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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

SUSLOVO 
VIZITO 
KOMEDIJA

RIMAS DAIGŪNAS

M. Suslovas yra vienas 
iš stambesniūnų šulų sovie
tinėje imperijoje. Kai kada 
minimas ir jo vardas, apta
riant galimą L. Brežnevo 
sosto paveldėtoją. M. Suslo
vas pradėjo savo karjerą 
pavergtųjų Pabaltijo vals
tybių susovietinimu. Esą, 
tai buvo jo smegenų teorija, 
kaip galėtų pagrobtos suve
renios valstybės būti su
virškintos sovietinės impe
rijos. Čia jis, atvirai kalbant, 
amerikų neatrado, bet nuėjo 
caro generolo Muravjovo ta
kais.

Dabar, didžios galios pa
siekęs Kremliuje, M. Suslo
vas netikėtai vizitavo ok. 
Lietuvą. Tas vizitas yra 
staigios revizijos kopija. Ta 
yra sovietinė mada, ‘reidai’ 
- staigi revizija gali kai ką 
atrasti...

Bet gali būti čia ir dar 
vienas M. Suslovo staigaus 
vizito pamušalas. Vizito rei
kalas gali būti preventyvi- 
nis: užbėgti už akių lietuvių 
tarpe stiprėjančiam separa
tizmui, ‘nacionalistinėms 
nuotaikoms’. M. Suslovo vi
zito tikslas gali būti dvejo
pas: vienus patempti, kitus 
padrąsinti.

Bet gi to Kremliaus didi
ko vizitas pavirto ... kelione 
Potiomkino kaimuose. Iš is
torijos žinome, kad carienei 
Katrei II lankant savo val
das, jos meilužis Potiomki
nas statydavo dekoratyvi
nius kaimus, kuriuose puoš
niai išsipuošę statistai, vai
dindami laimingus carienės 
pavaldinius, tik šoko, tik dai
navo, tik nešė juos vizituo
jančiai carienei duoną ir 
druską ant sidabrinių pa
dėklų...

Vilniaus kompartijos vir
šūnėlė patyrė apie rengia
mą M. Suslovo vizitą ir su
skubo parengti jam lietuviš
ką Potiomkino kaimelį. To
kiu pasidarė Kauno rajono 
Salomėjos Neries kolūkis. Į 
tą kolūkį ir nuvežė vaizduo
jantį TSRS CK Politbiuro 
narį, TSKP CK sekretorių 
‘brangų draugą’ M. Suslo- 
vą.

Sovietinės spaudos kores
pondentai ir bolševikinė El
ta vaizdžiai pristato, kaip A. 
Sniečkus ir V. Charazovas 
pamėgdžiojo Potiomkino kai 
mų komediją. ‘Gyvenvietė 
šventiškai išsipuošusi. Visos 
kolūkio moterys su tauti
niais kostiumais. Vaikai su 
gėlių puokštėmis. Minia ūkio 
vadovų, žemdirbių. Valiavi
mai. Trenkia dūdų orkest
ras...’

‘Su duona ir druska, su gė
lių žiedais, sutikę svečius 
prie vartų, visi sugūžėjo į 
kultūros namus’, dėsto ko
respondentai, visur, kaip su
sitarė vadindami sve
čią iš Kremliaus ‘brangiuo
ju svečiu’.

‘Brangųjį svečią atlydėjo 
Vilnaus kompartiniai didi
kai: A. Sniečkus, J. Maniu- 
šis, V. Charazovas, A. Fe- 
rensas ir R. Songaila.

Po sveikinimų litanijos, 
po svečio žodžio, ‘brangiam 
svečiui’ pristatė ‘kolūkio.pir- 
mūnus’. Tai buvo Nina Puza- 
nova, surinkusi iš vištos de- 
deklės 249 kiaušinius per 
metus ir Ona Kuznecova,

Linksmų Šv. Kalėdų linkime visiems Dirvos 
skaitytojams, rėmėjams ir bendradarbiams!

melžėjų socialistinio lenkty
niavimo dalyvė.

Šitaip Puzanova ir Kuz
necova įrodė ‘brangiajam 
svečiui’ komunizmo statybos 
sėkmę Salomėjos Neries 
vardo kolūkyje...

‘Brangiajam svečiui’, M. 
Suslovui neparodė kito ko
lūkio, kur irgi vyksta ‘komu
nizmo statyba’. Tas kolūkis 

buvo tiktai už valandos kelio 
automobiliu į Jonavos rajo
ną. Tai Petrašiūnų kolūkis. 
Tuo pat laiku, kada M. Sus
lovas lankė potiomkinišką 
S.Neries rajoną ir maloniai 
džiaugėsi Puzanovos ir Ku- 
zencovos vištelėmis ir žal
margėmis, Petrašiūnų kolū 
kio grūdų sandėlius tikrino 
vet.erinarijos mokslų kan
didatas V. Plauska. ‘Vals
tiečių laikraštyje’ (Nr. 145) 
veternarius - revizorius ra
šo apie apžiūros atradimus:

(Nukelta į 2 psl.)

EUROPOS VIENYBE
Po Kopenhagos viršūnių konferencijos

Keisti dalykai vyksta pa
saulyje. Jei, pavyzdžiui, So
vietų Sąjunga būtų grąsi- 
nusi vienam iš Vakarų Euro
pos ūkinės bendruomenės, 
žinomos Bendrosios Rinkos 
vardu, narių, būtų kilęs 
nemažas triukšmas, prive
dęs prie vieningo pasiprie
šinimo. Bet kai arabų vals
tybės uždraudė vežti savo 
naftą į Olandiją, Vakarų Eu
ropos kraštai pasirodė visai 
nesolidarūs. Lapkričio 6 d. 
kitos Bendrosios Rinkos 
valstybės paskubėjo pareikš
ti pageidavimą, k'ad Izrae
lis pasitrauktų į. savo 1967 
m. sienas. Kaip žinia, pana
šų pareiškimą padarė ir Ja
ponija, grąsindama net nu-

VYTAUTAS MESKAUSKAS

traukti diplomatinius san
tykius su Izraeliu.

Čia galima būtų pastebė
ti, kad tokie pareiškimai gal 
ir visai teisingi. Šiaip ar taip 
Izraelis okupavo savo kai
mynų teritorijas. Iš kitos pu
sės, tokie pareiškimai būtų 
vietoje, jei būtų padaryti sa
vo valia, o nepagrąsinus: 
jei taip nepadarysite, negau
site mūsų naftos. Čia jau su
siduriame su šantažu. Euro
pos atveju padėtis yra ypa
tingai komplikuota. Olandi
ja simpatizuoja Izraeliui ir 
už tat negauna arabų naftos. 
Kartu tačiau Olandija yra 

Bendrosios Rinkos narys. 
Bendroje Rinkoje, bent tarp 
šešių jos pirmųjų narių: Vo
kietijos, Prancūzijos, Itali
jos, Belgijos, Liuksembur
go ir Olandijos -- nėra mui
tų sienos. Už tat praktiš
kai arabų nafta įvežta į kitą 
kurią nors Bendrosios Rin
kos valstybę gali atsidurti 
Olandijoje, kuri savo natura- 
les dujas eksportuoja savo 
kaimynams. Jei tie uždraus į 
ją naftos išvežimą, Olandija 
galės nutraukti dujų tieki
mą. Be to, per Olandijos uos
tą Roterdamą arabų nafta 
yra įvežama visai šiaurės 
Europai. Už tat praktiškai, 
nors Olandija pirmoji už- 
draugė naudoti autoveži-

MIRĖ
DR.JUOZAS 
JURKŪNAS

Dirvą ruošiant spaudai, 
iš Kalifornijos gauta liūdna 
žinia — ten antradienį rytą 
po ilgos ir sunkios ligos mi
rė tautininkų srovės veikė
jas ALT S-gos Tarybos na
rys, buv. ALT S-gos Los 
Angeles skyriaus pirminin
kas ir Los Angeles Tautinių 
Namų įsteigėjas ir ilgame
tis pirmininkas dr. Juozas 
Jurkūnas.

Velionis buvo gimęs 1904 
m. Paseivių vsd., Seivių 
vlsč., Seinų apskr. 1931 m. 
Briuselio universitete gavo 
jūrų teisės daktaro diplomą 
ir 1933-36 buvo Klaipėdos 
uosto direkcijos juriskon
sultas, 1935-37 jūrininkys
tės inspektorius, o nuo 1938 
m. pradėjo tarnybą Lietu
vos užsienių reikalų minis
terijoje.

Velionis priklausė neoli- 
tuanams ir Klaipėdoje pir-. 
mininkavo tautininkų sky
riui. Į JAV atvyko 1949 m. 
ir tuoj įsijungė į tautinę 
veiklą, kelias kadencijas 
būdamas ALT S-gos Los 
Angeles skyriaus pirminin
ku.

Velionis nuliūdime paliko 
žmoną ir du sūnus.

mius sekmadieniais, ji kol 
kas nepatyrė skaudaus naf
tos trūkumo. Parafrazuojant 
posakį, kad kalba - sidab
ras, o tyla -- auksas, Olan
dijoje dabar sakoma: kalba - 
sidabras, tyla - nafta!

Iš principo žiūrint, tokia 
padėtis yra neleistina ir jai 
išsiaiškinti buvo sušaukta 
Danijos sostinėje Kopenha
goje Bendrosios Rinkos vals
tybių viršūnių konferencija. 
Į ją neprašyti nuvyko ir ara
bų Alžiro, Tuniso, Sudano 
ir Abu Dhabi užsienio reika
lų ministeriai, kurie reikala
vo ne tik pasmerkti Izrae
lį, bet ir ūkinės pagalbos 
sau.

Konferencijoje buvo jau
čiamos dvi srovės. Viena iš 
jų, vadovaujama V. Vokie
tijos kanclerio Brandt, rei
kalavo ‘solidarumo’ išreiš
kimo, kuris reikalui esant 
vestų prie naftos pasidalini
mo su Olandija, tuo tarpu 
Prancūzija ir naujas Bend
rosios Rinkos narys D. Bri
tanija atstovavo pažiūrai, 
kad ‘solidarumo’ pareiški
mas nieko praktiškai nepa
dės ir dabartinėje situacijo
je nėra reikalo svaidytis 
bent kokiais pareiškimais. 
Ta pažiūra laimėjo. Nutar
ta iki sausio 15 dienos su
rinkti visus duomenis, lie
čiančius Europos energijos 
krizę. Iki vasario 28 dienos 
juos turėtų apsvarstyti 
Bendrosios Rinkos valsty
bių užsienio reikalų minis
teriai. Dėl būklės Artimuo
siuose Rytuose nutarta, kad 
Bendroji Rinka aplamai 
imant pritaria Jungtinių 
Tautų Rezoliucijai 242, kuri 
reikalauja Izraelio pasitrau
kimo, tačiau kartu pabrėžta, 
kad Izraelis, kaip ir arabų 
valstybės, reikalingas sau
gumo, atseit, tarptautiniai 
garantuotų sienų.

Išvada prašosi tokia: ener
gijos krizė kol kas dar glau
džiau nesuvienijo Vakarų 

(Nukelta į 2 psl.)
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Ypatingai veikli PLJS-gos Adelaidės skyriaus valdyba su 
savo pirmininku dr. Antanu Stepanu (stovi viduryje).

Australijos padangėje
AMTANAS LAUKAITIS

LINKSMŲ ŠVENČIŲ!

ŠVARNAS SUGINTAITIS
Ištrauka iš Vytauto Alanto istorinio romano 'ŠVENTARAGIS’ 

II-jo tomo, kuris baigiamas rinkti

Štai ir vėl atėjo Kalėdų 
šventės. Rodos, tie metai 
taip greitai prabėgo, kad 
žmogus ir nepastebėjai tų sa 
telitiniu greičiu amžinybėn 
skrendančių dienų. Metai, 
nors ir nedidelis laiko tar
pas yra, tačiau per juos 
daug kas pasikeitė ir jūsų ir 
mūsų kontinentuose. Visa 
Australija, kaip ir likusis pa
saulis, šiandien skęsta prieš
šventinėse reklamose. Krau 
tuvės lūžta nuo visokių 
gėrybių, tik turėk pinigų ir 
pirk ką tik nori. Ir šiandien, 
Australijoj gyvenimas eili
niam žmogui yra tikrai ge
ras. Nors visos kainos, kaip 
ir visur kitur kyla, tačiau 
darbiečių vyriausybė, kartu 
su unijomis, kelia ir gerina 
darbininkų gyvenimą, prieš 
pat šventes paskelbta statis
tika, dirbančiųjų atlyginimo 
vidurkis šiandien yra 120 
australiškų dolerių, kas bū
tų 180 amerikoniškų savai
tei. Atostogos yra pakelia
mos iki 4-rių savaičių me
tuose ir, naujuoju įstatymu, 
kiekvienas dirbantysis prieš 
atostogas gauna 17 V2 nuo 
savo metinių atostogų savai
tinio uždarbio už Arias sa
vaites, kas yra kaip atostogi
niai priedai, kai valdžios 
tarnautojai gauna prie atos
togų pinigų apie 120 dol. ‘bo- 
nusų’. Atrodo, kad Australi
joj darbininkui galima tik
rai neblogai gyventi, nesi
rūpinant nei liga, nei senat-

EUROPOS
VIENYBĖ...

(Atkelta iš 1 psl.) 
Europos. Visi sutinka, kad 
esama bendrų interesų, ta
čiau susidariusioje būklėje 
paskiri ėjimai gali būti nau
dingesni už bendrus.

SUSLOVAS...
(Atkelta iš 1 psl.)

