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TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KARO STOVIS LENKIJOJE
Reagano užsienio politika

Vytautas Meškauskas

Lenkijoje, naktį i sekmadie
ni, ministeris pirmininkas gen 
Jaruzelski paskelbė karo stovį, 
paneigdamas visas laisves, 
kurias per šešiolika mėnesių 
buvo išsikovojęs darbininkų 
sąjūdis Solidarumas.

Negali sakyti, kad tai buvo 
perkūnas iš giedro dangaus. 
Tai buvo logiška išeitis iš susi
dariusios padėties.

Lengva prikišti Solidaru
mui, kad jis pertempė siūlą, 
kad jis turėjo pasitenkinti tuo, 
ką jau buvo laimėjęs.

Solidarumo vadams turėjo 
būti žinoma bolševikų takti
ka: jie sudaro tariamai koali
cinę vyriausybę, pasilaikyda
mi sau raktines žynybas, kaip 
vidaus ir karo ministerijas. Pir 
mai gerai progai pasitaikius, 
jie savo talkininkams atsidėko 
ja pasodindami juos i kalėji
mus už sklandų pereinamąjį 
laikotarpį.

Tokia galimybė turėjo visą 
laiką vaidintis Solidarumo va
dams. Nenuostabu, kad jie 
nutarė pasinaudoti sovietų ‘tai 
kos ofenzyva’ ir pareikalauti 
tautos atsiklausimo-referendu- 
mo, kuriame tauta būtų už
klausta :

A. Ar ji pasitiki gen. Jaru- 
zelsiu?

B. Ar ji nori laikinos vy
riausybės ir naujų rinkimų?

C. Ar ji nori duoti Sovietų 
Sąjungai karinių garantijų - ir

D. Ar tokias garantijas gali 
duoti tik viena lenkų kompar
tija?

Nors paskutiniais klausi
mais norima numalšinti Mask 
vos baimę, gen. Jaruzelskis ir 
Maskva nutarė į tai atsakyti 
karo stovio paskelbimu ir So
lidarumo vadų suėmimu. •

Ameriką nauja krizė užtiko 
užimtą klausimu, ką daryti su 
Libijija? Blogiau, kad nauja 
administracija dar nebuvo su
formulavusi savo užsienio po
litikos ir net neturi tinkamo 
aparato jai nustatyti ir vesti.

Buvęs prezidento Carterio 
užsienio politikos patarėjas 
prof . Zbigniew Brzezinskis pa 
skelbė N.Y. Times magazine 
dabartinės administracijos už
sienio politikos vedimo kritiką. 
Prisiminus Carterio politiką, 
norėtųsi jam patarti dar kiek 
patylėti. Iš tikro, tačiau, jo 
pažiūros yra ir buvo sveikos, 
bet jis negalėjo jomis įtikinti 
Carterio ir jo Valstybės Sekre
toriaus iki pat Afganistano pa
vergimo. Kiekvienu atveju ne 
galima užginčyti jo patyrimo. 
Už tat verta sustoti prie jo da
bartinės būklės įvertinimo.

Jis mato artėjančias ketu
rias krizes, kurioms adminis
tracija turėtų pasirengti;

1. Izraelio atsisakymas ati
duoti Egiptui likusią Sinajaus 
dykumos dalį.

2. Ukinė-politinė Lenkijos 
suirutė, kuri duotų sovietams 
jų jau seniai laukiamą progą 
įsikišti.

3. EI Salvadoro būklės toli
mesnis blogėjimas su tolimes
niu visos Centro Amerikos po
sūkiu į kairę.

4. JAV-Raud. Kinijos san
tykių pablogėjimas, sukursty
tas Reagano administracijos 
nutarimu parduoti moderniš
kus lėktuvus Taivvanui.

Tas krizes lydi dar keturi 
bendresnio pobūdžio reiški
niai:

A. Plintąs Europos pacifiz
mas, skaldąs Atlanto sąjungą.

B. Trečiojo pasaulio nepa
sitenkinimas Amerika.

C. Stiprėjantis įsitikinimas 
Kremliuje, kad Reagano pa
žadai padidinti JAV apsigink
lavimą, susidūrę su biudžeto 
deficitu, tėra blefas.

D. Washingtone dar nėra 
nusistovėjęs saugumo proble
mų sprendimo procesas, kas 
neleidžia nustatyti bendros 
strategijos.

Aiškindamas tuos punktus 
Brzezinskis mano, kad Begi
nąs sutiks galutinai pasitrauk
ti iš Sinajaus - tik jei Mubarek 
sutiks su labai silpna autono
mija palestiniečiams. Tokia 
sąlyga bus sunkiai priimtina 
ir gali privesti prie Camp Da- 
vid sutarimo sugriovimo bei 
Egipto grįžimo į bendrą ara
bų bloką. Mubarakui kartu 
padidės pavojus iš vidaus. Už 
tat prezidentas turėtų paskirti 
kokį jo pasitikėjimą turintį as
menį su dideliu prestižu, kad 
tas laimingai galėtų privesti 
prie Camp David numatyto 
proceso galo. Praėjus penke- 
riems metams, palestiniečių 

Europos žinių agentūroms paskelbus, kad Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje vyksta streikas, 
gruodžio 1 d. New Yorke BATUNo pastangomis, vadovaujant estams, prie Jungtinių Tautų rūmų 
buvo suruošta demonstracija prieš sovietus. Oras pasitaikė blogas ir susirinko nedaug, bet televi
zijos 5 kanalas vakare davė išsamius komentarus ir parodė vaizdus. L. Tamošaičio nuotr.

klausimas vėl galės būti spren
džiamas, kad ir turint prieš 
akis Saudi plana.

Jei Vid. Rytų problemų 
sprendimas priklauso nuo Wa 
shingtono, situacija Lenkijoje 
yra iššūkis Sovieti j ai. Lenkijo
je galima pastebėti tris reiški
nius : pirmas yra tautinis atgi
mimas, verčiąs visus lenkus 
taip susitarti, kad būtų išveng 
ta tiesioginė sovietų interven
cija. Antras reiškinys yra ne 
tik politinės, bet ir ūkinės sis
temos pakeitimo reikalingu
mas. Kaip - lenkai vis dar 
nesutaria. Trečias - naujas so- 
cialinis-ūkinis elitas, išaugęs 
šalia vyriausybės, nori pakeis
ti susikompromitavusį, blogai 
paruoštą valstybės aparatą, 
kas, žinoma, reikalauja ilges
nio laiko tarpo. Palikti Lenki
ją savo valiai - kaip siūlo kai 
kurie Reagano šalininkai - ne
būtų protinga, nes sovietams 
apsisprendus panaudoti jėgą, 
Vakarų Europoje kurį laiką 
pasigirstų protestai, tačiau 
netrukus bus pradėtu prisitai
kinti prie sovietų jėgos, atsi
traukiant nuo Amerikos. Už 
tat Amerika turėtų būti suin
teresuota Lenkijos išsilaikymu 
nors tai pareikalautų jai tiekti 
daugiau ūkinės pagalbos.

Negalima tačiau pritarti 
Lenkijos darbininkams, bet 
kartu užmerkti akis prieš so
cialines sąlygas Centro Ameri
koje. Reagano administracija 
kalba apie pavojų iš Kubos, 
tačiau retorikos nepalydi jokia 
akcija, kas tik pakelia Kubos 
prestižą ir paskatina kairiuo
sius partizanus.

Kinija prie savo sienų laiko 
pritraukusi ketvirtį sovietų ka 

(Nukelta į 2 psl.)

Kalėdų nuotaikos
J. MIŠKINIS

Kristaus gimimas prime
na mūsų pareigas tautai ir 
artimui. Senovės lietuviui 
Kalėdos buvo didžiulio 
džiaugsmo šventė, prana
šaujanti ateitj. Taigi Kalė
dų šventė buvo neišsemiamo 
džiaugsmo šaltinis, teikė 
jam stiprybės, reikalavo ne
mažai rūpestingumo ir at
sargumo. Vadinasi, Kalėdos >

dienos 
šventės

didžių 
pasakė

atskleidė

ir Nauieji mėtai lietuviui 
nešė taiką, ramybę, laimę 
ar nelaimę. Lietuvio džiaug
smas buvo lyg artimai su
rištas su visos žmonijos 
džiaugsmu. Jo mintys jun
gėsi su dangumi, žeme, gy
vuliais, paukščiais ir su vi
su gyvenimu. Pranašavo 
ateitį iš žvaigždžių mirgė
jimo, vėjo ūžimo (ūžesio) 
snaigių lakstymo, 
šviesumo. Kalėdų 
lietuviui
paslapčių knygą, 
net mažiausias smulkme
nas. Todėl ir tų papročių 
mūsų tauta turi begales.

Kalėdų šventės nėra vien 
tik bažnyčioje iškilmingos, 
joms rengiamasi ir namuo
se, kur turima ir atskirų, 
nesenstančių papročių, su
sijusių su Bažnyčios litur
ginėmis apeigomis, pvz., 
kad ir plotkos — Kūčių val
gis. Šis paprotys labai se
nas.

Kalėdų išvakarėse, Kūčių 
vakarą; kiekvienas save lai
kąs krikščioniu lietuvis vie
nokia ar kitokia forma švęs 
Kalėdų šventes, 1981-ją su
kakti, kuri kiekvieną paver
čia būdingą Kūčių vakaro 
mistiška nuotaika. Tą vaka
rą be išimties visų mūsų 
mintys skris j artimuosius, 

(Nukelta į 3 psl.)
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Ūkinė būklė: ar iŠ tikro deficitas yra toks baisus, kaip Reaganas 
jį paišė? - Kiek partijos linijos laikosi kongresman'ai?

Paskutiniu administracijos 
Office of Management and Bu 
dget apskaičiavimu, 1982 mo
kestinių metų deficitas gali pa 
siekti 109.1 bilijonus dolerių, 
nors anksčiau Reagano admi
nistracija tų metų biudžetą ža 
dėjo suvesti su 43.1 bilijonų 
dol. deficitu. Politinės opozi
cijos ūpą tokia padėtis, žino
ma, pakelia. Ji leidžia sakyti, 
kad ‘mes taip sakėme’, kad Re 
agano ūkinė politika veda 
kraštą i bankrotą.

Iš dalies pats Reaganas tą 
ginklą įspaudė jiems į rankas. 
Kaip atsimename, jis labai 
vaizdžiai atpasakojo, kokia ne 
apsakomai didelė yra valsty
bės skola, siekianti trilijono do 
lerių, ypač jei ją pradėsi skai
tyti po vieną dolerį banknotais 
Iš tikro, palyginti su visų JAV 
ūkiniu pajėgumu, skola nėra 
taip jau labai didelė. Viso la
bo čia už parduodamas gėry
bes ir pataranavimus per met- 
tus surenkama 3 trilijonai. Ir 
šimto bilijonų dolerių defici
tas, palyginus su 700 bilijonų 
dolerių biudžetu, ūkinio atos
lūgio - kaip dabar - metu yra 
pakenčiamas.

KARO
STOVIS...

(Atkelta iš 1 psl.) 
rinės galybės, bet tam ji turi 
būti draugiška su JAV. Admi
nistracijos noras parduoti mo- 
derniškesnių ginklų Taiwa- 
nui, kuriam šiuo laiku niekas 
negrąsina, gali pasunkinti da
bartinio Kinijos rėžimo padė
tį, kas nėra JAV interesuose.

Apie kitus Brzezinskio ke
liamus klausimus šioje vietoje 
jau esame daug rašę, už tat 
čia negrįžtame. Norime su
stoti dar prie jo įvertinimo 
Reagano užS. politikos vedimo 
aparato. Po antrojo pas. karo 
nusistovėjo, kad užsienio poli
tiką veda ar pats prezidentas, 
ar - jo pavedimu - Valstybės 
Sekretorius. Pirmojo būdo lai
kėsi Carteris, Nixonas ir Ken
nedy. Antrojo - didesnės ga
lios Valstybės Sekretoriui per
davimo - Fordas, Eisenhowe- 
ris ir Trumanas. Šiuo laiku 
nematome nei vienos, nei ki
tos sistemos. Neatrodo, kad 
nebūtų sutariama dėl esmės, 
bet ginčyjamasi dėl kompeten
cijos. Aplamai imant, Baltuo
siuose Rūmuose yra įsigalėję iš 
Kalifornijos kilę antikomunis- 
tai-izoliacionistai, tuo tarpu 
Valstybės Departamento vir
šūnėse vyrauja antisovietiniai 
internacionalistai, išaugę Va
karų Santarvės tradicijose. Tu 
rint galvoje Reagano stilių, bū 
tų geriau, kad jis duotų dau
giau atsakomybės Valstybės 
Sekretoriui Haigui, kuris iš sa
vo pusės vestų užsienio politi
ką, siekdamas abiejų didžiųjų 
partijų pritarimo.

Brzezinskis įspėja, kad - jei 
per artimiausius kelis mėne
sius prezidentas Reaganas ne- 
sigriebs suaktyvinti savo užsie
nio politikos, ir jei tai sutaps 
su blogėjančia JAV ūkine pa
dėtimi - jis praras daug progų 
paveikti pasaulio įvykių eigą.

'Krokodilo” karikatūra: ”Mes turim pigiausią pasaulyje duoną!”

Palyginimui reikia atsimin
ti, kad 1945 metais federali
nės valdžios skola siekė 252 bi
lijonų dolerių, tačiau GNP 
- viso krašto pajamos - tebuvo 
212 bilijonų. Kitaip sakant, 
dabartinė skola proporcingai 
yra mažesnė negu buvo prieš 
35 metus.

Deficitą galima pateisinti 
dar vienu būdu. Iš 700 bilijo
nų numatytų išlaidų, netoli 
200 bilijonų skiriama krašto 
apsaugos reikalams. t)alis tų 
bilijonų išleidžiama ginklams, 
kurie tarnaus gal net dešimt
mečius. Ir iš viso, išlaidos vi
siems krašto apsaugos reika
lams gali būti skaitomos inves
tavimu ateičiai. įvairūs gal- 
limi skaičiavimo būdai, žino
ma, duoda puikią dirvą de
magogijai.

• ••
Laukiant tolimesnių ginčų 

dėl ūkinės padėties ir perspek
tyvų, truputį sustokime prie 
kongreso balsavimo būdo. Jdo 
mių samprotavimų ir apskai
čiavimų kompiuterio pagalba 
tuo klausimu neseniai patiekė 
čikagiškio Sun Times Washing 
tono korespondentas Thomas
J. Moore. Pagal partijas skai
čiuojant, demokratai atstovu 
rūmuose turi 32 atstovų pers
varą, tačiau atstovai nebalsuo 
ja pagal partijos linijas. Iš tik
ro, 32 demokratai tik per pusę 
savo balsavimų laikėsi partijos 
linijos. Kai kurie jų, pav. Bob 
Stump balsavo su respubliko
nais net 78%, tuo tarpu kai 
registruoti respublikonai vi
dutiniai laikėsi partijos linijos 
tik 65% kartų.

Tai paaiškina, kodėl prezi
dentas galėjo pravesti kongre
se savo mokesčių ir biudžetų 
sumažinimus, nors ten daugu
mą turi demokratai. Žinoma, 

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Saviniakai; J. JANUSAITIS ir J. MAtEIKA .

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

Kainos žemos — Pasirinkimu didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

‘dovanai’ į savo pusę neprivi
liosi nei demokratų, nei res
publikonų. Už jų balsus rei
kia padaryti jiems kai kurių 
nuolaidų, kas paaiškina, ko
dėl visuotinai taupant valsty
bės lėšas praeina ir projektai, 
kurie numato nepateisinamų 
išlaidų' padidėjimą. Po vasa
ros atostogų prezidento popu
liarumui krintant, už jo suma 
nymus pasisako vis mažiau ir 
mažiau atstovų, tačiau tai dar 
negalutinas žodis.

•••
Jei ūkinė situacija JAV-bėse 

neatrodo per daug žadanti, So 
vietijoje ji iš tikro labai bloga. 
ČIA savo laiku pranašavo, 
kad Sovietija - didžiausia naf
tos tiekėja pasaulyje - greitai 
peržengs savo gamybos zenitą 
ir turės dairytis Vjd. Rytų naf 
tos. Kurį laiką atrodė, kad tie 
apskaičiavimai buvo per daug 
optimistiniai (ar pesimistiniai, 
tai priklauso iš kurios pusės 
žiūri). Dabar, tačiau, jau ofi
cialiai numatoma ateityje ma
žiau parduoti naftos užsieniui 
ir satelitams.

Iki šiol sovietų valdžia gyrė
si, kad jau ko - bet duonos jų 
pavaldiniams visados užtenka 
Iš tikro jos kaina buvo palaiko 
ma dirbtinai žema - 12 kp. už 
kilogramą. Der Spiegei pra
neša, kad dabar ten prasidė
jusi didelė valdžios kampanija 
už duonos taupymą, karikatū
romis pašiepiami tie, kurie ją 
išmeta. Iš tikro duonos kai
noms pasilikus dar žemom, ją 
apsimoka sušerti gyvuliams. 
Padėti komplikuoja ir draudi
mas siųsti maistą paštu.

Kaip praneša Chicago Tri
būne korespondentas Maskvo
je Jim Gallagher, maisto trū
kumas provincijoje yra toks di 
delis, kad Kazan yra įvestos

■ Iš kitos pusės
NAUJIENOS atpasakodamos pirmininko dr. K. Bo

belio pranešimą VLIKo seimui v Clevelande, tarp kitko 
rašo:

"Naujienos ir dr. Bobelis pirmieji patarė lie
tuviams susidomėti Helsinkio aktais ir Lietuvos 
klausimą įrašyti j darbotvarkę tų Europos ir Ame
rikos valstybių, kurios nagrinės Europos taikos 
sąlygas. Lietuvos klausimas buvo keltas Belgrado 
konferencijoje. Jis buvo iškeltas ir Madrido kon
ferencijoje. Bebalsė Lietuva Belgrado ir Madrido 
konferencijose būtų nepajėgusi iškelti Lietuvos 
klausimo tose konferencijose, jei Amerikos lietu
viai numatydami toliau negu Lietuvos politikai 
(kokie? - vm), nebūtų prašę Amerikos rūpintis 
Lietuvos ir kitų rusų pavergtų Rytų Europos vals
tybių ir tautų padėtimi.”

Aiškumo dėliai dar pridedama:
"Mubarakas (dabartinis Egipto prezidentas) 

ryžosi tęsti tą pačią kovą taikai įgyvendinti Arti
muose Rytuose, kurią dr. Bobelis ir Amerikos at
stovai veda Madrido konferencijoje siekiant Lie
tuvos laisvės. Netrukus bus metai, kai Madrido 
konferencija prasidėjo, bet atsakingi konferencijos 
pareigūnai dar ir šiandien tariasi pagrindiniais tai
kos klausimais . ..”

Jei NAUJIENOM galima patikėti, Helsinkio aktas, 
leidęs parodyti savo ignoranciją Bendruomenės vadams, 
dabar pareikalavo aukos iš kitos pusės. Ir čia nusišne
kama. Net tokio egzotiško liudininko kaip Mubarako šau
kimasis čia nieko nepadės.

Iš tikro Helsinkio aktą įvertinti galima paprasčiau. 
Jei manai,' jog JAV yra tokios galingos, kad jos tik 
pirštą pakėlusios galėtų sovietus išvaryti iš Lietuvos, — 
JAV prezidentas be reikalo pasirašė tą aktą. Jei tačiau 
prisiminsime, kad JAV nepajėgė išvaduoti net Kubos, 
tai tenka nustebti, kam sovietai pasirašė tokį aktą, kurio 
principai prieštarauja jų praktikuojamiems? Juk jei tie 
principai yra siektinas idealas, paliudytas paties Brež
nevo parašu, tai dabartinis jų režimas yra anachroniz
mas, ką įvykiai Lenkijoje praktiškai ir įrodė. vm

kortelės sviestui ir mėsai, ku
rios Sovietijoje iš viso mažai 
matosi. Maskvoje, kuri yra ge 
riau už kitus sovietų miestus 
aprūpinama, sviesto - jei jo 
yra - parduodama tik po ket
virtį kilogramo asmeniui. Pro
vincijoje korespondentui žmo
nės skundėsi, kad pas juos ne
geriau kaip Lenkijoje. Praėju 
šieji metai jau buvę sunkūs, 
bet ateinantieji bus dar blogės 
ni.

Lietuvoje mėsos galima 
gauti tik brangesniuose resto
ranuose, nors sviesto dar gali
ma gauti. Žmonės ten sako, 
kad jis yra imortuotas iš Ame
rikos ...

Visa tai kalba už tai, kad 
Carterio javų eksporto į Sovie- 
tiją sustabdymas nebuvo taip 
neveiksmingas, kaip Reaga
nas manė. Tai veda prie se
nos problemos, kaip prekyba 
su sovietais galima būtų pa
veikti jų laikyseną ir užsienio 
politikai. Šiuo klausimu Lon
done pasirodė Philip Hanson 
knyga; Prekyba Ir Technolo
gija Sovietų-Vakarų Santy
kiuose (Macmillan leidykla). 

Reagano pažiūrai, kad dau
giau galima būtų atsiekti su- 
stabdant technologijos negu 
grūdų eksportą į Sovietiją, 
autorius nepritaria, nors savo 
išvadose yra labai santūrus. 
Tiesa, spraga tarp Vakarų ir 
Sovietijos technologijos didėja, 
tačiau ne visose srityse. Pvz. 
jų ginklavimosi pramonės ga
miniai, nors kiek atsilieka nuo 
Vakarų, tačiau yra neblogi, 
savo tikslui tarnauja. Paken
čiama ir jų plieno, geležies bei 
elektros pramonė, tačiau jie la 
bai atsiliko bandymuose ir 
ypač naujų išradimų pritaiky
me praktikoje didesniu mastu. 
Aplamai imant, sovietai dau
giau laimi iš prekybos su V aka 
rais, negu atvirkščiai. Tačiau, 
norint paveikti jų užsienio po
litiką, technologijos eksportą 
reikėtų sulaikyti ilgam laikui, 
kas reikalauja didelės visų Va
karų valstybių vienybės. Tuo 
tarpu sulaikymas maisto eks
porto galėtų būti labai greitai 
efektyvus, bet tą ginklą atsi
sakyta panaudoti, kad nenu- 
skriaudus Amerikos ūkininkų 
didžiausio derliaus metais.
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MALONIU IR LINKSMU 
ŠVENTŲ KALĖDŲ!

