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LINKSMU KALĖDŲ ŠVENČIŲ I
NATO 
PROBLEMA

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Penktadienį visą dieną lijo 
ir iš viso oras buvo toks biau- 
rus, kad apie skridimą nebu
vo galima ir galvoti. Dėlto 
NATO aviatoriai pralenkė ki 
tų ginklų rūšių karius pasi
keisdami uniformas i civilius 
rūbus ir pradėdami ilgą sa
vaitgalį. Už tat taip išėjo, 
kad tik du pasienio sargybi
niai trečią valandą šeštadie
nio rytą išgirdo besiartinan
čių motorų ūžimą ir netru
kus pastebėjo pontoninį tiltą 
greitai tęsiamą į Vakarų pu
sę. Kartu su sargybinių 
aliarmu į Vakarų Vokietiją 
pasileido ir sovietų tankų 
masė.

Tokį atsitikimą visai gali
mu laiko belgų gen. Robert 
Close, dar neseniai buvęs 
profesoriumi NATO gynimo
si kolegijoj Romoje, o dabar 
vadovaująs 16-tai Belgijos 
divizijai, stovinčiai Vokieti
joje. Pagal jo scenarijų, to 
paties šeštadienio 8 vai. ryto 
NATO vyr. štabas turi skai
tytis su tokia padėtimi: 5 so- 

į vietų divizijos traukia į Ham 
burgą ir Bremeną, kitos 6 di
vizijos žygiuoja į Ruhro kraš 
tą. Tos grupės šiaurinis 
sparnas pasiekia Hanoverį, 
pietinis Bonną. 6 divizijos 
žygiuoja į Frankfurtą, 6 divi
zijos į pietus. Divizijų ne
trūksta, nes sovietai su savo 
sąjungininkais prie Vakarų 
Vokietijos sienos turi jų net 
58. Blogas oras ir toliau kliu* 
do išvystyti aviacijos akciją. 
Kad panaudoti atominius 
ginklus, reikalingas JAV 
prezidento leidimas. Jo pa
tarėjai tačiau nepataria leis
ti. Mat, sovietai ką tik pra
nešė, kad jų puolimas riboja
si tik Europa. Pavartojimas 
atominių ginklų bus laiko
mas pačios Sovietijos puoli
mu, į kurį bus atsakyta JAV 
puolimu. Už tat prezidentas 
telefonu pranešė vyr. NATO 
vadui, kad atominius ginklus 
vartoti negalima... humanis
tiniais sumetimais: sovietai 
jau taip toli įsiveržė į Vokie
tijos teritoriją, kad atomi
niai užtaisai nužudys dau
giau vokiečių negu sovietų, 

i Sekmadienio rytą sovietai 
pasiekė Rheiną.

Ar taip galėtų atsitikti re
alybėje? "Tik tuo atveju, jei 
visi vokiečių kariai ir polici
ninkai reguliuotų puolančių 
sovietų trafiką’ - sarkastiš
kai prileidžia Vokietijos 

Krašto apsaugos ministeris 
Georg Leber. Bet dabarti
nis JAV gynimo Sekretorius 
Donald Rumsfeld savo kole
gas NATO konferencijoje 
įspėjo, kad sovietų kariuo
menės paruošties stovis yra 
toks geras, kad jie ištikro 
puolimą gali pradėti per ke

VYTAUTAS IGNAS. MADONA

lias valandas. Vokiečių gene
rolo Johannes Steinhoff - 
kuris iki 1974 m. buvo nuola
tinės NATO karinės komisi
jos pirmininkas - nuomone, 
NATO geriausiu atveju gale 
tų priešintis tik keletą dienų. 
Kitaip galvoti būtų 'visai ne
realistiška*. O vyr. NATO 

vadas, amerikiečių genero
las Alexander M. Haig, dip
lomatiškai pareiškė ‘Spiegei* 
kad situacija iš tikro reika
laujanti didžiausio budrumo, 
tačiau nesanti beviltiška. 
Gen. Close scenarijus esąs 
jo privati, bet ne oficiali 

(Nukelta į 2 psl.)

Kalėdinės 
nuotaikos

EMILIJA ČEKIENĖ

Kalėdos laisvajam pasauly 
yra virtusi šeimos džiaugs
mo švente, sutinkama pakel
toj nuotaikoj su didžiomis vii 
timis ateičiai. Amerika Ka
lėdų nuotaikomis pradeda 
gyventi nuo pat pirmos gruo 
džio dienos, kada visur iš
girstame Kalėdinių giesmių 
aidą, pirmą kartą suskambė
jusį 1818 metais Kalėdų rytą 
Austrijoj, Obendorf parapi
jos bažnyčioj, skambantį jau 
virš pusantro šimto metų ir 
kai visur matome išstatytas 
Kalėdų eglutes.

Kalėdų švenčių dvasioje 
žmonės ieško ramybės, tai
kos, sugyvenimo. Vienos šei
mos pajunta didžią laimę, 
kai visi šeimos nariai susiren 
ka kartu, o didį liūdesį ir 
skausmą pajunta tie, kurių 
namuose prie kūčių stalo sto
vi tuščia kėdė nuo praeitų 
Kalėdų, iš kurių namų šei
mos narys negrįžtamai iške
liavo.

Kalėdos yra taikos, ramy
bės ir susimąstymo šventė, 
kada per nuolatinį skubėji
mą gyventi, prie kūčių stalo 
vėl visi pajuntam laiko apma
rintas apgijusias žaizdas, vėl 
pasigendam užmirštų šei
mos narių, artimų draugų, 
pažįstamų bei kitų brangių 
mums asmenų.

Prieškalėdinės nuotaikos 
Amerikoje yra ir didelio są
myšio laikotarpis, kada visi 
prekybiniai miestų centrai 
perpildyti prekėmis ir žmo
nėmis, ieškančiais dovanų 
pirkti, o gatvėse sunku ir be- 
praeiti pro dėžėmis ir mai
šais apsikrovusius pirkėjus. 
Tuo papročiu pasekėm ir 
mes lietuviai, nors dažnai ki
tiems perkam, ir gaunam, be 
malonumo tik iš pareigos, o 
ne tai kas mums patinka. 
Perkame visi ir įvairias do
vanas ir su malonumu skaito
me spaudoje matydami pra
tęsiant prenumeratą ir pri
dėtą laikraščiui Kalėdinę pi
niginę dovanėlę.

Kai kurios organizacijos 
surengia įvairių tautiniais 
motyvais rankdarbių - mezgi 
nių, siuvinėjimų, piešinių, 
gintarų, medžio drožinių, au
dinių - o taip pat knygų, atvi
rukų ir kitokių Kalėdinių do
vanų apsipirkimo dieną. Tai 
labai naudinga tradicija. Tuo 
mūsų dovanos išsiskiria iš vi 
sų kitų perkamų parduotuvė 

(Nukelta į 2 psl.)
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SOVfliTIHĖ POLIU
**♦

Kalbant apie NATO ... 
Paskutiniame NATO užsie
nio ir krašto apsaugos minis- 
terių suvažiavime Bruselyje, 
kuris spaudoje rado daugiau 
dėmesio kaip Kisssingerio at- kratų ir liberalų koalicija, 
sisveikinimas negu rimtas 
pasitarimas saugumo reika
lais, Gynimo Sekretoriaus 
D. Rumsfeldo pasipiktinimui 
dalyvavo tik šeši krašto ap
saugos ministeriai, likusieji 
kraštai buvo atstovaujami 
mažesnių pareigūnų. NATO 
šiuo metu priklauso JAV, 
Kanada, Britanija, Belgija, 
Olandija, Luxenburgas, Is
landija, Norvegija, Danija, 
Vakarų Vokietija, Turkija, 
Italija ir Portugalija. Pran
cūzija ir Graikija priklauso 
politinei NATO sąjungai, 
bet nedalyvauja bendroje ka 
rinėje ruošoje.

Užsienio reikalų ministe- 
rių susirinkime Kissingeris 
perskaitė būsimo prezidento 
Carterio pareiškimą, kad 
JAV toliau dalyvaus NATO 
sąjungoje ir net padidins sa
vo įnašą, nes NATO esanti 
Šiaurės Amerikos ir Vakarų 
Europos bendravimo širdis. 
Pats Kissingeris aiškino, 
kad nežinojimas kaip JAV 
reaguos į eventualų sovietų 
puolimą - su atominiais gink
lais ar be jų - yra naudingas, 
ir už tat NATO turėtų atmes 
ti Varšuvos pakto pasiūlymą 
atsisakyti nuo atominių gink 
lų panaudojimo.

socialai yra didžiausia parti
ja seime, todėl jų atstovas 
prof. Carstens buvo išrink
tas pirmininku. Vyriausybę 
ir toliau sudarys socialdemo-

Grįžtant į šį kraštą ... Pe
reitam Nr. rašėme, kad 
Time žiniomis, 750 mylių 
nuo Havajų paskendęs sovie 
tų povandeninis laivas buvo 
visas iškeltas. Dabar paaiš
kėjo, kad Time informantas 
to savo akimis nematęs. 
New York Times žvalgybos 
ekspertas Seymour Hersh 
paskelbė, kad iš tikro buvo 
iškelta tik priekinė dalis, nes 
laivas, kaip anksčiau skelbė 
ČIA, jį bekeliant lūžo. Bet ir 
Hersho informantai to savo 
akimis nemato. Time teigia, 
kad visdėlto buvo iškeltos 
svarbiausios povandeninio 
laivo apginklavimo sistemos. 
Kaip ten buvo - nuo 1975 me
tų toje vietoje nuolat patru
liuoja sovietų karo laivai.

♦♦♦

Tuo tarpu pačioje Vokieti
joje Schmidto vyriausybė ga 
vo tik vieno balso daugumos 
pasitikėjimą. Šiuo metu 
krikščionys demokratai ir jų 
Bavarijos dalis - krikščionys-

Kalėdinės 
nuotaikos...

(Atkelta iš 1 psl.) 
se ir palaikoma lietuviška 
knyga, spauda. Jei Kalėdas 
praleistume vien dovanų pir 
kimo ir gavimo nuotaikomis, 
tai būtų iškraipyta jų 
tiesioginė prasmė. Jei tą 
šventę vadiname taikos, 
ramybės, vienybės ir tiesos 
simbolio švente, tai savo dva 
sios pašalyje sąmoningai ją 
įprasminsim tik tada, jei tą 
nuoširdumo ir vienybės jaus 
mą savyje nešiosim ne tiktai 
Kalėdų dieną, bet ir kasdie
nybėje.

Mes trokštam ramybės ir 
taikos savo broliams ir se
sėms lietuviams komunisti
nio okupanto pavergtame 
krašte, kur iškraipoma de
mokratijos, o per ją ir taikos 
bei ramybės sąvoka. Mes 
trokštame jos ir čia išeivijo
je, kur vien iš prabangos daž 
nai prarandam ne vien ramy 
bę, taiką, bet ir vienybę 
aukštesnių idealų siekime 
ne vien artimųjų bendradar. 
bių tarpe, bet ir plačioj vi
suomeninėj veikloj. Kalėdi
nė taikos ir vienybės nuotai
ka telydi mus visur ir visuo
met.

nors ir sumažėjusią daugu
ma.

Pavasarėjant Vakarų Vo
kietiją norėtų aplankyti 
Brežnevas. Tuo reikalu Va
karų Berlyne buvo susitikęs 
socialdemokratų pareigūnas 
Egon Bahr su asmeniniu 
Brežnevo sekretorium Alek- 
sondrovu - Agentov. Kada 
kancleriu buvo buv. Berlyno 
burmistras Willy Brandt, 
Bahr faktinai paruošė naują 
OST-POLITIK, kuri privedė 
prie ‘detentes’ ir atnešė 
Brandtui Nobelio Taikos pre 
miją. Šių metu tačiau Vak. 
Vokietijos užsienio reikalų 
ministeriu yra liberalas H. 
Dietrich Genscher, kuris yra 
pasipiktinęs Bahro veikla jį 
apeinant. Iš profesijos teisi
ninkas Genscher, anot Spie- 
gelio, yra ‘paragraphenglau- 
biger’, atseit - tikįs į para
grafus. Jis norėtų, kad Brež 
nevo vizitas sutaptų su Va
karų įtraukimu į Vakarų Vo
kietijos susitarimą su Sovie- 
tija dėl ūkinio, teisinio ir kul 
tūrinio bendradarbiavimo. 
Sovietai tačiau atstovauja 
pažiūrai, kad Vakarų Berly
nas yra tik jų susitarimo su 
JAV, D. Britanija ir Prancū
zija objektas ir kaip toks 
Vakarų Vokietijos visai ne
liečia. Brežnevas dabar no
rįs palikti visus teisinius 
klausimus nuošalyje ir kon
centruotis tik į ūkinį bendra
vimą. Jis norįs, kad Vakarų 
Vokietija jam pastatytų dide 
lę atominę elektros jėgainę 
Karaliaučiuje. Nedidelė vy
riausybės dauguma Bonnoje 
neleidžia Schmidtui taip lais
vai veikti, kaip jo pirmtaku- x]abai padėtų numatytas iš 
nui Brandtui. Be to ir nuotai 
kos Vdkietijoje esančios pa
sikeitusios į konservatyvę 
pusę, todėl ‘paragraghen- 
glaeubiger’ Genscher galįs 
savo nusistatymą pravesti.

Užsiminus apie Brežnevo 
viešnagę ... Po truputį aiškė
ja, kad sovietų boso pasita
rimai su Jugoslavijos Tito 
nebuvo tokie draugiški kaip 
skelbiama. Brežnevas tarp 
kitko reikalavęs teisės sovie 
tų lėktuvams perskristi per 
Jugoslavijos teritoriją ir ka
ro laivams įplaukti į Jugosla
vijos uostus. Tito tačiau atsi
sakęs tuos norus patenkinti.

Derybos dėl Rhodezijos, 
nepasiekus jokio susitarimo, 
atidėtos iki sausio mėn. pa
baigos. Pasiūlymas, kad bri
tai atstatytų savo valdžią 
Rhodezijoje ir pereinamuoju 
laikotarpiu tvarkytų tos for
maliai dar britų kolonijos 
krašto apsaugos ir vidaus 
reikalus iki juodieji pasiruoš 
perimti visą valdžią, buvo 
baltųjų atmestas. Girdi, bri
tai tik perduos valdžią tero
ristams, kurių užpakalyje 
stovi sovietai.

NATO problema
(Atkelta iš 1 psl.)

NATO pažiūra. Kaip oficia
lus asmuo Haig, suprantama 
negali pareikšti savo priva
čios nuomonės, tačiau kiti 
NATO strategai mano, kad 
visdėlto sovietų puolimą bū
tų galima įspėti kiek anks
čiau, ir greičiau gauti JAV 
prezidento leidimą panaudo
ti atominius ginklus prieš so
vietų išeities pozicijas. Tam

Boeing 707 lėktuvų sovietų 
teritorijos sekimas. Dėl to, 
kaip jau rašėme pereito 
kaip jau rašėme pereito mėn. 
apžvalgoje, buvo kalbėta ką 
tik įvykusioje NATO konfe
rencijoje. Įdomu, kad prie 
tokio sekimo žadėjo prisidė
ti ir Prancūzija, kurios ka
riuomenė nėra NATO vyr. 
vado žinioje, bet tikimasi, 
jog puolimo ataveju ir jos 6 
divizijos prisidės prie NATO 
gynėjų. Daug vilčių dedama 
naujiems ginklams. Vokie
čių Krašto Apsaugos Minis
teris Leber labai didžiuojasi 
savo prieštankinėm raketom 
‘Milan’, kuriomis labai leng-

va operuoti ir kurios pralau
žia storiausius šarvus. Paga
liau, jei ir sutikti su pažiūra, 
kad tankų gadynė dar nepa
sibaigė, tai paskutiniai ame
rikiečių, vokiečių ir britų tan 
kų modeliai yra daug prana
šesni už sovietų T-62. Bet 
yra ir kita pusė.

Apskaičiuota, kad du kar
tus geresnis ginklas kaštuo
ja 5 kartus daugiau. Tai reiš
kia, kad NATO valstybės ka 
riniams reikalams tui išleisti 
daug daugiau negu iki šiol, o 
tai taip pat nepopuliaru, kad 
kariams sunku išprašyti rei
kalingas sumas iš parlamen
tų. Kad pagerinti NATO pa- 
ruošties stovį, reikėtų NA
TO divizijas perkelti arčiau 
pasienio, o tai reiškia naujų 
kareivinių statybą. Ameri
kiečiai, pvz. perkėlė vieną sa
vo brigadą iš Piet. Vokieti
jos į Bremenhaveno apylin
kes. Kareivinių statyba ten 
tik vienam batalijonui kaš
tuoja 35 milijonus dolerių. 
Taip pat reikėtų išskirstyti 
amerikiečių sandėlius, kurie 
dabar yra sukoncentruoti 30 
mylių radiuse aplink Kaisers- 
lautern, Pietų Vokietijoje. 
Didelė problema yra ir gink
lų suvienodinimas, kurios vi
sai nepažįsta sovietai. Jų ir 
satelitų ginklai vienodi. Tuo 
tarpu buv. NATO vyr. vado 
gen. Goodpaster apskaičia
vimu, NATO praranda pusę 
savo kovos pajėgumo dėl 
ginklų įvairumo. Dabar būk 
lė jau esanti geresnė, juo la
biau, kad šiandien kas ant
ras NATO karys yra vokie
tis ir tokiu būdu derinti ten
ka mažiau.

Doleriais skaičiuojant, ka
ro reikalams 1975 metais 
JAV išleido 93 bilijonus dole
rių, Vakarų Vokietija - 16.3, 
Prancūzija -12.3 ir D. Brita
nija -10.4 bilijonus. Iš jų dėl 
sunkios ekonominės būklės 
ateityje , išlaidas saugumo 
reikalams galės padidinti tik 
JAV ir Vokietija. Tuo tarpu 
Rytų pusėje tais pačiais 
1975 m. sovietų išlaidos karo 
reikalams vertinamos 104 bi
lijonais, Čekoslovakijos - 1.5 
bilijono, Lenkijos - 2.2 bil. ir 
Rytų Vokietijos 2.3 bil. dole
rių. Kartu reikia atsiminti, 
kad NATO kraštai ūkiškai 
bent du kartus yra pajėges
ni už Rytų bloką. Jei jie tik 
ryžtųsi... Tuo atveju sovie
tų dabartinė persvara grei
tai sumažėtų, o iki to laiko tu 
retų padėti pastiprintas bud' 
rūmas.

Tuo atsitikimu sovietų 
paspartintas ginklavimasis 
per paskutinį dešimtmetį bū 
tų tik' nereikalingas atsisaky 
mas nuo kasdien reikalingų 
gėrybių, kurių Sovietijoje 
taip trūksta. Iš kitos pusės, 
vieno NATO diplomato pa
reiškimu Time magazinui - 
‘Sovietų armija centro Euro
poje yra kūjis, kabąs virš de
mokratinės Vakarų'Europos, 
Juo tas kūjis sunkesnis, tuo 
daugiau dėmesio jam turi 
skirti europiečiai. Jiems ne
būtinai reikia duoti su tuo 
kūju per galvą.’ Kol kas taip 
ir vyko.

NESIVELUOKIT 
ATNAUJINTI DIRVOS 
PRENUMERATA
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ŽVILGSNIS Į DIEVĄ IR Į SAVE
Kristaus Gimimo šventės proga

VYSK. VINCENTAS BRIZGYS
Minėdami šį žmogui nesu
prantamų įvykį — Išgany
tojo gimimų žmogumi ir 
žmonėm, pažvelkime į save 
ir pasitikrinkime, koki esa
me to įvykio prasmės švie
soje. Jeigu Dievas parodo 
žmogui tiek dėdesio, tai 
kiek turėtų rūpintis pats 
žmogus savo vertės išlaiky
mu. Kalbėjęs žmonėm per 
pranašus Dievas prabilo ir 
per savo sūnų. Kokia nelai
mė žmogui to neišgirsti, ne
suprasti, nepriimti. Be jo 
lieka žmogui tik klaiki ne
žinomybė, iš kurios išeiti 
žmogus nesuranda kitokio 
kelio ir nesuras, nes jo nėra.

Džiaukimės galėdami vie
ni kitus sveikinti, linkėti 

' džiaugsmingų švenčių mi
nėdami ne kokį žmonių su
kurtų didelį išgyvenimų, o 
gimimų to, kuris buvo ilgai 
pranašautas ir lauktas kaip 
žmonijos išgelbėtojas.

Mųstant apie Kristaus gi
mimų, jo asmens ir jo pali
kimo reikšmę savaime kar
toji nors mintyje Jobo žo
džius (7,17): "Kas yra žmo- 

• gus, kad jį išaukštinti, arba 
kam lenki prie jo savo šir
dį? Lankai jį kiekvienų ryta 
ir ūmai jį bandai.”

Tikrai, kas mes esame? 
Kiek jau pasiekė žmogaus
patirtis, viltys nepadidėjo, • Apie kitokių siūlymų iliu- 
o sumažėjo surasti visatoje 
kų nors tolygaus žemei, 
žmogus ir kiti gyviai gal 
jau milijonus metų naudoja 
žemę, o jos dosnumas ne tik 
nesumažėjo, bet vis dar 
gausėja. Tikimasi, kad žmo
gus galės plačiai naudotis 
neribota visatos energija. 
Tačiau svarbiau už visas 
medžiagines gėrybes yra tai 
kuo šv. Povilas pradeda 
laiškų žydams: "Daug kar
tų ir įvairiais būdais praei
tyje Dievas kalbėjo mūsų 
protėviams per pranašus, o 
galiausiai jis prabilo į mus 
per savo sūnų".

Esame Dievo globojami 
ne tik žemėje, o Kristus už
tikrina mums galimybę pa
siekti laimingos amžinybės, 
savo pamokymais padeda 
šviesiai, sėkmingai ir lai
mingai tvarkyti net ir šį 

' žemiškų gyvenimų. Ne tik 
kiekvieno asmeninį gyveni
mų, o Evangelijose randa
me sėkmingus dėsnius kaip 
tvarkyti šeimos gyvenimų, 
socialinę, politinę ir kitas 
praktiškas gyvenimo sritis. 
Ar galima kada nors nepri
siminti, kad tautos, kurios 
dar nepažino Kristaus ir 
Evangelijos, dar ir mūsų 
laikais yra atsilikę iki ne
įtikėtino primityvumo. Tau
tos kyla tada ir tiek, kiek 
gyvenime seka Kristaus pa
liktais dėsniais. Tai yra ne 
vien Bažnyčios atstovų žo
džiai, tai pripažįsta kiekvie
nas, kas kritiškai seka gy
venimų.

Tikrai, kas yra Dievas, 
kas yra žmogus, jeigu jam 
Dievas skiria tiek dėmesio.

Ilgai krikščionys nesuta
rė, kurių metų dienų minėti 
Kristaus gimimų. Tiktai 
septintame mūsų eros šimt
metyje vieningai pradėjo 
minėti Kristaus gimimų 
gruodžio 25-jų. Iki tol šven
tė įvairiai : sausio, kovo, ge
gužės mėnesiais. Turėta 
įvarių tam sumetimų. Pav. 
kovo mėnesį parinkdavo dėl 
dienos ir nakties ilgumų su- 
silyginimo. Tai buvo pasau
lio sutvėrimo minėjimo die
na, kovo 25-toji. Tada, sim
boliškai, ir turėjo ateiti pa
saulio Išpirkėjas. Vėliau ki
lo teorija, kad tų dienų Kris
tus pradėtas Marijos įsčio
se. šv. Augustinas parėmė 
tų teorijų: pradėtasis kovo 
25 dienų Kristus, gimė 
gruodžio 25 dienų.

