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Detalė iš Grandinėlės koncerto Lietuvių Dienoje Clevelande praeitą sekmadienį, rugsėjo 14 d. Grandinėlės šokėja Danutė Palubinskaitė.

PAGRINDINIS KLAUSIMAS
Ar gali būti Hitlerio laikai be Hitlerio

Vytautas Meškauskas

Pakelkime 
iš gaisro 
griuvėsių!

Šiuo metu lietuviškos 
spaudos vienas iš svarbiau
sių uždavinių Lietuvos oku
panto nuolat skelbiamą melą 
parvergtoje tėvynėje ir lais
vame pasaulyje atsverti skel
biama gyvenimo tikrove, iš
keliant jo daromas skriau
das, ką mūsų lietuviškieji 
laikraščiai, išskyrus komu
nistinius, stengiasi atlikti. 
Informuoja visuomenę, talki
na institucijoms bei organi
zacijoms vesti kovą su Lietu
vos pavergėju.

Tuo keliu eina ir nesenai 
gaisro nelaimės ištiktas tau
tinės minties laikraštis DIR
VA, be perstojo lankiusi 
per 60 metų.

DIRVA jau pergyveno ne 
vieną generaciją, talkino mū
sų institucijoms, centrinėms 
ir kitoms organizacijoms 
stiprinti jų veiklą, skelbė pla
čiajai visuomenei jų žygius 
ir darbus, talkino įvairiems 
fondams krauti kultūrini pa
likimą ateičiai.

DIRVA sulaukė 60 metų 
amžiaus stengdamasi paten
kinti visų skaitytojų pageida 
vimus, buvo jų laukiama 
viešnia, ką ne kartą teko pa
tirti. Todėl tikime, kad šiuo 
kritišku momentu visos insti
tucijos, organizacijos ir kiek
vienas lietuvis savo auka pa
dės DIRVAI vėl prisikelti iš 
gaisro griuvėsių, o tai bus ga 
Įima įgyvendinti tik visų lie
tuviu ryžtu ir parama.

ALTS-gos Valdyba

Joseph Alsop, per visą sa
vo 26 metų kolumnisto karje
rą kovojęs už stiprią JAV už
sienio politiką ir dabar, jau 
pasitraukęs i poilsį, retkar
čiais grįžta prie savo senos 
temos. The Reader's Digest 
rugpiūčio numeryje jis vėl ly- 
gina dabar susidariusią būk
lę su trisdešimtųjų metų, 
kada Prancūzija ir Anglija 
nesiryžo pasipriešinti Hitle
riui, kas privedė ne prie tai
kos, bet tikro karo. Paskuti
nė proga pasipriešinti Hitle
riui buvusi 1936, kada tas įsa 
kė savo kariuomenei įžengti 
į Rheino kraštą, kuris pagal 
Versalio sutartį turėjo likti 
be jokių karinių įtvirtinimų. 
Tąsyk Hitleris dar nebuvo 
baigęs savo apsiginklavimo 
programos ir buvo pažadė
jęs savo generolams atsista
tydinti, jei anglai ir prancū
zai jam pasipriešintų. Kaip 
žinia, tie net nebandė, kas 
nuvedė prie Muencheno ir 

antrojo pasaulinio karo.
Ar šiandien JAV, paliku

sios Pietryčių Aziją savo liki
mui, neeina tuo pačiu keliu? 
Kai toks klausimas buvęs 
pastatytas Kissingeriui, tas 
atsakęs:‘Mes tikrai jau per
žengėme Rheino krašto suka
rinimo slenkstį. Aš tik dar 
tikiuos, kad mes dar nepasie
kėm ‘the point of no return’. 
Kitaip sakant, JAV pasitrau
kimas iš Pietryčių Azijos pa
našiai turėjo padrąsinti JAV 
priešus, kaip Hitlerio kariuo 
menės antplūdis į Rheino 
kraštą 1936 metais.

Kissingeris ta proga iškė
lęs dar vieną klausimą, nuo 
kurio atsakymo priklauso to 
limestė ateitis: ‘Ar gali pasi
kartoti Hitlerio laikai be pa
ties ... Hitlerio?’