Jau beveik ištisas mėnuo, 
kaip kiekviename mieste gat
vės, aikštės ir viešieji pastatai 
šventiškai papuošti eglutėmis, 
blizgučiais ir įvairiaspalvė
mis šviesomis, kelia ir stiprina 
kalėdinę nuotaiką. Radijas, 
televizija ir viešuose pastatuo
se išdėstyti garsiakalbiai per
duoda maloniai švelnias melo
dijas, perpintas linksmų ir 
snieguotų Kalėdų linkėjimais. 
Toks jau yra nusistovėjęs šio 
krašto paprotys. Reikia pripa 
žinti, daugeliu atžvilgiu jis ar
timas ir mūsų nusiteikimuis.

Kad ir kiek dešimtmečių 
nuo anų laimingųjų laikų, pra 
leistų jaunystėje savo laisvoje 
tėvynėje, būtų negrįžtamai 
nutekėję, šventiški prisimini
mai apie šį metą vis atgyja mū 
sų atmintyje, tartum tai būtų 
buvę taip neseniai. Gilios bal 
tos pusnys, sunkios, nukaru
sios pakelės medžių šakos, po 
kojų girgždantis sniegas pasi
tikdavo iš bet kur grįžtančius į 
gimtuosius namus, kur visa šei 
ma kartu atšvęsdavo Kūčių va 
karą ir dar prieš vidurnaktį 
keliaudavo į didingas Berne
lių mišias. Ten pakilia nuotai 
ka išgyvendavome Kristaus įsi 
kūnijįmo džiaugsmą, geros va 
lios kupinomis širdimis garbin 
darni Aukščiausiąjį ir nė neįsi
vaizduodami, kas ateityje bus 
lemta išgyventi.

Nors toji lemtis mus palietė 
kitokia, negu jos galėjome ti
kėtis, tačiau kasmet atgyjan- 
tieji šviesieji Kalėdų prisimi
nimai vis tebežadina viltį, 
kad štai išblaškytos šeimos ir 
giminės likučiams laisvon tė
vynėn grįžimo laikas viene- 
riais metais sutrumpėjo. Jei
gu mes patys to ir nesulauksi
me, sulauks mūsų vaikai ar 
vaikaičiai. O tuo tarpu, bet 
kur gyvendami ir gražiuosius 
gyvenamo krašto šventinius 
papročius pasisavindami, sten 
giamės savuosius lietuviškus 
visu nuoširdumu išlaikyti ir 
įskiepyti mūsų pėdomis sekan
čioms kartoms. Tai darome, 
kad jie - kaip ir mes - dvasiš
kai jungtųsi su vargstančiais 
tėvynėje, kaip su jais yra nuo
latos susijungę uždarytieji ka
lėjimuose ar suspausti sibiri- 
nių taigų barakėliuose vien už 
tai, kad nenusilenkė okupan
tų sauvalei, nesuklupo prieš jų 
gundymus ir neišsižadėjo savo 
tautinės sąžinės balso.

Būtume labai vienašališki, 
jeigu šio krašto prieškalėdinia
me triukšme ir viliojančiame 
ūžesyje tematytume ir tegir- 
dėtume tik reklaminius įgei- 

t
džius pirkėjams prisitraukti. 
Tokių įgeidžių tikrai netrūks
ta, bet kas neturi stiprybės ar 
nemoka susivaldyti, tas nere
tai išnaudojamas ir be rėkian
čios reklamos. Jie mums ne pa 
vyzdys. Bet kad ta pakili šven 
čių nuotaika paskatina bent 
kartą metuose prisiminti arti
mesnius ar tolimesnius pažįs
tamus, draugus ar gimines, 
taip pat netenka abejoti. Gy
vendami kasdienėje aplinku
moje, apsikrovę savo nuolati
niais rūpesčiais ir neretai men 
kaverčiais reikaliukais, labai 
dažnai lyg ir pamirštame tuos 
su kuriais kadaise teko vargo 
dienas leisti, ir tais pačiais 
kukliais ištekliais bendro liki
mo kelyje dalytis. Jei ne kalė
dinis išjudinimas, gal ir toliau 
jiems neprisiruoštume pasiųsti 
keletos žodžių sveikinimą atvi 
ruku ar keletą eilučių laikraš
tyje, o gal paskambinimo tele
fonu - kaip ženklą, kad senieji 
ryšiai vis dėlto dar nėra galu
tinai nutrūkę.

Niekas negeidžia iš kalėdi
nių dovanų praturtėti, daug 
svarbiau patirti, kad nesi 
vienišas ir užmirštas. Kodėl 
tad nepasiųsti kad ir menkos 
dovanėlės, kaip šiame krašte 
kad įprasta? O gal dar geriau 

. ir gražiau būtų, jeigu ta dova
nėlė eitų lietuviška knyga, lie
tuviškos muzikos plokštele, 
tautodailės dirbinėlių ar net 
užsakytas lietuviškas laikraš
tis, kuris kalėdinės dovanos ga 
vimo džiaugsmą ištęstų per vi
sus metus? Jeigu jūsų apdova
nojamasis jau būtų pusiauke- 
ly į užsidarymą svetimoje ap
linkoje, gal lietuviškas dalyke-, 
lis bus kartais ir malonus kvie
timas jam grįžti ten, kur jis 

zl---------------
Linksmų šventų Kalėdų ir laimingų

Naujų Metų linkime visiems Dirvos skaity

tojams, rėmėjams, bendradarbiams ir Vil

ties draugijos nariams.

VILTIES DRAUGIJOS VALDYBA
Pirmininkas dr. D. Degėsys

KALĖDŲ NUOTAIKOS 
(Atkelta iš 1 psl.) 

kurie liko pavergtoje Lie
tuvoje. Nelinksmos tos mū
sų mintys skris skausmo ir 
liūdesio pripildytos - širdys, 
žinom kad ten Lietuvoje, 
mūsų artimieji liūdės. Kad 
Kūčių vakarienės stalo ne- 
paruoš tradiciniai lietuviški 
valgiai, kad iš visų kampų 
žvelgs skurdas, nepertek- 
lius ir, be to, jų širdis skau
dins ta pati nedalia: net ir 
Kūčių vakarą negalima su
sirinkti krūvon, negalima 
Kalėdų proga pasisveikinti 
sd artimaisiais.

Nuo tos dienos kai mes 
išsiskirtėm po įvairius pa
saulio kraštus, o mūsų tau
tos kamienas liko bolševi
kų okupantų vergijoje, mū
sų mintys Kalėdų išvakarė
se skros erdves, lėkdamos 
į Lietuvą, šaltąsias Sibiro 
taigas ir kalėjimus, kuriuo
se kankinami ir badu mari
nami kalėjimuose mūsų 
tautos vaikai už tikybą ir 
Lietuvai laisvės siekimą .. .

Kalėdos — triumfo šven
tė visai krikščionybei pa
sauly. Kristus kaip vargšas 
Kūdikėlis, kad, žmonių tar
pe būdamas paguostų visus 
liūdinčius, privestų juos 
prie tikėjimo į visagalį Die-

pagal savo prigimti priklauso. 
Niekas negali tvirtinti, kad 
taip negalėtų atsitikti. Lietu
viškajam reikalui brangus 
kiekvienas jos kilmės gerus va
lios žmogus,

Bet iš visų lietuviškų kalė
dinių papročių bene gražiau
sias ir vertingiausias buvo ta 
proga dvasinis susikaupimas 
ir atsigaivinimas, iškeliąs šia 
šventę aukščiau visų kitų. Jos 
proga stengdavomės grįžti į ke 
lią, kurį nurodo žmogiškoji są
žinė. Tvirtai ryždavomės atsi
kratyti nei sau, nei kitiems ge
ra nežadančių įpročių, smerk
ti vaidijimasi dėl niekniekių, 
kitiems padarytas nuoskaudas 
atlygindami, iš kitų patirtas 
skriaudas be kartėlio atleisda
mi ir pamiršdami.

Taip nusiteikus ir dabar 
džiuginanti Kalėdų giesmė gi
liau įstrigs į mūsų sielas ne vie
nai dienai, bet ilgam, ilgam - 
kaip ir nuoširdus Dirvos redak 
cijos linkėjimas

MALONIŲ IR LINKSMŲ 
ŠVENTŲ KALEDŲI

Vicepirmininkai — 
inž J. Jurkūnas, 
inž. K. Pocius, 
A. Laikūnas, 
dr. V. Stankus, 
A. Švažas, 

sekr. J. Jurevičius. 

va. Todėl žmonija labai 
džiaugiasi šita švente. 
Kristaus gimimo diena, nes 
jis atėjęs išlaisvino tikin
čiuosius nuo amžinos pražū
ties, leido žmonijai suprasti 
tikrąjį Dievą, kad jį garbin
tų ir Jam tarnautų. Nūdien 
visos žmonijos lūpos džiaug
smingai kartoja: gimė 
Kristus! Visose bažnyčiose 
skelbiama vien Kristaus už
gimimas. Mes, lietuviai, pri
simindami pergyventas liū
desio valandas, kuriose mus 
Kristus paguodė, sušunka
me: mūsų ir visos krikščio
nybės Išganytojas, užgimė!

Giedam gražias kalėdines 
giesmes, kurių autoriai yra 
daugumoje liaudis. Pirma
sis giesmių autorius yra šv. 
Pranciškus Asižietis, miręs 
1226 m. Lietuviai, priėmę 
krikščionybę 1386 m., dar 
ilgai neturėjo kalėdinių 
giesmių. Tik XVI amžiuje 
Martynas Mažvydas išvertė 
giesmes į lietuvių kalbą. 
XVII amžiuje orginalių 
giesmių sukuria jėzuitas 
kun. J. Juknevičius. Vėliau 
Lietuvoj gimsta giesmių, 
net ir žymesniųjų poetų, 
kaip vyskupo Baranausko, 
Maironio, Jakšto ir kt.

Dar gražus paprotys ir 
graži imitacija — tai Bet
liejaus prakartėlių (tvarte
lių) rengimas, kurių auto
rium laikomas irgi šv. Pran
ciškus. Dabar šis paprotys 
labai plačiai katalikiškame 
pasauly yra išsišakojęs, bet 
neatitinka Kristaus gimu
siam tvarteliui .. .

Kalėdų eglučių rengimo 
paprotys yra senas, siekiąs 
žilą nenovę. Jo pradžia ieš
koma germanų keltų tauto- 
tose. Iš karto eglutė buvo 
suprantama, kaip saulės ir 
gamtos atgimimo simbolis. 
Vėliau reiškė Kristaus gi
mimą. Net germanų tautos 

A
KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS FON
DO valdyba sveikina visus narius, rėmėjus ir spau
dos darbuotojus. Linkime, kad šv. Kalėdų taikos 
dvasia ir Naujųjų Metų viltys lydėtų mus ne vien 
tų švenčių dienomis, bet ir kasdienybėj nešiojant 
savyję taikos, ramybės ir tiesos dvasią siekiant 
visiems bendro idealo — Lietuvai laisvės ir nepri
klausomybės.

Lietuvos Nepriklausomybės
Fondo Valdyba

EMILIJA ČEKIENĖ, pirm.
ALGIS SPERAUSKAS
JUOZAS BAGDONAS
SAULIUS SIRUSAS
LIUDAS TAMOŠAITIS
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Malonių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujųjų 

Metų visiems Naujosios Vilties žurnalo bendra
darbiams, rėmėjams ir skaitytojams linki

Naujosios Vilties

Redakcija ir Administracija

švenčia. Kristaus

pasakos kalba apie obelies 
žydėjimą Kalėdų naktį, kas 
reiškia, kad per obelį atėjo 
į pasaulį įvairios bausmės 
ir nuodėmės, tik, Kristui už
gimus viskas pašalinta, XII 
ir XIII amžiuje prancūzų 
tautos poetas ėmė eglutę 
vaizduoti apkabinėtą žais
lais, skanumynais. Tačiau 
XIII amžiuje vokiečių rašy
tojas Donnhaueris iš Stras- 
burgo šiam papročiui prie
šinosi ir jis greit lyg iš
nyko. Tik vėliau, 1616 m. 
Vokietijos mieste Niurn
berge pirmą kartą eglutė 
pasirodė. Iš čia pasiekė Len
kiją ir Lietuvą. Taigi, da
bar eglutė pasidarė kiekvie
no krikščionio namuose Ka
lėdų švenčių puošmena.

Kalėdas krikščioniškoji 
žmonija su įvairiais papro
čiais ir giesmėmis nuotai
kingai 
įkurtoji Bažnyčia turi die
višką misiją. Pasitikėjimas 
Kristumi ir Jo įsteigtąja 
Bažnyčia kaip tik yra labai 
reikalinga visada, ypač da
bar, kada politiniuose ver
petuose žmonija kunkuliuo
ja. Pasak teologų moksli
ninkų, Kristuje atnaujintas 
pasaulis tėra galimas tik 
per Kristuje atnaujintą 
žmogų. Kam toks pasaulis 
pageidautinas, tam brangi ' 
ir prakartėlė, tam mielas, 
brangus ir joje gimęs Kūdi
kėlis.

Taigi Kalėdų švenčių pro
ga kiekvienas pasižiūrėkim 
] R A VA, nv Turim v.u'viinn-nnin 
ir jėgų atlikti tuos darbus, 
kuriais didžiuotumės mes 
patys, ateities kartos ir didį 
vargą Lietuvoje kenčianti 
mūsų tauta.

Visas pasaulis ir kiekvie
nas alkstąs, šąląs, be pasto
gės ir gyvenimo vargšas tu
ri žinoti, kad, jei bet kur 
yra krikščioniška, tai ten 
turi būti išnikusiems duo
na, sušalusiem pastogė.
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Įspūdžiai Sunny Hills aplankius
Vanda Mažeikienė

Ruduo. Dar likusi viena 
savaitė atostogų, ji taip rei
kalinga, nes darbo įtampa 
jau darosi tartum sunki 
našta. Kur? Kui- šilta, kur 
galima surasti tikrą ramy
bę. Kodėl nepabandyti Sun
ny Hills Floridoje, kur prieš 
3 metus nupirktas sklypas 
dar neturi tikro atsakymo, 
o šnektų dažnai girdimi! iš 
ten negyvenančių pilna: gy
vatynas, viskas toli, ką ten 
veiksi ir t.t. Pagalvojom ne 
kartą ir mes, ar paskubomis 
nupirktas žemės sklypelis 
pateisina save.

Išsiruošėm iš namų anks
ti rytą ir už pusantros die
nos sukorę 900 mylių šešta
dienį prieš pietus atsirado
me Sunny Hills ”burmistro” 
Belecko kieme. Rytas buvo 
ūkanotas, bet jau apie 10 
vai. saulė išblaškė rūkus, • 
maloniai mus šildė ir žadėjo 
gražią saulėtą dieną.

Buvome apgyvendinti vi
siškai naujame name, ku
riame dar savininkai negy
veno, ir pradėjome vieną iš 
labai malonių atostogų sa
vaitę. Ir štai kodėl, — pasi
jutome visiškai atsipalaida
vę nuo tempo, nuo triukš
mo, gryname ore išsitiesę 
kėdėse,,prieš akis turėdami 
ežerėlio vaizdą, ilsėjomės 
užmiršdami Chicagą. Oras 
visą savaitę buvo žavingas 
— dieną apie 80-83, naktį 
apie 60-65 laipsniai ir jo
kios drėgmės.

Tą patį šeštadienio vaka
rą dalyvavome sporto klu
bo suruoštame Octoberfest, 
kur valgėme vokiškus tradi
cinius patiekalus, gėrėme 
alų, grojo vokiškas dūdų 
orkestras ir visi dainavome 
”Ach du Hebė Augustin” 
bei kitas daineles, vadovau
jant poniai Beleckienei. Sa
lė buvo pilna virš 200 žmo
nių ir lietuvių buvo 3 stalai.

Sekmadienio rytą visi 
rinkomės į lietuviškas pa
maldas, kurias laikė Sunny 
Hills lietuvių parapijos kle
bonas kun. Jaraška. Bažny
čioje giesmes giedojo cho
ras vadovaujamas muziko 
Mamaičio. O po pamaldų vi
si ilgokai šnekučiavosi prie

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

OPPORTUNITY FOR 
RN’s & LI’N’s

To work & live in a small Congeniai 
Community & Health Center.
We have full & part time positions 
open on all shifts! Some supervįsory 
skills helpful; full company benefits. 
Apply in person or call 219-293-051 i 
between 8 a. m.-4 p. m.

Elkhart Health Care Center
1400 W. Franklin 
Elkhart, Ind. 46515

<42-5I>

OPPORTUNITY FOR IST CLASS 
SKILLED 

TOOLMAKERS 
COLD HEADINC 

Mušt be able to sėt up work froni 
blue prints & close tolerance. 
We have openings for experienced 
toolmakers who are familiar with 
header tooling as we!l as cutting lools 
and press room toąjs. Goad wage» and 
benefits, Contačt Personnel Depart. 

IMPEX
90S Louise Avė. 

Crawfordville, Ind. 47933 
317-362-0800

An Equal Opportunity Employer 
(44-50) 

bažnyčios. Čia susitikome 
Žukauskus anksčiau gyve
nusius Beverly Shores ir 
Rumšus buvusius chicagiš- 
kius. Taip pat tą savaitgalį 
iš Chicagos buvo atvažiavęs 
autobusiukas su M. Kiela ir 
būriu lietuvių susidomėju
sių pirkti sklypus jų tarpe 
mums pažįstami kontrakto- 
rius Vacys Petrauskas, Lu
kas ir Normantas.

Tą savaitgalį kaip tik vy
ko Panama City Beach Sea- 
ford festivalis. Taigi nusku
bėjome ir mes, kur radome 
didžiausią turgų ir visokių 
žuvies patiekalų, vyro ne
galėjau atitraukti nuo aust
rių, kurių sutvarkė bent po
ra tuzinių, o aš pasitenki
nau tik vėžiukais.

Sekmadienio vakare su
gužėjome visi į Beleckų na
mus gal koks 30 žmonių, 
buvome skaniai pavaišinti 
ir susidarė tokia smagi bei 
maloni nuotaika, kad muzi
kui Mamaičiui atsisėdus 
prie pianino, dainos sutarti
nės ir solo skambėjo be per
stojo iki vėlyvos nakties, 
ypač pasireiškė solo daino
mis čepukienė, na ir Ma
žeika neatsiliko drebinda
mas Sunny Hills kalvas su 
savo "grybais”.

Antradienio rytą golfi- 
ninkai Zubavičius, kun. Ja
raška, Baltutis, Žukauskas, 
Balčiūnas ir Mažeika rinko
si į golfo laukus, kurie la
bai geri ir prižiūrimi, tad 
buvo vienas malonumas gol- 
fuoti. Ketvirtadienio rytą 
prie golfininkų prisijungė 
ir kun. Borevičius, kuris bu
vo sustojęs Sunny Hills 
grįždamas kartu su kun. 
Zaremba iš atostogų pra
leistų Bicane Bay. Po golfi- 
nimo Zubavičiai pakvietė į 
savo namus atsigaivinti. Jie 
pirmieji nusipirko sklypus 
Sunny Hills labai gražiai 
įsikūrę gyvena prie pat gol
fo laukų.

Vos spėję iškrauti golfo 
lazdas turėjome vėl susi
rinkti pavakariams pas Žu
kauskus. Jie taip pat gra
žiai susitvarkę gyvena Sun
ny Hills ir apie Chięagą ir 
pagalvoti nebenori. Taip 
mums bedorojant steikus, 
atbildėjo Beleckas su Ciži- 
nauskais kurie susižavėję 
Sunny Hills kalvomis tuoj 
pat nusipirko sklypą ir nu
tarė į Texas nebevažiuoti, o 
likusias atostogų dienas 
praleisti čia pat.

Aplankėme taip pat ir 
lietuvaitę girininkę Giną 
Arbaitę, kuri dirba Funiak 
Springs, apie 60 mylių nuo 
Sunny Hills. Jos atvežtomis 
pušaitėmis puošiasi ne vie
na Sunny Hills naujakurių 
sodyba. Ji mums aiškino 
apie jos žinioje esamą 75000 
akrų mišką, jo priežiūrą, 
pušų rūšis, sodinimo laiką, 
auginimą ir kirtimą panau
dojant poperiaus gamybai. 
Daug kas laukia gruodžio 

mėn. kada Gina vėl atveš 
naują pušaičių derlių.

Penktadienio rytą ketu
rios šeimos: Žukauskai, Bal
tučiai, čižinauskai ir Mažei
kai patraukė į Panama City 
Beach pasimaudyti jūroje. 
Už 40 minučių jau buvome 
gražiame St. Andrews 
Beach, kuris pasižymi savo 
smėlio baltumu bei švaru
mu, jokių akmenukų, jokių 
kriauklių ir būdamas toks 
baltas smėlis neįkaista, o 
vaikštant basom kojom 
gurgžda. Sakoma, kad tie 
paplūdimiai nuo Panama 
City iki Pensacola smėlio 
atžvilgiu yra gražiausi pa
saulyje. Vanduo labai šva
rus, kiaurai permatomas ir 
temperatūra kaip tik, nei 
per šiltas nei per šaltas. 
Neteko pabuvoti šį kartą 
Panama City restoranuose, 
nes Baltučiai pakvietė visus 
pas save ir skaniai pavaiši
no. Tokiu būdu išmėginome 
ponių Beleckienės, Žukaus
kienės, Baltutienės, Zubavi- 
čienės ir Balčiūnienės "res
toranus", o ne Panama Ci
ty, ir nesigailime.