Kaip pažymi "Lietuviško
ji Enciklopedija", įtakos tu
rėjo ir pagoniškosios "Sol 
invietus" šventės simbolika. 
Sol — lotynų kalba — saulė. 
Nors popiežius Leonas Di
dysis penktame šimtmetyje 
įspėjo nejungti Kristaus su 
saulės kultu, kartų kartos 
jungė Kristaus mokslų su 
šviesa, su šviesos šaltiniu, 
su saule.

Kalėdinė lietuvių giesmė, 
lyg apjungdama žiliausių 
senovę su krikščionybės 
dvasia, poetiškai skelbia: 
"Kalėdų rytų saulė pražy
do ..."

Neretai Kalėdų rytų Bet
liejuje, Kristaus gimimo 
vietoje, siautėja dulkių pri- 
sotinti vėjai, baidydami ke
leivius iš gatvių. Neretai 
Kalėdų rytų žydi skaisčioji 
saulė žydrame Izraelio dan-

RIMAS DAIGŪNAS

zijas būtų galima daug pa
sakyti ne tik abstrakčių 
minčių, o iš žmonių gyve
nimo patirties. Nors ir sun
ku suprasti žmogaus vertę, 
bet jų branginkime. Kas sa
vęs nesuniekina, to nesunie
kins ir nenuvertins joki 
žmonių pasikėsinimai. Ku
ris save niekina, jo vertės 
niekas neapgins, nepakels.

Kristaus atėjimo šventė, 
jo palikimas tebūna visų 
džiaugsmui ir išganymui, gausių 1977 metų.

Linkėdamas visiems Dievo . 
palaimos, linkiu daug 
džiaugsmo, paguodos šiose 
šventėse ir Dievo palaima
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Amerikos Lietuvių Tautines Sąjun
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
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Linksmų šventų Kalėdų ir laimia

gų Naujųjų Metų linkime visiems Dir

vos skaitytojams, rėmėjams, bendra

darbiams ir Vilties draugijos nariams.

Vilties Draugijos Valdyba

guje. Tada mažytis Betlie
jau miestelis nuostabiai pa
sikeičia Kalėdų išvakarėse. 
Gruodžio 24 dienų Jeruzalė
je, dideliame mieste už de
šimties mylių, sueina dide
lė maldininkų minia. Susi
daro ilga eisena, dvasiškių 
vadovaujama procesija, kal
votais keliais iškeliaujanti 
iš Amžinojo Miesto į Kris
taus gimimo miestų. Maldi
ninkai žengia į pietus, kelias 
banguoja šlaitais ir nuožul
numais. Maldininkai eina 
aplankyti Betliejų ...

Dabar Izraelyje gyvena 
apie 20,000 graikų-katalikų, 
apie tiek pat graikų-orto- 
doksų, 10,000 Romos katali
kų. Yra dar apie porų tūks
tančių kitų krikščionių: ma- 
ronitų, armėnų bažnyčios, 
etijopų. Krikščionių dabar 
Izraelyje apie 55,000. Jų 
skaičių padidina turistai pi
ligrimai. Nebodami netikros 
pusiaukariškos būklės Izra
elyje, jie atvyksta į šventų
jų žemę tūkstančiais. Kalė
dų šventėje jie visi, vieti- 

• niai ir turistai, jungiasi 
vienon procesijon ir vieno 
siekio vedini, giedodami ka
lėdines giesmes, keliauja 
dešimtį simboliškų visų 
krikščionių vienybės mylių.

Į Betliejaus Manger aikš
tę sueina 20,000 maldininkų. 
Tomis iškilmingo pakilimo 
valandomis mažas pilksvai- 
gelsvas miestelis praranda 
Rytų miestelio snaudališkų 
koloritų. Didelės, šventiškai 
nusiteikusios maldininkų 
minios, spalvingi dvasiškių 
drabužiai, chorai ir giedoji
mai, religinių simbolių gau
sa — viskas tai sudaro įspū
dingų preliudų į Kalėdų die
nų. Betliejus nebuvo ap
griautas Izraelio karuose. 
Miestelis pilnas senų pasta
tų, archaiškų šventovių. 
Kaip visad, šios dienos rei
kalai stumia istorijų net iš 
šio didžiai istoriško miesto 
gatvių. Dar nėra našaus is
torijai saugoti paskirto se
novės žymių prezervacijos 
įstatymo. Seio pastato 
frontonų barbariškai "mo- 
dernina", nes to reikia pre
kybai. Kino teatro vitrinos 
reklamuoja amerikietiškų 
filmų. Gatvės skelbimas siū
lo pirkti siuvamų mašinų ar 
motociklų. Toks yra kasdie
niškas, prozaiškas Betlie
jus... Milžiniškos maldi
ninkų minios Mangero aikš
tėje kelioms valandoms su- 
grųžina Betliejui mistiškų 
jo reikšmę žmonijos kultū
ros ir religijų istorijoje. To
mis valandomis mažytis Iz
raelio miestelis tampa di
džiuliu pasaulio krikščionių 
minčių, sentimento, vilčių ir 
tikėjimo centru.

Rusų egzilio rašytojas 
nobelininkas Ivanas Buni
nas lankėsi šventojoje že
mėje. Po skaidria, anot lie
tuvių giesmės, žydinčia Bet
liejaus saule, rašytojas ieš-

kojo Betliejuje akmeninės 
trobelės, kurioje gyveno 
dailidė Juozapas, jo žmona 
Marija ir vaikutis Jošua. 
Buninas aistringai ieškojo 
akmeninio tokios trobelės 
slenksčio, ant kurio, Rytų 
papročiais, šakaliukais žai
dė Didysis Kūdikis. Bakū
žių buvo daug, ir rašytojas 
norėjo tikėti, kad viena jų 
yra autentiška ir todėl šven
ta. Vėliau Buninas sukūrė 
ta tema puikų eilėraštį: 
"Kristus”.

Lietuviai turi tai temai1 
sukurtų giesmę "Kalėdų ry
tų saulė pražydo". Mūsų 
giesmė lygiuojasi į poetiš- 
kiausius kalėdinių metaforų 
aruodus. Bet okupuotoje 
Lietuvoje tai laikoma reli
ginio pogrindžio reiškiniu, 
prieštarybinio nusistatymo 
deklaracija. Barbariškieji 
režimo biurokratai nejaučia 
istorijos eismo, kultūrinių 
procesų grožio, religinio pa
saulio mistiškumo. Įdomu, 
ar okupuotos Lietuvos šven
tyklose suskambės ši gra
žuolė giesmė? Įdomu, ar da
lyvaus'^lietuviai turistai 
maldininkai Betliejaus Man- 
gero aikštės procesijoje, ar 
skambės jų lūpose "Kalėdų 
ryta saulė pražydo ..." ?

• Vysk. V. Brizgvs linki 
visiems, kurių pasišventi
mo dėka Dirva lanko lietu
vius, malonių Kristaus Gi
mimo švenčių ir Dievo pa
laima gausių 1977 motų.

• Poetas Balys Auginąs, 
kurio eilėraščius Dirvos 
skaitytojai su? malonumu 
skaito, šv. Kalėdų proga pa
rašė specialų Dirvai eilėraš
tį ir linki visam Dirvos šta
bui linksmų šv. Kalėdų ir 
laimingų N. Metų. Ačiū už 
eilėraštį ir linkėjimus.

ANTIBOLŠEVIKINIS 
LEIDINYS

Muenchene, Vokietijoje, 
anglų kalba leidžiamas An- 
tibolševikinio Tautų Bloko 
leidinys ”ABN Correspon- 
dance” savo paskutiniame 
numeryje paskelbė per 8 
puslapius straipsnį apie Ni
jolę Sadūnaitę, kurių oku
pantų teismas nuteisė trims 
metams priverstinių jų dar
bų, apkaltinęs jų "Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroni
kos spausdinimu bei plati
nimu.

Faktiškai ukrainiečių re
daguojamas ABN leidinys 
išsamiai atpasakojo N. Sa- 
dūnaitės nuteisimo istorijų 
ir ta proga aprašė lietuvių 
tautos priešinimusi okupan
tui. Straipsnio pabaigoje 
nurodytas jos adresas Mor
dovijos priverstinųjų darbų 
stovykloje.

Prie straipsnio teksto pri
dėtos kelios iliustracijos, 
vaizduojančios bendrų lietu
vių ir ukrainiečių demons
tracijų praeitų.vasarų Man- 
chesteryje, Didžiojoje Bri
tanijoje, pavergtų tautų sa
vaitės proga.
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'Spiegei’ afera
Kaip matome iš nūdienių 

įvykių, demokratiniame re
žime didžiausias žvalgybos 
institucijų priešas yra ... 
sava spauda. Iš dalies tai 
natūralus reiškinys, nes 
spauda negali pakęsti pa
slapčių — jos uždavinys yra 
jas atskleisti, o žvalgyba 
turi dirbti slaptai. Be to, 
abi pusės yra linkusios savo 
priviligijuotą padėtį išnau
doti savo naudai.

šiame krašte ČIA ir FBI 
savo politiniams tikslams 
išnaudojo prezidentai Ken- 
nedy ir Johnsonas, o už tai 
nukentėjęs Nixonas fakti- 
nai ėjo jų pėdsakais. Vokie
tijoje Gehlenas buvo dide
lis kanclerio Adenauerio 
gerbėjas ir į socialdemokra
tų vado Brandto ieškojimą 
atlydžio šaltajame kare žiū
rėjo šnairiai. Iš kitos pusės, 
kai, Gehlenui jau išėjus 
pensijon, jo įpėdinis gen. lt. 
Gerhard Wessel įsakė pa
ruošti populiarią knygą apie 
Maskvos agentą Heinz Fel- 
fe, apie kurį jau kalbėjom 
pereitoje šios serijos tąso
je, Brandto vyriausybė įsa
kė jos spausdinimą sulaiky
ti. Knyga tačiau buvo su
rinkta ir jos korektūra kaž 
kaip pasiekė Der Spiegei re
dakciją, kuri, žinoma, ją pa
skelbė. Kiek anksčiau tas 
pats Spiegelis buvo prida
ręs nemažai bėdos Gehlenui.

Apskritai1 imant, Gehle
nas palaikė gerus ryšius su 
spauda, duodamas jai infor
macijų, kurias laikė skelb
tinom, kas, savaime aišku, 
nebuvo paslaptim ir spau
dos žmonėms. Vokiečių ma
gazinas Der Spiegei, kuris 
yra panašus į Amerikiečių 
TIME ar NEWSWEEK, ta
čiau už juos didesnis ir dau
giau lėšų išleidžiąs redakci

DIDELIS PASIRINKIMAS 
PUOŠNIŲ IR PASKUTINES 
MADOS KAILIŲ!

Tel. 263-5826 
(įataigoa) ir 
677-8489 
(buto)

185 North Waba*h Avenue 
Chicago, III. 60601 2nd Floor

GERIAUSIA DOVANA 
BET KOKIA PROGA 
Rasite pas vienintelį 
lietuvį kailininkų 
Chicagoje 

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

jai, labai nemėgo Bavarijos 
vado Franz Josef Strausso, 
kuris dabar savo krikščionis 
socialus nori išplėsti visoje 
Vokietijoje kaip konserva
torių partiją, visai atsiski
riant nuo ” su liberalė ju
siu” krikščionių demokratų. 
1962 metais Straussas bu
vo krašto apsaugos minis
teris Adenauerio kabinete. 
Jo politiniai priešai, jų tar
pe tūlas pulkininkas Mar- 
tin, dirbąs krašto apsaugos 
ministerijoje, Spiegeliui pa
tiekė eilė slaptų dokumentų 
apie tų metų rudens vokie
čių kariuomenės manevrus, 
kurie Straussą kompromi
tavo, vaizduodami jį atomi
nių ginklų panaudojimo ša
lininku.

Prieš paskelbdamas tą 
medžiagą, Spiegelis tačiau 
kreipėsi į BND (Bundes- 
nachrichtndienst) atstovą 
Hamburge pik. Adolf Wicht 
su dešimt klausimų, į ku
riuos atsakė BND spaudos 
ryšininkas Winterstein. Tai 
buvo tokie rūšies klausimai, 
į kurios atsakymą galėtų 
duoti kiekvienas žurnalis
tas, gerėliau susipažinęs su 
karine padėtimi. Der Spie
gei tuos atsakymus įdėjo į 
savo prieš Straussą nu
kreiptą straipsnį, kuriame 
buvo daug slaptų duomenų, 
gautų iš pik. Martino. To
kiu būdu skaitytojai galėjo 
susidaryti įspūdį, kad visa 
medžiaga buvo gauta iš 
Gehleno institucijos BND.

Straipsnis buvo paskelb
tas 1962 m. spalio 8 d. Ka
dangi jame buvo duomenų, 
klasifikuotų kaip valstybi
nė paslaptis, vyriausybė nu
tarė kirsti smūgį jos nemė
giamam Spiegeliui. Spalio 
26 naktį į Spiegelio redak
ciją buvo pasiųsti būriai po

licijos, kurie ją iškratė ir 
suėmė redaktorius, kalti
nant juos valstybės išdavi- • 
mu. Per kratą buvo rastas 
pik. Wicht raštelis, kurį ga
lima buvo laikyti įspėjimu 
apie įvyksiančią kratą. Dėl 
to ir jis buvo suimtas. 
Newsweek tada rašė: ”Most 
Germans are convinced 
Wicht acted on Gehlens or-' 
ders.” Taip galvojo ir pats 
Adenaueris iki tol didelis 
Gehleno gerbėjas ir rėmė
jas. Gehlenas pareikalavo 
oficialaus prokuratūros tar
dymo, kuris įrodė, kad BND 
neturėjo nieko bendro nei 
su Spiegelio straipsniu ir 
negalėjo žinoti apie ruošia
mą jo redakcijos kratą. At
rodė, kad Spiegelis bandė 
sukompromituoti BND tam, 
kad paslėpus tikrus doku
mentų išdavėjus pačio 
Strausso ministerijoje ...

Apie visą tą aferą savo 
laiku buvo plačiai rašyta 
DIRVOJE. Apskritai imant, 
ji pasibaigė Spiegelio lai
mėjimu ir Adenauerio vy
riausybės prestižo kritimu. 
Ji kuriam laikui sugadino 
Gehleno santykius su Aden- 
aueriu ir sukėlė ilgus gin
čus apie BND vaidmenį ir 
reikalingumo. Pulk. Wicht, 
kuris buvo pasipiktinęs 
Gehlenu dėl jo neužstojimo 
suėmimo metu, gavo pa
kvietimą dirbti Spiegelio 
redakcijoje su daug dides
niu atlyginimu.

STUMBRAI 
LIETUVOJE

Vokiečių kalbos kraštuo
se paplitęs mėnesinis žurna
las ”Das Tier” gruodžio nu
meryje paskelbė straipsnį 
”Po dviejų šimtų metų per
traukos vėl stumbrai Lietu
voje”. Korespondencijoje iš 
Lietuvos straipsnio auto
rius Algimantas Kamičaitis 
aprašo stumbrų išnykimą 
Lietuvoje prieš 200 metų ir 
pastebi, kad už etnografi
nės Lietuvos ribų esančioje 
Baltvyžio girioje paskuti
nis stumbras buvęs brako
nierių nušautas 1920 me
tais.

1969 m. pirmoji stumbrų 
pora apgyvendinta Pašilių 
girioje Panevėžio rajone. Tų 
pat metų rugsėjo mėnesį iš 
rytų pats atkeliavo vienas 
stumbras, bet jo kilmė ne
buvo aiški, jis atskirtas nuo 
draustinyje įkurdintų stum
brų. Po dviejų šimtų metų 
pertraukos 1971 m. Lietu
voje gimė pirmasis stumb
riukas. Iki šių metų gegužės 
mėnesio Lietuvoje gimė 20 
stumbriukų, bet trys jau
nikliai dėl nepalankių oro 
sąlygų išgaišo.

Pasak autoriaus, šių die
nų Lietuvoje gyvena 10 su
augusių stumbrų. Jiems pa
vestas 5,000 hektarų miško 
plotas. Visų Lietuvoje gi
musių stumbrų vardai pra
sideda ”Lie-”, t. y. trimis 
pirmomis Lietuvos pavadi
nimo raidėmis. Lietuvoje 
gyvenančių stumbrų atei
ties perspektyvos vertina-

Kalėdų belaukiant
Nors vėlyvo rudens pa

geltę lapai dar kur nekur 
kabo ant medžių šakų, ta
čiau žiemos rūbas jau gau
bia žemę. Gamtoje viešpa
tauja tyla ir lengvutės bal
tos snaigės nepaprastu 
grakštumu artėja prie že
mės. Tai tylusis ir dangiška 
ramybę dvelkiąs .metų lai
kas.

Ruošiamės švęsti Kalė
das, tą didžiausią pasaulio 
įvykį, didžiausią visų laikų 
sukaktį. Tai žemiško 
džiaugsmo šventė, tai dan
gaus dovana žemei. Todėl 
nenuostabu, jog ši šventė 
liko vieną džiaugsmingiau
sių pasaulio švenčių. Kris
tus gimdamas atnešė pasau
liui tikrąjį gyvenimą, lai
mę, viltį ir meilę. Gyvenimas 
juk ir yra džiaugsmas, jei 
jis tobulas ir reiškiasi mei
le. šio džiaugsmo visi žmo
nės ieško, bet ne visi jį vie
nodai supranta. Vieni jo 
ieško krautuvėse, kiti Kalė
diniuose subuvimuose ir t.t., 
Gal jo kibirkštėlę ten ir su
randa, bet tikrąjį džiaugs
mą galima surasti, tik sura
dus Betliejaus prakartėlė.ie 
pasislėpusį džiaugsmo šal
tinį.

Gyvename techniniam 
šimtmety, kuriame žmogus 
gali savo gyvenimą dar to
buliau vesti negu prieš dau
gelį metų, šiandien žmogus 
gali didžiuotis visu tuo ką 
jis yra sukūręs, tačiau jis 
bijo savo kūrybos ir bijo 
pats savęs. Bijo todėl, nes 
dažnai pasimetęs, užmiršta, 
jog kiekvienas techninis lai
mėjimas nemažina, o didina 
jo atsakomybę. Jis mato, 
kad savo vidiniu gyvenimu 

mos palankiai, nors galuti
nai jų išlikimo galimumai 
paaiškėsią tik po to, kai jau 
Lietuvoje gimę stumbrai 
patys susilauks prieauglio 
ir jį išaugins savo jėgomis 
be pašalinės pagalbos.

INGRIDA BUBLIENĖ

pažangos nepadaręs, o tech
nika yra jį pralenkusi, šian
dieninis žmogus per daug 
nukrypęs į materializmą, į 
laikinojo pasaulio garbini
mą.

Metę žvilgsnį į mūsų vi
suomenę, pastebime, kiek 
yra rūpesčių ir nesantaikų. 
Kokia sunki mūsų kova už 
pavergtos tėvynės laisve. 
Tėvynėje tauta kenčia fizi
nę ir dvasinę priespaudą.

Tokioj aplinkoj mes išgy
vename šiandien tylųjį Ad
ventą ir artėjančią džiaugs
mo šventę Kalėdas.

Tačiau šių metų Kalėdos 
nėra vien tik didelio istori
nio įvykio prisiminimas ar 
tai kadaise gimusio Kris
taus šventė. 1976 metų Ka
lėdų šventė yra Kristaus 
atėjimas į mūsų tarpą šiais 
metais. Ir šių Kalėdų metų 
į kiekvieno širdis beldžiasi 
tas, kuris prieš du tūkstan
čius metų beldėsi į Betlie
jaus gyventojų duris. Tada 
Jo niekas nepriėmė, visos 
durys buvo uždarytos. At
verkime Jam savo širdis. 
Tieskime vieni kitiems bro
lišką ranką, atskleiskime 
savo meilę ir nuolankumą 
vienas kitam. Pasiryžkime 
labiau gerbti kiekvieną bro
lį ir sesę, skelbkime ne tik 
žodžiais, bet darbais krikš
čioniškąją artimo meilę, 
Mūsų darbai bus našesni ir 
mes sukursime stipresnę ir 
nepalūžtamą ateitį ateinan- 
čiom kartom. Tada sulauk
sime tikro kalėdinio džiaug
smo, tada surasime Betlie
jaus prakartėlėje pasislė
pusį džiaugsmo šaltinį.

CHIEF DIETICIAN
Saga Food Service needt* a Chief 
Dielician in it's Health Care Division. 
Mušt be ADA/RD witb minimum of 
3 years experience. Position offers in 
top benefit package in the industry. 
Salary open. Openings throughout 
Midwe»t. Send resume to JERRY 
CRIEWAHN. 2970 SO. NINTH ST.. 
KALAMAZOO, MICHICAN 49009.

An Equal Opportunity Employer 
(46-51) 
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STASIO GUDO NETEKUS
Ruduo. Lapkritis mėnuo. 

Tai audringiausias metų 
laikas. Tuo laiku dažniausia 
lyja, daužosi vėjai ir rauna 
didžiules pušis ir ąžuolus. 
Tokj šakotą ir stiprų kaip 
ąžuolą iš mūsų tarpo išplėšė 
negailestinga mirtis — ne
tekome Stasio Gudo. Buvo 
tai kietas žemaitis. Savo tė
vynę Lietuvą mylėjo labai 
nuoširdžiai ir visokiais bū
dais jai tarnavo. Ragino lie
tuvius laikytis vienybės, 
ugdyti lietuvybę ir palaiky
ti kovingą dvasią.

Stasys Gudas gimė 1907 
metais gegužės 16 d. Gargž
duose, Kretingos apskrity
je. Tėvai vertėsi prekyba, 
turėjo krautuvę ir arbatinę. 
Stasio laikais Gagžduose 
lietuviai jau buvo susipratę, 
skaitė iš Prūsų atgabentą 
lietuvišką spaudą ir laikraš
čius. Jo senelis Jurgis ir tė
vas Antanas buvo knygne
šiai. Jie taip pat padėdavo 
bėgliams nuo caro valdžios 
pereiti Prūsų sieną. Gyve
nant Gargžduose, Stasį už
klupo Pirmas Pasaulinis ka
ras. Gargždai buvo sude
ginti. Užtat šeima persikėlė 
gyventi į Kulius, mamos tė
viškę. Vokiečiams okupavus 
Lietuvą, pradžios mokyklo
se vaikai turėjo mokytis vo
kiškai. Taigi ir Stasį tos 
kalbos mokė vokietis "žan- 
daras”. Prie Žemaitijos bad- 

mariškų gyvenimo metų, 
1918-1919, prisidėjo gana 
tragiškai siautusi "ingels- 
ka" ar ispaniška influenza. 
Daug žmonių mirė. Mirtis 
neaplenkė ir Stasio šeimos. 
Mirė tėvelis palikdamas ma
mą su dviem paaugliais vai
kais vargui' ir nedatekliui... 
Tačiau ji nepalūžo. Stasiui 
jau buvo laikas stoti į gim
naziją. Taigi kunigo Cho- 
dokausko paruoštas išlaikė 
egzaminus į Telšių Saulės 
gimnaziją 1922 metais tu
rėdamas jau 15 metų. Tais 
laikais daugelį karas suvėli
no laiku mokytis. Nauja ap
linkuma, kiti draugai, ir 
konkretus tikslas — moks
las, žavėte žavėjo Stasį. No
rėdamas pasistūmėti moks
le perėjo į Telšių mokytojų 
seminariją 1924 metais. Be 
to, ten buvo geresnės sąly
gos, nereikėjo mokėti už 
mokslą, ir baigus seminari
ją tuojau galėjai gauti dar
bą mokykloje.

