čyvas, P. ir O. 
Žilinskai, Juozas Pivoriū
nas, S. ir S. Mačiai, VI. 
šniolis.

Už gautąsias aukas, Bal
fo Valdyba visiems aukoto
jams, taria lietuvišką ačiū. 
Aukas, Balfo reikalams ir 
toliau •prašome siųsti Balfo

LINKSMŲ ŠVENČIŲ!
Visiems mūsų kepyklos klijentams, perkantiems mūsų 

skanią duoną ir pyragus, o taip pat visiems Clevelando ir apy
linkių lietuviams, geriausius Šv. Kalėdų sveikinimus ir 1976 
metų linkėjimus siunčia

REINECKER’S
BAKERY

RICHARD ir MAGDALENA REINECKER. savininkai

PARTY’S, CENTER AND CATERING

8575 Free Way Drive Macedonia, Ohio 44056
Tel. 467-2221

LINKSMU KALĖDŲ ŠVENČIŲ!
Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, naujoms statyboms, 

priestatams ir remontui.
Automatinė, kompiuterizuota apskaičiavimų sistema.

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos patarnavimu!
798 East 185 Street, Cleveland, Ohio 44119 
6712 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44103 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44112 
14406 Cedar Rd., University Hts., Ohio 44121

DIREKCIJA IR ADMINISTRACINIS PERSONALAS

Clevelando skyr. iždininkei 
Onai Jokūbaitienei, 13813 
Othello Avenue, Cleveland, 
Ohio 44110.

• Nejudomo turto mokes
čiai, kaip praneša County 
Treasurer Francis E. Gaul, 
už pirmąjį 1975 m. pusme
tį turi būti sumokėti 1976 
m. sausio 12 d. Po šios da
tos gresia bauda 10% nuo 
nesumokėtų mokesčių.

ŠV. KAZIMIERO LIT. 
MOKYKI/OJE

Dievo Motinos Nuolati
nės Pagalbos parapijos gra
žiose ir erdviose patalpose 
veikia antroji Clevelando. 
šv. Kazimiero lituanistinė 
mokykla su 110 mokinių. 
Darbas vyksta pilnu tempu. 
Mokyklai vadovauja Vida 

Augulytė, o tėvų komite
tui — Džiugas Staniškis. 
Komiteto pagrindinis užda
vinys parūpinti mokyklai 
išlaikyti lėšų. Vien moksla- 
pinigių neužtenka. Ieškoma 
kitų šaltinių mokyklos iž
dui papildyti.

Lapkričio 23 d. komite
tas turėjo pietūs žemutinė
je parapijos salėje. Moki
nių motinos čia buvo pietų 
šeimininkės, pasikviesda- 
mos vyr. šeimininkę Oną 
Jokūbaitienę, kuri yra ir 
viena iš šios mokyklos stei
gėjų. Sėkmingi pietūs buvo 
geras mokyklos iždo papil
dymas.

Mokyklos Kalėdų eglutė 
bus sausio 4 d. po lietuviš
kųjų pamaldų. Be tradicinio 
Kalėdų senelio, bus trum
pas ir įdomus vaidinimėlis 

"Eglutė ir vieversėlis". Pa
statyme dalyvaus mokyklos 
kanklių ir lumzdelių orkes
trai. Programa ruošiama 
mokyklos mokytojų. Ta pa
čia proga bus įvykdyta ir 
loterija, kurioje bus galima 
laimėėti 200 dol.

• "Automobilių draudi
mas?” Statė Farm visada 
geriausia vertė. Greitas, 
mandagus agento patarna
vimas ir pasaulio didžiausia 
automobilių draudimo ben
drovė jūsų užnugaryje. Pil
nam raudimo patarnavimui 
kreipkitės pas Kęstutį Gai- 
džiūną, telef. 289-2128.