Dar aplankėme Estkus, 
kurie jau pilnai įsikūrę ir 
visus naujus baldus susipir- 
kę, Rumšus, kurie dar ku
riasi ir tvarkosi, Ambrulai- 
čius, pačius na'ujausius Sun
ny Hills gyventojus, kurie 
tik keletą dienų kaip buvo 
įsikraustę į savo gražų pu
šyne pastatytą namą.

Tenka pastebėti, kad mė
gėjai grybauti bei uogauti 
turi ką veikti, nes miškuose 
yra Įvairių grybų ir uogų 
ir visi yra prisirinkę tų gė-. 
rybių.

Taigi, ar žmonės kalba 
vienaip ar kitaip, Sunny 
Hills lietuvių kolonija malo-. 
ni ir jauki, kuriasi ir auga 
ir niekas to augimo nesulai
kys. Tam, kuris nori ra
maus ir jaukaus gyvenimo, 
gryno oro, pušų kvapo, pen
sininko dienas praleisti yra 
beveik ideali vieta, tam, kas 
nori daugiau judėjimo, ak
tyvumo, koncertų, vaidini
mų, didelių balių — ne, 
nors, iš kitos pusės, koncer
tai ir vaidinimai lengvai pa
siekiami Panama City. Biz
nieriaus akimis žiūrint gali 
atrodyti kitaip, — nei žemė, 
nei namai taip greitai ne
kils kaip miestuose, nes že
mės ten yra begaliniai plo
tai ir vietovė apgyventa re
tai.

Tiesa, kad krautuvės, 
daktarai ir ligoninė yra 17 
mylių atstume, bet tai reiš
kia tik 17 minučių. Panama 
City, kur visko yra, tik 35 
minučių atstume. Ežerėlis 
nėra didelis, bet švarus, 
smėlio dugnas, balto smė
lio paplūdimys.

Tad tokie yra mūsų įspū
džiai iš Sunny Hills, nesu
fabrikuoti ar su kokia in
tencija parašyti, bet taip 
kaip mums atrodė.

A---------------------------------
Artėjančių Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų 

progomis sveikiname mūsų sąjungos garbės na
rius, tarybos narius, skyrių valdybas, visus narius, 
jų šeimas ir artimuosius, linkėdami kiekvienam 
asmeniškai linksmų švenčių ir darbingų 1982 metų.

Prisimename mūsų spaudos redaktorius ir lei
dėjus bendradarbius, rėmėjus, o taip pat plunksnos 
darbuotojus, gebančius lietuviškus reikalus iškelti 
kitakalbėje spaudoje. Sveikinimai mūsų atstovams 
bendrinėse lietuvių ii- tarptautinėse organizacijose.

Su pagarba prisimename pavergtuosius bro
lius, seseris Tėvynėje, kaip ir kalinamus Sovieti- 
jos gulaguose, psichiatrinėse ligoninėse ir tremty
je. Mūsų mintys ir pastangos su Jumis, lietuvių 
tautos kankiniai.

Viliamės visus matyti ir toliau dirbančius ir 
remiančius bendrąsias lietuvių pastangas "Vardan 
tos Lietuvos”. ...

Amerikos Lietuviu Tautinės 
Sąjungos Valdyba 
VACLOVAS MAŽEIKA, 
MEČYS VALIl/KĖNAS, 
mečys Šimkus, 
ONA DAŠKEVIČIENĖ, 

• . OSKARAS KREMERIS

rt-------------------------------------------------------------------
Koleges ir kolegas neolituanus, išsibarsčiusius 

po platųjį pasaulį, padalinių valdybas ir šeimų na
rius, SVEIKINAME SULAUKUSIUS KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ IR LINKIME LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 
1982 METŲ.

Tegu, ateinantieji metai būna šviesesni bei 
palankesni mums ir pavergtiems broliams lietu
viams, laukiantiems laisvės ryto.

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

ŠVITRIUS GOTCEITAS,
RIMAS GULBINAS,
VIDA JONUŠIENĖ,
ANTANAS JUODVALKIS,
VALENTINA MAŽEIKIENĖ 

•1981 m. Kalėdos.

------------ 7--------------Lietuvos Generalinis Konsulas New Yorke 
nuoširdžiai sveikina už Lietuvos laisvę kovojan
čius veiksnius, organizacijas ir visus geros valios 
lietuvius Kalėdų švenčių ir Naujųjų 1982-jų Metų 
proga.

Tegu 1982-ji metai būna laimingi Jūsų asme
niniam gyvenime ir teatneša šviesesnių laisvės 
vilčių mūsų broliams pavergtoje Tėvynėje.

i
Anicetas Simutis

Lietuvos Generalinis Konsulas
New Yorke

4 ' ..... .
Broliai ir sesės lietuviai,

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybos 
vardu linkiu Jums visiems linksmų Kalėdų šven
čių. Pasaulio Ganytojo atėjimas teatneša laisvojo 
pasaulio lietuviams taiką ir ramybę, o broliams ir 
sesėms už geležinės uždangos, tesuteikia kantry
bės, ryžto ir stiprybės, kovojant už religijos, tautos 
ir valstybės laisvę..

Taipgi visiems linkiu laimingų 1982 metų. Te
gu laisvojo pasaulio lietuviai puoselėja lietuvybę, 
brangina lietuvių kalbą, išugdo jaunąją lietuvišką 
kartą ir visi įsijungia į savo tikėjimo lietuviškas 
parapijas, o pavergtieji — tegu nepalūžta, sėkmin
gai kovodami prieš pavergėją.

Jūsų
Vytautas Kutkus 

JAV LB Krašto Valdybos 
Pirmininkas

1981 metai
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KETVIRTASIS 
MOKSLO IR 

KŪRYBOS 
SIMPOZIUMAS

Nuo lapkričio 25 d. vakaro 
iki 29 d. popietės - Amerikos 
Padėkos šventės savaitgalį - 
Chicagos Jaunimo Centro pa
talpose beveik be pertraukos 
vyko mokslinės paskaitos, sim
poziumai, diskusijos, parodos, 
įvairūs renginiai. Dviaukščio 
mūrinio pastato koridoriais 
skubėjo gydytojai, inžinieriai, 
profesoriai ir kiti mokslininkai 
bei paskaitų sales perpildė 
klausytojai. Įvykis - 4-tasis 
Mokslo ir kūrybos simpoziu
mas, sutraukęs 170 įvairių sri
čių lietuvių mokslininkų, gy
venančių Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, Kanadoje, Europo
je ir Australijoje. Paskaitinin
kų sąraše buvo ir trijų ok. Lie
tuvos mokslininkų pavardės, 
tačiau jie, dėl nežinomų prie: 
žasčių, simpoziume nepasiro
dė. Tik apie 140 dalyvių pa
teikė pilnus biografinius duo
menis, iš kurių paaiškėjo, kad 
paskaitininkų amžiaus vidur
kis buvo apie 47 metai. Pra
nešimus skaitė asmenys nuo 
25 iki 79 metų amžiaus, nors 
pačių jauniausių ir pačių se
niausių buvo vos keletas. Apie 
70% dalyvių gimė Lietuvoje, 
14% Vokietijoje ir 12% Ame
rikoje. Po vieną paskaitininką 
gimė Kanadoje, Švedijoje, Ru 
sijoje, Latvijoje ir Lenkijoje, o 
trys - Anglijoje. Vyrų paskai
tininkų buvo beveik penkis 
kart daugiau negu moterų. Į 
simpoziumo programą buvo 
įtraukta technologija, archi
tektūra, medicina, gamtos, 
humanitariniai, socialiniai ir 
tikslieji mokslai.

Mokslinei programai vado
vavo Georgia technologijos ins
tituto informacijos ir elektro
ninių skaičiavimo mašinų 
fakulteto profesorius Pranas 
Zunde, kuris pažymėjo, kad 
simpoziumo vedamoji tema - 
lietuvių išeivių įnašas į mokslą 
Tai temai ir buvo skirtos ke
turios apžvalginės paskaitos.

Trečiadienį vakare Jauni
mo Centro kavinėje įvyko susi
pažinimo vakaras, kurį prave
dė organizacinio komiteto vi
cepirmininkas S. Jokubauskas

Ketvirtadieni, atidaryda
mas suvažiavimą, organizaci
nio komiteto pirmininkas Juo
zas Rimkevičius jį pavadino 
kultūriniais atlaidais, į ku
riuos susirinko gausus moksli
ninkų būrys. Simpoziumą pa
sveikino Lietuvos generalinė 
konsulė Juzė Daužvardienė. 
Maldą sukalbėjo vyskupas 
Vincentas Brizgys. Pirmąją 
bendrą paskaitą skaitė iš Bos
tono atvykęs filosofas Juozas 
Girnius. Jis kalbėjo apie moks
lą, jo santyki su tauta ir isto-

Egle Juodvalkė

rinę mokslo padėti Lietuvoje. 
Po dr. J. Girniaus paskaitos 
prasidėjo7 sesijų darbai: erd
vės mokslų, literatūros, psicho
logijos, medicinos, politinių 
mokslų, fizikos ir matematikos 
struktūros ir statybos mokslų. 
Kiekvienoje sekcijoje buvo iš
klausyta po tris ar keturis pra
nešimus. Temos lietė ir lietu
viškus, ir bendražmogiškus 
mokslinius reikalus. Dėmesio 
susilaukė Pabaltijo tautų vys
tymosi bruožai, Lietuvos kai
mo gyventojų migracija į mies
tus, etninė demografinė kaita 
Lietuvoje, profesoriaus Algir
do Greimo literatūrinė anali
zė, smegenų branduolinė gelt
ligė, akių ligos ir jų gydymo 
metodai, aukštos energijos la
zeriai, šiuolaikinių švyturių 
statybos metodai, problemos 
susietos su daugiaaukščių pas
tatų konstravimu, išeivijos jau
nimo padėtis. Tai tik dalis pir
mosios dienos paskaitų. Socio
logas Vytautas Kavolis ketvir
tadienio programą užbaigė ap 
žvalgine paskaita ‘Lietuvių 
įnašas į socialinius mokslus’. 
Vakare Amerikos lietuvių in
žinierių ir architektų sąjun
gos Chicagos skyrius Jaunimo 
Centro kavinėje suruošė vai
šes.

Penktadienio rytą klausyto
jai turėjo progą aplankyti vie- 
nuoliką sekcijų, kuriose buvo 
skaityta 40 paskaitų. Pasirink 
ti įdomesnę temą labai padėjo 
simoziumo vadovas - 456 pus
lapių knyga, kurioje buvo iš
spausdinta ne tik suvažiavimo 
darbotvarkė, bet ir visų pas
kaitininkų nuotraukos, trum
pos jų biografijos bei praneši
mų santraukos. Deja, ir prie 
geriausių norų nebuvo galima

Kultūros ir mokslo simpoziume susipažinimo vakare dalinasi spūdžiais dr. A. Razma, V.
Kamantas, I. Bublienė ir A. Juodvalkis. 1 P- IVMilėtos nuotr.

Mirusiųjų mokslininku pagerbimas. Iš kairės: E. Aras, R. Mulokas. J. Rimkevičius, 
vainiką laiko — Gr. Reinytė ir R. Kubiliūtė. kalba moksl. programos pirm.. dr. P. Zunde.

P. Malėtos nuotr. 
rusieji lietuviai mokslininkai. 
Uždaromajame posėdyje kal
bėjo Ketvirtąjį mokslo ir kūry
bos simpoziumą surengusių 
institucijų atstovai: JAV LB 
krašto valdybos, Lituanistikos 
instituto, Pasaulio lietuvių gy
dytojų sąjungos, Pasaulio 
lietuvių inžinierių ir architek
tų sąjungos.

Pasaulio lietuvių bendruo
menės pirmininkas V. Kaman
tas žodyje apie lietuvį moksli
ninką savoje visuomenėje pa
žymėjo, kad ankstesniuose 
mokslo ir kūrybos simpoziu
muose iškelta ir diskutuota li
tuanistikos katedros Amerikos 
universitete įsteigimo svajonė 
jau tampa tikrove. Kas buvo 
vizija prieš 10 metų, tai šian
dien jau yra reali didelio ir 
bendro darbo pradžia. Ket
virtasis mokslo ir kūrybos sim
poziumas užbaigtas Lietuvos 
himnu.

Simpoziume dalyvavo to
kie savo srityse pasižymėję as
menys, kaip archeologė Mari
ja Gimbutienė, rentgenologas 
Eugenijus Gedgaudas, lingvis
tas Eric Hamp (vienas iš kelių 
paskaitas skaičiusių kitatau
čių), menininkė Aleksandra 
Kašubienė, aukštas Amerikos 
gamtos apsaugos pareigūnas 
Valdas Adamkus, kompiute
rių mokslų profesorius Algir
das Aviežienis, Amerikos Tran
sporto ministerijos vyriausias 
inžinierius kelių saugumo rei
kalams Stasys Bačkaitis, švy
turių statybos specialistas Juo
zas Danys ir kt.

Literatūros profesorius Rim
vydas Šilbajoris išreiškė dau
gelio mokslininkų nuotaiką, 
kai jis uždaryme pasakė kokie 
motyvai paskatino jį dalyvau
ti simpoziume ir kaip tai jį pa
veikė: ‘Norėjimas bendrauti 
pavirsta profesiniu išeities taš
ku ir aš suprantu, kad mums, 
mažo krašto mažai daliai, šis 
kraštas yra žymiai per didelis. 
Ką mano kolegos rašo, ką jie 
galvoja apie lietuvių literatū
rą, aš negaliu žinoti. Ateina 
žurnalas ir pamatau, tartum 
būtų iš mėnulio atėjęs. Šičia 
atvažiuoji, susitinki, apsikabi
ni, pasibučiuoji, atsisėdi prie 
stalo ira vėl gyvena Vaižgan
tas, gyvena Krėvė, gyvena po
etai. Gyvenam tarp savųjų, 
sužinom iš grynai profesinio 

(Nukelta į 6 psl.)

visose dalyvauti, nes daugelis 
vyko tuo pačiu metu. Trum
pa pertrauka vos leido atsi
kvėpti ir greitomis užkąsti. Iš 
kavinės reikėjo nedelsiant 
skubėti į dvi apžvalgines pas
kaitas didžiojoj salėj: inž. Do
nato Šato apie lietuvių įnašą į 
tiksliuosius mokslus, technolo
giją bei architektūrą ir Ramū
no Kondrato - apie lietuvių 
išeivių įnašą į gamtos ir medi
cinos mokslų išsivystymą.

Ypatingo dėmesio penkta
dienį susilaukė simpoziumas 
‘Išeivija ir kultūrinis procesas, 
sąmoningumo šuoliai, aidų 
fabrikacija ir ištirpimas paže
me’. Simpoziumą pravedė so
ciologas Vytautas Kavolis. Ja
me dalyvavo publicistas My
kolas Druriga, muzikas Da
rius Lapinskas, poetas Tomas 
Venclova ir humanitarė Auš
relė Liulevičienė. Tomas 
Venclova iškėlė rusų emigra
cijos pasiekimus ir klaidas, 
Liulevičienė - vokiečių ir ispa
nų, Drunga - lietuvių.

Penktadienį vakare įvyko li
teratūros ir dramos vakaras, 
kurį pravedė I. Kerelienė. Be- 
letristei Kotrynai Grigaitytei 
buvo įteikta Lietuvių rašytojų 
draugijos 1980 m. grožinės li
teratūros premija už poezijos 
rinkinį Marių vėjui skambant. 
Prisimintas ir visas jos įnašas į 
lietuvių literatūrą. 2000 dole
rių premijos mecenatas - Lie
tuvių Fondas. Aktorė Nijolė 

Martinaitytė paskaitė 6 lau
reatės eilėraščius. Toliau sekė 
Vinco Krėvės ‘Raganiaus’ pa
statymas, kurio nuotaikingas 
ir meniškas atlikimas susilau
kė entuziastjngo žiūrovų įver
tinimo. Veikalą režisavo ir 
pagrindinį vaidmenį pasigėrė 
tinai atliko aktorius Jonas Ke- 
lečius.

Šeštadienį prie kitų mokslų 
prisijungė architektūra, meno 
tyra, kalbotyra, fizinis auklė
jimas, mechaninė inžinerija, 
žemės mokslai, filosofija, teolo 
gija, ekonomija, energija, 
kompiuteriai ir kiti.

Paskutinę apžvalginę pa
skaitą apie lietuvių įnašą į hu
manitarinius mokslus skaitė 
filosofas Kęstutis Girnius, gy-, 
venąs Miunchene. Jis daly
vavo ir simpoziume apie lietu
viškas vertybes išeivijoje, kar
tu su literatūros kritike Ilona 
Gražyte-Maziliauskiene iš 
Montrealio ir politinių mokslų 
profesorium Tomu Remeikiu.

Šeštadienį vakare įvyko sim 
poziumo banketas, vienintelis 
simpoziumo renginys suruoš
tas ne Jaunimo Centro patal
pose. Jo reikalus tvarkė S. La
banauskienė. Programą atli
ko solistė Nerija Linkevičiūtė, 
akomponavo Mykolas Drunga 
Šokiams grojo Korp! Neo-Li 
tuania orkestras.

Sekmadienį po pamaldų, 
prie Laisvė paminklo buvo pa 
dėtas vainikas ir prisiminti mi
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Australijos lietuviai
METRAŠČIO II-JI DALIS

Australijos LB Krašto 
Valdyba nutarė išleisti ant
rąjį Australijos Lietuvių 
Metraščio tomą. Pirmoji 
dalis buvo išleista prieš 
20-tį metų ir ji apėmė mū
sų gyvenimo laikotarpį, nuo 
pat įsikūrimo iki 1961-jų 
metų. Laikas bėga, daug 
kas per šį paskutinį dvide
šimtmetį pasikeitė, senoji 
karta pamažu atsiskiria, 
jaunoji priauga, todėl ir 
buvo reikalas išleisti ant
rąją metraščio dalį. Knygo
je bus pavaizduota mūsų 
gyvenimas, kultūriniai, me
niniai ir kiti pasireiškimai, 
švietimas, lituanistinis au
klėjimas, lietuviškos orga
nizacijos, religinė veikla ir 
visi kiti buvę pasireiški
mai. Metraščio redaktoriuss 
yra Viktoras Baltutis ir re
dakcinę komisiją sudaro: 
Isolda Davis. Jurgis Jona- 
vičius, Bronė Mockūnienė, 
Pranas Pusdešris ir Vytau
tas Vosylius, visi iš Adelai
dės.

SAMBŪRIS 
KONCERTUOJA

Melbourno Dainos Sam
būris, kuris taip sėkmingai 
koncertavo Amerikoje ir 
Chicagoje, turėjo savo me
tinį koncertą, į kurį susi
rinko virš 400 svečių. Kon
certą pradėjo ir užbaigė 
mišrus choras. Koncerto 
paįvairinimui, tautinių šo
kių grupė abiejose koncerto 
dalyse pašoko po tris šo
kius. Be mišraus choro, pro
gramą atliko Jaunimo An
samblis su montažu "Tėve
lis grįžo iš karo’’ ir atski
rai padainavo vyrų ir mo
terų choras. Chorams diri
gavo : Danutė Levickienė, 
Birutė Prašmutaitė ir Vy
tautas Straukas.

Visas koncertas praėjo su 
didžiausiu pasisekimu, nes 
kiekvienas choras, jaunimo 
ansamblis, kurį paruošė D. 
Levickienė ir tautiniai šo
kiai, buvo labai gerai pasi
ruošę ir suteikė didelį 
džiaugsmą atsilankiusiems.

MOKSLO IR
KŪRYBOS...
(Atkelta iš 5 psl.) 

smalsumo ką mes darom, ko
dėl mes darom, ir ką daugiau 
darysim. Taip pat pajuntame 
dideli norą pabūti sus saviš
kiais, su žmonėmis, su jumis, 
kurie čia ateinat, mūsų klauso 
tės, plojat arba pykstat arba 
juokiatės, apkalbat, giriat: 
pasijunti vėl gyva tautos dali
mi. Tuose dramblio kaulo 
bokštuose užsidarius, kartais 
užplūsta širdį toks skaudus vie 
nišumas’. Taip kalbėjo Rim
vydas Šilbajoris per Ketvirtojo 
moklo ir kūrybos simpoziumo 
uždarymą Chicagoje.

Antanas Laukaitis

SPAUDOS POPIETĖ
Adelaidės Lietuvių Na

muose Apylinkės valdyba 
buvo surengusi spaudos po
pietę, kurios tikslas buvo 
remti mūsų lietuviškąją 
spaudą. Dalyvaujant garbės 
svečiui "Mūsų Pastogės” 
redaktoriui Vincui Kazokui 
ir gražiam skaičiui spaudos 
bendradarbių bei rėmėjų, 
popietę pradėjo valdybos 
kultūros reikalų vadovė B. 
Mockūnienė. Paskaitą apie 
pareigas lietuviškai spau
dai, skaitė Pr. Pusdešris. 
Išsamų žodį apie spaudą, 
pasakė ir redaktorius V. 
Kazokas. Meninėje progra
moje V. Baltutis paskaitė 
savo feljetoną ”Kaip nerei
kia rašyti į spaudą”. M. 
Dumčiuvienė paskambino 
pianinu, J. Maželienė padai
navo tris dainas, D. Baltu
tytė, kuri buvo ir progra
mos pranešėja, pagrojo 
akordeonu. V. Kazokas ir 
Pr. Pusdešris paskaitė savo 
kūrybos ir Br. Rainys pa
skaitė A. Gustaičio humo
ristinės poezijos, šia proga 
buvo suruošta spaudai lo
terija ir nesenai mirusio 
menininko L. Žygo darbų 
paroda. Visa, lietuviškai 
spaudai skirta popietė, pra
ėjo su didžiausiu pasiseki
mu ir dalyvavusių pasigė
rėjimu.