Būdamas gimnazijoj ir 
seminarijoj Stasys buvo 
veiklus jaunuolis. Priklausė 
ateitininkams, skautams, 
šauliams ir Geležiniam Vil
kui. Buvo ne tik eilinis na
rys, bet moksleivių šaulių 
būrio vadas ir kitų organi
zacijų pirmininkas. Baigęs 
mokytojų seminariją buvo 
Navarėnų pradžios mokyk
los vedėju nuo 1929 iki 1930
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metų. Pašauktas karinėn 
tarnybon 1930 metais Kau
ne įstojo į Karo mokyklą ir 
ją baigė 1931 metais jau
nesnio leitenanto laipsniu. 
O vėliau baigus universitetą 
buvo pakeltas į leitenantus. 
Išėjęs i š Karo mokyklos, 
buvo Tauragės pradžios mo
kyklos vedėjas 1931-33 me
tais, taip pat Tauragės šau
lių būrio vadas ir Tautinin
kų apskrities sekretorius.

Persikėlęs į Kauną 1933 
metais buvo Trečios Mokyk
los vedėju ir įstojo į Vytau
to Didžiojo Universitetą, į 
Ekonomijos Fakultetą. Stu
dijavo vakarais, nes dieno
mis dirbo. Buvo Kauno Tau
tininkų apskrities sekreto
rius, o vėliau pirmininkas, 
ir Jaunosios Lietuvos Cent
ro Valdybos narys. Būda
mas Universitete drauge su 
dabartiniu Generaliniu Kon
sulu Anicetu Simučiu ir ki
tais draugais įsteigė stu
dentų atsargos karininkų 
Korp! Ramovę. Kurį laiką 
buvo tos Korp! pirmininkas. 
Ta korporacija plėtėsi ir bu
jojo. Korporantai buvo 
drausmingi ir veiklūs. Ypa
tingai pasižymėjo ruošdami 
Kariuomenės su Visuomene 
Susiartinimo šventes. Tai 
buvo Lietuvos Kariuomenės 
pažiba ir parama. Turėjo 
gražias sueigoms uniformas 
ir vėliavą. Jiems žygiuojant 
Kaune Laisvės Alėja, po 
kojų žemė drebėjo ir už
traukus dainą mergelių šir
dys dunksėjo. Universitetą 
baigė 1937 metais gauda
mas diplomuoto ekonomisto 
vąrdą. 1937 m. spalio 2 d. 
sukūrė šeimą su mokytoja 
Veronika Pikšryte.

Nuo 1935 iki 1938 metų 
buvo mokesčių inspekto
riaus padėjėju Kaune, ir 
1939 metais buvo paskirtas 
Raseinių mokesčių inspek
torium. Rusams užgrobus 
Lietuvą buvo atleistas iš 
darbo Kaune, ir tada trum
pai dirbo Panevėžio Teatre 
buhalteriu. Rusus išvijus, 
vėl grįžo į Kauną ir iki pa
bėgimo į Vieną — Austri
ją, buvo Kauno žemės ūkio 
Ministerijos Buhalterijos 
skyriaus direktorium. Vie
noje dirbo kabelių ir metalų 
fabrike buhalterium. Vokie
tijoje Muehldorfo Pabaltie- 
čių DP stovykloje buvo 
UNRRA ir TRO tarnautoju 
ir tos stovyklos Lietuvių 
Komiteto pirmininkas nuo 
1946 iki 1949 metų. Buvo 
taip pat Muencheno Apy
gardos lietuvių bendruome
nės narys. Matydamas gy
vą reikalą supažindinti nors 
šiek tiek amerikiečius ir vo
kiečius su Lietuvos istori
ja, geografija ir kultūra pa
rašė informacinę knygelę 
trimis kalbomis, "Lithua- 
nia, Lietuva, Litauen” 1945 
metais, kurią išleido Lietu
vių komitetas Muehldorfc. 
Knygelės viršelis buvo pa
ruoštas . tautinės spalvos 
juostele ir Gedimino stul

pais. Tai buvo tremtyje pir
mas informacijos ir rekla
mos šaltinis apie Lietuvą.

Į New Yorką atvyko 1949 
metais gegužės 4 d. ir ten 
išgyveno iki mirties, čia jis 
įsijungė į organizacinį ir 
kultūrinį darbą. Įsirašė į 
New Yorko Tautininkų I 
skyrių Brooklyne ir į ALTą. 
Nuo 1963 iki 1965 muvo 
ALT valdybos direktorius 
ir iždo globėjas. Priklausė 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubui ir pirmininkavo. Įsi
steigus lietuvių veteranų 
sąjungai "Ramovė” buvo 
jos nariu ir pirmininku. Bū
damas ilgus metus veiklus 
tautininkas ir rūpindamasis 
jų gerove, 1958 m. gruodžio 
13 d. įsteigė ALT Sąjungos 
Rytų Apygardą, kuriai pir
mininkavo. 1965 m. rugsė
jo 28 d. perdavė pirmininko 
pareigas Vincui Gruzdžiui, 
Philadefphijos skyriui. Da
bar tos Apygardos pirmi
ninku yra Algirdas Jonys.’ 
Tik atvykęs į Ameriką įsi
rašė į SLA 126 kuopą, ku
rioje būdamas prirašė daug 
naujų narių. Perėmęs iš 
Stasio Jakšto pirmininko 
pareigas išbuvo jose iki pat 
mirties.

Dalyvavo taip pat ir 
Amerikos politiniame gy
venime. Buvo Respublikonų 
partijos narys ir Amerikos 
lietuvių respublikonų vado
vas (chairman). Jis vadova
vo Gubernatoriaus Nelson 
Rockefellerio perrinkimo 
kampanijai lietuvių tarpe ir 
šiaip daug jam talkininka
vo. Už aktyvumą respubli
konų partijos rinkimuose ir 
Gub. N. Rockefellerio išrin
kimą, Stasys Gudas buvo 
apdovanotas auksiniu me
daliu 1970 m. lapkričio 3 d. 
ir gavo asmenišką padėkos 
laišką. Tiems rinkimams 
pravesti buvo išrūpinęs lie
tuviškiems radijams ir lai
kraščiams "Dirvai” ir "Dar
bininkui” apmokėtus skelbi
mus po 250 dolerių. Tas žy
gis buvo gera lietuviams 
reklama, kuri kėlė jų presti

žą amerikiečių akyse. Kai 
Rockefelleris buvo paskir
tas viceprezidentu, už pa
siųstą jam sveikinimo tele
gramą gautas gražus lietu
viams skirtas paties Rocke
fellerio pasirašytas atsaky
mas.

Pradžioje Amerikoje Sta
sys Gudas dirbo įvairiose 
firmose ir fabrikuose. Pas
kui apsistojo pastoviai dirb
ti rūbų siuvykloje. Ten dir
bo ilgesnį laiką ir gavo pen. 
siją. Vienu tarpu dirbo N. 
Y. Statė taksų tikrinimo 
įstaigoje. Vakarais lanky
davo real estate kursus ir 
įsigijo real estate salesman 
teises, šioje srityje dirbo 
šiek tiek iki mirties.

Stasys buvo geras tėvas 
ir šeimos galva. Savo duk
ras išmokslino. Vyresnioji, 
Gražina baigė City Univer
sity of New York įsigydama 
chemijos daktarės laipsnį ir 
yra Assistant Professor 
Queensborough kolegijoje. 
Jaunesnė, Audronė baigė 
sociologijos mokslus City 
College of New York ir dir
ba miesto darbą savo sri
tyje.

Kaip matome Stasys Gu
das daug dirbo ir kūrė. Tik
tai nepagydoma vėžio liga 
jį pakirto. Trejetą metų 
sunkiai sirgęs, išlaikęs ke
turias dideles operacijas ir 
daug kentėjęs, 1976 m. lap
kričio 7 d., Memorial ligo
ninėj, Manhattane, puse de
šimtos iš ryto mirė. Palai
dotas lapkričio 10 d. Cy- 
press Hills kapinėse.

Mielas Stasy, Tu iškelia
vai ir palikai dar daug už
simotų darbų. Mes Tavo 
vienminčiai ir bendradar
biai jausime tą spragą. Bet 
Tavo Tėvynės meilė, darbš
tumas, pasiryžimas dirbti 
Laisvai Lietuvai ir kovoti 
dėl jos Nepriklausomybės 
■bus mums visiems geru pa
vyzdžiu, kuri mes sieksime 
įgyvendinti. Ilsėkis ramy
bėje, Stasy!

Draugas ir kaimynas,
Jurgis Kiaunė
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■ laiškai Dirvai
ATVIRAS PAKLAUSIMAS 

ANTANUI DIRŽIUI
Tamsta "Dirvos” Nr. 32 

— 6 pusi, rašei apie New 
Yorke Lapkričio 13-tos žy
gio atskaitomybę sekančiai; 
"Kad anoji 60 tūkst. atskai
tomybė buvo duota visuo
menei susirinkime N. Y. Pa
teikta detaliai ir pavyzdin
gai. Pelno liko per 16 tūks
tančių dolerių, šiuo likučiu 
domėjosi LB New York Apy
gardos Valdyba š. m. vasa
rio 14 d. Apygardos suva
žiavime šis žygio gryno pel
no klausimas buvo iškilęs, 
tačiau vadovybės buvo pa
aiškinta (kokios vadovy
bės? A. B.), kad visas rei
kalas randasi archyve, tai
gi, reikalas baigtas.”

Mano supratimu visą rei
kalą sudaro: pajamos, išlai
dos ir 16 likutis dabar, A. 
Diržio teigimu randasi ar
chyve. Kokiame ir kieno nu
tarimu 16,000 dol. virš 10 
m. laikomi ne banke, o ar
chyve ?

Kodėl buvęs žygio Komi
tetas tą 16,000 dol. likutį, 
nepadovanojo Tautos Fon
dui, ar Lietuvių Bendruo
menei ?

Aš ir daug kitų Lapkričio 
13 žygyje aktyviai dalyva
vome, finansavome, tai 
kiekvienas ir turi teisę rū
pintis, kad likutis būtų su
vartotas naudingai, organi
zacijų, kurios dirba Lietu
vos laisvinimui.

Aš Romą Kezį, kaip vei
kėją, visuomenininką pa
žįstu. Ji gerbiu, už pozity
vius nuveiktus darbus, bet 
jo neužgaudamas prašau 
paaiškinti per spaudą, kur 
iš tikrųjų yra Lapkričio 13- 
to Žygio likutis, nes A. Dir
žio paaiškinimas nieko ne
paaiškino.

Alfonsas Burneika 
New Britain, Conn.

D. G. DIRVOS Redaktoriui
Nors ir neaišku, kodėl 

Stasys Barzdukas pasirin
ko DRAUGĄ (rugsėjo 25 
d. laiškas — "Kuriamas 
Naujas Veiksnys?”) pasisa
kyti dėl DIRVOS vedamo
jo, bandyta tame pat 
DRAUGE nurodyti jo klai
dinančius pareiškimus. Re
dakcija mano laišką apkar
pė tiek, kad iš jo pasidarė 
lyg ir pasiteisinimas prieš 
S. Barzduką, vietoje jo laiš
ke prasikišusių visuomenės 
klaidinimų nurodymo.

Kadangi DIRVA šiuomi 
buvo tiesiog paliesta ir ka
dangi čia išryškėja iniciaty
vos slopinimas, prašyčiau 
vietos pilnam mano laiško 
tekstui.

Vilius Bražėnas
Fort Myers, Florida

LAIŠKAS DRAUGUI
Stipriai nustebino Sta

sio Barzduko sugebėjimas 
trumpame rugsėjo 25 d. 
laiške DRAUGUI padaryti 

tiek klaidinančių pareiški
mų, kad ilgai truktų į vi
sus pilnai atsakyti.

Laiške "Kuriame naujas 
veiksnys?” jis nenurodė, 
jog Floridos visuomeninin
kų svarstytų išvada, kad 
”nė viena mūsų organizaci
ja nesanti pajėgi pajungti 
kitas organizacijas” sude
rintai veiklai buvo taikoma 
tik Floridai. Tuomi jis su
darė ar galėjo sudaryti 
įspūdį, kad floridiškiai 
svarstė visos Amerikos, ar 
net viso pasaulio lietuvių 
veiklos derinimą. Būtų ge
ra, žinoma, jei kuri nors or
ganizacija įstengtų Floridos 
veiklą suderinti'. Tai, tačiau, 
vietines sąlygas žinantiems, 
neatrodo šiuo metu įmano
ma.

Galima spėti, kad S. Barz
dukas į minėtąją išvadą 
taip jautriai atsiliepė ma
nydamas, jog nepajėgumo 
pajungti išvada buvo taiko
ma kuriai nors jam arčiau 
širdies esančiai organizaci
jai. Priešingai: šis klausi
mas svarstytose iškilo ne
ri,pritariant organizacijos, 
kuri, kaip pagrįstai galima 
įtarti, yra gan atokiai nuo 
S. B. širdies, pasisiūlymui 
derinti Floridos veiklą.

Barzdukas pranešė Drau
go skaitytojams, kad suva
žiavusieji priėjo "išganin
gos išvados” (jis paėmė ka
butėse), ir dar kokios išva
dos: "steigti visai naują 
veiksnį”. Iš kur jis paėmė 
"išganingos išvados” citatą 
težino gal tik pats S. B.: nei 
suvažiavime nei reportažuo
se apie išganymą rods nie
kas nekalbėjo, kaip niekas 
neužsiminė nei naujų veiks
nių steigimo. Todėl toksai 
S. B. teigimas labai priartė
ja prie skaitytojų klaidini
mo. Pagaliau net ir pats 
Barzdukas paverčia niekais 
savąjį "naujo veiksnio” tei
gimą cituodamas rugsėjo 
16 d. DIRVOS vedamąjį: 
"veiklos lygiagretumui ir 
pastangų susikryžiavimui 
išvengti kiekvienoje Flori
dos lietuvių gyvenvietėje 
reikėtų sudaryti kokio nors 
pobūdžio tarporganizacine 
komisiją.” Argi KOKIO 
NORS POBŪDŽIO komisija 
gali reikšt veiksnį, ar bent 
jau organizaciją?!

Svarstybų išvada, jog 
Floridoje teks veikti ski
riant daugiau pastangų Lier 
tuvos laisvės bylai, negu 
"lietuvybės išlaikymui", ga
lėjo užgauti Barzduko opią 
vietą. Tačiau, naudojant jo 
paties žodyną, mūsų išva
da atrodo esanti "tikroviš
kesnė”. čia, Floridoje, nesi
tikima per daug vestuvių, o 
ypač krikštynų. Todėl nei 
vaikų darželiai nei lituanis
tinės mokyklos nepareika
laus daug energijos.

S. Barzdukas savo laiške 
panaudojo net rugsėjo 16 d. 
TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE 
tilpusio Al. Gimanto raši

nio antraštę — "Dideli už
mojai, silpnos jėgos”, lyg 
ta ahtraštė būtų rašinio au
toriaus taikyta tariamiems 
floridiečių užmojams nau
jus veiksnius steigti. Ir čia 
jis nuslydo ant žurnalistinio 
sąžiningumo, ar bent atsa
kingumo, ribos: "T. ž.” ant
raštė buvo taikyta lietuvių 
pajėgumui išrinkti į JAV 
Kongresą lietuvį ar net ir 
palankų kitatautį. Tad ši 
antraštė buvo nepagrįstai 
panaudota kaipo paantrini- 
mas Barzduko bandymui 
"Floridos pensininkams” ar 
jų vienybės siekimo pastan
goms pašiepti.

Net ir atmetus veiksnių 
steigimo kaltinimą lieka ne
aišku, kodėl būtų dar dides
nis nusikaltimas ■"steig
ti”. .. "dargi sritinį... 
veiksnį”. Manytumei, jog 
"Floridos pensininkai” susi
lauktų rūsčių priekaištų ne 
vien tik iš S. B., jeigu jie 
bandytų svarstyti veiklos 
derinimą kitose valstijose. 
Kas nors teisėtai galėtų pa
tarti nekišti nosies į jiems 
nežinomus reikalus.

S. B. primena Vliką, Ben
druomenę, Altą ir klausia: 
”ar nesiektina jų darbų de
rinimo?"... Būtinai siekti
na! Tačiau — jei derinimas 
siektinas veiksniams, kodėl 
tas pats "derinimas” neleis
tinas Floridoje, kai to "no
ri Floridos pensininkai”. 
.Nejaugi todėl, kad ... ne tie 
žmonės ... ėmėsi iniciaty
vos?

Dėl "Floridos pensininkų 
ir dėl pensininkų aplamai 
reikia atskiro žodelio. Pir
miausia — Floridoje ne 
vien jie tegyvena. Net ir ge
ra dalis suvažiavusių Fort 
Myers svarstybosna buvo 
dirbantieji. Antra — net ir 
pensininkai ne būtinai yra 
sukalbėjusiom smegenim ar 
visais sustingusiais sąna
riais. Nevienas dar liežuvį 
apverčia, plunksną rankoje 
išlaiko, smegeninę gaivio
mis mintimis pravėdina. 
Neskubėkime jų^nurašyti į 
nuostolius, nes jie turi bent 
du dalyku, kurių jaunesnie
ji neturi: patirtį ir daugiau 
laiko. Todėl, kol S. Barzdu
kas ar kas kitas smulkiai 
nenurodys, kaip išrišti veik
los derinimo ir įvairių vei
klos sričių atstovavimo 
klausimus Floridoje, bandy
sime patys sėsti prie vieno 
stalo ir ieškoti, nors ir tek
tų būti apšauktiems "veiks
niais” ar kuo nebūtų.

Vilius Bražėnas 
Ft. Meyer, Fla.

DIRVA MIELAI 
LAUKIAMA

šalia, prenumeratos, pri
dedu ir kuklią aukelę Dir
vai, kad ji iš gaisro degė
sių prisikėlusi taptų dar 
derlingesne dirva bran
džiam tautiniam pasėliui. 
Dar pridursiu penkiagrašį, 
dirbdamas Lietuviškųjų Me
lodijų radi jo valandėlės pro
gramoje, būdamas vienas iš 
programų redaktorių, daž
nai radijo programose pa
naudoju, gal geriau tariant,

Pianistė Julija Rajauskaitė-Petrauskienė po konceito apdo
vanota gėlėmis. J. Paulausko nuotr.

RAJAUSKAITĖS PIANO REČITALIS
Pianistė Julija Rajauskai

tė-Petrauskienė š.m. gruo
džio 5 d. davė piano rečitalį 
Alexian Brothers ligoninės 
naudai, Elizabeth, N. J., ku
ris praėjo dideliu pasiseki
mu. Buvo pilnutėlė salė žmo 
nių ir už bilietus ligoninė su
rinko virš tūkstančio dolerių 
Programą pradėjo Čiurlio
nio preliudais ir Banaičio lie
tuviškų dainų melodijomis. 
Toliau atliko Šopeno, Listo, 
Debussy, Albeniz ir Kracha- 
turian.

O buvo taip: kai vieną kar
tą Julija Rajauskaitė koncer
tavo Montclair didžiojoj me
no galerijos salėje, ten daly
vavo iš Alexian Brothers li
goninės keletas broliukų su 
jų viršininku Brother Ro- 
nald. Jie buvo ląbai sužavėti 
jos muzikiniu talentu ir tuoj 
po koncerto pakvietė rečita
liui pas save. Ir kada, jiems 
nustačius dieną, ji pasakė 
jog tebūna ‘Benefit Concert’ 
jie pabrėžė, kad tai didelė lai 
mė ir kad tai pirmas tokio 
aukšto lygio koncertas jų 
istorijoje.

Kitas Julijai Rajauskaite- 
Petrauskienei 1976 metų ga- 

panaudojame Dirvos veda
mųjų ir kitų aktualių 
straipsnių mintis mūsų pro
gramoje. Tad Dirva mielai 
laukiama mano namuose. 
Tad ryžto ir sėkmės linkiu 
Jums Redaktoriau Jūsų 
sunkiose, bet didžiai, atsa
kingose pareigose. c

Albertas Misiūnas 
Detroit. Mich. 

GERIAUSIA DOVANA
ŠVENČIŲ PROGA šeimai ir artimiesiems — K. 

Bielinio fondo premijuota knyga: PĖDOS MIRTIES 
ZONOJE. Jos autorė Elena Juciūtė, septynerius me
tus iškalėjus Sibiro tundrose ir vergų darbo stovyk
lose, aprašo savo pergyvenimus.

šios knygos jau net tris laidas išleido L.š.S.T. Si
mo KUDIRKOS kuopa New Yorke. Gaunama visuose 
knygų kioskuose, pas platintojus ir tiesiog pas leidė
jus, rašant adresu: K. Bačauskas, 84-5r 86th Avė., 
VVoodhaven, N. Y. 11421. Knygos kr Ina — $10.00 
(USA). . (50-1)

le reikšmingas įvykis buvo, 
kai lapkričio mėn. ji pradėjo 
dėstyti fortepijoną Princeto- 
no universitete Westmins- 
ter Choir kolegijoj.

Lietuvių visuomenė verti
na ir džiaugiasi savo iškiliais 
talentais, džiaugiasi ir pianis
tės pradėtu profesiniu darbu 
tačiau tikisi, kad ji ir lietuviš* 
kojo pasaulio neapleis. Ji 
yra atlikusi visą eilę koncer
tų įvairiose vietose bei vals
tybės, visuomet muzikos krL 
tiku puikiai įvertinama, pub
liką iš kart užimponuojanti.

Kas neturi progų atsilan
kyti į jos koncertus, tam yra 
maloni proga Julijos talentą 
išgirsti prieš keletą metų iš
leistoje muzikos plokštelėje.

MOLDMAKERS
JR. MOLDMAKERS 

MACHINISTS
MOLD DESIGNERS

Movė to Kalamazoo, Mich. No traffic 
problema, 4 colleges, fishing, hunt* 
ing, skiing, pension plan, 4 weeks 
vacation after 5 yeara, we will 
Sponaor,

MOL-BEE, INC.
1811 Vanderbilt Rd.

Kalamazoo, M i. 49002
616-327-3023

(50 I)

MAINTENANCE 
MECHANICS

Permanent openings for mill* 
wrights experienced in heavy equip- 
ment and machinery. Applicants mušt 
have 4 years^of experience in mecha- 
nical maintenance with apecific ex- 
perience in some of the following: 
Burning and Welding, Diesel Engines, 
Hyraulics Conveyor systeins, Blue- 
print and Diagram reading. Hourl 
rates $6.50 plūs exellent benefits.

INTERNATIONAL SALT 
COMPANY 

216-651-7200 
Equal Opportunity Empioyer 

(51-1)
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Viktoras sėdėjo prie savo 

rašomojo stalo, įbedęs žvilgs
nį į platų langą, pro permato
mą snaigių sluogsnį žiūrėda
mas į tolį, anapus plačios, 
dar tebežaliuojančios pievu
tės, apsuptos plačiašakėmis 
sidabrinėmis eglėmis. Jų 
viršūnės buvo padengtos plo
nais balto sniego mezginiais, 
o šakų smaigaliuose suposi 
snaigės, lyg didžiulės, mie
guistos plaštakės. Valandė
lė tylos ir poilsio buvo malo
ni, nors ilgas trijų nedarbo 
dienų švenčių savaitgalis jo 
nedžiugino. Jo įstaigos nuo
lat besivarstančios durys ilsi 
si ramiai užrakintos triukš
mingame miesto centre. 
Bendradarbiai, su pirkiniais 
po pažastimis, paraudusiais 
veidais, ne visada nuo šalčio 
ar vėjo, seniai išskubėjo į 
šventiškais kepiniais ir eglu
čių sakais pakvipusius na
mus. Tik jis neskubėjo nie
kur. Šaligatviuose pasipylu- 
sioje pirkėjų minioje, prieš
kalėdinio triukšmo chaose, 
jis jautėsi vienas ir lyg pasi
metęs. Paskutiniųjų prieš
šventinių minučių rankų pa
spaudimai, linkėjimai sekre
torėms, kolegų draugiški šū
kavimai seniai išblėso prabė

TIKROVE AR SVAJA?
AURELIJA BALASAITIENE

gusios dienos šešėliuose. V ik- koks netikėtas svečias prieš 
toras nemėgo Kalėdų laiko
tarpio. Jis visada jausdavo 
stiprią nostalgiją, kurios ob
jektas jo laikui paklususioje 
širdyje beveik išblėso. Tik 
retkarčiais švystelėdavo jau- vo tik keletą kartų matęs, 
nutis, Kamėją primenantis 
veidelis, apsuptas tamsiais, 
lygiais palaukais, kurių šilki
nį švelnumą jis vis dar galė
jo jausti savo delnuose.