• JONAS PALUKAITIS 
dirbąs amerikiečių spaustu
vėje Clevelande, tarnybos 
metu smarkiai susižeidė 
ranką.

KALĖDŲ EGLUTĖ
Prieš grįždamas į pasakų 

šalį, Kalėdų Senelis aplan
kys Clevelando Šv. Kazi
miero Lituanistinės mokyk
los mokinius ir jų svečius 
sausio mėn. 4 d., 11:30 v. r. 
Naujosios parapijos salėje. 
Mokiniai ruošiasi jį iškil
mingai sutikti. O kad visi 
sužinotų, kodėl eglutė ir 
žiemą žaliuoja, jie suvaidins 
J. Slėnio pasaką "Eglutė ir 
vieversėlis", kurią scenai 
pritaikė ir režisuoja mkt. A. 
Muliolienė. Norėdami sve
čiams gražiai pasirodyti, 
vaikučiai kas šeštadienį po 

pamokų repetuoja: vaidina, 
dainuoja, šoka, kankliuoja, 
groja lumzdeliais. (Muziką 
specialiai šiai progai sukū
rė Čiurlionio Ansamblio di
rigentas muz. Alf. Mikuls
kis).

Mokyklos vadovybė į šią 
Kalėdų eglutę kviečia visus 
Clevelando lietuvius, dide
lius ir mažus. Parodykime 
savo atžalynui, kad mes jais 
domimės ir jų pastangas 
vertiname.

O kad Kalėdų Senelis ne
užmirštų nė vieno vaikučio, 
tėveliai prašomi dovanėles 
atnešti į salę prieš 10 vai. 
pamaldas. (Lietuviška kny
ga būtų tinkamiausia dova
na). (va)

HOUSE FOR SALE
3 betroom range, home is 

12 Tears old, excellent con- 
dition, li/z car garage. Only 
$21,900.

SMILEY REALTY 
481-8087

NERIMO SIELA
Brazilijos Lietuvių Bend

ruomenė, Akademinis Sam- 
būrys ir Literatūros būrelis 
yra išleidęs inž. Zenono Ba- 
čelio monografija — Neri
mo Siela.

A. A. inž. Z. Bačelio drau
gai, bičiuliai ir jo artimie
ji, norintieji gauti nemoka
mai šį leidinį, prašomi 
kreiptis į Aleksandrą Ba- 
čelienę, Rua Sabara 402, 
Apt. 122, Sao Paulo, Brazil.

zi------------------------------
SEASON’S GREETINGS 

FROM 

THOMAS E.

FERGUSON
AUDITOR OF STATĖ OF OHIO



DIRVA
ZJ Korp! Neo-Lithuania Vyr. Valdyba 

sveikina visus visame pasaulyje esančius 
korporantus su šv. Kalėdomis ir 1976 Nau
jaisiais Metais, linkėdama visiems sveika
tos, laimės, sėkmės ir ryžto ateities gyveni
me. Tegu tėvynės meilė ir Korp! Neo- Li
thuania idealai jungia mus dar tampresnėn 
vienybėn ir skatina nepavargti ryžtinges
niems darbams.

Vienas už visus — visi už vieną!

•Imigracijos ir natūrali
zacijos tarnyba primena, 
kad asmenys, neturintieji 
JAV pilietybės nuo sausio 1 
d. iki mėnesio pabaigos turi 
užpildyti pašte gaunamą 
svetimšalių registracijos 
kortelę ir, priklijavę pašto 
ženklą, įmesti pašto dėžu
tėm Nuo registracijos atlei
džiami diplomatai ir akre
dituoti asmenys. Neatlikę 
registracijos bus baudžia
mi.

• Birutė ir Vaclovas Pa- 
prockai sveikina gimines, 
draugus ir pažintam us su 
Šv. Kalėdom ir 1976 metais. 
Šia proga Dirvai paremti 
skiria piniginę auką.