‘Nerūpestingas grūdų lai
kymas spėjo padaryti savo. 
Kojos, einant aruodu, jau 
negrimzdo, bet rėmėsi tar
si į minkštą dangą. Aruo
do viršų per gerą sprindį 
dengė plutelė. Pralaužus ją, 
trupėjo balkšvais pelėsiais 
aplipę grūdai...’ Veterinoriui 
- revizoriui paaiškėjo, kodėl 
šiame kolūkyje ‘aktyviai’, 
lyg susitarę, gyvuliai kren
ta.

‘Gyvuliai nugaišo ne nuo 
infekcinių susirgimų, bet ap
sinuodiję blogais pašarais’, 
nustatė revizorius apverkti
ną ‘komunizmo statybos’ 
smulkmeną.

‘Brangaus svečio drg. M. 
Suslovo linkėjimai įpareigo
ja mus dirbti dar geriau’, 
baigia bolševikinė Elta savo 
‘potiomkinišką’ reportažą.

Vai kodėl ‘brangaus drau
go’ nepavedžiojo po plates
nę apylinkę, neužsuko ten, 
kur gyvuliai minta ‘balkš
vais pelėsiais aplipusiais grū 
dais’? Juk tai irgi ‘komuniz
mo statybos’ detalė.

ve, kai darbų yra didžiulis 
perteklius.

Šiandien, kai visame pa
saulyje yra benzino ir aly
vos trūkumas ir Europoje 
net šaltį reikia pakęsti, tai 
mūsų kalėdinė vasara yra 
tikrai puiki Kalėdų senis 
prakaituoja bedalindamas 
dovanas vaikams, kai mes 
savo šilumą vėsiname su 
puikiais pajūrio paplūdy- 
miais ir didžiulėmis vande
nynų bangomis. Lygiai taip 
pat dar mes ir jokių benzino 
ir alyvos suvaržymų, bei 
trūkumų riteturime, nes Aus
tralija turi kone užtenkamai 
savųjų alyvos šaltinių ir da
bar, po įvykusių nemalonu
mų su arabais, Australijos 
vyriausybė numato išleisti 
milijonus alyvos ieškojimui, 
kad ateityje ir šio krašto 
pasauliniai ginčai plačiau ne
paliestų. Vienas dalykas 
tik kelia australams rūpes
tį, tai didelis skaičius naujų 
ir iki šiol mažai žinomų drau
gų, kurie savo laivus ir lėk
tuvus suka į šį žemyną, kad 
galėtų savuosius tankus pri
pildyti degamuoju kuru. 
Australijoj Kalėdos yra pati 
didžiausia ir daugiausiai lau
kiama šventę, nes kone visi 
per jas atostogauja, mokyk
los užsidaro ir visas gyveni
mas pasipila prie vandens 
ir bekeliaujant.

Mūsų lietuviškame gyve
nime šiosios šventės per 
daug kuo nepasižymės. 
Įvyks keletas suvažiavimų, 
tradicinė sporto šventė, 
skautų stovyklos ir kt., kai 
ir daugumas lietuvių jau 
šiandien turi įsigiję prie van
dens kur nors savo kurorti
nes vietoves, kuriose šeimos 
ir praleidžia atostogines 
šventes. Gi šiuo metu, kaip 
ir pas australus, taip ir pas 
mus vyksta daug įvairiau
siu prieškalėdinių subuvi
mų ir žmogui reikia tikrai 
būti labai stipriam, kad ga
lėtum, jei ne visus, tai bent 
dalį, šių subuvimų aplan
kyti.

Sveikinant visus šio sky
relio skaitytojus su ateinan
čiomis šventėmis ir N. Me
tais, aš noriu iš tolimosios 
Australijos palinkėti links
mų švenčių ir geros sėkmės 
ateinančiuose metuose.

Adelaidės labai aktyvus 
Pas. Liet Jaun. S- 
gos Adelaidės skyriaus pir
mininkas dr. Antanas Stepa- 
nas, įsigijęs jau Bachelor 
of Medical Science, Bachelor 
of Medicine and Surgery ir 
išlaikęs egzaminus tapti na
riu Royal Australian CVol- 
lege of Physicians, daug 
dirbdamas savo mokslinia
me darbe, paklaustas kodėl 
dirba lietuviškąjį darbą ir 
kaip galima būtų pritrauk
ti jaunimą prie lietuviškos 
veiklos atsakė: Esu lietuvis 
ir iš mažens esu pratęs dirb
ti lietuvių jaunimo organiza
cijose , už ką daugiausiai 
yra mano tėvelių nuopel
nas, nes jie taip mane auk
lėjo. Mūsų jaunimui trūksta

(3)
— Tesėda! — žmogėnas tuojau atsisėdo sukry

žiuodamas nuogas, juodais gyvaplaukiais apžėlusias 
kojas ir godžiai žiūrėdamas į kepsnius.

— Matyt, užuodė mūsų kepsnį, — nusijuokė Man
tas.

— Duok jam gabalą, — liepė Šventaragis.
Atsiskyrėlis gobšiai griebė mėsą nešvariomis ran

komis, ir pasimagėdamas suleido dantis. Vyrams at
rodė jį valgant kaip alkaną, plėšrų žvėrį, švariai nu- 
griaužęs ir apčiulpęs kaulą, jis nusviedė jį už nugaros 
ir vėl godžiomis? akimis sužiuro į Mantą.

— Patiko? Nori dar? — Mantas juokėsi.
Gavęs kitą gabalą, jis vėl kažkodėl labai skubė

damas kaulą nugriaužė, nulaižė ir ėmė rakinėti dantis 
pirštu.

— Dėkoju, gerieji žmonės, — atsiskyrėlis atsisto
jo ir rengėsi nueiti, bet Šventaragis mostelėjo ranka 
tardamas:

— Palauk, aš noriu paklausti: ar tu iš tikrųjų 
esi šventas vyras, kaip sako Borisas?

— Daug pašauktųjų, mažai išrinktųjų! Bėgu nuo 
velnio žabangų, kad tapčiau savo mokytojo viešpaties 
Jėzaus Kristaus nevertu tarnu, — atsakė vyriškis, 
tarsi būtų atmintinai išmokęs ką sakąs.

— Kaip tu bėgi nuo savo velnio?
— Guliu ant drėgnos žemės savo oloje, kad nusi

kratyčiau velnio pagundomis ir atvėsinčiau savo kūno 
geidulius. Kad šėtonas neįviliotų į savo pragariškas 
žabangas, meldžiuos ir visaip kankinu savo kūną, kurs 
yra visų nedorybių lizdas.

— Kankini savo kūną? — nustebo Šventaragis ir 
jo draugai. — Ar taip moko tavo viešpats?

— Mano viešpats moko taip: spiauk į visas pa
saulio tuštybes, pažabok savo geidulius ir sek paskui 
mane, idant nusipelnytum dangaus karalystę po mir
ties!

— Ar tai viskas, ką tavo viešpats moko?
— Ne, ne viskas; jis liepia mylėti savo artimą, 

kaip patį save ir atkišti kairįjį žandą, jei tau priešas 
skelia į dešinįjį.

— Tikrai taip?
— Taip parašyta šventajame rašte.
— Ar tu nemanai, kad tavo mokytojas buvo di

delis svajotojas?
— Nepiktžodžiauk prieš mano Dievą, kad gumbas 

tavęs nesuriestų ožio ragan! — atšovė Teodozijus rūs
čiai, iš padilbų pažiūrėdamas į Šventaragį.

Šventaragis valandėlę mąstė, paskum pasilenkęs 
pašnabždėjo kažką Mantui į ausį, šis atsikėlė, priėjo 
prie atsiskyrėlio ir gan švelniai tvokstelėjo jam į de
šinįjį žandą.

— Kaip tu, prakeiktas pagoni, drįsti savo purvi
nomis rankomis liesti šventojo vyro veidą! — sumau
rojo Teodozijus užsimodamas kaip reikiant smogti at
gal, bet Mantas vikriai išsisuko ir, pabėgėjęs į šalį, 
garsiai juokėsi.

— Tu joks šventas vyras, o melagis ir veidmai
nis, — nusijuokė kartu su kitais vyrais ir Šventaragis. 
— Tu neklausai savo mokytojo įsakymų: kodėl tu 
neatkišai kito žando gavęs per vieną?

— Jūs pagonys, jūs šėtono išperos, jus velniai 
murdys verdančios smalos katiluose! — šventasis vy
ras baisiai keikdamas ir plūsdamas dingo krūmuose.

♦ ♦ ♦

Borisas kažkodėl įkalbinėjo Šventaragį Polocke 
nenakvoti, o joti toliau, bet Šventaragis nesutiko: jis 
norėjo duoti žirgams pasilsėti, ketino apžiūrėti miestą 
ir susipažinti su įgulos viršininku žiemiu. Gudas kaž
kodėl nenorėjo su lietuviais susitikti ir, prasimesda- 
mas norįs aplankyti savo draugus, prie pilies vartų 
atsisveikino, pažadėdamas grįžti kitą rytą.

Miesto vidaus reikalus tvarkė patys polockiečiai, 
bet iš tikrųjų Polocko žemę valdė Mindaugas: jis čia 
laikė savo įgulą. Miestas buvo įsikūręs dešiniajame 
Dauguvos krante, maždaug viduryje tarp Pskovo, Vi
tebsko ir Minsko ir nuo seno garsėjo kaip prekybos 
centras. Juo labiau kad Dauguva buvo labai patogus 
vandens kelias susisiekti su Ryga.

Žiemis svečius priėmė išskėstomis rankomis ir iš
kėlė puikią vakarienę. Jis buvo stambokas, vidutinio 
amžiaus, malonios povyzos vyras, mėgstąs pajuokauti 
ir pavaišinti svečius. Vietininkas labai domėjosi kas 
dedasi Kernavėje ir tarp kit ko klausinėjo, kaip laikosi, 
kaip jis išsitarė, jo geras draugas Malūnėlis. Išsikal
bėjus apie Lietuvą, Šventaragis užsiminė ir apie savo 
reikalus, tarp kit ko paklausdamas, ar jis čia nebus 
girdėjęs apie jo brolį švarną 

patyrimo ir vadų, kur galėtų 
daug padėti vyresnieji. Jau
nuolių manymas, kad vyres
nieji yra atsilikę savo galo- 
vosena, yra tik jų išsikalbė
jimas, nes mūsų senimas 
seka spaudą, šių laikų gyve
nimą ir nemanau, kad jie sa
vo galvosena būtų atsilikę. 
O jei tokių ir būtų, tai tik
rai ne visi.

*»*

Paskutiniame Krašto Ta
rybos suvažiavime buvo nu
tarta įsigyti savąją ‘Mūsų 
Pastogės’ spaustuvę. Pasku
tiniu laiku Krašto Valdyba 
padarė sekančias išvadas, 
kad reikia įsigyti spaustuvę 
ir ji bus Krašto V-bos žinio
je. Šiam reikalui bus renka- 

(Nukelta į 4 psl.)

— Kaipgi, girdėjau, tik nežinojau jį esant tavo 
brolį. Jie čia jį vadina švarno! Niūrus, uždarus vyras: 
jis niekad nesusitinka su lietuviais. Girdėjau, kad jis 
esąs geras kneziaus Vosiliaus draugas. Rodos, vedęs 
it turi tris vaikus.

— Gyvena Dubravoje, tiesa?
— Rodos, taip vadina jo pilaitę.
— Knezius Vosilius anuomet buvo įsibrovęs į Pa- 

dysnį, — priminė Šventaragis.
— Buvo, tik tas žygis jam baigėsi nekaip. Jūs 

tada krivičiams kailį išpėrėte kaip reikiant ir jam 
pačiam gerokai nuleidote kraujo. Kažkas iš jūsų pa
leido jam strėlę į strėnas, ir jis liko suparaližuotas. 
Jis visą laiką kliedi apie kažkokį geltonplaukį jaunuolį, 
kurs tą strėlę jam į paslėpsnį įvaręs. Jį nešioja vyrai 
kėdėje. Knezius turi jauną, gražią žmoną, bet kas jam 
iš jos? — nusijuokė žiemis.

Šventaragis susižvalgė su Mantu ir Eikučiu; jie 
prisiminė, kaip kovojo su krivičiais iš didžiųjų vartų 
bokštelio. Kai sumušti priešai rengėsi iš papilio trauk
tis, Šventaragis paleido "atsisveikinimo” strėlę ir pa
taikė kažkur kneziui Vosiliui po balnu. Tuo tarpu 
Žiemis kalbėjo toliau:

— Knezius mėgsta išgerti, o kai pasigeria, tai ima 
dūkti ir plūsti padysniečius, vis prisimindamas tą 
jaunuolį.

— Gal būsi girdėjęs ir apie rikį Sėlį? Mano tėvas 
jį čia kažkur įkurdino pasienyje sekti krivičiams? — 
vėl paklausė Šventaragis.

— Įkurdino ir pamiršo, — nusijuokė žiemis — 
Lietuvos siena gerokai pasistūmėjo į rytus, o Sėlis su 
savo dimstimi liko vietoje. Jis labai darbštus ir tvar
kingas ūkininkas. Turi gražią žmoną ir, rodos, du ar 
tris vaikus. Kai kada jis atkanka į Polocką pasipirkti. 
Visada mane aplanko ir daug pasakojo apie tave, vieš
patie.

— Mes seni ir artimi draugai...
Vaišės užtruko iki vidunakčio ir būtų užtruku

sios dar ilgiau, bet Šventaragis norėjo pasilsėti, ka
dangi kitądien ketino iškeliauti anksti.