Dar tik kelios savaitės, 
kaip jis persikraustė į savo 
naują butą, pabėgęs nuo did
miesčio dirbtinos prabangos 
su elevatoriais, mygtukais ir 
nepažįstamaisiais savo buto 
koridoriuje. Pasitaikė puiki 
proga išnuomoti nedidelį, 
bet ištaigingą butą pas lietu
vį pramoninką, su kuriuo su
sipažino vieno koncerto me
tu. Viktoras buvo patenkin
tas savo pasirinkimu, nors 
neįprasta priemiesčio tyla 
kartais net spiegė jo ausyse.

Staiga prieangyje pasigir
do lengvi žingsniai. Argi

pat Kalėdas? 0 gal laiškane
šys su sauja reklamų?... Pa
šokęs, atidarė duris. Tarp
duryje stovėjo jo naujoji šei
mininkė, kurią jis iki šiol bu-

UŽGIMIMO 
GIESMĖ
BALYS AUGINĄS

GIRIOJE įmigę eglės ošia, 
Viršum žalių galvų — 
Dangus,
Nušvitęs, nuostabus — 
J j angelai žvaigždėm 
Kalėdų naktį puošia.
Ir vėjo stygos sidabrinės - 
Lyg aidas dieviškos 
Lopšinės------

Vidunakti,
Kai Piemenėlis gims — 
Eglutės ir Taikos žvaigždė 
Tamsiam pasaulyje nubus —

Tada stebėsis eglės žalios, 
Snieguolių žėrinčiom akim:
Ėriukai ir vilkai,
Ir žmonės geros valios, 
Balandžiti šviečiantys pulkai,
Ir žudančios panterų gaujos, 
Nuvargę minios skruzdėlių — 
(Tartum tamsus šios žemės kraujas) — 
Visi sava būtim pajus,
Kokia Naktis tyli, 
Kokia Naktis Taikia-----

Ir šią vienintelę 
Stebuklų Naktį, 
Siela žmogaus — tyra, 
Kaip skambanti lyrą,
Ir paprasta — kaip ašutas: 
Joje ir meilė
Ir ramybė srūva — 
Širdis taip prie širdies 
Arti, arti — —

Ir mes gyvi —
Ganytojo šventu alsavimu — 
Į vieną krūvą
(Kaip grūdas žvirgždo) 
Supūsti---------

-- Atleiskit, kad trukdau. 
Gal esate labai užimtas? - 
melodingu balsu kalbėjo apy 
jaunė moteris.

-Netrukdote, ponia. Labai 
malonu. Malonėkite į vidų. 
Dar nesu pilnai susitvarkęs, 
bet turėsiu net keletą laisvų 
dienų, tai pamažu susitvar
kysiu, - pasitraukdamas į šo
ną atskė Viktoras.

- Aš norėčiau iš jūsų ma
žytės paslaugos, jei galiu ... 
Ačiū, aš esu labai užimta pa
siruošimu šventėms. Jūsų 
svečių kambarys tikrai pui
kiai atrodo, tuo labiau, kad 
nėra kam netvarkos daryti. 
- Jos maloniame, patrauklia- 
me veide pasirodė šypsena, 
kuri Viktorą savotiškai vilio
jo, lyg toji šypsena primintų 
jam ką nors jau seniai pa
miršto, seniai iš gyvenimo 
pašalinto.

- Jei pajėgsiu, aš tamstos 
paslaugoms, ponia, - galan
tiškai nusilenkdamas užtikri 
no jis.

- Mano vyras dabar prieš 
šventes taip užimtas, kad jo 
vakarais visiškai nematome. 
Andriukas ir Daina įsivilko 
eglę ir žada ją šį vakarą pa
puošti, bet nepajėgia jos pa
statyti. Atrodo, kad reikia 
stiprios vyriškos rankos. Gal 
jūs...? - ji klausiamai pažvel 
gė į Viktorą.

- Aš tuojau ... Tik turiu 
prisipažinti, kad su eglutė
mis neturiu jokios patirties.

Susisagstęs švarką, Vikto
ras nusekė ponią Augienę. 
Didžiuliame svečių kambary
je ant tamsiai auksinės spal
vos kilimo gulėjo parvirtusi 
didžiulė eglė, o abipus jos tu
pėjo paaugęs berniukas ir ne 
didukė mergaitė. Jam įėjus 
vaikai pasikėlė ir nusišypso
jo!

-- Susipažinkit. Tai And
rius ir Dalia. Čia mūsų nau
jasis nuomininkas, ponas 
Viktoras Linkaitis. Būkit 
mandagūs, vaikai. Perdaug 
neįkyrėkit, o ponas jums pa
dės. Aš pati turiu tęsti savo 
ruošos darbus. Tikiuosi, kad 
man atleisite ...

Ji jau buvo beišeinanti 
pro šalutines duris, bet stai
ga sustojo ir vėl kreipėsi į 
Viktorą:

- Atleiskit, kad esu tokia 
išsiblaškiusi. Aš savo vyro 
ir savo vardu jus kviečiu pas 
mus Kūčių vakarienei, jei ne 
turite geresnės vietos, - su 
šysena pridūrė ji. - Žinau, 
kad kvietimas gan pavėluo
tas, bet... - ir ji, klausiamai 
žiūrėdama į Viktorą, laukė 
atsakymo.

- Ačiū, ponia, mielai, - at
sakė jis negalvodamas, tarsi 
tuos žodžius kažkas jam įsa
kė ištarti, apie juos net ne
pagalvojus. Viktoras nieka
da savo elgesyje nebuvo im-

pulsyvus, todėl, 
kalbėti, jis jau gailėjosi savo 
neapgalvoto atsakymo.

-- Puiku. Bijojau, kad atsi
sakysite. Tai prašau ryt va
kare apie šešias. - Ir ponia 
Augienė paskui save uždarė 
duris, dar kartą visiems nu
sišypsojusi.

- Kaip linksma! Pas mus 
bus daug svečių, ir Kalėdų 
Senelis, - plonomis rankytė
mis suplojo mažoji Dalia. - 
Ir aš gausiu daug dovanų ...

- Neplepėk tiek daug. O 
ar gausi daug dovanų, tai 
dar niekas nežino, nei tu pati* 
Tu nebuvai visus metus la
bai gera, - su vyresnio bro
lio autoritetu balse sesutę 
bartelėjo aukštas, lieknas 
Andrius.

- Kame gi problema? - pa
klausė Viktoras, žiūrėdamas 
į eglės nusmailintą kotą, ku
ris nelygiai kyšojo kreivai už 
dėtame bronziniame bazės 
žiede. Trys ilgi sraigtai, ku
riais reikia priveržti kotą, 
buvo nelygiai išsikišę.

- Atrodo, kad sraigtas už
rūdijęs, todėl negaliu jo pri
sukti. Bijau nulaužti, - pa
aiškino Andrius, - o Dalia 
net eglės palaikyti neįsten
gia.

Viktoras pabandė sukti 
sraigtus. Ir jo stipri ranka 
jų nepajudino.

- Eisiu pasieškoti kokio 
nors įrankio. Gal ir naują 
sraigtą surasiu. Grįšiu už 
keletos minučių.

- 0 ar aš galiu su tavimi 
eiti? -- prisiartinusi mažytė 
paklausė, visu savo kūneliu 
supanašėjusi i klaustuką. - 
Aš dar nemačiau, kaip jūs 
gyvenate. Ar pas jus niekad 
nėra svečių?

- Gerai. Eime visi kartu, 
- atsakė Viktoras į Dalios žo 
džių potvynį. Jis nesijautė 
jaukiai tokios mažos mergy
tės artumoje ir jam buvo 
sunku su ja vesti pasikalbė
jimą. Tačiau ji buvo paver
giančiai meili.

Visi trys atsidūrė Viktoro 
rūsyje, kurio viename šone 
ant ilgų, naujai išlakuotų len 
tynų, buvo išrikiuotos įvai
raus dydžio dėžės.

- Man čia patinka, - pypte
lėjo Dalia, rankytėmis liesda 
ma medinę skrynutę, kurios 
dangtelis buvo atšokęs. Tuo 
tarpu Viktoras, atidaręs ne
didelę metalinę dėžę, iš jos

vos baigęs išėmė kelis sraigtus, atsuk
tuvą ir varžtą.

- 0 kas čia? - paklausė Da
lia, rankoje laikydama gels
vą objektą, kuris savo forma 
priminė žvėries galvą.

- Pasakysiu mamai, kad 
tu visur landžioji, ir nebus 
Kalėdų Senelio, - rimtai pyk
telėjo Andrius.

- Čia liūto galva, - atsakė 
Viktoras, imdamas ją iš Da
lios rankų.

- Ar galiu arčiau ją apžiū
rėti? - paklausė staiga susi
domėjęs Andrius. - Atrodo 
lyg ji būtų labai sena ir iš
skaptuota iš dramblio kaulo.

- Labai teisingai pastebė
jai. Taip, tai yra dramblio 
kaulo drožinys, - atsakė Vik
toras.

-- 0 kodėl jos apačia įdu
busi? - paklausė Andrius.

-- Ji buvo pamauta ant laz
dos. Tai lazdos rankena.

- Ar jūs vaikščiojote su 
lazda? Ar jums skaudėjo ko
ja? - paklausė Dalia, su užuo 
jauta peržvelgdama Viktorą 
nuo kojų iki paties viršugal
vio.

- Ne, mažyte. Toji lazda 
priklausė labai nepaprastam 
žmogui. Ir tai vienintelis at
minimas, kurį iš jo turiu. Jis 
jau seniai miręs ...

- Ar galiu parodyti mamy
tei? - ir vėl klausė ji su ma
tomu palengvėjimu balse, 
kad Viktoras nebuvo palie
gęs ...

- Gal kada nors kitą kartą. 
Dabar turime daug darbo.

-- Aš žinau kada - Kūčių 
vakarą. Mes visi sėdime il
gai, žiūrinėjame dovanas ir 
pasakojame istorijas. Tada 
jūs galėsite ir šitą liūtą tėve
liams parodyti ir papasakoti 
apie tą gerą poną. - Dalios 
akytės buvo pilnos entuziaz
mo. - Ar prižadi?

- Pažiūrėsim, pažiūrėsim, 
- apramino mažąją Viktoras 
imdamas Dalios radinį ir įsi
dėdamas jį į švarko kišenę.

Netrukus ties didžiuoju 
Augių svečių kambario lan
gu stovėjo puošni plačiašakė 
eglė, kurios viršūnėje ties 
pačiomis lubomis žvilgėjo 
daugiakampė sidabrinė 
žvaigždė.

Kūčių diena atėjo pasipuo
šusi, kaip nuotaka. Ties Vik
toro langais jau nebesimatė 

(Nukelta į 8 psl.)
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ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ 

švenčių proga savo draugus ir 

pažįstamus sveikina ir linki 

malonių švenčių

STELLA ir VYTAUTAS 
ABRAIČI Al

Fords, N. J.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ

proga savo gimines, bičiulius ir visus

Elizabetho apylinkės lietuvius

sveikina

Dr. STASYS PETRAUSKAS 
ir

RAJAUSKAITĖ-PETRAUSKIENĖ
158 Park PI.

Elizabeth. N. J.

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 Asbury savininkai

515 Fourth Avė., Asbury Park, N. J.

Tel. 776-9783

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga visus savo klijentus, gimines ir 
artimuosius bei Elizabetho lietuvius 

sveikina

JONAS VELIČKA
IR ŠEIMA

TAVERNOS SAVININKAI

168 First St. 
Elizabeth, N. J. 07206 

Tel. 351-4840

Tikrovė ar...
(Atkelta iš 7 psl.) 

pievutės žalumo, o eglės jos 
pakraštyje stiepėsi i dangų 
savo baltais siluetais. Vikto
ras, besiruošdamas į svečius 
Kūčių diena, vargais nega
lais su savo sunkiu nauju au
tomobiliu pajėgė išvažiuoti 
ir nupirkti dovanėlių Augių 
šeimai. Grįžus iš krautuvės 
į butą, vėl išbalusi tyla ėmė 
jį slėgti. Užsistatęs radio 
aparatą ir pasiklausęs oro 
pranešimų, kad didžiulė snie
go pūga sukausčiusi beveik 
visą Šiaurinę Ameriką, jis 
aparatą išjungė ir užsistatė 
savo mėgiamas lietuviškas 
plokšteles. ‘Aš esu senas jū
rininkas ...' sodrus lietuviš
kas bosas nostalgiškai atsi
mušė į šviesias kambario 
sienas.

Pamažu atslinko vakaras. 
Nors dangus jau buvo sute- 
męs, tačiau sniego žvilgėji
mas skverbėsi per tamsą, ir 
lauke vis dar atrodė šviesu. 
Smulkus sniegas lengvais pū 
keliais tebekrito žemėn.

Augių svečių kambaryje 
jau buvo keletas svečių, visi 
daugiau ar mažiau pažįstami 
Viktorui įėjus, jį pasitiko 
Rimgaudas Augius.

- Malonu, pone Linkaiti, 
jus matyti mano artimiausių 
bičiulių ir šeimos tarpe šį 
šventą Kūčių vakarą, - nuo
širdžiai ištiesęs ranką, svei
kinosi šeimininkas ir, už al
kūnės paėmęs svečią, ėmė 
vesti nuo vienos svečių gru
pės prie kitos. - Aš labai dė
kingas, kad jūsų dėka ir eglu
tė laiku pastatyta. Girdėjau, 
kad jūs net ir blizgučius pa
dėjote Daliai sudėstyti, kur 
ji pasiekti negalėjo.

-- Man buvo tikras malo
numas ir nauja patirtis, po
ne Augiau.

Viktoras jautėsi maloniai 
patrauktas to simpatingo, 
judraus žmogaus. Jo lietuvis* 
kame veide nesimatė to šal
čio ir išdidumo, kuris dažnai 
lydi staigiai paturtėjusius 
imigrantus. Židinyje degė 
plati liepsna, žiežirbos ret
karčiais suspraksėdavo ir, at 
simušusios į apsauginį meta
lo tinklą, numirdavo, kaip 
paukščiai, nelaisvėje atmušę 
sparnus į narvo sienas.

-Gerąvakarą. Džiaugiuo
si, kad jūs su mumis, - svei
kinosi ponia Augienė, kurios 
patraukli išvaizda šį vakarą 
ypatingai išryškino jos dailią 
figūrą, o kukli šukuosena, 
įrėminusi jos beveik klasiš
ką veidą, jam teikė idealius 
rėmus. Viktoras ir vėl vijo 
nuo savęs įkyrias mintis, ku
rios jį prisiminti kažkur tolu
moje, laiko sūkuriuose din
gusį, beveik užmirštą veidą. 
‘Fata Morganą’, sušnabždėjo 
jis sau, pasijutęs staiga kaip 
Sacharos keleivis, tolumoje 
matąs oazes ar baltabokš- 
čius miestus. Kuo arčiau jų, 
tuo greičiau jie tolsta ir 
dingsta, palikdami ištrošku
sį, nusiminusį keliautoją su 
karšto smėlio sauja ...

- Apgailestauju, kad kiek 
vėluosime. Mes laukiame 
mano sesutės, kuri turi kiek
vienu momentu atskristi iš 
Los Angeles, - bendrai į

(Nukelta į 9 psl.)

KALĖDOS, I976 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

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga savo gimines, draugus, 

pažįstamus ir visus Dirvos 

skaitytojus sveikina

PRANAS SLEPETIS

Elizabeth, New Jersey

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga gimines, bičiulius, visus klijentus 

bei apylinkės lietuvius sveikina

GENOVAITĖ ir KAZYS 
TREČIOKAI

INSURANCE AND TRAVEL AGENCY

376 Mercer Avenue

Union, N. J. 07083

Tel. 687-4033

Elizabetho, N. J. ir apylinkių lietuvius, 

savo bičiulius, gimines ir pažįstamus 

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga sveikina

PETRAS ir BRONĖ LUKAI

5 3 I Elizabeth Avė. 

Elizabeth. N. I.
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SEASONS GREET1NGS 
to our Lithuanian friends. 

Sveikiname!

Mayor & Urs. Tom Durni
Elizabeth, N. J.

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

lietuvius sveikina

EDVARDAS ir JANĖ
V V

SISAI
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

Tikrovė ar...
(Atkelta iš 8 psl.) 

svečius kreipėsi šeimininkė. 
-Telefonas gali suskambėti 
kiekvienu momentu.
- Mes visada drauge Kū

čias valgome, visvien kur to
ji mano miela giminaitė be
būtų. Ji net iš Brazilijos ir 
Afrikos atskrisdavo ir nie
kad nesivėluodavo, - pridėjo 
Rimgaudas. Jo balse nebu
vo nepasitenkinimo. Grei
čiau jame girdėjosi savotiš
ka pasididžiavimo gaida.

- Mano sesuo yra gydyto
ja -idealiste. Ji keliavo su 
garsiuoju Hope laivu - skra
jojančia ligonine ... Bet da
bar ji yra Amerikoje. Dau
giau giminių neturime nei 
čia, nei Lietuvoje, todėl jos 
atvykimas visada mūsų na
muose yra šventė.

Staiga suskambėjo telefo
nas. Ponia Augienė pakėlusi 
rageli, ėmė klausytis, grei
tai pasakydama keletu žo
džių. Kalėdinė muzika nuslo 
pino jų garsų.

- Taigi, sėsime. Ji vargše
lė, sniego pūgos užklupta, tu 
ri skristi aplinkiniu keliu, to
dėl be vidurnakčio pas mus 
nebus... Paliksime jai plotke- 
lę ... Rimgaudai, kviesk sve
čius prie stalo, - kreipėsi į 
vyrą ponia Augienė, pati 
dingdama virtuvėje.

Seniai Viktoras buvo pra
leidęs Kūčių vakarą tokioje 
jaukioje aplinkoje. Jam bu
vo skanūs Kūčių patiekalai, 
gražus Augių šeimos lietu
viškas ceremonialas, malo
nūs svečiai ir sklandus po
kalbis. Po vakarienės visi su 
kilo į svečių kambarį laukti 
Kalėdų senelio. Vaikai turė
jo eiti i viršų ‘nusiplauti ran
kų*. Tuo tarpu Rimgaudas 
trenkęs išlaukines duris ir 
padaręs triukšmą, skubiai 
po eglute metė iš prieangio 
rūbinėje paslėpto maišo do
vanas.

Kai po geros valandos Au
gių svečių kambaryje nutilo 
Dainos krykštavimas, padė
kos ir juokas, svečiai ėmė 
skirstytis, dėkodami šeimi
ninkams už gražias Kūčias ir 
kviesdami Kalėdų vizitui 
pas save. Pagaliau ir Vikto
ras pakilo.

- Ne, pone Linkaiti, jūs 
neikite. Mudu vistiek neisi
me miegoti, nes turime lauk
ti Noros sesers. Vaikai su
guls, o mes galėsime, ką 
nors sriūbčiodami, dar pasi
kalbėti, - Viktorą sulaikė šei
mininkas.

- Neikite, prašau, - prisi
dėjo ponia Nora. Aš greitai 
virtuvėje apsitvarkysiu ir 
ateisiu pas jus. Visi drauge 
lauksime mano sesutės. Be 
to, ji pirmą kartą bus mūsų 
naujuose namuose ...

Viktoras perdaug nesigin
čydamas sėdosi ant sofos ša
lia židinio. Jis neturėjo kur 
skubėti, o Augių namų at
mosfera jam buvo maloni. 
Jis jautėsi kaip senas pažįs
tamas. Tik to keisto jausmo, 
kuris visada kildavo jame, iš 
arčiau pažvelgus į ponią Au
gienę, jis negalėjo nusikraty 
ti. Tuo tarpu mažoji Dalia, 
abiem rankytėmis suspaudu 
si didžiulę vaikščiojančią ir 

(Nukelta į 10 psl.)

Visus skyriaus rėmėjus, bičiulius ir. 

prijaučiančius, sveikiname su 

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS 

ir linkime

LAIMINGŲ 1977 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 

7% metinį procentą.

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 NAUJŲ METŲ 

proga.

Savo gimines, draugus, ir visus 

pažystamus, apylinkės lietuvius 

SVEIKINA

Albinas ir Natalija Subačiai

2 Pine Street, Cranford, N. J.
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ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ 

proga.

Savo draugus, ir visus pažįstamus

SVEIKINA

Pranas Damijonaitis

2 Pine Street, Cranford, N. J.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga, esamus ir būsimus klijentus 

sveikina

PETER GAIDIS
0WL LIQŲEUR STORE

639 Newark Avė.
Elizabeth, N. J.

Tel. 352-3259

Užsakymai pristatomi be atskiro 
primokė] imo.

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

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 Morm Avė., Elizabeth, New Jersey 
Phon* 289-0800 ♦ Mambar Padėtai Dapoatt Insurance Corporation

Tikrovė ar...
t (Atkelta iš 9 psl.) 

kalbančią lėlę, prisišliejo 
prie jo ir su tikru nekalto vai 
ko pasitikėjimu, padėjusi gal 
vytę prie jo šono, maldaujan 
čiai sušnabždėjo:

- Ponas, ar tu dabar atne
ši liūto galvą. Tu pažadėjai 
ir jo istoriją papasakoti. Pa
žadėjai Kūčių vakarą tėve
liams ją parodyti. Kūčių va
karą reikia pažadus tęsėti...

-- Kokią liūto galvutę? - 
nugirdęs Dalios žodžius pa
klausė Rimgaudas Augius, 
nešdamas svečiui stiklinaitę 
ant sidabrinio padėklo. - Ar 
tu mūsų svečiui pradedi įky
rėti?

- Jis pažadėjo ... Jis paža
dėjo ... -- spyrėsi Dalia su vi
sa amžiaus energija.

- Gal galėtumei mane nuo 
to pažado atleisti? - paklau
sė jos Viktoras, nenorėda
mas šio vakaro drumsti se
nos praeities liūdnais prisi
minimais.

- Pone Linkaiti, ir man to
ji liūto galvutė įdomi, -- pri
sidėjo iki šiol tylėjęs And
rius, rankoje laikydamas di
džiuli teleskopą - savo bran
giausią kalėdinę dovaną.

- Kas čia per ginčai? Ko
kia liūto galvutė? - susido
mėjusi paklausė ponia Nora. 
Jos tamsūs plaukai spindėjo 
eglės žvakučių šviesoje. Tik 
dabar Viktoras pastebėjo, 
kad ji buvo labai smulki ir 
gracinga, savo žingsniais pri 
menanti per sniegą žings
niuojančią stirnaitę.

Viktoras buvo priverstas 
papasakoti apie Dalios radi
ni jo rūsyje.