RENKAMA ARCHYVINĖ 
MEDŽIAGA

Archyvinės etninės me
džiagos rinkimu N.S.W. val
stijoje rūpinasi dvi įstai
gos, tai: "Ethnic Affairs 
Commission of New South 
Wales” ir ’Tndustrial Rela- 
tions Research Centre-Uni- 
versity of N.S.W.” Kartu 
su Valstybine Biblioteka 
yra renkama visa pokario 
ateivių-emigrantų atvykimo 
ir įsikūrimo istorija įvairių 
bendruomenių, organizaci
jų ir kitokią medžiaga ori
ginalia lietuvių kalba. Ar
chyvui medžiaga gali būti 
skolinama arba dovanojama 
visam laikui. Archyvinė 
medžiaga bus laikoma spe
cialiose pritaikintose patal
pose. Sydnėjaus LB Apvl. 
valdyba sudarė specialią 
paskirų organizacijų komi
tetą kuris rūpinasi šios ar
chyvinės medžiagos reika
lais.

SKAUDŽIOS MIRTYS
Australijos lietuvius pa

siekė diūdna žinia, kad Chi
cagoje mirė buvęs veiklus 
Australijos lietuvis Povilas 
Sirgėdas. Gimęs 1911 m. 
Petrapilyje, jis su tėvais 
gyveno Lietuvoje, baigė 
Kauno Aušros gimnaziją, 
studijavo teisę Vytauto Di
džiojo universitete, vėliau 
tarnavo Kauno miesto savi, 
valdybėje, iškilęs iki vyr. 
referento vietos. Nuo pat

jaunystės dienų daug dirbo 
spaudoje. Iš Vokietijos su 
šeima atsikėlė į Sydnėjų ir 
čia gyveno iki 1956 metų, 
vėliau persikeldamas į Chi- 
cagą. Sydnėjuje buvo labai 
aktyvus lietuviškame gyve
nime, įsteigė lietuvių 
Plunksnos klubą, kuris ap
jungė kone visus rašto žmo
nes, priklausė literatų-filo- 
sofų būreliui, Katalikų 
Kultūros Draugijai ir ak
tyviai bendradarbiavo mū
sų spaudoje. 1978 m' su šei
ma jis lankėsi Australijoje 
ir buvo jo lyg tai ir atsi
sveikinimas su savo drau
gais ir Australijos lietu
viais. Nors ir gyvendamas 
Chicagoje, jis visuomet bu
vo labai artimas ir jautrus 
Australijos lietuvių gyveni
mui. Didžiausia užuojauta 
jo žmonai Veronikai ir pasi
likusiai šeimai, netekus vy
ro, tėvo ir mūsų visų bran
gaus draugo.

★

Sydnėjaus lietuvių gyve
nime labai gerai buvo žino
mas teisininkas Vincas Ru- 
ša. Gimęs prieš 80 metų 
Šėtoje, Kėdainių apskr., bai
gęs Ukmergės gimnaziją, 
gyvendamas Kaune dirba ir 
studijuoja, priklausydamas 
Neolituanų korp oracijai. 
Baigęs universitetą, 1934 
metais grįžta į Ukmergę, 
dirba tardytojo pareigose ir 
vėliau teisėjo. Į Australiją 
atplaukia 1949 metais, kar
tu su žmona Veronika ir 
trimis vaikais. Nuo pat pir
mųjų dienų įsijungia į mū
sų lietuviškąją veiklą. Va
dovauja ALB Garbės Teis
mui, padeda sudaryti Syd
nėjaus Lietuvių Bendruo
menės Statutą, yra vienas 
iš didžiųjų Bankstowno na
mų ir dabartinio Lietuvių 
Klubo steigėjų. Iki pačių 
paskutiniųjų savo gyveni
mo dienų jis buvo aktyvus 
visame lietuviškame mūsų 
gyvenime, d a 1 yvaudamas 
visuose mūsų lietuviškuo
se parengimuose.

Su velioniu atsisveikinti 
susirinko labai daug žmo
nių ir paskutinę pagarbą

bažnyčioje ir prie kapo, ati
davė jam abu mūsų kuni
gai, "Dainos” choras, Syd
nėjaus apyl. pirm. dr. A. 
Mauragis, kolega teisinin
kas L. Karvelis, J. Kedys ir
*★★★★*★★★★★★★★★★*★★★★**************
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V. Petniūnienė, gražiais žo
džiais paminėdami velionies 
darbus. Ta proga, be vaini
kų, gėlių ir užpirktų mišių, 
buvo renkama aukos ir 
Tautos Fondui.

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

st.Arithony
Savings & Loan Association

1447 South 49th Court • Cicero Illinois 60650
10 South 660 Route 83 (At 92nd 

Willowbrook, III. 60521

Joseph F. Giibauskas
Executive-Sccretary

* * » ♦ ♦ ♦ * ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ * ♦ * ♦ * ♦ * *

Phones: Chicago: (312) 242-4395
Cicero: (312) 656-6330 

FŠL1C Willowbrook: (312) 789-0777

St.).

Dennis N. Gribauskas 
Senior Vice-President/ 
Willowbrook Manager

* 
*
♦ 
* 
*

Open Mon.. 9-8; Tues.. Thurs., Fri. 9-5; Sat„ 9-1; Closed Wed. J

*

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 St., Chicago, III.
1410 So. 50th Avė., Cicero, III.

Tel.: 476-2345

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

CERAMIC/CROWN AND BRIDGE TECHNICIAN 
Wc-want to discuat lhi« subject with qualified and experienccd techni- 
cians who can prove th.tir technical experlise. ... a word nboul United 
Deniai Labora tory. We’vc been around sįnce 1923 . . ■ and, year by 
year, we’ve increascd not only in m iže būt in economic well-being. This 
works well for us and for thoac wilh whom we desire to build joint 
futures. *

Sure, we re looking for the unuiua! būt United ia unnt-ual . . • nnci 
ilb future can be spectacular!

Gali me . . . let s lalk. Whnt can you Jose?

Sincerely yours,'

R J. De Lapa. Jr 
Gcncral Managcr

United Dental Laboratories, \nc.
187 W. EXCHANGE ST • AKRON, OHIO 44302 • (216) S79-9311 

(47-491

' AMBER TRAVEI SERVICE= 
E=s
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=

GREITAS IR ASMENIŠKAS
PATARNAVIMAS
Tvarkome keliones (pavieniem 
asmenim ir grupėm) po Ameriką 
ir i užsienį —

LĖKTUVU - LAIVU - TRAUKINIU - AUTOBUSU
Taip pat sutvarkome viešbučių rezervacijas, 
ir užsakome mašinas nuomavimui.

Dėl informacijų ir rezervacijų, skambinkite ar rašykite: 

11745 Southwest Highway 
Palos Heights, Illinois 60463

Vida Kriaučeliūnaitė-Jonušienė Tel. 312*448*7420
Savininkė 312-785-9393



1981 m. gruodžio 17 d. DIRVA Nr. 49 — 7

Mokslo ir kūrybos simpoziumas <2>
Antanas Juodvalkis

Parodos
Ketvirtojo mokslo ir kū

rybos simpoziumo metu bu
vo suruoštos Jaunimo Cent. 
re, Chicagoje kelios paro
dos.

Moterų dailininkių sąjun
gos narės, vadovaujamos 
Zitos Sodeikienės, parodė 
savo kūrybą lietuvių mito
logijos temomis. Paroda bu
vo atidaryta lapkričio 20 d. 
Čiurlionio Galerijoje ir vy
ko iki simpoziumo uždary
mo, lapkričio 29 dienos. Da
lyvavo 12 dailininkių (pla
čiau rašyta po atidarymo).

Mokslinių knygų paroda 
buvo vienoje I-mo aukšto 
klasėje, čia buvo išdėstyta 
virš 500 moksliniu veikalų, 
išleistų 1950-1981 m. laiko
tarpyje, parašytų lietuvių 
autorių svetimomis ar lietu
vių kalbomis ir išleistų už 
Lietuvos ribų, šią parodą 
ruošė Pedagoginio lituanis
tikos instituto vardu Biru
tė Tamulynaitė.

Tame pačiame kambaryje 
buvo prisiglaudęs Jonas Au- 
gustinius su savo gausiais 
numizmatikos rinkiniais.

Pasaulio ir Amerikos in

A---------------------------------
Jau keturiasdešimt antrą kartą sėdame prie 

Kūčių stalo ne laisvoje nepriklausomoje Lietuvoje 
bet pavergti ir išblaškyti po visus pasaulio kraš
tus. Sėdame skaudančiomis širdimis, nes mūsų tau
tos kančios kelias dar nesibaigė. Tačiau mus drą
sina ir viltingai nuteikia mūsų sesių ir brolių ne
pailstanti kova pavergtoje tėvynėje, pasireiškianti 
pogrindžio spauda ir tyliu, atkakliu pasipriešini
mu okupanto priespaudai.

Džiaugiamės ir laisvojo pasaulio lietuvių gy
vastingumu. Sukaktuvinės Australijos Lietuvių 
Dienos, VH-tasis Pietų Amerikos Lietuvių Kongre
sas, Vasario 16-sios gimnazijos 30 metų sukaktis, 
tradicinė Europos Lietuviškųjų Studijų Savaitė, 
IV-tasis Mokslo ir Kūrybos Simpoziumas Chica
goje — tai vis tie mūsų gyvenimo žiedai, įpinti į 
praėjusių metų vainiką. Pirmosios Lituanistikos 
Katedros laisvajame pasaulyje įsteigimas Chica
goje buvo iškiliausias šių metų užmojis, kurio svar
ba ir reikšmė dar labiau išryškės kelyje į ateitį. 
Visa tai teikia paskatinimo ir drąsos viltingai žiū
rėti į 1982-uosius metus.

Gimusio Kūdikio džiaugsmas ir ramybė teran
da kelią į kiekvieno lietuvio širdį. Naujųjų metų 
tėkmėje dar stipriau liudykime savo tautinę išti
kimybę pavergtai Lietuvai.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
VALDYBA

j—;—;—;------ -----------
Visus lietuvių kultūros kūrėjus ir 

darbuotojus bičiuliškai sveikiname su 

Kalėdų šventėmis ir Naujaisiais Me

tais. Linkime jūsų gyvenime ir darbuo

se džiaugtis laimėjimais, taika ir vilti

mis.

JAV LB Kultūros Taryba

žinierių ir architektų sąjun
gos (PLIAS-ALIAS) suruo
šė architektūrinių ir tech
nikinių darbų parodą apąti- 
nėje salėje. Parodos organi
zavimu rūpinosi ALTAS 
Chicagos skyriaus pirm, 
arch. Br. Kovienė.

Tose pačiose patalpose 
buvo iškabintas gausus Lie
tuvos žemėlapių rinkinys.

Jaunimo Centro antrame 
aukšte buvo išdėstyti ir ant 
sienų sukabinti įvairūs gin
taro dirbiniai. Nepaprastai 
didelis ir turtingas rinki
nys. Parodą suorganizavo ir 
išdėstė Bostono lietuvių 
tautodailės instituto atsto
vė Saulė Šatienė.

Atskirai reikia paminėti 
Chicagos miesto centre — 
GALERIJOJE (714 No. 
Wells St.) visą mėnesį (X. 
27 — XI. 29) vykusią dai
lininko Viktoro Petravi
čiaus dailės darbų parodą. 
Parodoje buvo išstatyta 30 
dąilės darbų, daugiausiai 
grafikos. Nors ši paroda bu
vo atokiau nuo Jaunimo 
Cenro, bet meno mėgėjai 
gausiai ją lankė ir gėrėjosi 
menininko Viktoro Petravi
čiaus darbais.

V. Krėvės Raganius, iš kairės: rėžis, ir aktorius — Jonas Kelečius, akt. Alg. Dikinis,
R. Korzonas, A. Alekna, J. Jakštytė. Velniukai: A. Aleknaitė, V. Meilytė, J. Urbaitė, apšvietėja
V. Aleknienė. P.. Malėtos nuotr.

IV-jo mokslo ir kūrybos simpoziumo dalis organizacinio 
komiteto, iš kairės: vicepirm. St. Jakubauskas, pirm. J. Rimke
vičius ir ižd. A. Šantaras. P. Malėtos nuotr.

Simpoziumo vadovas
Organizacinio komiteto 

rūpesčiu ir pastangomis 
buvo išleistas informacinis 
leidinys — Ketvirtasis 
mokslo ir kūrybos simpo
ziumas. Leidinys atspaus
tas dviem kalbom (lietuvių 
ir anglų), turi 456 pusla
pius ir susideda iš dviejų 
ęlalių. Pirmoje dalyje, už
imančioje 118 puslapių, 
randame informaciją apie 
rengėjus, komitetus, pro
gramą. Antroje dalyje tel
pa simpoziumo dalyvių bio
grafinės, bibliografinės ži- 
nis ir paskaitų santraukos, 

šis leidinys buvo nepa
mainomas simpoziumo lan
kytojams vadovas ir infor
macinis šaltinis. Toks jis 
bus ir simpoziume negalė
jusiems dalyvauti.

Besismulkinantieji suras 
vieną kitą netikslumą spau
dos klaidą ar aptarimą. Iš 
viso, leidinys yra paruoštas 
gerai ir įdėta nepaprastai 
daug darbo. Iš organizacinio 
komiteto pirm. J. Rimkevi
čiaus įvadinio žodžio suži
nome, kad šio leidinio išlei
dimu rūpinosi jis pats, tal
kinamas A. Dųndzilos, J. 
Masilionio, R. Vaičiaus ir R. 
Vito.

Leidinį spausdino M. Mor
kūno spaustuvė, Chicagoje, 
1981 m. Viršelis dail. Petro 
Aleksos. Parduodamas po 5 
dol. (nors kaina nepažymė
ta). Gaunamas pas spaudos 
platintojus.

Išvados
Ketvirtasis mokslo ir kū- 

r.vbos simpoziumas praėjo 
pakilioje nuotaikoje, žmo
nių pakankamai gerai lan
komas, o kai kuriuose ren
giniuose net perpildytas. 
Atvyko rekordinis skaičius 
170 mokslininkų, asmeniš
kai dalyvavusių simpoziumo 
darbuose, o savo paskaitas 
atsiuntė daugiau 180 pa
skaitininkų. Tokį didelį 
mokslo žmonių skaičių su
rikiuoti ir 'surasti jiems 
vietą, nelengvas buvo dar
bas.

Jaunimo Centro priean
gyje iškabinta didelė ir aiš- 
kf darbotvarkė, labai pa
lengvino lankytojams susi
gaudyti kuriuo metu, ko
kiame kambaryje, koks pa
skaitininkas ir kokią skaito 
paskaitą. Tą gerą darbą 
puikiai atliko komiteto tal
kininkas Jonas Paštukas.

Ne visos paskaitos buvo 
vienodo lygio ir reikšmės. 
Paskaitininkai taip pat bu
vo ne vienodai gerai pasi

Po paskaitos radiologas prof. dr. Eugenijus Gedgaudas tarp 
Dirvos bendradarbio A. Juodvalkio (kairėj) ir mokslo draugo 
dr. K. Ambrozaičio. P. Malėtos nuotr.

ruošę. Dalies jaunųjų pa
skaitininkų lietuviu kalba, 
ypač moksliniai terminai 
gerokai šlubavo. Vieni ieš
kojo atitinkamo lietuvių 
kalboje pakaitalo, kili nesi
stengdami naudojo angliš
kąjį. Jautėsi tuo reikalu ne
pakankamos pastangos. Di
džioji dalis paskaitininkų 
buvo gerai pasiruošę ir pa
siimtą pareigą pasigėrėtinai 
atliko.

Šiame simpoziume drą
siau ir ryškiau skambėjo 
pasisakymai už tampres
nius ryšius sti tauta, pripa
žįstant lietuviu atsiekimus. 
Tautos gyvastingumas, ne
atlaidus priešinimasis oku
panto užmačioms, pogrin
džio spauda, kūrybinės ver
tybės, rado gyvą pritarimą 
vykusiuose simpoziumuose.

Tokie mokslininkų sulėki- 
mai yra ne tik atgaiva, bet 
kultūriniai atlaidai, kaip iš
sireiškė J. Rimkevičius ati
darydamas simpoziumą. Pil
nai reikia sutikti su jo pa
sakymu, nes poros šimtų 
mokslininkų, kad ir trijų 
dienų pabendravimas tarpu
savyje ir sąlytis su plačią 
ja lietuvių visuomene, yra 
naudingas visiems. Moksli
nės programos vadovo dr. 
Prano Zundės teigimu, to
kių lietuvių mokslininkų 
laisvajame pasaulyje yra 
apie 2,000. Taigi, simpoziu
muose dalyvauja vos dešim
toji dalis. Skaičius mažokas, 
o didesnis mokslininkų įsi
jungimas i lietuvių kultūri
nę ir visuomeninę veiklą, 
galėtų dar labiau pajudinti 
gyvą lietuvių veiklą.
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Kiekvieną kartą, kai išsirengiu i kelionę su savo 
drožiniais ir skulptūromis mane apima nuolat pasikar
tojanti baimė ir grįžta tas įkyrus galvos skausmas, 
kuris mane beveik paraližuoja. Mano vaistai baigiasi. 
Grįžęs turėsiu ir vėl eiti pas savo bičiulį daktarą And
riejų ... Aš mėgstu pas jį lankytis, nors jis man nieko 
negali padėti, tik retkarčiais apmalšinti skausmą. Dvi 
dešimtys metų skausmo ... Baigiu priprasti žinoda
mas, kad jau su tuo skausmu gal teks ir mirti. Dak
taras Andriejus man daugiau draugas, artimas bičiu
lis, mano minčių skaitytojas, negu gydytojas. Mudu 
dar stovykloje susidraugavome, kai jis buvo bebaigiąs 
mediciną Tubingeno universitete. O dabar, po dviejų 
dešimtų metų Amerikoje, besiversdamas medicinos gy
dytojo praktika, ir jis. kaip ir aš, sustyro savo gyve
nimo vėžėse. Neturi jis nėi žmonos, nors norinčių už 
jo tekėti būtų . . . Neturi jis prašmatnios rezidencijos 
nei jachtos. Jo gyvenimas yra užpildytas jo pacientų 
gyvenimais. Ne paslaptis, kad daktaras Andriejus ne 
visada išrašo sąskaitas, o kai kuriems savo pacien
tams jis ir už vaistus užmoka. Mūsiškiai jį vadina 
keistuoliu. Ar ne tiesa, kad tie, kurių elgesys mums 
nesuprantamas, yra klasifikuojami keistuoliais, "ne
normaliais” žmonėmis? žinau, kad prie tokių keistuo
lių priskaito ir mane. Tiesa, kad dauguma grožisi mano 
drožiniais ir skulptūromis. Per parodas beveik viską 
išperka ir duoda užsakymus. Tiesa, kad spaudoje beveik 
visada palankios ir malonios kritikos, kuriose nestinga 
ir tokių epitetų, kaip "genijalus originalumas” (sic?), 
"eremitiška dvasia”, "skausmo ekstazė”...

Gyvendamas New Yorke, savo atviru būdu įkyrė
jau mūsų tautiečiams, kurie nesuprato ar stačiai neti
kėjo mano amnezija, spėliodami priežastis, dėl kurių 
aš slepiąs savo tikrą pavardę, gimtąjį miestą ir kitus 
pabėgėliams charakteringus praeito gyvenimo faktus. 
Jaunystėje tiesa neturi sau konkurentų, todėl jaunas 
žmogus negali suprasti, kodėl juo netikima: šiandieną 
atiduočiau bent dešimtį savo gyvenimo metų (nežinau, 
kiek jų iš tikro yra — turėčiau būti arti penkto de- 
sėtko), jei kas nuo mano atminties nuplėštų tą baisią 
uždangą ir leistų man pažvelgti į praeitį, kuri man 
nustojo egzistuoti 1945 metų pavasarį Drezdene ... 
New Yorke su nieku neatsisveikinęs, niekam žodžio 
netaręs, tik iš Meno Mokyklos atsiėmęs dokumentus, 
su savo kuklia manta iškeliavau į miestą, kuriame jau 
buvo įsikūręs daktaras Andriejus.

čia gyvenu jau aštuonioliką metų. Laikas eina 
lėtai. Mano kuklus butas, išnuomotas pas senutę lie
tinę našlę, panėši į muziejų ar dirbtuves. Bet man čia 
gera. Mano svečiai kuklūs ir reti. Daktarui Andriejui 
visada turiu paruošęs jo mėgiamą seną ištrintą fotelį, 
apdengtą sena kariška antklode — suvenyras iš Vo
kietijos. Aš su ta antklode negaliu skirtis, nes tai buvo 
pirmas daiktas, kurį pamačiau, atmerkęs akis po bom
bardavimo, paguldytas eilėje sužeistų degančios Drez
deno ligoninės kieme. Toji antklodė keliavo su manimi 
per visas tremtinių stovyklas, plaukė per Atlantą ir 
dabar vėl čia su manimi. Ji man simbolizuoja mano 
gyvenimo pradžią, ji yra mano žmogiškosios tapaty
bės dalis.

Ar ne juokinga kalbėti apie gyvenimo pradžią, su
laukus apibrendusio vyro amžiaus? Manau, kad tada 
man buvo apie dvidešimt penkis metus .. . Atgavęs są
monę, pasijutau savotiškai tuščias — nepajėgiau gal
voti, nes mano galvoje minčių nebuvo. Mintis privalo 
sietis su realybe. Manyje realybės nebuvo. Kišenėse 
nebuvo dokumentų ir niekas nežinojo, iš kur aš. Vo

kiečių kalbą supratau, bet į aplinką reagavau lietu
viškai. Tik mano sutrenkta galva, aprišta kraujo per
sunktais raikščiais, gėlė ir temdė regėjimą.