Kitą rytą atsirado Borisas, ir jie išjojo toliau. Iš 
pradžios jie keliavo dešiniąja Dauguvos pakrante į 
šiaurę, paskum kryptelėjo į rytus. Jie keliavo visą 
dieną ir tik pradėjus temti prijojo aukštoką, tvirtu 
pylimu sustiprintą pilaitę.

— Va čia tavo brolio sodyba, kneziau, — tarė 
Borisas. — Mano kelias čia baigiasi. Sumokėk man 
atlyginimą, ir aš josiu savais keliais.

— Palauk, aš noriu savo akimis pamatyti kieno 
čia sodyba, —■ atsakė Šventaragis, liepdamas šiliniui 
pabaladoti į vartus.

šilinis trinktelėjo į vartus karo kirviu ryktelė- 
damas:

— Atidarykit, pakeleiviai ieško nakvynės!
Kieme pasigirdo sambrūzdis, šunys ėmė garsiai 

loti ir ant pylimo pasirodė keletas ginkluotų vyrų su 
deglais rankose:

— Kas jūs ir ko norite? — paklausė vienas iš jų.
— Mes esame pakeleiviai ir norime pamatyti ba

jorą švarną, — atsakė Šventaragis.
— Palaukite, mes pašauksime bajorą!
Netrukus ant pylimo pasirodė stambus, barzdotas, 

turtingai vilkįs vyras. Nors švarnas buvo gerokai pa
sikeitęs, bet Šventaragis tuojau atpažino savo brolį.

— Kas jūs tokie ir ko norite? — paklausė švar
nas.

— Aš esu Šventaragis iš Lietuvos. Mes norime 
pamatyti bajorą švarną ir prašome pernakvindinami, 
— pasakė Šventaragis lietuviškai.

Švarnas tik po ilgo tylėjimo liepė atidaryti vartus.
— Dabar tiki, kneziau, kad aš nemelavau? — 

Borisas žiūrėjo į Šventaragį laukdamas atlyginimo.
Šventaragis be žodžių nusikabino nuo diržo kap

šiuką ir, išėmęs mažąją kapą17, metė Borisui tardamas:
— Pasidalink su Efrimovu.
— Dėkoju, kneziau, atlyginai karališkai! — apsi

džiaugė Borisas pagriebęs sidabrinį. — Laimingos ke
lionės! — jis apsigręžė ir dingo sutemose.

Vartai atsidarė, ir Šventaragis su draugais sujojo 
į erdvų kiemą, kurio pakraščiuose juodavo ūkio tro
besiai, o priešais dunksojo didelis gyvenamas namas. 
Iš abiejų pusių stovėjo su deglais ginkluoti vyrai, bet 
paties šeimininko nesimatė. Arklininkai, paėmę žirgus, 
nuvedė arklidėn, o vienas vyrų pakvietė juos vidun 
ir nuvedęs parodė erdvią patalpą, matyt, svečių menę 
su keletą guolių. Net nespėjus jiems apsitvarkyti po 
kelionės, atėjo tarnas ir pakvietė vakarienės į valgo
mąjį, kur jų jau laukė šeimininkai, švarnienė nedidutė, 
apvalaina moteriškė jiems šypsojosi draugiškai, bet 
švarnas liko paniuręs ir nekalbus. Jis buvo gerokai 
pasenėjęs ir nuo Šventaragio aštraus žvilgsnio nepa
sislėpė, kad jo veidas buvo pervertas užsibuvusio siel
varto išraiškos. Jis valgė nepakeldamas akių nuo du- 
binio ir, rodėsi, visai pamiršo turįs svečių, šeimininkė 
iš pradžios dar bandė svečius kalbinti, bet, keletą kartų 
bailiai žvilgterėjusi j vyrą, nutilo. Skobnis buvo gau
siai apdėtas maisto, bet vyrai, nors ir buvo gerokai 
išalkę, tačiau valgė nenoriai, tik vienas Mantas nieko 
nepaisė ir valgė nesivaržydamas.

(Bus daugiau)
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KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖS 
TEBŪNA VISPUSIŠKAI 
MALONIOS Vysk. VINCENTAS BIZGYS

gijos aukos, o ir mirtininkai 
ligoninėse sunkiai baigią gy
venimą.

Religija ir tikėjimas nėra 
toks dalykas, kurį galėtum 
įsigyti kada ir kaip norėtum. 
Trokštančiam ir ieškančiam 
tiesos, besistengiančiam gy
venti tiesa ir daryti gera 
Dievas kartais duoda tikėji
mo dovaną greičiau ir pil
niau, negu žmogus galėtų 
tai pasiekti savomis pastan
gomis. Tačiau tai išimtys. 
Natūralus kelias įsigyti ti
kėjimą yra nuoširdus tiesos 
troškimas ir religijos turinio 
pažinimas. Iš tuščių kalbų 
neišmokstama nieko gero. 
Ar daug galima išmokti apie 
erdves iš kritikų, kam moks
lui mėtomi pinigai? Taip ir 
religijos neišmoksi iš tų, ku
rie patys jos nepažinę ir ne
supratę prikalba visokių nie
kų prieš ją. Daug kas religi
ją surado jos neturėjęs, kad 
stengėsi pažinti iš rimtų šal
tinių, kas apie ją pozityvaus 
pasakyta.

Dauguma žmonių nori ge
ro visiems žmonėms. Gera 
yra alkaną pamaitinti, bet 
daug geriau jį pamokyti ir 
jam padėti gyventi iš savo 
darbo. Didžiausia dovana 
vienų kitiems yra pagalba 
teisingai suprasti gyvenimo 
prasmę, gyvenimo kelią. Iki 
šiol jokia žmonių filosofija 
nepatiekė gyvenimo pras
mės pilnesnio supratimo, 
kelio kaip gyventi, kaip 
spręsti visos žmonijos rei
kalus, kokius patiekia krikš
čionybė.

Dar ir 1974 metai krikš
čionims skiriami dvasiniam 
atsinaujinimui. Visiems lin-

Ne retai pereini prisimi
nimuose mūsų dienų mūsų 
tautos kelius. Šimtai tūks
tančių lietuvių ne aukso ieš
kodami išsiblaškė nuo Sibiro 
arktikos iki Tasmanijos sa
los. Laisvan pasaulin pate
kę, kaikurie prieš tai per
ėję sužvėrėjusių kankinto
jų tortūrų pragarą kalėji
muose ar vergų stovyklose, 
šiandien medžiaginiai net 
padoriai įsikūrę, kaikurie iš 
jų daro daug gero. Lietuvo
je šiuo metu visi gyvena tar
pais žiauresniu, tarpais švel
nesniu koncentracijos sto
vyklos režimu, tačiau nepa
lūžusia dvasia. Tai liudija iš 
Lietuvos gauti užrašai - kro
nikos, memorandumai Mask 
vos tironams ir Jungtinėms 
Tautoms, koncentracijos 
stovykloje rašytas Simo Ku
dirkos memorandumas jo 
kaltintojams.

Kai žvelgiame į mūsų jau
ną ųž Lietuvos augančią 
kartą, mūsų jaunimo daugu
ma yra pasigėrėtinai pozi
tyvūs. Dalis gal bus žmonė
mis tik sau, tik vienetai to
kiu, kurie gal liks visuome
nei našta.

Kaip vyresniųjų taip ir 
jaunimo skirtumų priežas
tis yra ta, ar kurie gyvena 
pastoviais principais, ar tik 
dienos nuotaikomis. Yra 
daug tokių nereligininkų, 
apie kuriuos teisingai sako
ma, kad ir tikinčiųjų dauge
lis ne kuo geresni už juos. 
Jie gyvena ne religijos, o va
dinamais humanistiniais 
principais. Kurio tie princi
pai sutampa arba yra tie pa
tys ką žmogaus prigimties 
principai, esmėje yra tie 
patys, ką ir tikinčio krikščio
nio principai, nes krikščiony
bė pirmoje vietoje moko gy
venti pagal natūralius prin
cipus ir duoda kaiką dau
giau. Krikščioniškoji religi
ja duoda viršgamtinę garan
tiją, kad principai yra tei
singi, duoda gyvenimo pras
mės supratimą, antgamti
nės Dievo ir žmogaus mei
lės, iš gyvenimo ir gerų dar
bų patiriamą džiaugsmą vir
šijantį tik natūralųjį gyveni
mo džiaugsmą. Religija labai 
padeda sunkiose valandose. 
Apie tai galvojant prisimena 
ne tik šventųjų vardo verti 
mūsų tautos kankiniai -- ver-

DIRVA

Kalėdų prakartėlė 
ir eglutė DK. A. ŠEŠPLAUKIS

Kalėdų prakartėlė ir Ka
lėdų eglutė - gražiausia 
šios didžiosios ir džiaugsmin 
gosios šventės dekoracija. 
Dar daugiau - jos įprasmi
na ‘Kristaus gimimą ir nau
jos Šviesos pasirodymą pa
sauliui. Net ir tie kraštai 
kurie atsisakė nuo Kristaus 
neapsieina bent be eglutėes 
šiuo metų laiku: vietoje Ka
lėdų jie ją įžiebia Naujiems 
Metams, O vis tik ir ta eglu
tę, kada ją bedegtum, ankš
tai susijusi su krikščionybe.

Kalėdų prakartėlė - jau 
gana senas krikščioniškųjų 
pasaulio kraštų paprotys, 
pradžią gavęs Europoje. 
Jau pirmaisiais krikščiony
bės amžiais Kristus Vaike
lis lopšelyje būdavo rodo, 
mas bažnytinių pamaldų me
tu. Tai matyti iš šv. Sebas
tijono katakombose rastų 
sienų dekoracijų.

ŠV. PRANCIŠKAUS 
BETLIEJUS

Dabarties Kalėdų prakar- 
tėlės atsiradimas - šv. Pran
ciškaus Asyžiečio nuopel
nas. Šiemet sueina 700 me
tų, kaip šv. Pranciškus at
šventė Kalėdas su pirmą
kart įrengta jų prakartė 
le. Tai atsitiko, kaip rašo 
šv. Pranciškaus biografas 
Tomas Celanietis, trim me
tais prieš šventojo mirtį. 
Greccio miestelyje gyvenęs 
turtingas ir pamaldus žmo
gus vardu Jonas, kurį šv. 
Pranciškus ypač gerbęs. 
Kartą šventasis jį pasikvie
tęs prieš Kalėdas ir prašęs 
paruošti Kristaus gimimo 
Betliejuj atminimą - Kūdikį, 
gulintį ėdžiose, tarp jaučio ir 
asilo. Taip ir buvo padary
tas gyvas paveikslas: įreng
tos ėdžios, prinešta šieno, 
atvesta jautis ir asilas... 
Žmonės rinkosi su žvakėmis 

kėdamas malonių Kristaus 
gimimo švenčių, Dievo palai
mos gausių Naujų Metų, lin
kiu, kad bekyląs dvasinio at
gimimo sąjūdis galingai ir 
giliai paliestų ir lietuvius, 
kad savo išsilavinimo pirmo
je eilėje statytume savos re
ligijos pilnesnį pažinimą, 
kad nekriktume nuo savų 
religinių bendruomenių - pa
rapijų, kad šviestume ki
tiems ne tik sava tautine 
kultūra, bet ir savo tarpe 
susiklausančių, aktyvių 
krikščionių bendruomenė
mis.

Linksmų šventų Kalėdų ir laimin

gų Naujųjų Metų linkime visiems Dir

vos skaitytojams, rėmėjams, bendra

darbiams ir Vilties draugijos nariams.

Vilties Draugijos Vaidyba
Kazimieras Pocius
Teodoras Blinstrubas
Edmundas Cibas
Vaclovas čekas
Antanas Mažeika
Paulius Mtalas
Paulius Švarcas
Antanas Juodvalkis
Stasys Lazdinis

rankose, nušvietė tamsią 
naktį. Giesmės aidėjo pla
čiai aplink. Buvo laikomos 
šv. Mišios, ir šv. Pranciš
kus, apsirengęs diakono dra
bužiais, giedojo evangeliją 
paskui pasakė žmonėms 
pamokslą apie beturčio Ka
raliaus gimimą Betliejuje. 
Ištardamas Kristaus ir Bet
liejaus vardus, rašo minėtas 
biografas, šv. Pranciškus, 
rodos, lūpose jutęs tų žodžių 
saldumą.

Šv. Pranciškus, įrengda
mas pirmąją Kalėdų prakar- 
tėlę, laikėsi tradicijos, nes 
evangelijose jautis ir asilas 
nėra minimi. Tradicijai at
sirasti padėjo dvi vietos Se
najame Testamente. Vieno
je sakoma: ‘Jautis pažįsta 
savo šeimininką, ir asilas sa
vo pono ėdžias, bet Izraelis 
nepažino manęs ir mano 
žmonės nesuprato manęs’

(Izaijo 1,3). Kitoje vietoje 
parašyta: ‘Tu būsi atpažin
tas tarp dviejų gyvulių’ 
(Habak. 3, 2, Italos versi
ja).

LIETUVOJE
Taip netrukus Kalėdų 

prakartėlės ėmė rastis krikš 
čionių namuose visame pa
saulyje. Lietuvoje Kalėdų 
prakartėlė papilto, ten atsi
kėlus jėzuitams dar 16 am
žiuje, kai būdavo ruošiami 
įvairūs vaidinimai. Pradžio
je statulos (švč, Marijos, 
šv. Juozapo, piemenėlių) bū
davo medinės, žmogaus dyd
žio, dažniausiai įvežtos iš ki
tų kraštų, o vėliau pakeis
tos mažomis, iš medžio ar 
gipso. Tuo pavyzdžiu ir Lie
tuvos kaimo dievadirbiai 
padarydavo prakartėlės sta
tulų.