A. A.

STANISLOVUI BAČAUSKUI

okupuotoje Lietuvoje mirus, broliui 

KAZIMIERUI BAČAUSKUI ir jo 
žmonai ONAI gyvenantiems Woodha- 

ven, N. Y. reiškiame gilią užuojautą

A.L.T. S-gos New Yorko 
Pirmasis Skyrius

Brangiai Mamytei mirus, mielą

LILI BLOŽIENĘ

ir jos šeimą giliai užjaučiame

Janina Liaubienė 
Rimas, Algis, Aldona

■ ii ...... ......... f

A. t A.

VITALIJAI TAMULIONIENEI
mirus, jos vyrui mokytojui ANTANUI TAMU- 

LIONIUI ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą 

reiškia

Julius, Bronius ir Aleksandra 
Kazėnai

M. A. Šimkus
A. Pavilčiūtė
B. Augaitienė 
J. Žvynys
V. Mažeika

• Genovaitė ir Vladas 
Mieželiai, gyv. Phoenix, 
Arizona, sveikindami savo 
gi minęs ir draugus Kalėdų 
švenčių ir Naujųjų Metų 
proga, vieton siuntinėjimo 
kortelių aukoja Vasario 16 
d. gimnazijai.

• BRONĖ IR JONAS 
PALUKAIČIAI, Lakewood, 
Ohio, dėl susidėjusių aplin
kybių, negalėdami pasiųsti 
sveikinimų laiškais, bičiu
lius ir pažįstamus sveikina 
per Dirvą, linkėdami vi
siems linksmų Kalėdų ir lai
mingų 1976-jų metų.

• Lietuvių Fondan gruo
džio mėnesį per 10 dienų 
įplaukė 4000 dol. įnašų.

L.S.T. KORP! NEO-LITHUANIA, CHICAGOJE, 
Š. M. GRUODŽIO 31 D. 
LIETUVIŲ TAUTINIŲ NAMŲ SALĖJE,

6422 SO. KEDZIE AVENUE, CHICAGOJE, ILLINOIS 

RENGIA TRADICINĮ

NAUJU METŲ SUTIKIMA
Pradžia 9 vai. vak., vakarienė 10-11 vai., o po jos šokiai, grojant 

puikiam jaunųjų orkestrui „VYTIS”.
Stalai (po 10 asmenų) užsakomi ir pinigai sumokami iki gruodžio 21 d. 

pas Bronių Kasakaitį, 7150 S. Spaulding Avė., telef. (312) 778-7707 ar 778-9878.

Visi kviečiami dalyvauti.
KORP! NEO-LITHUANIA CHICAGOS VALDYBA

Gruodžio 11 d. Lietuvių 
Fonde buvo viso 1,091,000 
dol. Užbaikime pirmąjį 
šimtą tūkstančių antrajame 
milijone iki šių metų pabai
gos. Aukas siųsti: Lietuvių 
Fondas, 2422 W. Marquette> 
Rd., Chicago, III. 60629. Au
kos nurašomos nuo pajamų 
mokesčių.

• Dirvos 60 metų sukak
ties minėjimas New Yorke 
ruošiamas 1976 m. vasario 
mėn. 1 d., sekmadienį, Kul
tūros židinyje, 361 High- 
land Blvd., Brooklyne.

Minėjimą ruošią ALT 
S-gos 1 New Yorko ir 11 
Richmond Hill skyriai.'

REMIA DIRVĄ
A. Kuprevičiaus koncer

tui Los Angeles ruošti ko
mitetas, per iždininką Vin
cą Juodvalkį, atsiuntė 100 
dol. ir laišką, kuriame ra
šoma :

"Komitetas pilnai įverti
no "DIRVOS” nuoširdų pri
tarimą mūsų planams ir 
tam reikalui skirtą rekla
mą, padėdama įgyvendinti 
vieną iš gražiausių kultū
rinių parengimų mūsų lie
tuviškoje Los Angeles ko
lonijoje.