šiandieną pirmadienis, paprastas eilinis pirmadie
nis, net kažkodėl staiga vėl mintimis grįžtu Į savo 
gyvenimo mįslę, kuri turbūt niekada nenustos manęs 
slėgusi. Turiu ieškoti užsiėmimo, kuris iš manęs pa
reikalautų visiško susikaupimo ir pašalintų įkyrias 
mintis. Tačiau kai pradeda kankinti galvos skausmas, 
aš nepajėgus net ką daryti, nes mano sugebėjimas 
koncentruotis išnyksta.

Tmu į rankas Kristaus statulėlę. Jo dešinė ranka 
iškelta į dangų, o kairioji ištiesta. Man atrodo, kad 
toli ranka šaukia, vilioja mane. Jo akys seka mano 
kiekvieną judesį. Vešiu ją šeštadienį j' Clevelandą — 
užsakymas, kurį buvau gavęs dar prieš šešetą mėnesių 
Toronte. Ant stalo jauna mergaitė, veidu palinkusi į 
fantastišką gėlę, savo visu kūnu liejasi į vieną ilge
singą šauksmą. Dėžėse dešimtys šokančių, jaunų žmo
nių, sustingusių šokio žingsniuose, bet besiveržią iš 
juos pančiojančios materijos. Ir jie, kaip tos mano 
mintys, uždaryti materijos vergai. Lakuotuose barel
jefuose įkalinau mūsų tautos Odisėją. Kiekvienoje pa
rodoje išstatau savo "Emigrantus”, bet visada ant jų 
padedu užrašą "parduota”. Buvo siūlomos stambios- 
sumos, bet aš su "Emigrantais” negaliu skirtis. Tam- • 
šiame medyje ant laivo denio susiglaudusios figūros, 
palinkusios ir nuo vandenyno vėjo, ir nuo gyvenimo 
naštos, ir nuo nežinios, žiūri į tolimą, nepažįstamą 
krantą. Maži vaikai glaudžiasi prie motinų kojų. Vy
rai. ranka pridengę akis, lyg bijodami nematomos sau
lės, slepia savo susijaudinimą. Jų tarpe matau ir patį 
save. Emigrantai ir žalia kariška antklodė — tai du 
mano gyvenimo simboliai, be kurių aš negaliu įsivaiz
duoti savo aplinkos. Viename mano stalčiuje guli pir
mos premijos diplomas New Yorko parodoje. "Emi
grantai” buvo aukštai įvertinti amerikiečių kritikų ir 
man buvo sunku atsiginti pirkėjų. Bet "Emigrantai” 
turi likti su manimi.

Atrodo, kad vaistai pradeda veikti ir mano galva 
darosi šviesesnė. Kaip būtų gera, kad fizinį skausmą 
nesektų dvasinė kančia, kad negrįžtų mintys, su ku
riomis tiek metų kovojau. Norėčiau, kad nebekiltų sa
vojo "aš” ilgesys.

Mano smilkiniuose jau daug sidabro, nors veide 
toks apgaulingas jaunatviškumas. Man mano veidas 
nieko nesako. Ar aš panašus į savo nežinomą tėvą? O 
gal mano melsva akių spalva yra tokia, kaip mano 
motinos? Gal aš turiu brolių ir seserų? Kur jie? Kas 
jie? Kas aš?

Erzliai suskamba telefonas. Nenorėčiau atsakyti, 
nes nemėgstu iškraipyto žmogaus balso, perėjusio per 
metalines vielas.

— Klausau, — atsakau pusbalsiu.
— Ar galima būtų kalbėti su ponu Jonuliu? — 

klausia malonus moteriškas balsas. Aš pusbalsiu at
sakau :

— Jonulis kalba. — Ištariu savo įsigytą pavardę, 
vis dar prie jos per tiek metų nepripratęs. Man atrodė, 
kad aš kalbu už ką nors kitą, kas gyvena manyje, 
bet nėra aš.

— čia kalba Matai tienė. Aš norėčiau su tamsta 
pasikalbėti vienu rimtu reikalu. Dėl paminklo ... — čia 
jos balsas virpteli. Prisimenu ponią Mataitienę. Prieš 
keletą mėnesių automobilio katastrofoje žuvo jos vy
ras. Laidotuvės buvo didelės ir iškilmingos, nes Vytau
tas Mataitis būro garsus visuomenininkas, organiza
cijų pirmininkas ir gerokai pasiturintis architektas. 
Ponia Mataitienė, apijaunė moteris, mano vaizduotėje 
išliko tik šviesia, liekna, beveide dėme. — Norėčiau su 
tamsta pasitarti dėl vyro paminklo projekto. Honora
ras nesvarbu, bet aš turiu pageidavimų ir idėjų. At
galėtume susitikti ?

— Malonu, ponia ... Aš ... aš ... sekantį savait
galį ruošiuosi parodai, tai esu užimtas, tačiau vėliau 
galėtume tartis, — sutikau pagalvojęs, kad vistik pa
minklai ir kiti stambūs užsakymai yra mano pagrin
dinis pragyvenimo šaltinis, o parodos — tik dvasinis 
malonumas.

— Kaip gaila ... Mano sūnus dabar yra atva
žiavęs atostogų iš universiteto. Jis už keletos dienų 
turi grįžti. — Jos balse skambėjo nusivylimo gaidelė. 
Man jos balsas patinka, nors aš jos veido negaliu įsi
vaizduoti. — Mano sūnus Rimas būtinai nori susipa
žinti su pačiu projektu, o pavasarį būtų gera tą pa
minklą, pašventinti. Laikas bėga, nenorėčiau laukti il
giau, — įtikinėjo mane ponia Mataitienė. — Gal tik 
trumpam kurį nors vakarą? Ir jums reikalingas poil
sis. Kiek žinau, esate vienas. Ar nesutiktumėte užsukti 
pas mus vakarienei? Praleistume valandėlę tryse il
gai bent principiniai susitartume. O detales aptarus 
vėliau, kai jums bus patogu. — Jaučiu kad ponia Ma
taitienė visada pasiekia savo.

— Ar galėčiau jums, ponia, ątskambinti? Dar gan 
anksti ir iki vakarienės daug laiko. Šią akimirką neno
rėčiau duoti atsakymo, — kalbu abejingai pajusda
mas galvoje grįžtantį skausmą. Mano akys krinta ant 
mano statulėlių, bareljefų, skulptūrų, pasisklaidžiusių 

. po erdvų kambarį. Man staiga viskas pasirodo negyva. 
Noriu gyvo žmogaus veido. Noriu gyvo judesio ir balso. 
Tad žinau, koks bus mano atsakymas už valandos. 
— Tikiu, kad galėsiu susitvarkyti ir pas jus atsilan
kyti, — pridedu bijodamas, kad mano neigiamas atsa
kymas paveiks į ponią Mataitienę nemaloniai ir ji į 
mane daugiau nebesikreips.

— Gerai. Aš lauksiu jūsų telefono. Užsirašykite 
manąjį. — Ponios Mataitienės balsas man automatiš
kai diktuoja telefono numerį. Telefono ragelis nusi
leidžia. Kambary tyla.

Kartais kai turiu susitikti su žmonėmis intymioje
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aplinkoje, išgyvenu siaubo jausmus. Minioje aš jau
čiuosi saugus, ir jaučiuosi gerai daktaro Andriejaus 
draugystėje. Tačiau tete-a-tete man pasitaiko būti labai 
retai. Nemoku vesti saloninės kalbos, juokauti, pasa
koti niekus ar su dideliu dėmesiu klausytis pasakojimų 
apie oro atmainas ar politiką. Ir dabar, nors nutaręs 
eiti pas ponia Mataitienę, staiga jaučiuosi suvaržytas, 
bailus, savo viduje ištuštėjęs.

Nemėgstu sekti laikrodžio. Kartais, užsiėmęs 
skulptūra ar drožiniu, praleidžiu ištisą dieną, nežvilg
terėjęs j laikrodį, kol pagaliau natūralūs gyvenimo rei
kalavimai stabdo mano kūrybinį įkarštį. Sunkiai išsi
vaduoju iš savo ekstazės ir dar ilgą laiką, kad ir jaus
damas, sveik ąalkj, nejaučiu maisto skonio. Kol mano 
pirštuose gyva jėga, kol iš po mano pirštų akmeny, 
medyje, marmure liejasi veidai, siluetai, tol aš jaučiu 
turįs savąjį "aš”. Tada man nereikalinga praeitis, ne
reikalinga dabartis, nes aš belaikiai gyvenu savo skulp
tūrose. Kai grįžtu į kasdieninio gyvenimo vagą, pra
randu tą laimingą nežinojimą ir nesirūpinimą prarasta 
praeitimi.

Kai atvykau čia prieš aštuonioliką metų, vengiau 
intymaus asmeninio kontakto su žmonėmis. Išskyrus 
daktarą Andriejų, mano istorijos niekąs nežinojo, ir 
aš niekam nepasakojau apie savo amneziją. Būtinam 
reikalui esant, mažomis nuotrupomis užsimindavau 
apie savo gyvenimą stovykloje Vokietijoje, vėliau apie 
studijas New Yorke. Neturint artimų pažinčių ir ven
giant draugysčių, to pilnai užteko, žinau, kad visuo
menėje apie mane kalbama kaip apie tą "originalų me- 
nininką-senbernį”...

Ar aš nesiilgiu moters?
Ir dar kaip . . .
Tik suartėjimas su moterimi, svetima, patrauklia, 

gal ir mylima, reikalautų mano dvasios apsinuogini
mo. Kas mylės mane bevardį? Kas norės turėti vaikų, 
kuriems niekas negalės papasakoti apie tėvo tėvus ir 
gimtąjį miestą.ar kaimą?

Dažnai naktimis negalėdamas užmigti, fantazuo
ju, glamonėdamas beveide moterį, mylėdamas jos ne
matomą veidą. Vėliau, atsikėlęs rytais, bandau atkurti 
moterį, kurios ieškočiau, kurią mylėčiau. Gal todėl 
mano visos moterys neturi veidų, tik savo kūno lini
jomis išreiškia tai ilgesį, tai aistrą, tai liūdesį . . .

Dėstau savo skulptūras iš vienos vietos į kitą ir 
darausi nekantrus. Tiesa, kad iki šeštadienio ryto dar 
eibės laiko, ir aš puikiai viską susipakuosius. Patyrimo 
nestoka. Tik dabar turiu kaip nors laimėti laiką, kad 
nepaskambinčiau {Kiniai Mataitienei per anksti ir tuo 
neduočiau jai suprasti, kad aš darausi nekantrus ar 
turiu daugiau laiko, negu sakęs

Žvilgteriu į laikrodį. Nuo pokalbio praėjo beveik 
pusantros valandos. Ant stalo kampo dailiai surikiuoti 
rūpintojėliai ir angelai vengia žiūrėti Į mane, savo 
kūrėją. Nerangiai prisiartinu prie telefono ir suku po
nios Mataitienės numerį. Telefonas skamba ilgai. Atro
do, kad niekas neatsakys. Buvau jau bededąs ragelį 
atgal, kai jau pažįstamas balsas atsiliepė:

— Klausau.
— Ponia Mataitienė? Jonulis kalba.
— Jau maniau, kad neskambinsit, — priekaiš

tingai atsakė ponia. — Laukiau ir buvau beveik nusi
vylusi. Tačiau manimi taip lengvai nebūtumėte nusi
kratęs. Mano siūlymas rimtas.

— Suprantu, ponia. Aš į tamstos siūlymą reaguo
ju taip pat rimtai. Atleiskit, kad pavėlavau, bet, kaip 
jau sakiau, esu gerokai užimtas, tai ir nepastebėjau, 
kaip prabėgo laikas, — bandau teisintis melu, ir ste
biuosi, kad taip nesunku meluoti.

— Galime jūsų laukti? Bus patogu apie pusę sep
tynių ?

— Būsiu laiku. Pasižadu būti punktualus, — at
sakau, bandydamas savo balsui duoti abejingą, bet 
orų atspalvį.

— Su jumis menininkais ne visada lengva, — nu
sijuokė ponia Mataitienė. — Tačiau tikiu, kad jūsų šį 
vakarą sulauksime. Rimas labai nori su jumis susi
pažinti. Būsime tryse.

II
Kaip keista, kad tas trumpas telefoninis pasikal

bėjimas mane išmetė iš vėžių ir sugriovė mano supla
nuotą vienumą. Prie užsakymų aš pratęs. Pratęs esu 
ir prie finansinių pasitarimų, honoraro nustatymo, 
projektų išdiskutavimų. Tačiau visa tai paprastai vyko 
su visuomenininkais, prekybininkais, dvasiškiais, net 
ir su moterimis. Bet niekada užsakymas neturėjo tos 
intymios nuotaikos niuansų, kuriuos pradedu jausti 
šį vakarą.

Iš kitos pusė, turiu- bent mintyse planuoti savo 
parodą Clevelande, kur lankysiuos pirmą kartą.

Pagaliau laikas rengtis. Nemėgstu kreipti daug 
dėmesio į aprangą, nes retai teišeinu į privačius na
mus. Pas daktarą Andriejų nesvarbu, kaip apsirengti. 
Parodose naudojuosi menininkams pripažįstama lais
ve. Bet šį vakarą? Baltas megztinis be kaklaraiščio? 
Tamsūs baltiniai su šviesiu kaklaraiščiu? Norėčiau 
traukti burtus, kad nereikėtų sukti galvos.

Apsiskutu. Veidrodis man aiškiai rodo, kad laikas 
kirpti plaukus, kurie siekia beveik apykaklės. Tiek to.
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dabar .jau per vėlu. Bus gerai kaip yra. Ne į grožio 
konkursą einu.

Tamsi eilutė, tamsūs baltiniai, šviesus kaklaraiš
tis. Taip rengiuosi, kai einu i pasitarimus su stambes
niais užsakytojais, meno mecenatais.

Pagaliau važiuoju greitkeliu į kitą miesto galą. 
Dailus priemiestis. Visi namai paskendę dideliuose so
duose, toli nuo kelio, daugumoje aptverti aukštomis 
tvoromis ar gyvatvorėmis. Namų numeriai sunkiai iš
skaitomi, nes darosi tamsu. Pagaliau prisiartinu prie 
ponios Mataitienės sodybos. Ant.kalvelės originalus na
mas, beveik ištisomis stiklinėmis sienomis, kurių dalis 
uždengtos šviesiomis užuolaidomis. Privažiavimas abi
pus apšviestas mažomis, bet ryškiomis švieselėmis. 
Dvelkia prabanga ir skoniu. Pastebiu dailiai apkarpy
tus krūmus, ilgas rožių virtines, dekoratyvinius auga
lus. Pagaliau sustabdau mašiną ties priekinėmis duri
mis. Tarpdury pasirodo jaunas, dailiai nuaugęs vyras, 
be švarko, su studentišku megztiniu, atraitytomis ran
kovėmis ir tradiciniais "džynsais”. Pagalvoju, kad esu 
per formaliai apsirengęs,

— Gerą vakarą, — prabyla jaunuolis, prisiartin
damas prie manęs. Matau, kad jo esama dar labai jauno 
vos per aštuoniolika metų persiritusio.

— Gerą vakarą. Turbūt Rimas? — klausiu, spaus, 
damas jo ranką.

— Ponas Jonulis? Taip, aš Rimas, Mataitis. Ma
mytė laukia, o aš jau labai alkanas ... — nusijuokė 
malonusis jaunuolis. Pro plačias duris įžengėme į prie
menę, kurioje stovėjo šakota, sukama rūbinė. Pasi
kabinau skrybėlę ir keliais laipteliais nusileidau žemyn, 
sekdamas jaunąjį šeimininką. Erdviame salone sprag
sėjo židinys, teikdamas kambariui malonų jaukumą, 
nors dar nebuvo šalta. Ant tamsiai mėlynos sofos sė
dėjo ponia Mataitienė, apsirengusi kuklia rausva suk
nele. Jos šviesūs, lygiai sušukuoti plaukai teikė jos 
baltam veidui beveik klasišką išvaizdą. Ponia Matai
tienė pakilo ir man ištiesė ranką, kurią aš, pagal visas 
mandagumo taisykles, pabučiavau.

— Jūs punktualus, — nusišypsojo ji. — Ar visi 
menininkai tokie? Tai reta dorybė. Džiaugiuosi, kad 
nevėluojate, nes Rimas jau labai alkanas ir pietūs ga
tavi. — Nedelsdama, šeimininkė dingo angoje, pro ku
lią matėsi moderniai įrengta erdvi virtuvė. Iš jos skli
do viliojantys kvapai. Seniai esu valgęs privačiuose na
muose. Malonus alkio jausmas kuteno gomurį. Nepa
stebimai dairausi po namą. Skoninga, bet kuklu. Ant 
židinio pastebiu savo "Birutę”. Ji buvo parduota prieš 
trejetą metų vienoje parodoje. Tai buvo vienas iš mano 
geresnių ir brangesnių "populiariųjų" skulptūrų. Jos 
buvimas čia mane priartino prie šio namo atmosferos, 
lyg jame būtų gyvenusi manojo "aš" mažytė dalis.

Valgomajame nedidelis stalas, padengtas sniego 
baltumo staltiese. Neabejoju, kad išrikiuoti stiklai yra 
tikro kristalo. Sidabrinė žvakidė stalo centre, o šalia 
jos trys arbatinės rožės. Nesu pratęs į tokią ištaigin
gą aplinką, bet man gera ir jauku. Akis gėrėsi kiek
viena estetiška smulkmena, net ir sidabro šakučių li
nijų paprastumu.

— Prašau sėskit priešais mane, — kvietė ponia 
Mataitienė, ant stalo dėdama sidabriniu dangčiu už
dengtą padėklą. — Rimut, prašau pilstyti vyną. Kokio 
jums? Mėgstate rausvą ar baltą? Rimuk, duok svečiui 
pasirinkti, — tvarkė reikalus ponia. Rimas, su eksperto 
išraikša veide, mosteli man. Prisiartinu prie suguldytų 
butelių lentynos. Norėčiau pasakyti, kad gaila atida
ryti viso butelio vienam svečiui, bet susilaikau, neno
rėdamas pasirodyti primityviu. Vyną aš pažįstu. Tai 
vienas iš nedaugelio mano gyvenimo malonumų, ku
riuos sau leidžiu. Pastebiu, kad esama aukštos koky- 

■ bės vynų. Rimas žiūri į mane klausiamai. Aš rankos 
mostu parodau į 1972 metų Beaujolais.

— Jūsų skonis panašus į mano; — pastebi ponia 
Mataitienė, Rimas mikliai atidaro butelį, prieš tai jį 
atsargiai suvyniojęs į baltą staltiesėlę.

— Nesistebėkit, kad mano Rimukas toks eksper
tas. Bijau, kąd, būdamas toli nuo namų, nesimokytų 
iš kitų "uždrausto vaisaiaus”. Namuose aš jam leidžiu 
prie pietų išgerti gero vyno ir išlavinti jo skonį. Draus
ti nėra prasmės. Aš juo pasitikiu. Rimas dabar mano 
gyvenimo ramstis, — liūdnai šyptelėjo ponia Matai
tienė. Iš arti ji man pasirodė daug malonesnė, negu 
per telefoną.

Valgome pietus tylėdami. Patiekalai skanūs, kva
pūs, lydimi puikaus vyno. Rimas laikosi, kaip subren
dęs, suaugęs žmogus, Jo veidas man kažką primena. 
Stebiu jo profilį ir stebiuosi, kad jis man atrodo ma
tytas.

Pagaliau pietūs baigti.
— Kviečiu kavai ir likieriui į salioną prie židinio, 

— kvietė šeimininkė. Rimas nežymiai nurinko nuo stalo 
indus ir nunešė į virtuvę. Ponia Mataitienė užgęsino 
žvakes. Lauke jau buvo visiškai tamsu. Name maloni 
prieblanda, nes blykčiojantis židinys yra vienintelis 
šviesos šaltinis.

Rimas ant padėklo atnešė kavą su pyragaičiais, o 
ponia Mataitienė ant šalutinio stalelio pastatė grafiną 
su likeriu. Jaučiu, kaip mano gyslomis sruvena ramy
bė ir stebiuosi savo nusiteikimu. Juk tai tas vakaras, 
kuriam aš taip nervingai ir su nenoru ruošiausi.

— Tai gal eisime prie reikalo? — baigusi puodu
ką kavos, prabyla ponia Mataitienė. Rimas atžings- 

niuoja, nešinas popierio lakštais ir pieštukais, o šeimi
ninkė uždega šviesas. Man darosi gaila jaukios prie
blandos. Buvau pamiršęs savo buvimo priežastį.

— Ar aš galiu jums,parodyti savo kuklų projektą? 
— nedrąsiai paklausia Rimas, tiesdamas į mane po
pierio lakštą.. Aš jį paimu ir atidžiai studijuoju. Tai 
nuostabus plasnojančio angelo škicas, kurį galėjo pa
daryti tik talentinga ranka. Ant piedestalo, kuris yra 
sustingusių debesų formos, kyla plačiasparnis angelas, 
vienoje rankoje laikantis atverstą knygą, kitoje kala
viją, kurio rankena yra Gedimino stulpų pavidalo. De-_ 
besu papėdėje įrašas "Tėvynės meilė amžina — ir že
mėje ir danguje”. Jaučiu Rimo akis įsmeigtas į mane 
ir man darosi graudu, tik nesuprantu, kodėl.

■— Puikus, — atsakau taip banaliai, kad gailiuosi 
savo ištarto žodžio. — Ar galiu paklausti, ką studi
juoji ?