Romoj, Ara Coeli bažny
čioj, yra puošni Kūdikėlio 
Jėzaus statula, įsupta į 
brangius drabužius ir pa
puošta karūna. Tai garsu
sis Bambino (Vaikelis). Kas 
lankėsi Romoje per Kalėdas 
toje bažnyčioje galėjo maty
ti, kaip tūkstančiai žmonių 
tą lopšelį lanko, o vaikai sa
ko pamokslėlius ir dekla
muoja eiles Kūdikėlio Jė
zaus garbei. Per Tris Kara
lius Bambino išnešamas iš 
bažnyčios ir nuo Kapitolio 
laiptų jau laiminamas mies
tas ir jo vaikai.

EGLUTĖS PRADŽIA 
VOKIETIJOJE

Mūsų laikų Kalėdos ne
apsieina be eglutės. Jos atsi
radimas irgi susijęs su krikš
čionybe, ir nėra jokių įrody
mų, kad tai būtų pagonybės 
liekana. Bet kaip dekoracija 
eglutę yra naujų laikų pada
ras. Kaip Kalėdų prakartė
lės atsiradimo reikia ieško
ti Italijoje, taip Kalėdų eg
lutės - Vokietijoje. Ten ji at
sirado iš mistinių (religinių) 
vaidinimų. Vienas tokių 
vaidinimų buvo Rojaus vai
dinimas, atliekamas daž
niausiai atviroj gamtoj, prie 
bažnyčių arba pačiose baž
nyčiose. Šis vaidinimas vaiz
duodavo žmogaus sutvėri
mą, Adomo ir Ievos nuopuolį 
ir jų išvarymą iš rojaus su 
ateisiančio Išganytojo paža
du (dėl to vaidindavo daž
niausiai Advente iki pat Ka
lėdų). Eglė, paprastai ap
supta žvakėmis, apkabinta 
obuoliais, vaizduodavo gero 
ir globo pažinimo medį.

Uždraudus šiuos vaidini
mus bažnyčiose. Rojaus me
dis perėjo į privačių tikin
čiųjų namus. Čia jis būda
vo dekoruojamas, apkabinė- 
jamas ne tik obuoliais, bet 
ir baltomis vaflėmis, šv. 
Eucharistijos simboliu. Vė-
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‘Gabijos’ tunto skautės š.m. gruodžio 9 d. Detroito Dievo 
Apvaizdos lietuvių parapijos - kultūriniame centre, lietu
viškais šiaudinukais papuošė kalėdų eglutę. Po to abu tun
tai Gabijos ir Baltijos turėjo bendrą sueigą. Prie eglutės 
matyti daugiausia prie šiaudinukų gamybos pasidarbavu
sios: tuntininkė Liuda Rugienienė (dešinėje) ir Gražina 
Urbonienė. J. Vaičiūno nuotrauka

liau ėmė rastis ir kitokių 
puošmenų. Iki 17 amžiaus 
Kalėdų eglutė neturėdavo 
žvakučių, jos būdavo atski
rai uždegamos ant tam tik
ros piramidės. Tik vėliau

žvakutės ėmė vaizduoti Kris 
tų kaip pasaulio Šviesą. 
Eglutės viršūnėje pasirodė 
ir žvaigždė. Moderniųjų lai
kų Kalėdų eglutė gal jau 
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Amerikos Lietuvių Tautinės Są

jungos Valdyba Kalėdų švenčių ir Nau

jųjų Metų proga sveikina Sąjungos Ta

rybą, skyrių vadovybes bei visus na

rius.

Emilija Čekienė

Jurgis Sirusas

Stella Abraitienė

Juozas Bagdonas

Petras Mačiulaitis

Kalėdų švenčių ir Naujųjų 1974 
Metų proga sveikina visame laisvaja
me pasaulyje ir okupuotoje Lietuvoje 
gyvenančius filisterius-es, senjorus-es 
ir junjorus-es.

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba

Jurgis Lendraitis, 
Audrone Pavilčiūtė, 
Elena Songinienė, 
Romas česas, 
Bronius Kasakaitis
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A. TAMOŠAITIENE Kalėdos

KALĖDU PRAKARTĖLĖ

(Atkelta iš 3*psl.) 
per daug apkraunama ne tik 
šviesomis, bet ir įvairiau
siais puošmenimis ir saldu
mynais. Jau Kūčių vakare 
vaikai po elgute randa Ka
lėdų senelio dovanas.

PASKLIDO PO KITUS 
KRAŠTUS

Atsiradusi dar 15 amžiu
je Vokietijoje, palei Reiną,

Žmonijos Išganytojo gimimo šventėje 
ir Naujųjų Metų aušroje gražiausio sveiki
nimo bei nuoširdžiausio linkėjimo žodi be
tariant, norisi išreikšti viltį, kad Amerikos 
lietuviai su didesniu pareigingumu įsijungs 
į pagrindinius Lietuvių Bendruomenės už
davinius: Lietuvos laisvės siekimą ir tau
tinės gyvybės išlaikymą.

Tikėkime gimusio Kristaus Kūdikėlio 
palaima mūsų darbams Naujuose Metuose.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
Lietuvių Bendruomenės 

Krašto Valdyba

• ••
Kalėdų eglutė greit paskli
do ir po kitas krašto vietas. 
Iš čia ji pasiekė slavų kraš
tus, Rytų Europą. Bet Ka
lėdų eglutė Lietuvoje - nau
jas paprotys, nedrąsiai atsi
radęs tik šio amžiaus pra
džioje, o daugiausia po pir
mojo pasaulinio karo. Tvir
čiau jai įsigalėti padėjo dva
ras, mokykla, Bažnyčia. Jau 
anksti Kalėdų eglutė atsi
rado vaikų prieglaudose

KALĖDŲ DŽIAUGSMAS
Laukai pasipuošę sidabro skara.
Ant medžių, pastogių sustingus šerkšna. 
Ir žiba, baltuoja gėlelės žiemos,
O šilta, malonu rately šeimos.

Šeima mums brangesnė už žemės turtus. 
Šeimos židinėlis mums mielas, brangus. 
Užtai per Kalėdas mes lekiam namo, 
Tėvus susitikę mes šaukiam ”Valio!”

Valio! kad sugrįžome vėl i namus. 
Valio! mes pasveikinam brolio vaikus, 
Valio mūs nameliai, šeimos židinys, 
Čia Dievo malonė visus aplankys.

Džiugu, kad Kalėdų švenčiausia diena 
Atėjo, o aš nebuvau čia viena.
Mes laužėm plotkelę rate giminių, 
Dėkojame Dievui, kad esam kartu.

Dėkojom už skarą baltutę laukų,
Už šerkšną ant medžių, pastogių senu. 
Už šypseną meilią, už džiaugsmą širdžių, 
Kad Jėzaus gimimą mes švenčiam kartu.

Amanda Muliolienė

Kaune ir Vilniuje. Paskui ją 
ypač pamėgo pradžios mo
kyklos, kur būdavo mokinių 
programa, pasirodydavo Ka
lėdų senelis su dovanomis.

Anglijoje Kalėdų eglutė 
atsirado anksčiau - apie pra
eito amžiaus vidurį, kai ją 
Windsoro pilyje įrengė ka
ralienės Viktorijos vyras, 
Saksonijos kunigaikštis Al
bertas. Panašiai per kuni
gaikštytės Elenos Meklem- 
burgietės karališkąsias ve
dybas Kalėdų eglutė atsira
do Prancūzijoje. Į Ameriką 
Kalėdų eglutę pirmieji at
gabeno vokiečių imigrantai 
dar 18 amžiaus pradžioje, 
o ypač ji papilto po antros 
vokiečių imigracijos bangos 
praeito amžiaus pradžioje. 
Amerikoje, kaip žinome, yra 
paprotys Kalėdų eglutę į- 
rengti lauke. Kasmet Kalė
dų švenčių metu milžiniš
ka Kalėdų eglutė, gausiai 
išpuošta ir iliuminuota, įren
giama New Yorko miesto 
centre, Washingtone ir ki
tuose didesniuose miestuo
se.

NAUJOS PASAULIO 
ŠVIESOS ATĖJIMAS

Taip Kalėdų prakartėlė 
ir Kalėdų eglutė skelbia 

mums kasmet Kristaus atė
jimą ir naujos pasaulio Švie
sos gimimą, Šviesos, kuri 
deja, žymioje pasaulio daly
je jau pritemdyta.

Į tų pritemdytų kraštų 
tarpą pateko ir Lietuva. Si
biro tremtinė Stefanija Rū- 
kienė rašo savo knygoje 
‘Grįžimas į laisvę’: ‘Valgo 
lietuvis Kūčių vakarienę ir 
gyvena prisiminimais. Prisi
mena brolius ir kaimynus, 
gyvenančius laisvajame pa
saulyje, ir niekaip negali pa
miršti ‘senų gerųjų laikų’ 
... Kalėdas Lietuvoje šven
čia dauguma lietuvių. Ši 
šventė yra paprasta darbo 
diena, todėl giliau tikintie
ji į bažnyčią užbėga anksti 
rytą ir skuba tuojau į dar
bą. Liūdna darosi prisimi
nus laisvės laikus. Lietu
vos nepriklausomybės lai
kais ankstų Kalėdų rytą po 
plačias apylinkes galingai 
gaudė šventyklų varpai ir 
šaukė tikinčiuosius Pieme
nėlių mišioms... Dabar Ka
lėdų rytą Lietuvoje nyku ir 
gūdžiai tylu’.

Tada jau ir Kalėdų pra- 
kartėlei prisiminti nėra tin
kamesnių žodžių, kaip tos 
poppuliariosios kalėdinės 
giesmės:

Gul šiandieną jau ant šieno 
Atpirkėjas žmonijos;
Šiam Karaliui visagaliui 
Nėr vietelės tinkamos.

O ir pati eglutė teįsi- 
žiebia taip pavėluotai - tik 
Naujiems Metams. Ir jau ne 
kalėdinėm, tik visai kitom- 
šviesom.

(Laivas Nr. 12)

AUSTRALIJOS 
PADANGĖJE

(Atkelta iš 2 psl.) 
ma aukos ir paskolos. Nu
matoma įsigyti Universal 
fotokopinę mašiną, antraš
čių bei klijavimo ir kt. ma
žesnes mašinas. Iš savo lė
šų Krašto V-ba jau šias ma
šinas užpirko ir tikisi iš bend 
ruomenės surinkti trūksta
mus 12.000 dol. Ateityje, be 
savojo laikraščio, bus daro
mi ir kiti pašaliniai darbai. 
Vajus jau prasidėjo ir numa
toma, kad su naujomis ma
šinomis pagerės ir pats 
bendruomenės laikraštis.* * *

Adelaidės lietuvių biblio
teka, be mažo skaičiaus 
svetimų kalbų knygų, turi 
virš 2000 lietuviškų kny
gų. Įdomu, kad tik labai 
mažas skaičius skaitytojų 
skaito knygas svetimomis 
kalbomis. Biblioteka turi 
apie 100 savo reguliarių 
skaitytojų, kai kitą dalis yra 
nereguliarūs.

Jei Melbournas ir Sydnė- 
jus turi savo savaitinius laik
raščius, tai Adelaidė pasi
tenkina tik parapijos savaiti

Z)
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ

proga sveikina savo mielus klijentus

TRAIS-ATLASTIC TitlVEL SERVICE
393 West Broadvvay

So. Boston, Mass. 02127

Savininkė: Aldona Adomonienė ir 
tarnautojai

niu biuletenįus ‘Šventadie
nio Balsas’, kurį regulia
riai gauna apie 500 adelaidiš- 
kių.

♦♦♦

Adelaidėje šių metų pa
baigoje, įvyks Australijos 
Lietuvių Katalikų Federaci
jos suvažiavimas, kuris baig
sis N. Metų baliumi.

Metų lietuviškasis spor
tinis sezonas yra apvaini
kuojamas mūsų tradicinė
mis lietuvių sporto šventė
mis, kurių 24-ji šiais metais 
įvyks Hobarte, Tasmanijos 
saloje. Prieš Kalėdas baigia
si ir aktyvusis sportas vi
suose klubuose. Sydnėjaus 
Kovo patys mažiausi krep- 
šininkąi, jaunučiai iki 12-kos 
metų, atsiekė savo didžiau
sią laimėjimą ir tapo Sydne- 
jaus miesto krepšinio čem
pionai, savo didžiajame fina
le nugalėję Sydney YMCA 
jaunučius 16:12. Kova buvo 
tikrai karšta ne vien tik 
aikštėje, bet ir žiūrovų 
tarpe, kur didelis skaičius 
lietuvių labai gražiai morali
niai parėmė savo pačius 

mažiausius čempionus. Šią 
jaunučių komandą labai gra
žiai ir rūpestingai treniruo
ja buvęs krepšininkas vete
ranas kovietis Kęstas Pro
tas.

♦♦♦

Prieš pat šventes iš Syd- 
nejaus po Europą pasidai
ryti ir paslidinėti išskrido 
trys mūsų veiklios mokyto
jos, tai Ugnė Kazokaitė, Da
lia Mickutė ir Violeta Biti- 
naitė, kurios tikisi, jei tik 
nesušals, ilgesnį laiką pasi
svečiuoti Europoje ir Angli
joje.

Petronėlė Orintaitė

- - - - - - - - - DIRVOS PREMIJUOTA NOVELĖ _ _ _ _ _
(3)

Anojo barnio tėvai daugiau nepriminė, net vengė 
tą temą liesti. O šiaip svetelis vis buvo geros nuotai
kos, nieku daug nesipeikė. Papasakodavo šio to apie 
vietoves, kur teko buvoti, apie plataus pasaulio įvai
rybes. Ir apie šiokias tokias sunkenybes. Rodėsi dau
giau suvyriškėjęs, nebe toks birzgus žodžiais kirstis 
ar skersuotis. Uniforminis drabužis, ežiuku striukai 
pakirpti plaukai — nebe tas žmogus. Apgenėtas ber
žas. Savotiškai aptvarkytas, tikrai tartum į tiesesnę 
vėžę atverstas.