Tad komiteto vardu noriu 
padėkoti "DIRVAI" ir kar
tu palinkėti, kad padegėlė 
greičiau atsistotų ant kojų 
ir įsikurtų savo naujoje pa
stogėje."

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

• Dr. Vaclovas Paprockas 
su žmona Birutė žiemos 
atostogas praleidžia Vaka
rų Europoje. Gydytojo ka
binetas uždarytas nuo gruo
džio 14 iki sausio 8, 1976. 
Austrijoje jie numato ap
lankyti Voecklabruką, kur 
karo metu daktaras dirbo 
austrų ligoninėje vyres
niuoju gydytoju.

• Čiurlionio Galerija Chi
cagoje išleido keturių spal
vų Čiurlionio ženklelį, tin
kamą lipdyti ant siunčia
mų laiškų, ženklelis gauna
mas "Marginiuose”, Čiur
lionio Galerijoje, Ine. ir 
Liet. Dailininkų Sąjungoje.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Valiukėnai, Eleonora ir Mečys,

Kalėdų ir Naujų Metų progomis, siun

čia geriausius linkėjimus visiems drau

gams, giminėms ir artimiesiems. Vie

toje atvirukų, skiria auką Dirvai stip

rinti.

SPAUDOS VAJUS

JAV Lietuvių Bendruo
menė, tęsdama pradėta tra
dicija, šiais metais vėl pa
skelbė spaudos vajų, kuris 
LB apylinkėse bus vykdo
mas iki 1976 m. vasario 29 
d. Vajui vadovauja LB 
krašto valdybos vicepirmi
ninkas R. česonis. Jis prašo 
apylinkių valdybų surasti 
savo apylinkėse bent po vie
ną uolų spaudos platintoją 
ir į darbą įtraukti jaunimą.

Jis prašo apylinkių val
dybas :

• Remti ir skatinti pla
tintoją visokiais būdais.

• Paskirti auką spaudai, 
nors ji būtų tik simbolinė 

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti
L.S.T. KORP! NEO-LITHUANIA
53 METŲ JUBILIEJINIAME

MINĖJIME-BALIUJE,
1976 M. SAUSIO 17 D., 7:30 V. V.,

TAUTINIŲ NAMŲ SALĖJE,
3356 GLENDALE BLVD., LOS ANGELES, CA.

ŠVENTĖS PROGRAMA:
Iškilmingas Korporacijos posėdis, 
Sveikinimai, 
Vakarienė ir šokiai.
(Vakarienės metu ir šokiams gros 
R. LATVALOS orkestras).

Įėjimas — $8.00, studentams — $4.00. 
Staliukai po 8 asm.

Apie dalyvavimą šventėje prašome iš anksto 
pranešti iki 1976 sausio 12 d.: H. Balcerienei tel. 
820-1620, A. Dūdienei — 413-0192, E. Gedgau
dienei — 399-1825, R. Jurkūnienei — 326-3077, 
R. Mulokienei — 368-2032, J. Rukšėnienei — 
663-4502.

L.S.T. KORP! NEO-LITHUANIA 
LOS ANGELES

(prašo ją siųsti per Krašto 
valdybą ar bent ją nuorašu 
painformuoti).

• Suruošti spaudos balių- 
koncertą, jeigu įmanoma, ir 
pelną skirti spaudai.

• Ir, gal būt, pats svar
biausias uždavinys — užsa
kyti laikraštį ar žurnalą iš 
valdybos iždo toms šei
moms, kurios nedalyvauja 
lietuviškame gyvenime, o 
tokių visi pažįstami. Ypa
tingas dėmesys turėtų būti 
kreipiamas į tas šeimas, ku
rios neleidžia vaikų į lietu
viškas mokyklas, nelanko 
lietuviškų bažnyčių ir tik 
retkarčiais pasirodo pramo
giniuose parengimuose.
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