- Dar tik dešimta valan
da. Iš tikro, kad turėtume 
kokią nors įdomią temą, gale 
tume ir tą jūsų liūto galvutę 
apžiūrėti, tuo labiau, jei su 
ja susijusi kokia istorija ... 
Aišku, jei tai jums priimtina
- atsargiai siūlė susidomėjęs 
šeimininkas.

-- Atrodo, kad turėsiu pa
klusti visų valiai..., - pakilo 
eiti i savo butą Viktoras.

- Ir aš kartu, - pyptelėjo 
Dalia, sugriebusi savo naują 
lėlę už plaukų.

- Palik čia. Nebūk tokia 
įkyri, -- subarė motina.

- Ponia, leiskit jai eiti su 
manim. Juk tai jos radinys,
- maloniai įsiterpė Viktoras, 
imdamas mažąją kompanijo- 
nę už rankos. -- Mes tuojau 
grįšime.

Kai Viktoras grįžo pas Au 
gius su Daina, išdidžiai neši
na liūto galvute, Rimgaudas 
buvo įsipatoginęs savo mė
giamoje kėdėje prieš židinį, 
o ponia Nora, su stiklinaite 
rankoje, sėdėjo ant sofos. 
Andrius ties langu bandė 
savo teleskopą. Viktorui at
sisėdus į jo pirmykščią vie
tą, Dalia ir vėl prisišliejo 
prie jo, iš rankų neišleisda
ma drožinio.

- Tai gali ir mums duosi 
pažiūrėti, Dalyte? - paklau
sė tėvas.

- Tik, kai ponas Viktoras 
papasakos istoriją ..Jis paža 
dėjo .

-4^»i, pabandysiu trum
pai papasakoti, kad nenusi- 

(Nukelta į 11 psl.)

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

J

Barbara Stukas, Vaclovas Žostautas, Kazys Ozolas. 
Albinas Stukas — vadovauja

Elizabeth, N. J. ir apylinkių lietuvius, 

savo bičiulius, gimines ir pažįstamus 

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga sveikina

JOHN PATRICK, Jr. 
su šeima

125 Parker Rd. 
Elizabeth, N. J. 07208 

Tel. Nr. 355-7140

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga savo klijentus, ir visus 
Elizabetho lietuvius sveikina

LEOKADIJA 
MARTINKONIS-SOMERVILLE

301 Second Street 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 SAVO 
KLIJENTUS, GIMINES, BIČIULIUS BEI 

ELIZABETH’O LIETUVIUS SVEIKINA

ALGEN PAINT CO.
MURALO—TRAD MARK PAINTS 

ENAMELS—VARNISHES 
WALLPAPERS AND VYNELS

639 Elizabeth Avė. EL 2-1759
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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, didelį 
pasirinkimą šviežios mėsos. Taip pat importuotų rūkytų 
dešrų, kumpių ir iš Vokietijos importuotų įvairiausių 

delekatesų.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga visus lietuvius ir savo klijentus 

. sveikina

SUMMIT & ELIZABETH
TRUST COMPANY

I

100 Fir»t St. New Jersey
Tel. 354-4000

Summit • New Providence • Elizabeth • Elizabethport

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga

savo draugus ir visus pažįstamus 

sveikina

JONAS ŠVEDAS

155 Clark PI.

Elizabeth, N. J.

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

Tikrovė ar...
(Atkelta iš 10 psl.) 

bostų ... Turiu savo pažadą 
tęsėti, - be mūšio pasidavė 
Viktoras.
- Aš džiaugiuosi, kad gale 

sime nenuobodžiaudami pra
leisti laiką, belaukdami ma
no sesers, - prisidėjo ponia 
Nora. - 0 paskui Dalytei 
bus laikas gulti, ir tada visi 
apžiūrėsime tą įdomų objek
tą.

- Tai buvo prieš tris de
šimtis metų, - pradėjo Vik
toras. - Aš buvau iš gyveni
mo vėžių išstumtas studen
tas, be universiteto, be na
mų, be šeimos. Mano tėviš
kė sudegė, bolševikams bė
gant iš Lietuvos 1941 metais 
Mano tėvai ir vyresnioji se
suo buvo išvežti i Sibirą. Ma
nęs neišvežė, nes aš buvau 
Vilniuje, universitete ...

Vokiečių okupacijos me
tais prasistumdžiau, tai tar
naudamas įvairiose įstaigose 
tai studijuodamas. Bet vo
kiečių valdžiai spaudžiant 
mūsų aukšto mokslo įstaigas 
ir gaudant jaunimą į darbus, 
aš pasiryžau stoti į dalinius, 
kai generolas Plechavičius 
per radio užtikrino, kad ture 
sime progos ginti savo rube- 
žių. Kaip žinote, iš tų paža
dų nieko neišėjo. Karas lie
ka karu, okupantas lieka oku 
pantu. Su tūkstančiais kitų 
jaunuolių, aš pagaliau atsidū 
riau be ginklo, tik su kario 
uniforma, ant kurio vieno pe 
ties buvo trispalvis lietuviš
kas trikampis, Norvegijos 
šiaurėje. Ten tūkstančiai to
kių kaip aš dirbo sunkius 
slaptų aerodromų statybos 
darbus. Mano batalijono va
das buvo vokietis. Vieną va
karą buvo pranešta, kad jis 
perkeliamas į rytų frontą, o 
jo vieton paskiriamas lietu
vis karininkas. Aš labai nu
džiugau, nors jo nei pavar
dės, nei rango niekas nežino
jo. Aš buvau gavęs vieną re
tų laisvų vakarų su teise išei 
ti iš stovyklos. Kur gi aš ga
lėjau eiti? Ar per užšalusius 
fiordus keliauti į rusų oku
puojamą Lietuvą? Į netolie
se esantį miestelį, kuris bu
vo paskendęs antarktikos 
nakties prieblandoje, įsi
skverbusioje ir į jo gyvento
jų ir į mūsų dvasią, nenorė
jau eiti. Nutariau pasivaikš
čioti žaviu, stačiu fiordo 
krantu, pabuvoti vienas su 
savo mintimis. Taip man be
vaikštant, netoliese sugirgž
dėjo žingsniai sušalusiame 
sniege. Manydamas, kad tai 
kuris nors iš mano nelaimės 
kolegų, aš atsigręžiau. Į ma
ne artinosi aukštas vyriškis, 
kurio veidą dengė seniai ma
tytos skrybėlės šešėlis. Jis 
ramstėsi į ploną lazdutę. Pri
siartinęs prie manęs jis pasi
sveikino norvegiškai. Many
damas, kad tai koks nors vie 
tinis norvegų patiotas, aš ne 
jučiomis krūptelėjau, gerai 
žinodamas gyventojų neapy
kantą vokiškas uniformas dė 
vintiems vyrams. Staiga jo 
akys kryptelėjo į mano petį. 
‘Jūs lietuvis?’ - paklausė jis 
manęs savo dailia lietuvių 
kalba. "Taip, tamsta', atsa
kiau beveik karišku tonu, 

(Nukelta 112 psl.)

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. LOW PRICES.

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

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga gimines, 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 savo gimines, draugus ir visus 

apylinkės lietuvius sveikina

VACLOVAS ŽOSTAUTAS
Newark, 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.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA

SAVO DRAUGUS IR PAŽĮSTAMUS 

SVEIKINA

JURGIS MIEŽAITIS
1248 Waverly Place

Elizabeth, N. J. 07208

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 

PROGA SAVO KLIJENTUS, GIMINES IR 
ELIZABETH’O LIETUVIUS SVEIKINA

J. & B. GRAND STORES
J. & B. LAGER — savini-nkai

Tel. 353-8424

209-11 3rd St. Elizabeth, N. J.
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LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR 

LAIMINGŲ N. METŲ LINKI'

THOMAS E. 
FERGUSON 

AUDITOR OF STATĖ OF OHIO

Visiems draugams ir pažįstamiems 

linkiu linksmų

KALĖDŲ ŠVENČIŲ

ir laimingų

NAUJŲJŲ METŲ.

Marija Peckienė

Sveikiname savo klijentus

ŠV. KALĖDŲ

ir

NAUJŲJŲ 1977 METŲ 

proga

TRANS-ATLANTIC
TRAVEL SERVICE

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 vaL patarnavimas

Tapkite knygos 
'TAUTINĖS MINTIES KELIU’ 

mecenatu ar rėmėju
------------------------Iškirpti----------------------

AMERIKOS LIETUVIŲ
TAUTINEI SĄJUNGAI
87-80 96th St.
Woodhaven, N. Y. 11421

"Tautinės minties keliu” knygą užsiprenumeruoju kaip
□ mecenatas.........................................$100.00.
Q garbės prenumeratorius.................. $ 50.00
□ prenumeratorius rėmėjas ................$ 20.00

(Čekius rašyti National Lithuanian Society of America, Ine. 
vardu).

Pridedu čekį sumoje |.......................

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

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

>l«v

Tikrovė ar...
(Atkelta iš 11 psl.) 

jausdamas jo balse natūralų 
autoritetą ir laukiau, kad jis 
tęstų pokalbi, kad nepaliktų 
manęs vieno toje nejaukioje 
antarktikos naktyje. ‘Dali
niai',* pusbalsiu konstatavo 
jis pats. Taip. Eilinis Vikto
ras Linkaitis’ ... Jis pradėjo 
manęs klausinėti apie mano 
namus Lietuvoje su giliu su
sidomėjimu. Pirmą kartą po 
beveik keturių metų, nuo to 
laiko, kai praradau ir tėviš
kę ir tėvus, sutikau žmogų, 
kuriam buvo įdomus mano 
gyvenimas ir kuris į mano 
beviltišką vienatvę įnešė 
šviesos spindulį. Mudu ėjo
me stačių fiordo pakraščių 
vingiais, toldami nuo mano 
stovyklos, ir aš vis dar neži
nojau nieko apie mano malo
nųjį nepažįstamą. Pagaliau 
išklausęs mano pasakojimo, 
jis pasisakė esąs naujas ma
no statybos batalijono vadas 
pradėsiąs pareigas eiti už 
dviejų dienų. Taip prasidėjo 
mūsų nepaprasta pažintis.

Naujajam vadui perėmus 
pareigas, mūsų gyvenimo są 
lygos kiek pagerėjo, nors 
drausmė buvo griežta, ir tar 
nybos metu jis man nedarė 
jokių privilegijų. Kartais 
galvodavau, kad jis nuduoda 
manęs nepažįstąs. Vienas 
dalykas darė jį mums visiem 
įdomų: ir su majoro unifor
ma mūsų naujasis viršinin
kas visada kairėje rankoje 
nešiojo dailią lazdelę, kurios 
kotą puošė iš dramblio kau
lo išdrožta liūto galva ... Ta
čiau atėjus laisvalaikiui, ku 
rio buvo labai nedaug, jis ma 
ne pasikviesdavo į savo pri
vatų barakėlį. Prie anglinės 
atviros krosnelės, už durų 
palikę šaltą Norvegijos žie
mą, mudu kalbėdavome apie 
senovės graikų filosofus, kar
tojome lietuvių poetų ištrau
kas ir leisdavome laiką savo
tiškai pakilioje, nuo realybės 
atitrukusioje atmosferoje. 
Apie save jis man nieko ne
pasakojo. Klausinėti nebu
vo patogu. Nenorėjau nusto
ti jo draugystės, kuri tapo 
man labai brangi ir reikalin
ga mano mentaliniam balan
sui išlaikyti. Tarp jo ir ma
nęs užsimezgė savotiški tė- 
vo-sūnaus santykiai, apie ku 
riuos niekas nežinojo. Vieną 
popietę mane iš darbo pašau 
kė pasiuntinys pranešdamas 
kad majoras norįs mane ma
tyti. Aš pasileidau beveik 
tekinas į dideliame barake 
esančią majoro būstinę. Ke
letas nepažįstamų vokiečių 
karininkų buvo prieškamba
ryje, kurie į mane pasižiūrė
jo su dideliu smalsumu, bet 
nieko nesakė. Aš, tinkamai 
atsaliutavęs, sustojau ties 
majoro rašomuoju stalu. Jis 
sėdėjo, savo išbalusį veidą 
paslėpęs delnuose. Pastebė
jęs mane,jis pakėlė akis. Jo 
veide matėsi didelis susirū
pinimas, kurį jis stengėsi pa
slėpti, bandydamas šypsotis. 
‘Užmirškim formalumus. 
Nuo šios dienos jūs turėsite 
naują viršininką. Aš išvyks
tu ilgon kelionėn, apie kurią 
daug pats nežinau ir apie ku
rią negaliu kalbėti. Bet į ta- 

(Nukelta į 13 psl.)

L. K. kūrėjas savanoris Vincas Misiulis svei
kinu mielus prietelius ir visus geros valios tautie
čius su Kalėdų šventėmis ir 1977 Naujaisiais Me
tais. Visiems linkiu geros sveikatos ir sėkmės, o 
rusiškų okupantų kryžiuojamai lietuvių 
tautai greitai išvysti laisvę.

Senatvės žlibumui mane nuo rašto skiriant, 
mieluosius sveikinu skiriama tautiniems reika
lams auka: Po 50 dol. Tautos Fondui, Balfui.

Po 25 dol. Tautinei spaudai: Dirvai ir Laisva
jai Lietuvai, Detroito Lietuviškų Melodijų radijo 
valandėlei, Windsoro mergaičių chorui "Aušra”, 
Vasario šešioliktosios gimnazijai.

Vincas Misiulis 
Detroitas, 1976 metų Kalėdos.

Eleonora ir Mečys VALIUKĖNAI

1 Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų pro

gomis, visiems prieteliams reiškia ge

riausios sėkmes linkėjimus.

Edą ir Vilius BRAŽĖNAI iš Fort

Myers, Floridos, sveikina bičiulius, pa

žįstamus ir tautiniai gyvus lietuvius šv. 

Kalėdų proga bei linki darbingų ir lais

vėjančių N. Metų.

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.

LINKSMŲ KALĖDŲ

IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

PROGA

SVEIKINAME GAUSIUS MŪSŲ KLIJENTUS 

IR LINKIME GERIAUSIOS 

SĖKMĖS.

PACKAGE EXPRESS AND 
TRAVEL AGENCY, INC.

1776 Broadway, New Yorlc, N. Y.
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Kūčių vakaro šiluma ir Kalėdų 
švenčių atsiminimai tenukelia mus į 
okupanto pavergtą Lietuvą ir teuždega 
mus naujiems vieningiems laisvinimo 
žygiams naujais 1977 metais.

Sveikindami visus geros valios pa
triotus lietuvius, linkime to naujo ryž
to veikloje, kad Užgimimo Šventė grei
čiau priartintų Lietuvos atgimimą lais
vėje.

Amerikos Lietuvių 
Taryba

Nuoširdžiai sveikiname visus 

mūsų draugus ir pažįstamus

ŠV. KALĖDŲ 

proga ir linkime laimingų ir 

džiaugsmingų 

naujųjų metų

Elena ir Kazimieras
POCIAI

Linksmų Kalėdų švenčių ir lai

mingų Naujųjų Metų visiems savo 

draugams ir pažįstamiems linki

Danutė ir Vytautas
R AMONI AI

Giminėms, draugams ir pažįsta

miems linkime linksmų Šv. Kalėdų ir 

laimingų Naujųjų 1977 Metų.

Vacys, Barbara ir Paulius
PETKAI

švenčių proga sveikiname visus 

lietuvius.

Alice ir Edmundas
MAŽIAI

iš Kalifornijos

Tikrovė ar...
(Atkelta iš 12 psl.) 

ve turiu prašymą, kuri išpil- 
dyk, lyg vykdydamas mirš
tančio paskutinę valią. Štai, 
čia du vokai. Vienas adre
suotas tau. Jį perskaityk, 
kai rasi progą. Kitas yra ad 
resuotas mano dukteriai, ku
rią turėsi kada nors kur nors 
surasti. Taip pat rasi mažą 
deimantini kryželį. Perduok 
jį jai. Tai jos motinos ... Aš 
tau už tai neturėsiu progos 
atsidėkoti. Savo voke rasi pi
nigų, kurie kada nors pra
vers. Tik prisiminimui štai - 
paimk mano lazdą. Toji gal
vutė mane lydėjo daugelį me 
tų ... Tai mano senelio prieš 
beveik šimtą metų parsiga
benta iš Indijos ... Gal kur 
nors, kad nors prisiminsi ma 
ne, pažiūrėjęs į tą liūto gal
vutę. Tebūnie ji mūsų pažin 
ties simboliu, o dabar laikas 
atsisveikinti. Aš už valan
dos išvykstu. Įsakymai ne
laukia.'

Norėjau jo daug ko klausti 
užmiršęs mus supančias sąly 
gas. Pasijutau lyg būčiau 
pradėjęs skęsti. Praradimų 
ženkle išgyvenęs savo gra
žiausią jaunystės laikotarpi, 
aš prisirišau prie to mažakal
bio majoro, kuris mano pu
siau belaisvio gyvenimą po 
rūsčiu Norvegijos dangumi 
nušvietė savo asmenybės 
taurumu. Norėjau klausti jo 
šimtus klausimų; norėjau 
maldauti, kad jis mane paim
tų sus savimi, bet mano bal
sas buvo ramus, tarsi būtų 
ne mano paties. Tik mano 
rankos virpėjo, imant iš jo 
rankų vokus. Pagaliau jis iš
tiesė man ir savo lazdą, ku
rią pasiėmiau į dešinę ir kils
terėjau, kaip kardą, pažado 
ženklan. Jis mane suprato. 
Atsistojęs, padavė man ran
ką. Prisimenu jo žodžius dar 
ir šiandieną: 'Žinau, kad tu 
esi vienintėlis žmogus, ku
riuo galiu pasitikėti. Linkiu 
tau laimės, sūnau. Sudie.' 
Tai buvo jo paskutiniai žo
džiai. Aš jo daugiau nema
čiau.

Nematau reikalo pasakoti 
visų smulkmenų, kaip paga
liau sulaukėme kapitulaici- 
jos ir karo pabaigos. 1945 
metų pavasarį praleidau ke
lis mėnesius Amerikos karo 
belaisvių stovykloje. Paga
liau patekau į tremtinių sto
vyklą. Bandžiau ieškoti 
savo buvusio viršininko, bet 
visos pastangos buvo veltui. 
Savo laiške man jis buvo ap
rašęs savo nedidelę šeimą ir 
primygtinai maldavo, kad aš 
rasčiau jo dukrą ir jai per- 
duočiau laišką ir kryželį ... 
Vėliau aš ją radau, beveik po 
trijų metų ieškojimo. Susiti
kome viename universitete, 
kuriame ir aš buvau bebai
giąs studijas ... Štai kokia 
tos liūto galvelės istorija ...’ 
- pabaigė Viktoras.

Jo šeimininkai tyliai susi
mąstę žiūrėjo į blėstančias 
žarijas židiny. Mažoji Dalia 
saldžiai miegojo Viktoro pa
šonėje, glėbyje stipriai su
spaudusi savo naują lėlę, 
taip į save panašią. Andrius 
klausiamai žiūrėjo į Viktorą, 
lyg dar lauktų nepaprastų 

(Nukelta į 14 psl.)

BALYS AUGINĄS

VIENATVĖJE
AŠ rymau vienišas prie lango,
Už jo pūgon įbridusi naktis.
Baltom gyvatėm ledo gėlės rangos, 
Pusnin nukritus mėnesio sagtis------

Ir merkiasi
Langų stiklinės akys —
Ugnelė miega židiny —
Pūgon įklimpo
Pasakų plaštakės —
Tiktai pūga ir aš
Nakties stikliniame karste
Vieni---------

Nuoširdžiai sveikiname visus 

mūsų draugus ir pažįstamus

ŠV. KALĖDŲ 

proga ir linkime laimingų ir
r

džiaugsmingų

NAUJŲJŲ METU

Emilija ir dr. Vaclovas
ČEKAI

Genovaitė ir Albinas KARSOKAI 

nuoširdžiai sveikina savo pažįstamus ir 

draugus Kalėdų šventėmis ir linki 

jiems sveikų, gerų Naujų Metų!

Sveikiname gimines, draugus ir 
visus pažįstamus Šv. Kalėdų ir Nau
jųjų Metų proga.

Bronė, Pranas Nijolė ir Algis 
M AINELIAI

Nuoširdžiai sveikiname visus 

mūsų draugus ir pažįstamus

ŠV. KALĖDŲ 

proga ir linkime laimingų ir 

džiaugsmingų

NAUJŲJŲ METŲ

Stefa ir Vytautas
GEDGAUDAI
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Tikrovė ar svaja?
(Atkelta iš 13 psl.) 

nuotykių tąsos. Visi tylėjo. 
Viktoro mintyse staiga su
grįžusi praeitis žaibo greitu
mu atkūrė seniai pamirštus 
vaizdus ir sugrąžino taip toli 
mą, bet vis neužmirštamą 
Monikos veidą. Ne, jis nega
lėjo pasakoti, kaip jiedu bu
vo likimo išskirti po trumpo, 
bet gilaus meilės romano. 
Monika buvo kažkokios ne
matomos jėgos įskiepyta ne
apsakomai stipriu pareigos 
jausmu. Ji turėjo baigti stu
dijas, turėjo rasti savo tėvą, 
turėjo rasti savo seserį... At 
rodo, kad jos jaunutį gyveni
mą buvo užgulusi vos pake
liama įsipareigojimų našta, 
kurią jis, tada toks jaunas, 
kupinas energijos, meilės ir 
jaunatviško entuziazmo, no
rėjo palengvinti ar visai nuo 
jos pečių nuimti, pasiryžęs 
su ja drauge keliauti vienu 
gyvenimo keliu. Gal ... Gal 
viskas būtų ir baigęsi, jei ne 
toji netikėtai jį ištikusi nelai
mė slidinėjimo metu Bavari
jos kalnuose. Paslydus pašliū 
žai, jis trenkėsi į eglę ir tik 
po daugelio valandų buvo su 
rastas ir paguldytas miesto 
ligoninėn, kurioje išgulėjo 
be sąmonės net dvi savaites.

Tuo tarpu Monika turėjo 
dokumentus išvykti į Ameri
ką. Viktoras planavo sugrį
žęs iš kalnų primaldauti Mo
niką su juo nedelsiant susi
tuokti ... To jis jau neturėjo 
progos padaryti. Grįžęs į sa
vo kuklų stovyklos studentiš 
ką kambarėlį, rado mažytį 
laiškuti, kuriame Monika ra
šė: ‘gaila, kad viskas, kas 
gražu gyvenime, nesitęsia il
gai. Aš tavęs laukiau grįž
tant iš kalnų ... Tu negrįžai. 
Buvome vienas kitam, kaip 
pro šalį lekią meteorai. Su
die. Gal kada nors pasima
tysime kur nors toli ...’

LKVS "RAMOVĖ” Clevelando sky
riaus valdyba sveikina kolegas ramovėnus, 
Ramovėnų choro narius ir jų šeimas Šv. 
Kalėdų ir Naujų 1977 metų proga, linkė
dama visiems linksmos, pakilios nuotaikos 
šventėse.

Naujieji 1977-ji metai tebūna veikloje 
našūs, vieningi bei darbingi.

Asmeniniam gyvenime Naujaisiais Me
tais linkime visiems geriausios sėkmės, daug 
laimės ir sveikatos.

"RAMOVĖS” CLEVELANDO 
SKYRIAUS VALDYBA

Antanas Jonaitis 
Stasys Astrauskas 
Pranas Mainelis 
Pranas Karalius 
Edvardas Bliumentalis

Visus savo draugus ir pažįstamus svei
kiname su Kalėdų šventėmis iš Tahiti ir 
Moorea salų ir linkime laimingų Naujųjų 
Metų!

Ona ir Andrius 
MIRONAI

Moorea, 1976 m. gruodžio 7 d.