— Architektūrą. Kaip mano tėvelis, — atsako Ri
mas, nuleisdamas akis. Jaučiu, kaip jis pasigenda tė
vo. — Mano senelis buvo menininkas, garsus meninin- 
kas-skulptorius, — su pasididžiavimu tęsia toliau Ri
mas. Dabar suprantu, iš kur Rimo talentas. — Kaip 
matote, ar galėtumėte mano idėją panaudoti? — klau
sia jaunuolis. — Mamytei mano projektas patinka. Sa
vaime suprantama, kad jis labai netobulas, bet su jūsų 
ranka galėtų būti vienas iš gražiausių paminklų mūsų 
kapinėse.

— Esu daugiau, negu nustebęs, — kreipiuosi į 
Iki šiol tylėjusią ponią Mataitienę. — Rimas turi ne
abejotiną talentą. Esu tikras, kad iš jo bus originalus 
ir talentingas architektas. O kas liečia jo projektą, 
tai su jūsų leidimu, aš jį mielai išdirbsiu. Ar numatėte, 
kokią medžiagą norėtumėte naudoti? Nuo to priklausys 
ir pati paminklo kaina. — Man darosi nemalonu kal
bėti apie honorarą, nes jaučiuosi kaip savo šeimoje. 
Aš tyliu, laukdamas atsakymo.

— Mano vyras turėjo stambų draudimą, pone Jo
nuli. Honoraro dydis nesvarbu. Pageidauju balto mar
muro ... su vieta dar keliems asmenims. Kapų sklypas 
yra didelis, ir paminklas turėtų apimti bent tris kapus. 
Jei galėtumėte pasinaudoti Rimo idėja, mums būtų la
bai malonu. Bet jei turite kitokių projektų, mudu mie
lai juos persvarstysime ir pasirinksime. Tačiau mu
dviejų pageidavimas yra, kad tik tamsta vienas tą 
paminklą pastatytumėte.

— Aš nematau reikalo daryti kitokius projektus, 
jei jums Rimo projektas priimtinas. Aš jį tik profesi
niai išbaigsiu, paruošiu jūsų galutiniam aprobavimui. 
Džiaugiuosi, ponia, kad man suteikėte garbe pagerbti 
savo vyro atmintį mano darbu.

Tylime visi. Momentas ir graudus ir savotiškai 
iškilmingas, mus visus tris paslaptingai rišantis. Ste
biu Rimo profilį ir krūpteliu — jis man toks pažįsta
mas, jis kartojasi mano skulptūrose. Kodėl?

Ateina laikas važiuoti į namus. Nenoriai atsisvei
kinu, akimis permesdamas skoningą namo vidų. Mano 
žvilgsnis stabteli ties ponios Mataitienės veidu. Ji tin
ka čia, kaip tinka mano "Birutė”. Ji suaugusi su ta 
paprasta, nors prabangiška aplinka. Jos.akys, kaip du 
gilūs ežerai, žvelgia giliai. Bučiuoju jos ranką šį kartą 
ne dėl to, kad taip turėčiau elgtis pagal etiketą, bet iš 
tikros pagarbos..Rimukas išlydi mane iki automobilio.

— Buvo labai malonu jus pažinti, — nuoširdžiai 
sako jis. — Kai sekantį kartą grįšiu atostogų; labai 
norėčiau jums parodyti savo darbus ir padiskutuoti 
studijas. Prikalbinsiu mamytę, kad jus pakviestų ir 
vėl pietum, — baigia Rimas šelmiškai. Manyje kyla 
nepažįstami tėviški jausmai. Iki šiol nesidomėjau jau
nais žmonėmis. Jie man atrodė tik būtina visuomenės 
dalis, kuri su laiku subręs ir eis vyresniųjų pėdomis. 
Jaunimas man atrodė tik kaip gražus augalas, dar 
neturįs vaisių, dekoratyvus, kartais erzlus ir nema
lonus.

Kai grįžau į savo kuklią buveinę, man atrodė, 
kad staiga mano vienatvė praturtėjo nauja dviejų žmo
nių pažintimi. Iš jų į mane dvelkė paslaptinga, iki šiol 
žmogiškuose kontaktuose nepažinta šilima. Sekančią 
dieną ponia Mataitienė telefonu paskambino, norėdama 
pasiteirauti, kaip greitai aš būsiu paruošęs galutinį 
projektą. Paaiškinęs, kad iki Kalėdų esu gerokai įsi
pareigojęs, pažadėjau tuoj po Naujų Metų visą savo 
laiką pašvęsti jos užsakymui. Paminklas būtų pašven
tintas pirmajam sniegui nutirpus. "Gal balandžio mė
nesyje”, pasiūlė ji. "Tai sutaptų su mano vyro mirties 
metinėmis”. Pokalbį baigėme jos nuoširdžiu kvietimu 
Kūčioms.

III
Clevelande mano paroda praėjo su dideliu pasise

kimu. Grįžau gerokai išsisėmęs, tačiau patenkintas. 
Pailsėjęs pradėjau analizuoti ponios Mataitienės užsa
kymą ir Rimo padaryto projekto škicus. Man plasno
jančio angelo idėja staiga pasirodė absurdiška. Norė
čiau kokios nors simbolinės figūros, kuri nebūtų kon
kretizuota angelo sparnais. Pradėjau beveik karštli
giškai keisti, kurti, svajoti, kol pagaliau pasijutau esąs 
v isiškai įsitraukęs į to paminklo projektą, lyg daugiau 
niekas neegzistuotų. Pradėjau vartyti mūsų liaudies 
meno knygas, studijuoti kitų menininkų idėjas, lan
kytis vietinėse kapinėse, žodžiu, Mataitienės paminklo 
projektas užvaldė mane iki to taško, kad aš nieku dau
giau nesidomėjau. Nejučiomis pabalo aplinka, padengta 
sniego sluoksniu. Gatvėse, parduotuvėse, per televi
ziją ir radiją pradėjo sklisti nuolatos pasikartojanti, 
iki įkyrumo nusibostanti Kalėdinė muzika, visiškai nu
stojusi savo giliosios krikščioniškos simbolikos, tapusi 
komercinių reklamų iliustracija. Žinau, kad kadaise, 
prieš daugelį metų, aname tolimame užjūrio krašte, 
kuriame gimiau, gyvenau ir brendau, gaudė Kalėdų 
varpai, spindėjo papuoštos eglutės, žvangėjo rogių

skambalai. Bent taip aš įsivaizduoju, kartais pažvelg
damas į mano kambario sienoje kabantį Lietuvos že
mėlapį. Apie Kalėdas mane visada apima sunkiai nu
malšinamas ilgesys. Norėčiau pirštu galėti paliesti ko
kį nors tašką tame žemėlapyje ir pasakyti "tai buvo 
mano tėviškė". Bet anapus to lemtingo pavasario Dan
cige mano jaunystė išliko neįrašyta lenta.

Prisimenu, kad prieš kurį laiką ponia Mataitienė 
mane kvietė kūčių vakarui. Iki šiol vengęs socialinio 
asmeniško kontakto, šį kartą norėjau, kad kvietimas 
būtų pakartotas, nes tas pasikalbėjimas įvyko taip 
seniai ... Ir Rimuko mielą veidą nuolat prisimenu. Tie
sa, kad jo veidas kartojasi mano skulptūrose, kaip kaž
koks mistiškas gyvenimo paslapčių ženklas.

Daktaras Andriejus man skambino telefonu nu
stebęs, kad aš jau net keletą savaičių jo neaplankiau.

— Tai ką gi darysime Kūčioms, Stepai ? — klausė 
jis manęs. — Gal ir vėl eikime į bendras Kūčias lietu
vių salėje. Vis šioks toks mūsų tradicijų tęsinys, nors 
buvimas šeimos narių tarpe yra nepakeičiamas. — Jo 
balse išgirstu retai tepastebimą sentimento gaidą.

— Negaliu apsispręsti — nenoriai atsakau. — Juk 
dar beveik dvi savaitės iki švenčių.

— Nejaugi jau turi kokių nors planų? — paklausė 
mano senasis bičiulis su nuostaba balse.

— Dar ne, —: prasitariu netikėtai ir daugiau nie
ko nesakau. Jaučiu, kaip tarp mudviejų atsiranda ne
matoma, bet jaučiama spraga. Ir negaliu su jos atsira
dimu kovoti. Širdies gilumoje jaučiuosi nusikalstas, 
vylinga viltimi gyvenąs.

Dar trumpai šnektelėję apie nereikšmingus daly
kus,'pakabinome telefonus. Mano kambario tyla pasi
darė slegianti. Nenorėjau sau pačiam prisipažinti, kad 
laukiau ponios Mataitienės telefono. Deja, jis neskam
bėjo nei tą vakarą, nei dar daugelį kitų vakarų. Dak
taras Andriejus pagaliau pats vieną šeštadienio vakarą 
padarė man vieną savo retų vizitų. Praleidome laiką 
prie gero vyno taurės kalbėdami, kaip kadaise, žino
damas mano ilgametės ir nuolat besikartojančios dva

sinės depresijos priežastis, jis man ir šį kartą atnešė 
glėbį naujausios medicinos mokslo literatūros apie am
neziją. Aš kartais pamirštu tą žodį, bandydamas gy
venti tik nuo tos dienos Dancige, kai supratau, kad 
nieko neatsimenu. Daktaras Andriejus savo gerais no
rais ir senos draugystės bandymais man padėti — tik 
dar pagilino mano depresiją. Mano galvo skausmai 
kartojosi vis dažniau ir dažniau. Nors daktaro Andrie
jaus patariamas leidau daryti įvairius tyrimus tačiau 
jokio auglio ar tumoro mano galvoje nerasta. Bet ir- 
vėl mano bičiulis siūlė man gulti klinikon naujiems 
tyrimams.

— Nenoriu. Neeisiu, — atsakiau griežčiau, negu 
būčiau norėjęs. — Nieko nerado ir nieko neras. Tik 
atimkit nuo manęs tą prakeiktą skausmą, — sušukau, 
trenkdamas stiklą j stalą, kad net vienas mano rūpin
tojėlių virptelėjo, stovėdamas palenkta galva pačiame 
stalo krąšte.

Išsiskyrėme tą vakarą nedraugiškai, su šaltu ran
kos paspaudimu, be jokio susitarimo ar planų besiar
tinančioms šventėms. Tą naktį miegojau giliu, vargi
nančiu miegu, apsisvaiginęs dviguba doze vaistų.

IV
Jau gruodžio 23 diena. Ryt Kūčios. Už lango sto

ras sniego sluoksnis, vienas lango pakraštys apšalęs 
fantastiškais žiedais. Mano bute didžiulė netvarka, o 
ir aš pats nenoriu nei skustis, nei praustis, nei ruoštis 
dienos bėgiui. Išsiverdu kavos ir ją nenoromis girkš-
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noju, gyvendamas kažkokiame nemaloniame- Jaukime. 
Tuščias mano butas. Tuščios mano mintys, nes jose 
stokoja prisiminimu. Tuščias mano gyvenimas. Tik 
viena malonu, kad šį rytą neskauda galvos. Galėčiau 
ir vėl prisėsti prie ponios Mataitienės užsakymo. Plas
nojančio angelo idėja man vėl pasirodo ne tokia jau 
banali. Pagaliau tai tik užsakymas, kurio idėja yra 

.gimusi velionies šeimoje. Bereikia tą užsakymą reali
zuoti, išdirbti ir užbaigti. Negalima veltis j sentimen
tus vien dėl to, kad užsakytojai tokie malonūs ir kad 
vieno vakaro asmeniškas kontaktas blykstelėjo kaip 
tamsiame nakties danguje skriejantis meteoras.

Tokių minčių vedinas atgavau savo energiją. Pa
valgęs vėlyvus pusryčius, pradėjau daryti škicus, ieš
koti proporcijos, matuoti, planuoti. Nepajutau, kaip 
pradėjo tęmti. Staiga suskambėjo telefonas.

— Gerą vakarą, pone Jonuli. Mataitienė, — skam
ba pažįstamas balsas. — Noriu tik pasitikrinti, ar jūs 
mūsų kvietimą Kūčioms prisimenate? Būtų gaila, jei 
pasidarėte kokių kitų planų. Mudu su Rimuku pirmas 
Kūčias praleisime vieni, jei jūsų nebus. — Ji kalbėjo 
greitai, beveik nervingai, lyg nenorėdama man duoti 
progos jos pertraukti. Taip keistai nušvito mano darbo 
patalpa. Norėčiau jos balso klausytis ir nieko nesa
kyti. — Rimas stovi čia pat ir kvietimą kartoja ...

— Ačiū ponia. Nepamiršau, tik nebuvau tikras, 
kad tas kvietimas dar galioja, nes vistiek prabėgo daug 
laiko nuo .mūsų paskutinio pasimatymo,. — atsakiau 
automatiškai.

— Laukiame jūsų apie šešias ryt vakare, — trum
pai atsakė ji. Man atrodo, kad ji bandė nuslėpti savo 
džiaugsmą, kuris skambėjo kaip mano paties džiaugs
mo aidas. O gal tai buvo tik vienumos baimė?

Mečiau visus įrankius ir pradėjau rūpintis savo 
apranga. Bet svarbiausia: kokią dovaną padaryti tiems 
jaukiems namams? Blaškiausi, kaip iš lizdo išmestas 
paukštis, tai džiaugsmo, sparnais skriedamas, tai kaž
kokio menkystės komplekso persekiojamas. Pagaliau 
apsistojau ties "Emigrantais”. Taip, jie buvo mano 
brangiausias kūrinys, neparduodamas, uedovanojamas. 
Tačiau šiandieną matau tą didį beprasmiškumą tame, 
kad jie yra tapę mane siauro mažyčio pasaulio centru, 
nenešdami džiaugsmo kitiems. Ar ne tame yra didysis 
meno uždavinys? Padaręs sprendimą, pirmą kartą gy
venime susirūpinau savo išvaizda iš esmės. Nuskubė
jau į perpildytas krantines, ieškodamas naujų drabu
žių, lankydamas kirpyklą, pirkdamas tokius juokingus 
dalykus, kaip kalėdinį vyniojamą popierių ir spalvotus 
kaspinus. Naktis ir> sekanti' diena tęsėsi amžinybę.

V
Pagaliau laikrodžio įsakymu galiu ruoštis į sve

čius. Atsargiai automobilio užpakalinėje sėdynėje pa
dėjęs savo į margą popierių suvyniotus "emigrantus”, 
užsitempęs naujas pirštinęs, pasitaisęs savo naujo pal
to apikaklę, pradėjau vairuoti triukšmingomis miesto 
gatvėmis, paskendusiomis kalėdinių blizgučių mirgėji
me. Po ratais čežėjo druska ir purvas, o juodame dan
guje suspinksėjo pirmos žvaigždės. Mano širdis plakė 
neramiai ir savotiškas džiaugsmas spazmas draskė 
gerklę. Bandžiau pasiruošti gražiems žodžiams ir linkė
jimams, bet viskas atrodė banalu, prasta ... Nejaugi 
aš pradedu įsimylėti į naują našlę? Nejaugi aš joje 
matau savo išsvajotą moterį? Bet man atrodo, kad 
mano jausmai eina giliau, man pačiam sunkiai supras- 
tami. Aš netrokštu jos glamonėti, kaip mylimos mo
ters. Aš ilgiuose jos seseriškos šilimos, jos. rankos pa
spaudimo, neviliojamas jos rausvų lūpų nei dailių kūno 
linijų.

Tokių maišytų jausmsų kankinamas pagaliau atsi
randu prie Mataičių sodybos. Jau iš tolo matau saliono 
lange stovinčią milžinišką eglę, apšviestą melsvomis 
švieselėmis. Ties priekinėmis durimis plonas sniego 
sluoksnis nerodo jokių pėdų. Reiškia, kad jokių kitų 
svečių nėra. Dar man neišlipus iš automobilio tarpdury 
pasirodo Rimas. Pamatęs, kad nešu didoką ryšylį, jis 
pribėgo prie manęs.

— Pone Jonuli! Kas su dovanomis? Mes ir taip 
visko turime. Bet mamytei ir man tvarbus tik jūs pats, 
— protestavo mandagus jaunuolis. Aš norėjau tą žvalų, 
linksmą jaunikaitį prispausti prie širdies, kaip savo 
sūnų ... Kaip sūnų, kurio neturėjau ir jau turbūt nie
kada neturėsiu. Ponia Mataitienė, apsirengusi ilga 
rausvo aksomo vakarine suknele, manęs laukė šalia 
durų. Pabučiavęs jos ranką, spontaniškai pabučiavau 
jos skruostą. Ji man atsakė tuo pačiu. Pasijutau kaip 
grįžęs į namus. Jei iš pradžių ji bandė protestuoti pa
mačiusi suvyniotą dovaną, tai ją atvyniojus, ji sustingo 
iš nustebimo.

— Bet tai juk jūsų legendariniai "Emigrantai”, 
kurių niekas įsigyti negali!... Ne, tai turbūt kopija, 
gera kopija, — atsipeikėjusi ji atsigręžė į mane.

— Ne, ponia, tai ne kopija, o vienintelis origina
las. Aš nežinau geresnės vietos savo "Emigrantams”, 
kaip jūsų namai, — atsakiau impulsyviai, neieškoda
mas įmantrių žodžių, tik slėpdamas savo besiveržian
čią emociją. Norėčiau jai daug ką pasakyti, išsilieti 
gaivalinga žodžių versme, kaip kad niekada niekam 
nesu kalbėjęs. Pagaliau mano "Emigrantai” gyvi, 
įprasminti, gyveną tarp žmonių jų džiaugsmui ir ma
lonumui! Ilgai laukiau, kad galėčiau su jais išsiskirti, 
bet dabar nesigailiu tai padaręs. "Emigrantai” paga
liau rado namus.

— Mūsų dovana jums tokia menkystė, kad beveik 
negalima jums rodyti, — ranka mostelėjo ponia Ma
taitienė j nuostabaus grožio kristalinį grafiną ir tau
res. "Iš Venecijos”, nedrąsiai pridėjo malonioji šei
mininkė.

— Ir aš jums turiu savo darbą, — man padavė 
dailiai suvyniotą knygos formato ryšulėlį Rimas. — 
Tai mano geriausios kūrybos ir projektų rinkinys.

Kažkur iš nematomų mikrofonų sklinda Griego, 
"Pavasaris”, o baltai dengto Kūčių stalo centre, šalia 
tamsiai žalių žvakių, guli sidabrinis padėklas su tra
diciniais plotkeiiais.

Kaip nuostabiame sapne aš automatiškai įsilieju 
į Kūčių vakaro idiliją, kokios dar niekada nebuvau išgy
venęs. Vėliau, tyliai geriant kilnaus vyno taures, prie 
eglutės šviesų sekame krintančias snaiges ir tylime. 
Aš stebiu mano šeimininkų veidus ir negaliu atsistebė-’- 
ti, kad man jie atrodo seniai pažįstami. Tai greičiau
sia gero vyno ii- autosugestijos padarinys.

Staiga pradedu jausti seniai pamirštą galvos 
skausmą. Neturiu su savimi vaistų. Mane ima baimė. 
Dingo visas jaukumas ir aš gailiuosi nesąs savo kuk
laus buto saugioje vienatvėje ar daktaro Andriejaus 
draugystėje. Aukštos eglutės švieselės pradeda nema
loniai blykčioti o ponios Mataitienės veidas tampa pla
čia, blyškia dėme. Virpančia ranka atsargiai statau 
nebaigtą vyno taurę ant stalelio ir nerangiai pasikeliu.

— Atleiskit. Man jau laikas namo. — Nerandu 
pasiteisinimo ir negaliu pasakyti tiesos. Kam įdomi 
many gyvenimo mįslė ar mano vienišų dienų našta? 
Tik ne jiems, šitų prabangiškų namų gyventojams, iš
gyvenantiems neseniai patirtą artimo žmogaus nete
kimo liūdesį.

— Taip staiga? Juk dar anksti! — šūktelėjo po
nia Mataitienė. — Dar tik po astuonių. Aš net tikė
jausi, kad drauge visi nuvažiuosime į Bernelių Mišias? 
Jos balse aiškus nusivylimas, bet jis manęs dabar jau 
nebeliečia. Norėčiau delnais suspausti savo skaudančią 
galvą ir būti toli nuo čia.

— Jūs negerai atrodote, — susirūpinęs pribėgo 
Rimas. — Gal sergate?

— Ne, ačiū už rūpestį. Tik aš papratęs prie savo 
rutinos. Atleiskit. — Mano balsas skamba nemaloniai, 
bet'aš jo suvaldyti negaliu. O veriantis skausmas mane 
akina. Eglutės švieselės mane erzina.

Pagaliau atsisveikinęs išeinu. Lange palieku sto
vinčią ponią Mataitienę, o Rimas mane palydi iki auto
mobilio. Užvedu motorą ir nusileidžiu žemyn į tuščią, 
plonu sniego sluoksniu padengtą užmiestinį kelią. Vai
ruoju lėtai; mano skaitliukas rodo vos 15 mylių greitį. 
Skausmas temdo regėjimą, o namai ir vaistai toli ... 
Iš už posūkio j mane artėja stipri šviesa. Prisidengiu 
viena ranka akis. Kažkur subraška metalas, akyse pa
sipila žiežirbos, tik skausmo nebejaučiu ...

♦ * *

Atmerkiu akis. Ties manim pasilenkęs pažįstamas 
mielas veidas.

— Romualdai, — pusbalsiu šaukiu savo brolio 
vardą. Kur jis buvo dingęs taip ilgai ir ką aš čia darau 
šitame baltame kambary? Mano galva aprišta dideliu 
raiščiu, o visas kūnas savotiškai nutirpęs.

— Aš ne Romualdas. Aš Rimas Mataitis, čia po
nas daktaras su jumis nori pakalbėti.

Daktaro Andriejaus raukšlėtas, šypsantis veidas 
padabintas plačia šypsena.

— Nesivargink ir daug nekalbėk. Atrodo, kad ta
vo automobilio katastrofa tave tik sutrenkė, bet žalos 
nepadarė. O ką tu čia kalba apie kokį tai Romualdą?