‘Nors sovietai ir pakreiptų 
atominių ginklų balansą 
savo naudai,' - tęsęs Kissin
geris toliau, ‘jie vistiek nega 
lėtų vienu smūgiu sunaikinti 

JAV strateginių ginklų ir už 
tat abejotina, ar mes atsidur 
sime tokioje būklėje kaip 
anglai ir prancūzai 1936 m.’ 

Paprasčiau kalbant, pag
rindinis šių dienų klausimas 
skamba taip: ar JAV politi
kos katastrofa Pietryčių Azi
joje išprovokuos naują Sovie 
tų agresiją ir kur?

Kissingerio pasiektas susi 
tarimas tarp Izraelio ir Egip 
to.laikinai sumažino karo pa 
vojų Artimuosiuose Rytuose 
bet jis ilgesniam laikui neiš
mušė iniciatyvos iš Maskvos 
rankų. Už tat atsakymo į 
mums rūpimą klausimą turi
me pirmiausia ieškoti pačio
je Sovietų Sąjungoje.

Brežnevas, žinoma, ne 
Hitleris, bet ir jis, o ypač jo 
įpėdiniai, neatsisakytų pro
gos padidinti savo įtaką ir 
sumažinti JAV-ių. Nebent 
jie taip bus užimti savo reika
lais, kad turės užmiršti užsie
nio. Ar yra tokia galimybė?.

Dalinį atsakymą duoda N.Y. 
Times VIII.21 numeryje pa
bėgęs sovietų žurnalistas 
Aleksandras Janov, praves- 
damas analogiją tarp nūdie
nės situacijos ir buvusios 
prieš did. prancūzų revoliuci
ja

Kaip žinia, prieš 1789 
metus Prancūzijoje buvo 
trys luomai: didikai-bajorija, 
dvasiškija ir tretysis luomas 
apėmęs visas kitas profesi
jas ir užsiėmimus, kurie 
sudarė milžinišką daugumą, 
tąsyk 26 milijonus žmonių iš 
viso. Logiškai tokia propor
cija privedė prie jo įsigalėji
mo.

Sovietijoje, pagal J ano v ą, 
vieną luomą sudarė saugu
mas, kuris net turėjo savo 
atskirą ekonominę bazę - 
Gulag‘o stovyklas. Tas luo
mas dalį savo galios po 1956 
metų turėjo atiduoti partijai 
jos pareigūnams. Šalia jo, 
galvą pradėjo kelti ir trečio 

luomo, paprastų žmonių re
prezentantai -- sovietų įmo
nių aukštesni pareigūnai.
Jiems reikalinga taika ir 
Vakarų talka: kapitalu ir 
idėjomis. Jiems reikalingas 
atoslūgis (detente). Kol kas 
tretysis luomas neturi jokios 
organizacijos, o tik bendrus 
interesus, kurie prieštarau
ja avantiūrom užsienio politi 
koje. Ar tų bendrų interesų 
užteks apsaugojimui nuo pa
gundos išnaudoti JAV pakri
kimą? Ar jie gali apsaugoti 
nuo naujo Hitlerio užgimi
mo? Tai nauji klausimai, ku
riuos iškelia atsakymo ieško
jimas į pirmąjį klausimą.

Apie žmonių nuotaikas kal
bėjo ir Pa vėl Litvino v, kitas 
tų pačių metų tremtinys iš 
Sovietijos, Santaros-Šviesos 
suvažiavime Tabor Farmo- 
je. Jį galima pristatyti kaip 
Sovietijos privilegijuotos 
klasės atstovą. Jo senelis bu- 

(Nukelta į 3 psl.)
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AUKOS DIRVAI PO GAISRO 
ATSISTATYTI

Dėkojame maloniems Dirvos skaitytojams 
su savo auka padėjusiems mums po gaisro. 
Aukos spausdinamos gavimo eilės tvarka.

V. Jonkus 10.00
Philadelphia, pa.

Lionė J. Mathevvs 30.00
Brooklyn, N.Y.