Po trumpos viešnagės Gintylai vėl susėsdavo drau
gėn ir pasilinguodavo galvas: o gal ta kariška drausmė 
išdulkins jo paikumą, tą skraiduolio lengvapėdiškumą? 
Gal užgrūdins ir rimtu vyru subrandins? Paauglio 
smegeninė — minkštas molis. Iš anksto niekas nežino, 
ką gyvenimo pirštai iš jo nulipdys: prasmingą paveiks
lą ar kiaurą baidyklę?

Rūpesčiu besigraužiant gerokai prailgo laukti tar
nybos pabaigos. Grįžo pagaliau sūn.us, išsivilkęs iš sa
gom pablizgintos uniformos — žvalus ir sveikas, net 
kięk suminkštėjęs, lyg truputį sušvelnėjęs. O tėvai bu
vo būgštavę, kad šautuvu ir paraku lavinantis karei
viška širdis gali visai titnagu įakmenėti. Bet, matyt, 
svetimos rankos geriau mankština: vaikis įgavo dau
giau pusiausvyros, iš ožio ragų išsinėrė.

Namuose jis buvo sutiktas išskėstu glėbiu, tėvai 
džiaugėsi ir gyrė, o ypač stengėsi liežuvį laikyti už 
dantų, perdaug nesisiūlyti su patarimais, neužguiti su 
barniais. Juk žinia, žaliasnapio jauniklio — kaip vėžio 
būdas: ką beliepsi, būtinai darys atbulai. Tesižinie, 
tegu pats apsisvarsto dėl visko.

Pirmučiausia vyrukas pasičiupo šiokį tokį darbą. 
Tėvo veidas vėl ištįso, ir neiškentė nemurmtelėjęs:

— O kaip su mokslu? Nebemėginsi toliau kabintis?
— Kurgi ne, būtinai! — linksmai dantimis pažė- 

ravo Gaudvytis. — Tik, tėti, reikia pagrindo ir duonos 
kąsniui. Nesunkus darbelis, lengvai galėsiu vakarais į 
paskaitas ...

— Tą duonos kąsnį, sūnau, mes tau dykai duotu
me. Ir mokslą apmokėtume, — blaiviai prataria tėvas, 
bet jam tuoj dingt:, vis viena neklausys, šitas neklau
žada! Na, tegu mano sąžinė bent gryna, daviau ir siū
liau, o jei toks raguotas — ne mano kaltė . . .

— Kad žinotum, tėti, daug smagiau, kai pats užsi
dirbi. Nereikia kitų apsunkinti ir . . . — vaikinas nu
kanda žodį perpus nebaigęs. Ne, nemandagu būtų ligi 
dugno atvirai ištėkšti. Bet jis jokiu būdu dabar ne
liktų ant tėvo duonos: vėl jaustis priklausomu ir klau
sytis pamokslų, negalint stačiai atsikirsti. Turi veid
mainiškai tylom savy nešiotis pykčio raugalą, kai kar
tais tavo norai tampa visai priešingi tėvų pageidavi
mams. O dabar, kai patsai sau pyrago riekę užsipelnai, 
niekam ačiū neskolingas. Darosi bemaž malonu ir su 
senstančiais tėvučiais drauge pasėdėti, pašneką megzti 
arba juokauti: lygus su lygiu! Niekas tau, niekas man. 
Kaip jie tave riebiais patarimais šeria, taip ir tu gali 
drįsti tokiu pat gudrumu savo pastabas siūlyti. Pavyz
džiui, kad tėvas tą iš mados išėjusį klederą Buiką ver
čiau iškeistų į ką naujesnio — kiek gazolino sutaupytų!

O jis nepamelavo: tikrai užsirašė į paskaitas. Tik 
šį kartą ne inžinierija, bet prekybos mokslai.

Gintylų studentas vėl švaistėsi kone aitvaru skrai
dydamas, vis pasidainuodamas, visur suspėdamas. 
ūpas — tarsi visos valandos vynu pakaitintos. Ir tėvui 

protarpiais dunksteldavo drumstas rūpestis: koks bu
vo, toks ir liko plevėsa!

* * *
Gaudvyčiui laikas skriejo nežabotais šuoliais. Pa

ti jaunystės liepsna! Dienos mirgėte mirga, kaip rato 
sūkuryje, tik spėk kulnimis švytuoti! O jau ypač va
karai .. . Net naktys ligi priešaušriių. Ir nuostabu, kad 
nuolatos tik vos pusiaumiegiu, o žiūrėk, į darbą rytais 
pakyla anksti ir tekinas nuskuodžia, po pietų dar tos 
paskaitos . . . Dievaži, kad tų dviejų amatų pakaktų, 
būtų Devulio garbė, bet kur tau! Jaunuoliui norai — 
vėjai, o akys — marios . . .

Studentų valdybon įsimalino — ne toks jis didelis 
veikėjas, tik liežuvingas, o ir judrus, kaip malūnspar
nis. Na, ir atsivėrė devynios rugiapiūtės: posėdžiai, 
sueigos, iškylos, vajai . . . Savaitgaliu jau nė dorai 
pavalgyti nėra kada, ir močiai pikta, kai nė šventa
dienio kepsniui sūnelio laiku nesulaukia. O tam skra
jūnui, vėjo botagui, nė motais, šiltą ar šaltą kalakuto 
papilvę skubom suglemš, su ryžių grūstine, spanguolių 
uogiene ar — tik nuosavu nykščiu užsigardžiuodamas.

Bet jam tu nepasakysi, nepabarsi; toks dygus am
žius, kaip šerno šepetys. Dieve gink, dar pyktels ir 
išdums kitur gyventi, ar jis ko paisys? Nors šiaip 
gana smagus, vis juokus tvaskina, dainom šūkauja 
arba švilpauja, net miela žiūrėti. Apsišarvok kantrybe 
ir lūkuriuok: oi, oi, kada tas vaikšis išaugs galop iš 
vėjavaikio pamušalo?

Kolei kas ėjo dar paikyn. Telefonai be perstojo 
birzgė, vos tasai strakalas, iš darbo parplukęs, vidun 
koją įkeldavo. Tų lakstymų, tų pašalinių pareigų ne
mažėjo, o vis dar glėbiais augo, kuokštais krovėsi: 
tautinių šokių ratelis, choro repeticijos, vaidintojų sam
būris, Jaunimo klubo simpoziumas, Lituanus rėmimo 
vajus .. . O dar staiga kas nors ekstra iš dangaus iš
krinta, ir skraidūnas studentas dvilinkas pustosi pa
dus ...

(Bus daugiau)
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SKURYBA IR MOKSLAS!!
’ BROLIŠKA MEILĖ

FELJETONAS AGA

Tris metus mano draugas 
Nikodemas prašė ir pagaliau 
išprašė iš Sovietų Sąjun
gos leidimo savo nuosavu 
Valiantu ir su karavanu va
žinėti po Rusiją iki Lietu
vos. Iš pradžių davė leidimą 
tiktai karavanui ir tik rusi- 
joj, bet išsiaiškinus, jog jis 
pats vienas, nors ir arklio 
jėgą turėdamas, per Rusiją 
karavano nepastums, davė 
ir jo Valiantui vizą. Pabai
goj pats Nikodemas nutarė 
karavano nebeimti, o tik 
mažą palapinukę ‘dog’s tent’ 
ir išvažiavo laivu iki Adeno.

Iš tenai jau savo Valiantu 
pradėjo kelionę žeme.

Apie kelionę per įvairias 
arabiškų tautų dykumas 
daug nepasakojo. Vienur ki
tur sutikęs keletą beduinų, 
kurie, kaip susitarė, visi 
vienodai tvirtino, jog ‘Allah 
is good’. Nikodemas jiems 
pritarė, už ką buvo pavaišin
tas keptu ožiuku ar kupra- 
nugarės pienu. Laimingai, 
netrukdomas slinko Kauka
zo link, į Sovietų Sąjungą, į 
broliškas respublikas.

Sveikas pervažiavęs sieną 
pateko į romantišką armė-

LINKSMŲ KALĖDŲ

IR

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

PROGA

SVEIKINAME GAUSIUS MŪSŲ KLIJENTUS

IR LINKIME GERIAUSIOS

SĖKMĖS.

PACKAGE EXPRESS AND 
TRAVEL AGENCY, INC.

1776 Broadway, New York, N. Y.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

IR
COSMOS TRAVEL BUREAU, 

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

SVEIKINA VISUS SAVO KLIJENTUS
S'U ŠVENTĖMIS

IR
NAUJAIS METAIS

IR LINKI VISIEMS VISO GERIAUSIO.

GAUSIEMS MŪSŲ KLIJENTAMS
LINKIME

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

ir dėkojame už mums rodytą dėmesį.

Ta proga norėtumėm pranešti, kad dabar turime 
didesni automobilių modelių pasirinkimą, įskaitant 

MOSKVICH STATION WAG0N 426 ir 427 
plačiai žinomus MOSKVICH 412, 408, 

ZHIGULI 2101, 2103, STATION WAGON 2102 
ir pigiau įkainuotus ZAPOROZHETS 968, 
taip pat MOTOCIKLUS, ŠALDYTUVUS, 
TELEVIZIJOS IMTUVUS ir kiekvieno ga
vėjo ypatingai pageidaujamus PREFEREN- 
CINIUS RUBLIŲ DOVANINIUS CERTI- 

FIKATUS.
Iliustruotas (spalvotas) visų AUTOMOBILIŲ MO
DELIŲ brošiūras ar kitas informacijas išsiunčiame 

paštu pagal pareikalavimą.

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVĖ. (tarp 27 ir 28 g-vės), 

NEW YORK, N. Y. 10001 
TEL.: (212) 685-4537

čevo’! Žmonės palaikė jį 
armėnu.

Čia turiu jums paaiškinti 
apie Nikodemo išvaizdą. Ma
tote; taupumo sumetimais, 
kad kelionėje nereikėtų rū
pintis skutimosi reikmeni
mis, Nikodemas užsiaugino 
barzdą ir ūsus. Būdamas 
jau nebe pirmos jaunystės 
jis tą savo barzdą padažė 
juodžiau. Kelionėje pamažu 
pradėjo rodytis ir natūralio
ji spalva - žila. Todėl gali
ma suprasti jog armėnams 
jis buvo panašus į gruziną, o 
gruzinams į armėną. Dyku
mose su beduinais ožiuko 
kepsnius bevalgant ir pli
kė parudavo. Kaukazo dar 
nepasiekė sovietiška broliš
kų tautų meilė, todėl Niko
demas spaudė iš Kaukazo, 
kad per dulkes ir kelio ne
besimatė.

Pasuko Krymo link. Ten, 
kur kadaise Vytautas buvo 
atjojęs. Nors jo Valiantas ir

nų kaimą. Gražaus kalno pa
pėdėje pasistatė savo pala
pinukę ir jau virsis vakarie
nės, kai iš kaimo subėgo 
žmonės su armoška ir bala
laikom ir kviečia į vestuves. 
Taip reikalavo svetingas ar
mėnų paprotys; kiekvienas 
pakeleivis laimingam jauna
vedžių gyvenimui kviečia
mas į vestuves kaip brangus 
svečias. Nikodemui ir akys 
nušvito. Armėniškose ves
tuvėse savo gyvenime nėra 
buvęs. Patenkintas eina. Ne
susikalba, bet ar tai būtina? 
Priėjus kaimą, iš pirmo kie
mo išėjęs vyrukas apžiūrėjo 
Nikodemą ir sako, jog ge
riau tegul Nikodemas neina į 
vestuves. Pasierzeliavę tar
pusavy kaimiečiai jį palei
džia atgal. Ką gi; nesupras- negers iš Juodųjų jūrų, 
ti žmogui įvairių papročių. 
Susikūrė ugnelę ir pradėjo 
vakarieniauti iš australiškų 
dėžučių. Netrukus pamatė 
vėl būrį kaimiečių pas jį atei
nant. Kažką karštai ginči
jasi, kaikurie su pagaliais. 
Priėję jam kažką dėsto, bet 
Nikodemas vien rusiškai 
kartoja ‘neponimai’. Kaimie
čiai pareikalauja paso. Niko
demas rodo; kur dėsis nero- 
dęs? Visa gauja vėl ima 
rėkauti, bučiuoja Nikodemą 
vienas per kitą ir vargais ne
galais jam rusiškai aiškina 
jog tai buvo įvykęs baisus ap
sirikimas. Jie palaikė jį gru
zinu ir ko gero, būtų dar pa
galiais užmušę. Laimingi, 
kad jis ne gruzinas; nors jo 
pasu, kad jis koks ten ‘litov- 
cas’ iš Australijos jie netiki, 
gali būti ir kengūra, bile tik 
ne gruzinas, iš naujo dainuo
dami nusitempė Nikodemą į 
vestuves. Iš džiaugsmo siūlo 
Nikodemui net su jaunąja 
pirmą naktį miegoti ir tik su 
didele diplomatija pavyko 
visų armėniško vaišingumo 
malonumų atsisakyti. Pabu
vojęs armėnų kaime keletą 
dienų Nikodemas važiuoja 
toliau.