Viktoras ilgai negalėjo 
atsigauti nuo to smūgio, o ir 
io pastangos sužinoti Moni
kos adresą Amerikoje neat
nešė jokių rezultatų. Gavęs 
iš konsulato jos adresą, para 
šė laišką, kuris buvo grąžin
tas, neradus adresato. Jis vi 
siškai užsidarė, pasišventęs 
savo studijoms. Pradėjo ša
lintis nuo savo kolegų, įsigy
damas atsiskyrėlio vardą ...

Dabar, po daugelio metų, 
jis prisimena tas liūdnas Ka
lėdas Vokietijoje, kai sėdėda 
mas vienas savo šaltame 
kambaryje, ilgėjosi Monikos 
ir, liesdamas liūto galvutę, 
verkė jos dingusio tėvo. Pra
radęs viltį rasti Moniką, jis 
pakaitalo jai neieškojo. Mo
terys jo nedomino. Atsida
vęs mokslui, jis liko vienas. 
Ir šį vakarą, nenoromis per 
naują išgyvenęs Monikos tė
vo liūdną istoriją, jis nebeno 
rėjo prisiminti tų dienų, ku
rios jam buvo padovanoju
sios du nuostabius žmones 
tik tam, kad vėl iš jo atimtų .

Tylą pertraukė telefono 
skambutis. Ponia Augienė 
pašoko atsakyti.

- Tai tikriausia mūsų pasi
vėlavusi viešnia ... Gal dar 
puoduką kavos? - Viktorą 
paklausė Rimgaudas. - Ačiū 
už tokią įdomią istoriją. No
rėčiau iš arti pažiūrėti į tą 
liūto galvutę. Dalia matyti 
ant jos užgulusi.

Tuo tarpu šalimais girdė
josi telefoninio pokalbio nuo
trupos.

- ... laukiame, labai išsiil
gę. Aš uždegiau lauke švie
sas, kad taksi lengviau su
rastų namą. Dar kartoju - 
trečias namas nuo kampo, 
pravažiavus pušynėlį... Iki!

- Pagaliau Monika vis 
apie mylią nuo mūsų ... - nu
sišypsojo ponia Augienė.

Monika? Ir ponios Augie-

t-,' , A
z").-, - *
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Keturakio — Juozo Vilkutaičio rankraštis.

'NUKRYŽIUOJAMAS’ KETURAKIS JUOZAS VILKUTAITIS?
1976 m. lapkričio mėnesio 

"Laiškai lietuviams” žurna
le, pasirodė straipsnis, pa
vadintas — "Daugiau suži
nota apie Antaną Vilkutai- 
tį, komedijos "Amerika pir
tyje” autorių”

Kadangi tikrasis "Ame
rika pirtyje” autorius buvo, 
yra ir visuomet pasiliks Ke
turakis Juozas Vilkutaitis, 
mums — jo vaikams — yra 
itin skaudu matyti čionykš
tėje spaudoje atkartojant 
jam primestus melagingus 
kaltinimus, sufabrikuotus 
"draugų" rašeivų okupuoto
je Lietuvoje.

Visiškai nepaisomi pa
reiškimai tokių žmonių 
kaip: prof. Vaclovas Biržiš
ka, buvęs Lietuvos Prezi
dentas Kazys Grinius, rašy
tojas, kanauninkas Tumas- 
Vaižgantas, rašytojas Puti- 
nas-Mykolaitis, prof. Au
gustinas Janulaitis, raŠyto- 

nės veidas, jam nuolatos vis 
kažką pažįstamo primenan
tis ... Viktoro širdis stabtelė
jo. Jo delnus vilgė Šaltas 
prakaitas, o kažkoks nepažįs
tamas jausmas spaudė smil
kinius. Jis norėjo pabėgti iš 
šito jaukaus namo, į kurį stai
ga sugrįžo pamiršta praeitis. 
Ne, tai tik sapnas. Tai tik jo 
išvargusios vaizduotės pada
rinys.

- Jūs toks susimąstęs, po
ne Viktorai, kad net Rimgau
do siūlymo dar ko nors atsi
gerti neišgirdote, - šalia jo 
stovinti ponia Nora su šypse 
na kalbėjo jam. Jos balsas 
buvo nutolęs myliomis. - Įdo 
mu buvo klausytis jūsų per
gyvenimų. Bet aš norėčiau 
pamatyti Dalios radinįJis 
man kažką primena. 0, at
leiskit. Kažkas privažiavo.

Kai už kelių minučių tarp
duryje sustojo smulki, tam
siaplaukė moteris, ant ku
rios kaklo žvilgėjo pro kaili
nę apikaklę deimantinis kry
želis, Viktoras, lyg išgyven
damas sapną iš kurio negali
ma atsibusti, rankoje gniau
žė nuo Dalios kūnelio sušilu
sią liūto galvutę. Kai vieš
nia, išbučiavusi savo seserį, 
pažvelgė jo kryptim, Vikto
ras tyliai ištarė:

- Monika!
Židiny spragtelėjo pasku

tinė žarija ir atsimušė aštriu 
atspindžiu pačiame sidabri
nės žvaigždės smaigalyje. 
*Fata Morganą* ... tai ne 
liepsna, tik jos mirštantis at
spindys, padidėjęs tūkstan
čius kartų elektrinių žvake
lių šviesoje. 

jas Vienuolis - Žukauskas, 
prof. P. Leonas, dr. J. Ja
nuškevičius, generolas Bu
lota, žurnalistas A. Klimas 
ir daugelis kitų, kurie paži
nojo vieną, arba abu brolius 
Vilkutaičius ir žinojo, kuris 
iš jų yra tikrasis "Amerika 
pirtyje” autorius.

Jau kuris laikas, okupuo
toje Lietuvoje vyksta pa
ruošimo darbai "nukryžiuo
ti” Juozą Vilkutaitį... bet 
kyla klausimas — kodėl?

Ar "draugams” nepato
gu, kad ir dabar, didelį pa
sisekimą turinčios, "Ameri
ka pirtyje” komedijos au
torius, anuo raudonųjų ant
plūdžio metu, 1944 metais 
turėjo palikti savo tėvynę, 
ieškodamas išsigelbėjimo ir 
prieglaudos svetur?

Ligi šiol, visi vadinamo 
"literatūros mokslininko” 
V. Kuzmicko kaltinimai ir 
insinuacijos, yra gryniau
sias šmeižtas, už kuri lais
vame pasaulyje būtų galima 
reikalauti atsiskaitymo. De
ja, šiuo atveju, kaltininkas 
yra mums nepasiekiamas, 
tačiau mes norime perspėti 
čionykštę spaudą, kad te
škiu® šmeižtus persispaus
dindama, ji tampa jų bend
rininkė.

"Kalbančiam burnos ne

naujas Petronėlės Orintaitės
istorinis romanas

ERELIU KUORAI
ką tik išėjęs iš spaudos.

Išleido Vilties leidykla. 385 psl. Iliustracijos M. 
Žymantienės. Kaina 8 dol. Gaunama Dirvoje ir 

pas platintojus.

užimsi”, — sakydavo Ketu
rakis J. V., kuomet ir anks
čiau vienas, kitas neišma
nėlis, gal visai be blogos va
lios, sumaišydavo brolių 
vardus ir darbus, tačiau 
"naujų duomenų šviesoje” 
ir mes negalime ilgiau lauk
ti ir leisti visai palaidot 
Juozą Vilkutaitį...

Leistis į ginčus su "drau
gais”, mums būtų tik tuš
čias laiko gaišinimas, bet 
kadangi jų didžiausias ar
gumentas visiems kaltini
mams yra, jog po brolio An
tano V. mirties, Juozas V. 
nieko daugiau nėra parašęs 
ir išspausdinęs, mes nuta
rėm išleisti spaudon, dar už
silikusius Keturakio J. V. 
rankraščius ir dokumentais 
paremtą jo gyvenimo isto
riją. Laimei’ — ir mes tu
rime tarnybinę bylą ... šiuo 
gi kartu pridedame tiktai 
foto kopiją Keturakio rank
raščio, su jo parašu ir data.

Tikimės, kad į pagalbą 
mums ateis ir Lietuvių Ra
šytojų Draugija, išsirinkusi 
Keturakį Juozą Vilkutaitį 
savo Garbės Nariu.

Keturakio J. V. vaikų 
vardu —

Dail. Birutė
Vilkutaitytė-Gedvilienė

1976 m. gruodžio 9 d.
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PHILADELPHIA
KARIUOMENĖS 

ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Lietuvos kariuomenės at- 
steigimo 58-jų metinių mi
nėjimas buvo gražiai atlik
tas, kurį surengė Philadel
phijos ramovėnai gruodžio 
5 dieną šv. Andriejaus pa
rapijos patalpose. Tos die
nos ryto metu šios parapi
jos šventovėje buvo atlai
kytos iškilmingos pamaldos 
už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės karius, partizanus ir 
nukankintus Sibire mūsų 
tautiečius, kuriuose dalyva
vo keletą organizacijų su 
savo vėliavomis: ramovė- 
nai, tautininkai, ateitinin
kai, skautai ir gražus būrys 
lietuviškosios visuomenės. 
Jų metu giedojo Vilties miš
rusis choras, vadovaujamas 
L. Kaulinio, vargonais pri
tarė V. Matonis, gi keletą 
įtarpų giesme atliko viešnia 
iš New Jersey, solistė G. 
Ugianskienė.

Momęptur pritaikintą pa
mokslą pasakė kun. K. Sa
kalauskas. Po pamaldų vi
suomenė rinkosi į gretimas 
patalpas Lietuvos kariuo
menės šventę minėti.

Susirinkęs gražus būrys 
visuomenės pagerbė susi
kaupimu skyriaus mirusius 
ramovėnus ir išklausė B. 
Raugo (buv. nepriklauso
mos Lietuvos karininko) 
patriotiniai trankų žodį. Pa
liesdamas visus Lietuvos 
kariuomenės kūrimosi eta
pus, kovas už laisvę su ne
draugingais kaimynais ir 
kitais vidaus priešais, lai
mėjimais ir nesėkmėmis, at- 
sistačiusios mūsų valstybės 
gerbūvio sužydėjimą, galop 
privedė prie tų nelemtų ir 
skaudžių politinių aplinky
bių ir apgaulės, pasaulio ga
liūnų sąmokslo, per kuriuos 
netekome laisvės ir nepri
klausomybės. B. Raugas yra 
vienas iš LB naujos krašto 
valdybos pareigūnų ir jam 
linkėtina su tokia oratoriš
kos kalbos Dievo dovana 
daugiau išjudinti jaunesnią
ją lietuvių kartą, reikštis 

Grupė Philadelphijos moterų po kariuomenės atkūrimo minėjimo. Iš kairės — Antanina 
Špakauskienė, Jonė Kaulinienė, sol. Genė Ugianskienė, Bronė Impulienė ir Antanina Bigenienė. 

K. Čikoto nuotr.

visokeleriopoje tautinėje 
veikloje.

Po B. Raugo kalbos pra
bilo specialiai kviestasis 
Kario žurnalo vienas redak
torių Bronius Balčiūnas iš 
New Yorko. Jo žodis nebuvo 
tiek originalus kaip pirmo
jo kalbėtojo, o daugiau 
griebėsi jį meniškai išsaky
ti. šitąja forma patiekė ke
letą patriotinių eilėraščių iš 
poetės Audronės (tikrumo
je jos žmonos Onos) kūry
bos ir tą gan vykusiai at
liko.

Grįžstu vėl prie solistės 
G. Ugianskienės. Ji pasiro
dė dar minėjimo programos 
pabaigoje su keletą dainų. 
Akompanavo jos miela pa
lydovė Gladys Leigh. Buvo 
išpildyta "Toli, toli” A. Va
nagaičio ir ”Trys berželiai” 
M. Naviko su giliu įsijauti
mu jos nuskambėjo gailiai, 
sakytume, sielvarta per
sunktų raudų melodijomis.

Padėkos ženklan jai buvo 
įteikta margų gyvų gėlių 
puokštė ir po to buvo su- 
gietotas mūsų tautos him
nas. Vyko vaišės prie apva
lių stalelių ir glaudus pasi- 
žmonėjimas. Parengimase 
laikytinas pasisekusiu.

J. Bubelis

OMAHA
ALT S-GOS METINIS 

SUSIRINKIMAS

Gruodžio 5 d. P. Agurkių 
gražioj rezidencijoj įvyko 

. ALT S-gos skyriaus meti
nis susirinkimas, kurį ati
darė pirm. Romas Druktei- 
nis, pirmininkauti pakvies
damas Joną Smailį, o sekre
toriauti Stasį Petrulį, jr. 
Pereito susirinkimo proto
kolą skaitė Stasys Pango
nis, kuris buvo priimtas be 
pataisų. Revizijos aktą per
skaitė Stasys Pangonis, pa
brėždamas, kad atskaitomy
bės knygos vedamos labai 

•tvarkingai. Valdybos prane
šimą ir supažindinimą su 
Sąjungos valdybos aplink
raščiais atliko pirm. Romas 
Drukteinis. Baigęs praneši
mą pirmininkas pareiškė, 
kad valdyba atsistatydina. 
Pirmininkaujantis susirin-

gruodžio 4-5 d.d.,
Washington, D. C. atstovai ir svečiai. L. Tamošaičio nuotr.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Seimo, įvykusio 1976 m. 
Shoreham Americana viešbutyje,

DARBINGAS VLIKO SEIMASkimui J. Smailys padėkojo 
buvusiai valdybai už gerą 
veiklą, ypač verbuojant 
naujus narius — viso įsto
jo 6 nauji nariai. Iš jauni
mo įstojo Stasys Petrulis 
jr., Vytas Arnauskas ir Jo
nas Grigaitis. Senoji valdy
ba buvo prašoma pasilikti 
dar vieniem metam — po 
pasitarimo Stasys Petrulis 
sr. ir Romas Drukteinis su
tiko pasilikti, tuomet tapo 
darinktas tik vienas valdy
bos narys Jonas Lileikis. 
Revizijos komisijoj esant 
tik Stasiui Pangoniui ir An
tanui Šalkauskui, darinktas 
trečias narys Stasys Petru
lis jr. Toliau sekė paskirs
tymas pinigų įvairiems rei
kalams.

Pasiūlius ir susirinkimui 
nubalsavus paskirta sekan
čiai: Lituanistinei šeštadie
ninei mokyklai 25 dol. Vie
tinei šv. Antano parapijai 
20 dol. Pranui ir Algirdui 
Bražinskams 25 dol. Dirvai 
paremti 25 dol.

Klausimų bei sumanymų 
neatsiradus, susirinkimas 
uždarytas.

Toliau sekė bendras visų 
narių pasivaišinimas. Tu
riu pabrėžti, kad nariai yra 
labai pareigingi, nes susi
rinkime dalyvavo virš 80% 
iš esančio narių skaičiaus."

(js)

Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto Seimas, 
įvykęs š. m. gruodžio 4-5 
d.d. Washingtone, D. C., 
buvo sėkmingai darbingas. 
Gauta daug sveikinimų ir 
pinigų — Kanados Tautos 
Fondo Atstovybės pirminin
kas J. Vaičeliūnas įteikė 
26,000 dol. čekį, surinktų 
aukų Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Į tą sumą įeina 
16,000 dol., kuriuos surin
ko Toronto apylinkės atsto
vybė, A. Firavičiaus vado
vaujama.

Į VLIKą atgal priimta 
prieš keletą metų pasitrau
kusi Lietuvos Laisvės Ko
votojų Sąjunga. Dabar 
VLIKą sudaro 15 organiza
cijų — politinių partijų ir 
rezistencinių sąjūdžių. Vil
kas laisvajame pasaulyje 
kalba ir veikia pavergtos 
tautos vardu, siekdamas ko 
daugiau prisidėti prie pa
vergtos savo tautos kovos, 
kol bus atgauta laisvė ir 
atstatyta Lietuvos valsty
binė nepriklausomybė.

Seimo atstovams ir sve
čiams susirinkus į posėdžių 
salę Shoreham Americana 
viešbutyje, juos pasveikino 
ponia Rūta Penkiūnienė LB 
Washingtono apylinkės val
dybos vardu, kuri sudarė 
patogias sąlygas Seimo se
sijai.

Tarus savo žodį, R. Pen
kiūnienė ' pakvietė VLIKo 
pirmininką dr. Kęstutį Va
liūną pradėti Seimo sesiją. 

. Trumpu jo sveikinimo žo
džiu ir Tautos Himnu buvo 
pradėta sesija.

Tėvas Tomas žiūraitis, 
O. P., perskaitė invokacija.

Seimui vesti prezidiumą 
sudarė prof. dr. Česlovas 
Masaitis — pirmininkas ir 
prof. dr. Jonas Valaitis — 
pavaduotojas. Seimo sekre
torė buvo išrinkta Vaiva 
Vėbraitė ir pavaduotoju Ce
zaris Surdokas.

Mandatų komisija buvo 
išrinkta iš Antano škėrio, 
Mečio Mackevičiaus ir Ka
zio Oželio. Į kitas komisijas 
VLIKą sudarančios organi
zacijos pasiuntė savo atsto
vus. Buvo sudarytos šios 

trys komisijos: Tarptauti
niams politikos klausimams, 
Lietuvos padėties studijų 
ir informacijų, Visuomenės 
reikalų ir finansų.

Seimui formaliai susi
tvarkius, prasidėjo sveiki
nimai, kurių buvo nemaža. 
Pagal darbotvarkę Juozas 
Giedraitis padarė praneši
mą apie VLIKo Tarybos 
veiklą.

Apie VLIKo Valdybos 
veiklą pranešimą padarė dr. 
Kęstutis Valiūnas, pirmi
ninkas. Jo kalbos įvadas yra 
šis:

"Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto Valdy
bos vardu pateikiu Seimui 
metinės veiklos pranešimą. 
Valdybos veikla apima daug 
politiniai-visuomeninių klau
simų ir problemų, kurioms 
tvarkyti' tenka atlikti visą 
eilę konkrečių darbų. Yra 
problemų, kurios kartojasi 
metai iš metų, yra ir staiga 
iškylančių klausimų, lie
čiančių Lietuvos laisvės rei
kalus, ir juos VLIKui tenka 
spręsti.

Tarptautinių įvykių ban
gavimai, pavergtos Lietu
vos padėtis ir joje kylantis 
aktyvesnis pasipriešinimas 
sovietinei okupacijai, visuo
meniniai santykiai su lietu
vių organizacijomis laisva
jame pasaulyje, bendradar
biavimas su Lietuvos Diplo
matine Tarnyba, bendra
darbiavimas su kitų tautų 
organizacijomis, jaunimo 
jungimas į Lietuvos laisvi
nimą, plačiai veikianti in
formacinė tarnyba, finan
sai, Tautos Fondas ir visa 
eilė kitų bėgamųjų klausi
mų — visa tai yra VLIICo 
Valdybos veiklos apimtyje”.

Apie Tautos Fondą ir jo 
veiklą kalbėjo Ignas Gasi- 
liūnas, Tautos Fondo Valdy
bos pirmininkas; J. Vaiče
liūnas, Kanados Tautos 
Fondo atstovybės pirminin
kas ir A. Firavičius, Toron
to ir jo apylinkės Tautos 
Fondo atstovybės pirminin
kas.

Po pietų pertraukos, Ant
rame Seimo posėdyje Aušra 

(Nukelta į 16 psl.)
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Detroito lietuviai
NAUJŲJŲ METŲ 

LAUKIANT

Baigiasi senieji metai ir 
visi laukiame Naujų 197-7 
metų. Jų sulaukę sveikinsi
mos ir linkėsime vieni ki
tiems laimės ir džiaugsmo! 
O to džiaugsmo tik tiek, kad 
ir vėl tapsi vienais metais 
senesni^, o bėdos ir vargai 
tie patys.

Detroito lietuviai Nau
juosius Metus rengiasi su
tikti dviejose vietose: Kul
tūros Centre ir Lietuvių 
Namuose. Kultūros Centre 
stalai arba povienios vietos 
užsakomos pas LB valdybos 
sekretorių Mindaugą Gilvy- 
dį tel. 626-6365, o Lietuvių 
Namuose — Dariaus ir Gi
rėno svetainėje arba pas 
vicepirm. Justą Pusdešrį 
tel. 554-3526.

BAIGĖ AUKŠTUOSIUS 
MOKSLUS

Wayne Statė Universite
tą baigusiems iškilmės buvo 
surengtos gruodžio 7 d. 
Cobo Hali salėje. Baigusių 
tarpe randame šiuos lietu
vius:

Bernardas Marius Briz
gys, Master of Science in 
Library Science; Regina 
Ann Garliauskaitė, Master 
of Education; Lucijus Kuli
kauskas, Bachelor of Fine 
Arts; Aldona J. Mikaila, 
Bachelor of Science; Linas 
Mikulionis, Master of 
Sciene Industrial Engineer-

VLIKO SEIMAS...
(Atkelta iš 15 psl.) 

ir Jonas Jurašai labai pla
čiai ir išsamiai nušvietė Lie
tuvos rusifikaciją ir sovie
tizaciją, kurie ranka rankon 
eina su Sovietų Sąjungos 
imperializmu.

Prof. Domas Krivickas, 
kalbėdamas apie tarptauti
nę padėtį, smulkiai aiškino 
detente politikos labai skir
tingus diplomatų ir moks
lininkų aiškinimus.

Seimo dalyviai visus tris 
prelegentus apipylė daugy
be klausimų, kas iššaukė ir 
pasisakymų.

★
Po vakarienės, 7 vai. vak., 

įvyko simpoziumas tema: 
”VLIKo uždaviniai ir atei
ties sąranga”. Simpoziumą 
moderavo prof. dr. Br. Ne- 
mickas, savo nuomones dės
tė Algirdas Kasulaitis, Jur
gis Valaitis ir Algis Gurec- 
kas. Simpoziumas užtruko 
iki 10 vai. vak.

★
Gruodžio 5 d. komisijos 

posėdžiavo nuo 9 iki 11 vai. 
ryto, t. y., iki buvo pradė
tas trečias Seimo sesijos po
sėdis, kuriame buvo priimti 
Seimo nutarimai. Dr. Va
liūno padėkos žodžiu ir Tau
tos Himnu Seimo sesija bu
vo užbaigta. (E)

po stogu. Veiks svetainės su 
skaniais lietuviškais val
giais ir bus turtingas dova
nų stalas. Dovanų stalui 
reikalingas dovanas galima 
įteikti: Vaciui Urbonui, An
tanui Janušiui ir Vincui 
Kankaliui. Remkime Lietu
vių balso radijo valandėlę 
pinigais ir dovanomis.

★
Linksmų Kalėdų švenčių 

ir Laimingų Naujųjų Metų 
linkiu Dirvos redaktoriui, 
administracijai, visam jos 
štabui, bendradarbiams ir 
visiems skaitytojams.

Antanas Grinius

JUOZAS ŽILEVIČIUS
jis įsteigia priemiesty ben
drabutį ir tuo sudaro moki
niams puikias sąlygas muzi
kiniai bręsti. Jis skiepija į 
savo mokinių širdis lietuvių 
liaudies dainų ir muzikos 
meilę. Jo paraginti mokiniai 
atostogų metu pasklisdavo 
po Lietuvos kaimus, užraši
nėdavo dainas, rinkdavo 
muzikos instrumentus. Pa
milę lietuvišką dainą ir mu
ziką, jie iki šių dienų liko 
jai ištikimi.

Jau Lietuvoj prof. Žilevi
čius surinko turtingą muzi
kos archyvą, tą darbą tę
sia Chicagoj. Okupantai la
bai norėtų, kad prof. grįžtų 
Lietuvon ir atgabentų tą 
surinktą medžiagą, kad iš
metę kas jiems netinka, pa
siliktų kitą sau.