P. Balčius 5.00
Delran, N.J.

R. Snarskis 2.00
Cleveland, O.

N.J. Rasteniai 25.00
Baltimore, Md.

P. Narvydas 25.00
Maspeth, N.Y.

K. Pažėraitė 3.00
Cicero, III.

B. Dūda 25.00
Los Angeles, La.

A. Šalčiūnas 10.00
Philadelphia, Pa.

Korp Neo-Lithuania 25.00 
Los Angeles, Ca.

K. Trečiokas 100.00
Union, N.J.

H. Kemeklis 25.00
Lagūna Niguel, Ca.

V. Leigh 2.00
Rome, Georgia

E. Unger 20.00
Cleveland, O.

L. Lendraitis 10.00
So. Bostnon, Mass.

Lietuvių Klubas 100.00
Santa Monica, Ca.

J. G. 2.00
S. A Mackevičiai 20.00
Jamaica, N.Y.

Lietuviu Fondas 150.00
Chicago, III.

G. E. Songinai 10.00
Chicago, III.

K. P. Sliteriai 10.00
Waukegan, III.

S. Masilionytė 5.00
Cleveland, O.

V. Juralis 10.00
Hartford, Conn.

Ona Elerts 25.00
Chicago, III.

B. Smetonienė 25.00
Cleveland Hts., O.

E. Balceris 100.00
Los Angeles, Ca.

A. Musteikis 50.00
Detroit, Mi.

V. Bieliunienė 50.00
Venezuela

H. Gavorskas 20.00
Venezuela

V. Venckus 20.00
Venezuela

A. Čepulis 5.00
Philadelphia, Pa.

V. Žebertavičius 10.00
Detroit, Mich.

W. Matulaitis 20.00
Chicago, III.

S. Jankauskas 20.00
Toledo, O.

Mr.Mrs. V. Mažeikai 50.00 
Park Ridge, III.

P. Mačernis 10.00
Chicago, III.

C. Laikūnas 5.00
Monee, III.

Rev. K. Trimakas 10.00
Forest Park, III.

J. Matusevičius 50.00
Evanston, III.

A.A. Dargis 100.00
Beltsville, Md.

Dr. J. ir E. Zubrickai 100.00 
Kaukakee, III.

J. Sablinskas 10.00
Islington, Ontario

A.M. Praškevičiai 20.00
Cleveland, O.

D. Jasaitis 10.00
New York, N.Y.

West Preston, Australija

A. Šileika 10.00
Detroit, Mich.

V. Lozoraitis 20.00
Linden, N.J.

Mrs. James N. Bray 5.00
Seattle, Wash.

JAV LB Krašto Vald. 100.00
Philadelphia, Pa.

V. Šilėnas 5.00
Erie, Pa.
R. Budrienė 10.00
New York, N Y

J. Naujokaitis 25.00
Euclid, 0.

M. Galdikienė 15.00
Putnam, Conn.

A.Ž. Khohry 5.00
Nevv York, NY

0. Mitinąs 12.00
Fremont Center, NY

V. Ramonis 2.00
Richmond Hts., 0.

A. Balašaitienė 10.00
Cleveland

L. Gaudusas 25.00
Omaha, Ne.

P.P. Chalko 100.00
Cleveland, O.

D.S. Liepai 10.00
Cicero, III.

K.M. Linkai 10.00
Oak Lawn, III.

J. Litvinas 20.00
Chicago, III.

H. Kulbokienė 60.00
Brooklyn, N Y

W.Žiedonis 12.00
Cleveland, O.

J. Meiliūnas 3.80

V. Knistautas 7.00
Cleveland, O.

J. Daunoras 50.00
Chicago, III.

T. Tallat-Kelpša 20.00
Cream Ridge, NJ

ALTS-gos Skyrius 50.00
Los Angeles, Ca.

0. Dailidienė 10.00
Syracuse, NY

N. Gintalas 5.’00
Baltimore, Md.

XX 100.00
Santa Monica, Ca.

PLGS-gos CV-ba 25.00
Dundee, III.

V.B. ir P.O. Mašalaiciai30.00
Philadelphia, Pa.