— Romualdas — tai mano jaunesnysis brolis. Ro
mualdas Vaišvila, Ir kur mano sesutė Izabelė? Jai 
yra . .. jai buvo vos šešeri metai, kai Dancige bom
bardavimo metu pasimetėme.

-— Izabelė? Aš esu Izabelė, — prisiartina ponia 
Mataitienė. Primerkiu akis iv jos veido bruožai ima 
keistis. Tos pačios mėlynos akys, tik aplink jaunutę 
galvą sukasi netvarkingos garbanėlės, o ant pečių, svy
ra stora kasa, perrišta plačiu, baltu kaspinu.

— Aš. .. aš . .. aš esu Vytautas Vaišvila. Ponia 
Mataitienė mano sesuo, o Rimas — jos sūnus, silpnai 
ištariu ir užmerkiu akis. Manyje nuostabi ramybė, 
kupina džiaugsmingo žinojimo. Anapus lango krinta 
baltos snaigės, o mano širdy kaupiasi visos pamirštos, 
iš praeities prisikėlusios Kalėdos.

Sveikinu Dirvą ir jos skaitytojus su 
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S'U 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 York, N. Y.

LINKSMU ŠV. KALĖDŲ

ir

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 

linkime visiems
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WANTED EXPERIENCED
D I E S E L MECHAN1CS

TO WCRK AND LIVE IN HOUSTON TEXAS. MUŠT HAVE AT 
LEAST 2 YEARS HEAVY DIESEL EXPER1ENCE. PREFERABLY IN 
D1ESEL POW£R POWF.RED BUSES.
MUŠT HAVE OWN HAND TOOLS. BE ABLE TO RELOCATF. TO 
HOUSTON IMMEDIATELY.
STARTING SALARY $9.81 PER HOUR TO $10.04 PER HOUR. GOOD 
FRINGE BENEFITS.

Call William Hemphill, Personnel Department
713-924-5094

METROPOLITAN TRANSIT AUTHORITY 
OF HARRIS COUNTY TEXAS

1’. O. Box 61429 — Houston, Tesąs 70001

Equal Oppprlunily Employer

DAN1ELINDUSTRIES, INC. 
BOLT AND NUT DIVISION

Daniel Industries is one of the nation’s leading 
producers of quality industrial fasteners used in the 
petroleum and petrochemical industry with headguar- 
terš in Houston, TX.

Our accelerated grovth has prompted us to search for 
a feiv people who are interested in expanding their 
careers with a rapidly expanding company.

PRODUCTION FOREMAN
We presently have opportunities available on all shifts 
to supervise workers engaged in metai manufacturing 
processes. lf you have 3-5 years experience in high 
volume production to include cut/roll threading, wire 
drawing, net tapping, and a good background in 
training and supervision, we encourage you to contact 

.us.

WIRE DRAW OPERATORS
Reguires 3-5 years experience in a stud manufacturing 

environment drawing 4140 annealed steel from W to 
l5/«". Mušt be familiar with spool drawn, wheelabrator, 
drawn PD size, and cut off and stamping processes.
If you qua!ify and are interested in relocating to 
Houston, TX. please submit resume or call for further 
information.

Greig Moers, Personnel Manager 

DANIEL INDUSTRIES, INC.
P.O. Bok 292 

Houston, TX 77001 
713/224-5811

Eqnal Opportunity Employer

; Chicagoje rasite pas vienintelį lietuvį kailininką

N0RM4NA BURŠTEINĄ į
185 N. VVABASH AVĖ. CHICAGO, ILL. 60601 ’

Tel. krautuvės (312) 263-5826; namy (312) 677-8489. J

LB Palm Beach apylinkės valdyba. Sėdi iš kairės: ižd. L. Staškūnas, pirm. I. Manomai- 
tienė. Lietuvių fondo įgal. V. Aušrotienė, vicepirm. P. Mikšys, (stovi) vicepirm. A. Ščiuka, 
sekr. anglų kalba J. Staškūnaitė, vicepirm. K. Giniotienė, sekr. A. Deikis.

■ Floridos lietuvai
NAUJŲJŲ METŲ 

SUTIKIMAS
LB Palm Beach apylinkės 

valdybos rengiamas Naujų
jų 1982 Metų sutikimas 
įvyks gruodžio 31 d. Prasi
dės 9 vai. vak. puikioje St. 
Paul of the Cross katalikų 
parapijos salėj 10970 Statė 
Rd. 703, N. Palm Beach, 
apie 3 mylios j pietus nuo 
Juno Beach. Bus patiekiama 
šalta-šilta vakarienė, šam
panas ir kiti gėrimai, šo
kiams gros vienas iš žymes
nių orkestrų, vadinamas 
Bill Rhodes muzikos kape
la. Apylinkės valdyba ma
loniai prašo visus lietuvius 
iš arti ir toli su savo drau
gais, pažįstamais ir sve
čiais — atostogautojais da
lyvauti išlydint senuosius 
ir sutinkant naujuosius me
tus. Svarbu iš anksto žino
ti dalyvių skaičių, todėl ma
loniai prašome apie dalyva
vimą pranešti iki gruodžio 
27 d. bet kuriam valdybos 
nariui. Telefonu darant re
zervacijas prašom kreiptis į 
Giniotienę tel. 305-626-0870, 
į Staškūną 305-626-2443 ar
ba į ščiuką 305-588-4783.

TRUMPAI
• Janina ir Romas Bud- 

reikai iš Bostono, Elena ir 
Petras Sniegaičiai iš Chi
cagos čia pas mus Juno 
Beach įsigyjo gražius na
mus ir jau apsigyveno pa
stoviai. Jiems linkime ge
riausios sėkmės Floridos 
saulutėje.

• Meilutė ir Petras Ruliai 
iš Beverly Shores džiaugia
si čia Juno Beach ir šiais 
metais gražiai praleidę savo 
atostogas. Jie čia turi nuo
savą namą, jų pačių apso
dintą puikia augmenija.

• Bronė ir Antanas Ju- 
cėnai, neseniai grįžę iš va
saros atostogų Pape God, 
surengė Padėkos dienoje 

gražų pokylį. Kelios dešim
tys svečių buvo pavaišinti 
tradicine kalakutiena ir ki
tom gausiom gerybėm. Dai. 
nos mėgėjai padainavo daug 
gražių dainelių. Paaiškėjus 
kad tą dieną yra ir mielos 
Bronės gimtadienis, jai bu
vo sugiedota Ilgiausių me
tų.

P. Mikšys

ŠAULIŲ VEIKLA 
FLORIDOJ

Š. m. lapkričio 14 d. Fort 
Lauderdale, Floridos šaulių 
kuopa ”Aušra” surengė Lie
tuvos kariuomenės atsikū
rimo minėjimą. Įnešus vė
liavas, minėjimą atidarė vi
cepirm. dr. K. Pautienis. 
Pagerbus už Lietuvos laisvę 
kovoje žuvusius, buvo su
giedotas Amerikos himnas, 
kurį atliko I. Žilinskienė. 
Kuopos pirm. M. Vitkus 
pristatė paskaitininką šau
lių Sąjungos pirm. K. Mil- 
kovaitį, kuris savo kalboje 
paminėjo Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštijos kariuo
menę ir jos narsius vadus, 
kovojusius už Lietuvos to 
laiko laisvę. Paskaitininkas 
plačiai nušvietė ir didvyriš
kas kovas, Lietuvos kariuo

Šaulių Sąjungos pirmininkas K. Milkovaitis Floridoje su 
šaulių kuopos valdyba ir šauliais. Iš dešinės: Dr. K. Pautienis, 
K. Milkovaitis, Paškienė, M. Vitkus. M. Šimkienė, I. Žilinskienė, 
K. Kadaitienė, K. Kadaitis ir J. Paskųs.

menės 1918-1920 m. atku
riant Lietuvos nepriklauso
mybę. šaulė K. Kodaitienė 
paskaitė tai dienai pritai
kintą savo kūrybą. Tos 
šventės proga, Šaulių Są
jungos pirm. K. Milkovaitis 
apdovanojo šaulių žvaigž
dės medaliu, veiklų nusipel- 
nusį šaulį V. Mazoliauską. 
Sugiedojus Lietuvos himną 
prasidėjo vaišės, kurių me
tu dr. K. Pautienis pristatė 
kai kurius ovečius: Vliko 
atstovą J. Daugėlą ir sol. J. 
Daugėlienę, Oną Liutermo- 
ziėnę ir LB apvl. pirminin
ką Stelmoką. Po minėjimo,
K. Milkovaitis su šaulių 
kuopos valdyba ir kitais 
šauliais buvo pakviesti pas
K. O. Pautienius vaišėms. 
Čia K. Milkovaitis davė 
daug informacijų apie šau
lių veiklą ir atsakinėo Į pa
klausimus. (kp)

EXPERIENCED MAIDS FOR 
CLEANING DUTIES. WELL ES- 
TABLISHED APT. COMMUNITY. 
EXCELLENT BENEFITS, PAID 
VACATION. SALARY ACCORD- 

ING TO EXPERIENCE. CALL

Julie 216-449-5800
(43-44)

ELECTRIC MOTOR REPAIRMAN 
M/F

L.XPERIENCED ONLY. Applictmu 
will be familiar with all rota Iii) g eh*c- 
trical equipment, inclvding AC, DC. 
Liberal fringe benefilb. Apply in 
person:

INDUSTRIAL ELECTRIC MOTORS 
10520 Taconic Terrace 

Wood|awn
Cincinnali, Ohio 452 1 5

An Equal Opportunity Employer 
(47-50)
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LIETUVIŠKA EGLUTĖ GARSĖJA

Jau nuo 1975 metų Žalgi
rio šaulių kuopos moterų 
sekcija vadovaujama Onos 
Mikulskienės, Clevelande iš
populiarino lietu viškais 
šiaudiniukais papuoštą Ka
lėdų eglutę. Su dideliu 
kruopštumu ir pasišventi
mu, beveik tie patys asme
nys kasmet papuošia po 36 
eglutes, kurios Kalėdų šven
čių sezone, džiugina ameri
kiečius Clevelando aerodro
me, Teisingumo rūmuose, 
p r e k ybiniuose centruose, 
universitetų salėse ir kitur. 
Pernai toji eglutė laimėjo 
pirmą premiją kasmetinėje 
prieškalėdinėje eglučių pa
rodoje, kurioje paprastai 
konkuruoja kelios dešimtys 
įvairiai padabintų eglučių. 
Eglutes puošia Ona Mikuls
kienė, Marta Tijūnelienė, 
Elena šarkauskienė, Marija 
Iešmantienė, Lilija čaplic- 
kienė, Stefanija Radzevičiū
tė ir Ignas Muliolis. šiais 
metais mūsų eglutes galima 
matyti apskrities kontrolie
riaus įstaigoje, Superior 
Savings banko pastate, 
Hopkins aerodrome, Cleve
lando Valstybinio Universi
teto Mater Mansion vesti
biulyje ir kitur.

Kaip ir kasmet, Cleveland 
Junior League miesto cent
re, buvusiame Statė Teatre, 
surengė eglučių parodą, ku
rioje buvo išstatytos 52 eg
lutės ir keliolika tradicinių 
stalo papuošimą. Į uždarą 
eglučių festivalio atidarymą 
susirinko gausus būrys 
kviestinių svečių, kurie tiu 
rėjo progos su tomis eglutė
mis susipažinti, jomis pasi
gerėti ir pasidžiaugti, šį 
kartą, Onai Mikulskienei 
tarpininkaujant, ir man te
ko garbė gauti kvietimą iš 
Junior I^eague tame priėmi
me dalyvauti kaip lietuviš

kos spaudos atstovė.
Turiu prisipažinti, kad 

tai buvo tikrai nuostabus 
vaizdas. Ant raudonais kili- 
mais'padengtų grindų buvo 
išrikiuotos nuostabaus gro
žio ir nepaprasto įvairumo 
Kalėdų eglutės. Netoli įėji
mo stovėjo mūsų eglutė, 
tiek savo originalumu, tiek 
dydžiu išsiskirianti iš dau
gumos kitų. Svečiams ko
mentuojant teko nugirsti, 
kad mūsų ornamentai pri
meną įmantrius didžiulių 
snaigių sustingusius geo
metrinius siluetus. Gaila, 
kad programoje tebuvo pa
žymėta ”Lithuanian Christ- 
mas Tree”, jos bendros nuo
taikos neapibūdinant cha
rakteringais žodžiais. Vy
kęs trijų stiprių požektorių 
apšvietimas ją dar labiau 
išryškino.

Kai kurios eglutės pasi
žymėjo nepaprastu skonin
gumu ir fantazija, papuoša
lų ir spalvingų medžiagų 
pagalba sukuriant fantas
tiškas temas: "žiemos sim
fonija”, "Gamtos Kalėdos”, 
"Kalėdos — tai muzika" 
(miniatiūriniai, rankomis 
gaminti muzikos instru
mentai, gaidos), ir 1.1. Buvo 
ir gan pigiai neskoningų 
eglučių. Tačiau viena buvo 
aišku — eglutės neturėjo 
krik ščioniškos kalėdinės 
simbolikos. Visa buvo tik 
pasakiškas žvilgėjimas, 
spindėjimas ir puošmenos. 
Atrodo, kad jau tokia šio 
laiko dvasia, prie kurios 
sunku neprisitaikyti. Todėl 
džiugu, kad mūsų eglutė 
skyrėsi iš visų savo sko
ningu orumu, tradicine nuo
taika ir harmoninga orna
mentų visuma. Už tą kas
metinį darbą Žalgirio kuo
pos šaulėms esame dėkingi. -

Aurelija Balašaitienė

185-tos gatvės, 

Lietuvių rajono, 

Prekybininkų 

Kalėdiniai 

SVEIKINIMAI

185-TOS GATVĖS, PREKYBININKŲ SĄJUNGOS 
VALDYBA

sveikina šv. Kalėdų proga šios apylinkės prekybininkus ir 
lietuvius klijentus, kurie šiais metais rėmė 185-tos gatvės 

prekybininkus.

Randy Jernejcic — pirmininkas 
Tony Petkovsek — vicepirmininkas 
Bill Manak — vicepirmininkas 
Chuck Markus — iždininkas
Deb Wyckoff — sekretorė

LINKIME GRĄŽIŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲJŲ METŲ akcininkams, klubo nariams 

visiems Clevelando lietuviams.

LITHUANIAN VILLAGE INC. 
DIREKTORIŲ TARYBA 

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS

DELLA E. JAKUBS & SON
Laidojimo įstaiga

visus Clevelando ir apylinkių lietuvius sveikina Kalėdų švenčių ir 
Naujų Metų proga linkėdami tyro kalėdinio džiaugsmo ir laimės 

ateinančiais metais.
Della Jakubs

936 EAST 185TH st William Jakubs
cleveland, ohio 44119 William Jakubs jr.
Tel. 531-7770 Barbara Jakubs-Schmidt

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

LATVIAM ROOFING
Cleveland telef. (216) 521-2182

DARBAS ATLIEKAMAS GREITAI IR SĄŽININGAI.

Dengiame stogus apartamentams, Hot roofs. Tvarkome 
kaminus ir vandens nutekėjimo vamzdžius, dedame po 
stogu kablius kontroliavimui ledo užsikimšimo. Taip pat 

atliekam dailidės darbus.
M ARTI NS ir KUNARS KAULINS Lakewood, Ohio

GUTH & ŠIRVAITIS
Advokatų įstaiga sveikina visus savo klijentus Kalėdų švenčių 

.proga ir linki džiaugsmingų švenčių bei laimingų ir sveikų 
Naujų Metų.

877 east 185TH street Advokatas Algis širvaitis
CLEVELAND, OHIO 44119
TEL. 692-1222

JAKUBS AND SON
Laidojimo (staiga

Delta E., William J. Sr., 
William J. Jakubs Jr. ir 
Barbara Jakubs Schmidt

Licenzijuoti direktoriai ir balzamuotoj ai

936 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119 
Tel. (216) 531-7770

Laidotuvių koplyčia erdvi, vėsirtama 
teikianti jaukią atmosferą liūdesio 
valandoje. Didelė aikštė automobi

liams pastatyti.

MATAS & TURNER
REALTY

501 E. 115 St. Euclid, 0h. 4019
I216| 486-2530

i

RITA MATAS -G.R.I.-BROKER
Certified Appraiser

LINKSMŲ
ŠVENČIŲ!
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AMERITRUST OF CLEVELAND
185-tos gatvės ir Pawnee skyrius šv. Kalėdų proga sveikina šios 
apylinkės lietuvius ir visus klijentus linkėdami gražiausių švenčių 

ir sėkmingų Naujų Metų.

701 EAST 185TH STREET 
CLEVELAND, OHIO 44119 
TEL. (216) 687-4130 
Member FDIC

ĮSTAIGOS VEDĖJAI:
Charles S. Pezdirtz
F. M. Uhrin

NATIONAL CITY BANK
East 185th Monterey skyrius

Sveikina visus savo klijentus ir Naujosios parapijos rajono 
lietuvius šv. Kalėdų proga ir linki džiaugsmingų švenčų ir 

daug laimės ateinančiuose metuose.
609 EAST 185TH STREET _ _ , ...
euclid, ohio 44119 William P. McGreehan — vedėjas
tel. (216) 692-2547 jr bendradarbiai
Member FDIC

zFNDEPENDENT
^AVINUS

920 EAST 185TH STREET
CLEVELAND, OHIO 44119
486-4100

MEMBER ODGF

DAVID R. SWOPE 
vedėjas 

ir 
bendradarbiai

NUO TRUBAD0RO i architektūrą
Naujas architektas Linas Stempužis

Arch. Linas Stempužis.
BROADVIEW
Savings

Angelo A. Passalacąua
Vice President, Managei’

The Broadview Savings and Loan Company
East 185th Street 813 East 185th Street
Cleveland, Ohio 44119 216-481-7800

Visus lietuvius ir visus savo klijentus
NORWOOD DRUG, INC.

šv. Kalėdų proga sveikina ir linki kuo gražiausių švenčių bei 
sveikų ir laimingų Naujų Metų.

808 EAST 185TH STREET 
CLEVELAND, OHIO 44119 
TEL. 531-9188

VAISTININKAI:
Frank Krasovec
Rudy Kozan

KOLLANDER WORLD TRAVEL, INC.

Visus savo klijentus švenčių proga nuoširdžiai sveikina ir linki ■ 
sėkmės ir laimės kelionėse 1981 metais.

971 EAST 185TH STREET
CLEVELAND, OHIO 44119 SAVININKAI:
TEL. (216) 692-2225 August ir Maia M. Kollander

EUROPA TRAVEL SERVICE INC.
911 East 185th Street, Cleveland, Ohio 44119, tel. (216) 692-1700
Visus klijentus ir apylinkės lietuvius sveikiname su šventėmis ir 

linkime, kad ateinantieji metai jums atneštų daug laimės ir 
džiaugsmų kelionėse.

Savininkas — Jerome A. Brentar

K & B COMMERCIAL CONTRACTORS, INC. 
REAL HARDWARE

Lietuvių apylinkėje veikianti įvairių namų apyvokos krautuvė 
sveikina visus pirkėjus šv. Kalėdų proga ir linki gražių švenčių 

bei sėkmingų ir laimingų Naujų Metų.
740 EAST 185TH STREET
CLEVELAND, ohio 44119 Carl r. Bork, President
TEL. (216) 481-3300

Prieš porą mėnesių Linas 
Stempužis gavo pranešimą 
iš Ohio valstijos architektų 
egzaminų komisijos kad 
jam suteiktas registruoto 
architekto profesija Ohio 
valstijoje.

Naujasis architektas 1973 
m. baigė Ohio universitetą 
Athens mieste gaudamas 
architektūros mokslo baka
laurą. Dirbdamas įvairiose 
firmose atliko reikalaujamą 
penkerių metų praktiką ir 
pastarųjų dviejų metų lai
kotarpyje išlaikė papildo
mus valstybinius egzami
nus registruoto architekto 
pažymėjimui gauti.

Pasinaudodamas senojoje 
istorijoje minimo architek
to Vitruvijaus mintimi, kad 
architektui privalu ir mu
zikiniai išprusti, nes tai 
stiprina žmogaus pojūtį 
kompozicijai, Linas Stem
pužis įsiterpė pastebėda
mas, kad jis taip pat esąs 
rimtas muzikos mėgėjas ir 
nesirengiąs šio pomėgio sa
vyje numarinti.

Garsus Clevelando gita
ristas Diek Lurie 1961 m. 
už vieną dolerį jam parda
vė seną gitarą ir nuo to lai
ko prasidėjo Lino trubadū
riškas gyvenimas, lydėjęs jį 
per vidurinę mokyklą ir uni
versitetą. Linas dabar rašo 
kompozicijas baladėms ir 
džazui, kartais "pasivog
damas” senos lietuvių dai
nos motyvą.

Lankydamas Lyndhurste 
Charles F. Brush vidurinę 
mokyklą, Linas iškilo ir 
kaip krepšinio žaidėjas bei 
atletas. C. F. Brush mokyk
loje visiems laikams įrašy
tas jo vardas kaip iškiliau
sio 1969 metų atleto ir ge
riausio mokinio. Tais pa
čiais metais jis buvo Cleve
land Press išrinktas į ”A11 
Star” ir Plain Dealerio 
”Dream Team” krepšinio 
komandų žaidėjus. Neuž-

J. Garlos nuotr.

miršo jis ir lietuviško spor
to, rungtyniaudamas žaibo 
klube. Tačiau įstojęs į uni
versitetą ir pasirinkęs ar
chitektūros mokslą, sportą 
turėjo pamiršti. Laisvalai
kiui liko tik muzika. Jis su
organizavo orkestrėlį, ku
ris grodavo muziką klausi
mui, ne šokiams.