Nors salėj ir buvo šalta, 
bet dalyviai muz. Mikulskio 
paskaitą išklausė su di
džiausiu dėmesiu ir palydė
jo karštais aplodismentais.

Muzikui, prof. Juozui Ži
levičiui buvo gauta daug 
sveikinimų: Detroito Kultū
ros Klubo, vysk. Vincento

■ ANTANAS GRINIUS
ing; Arūnas T. Udrys, Mas
ter of Laws in Labor Law; 
Judith Ann Uznis, Master 
of Art.

Sėkmės mūsų akademi
kams !

GEGUŽINĖ PO STOGU

Amerikos Lietuvių Radi
jo Klubas "Lietuvių Balsas” 
1977 m. sausio 16 d. Kultū
ros Centre rengia gegužinę

PAGERBTAS PROF.
Detroito Kultūros Klubo 

ruošta gruodžio 5 d. Lietu
vių Kultūros Centre akade
mija pagerbti prof., muziką, 
muzikologą ir visuomeni
ninką Juozą Žilevičių buvo 
gerai suorganizuota, gražiai 
pravesta ir sutraukė virš 
šimto dalyvių.

Akademiją pradėjo žibu
rio' lit. mokyklos vedėjas 
Pranas Zaranka vaidilos žo
džiais iš Vinco Krėvės Mic
kevičiaus Šarūno.

Gražią invokaciją sukal
bėjo šv. Antano parapijos 
klebonas kun. Kazimieras 
Simaitis. Jis taip pat pa
kvietė atsistojimo minute 
prisiminti visus mirusius 
lietuvius muzikus.

Mok. Pranas Zaranka su
pažindino dalyvius su prof. 
Žilevičiaus iškiliuoju moki
niu, Čiurlionio Ansamblio 
vadovu, muziku Alfonsu Mi- 
kulskiu, kuris savo kalbą 
buvo susirašęs į tris mažy
tes korteles. Tai buvo jo 
kalbos metmenys. Jis kal
bėjo laisvai, gyvai ir įdo
miai, nesiblaškydamas, ne
kartodamas. Pradėjęs nuo 
biografinių žinių jis supa
žindino klausytojus su prof. 
Žilevičium muziku, muziko
logu, visuomenininku ir žur
nalistu. Pabrėžęs prof. ne
didelį ūgį ir fizinį menku
mą, iškėlė jo dvasios didy
bę — anot muz. Mikulskio 
— prof. Žilevičiaus viduj 
žaibais žybčiojo idėjos ir 
skambėjo melogijos. Jis su
kūrė šimtus kūrinių, kurių 
dalis gaisro buvo sunaikin
ta. Jis paprastas liaudies 
dainas išplėšdavo į sudėtin
giausius kūriniuš. Jis ge
riausias iš lietuvių muzikų 
kontrapunkto žinovas.

Atgavus Lietuvai nepri
klausomybę, jis Kaune at
naujina apgriautus valsty
bės teatro rūmus, sudaro 
simfoninį orkestrą ir su
kvietęs lietuvius solistus 
jau 1920 metų gruodžio 31 
dieną pastato Verdi operą 
Traviatą, kuri kasmet Nau
jųjų Metų išvakarėse buvo 
statoma. Jis dar nepribren
dusiai Kauno publikai ruo
šia simfoninius koncertus, 
kurių nuostolius pats pa
dengia. Jis suorganizuoja ir 
diriguoja pirmąją dainų 
šventę Kaune, kuri po to 
vykdavo kas penkeri metai.

Paskirtas Klaipėdos kon
servatorijos direktoriumi,

FLORIDA
GARSINA LIETUVOS 

VARDĄ
•Pietvakarių Floridos nau

jas savaitraštis LEHIGH 
TRI-COUNTY NEWS lap
kričio 4 d. pirmame pusla
pyje įsidėjo ilgą (virš 1500 
žodžių) straipsnį apie apy
linkėje gyvenančius lietu
vius Edą ir Vilių Bražėnus. 
Straipsnis, iliustruotas nuo
trauka jų namuose, užvar- 
dytas ”Olgos gyventojai su
sirūpinę JAV likimu”, žur
nalistė Mrs. Pat Varn raši
nyje parodo palankumo Lie
tuvai ir supratimo komuniz
mo teroro aukoms apskri
tai.

Veržli, nors ir maža, Fort 
Myers lietuvių kolonija yra 
plačiai Išgarsinusi Lietuvos 
bylą apylinkės spaudoje, ra
dijuje, televizijoje ir kon
servatyvių amerikiečių or
ganizacijų tarpe. Penkerių 
pastarųjų metų bėgyje šis

Brizgio, PLB pirm. Bro
niaus Nainio, JAV LB 
Krašto valdybos, Michigano 
Apygardos, Detroito Apy
linkės, Tautinės Sąjungos, 
Lietuvos šaulių Sąjungos 
Centro valdybos, Vencevi- 
čiūtės-Kutkuvienės, Alės ir 
Simo Velbasių, Irenos Ba
naitienės ir kitų.

Detroito Moterų Ansamb
lis, vad. muz. Stasio Sližio 
labai gražiai padainavo J. 
Žilevičiaus, St. Sližio, Rau
donikio kūrinius.

Prof. J. Žilevičius, negalė
damas atvažiuoti, atsiuntė 
laišką, kurį perskaitė aka
demijos vadovas mok. Pra
nas Zaranka.

S. Kaunelienė

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

yra jau ketvirtas platus 
straipsnis vietinėje spaudo
je apie Lietuvą, lietuvius, 
sovietinę okupaciją ir ko
munizmo grėsmę Amerikai. 
Lietuva dažnai minima ir 
radijo telefoninėse progra
mose. Nors skambinančiųjų 
klausytojų pavardės apskri
tai nežinomos, amerikiečiai 
neretai komentuoja dėl ”Li- 
thuanian lady”, ar ”Lithua- 
nian gentleman” pasisaky
mų. Be Bražėnų spaudoje 
laiškais pasirodo Irena Lu- 
kauskienė iš Fort Myers ir 
Leonas Knopfmrleris iš kai
myninio Lehigh miestelio. 
Pats pirmas iš naujųjų atei
vių čia įsikūręs Antanas Pa
tamsis plačiai veikia vieti
nėse organizacijose. Iš 
Amerikoje gimusių lietuvių 
apylinkėj veikliausia (Mrs.) 
Joan (Briedis) Smith, ypaA 
tingai pasireiškianti vete
ranų ir katalikiškose orga- 
nicijose.______________(r)

OPPORTUNITY FOR

DETAILERS

Experienced Detailer for a mn- 
nufacturer of truck brake com- 
ponents. Excellent benefit pro- 
grant. Sala r y commensurate 
with experience.

Send resume to

MGM BRAKES 
21800 Greenfield Rd., 
Detroit, Mich. 48237

An Equal Opportunity Employer M/E 
(46-1)

NEEDED IMMEDIATELY

OIL WELL LOGGERS
FOR SOUTHEAST U. S.A.

Experienced Only 
Openinga for both on shore and off 
shore personnel. Good pay. crew car, 
good opportunity for advanc.enienl.

CALL:

601-932-1410 
318-323-6768 
318-232-2577

(50-52)

0WNER OPERATORS 
HOME TRANSPORTATION CO. A 
national heavy hauler has immediate 
need for 1971 or later 3 Axle Diesel 
Tractors. Cood pay. Loaded or empty. 
Husband and wife team welcome. You 
are paid after each load. We pay for 
all permits and base tag, Call (800) 
241-5771 or (800) 282--90I8. (51-8)

IMMEDIATE 
OPENINGS
TOOL & DIE

Second shift opening. 5 years ex- 
perience or journeymen rating.
Excellent hourly rate and company 
paid benefit program. Call between 

9 a. m.-3 p. m.
MRS. SMITH. PERSONNEL 

SUPERVISOR

THE S. K. WELLMAN 
. CORP.
(216) 232-2400

200 Egbert Road 
Bedford, Ohio 44146

An Equal Opportunity Employer M/F 
(5i-n

TRANSPORTATION SAFETY PER- 
SON. Need driver, licensed to drive 
tractor, trailer, truck and able to 
road tęst drivers. 5 years over the 
road experience necesary. Mušt be 
familiar with D. O. T. regulations 
and be able to relate to drivers. 
Should be well groomed and have 
good personality. Individua) select- 
ed will be representing iarge driver 
leasing company and will be ęalling 
on customers on a regular bases. 
Good salarv, life insurance, auto 
expenses. Mušt be domiciled in the 
greater Toledo area.

Please call 404-447-8300, 
Personnel Repartment or write 

P. O. Box 81247 
Atlanta, Ga. 30366’ /C 1
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ANTANAS JUODVALKIS

KORP! NEO-LITHUANIA SUEIGA
Korp! Neo-Lithuania nau

joji valdyba 1976 m. gruo
džio 10 d. LT Namuose su
šaukė senjorų-fitisterių su
eigą aptarti ateinančių metų 
veiklą.

Sueigą atidarė pirm. Z. Mi 
kužis, pristatė naująją valdy 
bą ir patiekė 1977 metų veik 
los planą. Korp! Neo-Lithua 
nia, be jau ruošiamo Naujų
jų Metų sutikimo, numato 
paminėti nepriklausomybės 
paskelbimo dieną, prisidėti 
prie Užgavėnių karnavalo 
(mardi Gras) rengimo, pa
gerbti motinas, organizuoti 
išvykas, rengti koncertus ir 
kitus renginius. Sueiga pa
tiekė savo sugestijų, kurias 
valdyba priėmė dėmesin ir 
stengsis įvykdyti.

Sudarytos komisijos padė
ti valdybai ir pagyvinti kor
poracijos veiklą. Renginių 
komisijai vadovauja pats 
pirm. Z. Mikužis, programų 
k-jai - Valentina Mažeikienė 
ir verbavimo - vicepirm. K. 
Kaveckas. Tikimasi, kad 
šios komisijos, įtraukdamos 
į darbą didesnį skaičių kor

Mokame aukščiausią nuošimti 
už santaupų pažymėjimus

įnešus $1,000
12 mėnesių

įnešus $1,000
48 mėnesiam

Pagal federalinės valdžios įsaką už santaupas, išimtas 
oš pažymėjimo sąskaitos prieš nurodytą laiką, nemokamas 
nuošimtis už 90 dienų, o už likusį periodą ant išimtos sumos 
išmokamas tik reguliarus santaupų knygutės nuošimtis (5 1/4%)

Patogiausias taupymo būdas 
reguliari taupymo knygutė

Už įnašus mokame

Įdedi kiek nori, išimi kada nori
Nuošimtis apskaičiuojamas kiekvienų dienų ir 

išmokamas du kartus metuose

Santaupų sąskaitos apdraustos iki $40,000.

MES TEIKIAME GEROMIS SĄLYGOMIS PASKOLAS

Open 
Saturdays 

Closed 
Mondays

/uper ioc /avino/ ™
"and lcan association

MAIN OFFICE 
798 East 185th St. 

porantų, išjudins abejinguo-. 
sius ir pagyvins veiklą bei 
patieks naujų idėjų.

Algis Modestas, korporaci
jos atstovas Užgavėnių kar
navalui rengti komitete, pra
nešė, kad kaukių vakaras 
įvyks 1977 m. vasario 19 d., 
7 v.v. Jaunimo Centro patal
pose. Tam tikslui yra išnuo
motas visas Jaunimo Cent
ras. Gros du orkestrai, šoka
ma dviejose salėse. Įėjimas 
$5.00 asmeniui. Šiuo metu 
dalyvauti užsirašė 8 organi
zacijos. Norintieji prisidėti 
prie šio renginio, registruo
jasi tel. 428-4440. Korpora
cija dalyvauja kartu su Lie
tuvių gydytojų moterų pa- 
gelb. vienetu.

Šiuo metu Korp! valdybos 
dėmesys sukauptas į Naujų
jų Metų sutikimą. Pirminin
kas kvietė visus korporan- 
tus su svečiais dalyvauti 
Naujųjų Metų sutikime ir 
tuojau registruotis.

Sueigą sumaniai pravedė 
Virgilijus Krapauskas, o se
kretoriavo Loereta Andri
jauskaitė.

NAMŲ PIRKIMUI

SUPERIOR OFFICE 
6712 Superior Avė.

EUCLID OFFICE 
13515 Euclid Avė.

Neolituanų tautinių šokių 
grupės mokytoja pakviesta 
Violeta Attinson Smieliaus- 
kaitė, vieton pasitraukusios 
ilgametės mokytojos Nijolės 
Pupienės. Grupės pirminin
kė yra vyr. valdybos vicepir
mininkė, šokėja Aldona Pa- 
vilčiūtė.

Po sueigos, gurkšnodami 
kavutę, dalyviai pasigerėjo 
A. Modesto sukurtais filmais 
iš Korp! gegužinės ir V-tos 
tautinių šokių šventės.

RELIGINĖS MUZIKOS 
KONCERTAS

Šv. Mergelės Marijos 
Gimimo (Marąuette Parko) 
parapijos choras gruodžio 12 
dieną surengė religinės mu
zikos koncertą parapijos baž 
nyčioje.

Trumpu įvadiniu žodžiu 
koncertą atidarė parapijos 
klebonas kun. A. Zakaraus
kas.

Pragramą pradėjo ir bai
gė mišrus choras, giesmė
mis: Apsaugok Aukščiausias 
ir Malda už tėvynę. Be 
choro dalyvavo solistai: Mar 
garita Momkienė - sopranas, 
Genovaitė Mažeikienė - 
mezzosopranas ir Vaclovas 
Momkus - baritonas, smui
kas - Povilas Matiukas, var
gonai - Arūnas Kaminskas, 
dirigentas - Antanas Linas,

įnešus $1,000
30 mėnesių

įnešus $1,000
72 mėnesiam

CEDAR OFFICE 
14406 Cedar Road 
(near Green)

Mielus korporantus-korporantes ir vi
sus Korp! Neo-Lithuania artimuosius gyve
nančius laisvame pasaulyje ir ypatingai pa
vergtoje Lietuvoje sveikina su Šv. Kalėdo
mis ir Naujaisiais Metais ir linki, kad 1977 
metai būtų kiekvienam kupini asmeniškos 
laimės, sėkmės ir stiprybės.

KORP! NEO-LITHUANIA 
VYRIAUSIOJI VALDYBA

Mečys Šimkus, 
Audronė Pavilčiūte, 
Birutė Augaitienė, 
Juozas Žvynys, 
Vacys Mažeika

o jo padėjėjas - Kazys Skais- 
girys.

Visumoje, koncertas nu
skambėjo puikiai. Visi - ir so 
listai, ir chorai (mišrus, mo
terų ir vyrų), ir intrumenta- 
listai buvo geroje formoje ir 
klausytojus pradžiugino reli
ginėmis giesmėmis.

Šis koncertas buvo karto
jamas, su kai kuriais papil
dymais antrą kartą. Pirmą 
kartą šį koncertą girdėjome 
aną atmintiną, audringą bir
želio 13 d. Tada buvo susi
rinkę apgailėtinai mažai žmo 
nių. Labai gerai choro vado
vai padarė, pakartodami.

Šį kartą žmonių susirinko 
žymiai daugiau, bet nepajė
gė užpildyti erdvios švento
vės patalpų. Sekmadienį mi
šiose, kartais būna net tirš
čiau. Pastebėtas religiniu 
koncertu dvasiškijos per ma
žas susidomėjimas. Be vys
kupo V. Brizgio ir visų para
pijos kunigų, vos pora kitų 
veidų švystelėjo jiems skir
toje vietoje. Kur gi tie, ku
rie naudojasi šventove mi
šioms laikyti, o taip pat ir ki 
tų parapijų dvasiškiai? Reli
ginis koncertas skiriamas ne 
vien pasauliečiams, bet vi
siems tikintiesiems.

Koncertas užtruko, su la
bai trumpa pertraukėle, ku
rią išnaudojo aukoms rinkti, 
1 vai. 45 min. Normaliai la
bai geras laikas, bet bažny
čioje išsėdėti kietuose suo
luose be mažiausio judesio, 
yra per ilgas. Mišių metu, 
kurios trunka apie 1 vai. 
tenka ir pastovėti, ir paklū- 
pėti, ir pasėdėti. Žmonės 
netik nepavargsta, bet nė 
nepajunta laiko tėkmės. Baž 
nyčioje rengiami koncertai 
neturėtų užtrukti ilgiau 1 
valandos. Bažnyčioje kon
certo klausomės, kaip radijo 
be vaizdo. Salėse koncertai 
yra kaip televizija - ne tik 
girdime, bet ir matome, o tai 
yra daug patraukliau.

Šiuo metu choro valdybą 
sudaro: pirm. Zigmas Motie
jus, vicepirm. Regina Saba- 
liūnienė, sek. Malvina Joniš- 
kienė, ižd. Jonas Labanaus
kas, dirigentas Antanas Li
nas, vargonininkai - Antanas 
Kalvaitis ir Kazys Skaisgi- 
rys.

Koncerto programa pa
traukti ir švariai atspausta, 
o meniškai apipavidalinta 
Danos Varaneckienės.

SOVIETINIS FILMAS 
JAUNIMO CENTRE

Jaunimo Centro direkto
rius gruodžio 12 d. išnuoma
vo salę tūlam kanadiškiui, 
rodyti sovietinius filmus, pa
gamintus ok. Lietuvoje.

Lietuvių organizacijoms ir 
pavieniams asmenims pro
testuojant, iš programos bu
vo išimta tik vienas filmas, 
bet kiti du buvo rodomi, kas 
iššaukė reakciją ir prie Jau
nimo Centro susirinko pike
tuotojai.

Šis įvykis Chicagoje įvai
riai komentuojamas ir gaila, 
kad Jaunimo Centras įmaišy 
tas į šį reikalą. Apgailestau
tina taip pat, kad į mūsų vi
daus reikalus įsivėlė ir sve
timtaučių organizacija.

KULTŪRINĖ POPIETĖ
Lietuvių Moterų Federaci 

jos Chicagos klubo ir Lietu
vių Tautinių Namų kultūri
nė popietė įvyko gruodžio 12 
dieną. Popietę atidarė ir 
simpoziumo dalyvius prista
tė LTN valdybos pirm. Jo
nas Jurkūnas. Šioj popietėj 
buvo svarstoma labai aktua
li tema: lituanistinių mokyk
lų keliai ir jų problemos. 
Svarstybas pravedė rašyto
ja Danutė Brazytė-Bindokie- 
nė, dalyvaujant mokytojui 
dr. Rimui Černiui ir dr. 
dr. Rimui Černiui ir dr. Vyte 
niui Damušįui. Lituanistinių 
mokyklų stovį ir visus rūpės 
čius vaizdžiai papasakojo ra
šytoja D. Bindokienė. Jau
no mokytojo padėtį ir santy
kius su klase bei kolegomis 
mokytojais, papasakojo mo
kytojas, teisių dr. R. Černius 
jau 6 metus dirbąs aukštes- 
nioje mokykloje.

Lituanistinių mokyklų fi
nansinę padėtį ir tėvų rūpes
čius aptarė tėvų komiteto na
rys dr. V. Damušis.

Diskusijų metu ir prele
gentų iškeltos lituanistinių 
mokyklų problemos, bus ap
rašytos atskirai. Prie jų pa
kartotinai teks grįžti.

Salėje ant dviejų didelių 
stalų buvo išdėstyta mokyk
lų vadovėliai, pratimai ir 
skaitiniai. Dalyviai domėjo
si leidiniais, kurie patiko ge
rą įspūdį.

Susirinko pusšimtis besi
dominčių lietuviškomis mo-

(Nukelta i 18 psl.)
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kyklomis asmenų. Dalyvių 
tarpe buvo naujasis Švieti
mo Tarybos pirm. B. Juode
lis, LB. Vid. Vak. apygardos 
pirm. K. Laukaitis, vyresnio 
ir vidurinio amžiaus mokyto
jų, tik nesimatė pačių jaunų
jų ir mokyklinio amžiaus vai
kų tėvų. Šios svarstytos tu
rėjo sulaukti visų lietuvių di
desnio dėmesio. Politikuoti 
visi norime, bet ateities lie
tuvybe pasirūpinti palieka
me kiekvieno asmens nuožiū 
rai. Tai nėra gerai.

Klubo pirm. M. Marcinkie
nė pakvietė vaišintis kava, 
diskutuojant mokyklų reika
lus.

NAUJAS APYGARDOS 
PIRMININKAS

Modestui Jakaičiui perė
jus j Krašto v-bą, nauju LB 
Vidurio Vakarų apyg. pirmi
ninku išrinktas Kazys Lau
kaitis. Kiti v-tos nariai: se
kretorė Agnė Katiliškytė, iž
dininkas Kazys Barzdukas, 
švietimo vadovas Juozas Pla 
čas ir narys spec. reikalams 
Juozas Ivanauskas.

LIETUVIŲ FONDAS
Lietuvių Fondo vadovybė 

išsiuntinėjo visiems nariams 
sveikinimo ir informacijos 
laiškus. Redakcinė kolegija 
įspėja Fondo narius, kad yra 
paskutinis laikas užsisakyti 
leidžiamą knygą ‘Lietuvių 
Fondas’ ir atsiųsti savo nuot
rauką. Neatsiradus pakan
kamam prenumeratorių skai 
čiui ir kapitalui, gali tekti 
nuo knygos leidimo atsisaky
ti. Manoma, kad abi šios są
lygos bus išpildytos ir knyga 
pasirodys.

Šiuo metu istorikas prel. 
dr. Povilas Jatulis vieši Chi
cagoje ir L. Fondo vadovai 
turėjo pasitarimą dėl leidžia
mos Lietuvos istorijos ir ki
tais klausimais.

Fondo nariai ir kapitalas 
pastoviai auga, o gautieji 
procentai skirstomi lietuviš
kos kultūros ir švietimo rei
kalams. Prašoma neužmirš
ti L. Fondo testamentiniuo
se palikimuose.

ATIDARYTA 
DAIL. VLADO VAIČAIČIO 

PARODA
Dailininko Vlado Vaičaičio 

dailės darbų paroda atidary
ta gruodžio 10 d. Jaunimo 
Centro Čiurlionio Galerijoje. 
Atidaromąjį žodį tarė Salo
mėja Endrijonienė. o parodą 
apžvelgė redaktorius kun. 
Pranas Garšva. Parodoje iš
statyta 50 įvairių dailės dar
bų, daugiausia aliejinių pa- 
vaeikslų.

Parodą globoja Jurbarkie
čių komitetas.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Me
tų proga, sveikinu visus šio 
skyriaus skaitytojus ir lin
kiu būti ištvermingais lietu
vybės puoselėtojais. Tegul 
lietuviškas žodis ir raštas 
randa vietą mūsų širdyse ir 
kasdieniniame gyvenime.

Bostono lietuviai
i I. V. SŪDUVIS

LIETUVOS BAŽNYTINĖS 
PRONCIJOS MINĖJIMAS

Bostono Ateitininkų sky
rius gruodžio 5 d. surengė 
Lietuvos Bažnytinės Pro
vincijos įkūrimo 50-ties me
tų jubiliejaus paminėjimų. 
Sekmadienio rytų parapijos 
bažnyčioje šv. Mišias atna
šavo vysk. V. Brizgys, gie
dojo sol. B. Povilavičius. Mi
nėjimo akademijoje 4 vai. 
po pietų Lietuvių Klubo sa
lėje vysk. V. Brizgys skaitė 
istoriniais duomenimis pa
remtų paskaitų apie Lietu
vos bažnyčios padėtį prieš 
I-mųjį Pasaulinį karų ir 
Lietuvos Bažnytinės Pro
vincijos įkūrimų, atstačius 
nepriklausomų Lietuvos 
valstybę. Jos įkūrimui po
piežiaus Pijaus XI pavedi
mu daug pasidarbavo trys 
žymiausi ano meto Lietuvos 
vyskupai: Vilniaus vysku
pas Jurgis Matulevičius, 
Pranciškus Karevičius ir 
Antanas Karosas. Meninėje 
programoje dainavo sol. Gi
no čapkauskienė iš Mont
realio, akompanuojant Sau
liui Cibui.