Sekančią kelionės dieną 
atsiduria Gruzijoj. Įvažiuoja 
į nediduko miestelio turga
vietę. Jo Valiantą tuojau ap
supa vaikai ir suaugę prade
da rinktis. Vos išlipa iš ma
šinos, kai vienas barzdotas 
senis iš minios priėjęs, kad 
smogs jam ... tiesiai į vidu
rį veido. Nikodemas net 
kraujais apsipylė, vargšas 
neapsiėjo be milicijos, kuri 
jam paaiškino, jog tai ‘ni-

bent senuoju protėvių pra
mintu keliu važiuos tėvy
nės link.

Važinėdamas gražiais ma
rių pakraščiais, beveik iki 
graudumo susižavėjęs Niko
demas ieškojo vietos, kurioj, 
galbūt, garbingas protėvis 
buvo sustojęs žirgo pagirdy
ti. Sentimentalumo apimtas 
nepastebėjo žmonių įtarti
nai žvairuojant. - Tai grįžtat 
‘prakliatije’? -- Suriko priė
jusi malonios išvaizdos ‘ba- 
buška’ ir spiovė Nikodemui 
į veidą. Tiesiai į veidą senu
tė nepataikė tik ant atlapo. 
Pasirodo čia jį palaikė toto
rium

Su tais totoriais irgi ne 
viskas tvarkoje. Po revoliu
cijos, juos, kaip žmones, bu
vo apgyvendinę Sibire, dar 
gal ir kokiame Uzbekichs- 
tane, o Krymą apgyvendino 
grynakraujais rusais. Dabar 
iš širdies gerumo leidžia dar 
gyviems išlikusiems toto
riams grįžti į savo kraštą, 
bet tai nelabai patinka įsigy
venusiems rusams. Labai 
suprantamas tos ‘babuš- 
kos’ spiovimas į Nikodemo 
totoriškos išvaizdos veidą. 
Skundėsi Nikodemas milici
jai, bet tie tik patraukė pe
čiais; ‘ne naša diela’. Ap- 
spiovė švarką? Didelė čia 
bėda? ‘Naplevat’ ant tokios 
bėdos. O tie totoriai tai tik 
‘sukinos’ vaikai ir grįžta 
vien ramių žmonių terori
zuoti. Nikodemas pats mili
cijai nelabai simatiškas; vien 
extra darbas jį saugoti, už 
kurį viršvalandžių nemoka.

Nusiminęs pasuko į Uk
rainą. Lietuviai su ukrainie-

GLORIA IN EXCELSIS
balys auginąs

APVALI pilnatis nuriedės
Į Kūdikio žemišką lopšį,
Ir akys nušvis
Nuo Stebuklų žvaigždės,
Ir tu dievybės ištrokši,

O žemė — lyg sidabrinė ašara 
Šiurkščiam šerkšno mile
Ir sieloj amžina vasara
Su amžių paslaptim gilia-------

— Gloria in Excelsis------
Skamba dausų keliuos — 
Vidunaktį žemė melsis,
Žmogaus širdis
Spinduliuos------

A. TAMOŠAITIS Kalėdos

čiais visada palaikė draugiš
kus santykius. Būtų gal ir 
radęs ten brolišką draugiš
kumą, jeigu ne ta jo juod
margė barzda. Ukrainiečiai 
jį palaikė žydu. Pogromų 
dvasia ne tik nemirusi, bet 
gana karštai kurstoma. Ni
kodemui būtų gal ir labai 
riestai užsibaigę, jei ne ame
rikonas žurnalistas Kieve. 
Angliškai su juo pakalbėjo 
ir tuo įrodė esąs australas. 
Akmenį paleidę sudaužė 
Valianto langą ir tik vieną 
padangą tenuleido. Galėjo, 
tikrai galėjo būti blogiau. 
Ką jūs manot; atvažiuoti į 
Ukrainą marga barzda, pa
kumpusia nosim ir kapita
listiška mašina, kuria ‘zapa- 
du’ imperialistai davė aiškiai 
tik už kokius baisius prieš 
darbo liaudį nuopelnus. Į mi
liciją Nikodemas jau ir ne
bėjo. Valiantui naujo lango 
sovietuose negausi, tačiau 
padangą sulopė ir galėjo pa
siekti Lenkiją.

Čia Nikodemas atėjo į res
toraną ir norėjo gerai iš
gerti, kartelį nuskalauti. Bet 
ir vėl... Sėdi už stalo, sėdi... 
Kviečia kelnerį rusiškai. 
Kviečia vieną ir kitą, bet jie 
visi kurti. Negirdi ir beveik 
akli, nes nemato ir jo iškelto 
‘červonco’. Užsibaigė ne
laimingo Nikodemo kantry
bė; atsistojo ir ėmė angliš
kai koliotis ir keiktis ant 
lenkų už visas apgaulingas 
unijas ir kastik į galvą at
ėjo, kas trečią žodį sultin
gus australiškus ‘bloody’ pri
dėdamas. Tuojau sulėkė ar 
septyni kelneriai. ‘Pšepra- 
šam, pšeprašam, panie!’. 
Girdi, manėme, kad esi ru

sas, koks politrukas su 
mandria NKVD mašina. 
Lenkai puola, griūva viens 
per kitą. Litvinas iš Mel
bourno!

Nikodemas nebesupranta, 
kas atsitiko. Vienas siūlo 
‘Wudka Wyborowa’, kitas 
neša jau ‘Krupniko Litews- 
kiego’, trečias klausia, kaip 
‘cioci’ Karusia’, ten tokioj 
Sunshine gyvena? Dar kito 
‘Wujek’ Deer Parke. Ką jis 
tame parke veikią? Ar tik ne 
koks ‘kengurboy’? Achi, ‘Lit
vine, bracia, davai usto, pa- 
caluje!’. Geria Nikodemas, 
geria su visais, nes jų stalą 
jau minia apstojo. Visiems 
linkėjimų parveš; ciociai Ka- 
rusei, ir dėdei ‘kengurboy’ 
Deer Parke, Ringwoode ir 
Footscray. Geria. ‘Na zdro- 
wie, pan Nikodemu!’. Ateina 
jau ir iki Vilniaus klausimo. 
‘Psia krevai’ jūs litvinai, 
bet su jumis muštis ir gerti 
smagu. Dar pasimušim, bet 
dabar gerkim, dabar palai- 
kykim *towažistwo’; duosim 
dar, duosim drauge ‘psiakre- 
vams’. Kitas ima deklamuo
ti ‘O Litwa, ojezizna moja’ 
ir pradeda verkti.

Į sveikatą! ‘cholera jasna’ 
-- Nikodemas išmoksta len
kiškai. Nuo Kaukazo, per 
dvi savaites, buvęs gruzi
nu, armėnu žydu ir totorium 
Nikodemas laimingas ‘litvi- 
nas’. Gerai, pasimušim. Dėl 
Vilniaus, ar šiaip dėl ko 
nors.Ir Nikodemui su len
kais gerti ir muštis smagu.

Lenkai pažada įdėti Va
liantui langą ir ryt poryt, 
galvai skaudėti nustojus, ke
lias suksis Vilniaus link. O 
kaip ten buvo papasakosiu 
kitą kartą.

Dr. Alfonsas ir Emma Kisieliai 

linki savo draugams ir pažįstamiems 

linksmų Kalėdų ir daug laimės 

ateinančiais 1974 metais.
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KALĖDOS, 1973 M.
Nuoširdžiausiai sveikiname "Lietuvos 

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

Dr. Jokūbas ir Loreta 
STUKAI

1467 Force Dr.
Mountainside, N. J. 07092 

Tel. (201) 232-5565

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 apylinkm 

lietuvius sveikina

PETRAS ir ONA LANIAI
Vasarvietės savininkai

515 Fourth Avė., Asbury Park, N. J.

Tel. PR 6-9783

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

Zl
Visus skyriaus rėmėjus, bičiulius ir 

prijaučiančius, sveikiname su 

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS

ir linkime 
LAIMINGŲ 1974 METŲ!

ALT S-gos Elizabetho
15-tas skyrius

SEASONS GREET1NGS 
to our Lithuanian friends.

Sveikiname!

Mayor & Mrs. Tom llonn 

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 ii- iš Vokietijos importuotų įvairiausių 

delekatesų.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga savo klijentus ir Elizabeth’o 

lietuvius sveikina

J. A. BACZEWSKI LIKERIAI

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

Tel. 355-4929, 355-4930

Elizabeth, N. J.
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METU 
proga gimines, draugus, pažįstamus, 
esamus bei busimuosius klijentus, o 

taip pat visus lietuvius sveikina 
savininkai

GAISER’S PORK STORE, INC.
Main Store: 2019 Morris Avė. 
Union, N. J. — MU 6-3421 

Branch Store: 417 George St.
New Brunsvvick. N. J. — KI 5-8302 
Branch Store: 1206 Richmond Avė. 
Point Pleasant, N. J. — TW 9-3732

Čia rasite vokiečių gamybos rūkytų dešrų, kumpių ir 
kitų įvairiausių kiaulėnos mėsos, be to, didelį pasirinki
mą šviežios mėsos, o taip pat importuotų iš Vokietijos 
rūkytų dešrų, kumpių bei įvairiausių delekatesų ir ke

lių rūšių importuoto vokiško alaus.

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

sveikina

Geriausius sveikinimus ir linkėjimus 

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga visiems giminėms, bičiuliams bei 

Elizabeth apylinkės lietuviams siunčia

ADOLFAS BRAŽINSKAS 
IR ŠEIMA
151 Second St.

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

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga, esamus ir būsimus klijentus 

sveikina

PETER GAIDIS
0WL LIQUEUR STORE

639 Newark Avė.
Elizabeth, N. J.

Tel. 352-3259

Užsakymai pristatomi be atskiro 
primokėj imo.

“For All Your Family Banking Needs”

The Family Savings Bank
1 Union Square and 540 Morris Avė., Elizabeth, New Jersey 
Phone: 289 0800 • Member Federal Deposit Insurance Corporation

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

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 
PROGA SVEIKINA

EUGENE J. KIRK
COUNSELLOR AT LAW

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

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga savo visus klijentus, gimines, 
bičiulius, Elizabetho bei apylinkės 

lietuvius sveikina

E. & G. MEAT CENTER INC.
MARKET

SAVININKAI

Visą laiką galima gauti šviežių lietuviškų 
dešrų.

261 Second St.
Elizabeth, N. J. 07206 

Tel. Nr. 353-4227

ESAMUS IR BŪSIMUS KLIJENTUS. O TAIP PAT 
VISUS ELIZABETH’O 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.

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 

PROGA SAVO KLIJENTUS, GIMINES IR 

ELIZABETH’O LIETUVIUS SVEIKINA

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

Tel. 353-8424

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

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

ELIZABETHO LIETUVIUS SVEIKINA

ECONOMY PAINT & SUPPLY 
HARDV/ARE CO.

101 First St. Cor. East Jersey St. 
Elizabeth, N. J. 07206

D. B. Chait Tel. EL 2-1975, EL 2-0200
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ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga gimines, bičiulius, visus klijentus 

bei apylinkes lietuvius sveikina

KAZYS TREČIOKAS
INSURANCE AND TRAVEL AGENCY

376 Mercer Avenue

Union, N. J. 07083

Tel. 687-4033

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga visus lietuvius ir savo klijentus 

sveikina

SUMMIT & ELIZABETH
TRUST COMPANY

100 First St. New Jersey
Tel. 354-4000

Summit • New Providcnce • Elizabeth • Elizabethport

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

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

bičiulius sveikina

GRONWALD 
BEVERAGES

NATIONAL BOTTLING W0RKS

BIRCH ON DRAUGHT

434 Elizabeth Avenue 
Elizabeth, N. J.

Tel. EL 3-087, Res. EL 5-7581 
Res. UN 2-8317-W

ĖST. 1924

DIRVA

KALĖDŲ ŠVENTĖS
Daug Kalėdų švenčių
Prabėgo šioj šaly,
Sukeldamos jos skaudų
Liūdėsi širdy

Prisimenu tėvynėj per Kalėdų šventę, 
Daug džiaugsmo buvo, širdyje visų, 
Visa šeima prie stalo susėdę, 
Kūčiavo laimingi kartu.

Praėjo gražiausi praeities laikai.
Atrodo, lyg sapnas tai buvo,
Kai žybant žvakutes, ant eglučių matai 
Prisimeni skaudžiai, namus savo.

Ir liūdna klajoju po svetimų žeme. 
Linksmą nuotaiką švenčių matau, 
Niekam nerūpi, likimas benamio, 
Kad brangios tėvynės netekau.

Turėkime viltį, kad pavergtoj tėvynėj 
Nušvis saulutė skaisti.
Sutrūks ten sunkūs pančiai geležiniai, 
Ir linksmai Kalėdas švęsime visi.

K. Giedraitienė

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga savo bendradarbius, tarnautojus, 

šeimininkus bei visus klijentus sveikina 

lietuvių svetainės vadovybė

LITHUANIAN LIBERTY 
HALL, INC.

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

Tel. 351-6646

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
Tel. 351-2798 After 6

Elizabeth, N. J. 
p. m. tel. 354-6315

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

Nr. 97—7

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

sveikina

JONAS VELIČKA
IR ŠEIMA

TAVERNOS SAVININKAS

168 First St. 
Elizabeth, N. J. 
Tel. 351-0568

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ

proga savo gimines, klijentus, draugus

bei visus apylinkės lietuvius sveikina

RITE AID DRUG STORES

115 Broad St. Elizabeth, N. J.

Tel. 353-0400

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga savo gimines, bičiulius ir visus 

Elizabetho apylinkės lietuvius 

sveikina

Dr. STASYS PETRAUSKAS 
IR ŠEIMA

158 Park PI.

Elizabeth. N. .T.