Nuo 1976 m. Linas Stem
pužis dirba Voinovich & 
Sgro Architects Ine. firmo
je ir šiuo ,metu užima pro
jektų architekto poziciją. 
Jis yra atlikęs kai kurias 
architektūrines detales Cle
velando tarptautiniam aero
dromui, Ohio valstijai pa
ruošė vidutinio saugumo 
keturių kalėjimų prelimina
rinį projektą, kurio statyba 
kainuos 200 milijonų dole
rių. Paskutinis jo projek
tas yra Highland Heights 
miesto valdybos rūmų ir ad
ministracijos pastatų kom
pleksas.

Paklaustas apie nūdienę 
statybą, Linas Stempužis 
rezervuotai pastebėjo, kad 
mes gyvename tokiame is
torijos laikotarpyje, kai ar
chitektūriniam kūrybingu
mui statomi maži reikalavi
mai. Jeigu dar prieš II pa
saulinį karą architektai bu
vo kultūros aristokratai, tai 
dabar jie susiduria su kor
poracijomis ir institucijo
mis, kurios nori tik pasto
gės, ir labai mažai kreipia 
dėmesio pastato meninei iš
vaizdai. Ir. tai veikia baugi
nančiai architekto kūrybinį 
polėkį, susirūpinęs pasakojo 
naujasis architektas.

Linkime sėkmės architek
to profesijoje ir muzikos 
mėgėjo polikiuose.

• PERKANT IR PAR
DUODANT NAMUS prašo
me kreiptis į ČIPKUS 
REALTY, 31715 Vine St., 
Willowick, Ohio 44094. Tel. 
943-0910.
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SMITH BROS.
Dry Cleaning and Tailoring

Sveikina visus savo klijentus šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
linkėdami gražiausių švenčių ir laimingiausių 1982 metų.

719 EAST 185TH STREET
cleveland, ohio 44119 Smith Bros.
TEL. (216) 481-3553

/J
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ

ir
LAIMINGU NAUJŲ METU 

linki visiems draugams ir 
pažįstamiems.

Malonių Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų Metų 
visiems mūsų klijentams.

WILLOWICK PRINTING & LITHOGRAPH INC.

Larry Mzik — savininkas 486-7580

642 East 185 Street Cleveland, Ohio 44119

Birutė ir Bronius 
Kasakaičiai

Zl
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ

ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

linki bičiuliams ir pažįstamiems

amber studios, «
505 East 185 Street;
Euclid, Ohio 44119
Tel. 531-3500

Džiugu pranešti, kad atidarome padidintas galerijos patalpas. Mes 
augame su jūsų pagalba ir pritarimu.

Dabar, ypač šventėms, pas mus rasite vieną iš didžiausių Ohio 
valstibėje rėmų pasirinkimą. Paveikslų jrėmavimas bus atliktas pagal jūsų 
užsakymus. Padidintoj galerijoj taip pat rasite naujų paveikslų, grafikos, 
fotografijų, drožinių, keramikos, įvairių meno reikmenų ir kitų dovanų 
šventėms, kaip lietuviško aukso-gintaro bei tradicinio stiliaus šiaudinių 
eglutės papuošalų.

Šventėms galerija bus atidaryta pirmadieniais nuo 12 iki 6 v. v.; 
antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 9 v. v. ir šešta
dieniais nuo 10 iki 6 v. v. Uždaryta trečiadieniais.

Švenčių proga sveikiname visus lietuvius ir mūsų klientus ir kvie
čiame atsilankyti Į GINTARO galeriją.

Rimas Laniauskas, pirmininkas 
Antanas Kalvaitis, vicepirmininkas

Elena, Kęstutis ir Kazimieras 
Pociai

<dT -----------
MALONIŲ KALĖDŲ ŠVENČIU 

ir
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

draugams ir bičiuliams visuose 
kraštuose linki

Stefa ir Vytautas 
Gedgaudai

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA 
SVEIKINA SAVO MIELUS KLIJENTUS

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE, INC.

Vidaus ir užsienio keiidhių agentūra, kuri jau nuo 
1960 metų sėkmingai organizuoja visa eilę eks-. 

kursijų i LIETUVĄ ir į kitas pasaulio šalis.
393 West Broadvvay 

So. Boston. Mass. 02127 
Telef. 617-268-8764

ALDONA ADOMONIENĖ 
ALBINA RUDŽIŪN1ENĖ 
IR TARNAUTOJAI

OPPORTUNITY FOR 
OPERATING ROOM 

SURGICAL SUPERVISOR 
Seven ultra-inodern operaling ruonis 

in a brand new 17,000 sq. ft. su i te 
wilh Stcrile Center Care Concept 
in a 238 bed Accute Care Coin- 
inunity Medicul Center.

We offer excellent salary and benen- 
fits. The Surgical Supcrvisor will 
have complete accountability for 
holdįng area, O. R., and Recovery 
Rooin, Condidates wilh exlcnsive 
clinical background, superior man- 
agfhent to excellencv in nunūng 
practice are encoureged to call or 
write i n confidence to:

DAVID FRUM 
DJRECTOR OF PERSONNEL 

ST. JOHN MEDICAL CENTER 
S T. JOHN HEIGHTS 

STEUBENVILLE, OHIO 43952 
614-264-8000

Equal Opportunity Employer M/F/II

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga sveikiname visus gimines, 

draugus ir pažįstamus.

Bronė, Pranas ir Algis 
Maineliai

Nijolė, Algis ir Mykolas 
Rukšėnai 

ir Vytautas Biliūnas

WANTED AT ONCE

STRUCTURAL STEEL 
DETAILERS

Experienced detailers of structural 
steels. joist, deck. Erių Pa. fabricatos. 
Mušt relocate. Good wrge.

(814) 459-2715
(4150)

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 1982 
metų linkėjimus siunčia

REINECKER’S
BAKERY

RICHARD ir MAGDALENA REINECKER, savininkai

PARTY’S, CENTER AND CATERING

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

--- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ

ir

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 

linkime giminėms, draugams bei 

pažįstamiems ir Ohio Auto Body 

maloniems klijentams

Jonas ir Malvina
Švarcai

Eleonora ir Mečys Valiukėnai,

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų pro

gomis, sveikina visus bičiulius ir arti

muosius, o lygiai Dirvą ir jos rėmėjus 

skaitytojus, visiems nuoširdžiai linkė

dami visokeriopos sėkmės jų darbuose.
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CLEVELANDE IR 
APYLINKĖJE

KALĖDŲ EGLUTĖ

Visi lietuviai, dideli ir 
maži, kviečiami į šv. Kazi
miero lituanistinės mokyk
los ruošiamą Kalėdų eglu
tę, sekmadienį, gruodžio 20 
d., 11:30 vai. r. DMNP pa
rapijos didžiojoje salėje. 
Mokiniai suvaidins mokyto
jos Danutės Grigaliūnienės 
sukurta vaizdelį ”Jėzuliui 
dovanėlė”, į kurį įpinta dai
nų, muzikos ir šokių. Kalė
dų Senelis pasistengs apdo
vanoti visus gerus vaikus. 
Kad jis nė vieno vaiko ne
užmirštų, tėveliai prašomi 
savų vaikams atnešti po lie
tuvišką knygą prieš 10 v. r.

Po programos mokyklos 
tėvų komitetas visus pavai
šins.

• Ingrida Nasvytytė pa
sirodys kalėdiniame koncer
te su Boehm "Singing An- 
gels” televizijoj 8 kanale, 
guodžio 19 d. 7:30 vai. Ka
lėdų proga "Singing An- 
gels” atliks 20 koncertų 
Clevelande ir Ohio įvairiose 
vietovėse.

• Lietuviu beisbolo ko
manda kviečia lietuvių jau
nimą į Kalėdų šokius š. m. 
gruodžio 25 d. Lietuvių Na
muose viršutinėje salėje. 
Šokiai vyks nuo 8 vai. vak. 
iki 1 vai. ryto. Įėjimas 3 
dol. šokiams gros Marius 
Čiapas.

A
I WISH YOU ALL

z

"T

Kęstutis P. Šukys Marija Mikoniene
Egzekutyvinis Viceprezidentas Paskolų skyriaus vedėja

Juozas Stempužis
Direktorius

MAIN OFFICE: 798 East 185th Street (481-3008)
• 14406 Cedar Road (381-4280) • 32800 Center Ridge Road (327-4000)

• 13515 Euclid Avenue (681-8100)

OPPORTUNITY FOR ,
OPERĄTING ROOM 

HEAD NURSE 
Exccllent opportunity for Head Nurse 

seeking advancment or Surgical 
Nurse ready for promotion. Works 
undcr supervision o( Surgical Su- 
pervisor. Superior organizaticnal 
skills required, rei.ponsihle for 
coordinalion of patient care, sur
gical equipment and staff develop- 
meni in 238 bed Medical Center 
with 7 ultra-modem operating 
rooms in a brand new 17.000 sq. ft. 
suite. 9

Wc offer excellenl salary and fringe 
benefits. Candidates with slrong 
clinical background, interest in 
teaching, good inlerpeišonai skili* 
and a commiltment to exceUence in 
nursing practice are encouraged to 
call or vvrite in confidence to:

D A VID FRUM 
DIRECTOR OF PERSONNEL ' 
ST. JOHN MEDICAL CENTER 

ST. JOHN HE1GHTS 
STEUBENVILLE, OHIO 43952 

614-264-8000
Equal Opportunity Employer M/F/H

zuperior /civing/
■and LCAN ASSOCIATION 

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų 
Naujųjų Metų linkime!

Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, naujoms statyboms, 
priestatams ir remontui.

Automatinė, kompiuterizuota apskaičiavimų sistema.
Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos patarnavimu!

Dalis SLA 14 kuopos narių gruodžio 13 dalyvavusių metiniame susirinkime. Priekyje sė-
L. Jokūbaitis, N. Braziulienė, P. Šukys, O. Jokūbaitienė ir dr. 

J. Garlos nuotr.

z

A VERY MERRY CHRISTMAS

AND A BRIGHT NEW YEAR.

MATTHEW J. HATCHADORIAN

Cuyahoga County Auditor

-d ~
Sveikiname visus savo klijentus, 

draugus ir gimines su

ŠV. KALĖDŲ ŠVENTĖMIS
■

ir linkime visiems

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

Kripavičių šeima

di naujosios valdybos nariai: 
D. Degėsys.

Iš SLA 14 KUOPOS 
VEIKLOS

SLA 14 kuopa gruodžio. 
13 savo metiniame susirin
kime išrinko naują valdy
bą: kuopos pirmininkas —- 
Povilas P. šūkis, vicepirmi
ninkė — Nora Braziulienė, 
finansų sekretorius — Li
nas Jokūbaitis, protokolų 
sekretorius — Bronius Ber
notas, iždininkas — Juozas 
Ožinskas, iždo globėjai — 
Ona Jokūbaitienė ir Zeno
nas Dučmanas. Susirinkime 
taip pat dalyvavo SLA Pil
domosios Tarybos narys dr. 
D. Degėsys, kuris ir toliau 
išrinktas kuopos daktaru 
kvotėju.

Po trumpų diskusijų taip 
pat buvo išrinkti kandida
tai į Pildomąją Tarybą.

Finansų sekretorius Li
nas Jokūbaitis pranešė apie 
piniginius reikalus. Kuopa 
finansiškai sustiprėjo, ypa
tingai padėjo kasai šios va
saros gegužinė.-

1981 metais kuopa nete
ko penkių narių, o naujų ne
įrašyta nei vieno. Mirė šie

nariai: Vacys Vinclovas, 
Petras Jurgutavičius, dr. 
Algirdas Nasvytis, Anta
nas Praškevičius ir Monika 
Samienė.

Iš viso kuopoje yra apie 
100 narių, bet vos keliolika 
narių dalyvauja kuopos vei
kloje.

Kadangi šiais metais 
SLA 14 kuopa sulaukė 80 
metų, tai pirm. Juozas 
Stempužis skaitė įdomią pa
skaitėlę apie Clevelando 
miesto pradžią, SLA įkū
rimą ir suskilimą ir SLA 14 
kuopos 1901 metais suorga
nizavimą.

Buvo pasirašyti kalėdi
niai sveikinimai buvusiems 
kuopos pirmininkams — 
žurn. Vytautui Braziuliui ir 
komp. Alfonsui Mikulskiui. 
Taip pat gimtadienio proga 
buvo pasveikinta susirinki
me dalyvavusi kuopos narė 
Genovaitė Bernotienė.

Susirinkimui pasibaigus 
buvo gražios kalėdinės vai
šės, kurias suorganizavo 
vicepirm. Nora Braziulienė, 
o skanių valgių atnešė visos 
narės.

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED EEG 

TECHNOLOGIST 
to vvork and live iii a small congenial 
community and u 5 I bed hospital. 
Salary commensurate with experience 
& ability. Plūs call time liberal per
sonnel policies & f ringe benefits.

APPLY CALL OR WRITE TO 
PERSONNEL DEPARTMENT 

LA PALTA COMMUNITY
HOSPITAL

3801 NORTH MAIN AVĖ. 
DURANGO, COLORADO 81301 

303-259-1110. EXT. 196 
(49-2)

HOUSEKEEPER — 
LIVE IN

Immediate opening for a 
live in housekeeper needed 
for an active, selfsuficient, 
elderly ivoman who stands 
much of the day outside of 
the home. Light laundry, 
cooking and general house- 
work. Pleasant East Side 
suburban, with housekeeper 
own room and beth. Gene- 
rous salary and benefits 
for experienced person. Call 
days: 464-2500, ext. 2109. 
Evenings: 464-0388.

HOUSE FOR RENT
5 rooms down, 2 bėd- 

rooms. Newly remodeled 
carpeting throu out, appli- 
ances included. $170month. 
Carl Avė. Call: 585-2498.
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• Dr. Kazys Bobelis per
rinktas naujai kadencijai 
Vliko valdybos pirmininku 
gruodžio 12 d. įvykusiame 
Vliko tarybos suvažiavime 
Chicagoje.

Pirm. dr. K. Bobelio vie
nas pirmųjų ėjimų yra su
daryti naują Vliko valdybą 
ir pristatyti tarybai ją pa
tvirtinti.

PERRINKTA ALTO 
VADOVYBĖ

Amerikos Lietuvių Tary
bos valdyba, naujai suda
ryta paskutiniame suvažia
vime, gruodžio 4 d. posėdy
je, pasiskirstė pareigomis: 
pirmininku perrinktas dr. 
Kazys Šidlauskas, vicepir
mininkai: Teodoras Blins- 
trubas, Povilas Dargis, inž. 

J“-------------------------------
VISIEMS CHICAGOS LIETUVIŲ TAUTINIŲ 

NAMŲ NARIAMS-ĖMS
Baigiant šiuos metus, Namų Valdybos ir savo 

vardu linkiu visiems linksmų švenčių, sveikatos ir 
laimingų 1982 metų.-

šiemet Naujų 1982 metų sutikimas rengia
mas mūsų namuose drauge su Korp! Neo-Li
thuania ir Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Chicagos skyriumi. Sutikimo dalyviai renkasi, 
gruodžio 31 d. 9 vai. vak. Registruojamasi iki 
gruodžio 27 d. pas B. Kasakaitį, tel. 778-7701 arba 
pas J. Andrašūną, tel. 523-0227. Mokama $25.00 
asmenui. Ąžuolo Stelmoko orkestras, gera vaka
rienė, šampanas ir giedri nuotaika. Visi nariai su 
savo artimaisiais kviečiami sutikime dalyvauti.

1981 m. vasarą, kaip buvo žadėta per metinį 
narių susirinkimą, mūsų namų patalpos pagrindi
nai atremontuotos; uždėtas naujas stogas, išdažy
tos lubos, naujai išpopieruotos sienos, išklotas nau
jas kilimas ir atlikti visi švaros darbai. Remonto 
darbus tvarkant daugiausia pastangų įdėjo Namų 
šeimininkas Bronius Kasakaitis. Jam ir jo talki
ninkams padėka.

Jonas Jurkūnas •
LTN Valdybos Pirmininkas

Mirus skyriaus nariui

PETRUI DAVIDONIUI,

jo sūnui KAZIMIERUI su šeima ir giminėms, 

nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Viktoras Naudžius, dr. 
Leonas Kriaučeliūnas, dr. 
Vladas Šimaitis ir dr. Jonas 
Valaitjs. Generaliniu sekre
toriumi — inž. Grožvydas 
Lazauskas.

Posėdyje dalyvavo dr. K. 
Šidlauskas, T. Blinstrubas, 
P. Dargis, adv. S. Kuprys 
(pavaduodamas adv. A. Do. 
manskį), dr. L. Kriaučeliū
nas, dr. J. Valaitis, inž. Gr. 
Lazauskas, P. Bučas, St. 
Balzekas, Jr., J. Pakalka 
(pavaduodamas J. Leką),
M. Pranevičius, inž. V. Nau
džius, A. Gabalienė, T. 
Blinstrubienė, kun. J. 
Prunskis.

• Antanas Juodvalkis ir 
šeima, Kalėdų švenčių ir 
Naujųjų metų proga, svei
kina visus draugus, Dirvos 
redaktorių ir skaitytojus.

• ALT S-gos Chicagos 
skyriaus valdyba per ižd. V. 
Mastį Dirvai paremti at
siuntė 50 dol. su linkėjimais 
visam Dirvos personalui 
linksmų šv. Kalėdų ir ge
riausių Nauų Metų.

Ačiū už auką ir linkėji
mus.

• Chicagos Lietuvių Mo
tery Klubas rašo: "Įvertin
dami lietuviškos spaudos 
reikšmę lietuvybės išlaiky
me siunčiame $50.00 auką

A.L.T. S-gos
Philadelphijos Skyrius 

ir linkime visam "Dirvos” 
personalui gražių Kalėdų 
švenčių ir sėkmingų Naujų 
Metų".

Ačiū už paramą ir linkė
jimus.

• Vladas Mieželis, gyv. 
Phoenix’e, sveikina savo gi
mines ir draugus švenčių 
proga ir vieton sveikinimo 
kortelėmis aukoja Vasario 
16 d. gimnazijai.

• Lietuvių Tautiniai Na
mai Chicagoje, per sekreto
rių Mečį Valiukėną Dirvai 
paremti atsiuntė 100 dol. 
Jis rašo: "Lietuvių Tauti
nių Namų valdybos ir di
rektorių tarybos vardu 
sveikinu, linkėdamas sėk
mės 1982 metuose ir dar
naus darbo "Dirvos” ari
muose”.

Ačiū už paramą ir svei
kinimą.

• Jonas K. Karys su žmo
na sveikina savo bičiulius ir 
pažįstamus tautiečius šių 
žiemos švenčių proga, šir
dingai linkėdami visiems 
Malonių Kalėdų ir ko lai
mingiausių Naujųjų Metų.

Vietoj siuntinėję trafare
tines korteles, jiedu paau
kojo mūsų spaudai išeivijo
je paremti 100 dolerių.

• Irena K. ir Edmundas 
Vaitkai. iš Chicagos, III. 
šventų Kalėdų ir N. Metų 
proga sveikina visus savo 
artimuosius, draugus ir pa
žįstamus linkėdami viso ge
riausio.

• Jinai ir trys gintarai, 
muzikinis vienetas atliks 
programą Naujų Metų suti
kime New Yorke. Taip pat 
balandžio 17 d. turės pro
gramą Baltimorėje ir birže
lio 5 d. Clevelande šaulių 
parengime.

• Kas nori susipažinti su 
Florida ir pigiai pagyventi 
4-5 žiemos ir pavasario mė
nesius Juno Beach, kur 
daug lietuvių gyvena, skam- 
bintite tel. (305) 626-6199.

• Alina žuras, iš Roches- 
terio kaip kalėdinę dovaną 
užprenumeravo Dirvą kun. 
A. Petrauskui. Sveikiname.

• J. Budrienė, iš Strongs- 
ville, kaip kalėdinę dovaną 
užprenumeravo dr. Vidai 
Scarpello, Athens, Ga.

• Kl. Čepulis, iš Muske- 
gon, užprenumeruodamas 
Dirvą savo sūnui, rašo, kad 
jis, būdamas neolituanu, 
tęstų dabar pradėtą tą 
draugystę su Dirva visą 
amžių, tai jo, o kartu ir 
Dirvos nuoširdžiausi linkė
jimai.

• Dail. Eugenijaus Bud
rio. gyvenančio Švedijoje, 
dailės darbų paroda atida
ryta Galerijoje, 744 North 
Wells, Chicago miesto cen
tre ir veiks iki gruodžio 20 
d. Atidaryta kasdien iki 6 
vai. vak., sekmadieniais iki 
4 vai. p. p. Neužmirškite ap
lankyti šią tikrai spalvingą, 
neeilinę parodą.

J ■ ■ ■

Sveikiname Chicagos Lietuvių Tau
tinių Namų narius, jų šeimas ir visus 
mūsų rėmėjus bei talkininkus, linkė
dami visiems linksmų švenčių ir lai
mingų 1 982 metų.

Lietuvių Tautinių Namų 
Taryba ir valdyba

\ n ' ""
Kalėdų švenčių rimties ir taikios ramybės 

dvasia tejungia mus nuoširdžiam ir našiam darbui, 
siekiant laisvės dienų Lietuvai. Lai Nauji 1982 me
tai uždega visus išeivijos lietuvius nauju entuziaz
mu. Broliška meilė tejungia mus pasišvęsti kovai 
iki laimėjimo.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

Irena ir Vytautas 

Alantai

sveikina savo draugus ir pažįstamus 

Kalėdų švenčių proga ir linki 

laimingų Naujųjų Metų!

2---------- ------
KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir N. METŲ

proga draugams ir bičiuliams geros

nuotaikos ir ištvermės linki

N. ir A. Griauzdės 
Avon, Ma.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ

proga sveikiname visus mūsų 

klijentus, gimines ir draugus.

Genovaitė ir Kazys
TV • 1 •reciokai

........................................
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga sveikiname visus gimines, 

draugus ir pažįstamus.

Linas, Apolina, 
Julytė ir Raimundas 

Staškūnai
Florida
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