Č. Tamašauskas 20.00
Philadelphia, Pa. 

J.T. Stikloriai 20.00
Philadelphia, Pa. 

A.D. Traunai 20.00
Philadelphia, Pa.

J. Stelmokas 10.00
Philadelphia, Pa. 

P. Lichutinas 10.00
Philadelphia, Pa. 

P. Mitalas 10.00
Philadelphia, Pa. 

LB Balsas 20.00
Philadelphia, Pa.

Korp! Neo-Lithuania 25.00
Philadelphia, Pa.

J.Jankus 2.00
Brooklyn, N.y.

K. Degutis 10.00
Linden, N.J. 

SLA 250.00
Nevv York, N.Y.

T. Palionis 7.00
Madison, Wisc.

K.J. Kauliniai 30.00
Philadelphia, Pa.

M. Meiliūnas 20.00
Weston, Ont. Chicago, III.

R Belzinskas 7.00
Cleveland, O. 

E. Varekojis 20.00
St. Pete Beach, Fla. 

A. Kuolas 10.00
Toronto, Ontario

J. Telksnys 10.00
Great Neck, N.Y. 

S. Paulibs 20.00
Chicago, III.

L.D. Pa. 15.00
J. Šepetys 20.00
Detroit, Mich. 

Dr. J. Žmuidzinas 10.00
Toronto, Ontario 

R. Čaks 10.00
Latvių Skautininkas

Dr. A. Gruchnys 50.00
Wichita, Kansas 

K.Kalendra 20.00
Weston, Ont. 

Alė Rūta 10.00
Santa Monica, La. 

J. Černius 10.00
Claremont.Ca.

Liet. Tautiniai Namai 100.00
Los Angeles, Ca. 

J. Vasys 10.00
Dedham, mass. 

A. Mažeika 50.00
Los Angeles, Ca. 

A. Benas 12.00
Euclid, O.

G. Stančienė 20.00
Mount Vernon, N.Y.

A.J. Simučiai 15.00
East Rockavvay, N.Y.

G.J. Rukšėnai 25.00
Los Angeles, Ca. 

Sesuo Augusta 25.00
Putnamo Vienuolynas

E. Kronas 2.00
Dundas, Ont.

M.E. Valiukėnai 100.00
Chicago, III.

L.J. Vaičiūnai 20.00
Chicago, III.

J. Norkus 10.00
Cicero, III.

V. Miškinis 10.00
A. Kukučionis 7.00
Warren, Mich. 

J.Žukas 10.00
Richmond Hill, N.Y. 

J. Ramanauskas 15.00
Elizabeth, N.J. 

J. Adomaitis 10.00
Chicago, III. 

B. Lauce 5.00
Cleveland, O.

P. Breichmanas 12.00
Dundas, Ontario

P.A. Kavaliūnai 20.00
Chicago, III.

I. Povilavičius 15.00
Yonkers, N.Y. 

E. Ribokienė 10.00
Brockton, Mass. 

A. Šležas 5.00
Dorchester, Mass. 

LCS Maironio Parkas 25.00
Worcester, Mass. 

M. Kizis 18.00
Tecumseh, Ontario 

J. Miezaitis 25.00
Elizabeth, N.J.

J. Misevičius 7.00
Baltimore, Md. 

K. Nausėdas 50.00
Venezuela 

A. Tamulis 100.00
Cleveland, 0.

E.B. Vigeliai 50.00
Camden, N.J. 

V.E. Rack 10.00
Cleveland, 0. 

J. Kizlaitis 7.00
Long Beach, Ca. 

L. Kapeckas 5.00
Hartford, Conn. 

J. Liaukus 10.00
Woodhaven, N.Y. 

A. Lapinskas 20.00

■ Iš kitos pusės

VARPO š.m. Nr. V. Čižiūnas savo rašinį Antano Smeto
nos Šimtmečiui’ taip patetiškai užbaigia:

‘Tebūnie Antanu Smetonai istorijos sprendimas teisin
gas.’