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 ik naujųjų METŲ
PROGA GIMINES. BIČIULIUS. KLIJENTUS. 
ELIZABETH'O BEI APYLINKĖS LIETUVIUS 

SVEIKINA

BELLOMO FUEL SERVICE INC.
COMPLETE HEAT1NG IMMEDIATE SERVICE

Route 1 Allen St. Elizabeth. N. J. 07202
Tel. 353-6108

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ' 

proga savo klijentus. gimines ir bičiulis bei 

Elizabeth’o lietuvius sveikina

LEOKADIJA MARTINKONIS- 
SOMERVILLE

301 Second St. Elizabeth, N. J.

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

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ 

PROGA SVEIKINA

Petras ir Bronė LUKAI
531 Elizabeth Avė.. Elizabeth. N. J.
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ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga savo gimines, bičiulius, visus 
klijentus ir Elizabeth bei apylinkių 

lietuvius sveikina

EDVARDAS ir JANI
V* v

SISAI
GLOBĖ PARCEL SERVICE savininkai

956 Elizabeth Avė. 
Elizabeth, N. J.

Tel. (201) 354-7608

Elizabetho, N. J. ir apylinkių 

lietuvius sveikinu

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ

proga

LITHUflflIfln CHflUlfllR 01 COI«
OFILLinOlS

"Sarving tha Community tinta 1933"

2212 CERMAK ROAD, CHICAGO, ILUNOIS 60608 
Phone: 847-7747

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ 1974 METŲ
visiems lietuviams linkime

Lietuvių Prekybos Rūmai — nariai, 
valdyba ir direktoriai

OFFICERS:

PETER. P. VILKELIS 
President

JUOZAS BACEVIČIUS 
Ist Vite President

BRUNO GRAMONT
Secrctary

WILL1AM J. KAREIVA 
Honorary Director

DIRECTORS:

THEADORA KUZAS STANLEY BALZEKAS, Sr. 
ALBERT KERELIS2nd Vice President BRUNO KLEMKA 
CHARLES D. MACKESTANLEY MOLIS CASIMIR G. OKSAS3rd Vice President FELIX RAUDONIS 
VINCENT SAMASKAADOLPH BALIUNAS VITO SNUKISTreasvrer EDVARD J. YERKES

185 North Wabash Avenue 2nd Flbor
Chicago, III. 60601

TAUPYKITE DABAR
SANTAUPOS, PADĖTOS 
IKI 10 DIENOS MĖNESIO 
NEŠ NUOŠIMČIUS NUO 
MĖNESIO PIRMOS.

Didžiausias kailių 
pasirinkimas 
pas vienintelį 
lietuvį kailininką 

Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ

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

AL CORREIA
REALTOR, INSURANCE

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

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

BEI APYLINKĖS LIETUVIUS SVEIKINA

JOHN REEDY
208 Inslee PI. Elizabeth, N. J.

WE I’AY HIGHĖST RATES:
— 4 yr. Certificates (Min. $10,000) 

J% — 4 yr. Certificates (Min. $5,000)

Member F.S.L.I.C., Woshington, D.C- Equal Opportunity lender

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

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ
PROGA SVEIKINA

JOHN PATRICK, Jr. su šeima
146 First St. Elizabeh ,N. J. 07206

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA SAVO 
KLIJENTUS, GIMINES, BIČIULIUS BEI 
ELIZABETH’O LIETUVIUS SVEIKINA

ALGEN PAINT CO.

DUTCH BOY & DU PONT PAINTS 
PAINTS - ENAMELS - VARNISHES

639 Elizabeth Avė. EL 2-1759

aini ttiony
1447 S. 49th Court • Cicero, lllinois, 60650

Phone( 312)656-6330
Ooen Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat.,9-1; Closed Wed.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ

PROGA GIMINĖS, BIČIULIUS IR VISUS, KURIE 

VALGO LIETUVIŠKĄ DUONĄ, SVEIKINA

PRANAS KUPINSKAS su šeima
131 Inslee PI. Elizabeth, N. J. 07206

LIETUVIŠKA KEPYKLA

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

BEI ELIZABETH’O LIETUVIUS SVEIKINA

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

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

BEI ELIZABETH’O LIETUVIUS SVEIKINA

AKLONIS & ADAMS
Reg. Phar. in Charge K. J. AKLONIS

PRESCRIPTION DRUGGISTS
263 Elizabeth Avė. Elizabeth, N. J.

Phone: ELizabeth 5-0393

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

SVEIKINA

MAC’S DRUGS
PRESCRIPTIONS COSMETICS

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

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ

PROGA VISUS LIETUVIUS IR SAVO

KLIJENTUS SVEIKINA

Charles E. McGRATH su šeima
ELECTRICAL CONTRACTING

525 E. Jersey St. Elizabeth, N. J.
Tel. 353-8222

II—
CHAMPION

1^

PIPE FITTER
Mušt be Journeyman or Equivalent, and be able to work any shift. 
Excellent benefits and vorking conditions. Apply:

CHAMPION SPARK PLUG CO.
20000 Conner Avė., Detroit, Mich. 48234

An Equal Opportunity Employer

SU ŠVENTĖMIS!
SAVO KLIJENTUS SVEIKINA

SOBEL FUEL SERVICE
ŠILDYMO ĮRENGIMAI • ŠILDYMUI ALYVA

• CENTRINIS ORO VĖSINIMAS

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

KRISTAUS DŽIAUGSMO LINKĖDAMAS
v

PIRKDAMAS KALĖDŲ DOVANAS

PRISIMINK JAUNIMO LAISVĖS ILGESĮ

PAREMDAMAS JO PASTANGAS SAVO 
AUKA!

i
| JAUNIMO ŽYGIUI Už TIKĖJIMO LAISVĘ
| 23430 Harms Road
Į Cleveland, Ohio 44143
I
| Kalėdų proga siunčiu Jums $....................

Pavardė ..........................................................................

Adresas..................... :....................................................
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

JAUNIMO SUVAŽIAVI
MAS CLEVELANDE

Š. m. gruodžio 28-31 d. 
Clevelande, Lietuvių Na
muose. įvyks šiaurės Ame
rikos lietuvių jaunimo su
važiavimas, kurį organizuo
ja Pasaulio lietuvių jauni
mo sąjungos ryšių centras.

Inž. Algis Zaparackas 
skaitys paskaitą: ”š. Ame
rikos lietuvių jaunimas 10 
metų perspektyvoje”.

Dr. Algis Norvilas kalbės 
apie lietuvių jaunimo atei
tį.

Poetas Antanas Gustai
tis išpildys programą gruo
džio 29 d. vakare ir bus pri
statyta jo naujoji knyga.

Darbo posėdžiuose bus 
stengiamasi konkrečiai nu
statyti jaunimui veiklos už
davinius vieneriems me
tams.

Gruodžio 31 d. vakare vi
sas jaunimas dalyvauja

DIRVA Nr. 97 — 9

PIRMOJO ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMO 
SUVAŽIAVIMO KOMITETAS

MALONIAI KVIEČIA JUS I

JAUKIAIS Ml’JDJU METU SUTIKIMA
GRUODŽIO 31 d., ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE 

NUO 8 V. V. IKI 1:30 V. RYTO.
Bus įdomi programa, bufetas ir šokiai.

Bilietai: įsigijus iš anksto 5 dol., prie įėjimo 6 dol.

Bilietai gaunami pas: Vidą Gaižutytę tel. 481-0791, Loretą Nykštėnaitę tel. 
943-5368, Jūratę Petraitytę tel. 531-1058, Arūną čiuberkį tel. 481-8067.

Automobilių aikštė prie salės bus saugoma policijos.

Naujųjų Metų sutikime šv.
Jurgio parapijos salėje.

• Globė Parcel Service, 
Ine. Cleveland skyrius bus 
uždarytas nuo gruodžio 
mėn. 24 d. iki sausio mėn. 2 
d. Gerbiamiems klijentams 
ir viems lietuviams linki 
linksmų Kalėdų švenčių ir 
laimingų Naujų Metų.

Vedėjas

/I------------------
HOPE ...

...PEACE
BROTHERHOOD

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

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

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

LITHUANIAN VILLAGE 
INC. reikalingas naujųjų 
lietuvių namų REIKALŲ 
VEDĖJAS. Taip pat reika
lingi tarnautojai adminis
traciniam darbui, moką sąs
kaitybą ir galį savarankiš
kai tvarkyti raštinę.

VALGYKLAI IR KLU
BUI reikalingi vedėjai ir 
personalas svečių aptarna
vimui.

Labai skubu. Suintere
suoti dėl sąlygų prašom 
kreiptis raštu ar telefonu 
pas Lithuanian Village Ine. 
pirmininką J. Stempužį, 877 
E. 185 St., Cleveland, Ohio 
44119. Tel. (216) 382-9268.

(96-97)

• Gyvybės, sveikatos ir 
pensijų draudimo, o taip 
pat akcijų — investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraitį, tek 
944-6835.

HOUSE FOR RENT
4 rooms house for rent 

off Lake Shore Blvd. Good 
for bachelor, career giri, 
and or retired couple. Tel. 
884-5870.

GEORGE V. VOINOVICH
CUYAHOGA COUNTY AUDITOR

LINKI MALONIŲ

KALĖDŲ ŠVENČIŲ

VISIEMS LIETUVIAMS

(

★

1974 metais mes esame pasiruošę jus aptarnauti 

dar efektingiau, įvesdami kompiuterizuotą skaičia- 

čiavimų sistemą. Mūsų paskolos teikiamos palankiausiomis sąlygomis. Įstatymų ribose mo

kamos aukščiausios palūkanos už taupymo tikėlius.
★

/uperiof Atvirto/
■and lcan association *

Oscar Zimmerman
Prezidentas

Kęstutis P. Šukys
Egzekutyvinis Viceprezidentas

Juozas Stempužis
Direktorius

Marija Mikonienė
Paskolų skyriaus vedėja

Liucija Eidimtaitė
Paskolų skyriaus tarnautoja

CLEVELAUDO HREKIMIĮ 
KALENDORIUS

GRUODŽIO 24 D. Lietuvių 
pensininkų klubas Clevelande 
rengia bendras kūčlas.

GRUODŽIO 31 D. N. Metų su
tikimas. Rengia LB apyl.v-ba.

SAUSIO 20 D. Prez. Antano 
Smetonos 30 m. mirties minė
jimas Lietuvių Namuose. Ren
gia ALT S-gos Clevelando sk.
SAUSIO 27 D. 3 v.p.p. Klai

pėdos krašto sukilimo minėjimas. 
Rengia Clevelando šaulių kuopa.

VASARIO 17 D. Vysk. M. Va
lančiaus lit. mokyklos tėvų komi
teto pietūs.

VASARIO 17 D. Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymo sukakties 
minėjimas. Rengia ALT skyrius.

VASARIO 23 D. Tradicinis 
Užgavėnių blynų balius. Rengia 
Pilėnų tunto skautų tėvų komi
tetas.

KOVO 2 D. ALIAS Clevelando 
skyriaus ir Ohio Lietuvių Gydy
tojų Draugijos balius Lietuvių 
Namuose.

KOVO 23 D. Kaziuko mugė. 
Nauj. parapijos salėje.

BALANDŽIO 28 D. Grandinė' 
lės pasirodymas CCC Teatre.

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas čipkus Realty, 316Q1 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.
Grovewood double $26,900. 
Govemment upraised 2 fa
mily home. Walking distan
ce to schodls. 5 spaciuos 
rooms in each suite. Front 
porches, full attic and ba- 
sement. Modern gas furna- 
ces and hot water heaters. 
Don’ t miss out. Call for an 
apppointment.
Sturm & Assoc., Realtor 

946-0200

EDĄ ir VILIUS BRAŽĖNAI

iš Fort Myers, Florida, sveikina savo drau

gus bei pažįstamus, linkėdami krikščioniš

ko džiaugsmo šventose Kalėdose ir sėkmės

asmeniniuose bei lietuviškuose darbuose

1974 metais.

2^1 Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1974 Metų

proga, L.V.S. RAMOVE” Clevelan
do sk. Valdyba sveikina visus skyriaus 
narius, jų šeimas ir Ramovės choro na
rius, linkėdama linksmos nuotaikos 
šventėse ir daug laimės, ištvermės bei 
sveikatos 1974-siais Naujaisiais Me
tais. .

•»

SKYRIAUS VALDYBA:
A. Jonaitis,
S. Astrauskas,
E. Bliumentalis,
P. Mainelis,
P. Vaiginis

zJ Visus mielus lietuvius švenčių proga

sveikina.

Alice ir Edmundas 
MAŽIAI

JAU GALIT ATSIKVIESTI SAVO 
GIMINĖS IR DRAUGUS IŠ 

LIETUVOS I AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskite 

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

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE

TELEF. 621-6036
CLEVELAND, OHIO 44114

LINKSMŲ ŠVENČIŲ!
Visiems mūsų kepyklos klijentams, perkantiems mūsų 

skanią duoną ir pyragus, o taip pat visiems Clevelando ir apy
linkių lietuviams, geriausius Šv. Kalėdų sveikinimus ir 1974 
metų linkėjimus siunčia

RICHARD ir MAGDALENA REINECKER, savininkai

REINECKER’S
BAKERY

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



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
• Dirvos sekantis nume- vo orginaliom litografijom,

ris dėl Kalėdų švenčių išeis kurių nuotraukas spausdi- 
gruodžio 28 d. name šiame numeryje.