"LAISVĖS VARPAS” 
PAGERBĖ LAISVĖS 
KOVŲ INVALIDUS

Lietuvos kariuomenės at
kūrimo sukakties minėjimo 
proga "Laisvės Varpo” ve
dėjas P. Viščinis per radijų 
perdavė Lietuvos laisvės 
kovų invalidų vainiko uždė
jimo ant nežinomojo kario 
kapor apeigas, kaip jos ori
ginaliai būdavo pravedamos 
Vytauto Didžiojo Karo mu
ziejaus sodelyje Kaune 
nepriklausomybės laikais. 
Įspūdingos karių apeigos, 
pagerbiant žuvusius, trimi
tų ir varpų muzika, darė 
jaudinantį įspūdį. P. Višči
nis susilaukė iš klausytojų 
padėkos laiškų iš tolimiau
sių vietovių

MOTERŲ FEDERACIJOS 
KLUBO KALĖDINĖS 

KŪČIOS
L. Tautinės Sųjungos pa

talpose gruodžio 11 d. M. F. 
klubas surengė publikai Kū
čių vakarienę su programa. 
Pradžioje žemutinėje salė
je buvo parodyti du spal
voti garsiniai filmai kun. 
Kezio: vienas iš Pennsylva- 
nijos (lietuvių angliakasių 
gyvenimo, vaizduojantį ank
styvosios lietuvių emigraci
jos kūrimusi, antras Simo 
Kudirkos sutikimas Chica
gos lietuvių 1974 m. Ten 
pat buvo išstatyta ir kun. 
Kezio meniškų nuotraukų ir 
inž. Manomaičio meniški 
medžio darbai. Programai 
vadovaujanti klubo pirmi
ninkė Al. Moriarty svečius 
pakvietė į viršutinę salę 
prie lietuviškų Kūčių stalų, 
parengtų moterų klubo na
rių. Bendrose kūčiose daly
vavo vietinės parapijos ku
nigai: klebonas kun. A. Bal

trašiūnas, kun. A. Janiūnas, 
iš Waterburio, Conn. buvo 
atvykęs L. B-nės pirm. P. 
Vileišis, Hartfordo moterų 
klubo atstovė Ustinjauskie- 
nė ir gražus būrys bostoniš- 
kių. E. Vasiliūnienė paaiš
kino tradicinius lietuviškų 
kūčių papročius ir Kalėdų 
kilmę. Komp. J. Kačinskui 
pianinu palydint, visų buvo 
pagiedota kalėdinių gies
mių. Pirmininkės gėlėmis 
buvo apdovanotos dvi' dau
giausiai klubo veikloje nusi
pelniusios moterys: O. Gi- 
rulienė ir Karosfenė.

NAUJA LIETUVIŲ 
KLUBO VADOVYBĖ

Gruodžio 12 d. slaptu bal
savimu didžiausia narių 
skaičiumi lietuvių organiza
cija išrinko naują vadovybę 
iš šių asmenų: pirm. A. 
Čaplikas, vicepirm. O. Aver- 
ka, protokolų sekr. A. Mat
joška, finansų sekr. A. 
Druzdis, iždininkas A. Mit
kus, maršalka V. Ivaška, 
kontrolės komisija: L. švel- 
nis, A. Keturakis ir J. Viz
baras. Į direktorių tarybą: 
St. Griganavičius, J. Lubi
nas, G. Ivaška, A. Andriu
lionis, St. Drevinskas, A. 
Plevokas, V. Jurgėla.

ALT SĄJUNGOS 
KULTŪRINIS 

SUBATVAKARIS
Gruodžio 12 d. kultūrinia

me subatvakaryje rašyt. St. 
Santvaras svečiam pristatė 
rašyt. Pauliaus Jurkaus ei
liuotą poetą: "Juodvar
niai”. Pats autorius paskai
tė keletą poemos ištraukų 
ir pasirašinėjo knygą nusi- 
pirkusiems. Apgailestauja
ma, kad ne visi norintieji 
knygą galėjo įsigyti, nes 
per mažai egzempliorių ren
gėjai turėjo.

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAI

Juos rengia gruodžio 31 
dienos vakare ALT S-gos 
skyrius savo patalpose: už-

JEI JUMS REIKIA UŽDENGTI STOGĄ, PATAISYTI AR 
PAŠALINTI VARVĖJIMĄ, KREIPKITĖS I

LATVIAN ROOFING 
Telefonas (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI. 
Dengiame stogus apartamentams, įmonėms, krautuvėms.

Tvarkome kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius.
MARTINS ir GUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East I85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

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

Della E. Jakubs ir sūnua Wiiliam yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzafnuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnąvimą.

ATEITININKŲ KONGRESAS CLEVELANDE
Ateitininkijos 65 metų is

torijoje IX-sis jos kongre
sas įvyksta 1977 m. rug
sėjo 1-4 dienomis — Dar
bo dienos savaitgalyje — 
Clevelande.

Kongreso pagrindinė min
tis — Gyvoji dvasia: dvasi
nio atsinaujinimo pagrin
das, kovojanti Lietuva ir 
ateitininkai ir lietuvių kul
tūros — kūrybos puoselėji
mas.

Tai visų paskaitų, simpo
ziumo, diskusijų ir kitų 
kongreso renginių svarbiau
sios temos.

Numatomos moksleivių, 
studentų ir sendraugių at
skiros konferencijos. Susi
pažinimo vakaras, iškilmin
gos pamaldos šv. Jono ka
tedroje, specialiai kongre
sui užsakytos dramos pa
statymas, meno paroda, 
banketas sudarys didelę 
kongreso programos dalį.

Kongreso darbai vyks 

sirašyti pas J. Dačį, telef. 
769-4362 ir pas J. Bakšį: 
269-1601 ir Lietuvių Pilie
čių klubas, užsirašyti pas 
A. Matjošką, tel. 825-9588.

ST. VINCENT 
DE PAUL 

ACADEMY
Boarding School

For

Boys and Girta
Grtdn 1 to 6

Tanytomnon-HMlsoa

RATE
*150.00

PER MONTH
Sa MarianitM of Hdy Cron

for Mormatioo foU

914 631-1572
261 SOUTH BR0A0WAY 

TARRYTOMN, N.Y. 106S1
<51-52) 

Bond Court viešbuty, 777 
St. Clair Avė., Clevelando 
miesto centre.

Kongreso komitetui va
dovauja Ateitininkų Fede
racijos Tarybos pirm. kun. 
Gediminas Kijauskas, S. J., 
18022 Neff Rd., Cleveland, 
Ohio 44119. Jam talkinin
kauja jau sudarytos atski
ros komisijos įvairiems kon
greso parengiamiesiems dar
bams vykdyti.

BALFO VAJUS
Balfo Clevelando skyrius 

rudens vajui, vėl didesnes 
aukas prisiuntę geraširdžiai 
tautiečiai:
I, 000 dol. — Aleksas Kune
vičius.

51 dol. — dr. J. Mauru
kas.

50 dol. — Č. ir I. šatkai,
J. Balbatas.

45 dol. T. ir V. Urbaičiai.
42 dol. — dr. K. Pautie

nis.
30 dol. — V. ir J. Radžius.
26 dol. — VI. Knistautas.
27 dol. — R. ir A. Babic

kai.
25 dol. — kun. B. Iva

nauskas, A. Buknis, dr. H. 
Brazaitis, P. ir O. Skardžiai, 
J. ir N. Mockai.

21 dol. — dr. Alg. Nas
vytis.

20 dol. — Alf. Steponavi
čius, M. Iešmantienė.

16 dol. — Ant. Puškoriū- 
tė.

15 dol. — Ed. Stepas ir E. 
ir R. šilgaliai, o clevelandie- 
tis Jonas Balbatas sveikina 
savo bičiulius ir pažįstamus 
švenčių proga ir vietoje 
sveikinimo kortelių, skiria 
Balfui $50.00 auką Ačiū.

Balfo Clevelando Sky
riaus Valdyba sveikina vi
sus Clevelando ir Apylinkių 
lietuvius, Kristaus gimimo 
švenčių ir Naujųjų 1977 
Metų proga ir linkėdama 
sėkmės, sveikatos ir Dievo 
palaimos!

Valdyba

HOUSE FOR SALE
Near Our Lady Of Per- 

petual Help Church, brick 
bungalow three bedrooms, 
17916 Nottingham Rd. See 
from outside, than call.

GEORGE KNAUS 
Realtor

819 East 185 St. 
481-9300

(51*2)

HOUSE FOR SALE
Near Our Lady Of Perpe- 

tual Help Church, brick 
bungalow, twoo bedrooms 
down, large kitchen, near 
East 185 Streeet.

GEORGE KNAUS 
Realtor

819 East 185 Street 
481-9300

(50-52)

FOR RENT
Office space for rent, Su

perior Savings & Loan As
sociation Bldg., 798 East 
185 St. Call: 481-8552 Miss 
Parker.
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖSE

s.

v

1000 DOLERIŲ PREMIJA 
LIETUVIŲ KULTŪROS 

REIKALAMS
Clevelando Lietuvių Ame

rikos Piliečių Klubo Patikė
tinių taryba nutarė skirti 
kasmet 1000 dol. premiją 
už ypatingus atsiekimus lie
tuvių švietimo, mokslo, me
no ir apskritai kultūros sri
tyse. Premija skiriama tik 
lietuviams, liet, organizaci
joms, sambūriams, gru
pėms, institucijoms, cho
rams, ansambliams ir klu
bams, tik Clevelande ar 
Ohio valstijoj esantiems.

• Dail. Nijolės Palubins- 
kienės paroda Clevelande 
praėjo dideliu pasisekimu ir 
daug clevelandiečių įsigijo 
jos darbų. Parodą globojo 
vyr. skaučių židinys.

• Bernelių Mišios abiejo
se lietuvių parapijų švento-
vėse bus šį penktadienį, 
gruodžio 24 d. vidurnaktį.

• Clevelando biruliečių 
valdyba, per savo pirminin
kę V. Nagevičienę, atsiunti 
Dirvai paremti auką 10 dol. 
ir rašo: "Dirva labai lau
kiama viešnia. Kai negauna 
laiku dėl pašto netvarkos,

tėvynės ^GARSAI e
penktadienį 8-9 v. v.

1 *
BALTIJOS AIDAI

pirmadienį 8-9 v. v.
★

WXEN-FM 106.5 MC

LINKSMU 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 1977

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

Zuperio! Avioo/l
■and lcan association *

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų 
Naujųjų 1977 Metų linkime!

'Sr

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

V

labai nuliūsta Ir teiraujasi, 
ar gavai Dirvą ir kas nau
jo. Ji yra mylima ir laukia
ma visų! Nors ir maža au
ka, Clevelando birutietės 
prisideda ir nuoširdžiai lin
ki geriausios sėkmės!"

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

• Marija Petkienė iš Chi
cagos švenčių proga sveiki
na visus savo draugus bei 
pažįstamus linkėdama svei
katos ir pasisekimo. Vietoje 
kortelių atsiuntė auką Dir
vai.

• Kalėdinė eglutė, kurią 
šiaudinukais papuošę buvo 
išstatę centrinėje Clevelan
do bibliotekoje Žalgirio kuo
pos šauliai, ugniagesių vir
šininko įsakymu, kaip "pa
vojinga", buvo iš salės iš
nešta į sodelį. Eglutė savo 
grožiu buvo patraukusi te
levizijos, laikraštininkų ir 

publikos dėmesį, tad dėl jos 
išnešimo susirūpinta. Cleve
lando miesto viešųjų įmonių 
direktoriui R. Kudukiui pa
darius intervenciją, ir me
rui Perkui užsistojus, eglu
tė vėl buvo sugrąžinta į bib
liotekos salę. Deja, ugniage
sių pareigūnas dar kartą 
patikrinęs, įsakė eglutę pa
šalinti, kaip pavojingą gais
rui.

• Dr. Henrikas Brazaitis 
su šeima vietoj Kalėdinių 
ir Naujų Metų sveikinimų 
draugams ir pažįstamiems 
atsiuntė Dirvai auką. Ačiū.

• Antanas Tamulis, Lie
tuvos kariuomenės majoras, 
praeitą savaitę Clevelande 
žuvo eismo nelaimėje. Ve
lionis buvo aktyvus ramo
vėnų ir kitose organizacijo
se. Sūnui Vytautui ir arti
miesiems reiškiame užuo
jautą.

• Žalgirio šaulių kuopa 
Clevelande, per ižd. Albiną 
Karsoką atsiuntė Dirvai pa
remti auką 25 dol., linkint 
visam Dirvos štabui links
mų švenčių.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

LIETUVIŲ KLUBO 
PARAMA ŽAIBO 

KREPŠINIO RINKTINEI
Lietuvių klubo patikėti

nių taryba savo posėdy pa
tenkino "žaibo" valdybos 
prašymą globoti ir remti' fi
nansiniai rinktinę jai įsto
jant į amerikiečių Euclid 
krepšinio Lygą. Registraci
ja, rungtinių mokesčiai, 
uniformos ir t.t. klubui kai
nuos virš 1000 dol., kuriuos, 
sąskaitas pristačius, Lietu
vių klubas apmokės.

Klubo patikėtinių taryba 
pageidauja, kad visi krep
šinio rinktinės nariai pri
klausytų Lietuvių klubui.

žaibo sporto klubas turi 
virš 100 narių įvairiose 
sporto šakose. Klubui pir
mininkauja J. Kijauskas. 
Krepšinio komandos kapito
nas ir treneris A. Stungy s.

LIETUVIŲ NAMŲ IR 
KLUBO PRANEŠIMAI
Lietuvių klubo ir valgyk

los administracija praneša 
savo lankytojams, kad per 
Kalėdų ir Naujų Metų šven
tes veiks tokia tvarka:

Penktadienį — 24 d. val
gykla nuo 11 vai. iki 2 vai., 
baras uždaromas 7 vai. va
kare.

šeštadienį — 25 d. val
gykla — uždaryta, baras 
adaras nuo 4 vai. iki 1 vai.

Sekmadienį — 26 d. val
gykla nuo 11 vai. iki 9 vai., 
baras nuo 10 vai. iki lz vai.

Tokia pat tvarka veiks ir 
Naujų Metų laike. (kk)

•I.

J J

• Br. Bernotas išrinktas 
Lietuvių Namų direktoriu
mi, vietoj mirusio J. Lip- 
niaus.

DRAUDIMAS JUMS 
IR JŪSŲ ŠEIMAI

Prieš perkant naują, ar 
atnaujinant turimą draudi
mą kreipkitės pas mane ir 
tikrai įsitikinsite, kad Statė 
Farm draudimas yra ge
riausia vertė prieinama kai
na. z
KĘSTUTIS GAIDŽICNAS 
28801 Lake Shore Blvd.
Willowick, Ohio 44094 

Įstaiga 943-1202. 
Namai 731-1078

NAUJAS GROŽIO 
SALIONAS

SILVER SHEARS BEAUTY 
SAI.ON

687 E. 185 St. Cleveland, O.
Vienintelis lietuvių moder

niškai įrengtas grožio salionas. 
Automobiliams pastatyti aikš
tė yra už Bi-Rite maisto krau
tuvės.
Vedėja Giedrė Mazoliauskaitė.

Dėl susitarimo skambinti — 
486-4240

Vincas Gelgotas

• Apdraudos reikalais ge^ 
riausius patarnąvimus gau
site kreipdamiesi į’Z. Obe- 
lenį teh 531*2211.

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

GRINDER
ID, OD-CENTERLESS

Ejtperienced with minimum 2 year*. 
Offera need not apply. Steady work. 
Wage» commenaurate with ability. 
A«k for DON MARCUS.

ENCORE MFG. CORP. 
4310 CARNEGIE AVĖ.

CLEVELAND. OHIO 44103
An Equal Opportunity Employer 

(50-51
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tuoti asmenys.

• Visi svetimšaliai, netu- kuris nėra komplikuotas. 
Tintieji JAV pilietybės, Pašto įstaigoje paimti šve- 
kaip kiekvienais metais timšalių registracijos kor- 
sausio mėnesį turi atlikti telę ir ją užpildžius įmesti 
registravimosi formalumą, į pašto dėžutę.

Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės 

pulkininkui
A. A. 

ALEKSANDRUI LAPINUI 

mirus, gilaus skausmo prislėgtus žmoną 

VANDĄ, sūnus ZIGMĄ, RIMĄ ir KĘSTUTĮ 

su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame

i

i
Elena ir Henrikas
Andruškos

Skausmo valandoje, brangiai motinai, 
uošvei ir močiutei

URŠULEI SAMSONIENEI 
mirus, mielus MAGDUTŲ LIUTKIENĘ, 
ALEKSĄ LIUTKŲ, jųjų šeimą ir kitus ar
timuosius nuoširdžiai užjaučiame

Antanina ir Pranas 
Petraičiai 

Nora ir Vytautas 
B r a z i u 1 i a i 

Aleksandra ir Julius 
Kazėnai 

Elena ir Pranas 
Stempužiai 

Genovaitė ir Albinas 
K a r s o k a i

1 Neatlikę registracijos as
menys galės būti baudžiami.

• JAV ir Kanados lietu
vių jaunimo sąjungos suva
žiavimas įvyks š. m. gruo
džio 29-31 d. Southfield, 
Mich., Dievo Apvaizdos lie
tuvių parapijos kultūros 
centre, 25335 W. Nine Mile 
Rd. Telef. (313) 356-9721. 
Dėl smulkesnių informaci
jų kreiptis į Viktorą Naką, 
1668 Bowers Avė., Birming- 
ham, Mich. 48008, telef. 
(313) 645-5926.

Bus įdomios paskaitos, 
pranešimai, diskusijos ir 
gruodžio 31 d. dalyvaus N. 
Metų sutikime.

• Dr. Stasys Petrauskas 
su žmona Julija Rajauskai- 
te iš N. J., gruodžio 22 die
ną išskrido į Floridą, kur 
jie praleis dvi savaites atos
togų lankydami draugus ir 
gražiąsias Floridos apylin
kes.

• Majoras Romas Cejaus- 
kas, Omahoj gyvenančių 
Dirvos skaitytojų Antani
nos ir Benedikto Cejauskų 
sūnus, paskirtas nuo 1977 
m. vasario mėn. naujom pa
reigom į Pentagoną, Wash- 
ington, D. C. Iki šiam lai
kui jis tarnavo kariuome
nės inžinierijos korpe St. 
Louis, Mo.

• Alfonsas Pimpė, gyv. 
Chicagoje, padidino savo 
įnašą Vilties draugijoje at
siųsdamas 10 dol. Ačiū.

• Aleksandras Kazickas, 
22 metų amžiaus, dr. Juozo - 
ir Aleksandros sūnus, bai
gęs kolegiją išvyko atosto
gų ir Napaly valstybėj ras
tas negyvas viešbutyje.

• Genovaitė ir Vladas 
Mieželis, gyv. Phoenix’e. 
Ariz. sveikina savo drau
gus Kalėdų švenčių ir N. 
Metų proga ir vieton siunti
nėjimo kortelių aukoja Va
sario 16 d. gimnazijai $20.

• Vytautas ir Stella Ab- 
raičiai, iŠ Fords, N. J., gruo
džio 22 d. išvyko 3 savaitėm 
atostogų į Floridą.

Stella yra ALT S-gos vi
cepirmininkė, o Vytautas — 
ALT S-gos Tarybos narys, 
Vilties draugijos vicepirmi
ninkas.

Linkime malonių atosto
gų

• Miminint T. Blinstrubo, 
buv. ALT S-gos pirmininko, 
70 m. amžiaus sukaktį, N. 
N. paaukojo Dirvai paremti 
87 dol. Ačiū už auką.

• Edvinas Balceris, iš Los 
Angeles, prisiuntė 50 dol. 
ALT S-gos leidžiamai isto
rijai "Tautinės minties ke
liu” ir yra įrašytas į gar
bės prenumeratorių sąrašą.

• Jonas ir Elena Nurkos, 
gyv. Hartforde, Conn., at
naujindami prenumeratą 
pridėjo auką Dirvai 20 dol. 
Ačiū.

AČIŪ!• Vienybės laikraštis, 
pradėtas leisti 1886 metais, 
atšventė 90 metų sukaktį, 
kuri buvo atžymėta specia
liu banketu. Pradžioje laik
raštis, kurį įsteigė J. Paukš
tys ir A. Pajaujis, vadinosi 
VVienybė Lietuvnikų. Laik
raštį 1940 m. perėmė leisti 
J. Tysliava. šiuo metu lei
džia Valerija Tysliavienė ir 
sūnus Juozas N. Tysliava. 
Redaguoja Jonas Valaitis.

• Nadas Rastenis, iš Bal
timorės, ALT S-gos garbės 
narys prisiuntė 50 dol. gar
bės prenumeratoriaus su
mą. Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos valdyba 
nuoširdžiai dėkoja.

• Pasaulio Lietuvių Jau
nimo S-gos valdyba atsiun
tė Dirvai sveikinimą Kalėdų 
ir N. Metų proga. Ačiū.

• Danutė Senikienė, gyv. 
Monticello, N. Y., Dirvos 
nuoširdi rėmėja, vietoj ka
lėdinių sveikinimų atsiuntė 
Dirvai auką 37 dol. Ačiū už 
auką ir šventinius linkėji
mus.

• Radijo valandėlių vedė
jai, kurie norėtų gauti į 
juosteles įrašytos medžia
gos Vasario 16 d. minėji
mui, prašomi tuojau pra
nešti Amerikos Lietuvių 
Tarybai, 2606 W. 63 St., 
Chicago, III. 60629. Pažy
mėti, kokia kalba medžiaga 
pageidaujama: lietuvių ar 
anglų.

Užversdamas paskutinį 
mano sukaktuvinės meno 
parodos Chieagoje puslapį, 
širdingą padėką reiškiu N. 
Juškui ir dail. S. Juškuvie- 
nei už paturtinimą parodos 
gėlėmis; solistei Praurimei 
Ragienei ir muz. M. Motie- 
kaičiui už brangintiną kon
certinę dalį.

Antanas Rūkštelė

• Veronika Ališauskienė, 
Povilo Ališausko žmona, po 
Ilgos ir sunkios ligos mirė 
gruodžio 12 d. New Yorke.

• Miami Amerikos Lietu
vių Piliečių Klubas, per 
sekr. Bonifacą Bukauską 
atsiuntė Dirvai auką 15 dol. 
dėkojant už leidimą pasi
naudoti Dirvos skiltimis, 
garsinant klubo veiklą.

• Pranas ir Joana Budins- 
kai, gyv. Chicagoje, nuošir
dūs Dirvos rėmėjai, atnau

jindami prenumeratą su
šventiniais linkėjimais pri
dėjo auką 25 dol. Ačiū už 
auką ir linkėjimus.

WANTED JOURNLYMEN
IST CLASS SKILLED 

MACHINIST 
Mušt be able to sėt up and read 

blue prints
SHEET METAL MAN 

ELECTR1CAL MECHAN1CAL 
ASSEMBLERS 

Experience in wiring & assemblying 
Ali (ringe benefits 
SOLIDYNE INC. 

56 Spence St.
Bayshore L. L. N. Y. 11*06 

516-231-7800, Ext. 47
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