Vargšė istorija! Ji turi jau tiek daug neišspręstų bylų 
ir štai gauna dar vieną. Kaltinimas šioje byloje, pagal Či
žiūnų, skambėtų taip: ‘Kardas, 1926 m. be reikalo prieš 
savuosius pakeltas, 1939 m. gyvybiniam reikalui iškilus, 
liko be garbės nepanaudotas’.

Jei taip, Antanas Smetona bus labai didelėje kompani
joje. Retai praeina diena, kad neišgirstum apie naują per
versmą. Faktinai, demokratinis režimas išsilaikė tik ten, 
kur buvo ypatingai geros jam sąlygos: aukštas kultūrinis 
lygis ir ūkinis gerbųvis. Be to, 99% visų perversmų buvo 
padaryti vadovaujantis pačiais geriausiais norais. Tik vė
liau iš jų išplaukusi diktatūra pasiduoda dėsniui: ‘power 
tends to corrup, and absolute power corrupts absolutely’. 
(Tarp kitko, tas tinka ir pas mus buvusiam šeiminiam re
žimui.)

Istorija negali būti galutinu teisėju, nes ne tik bolševi
kai, bet ir visi kiti ją iš naujo perrašo pagal gyvenamos 
dienos reikalavimus. Bet iš istorijos reikia mokytis. Už 
tat, žiūrint iš kitos pusės, vertėtų geriau pasvarstyti prie
žastis, privedusias prie demokratijos nepasisekimo viso
je Rytų Europoje bendrai ir Lietuvoje specialiai. Jei jos 
buvo anų dienų politikų asmeniškas nesugebėjimas, gal 
vertėtų jį viešai konstatuoti, ne istorijos teismui, bet įspė
jimui ateityje. Juk grynai teisiškai žiūrint pakelto kardo 
išvaikyta valdžia buvo prisiekusi ginti konstituciją ir to 
nepadariusi, nusikalto. Jei būtų bent toks pasiryžimas, 
gal ir perversmo nebūtų buvę ...

Įsileidus^visokiusjef, jau sunku sustoti. Jei, pavyz
džiui; turėtume kokias ginkluotas pajėgas tremtyje, 
VLIKas turbūt būtų jau buvęs nuverstas Vokietijoje. 
Ta^iALTosJHlendruomenėsJjūtųįvv^^
šaudymasdėl nusifotografavimTTaltųos£_^Emuo5£?c> 
tarp aviejų Bendruomennr'vyl^r'tikras apkasų Tiaras 
Marąuette Parke. Jei ...

S. Melsbakas 20.00
Cleveland, O.

J. Miškinis 5.00
Rochester, N.Y.

D. S. Virkutis 25.00
E.Nevv Market, Md.

Dr. J. Gedaugas 10.00
Santa Monica, Ca.

L. Radzvickienė 10.00
Ann Arbor, Mich.

Dr. Birutė Girnius 20.00
Allen Park, Mi

S. Jurkūnas 20.00
Chicago, III.

V.J. Ūsas 30.00
Birmingham, Mich.

G. Balanda 100.00
Warren, Mi.

K. Rimas 20.00
Chicago, III.

K.H. Žemeckai 30.00
Oshkosh, Wisc.

K.P. Sušinskas 5.00
Cleveland, 0.

K. Krulikas 10.00
Richmond Hills, N.Y.

V. Šarka 50.00
Detroit, Mich.

J. Vadopalas 15.00
Cicero, III.

J. Stankus 29.00
Rochester, N.Y.

D.C. Krivickai 20.00
Glenn Dale, Md.

S. Vaškys 10.00
So. Ozone Park, N.Y.

M. Rumbaitis 10.00
Lakevvood, Colo.

A. Diržys 25.00
Brooklyn,N Y

I.V. Alantai 100.00
Redford, Mi.

Č. Šadeika 100.00
Farmington, Mi.

A. Valiulis 15.00
Los Angeles, Ca.

L. Stasiūnas 10.00
Chicago, III.

K.Skaisgirys 7.00
Chicago, III.