• Dail. Antanas ir Anas- • Danutė Senikienė, gyv. 
tazija Tamošaičiai Dirvai Monticello, N. Y., vietoj ka- 
atsiuntė sveikinimus su sa- ledinių sveikinimų, atsiun-

Dideliam visuomeninkui, tautinės 
srovės veikėjui, Amerikos Lietuvių Tau
rinės Sąjungos Tarybos nariui

A. A.
DR. JUOZUI JURKŪNUI

mirus, žmonai p. REGINAI, sūnums 
ANTANUI ir SAULIUI, bei kitiems 
artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiš
kia

ALT S-gos Valdyba

Tauriam lietuviui, ALT S-gos Ta
rybos nariui, ALT S-gos Los Angeles 

skyriaus buvusiam pirmininkui

A. A.

DR. JUOZUI JURKŪNUI
mirus, žmoną REGINĄ, sūnų ANTA

NĄ su šeima ii sūnų SAULIŲ bei ki

tus gimines giliai užjaučia ir kartu liūdi

ALT S-gos Los Angeles 
Skyrius

Tautinių Namų steigėjui ir buv. 

pirmininkui

A. A.

DR. JUOZUI JURKŪNUI

mirus, žmoną p. REGINĄ ir sūnus AN

TANĄ ir SAULIŲ bei jų artimuosius 

giliai užjaučia ir kartu liūdi

Los Angeles Lietuvių 
Tautinių Namų

Valdyba ir nariai

tė Dirvai paremti auką. 17 
dol.

Už aukų nuoširdžiai dė
kojame.

• A. Pimpė, gyv. Chica
goje,- Kalėdų švenčių proga 
padidino savo įnašą Vilties 
draugijoje, atsiųsdamas 10 
dol. Ačiū.

• P. Budininkas, gyv. Ci
cero, III., Dirvai paremti at
siuntė auką 15 dol.

Nuoširdžiai dėkojame už 
paramą.

• Dr. inž. Arvydas Ku
dirka ir Aldona Kudirkienė 
(Sidzikauskaitė), San Jose, 
Californijoje, džiaugiasi š. 
m. lapkričio mėn. 29 dieną 
gimusiu antruoju sūnumi, 
kurio vardas Paulius-Algi- 
mantas. Taip pat džiaugia
si šeimos padidėjimu ir M. 
Kudirkienė, gyvenanti Wa- 
terbury, Conn. ir Elena bei 
Pranas Sidzikauskai, gyve
nantieji Chicagoje, Illinois.

ATITAISYMAS
Mirties pranešime apie a. 

a. Birutę Grigaitytę-Novic- 
kienę Įsivėlė nemaloni klai
da: ji buvo 75 m. amž., o ne 
85 m., kaip Dirvoje paskelb
ta. Velionė buvo gimusi 
1898 m. gruodžio 7 d.

• Algis Butkus, Korp 
Neo-Lithuania senijoras, fi
listerio inž. Juozo Butkaus 
sūnus susituokė su Nejla ir 
abu povestuvinei kelionei 
išvyko į Karibų salas.

NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS CHICAGOJE

Maloniai kviečiame atsi
lankyti į L.S.T. Korp! Neo- 
Lithuania Naujųjų 1974 
Metų sutikimą rengiamą 
1973 m. gruodžio 31 d. Lie
tuvių Tautiniuose Namuose, 
6422 So. Kedzie Avė. Vietos 
rezervuojamos pas kol. E. 
Kniukštą, tel. 778-3455.

NORĖTŲ SUSITIKTI SU 
LIETUVIAIS

John L. Kas Sr. (Kas- 
mauskas), išgyvenęs Bos
tone 71 metus ir dabar se
natvėje persikėlęs į Flori
dą, jaučiasi vienišas ir la
bai norėtų susitikti su lie
tuviais.

Siųsdamas auką 10 dol. 
Dirvai paremti, prašo pa
skelbti Dirvoje, kad jei koks 
lietuvis pas jį užvažiuotų, 
ar atsilieptų, būtų laimin
gas. Jo adresas: John L. 
Kas, Sr., 6 Eucalyptus 
Girele, Ormond Beach, Fla. 
Tel. 677-7346.

WANTED EXPER1ENCED 
FOUNDRY HELP 

MAINTENANCE ELECTRICIAN 
Mušt have electrical knowledge of 
machine circuitry & vviriny in order 
to apply.

Also
CORE MAKERS 

MOLDERS 
STAND & AIR GRINDERS 

Steady work & fringe benefits. 
APPLY 

THE WESTERN FDRY. CO.
310 E. 8TH ST.

HOLLAND. MICH. 49423 
(96-4)

ALT S-gos Tarybos nariui, Vilties 
Draugijos šimtininkui,

A. A.

DR. JUOZUI JURKŪNUI
mirus, žmonai REGINAI ir sūnums 

ANTANUI ir SAULIUI, bei kitiems 

artimiesims nuoširdžią užuojautą reiš

kia

' Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirva

BIRUTEI NOVICKIENEI

mirus, jos dukrai ŽIVILEI, sūnui SIGITUI, jų

šeimoms ir artimiesiems, gilią užuojautą reiškia

O. R. J. Domai

Brangiai motinai, močiutei, uošvei 
KRISTINAI STEIKŪNIENEI 

mirus, dukroms REGINAI ČIUBERKIENEI ir 
LILIJAI RAMONIENEI, jų šeimoms ir visiems 
Velionies artimiesiams užuojautą reiškia

Eleonora ir Mečys 
Valiukėnai

• ŠIAI SKILČIAI talki
ninkaujanti jauna korespon
dentė aktyviai dalyvavo 
Tautinių Šokių instituto su
važiavime Padėkos dienos 
savaitgalyje Chicagoje. Jos 
įspūdžiai atviri ir įdomūs. 
Todėl juos dalinai skelbiu.

• TAUTINIŲ šokių mo
kytojų suvažiavimas, suor
ganizuotas Tautinių Šokių 
instituto, pritariant JAV LB 
centro valdybai, įvyko lap
kričio 23-24 d.d. Tautiniuose 
namuose. Dalyvavo mokyto
jai iš JAV (atvykę net iš 
Los Angeles, Omahos, Det
roito, Clevelando, New Yor
ko bei kitų vietų) ir Kana
dos. Suvažiavimą atidarė 
Tautinių Šokių instituto 
pirm. Bruno Shotas. Sveiki
nimo žodį tarė Lietuvos 
gen. konsulė J. Daužvardie- 
nė ir dr. L. Kriaučeliūnas. 
Paskaitininkų buvo trys: St. 
Barzdukas, Grandinėlės va
dovas L. Sagys ir dail. A. 
Tamošaitis iš Kanados. S. 
Barzduko paskaita nesukė
lė didelių diskusijų, todėl ne
delsiant buvo pradėti nau
jos instituto vadovybės rin
kimai. Į naująją Tautinių 
Šokių instituto valdybą iš
rinkti: J. Matulaitienė pir
mininkė, G. Breichmanienė, 
Torūta, G. Gobienė ir V. 
Stankienė.

• L SAGIO paskaita šeš
tadienio ryte sukėlė aštrias 
diskusijas. L. Sagio paskai
ta ‘Žvilgsnis į lietuvišką šo
kį’ visais atžvilgiais buvo 
įdomi: daug informacinės 
medžiagos apie mūsų auten
tiškus šokius, tautinių šokių 
stilizavimą ir jų pritaikymą 
dabartiniam mūsų jaunimui. 
Viskas paremta citatomis iš 
spaudos, išskyrus jo asme
nišką nuomonę apie jauni
mą. Kad negalime šokti 
autentiškus šokius, jis parė
mė tuo, kad jų nedaug ir jie 
susidaro iš 2-3 formų, kurios 
turi būti vaidinamos, kad 
sudarytų šokio įdomumą. 
Jaunimas vaidinti nenori, 
jiems reikia veiksmo. Taip 
kaip daina, taip ir šokis turi 
turėti savo pagrindą. O 
variacijos galimos, nenutols
tant nuo kamieno.

• PASISAKYMŲ metu 
buvo iškeltas pasiūlymas 
Tautinių šokių institutui 
rengti tautinių šokių šven
tes nepriklausant Lietuvių 
Bendruomenei. Neprisista- 
tęs savęs (pasirodo tai bu
vo JAV LB cv pirmininkas 
J. Gaila), tarė žodį. Aiškino, 
kad LB yra atsakominga už 
švenčių nuostolius. Institu
tas būtų tam nepajėgus. Pa
sak jį, pvz. paskutinioji tau
tinių šokių šventė (atseit,

Muz. Alice Stephens pagerbiama Operos baliuje. Jai 
dovaną įteikia Operos V-bos narė R. Vaitkevičienė ir 
pirm. Vyt. Rodžius. Eug. Būtėno nuotrauka

rengėjų komitetas) savaitę 
prieš šventę buvęs blogoj 
finansinėj padėty. Tik P. 
Nixonienės atvažiavimas, 
kurs buvo praneštas ketu
rios dienos prieš pačią šven
tę, padėtį išgelbėjo ir davė 
pelną. Tuo tarpu IV Tauti
nių šokių šventės rengimo 
komiteto pirm. dr. L. Kriau- 
čeliūno teigimu vien 100 dol. 
už lėkštę vakarienė davė 
18,000 dol. pelno. O ketu
rios dienos prieš šventę bu
vo belikę tik 400 neparduo
tų bilietų, kurie vistiek 
būtų buvę parduoti.

• MAN pačiam teko daly
vauti 1972,VI,27 d. vakare 
specialioje spaudos konfe
rencijoje, kur buvo pranešta 
žinia, kad į šventę atvyksta 
JAV prezidento žmona. Ta
da dr. L. Kriaučeliūnas 
aiškiai pabrėžė: ką reiks da
ryti su bilietais, kai visuo
menė sužinos apie preziden
to žmonos atvykimą? Jų tuo 
metu belikę tik 400. Tas fak
tas tuojau buvo paskelbtas 
lietuvių spaudoje. Tad įdo
mu, iš kur naujasis JAV 
LB cv pirm. J. Gaila ištrau
kė ‘žinią’, kad taut. šokių 
šventę iš financinio defici
to išgelbėjo P. Nixonienės 
atvykimas?

Rašyt. Al. Baronas pasa
koja linksmą epizodą jo pa
gerbimo popietėje Tauti
niuose namuose.

V.A. Račkausko nuotr,

• RAŠTYOJO Aloyzo 
Barono, kurio per 20 kny
gų, parašytų gyvenant išei
vijoje, rikiuojasi knygos mė
gėjų rinkiniuose ir įvairių 
miestų viešųjų bibliotekų 
lentynose, gruodžio 2 d. bu
vo pagerbtas specialioje 
popietėje Tautiniuose na
muose. Popietę pravedė akt. 
Z. Visockienė, rašytoją kaip 
bičiulį, literatą ir kaimyną 
aukštaitį-vabalninkėną api

būdino rašyt. Marius Kati
liškis. Pats ilgesnį laiką gy
venęs kaimyniniame Pasva
lyje ir gerai pažinojęs Al. 
Barono gimtąsias apylinkes 
- Vabalninką, M . Katiliš
kis tikrąja literatūra trykš
tančiais sakiniais vaizdžiai 
nupiešė Vabalninko apylin
kes, žmonių būdą, iškėlė ei
lę iš tų apylinkių kilusių ra
šytojų jau su dideliais var
dais, išryškino poetą-humo- 
ristą L. Žitkevičių ir šalia 
pastatė Aloyzą Baroną, įžan
goje dar davęs kiek vaizdų 
iš Hanau stovyklos, kur abu 
rašytojai susipažino ir gyve
no. Al. Baronas spalvingoje 
kalboje, iliustruotoje jo su
kurtais rimtais bei humoris
tiniais eilėraščiais, papasa
kojo epizodų iš savo vargin
gos vaikystės bei jaunys
tės, kaip sunkiai dirbdamas 
jis siekė mokslo. Aptarė 
visus savo rašomus žanrus: 
lyriką, humoristinius eilė
raščius, kūrybą vaikams, no
velę bei romaną. Nors kal
bėjo gal ir ilgokai, bet vi
siems klausytis buvo tikrai 
įdomu, nes kalbėjo gyvai 
su pilnu rašytojo - humoris
to sąmojum. Sakėsi, kad da
bartiniams Lietuvos oku
pantams nusikalto tik tuo, 
kad ganydamas radęs rau
donarmiečio paliktą kepurę, 
ją prišlapinęs. Pasakojant 
šį ir kitus epizodus, publi
kai buvo daug juoko. Gau
siais plojimais ir giliu išgy
venimu sutikta jaunojo And
riaus Barausko paskaityta 
ištrauka iš A. Barono roma
no apie Lietuvos partizanus 
‘Vėjas lekia lyguma’. Tai 
buvd ištrauka iš to laiko, kai 
soviętinis herojus pulk. Bur- 
litckis kovos lauke kovėsi su 
Lietuvos laisvės kovotojais, 
o po Berijos mirties pats 
pabėgo į Vakarus. Aplamai 
rašyt. A. Barono pagerbimo 
popietė buvo tikrai gyva ir 
įdomi

• TAUTINIUOSE namuo
se gruodžio 1 d. įvykęs 
tradicinis Operos balius pra
ėjo su gražiu pasisekimu. 
Ta proga buvo pagerbta 15 
metų su Operos choru dir
banti muz. Alice Stephens, 
daug nusipelniusi ne tik mu
zikiniame, bet ir aplamai 
išeivijos lietuvių gyvenime. 
Ji, nors JAV gimusi bei už
augusi, atydžiai skaito lietu
vių spaudą, jų tarpe ir 
Dirvą. Sveikiname. Pelno 
Operos balius davė apie 
1300 dol. Jis jau investuo
tas ‘Kaukių baliaus’ dekora
cijų gaminimui. Visuomenė 
švenčių proga prašoma įsi
gyti ‘Jūratės ir Kastyčio’ 
operos plokštelę, kaip ilgai 
išliksiančią šventinę dova
ną.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ
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