V. Degutis 10.00
Cleveland, O.

J. Dočys 25.00
Dorchester, Ma.

V. Žygas 7.00
Cicero, III.

P. Dagys 10.00
Columbus, O.

G. Okunis 10.00
Flushing, NY

A. Januška 10.00
Milton, Mass.

K. Algenis 10.00
Woodhaven,NY

J. Bakšys 10.00
Chicago, III.

J. Andriūnas 50.00
Wyncote, Pa.

Iš Dayton, Ohio:

J. Čibiras 10.00
J. Jaškauskas 10.00
J. Gečas 5.00
I.Bučmys 3.00
E. Sluzas 1.00
I. Latos 1.00
A. Walls 1.00
P. Ziaukas 1.00

A. Rūkas 10.00
Chicago, III.

M.J. Švarcai 25.00
M. Gureckas 50.00
Palos Verdes, Ca.

K. Baronas 10.00
Hamilton, Ont.

M. Vaišnys 10.00
Ocean City, NY

ALTS E. Chicagos sk. 100.00 
E. Chicago, Ind.

I. Verbyla 100.00
Cleveland, O.

A.M. Cieminis 7.00
Rochester, NY

A. Pakštas 25.00
Chicago, III.

B. Kažukauskienė 10.00
Lk Hiawatha, NY

V. Čepukaitis 20.00
Cleveland, O.

(Nukelta į 4 psl.)
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KO TIKISI LIETUVA?
Klausimas - ko Lietuva 

tikisi iš išeivijos - buvo svars 
tomas Santaros-Šviesos su
važiavime Tabor Farmoje š. 
m. rugsėjo 6 d. Kaip paste
bėjo tam reikalui sudarytam 
simpoziumui vadovavęs dr. 
Z.Rekašius, ta tema prieš pu
sę metų Akiračiuose jau ra
šęs tūlas Ženklys, bet sukėlė 
tik diskusijas apie savo as
menį. Būtent, ar jis iš tikro 
gyvena Lietuvoje, ar tik ap
simeta. Iš esmės Ženklio iš
keltas klausimas sutikęs vi
suotiną tylą, kurią galima bū 
tų išversti kaip atsakymą, 
kad nieko nesitikėk.

Deja, šioje srityje ‘ameri- 
kos neatrado' ir simpoziu
mas. Nereikia būti Saliamo
nu, kad prileidus, jog išeivi
ja turėtų pagal išgales dary
ti tai, ko negali padaryti pa
silikusi namie tauta, kurios 
svarbiausias uždavinys yra 
išsilaikyti gyva esamose są
lygose. Sunkumai praside
da tada, kada pradedi kalbė
ti apie konkrečius veiksmus. 
Konkrečių atsakymų neturė
jo ir simpoziumo dalyvis Vin
cas Rastenis, kurį pirminin
kaująs Rekašius pristatė 
kaip ‘vaikščiojančią Lietu
vos enciklopediją’. Tiesa, jis 
atsakydamas į vieną paklau
simą pareiškė, kad teoriškai 
išeivija galėtų geriau pasi
ruošti eventualiam nepri
klausomos Lietuvos atstaty
mui ir tam net esąd istorinis 
precedentas: Čekoslovakiją 
Masarikas faktinai sukūręs 
gyvendamas Amerikoje. 
Mums tačiau trūksta duome
nų bent kokiam rimtesniam 
ateities planavimui, todėl 
Rastenis baigė savo platų 
pranešimą, kaip koks burti
ninkas tris kartus šaukda
mas: 'kontaktų, kontaktų, 
kontaktų ...’

Konkrečiau kalbėjo jau
nesnis simpoziumo dalyvis 
Vaclovas Sevrukas, kurio en
tuziazmas priminė mus pa
čius prieš 30 metų. Jis ragi
no išeiviją visame pasaulyje 
garsinti bet kokios rūšies na
mie pasilikusios tautos pasi
priešinimą okupantui. N.Y. 
Times turėtų cituoti mūsų 
ELTą, o ne atvirkščiai, kaip 
kad vyksta dabar. Naudin
ga būtų išleisti Lietuvos ka
talikų kroniką angliškai. 
Reikėtų sudaryti intelektua
lų ir tokių žmonių, kurių 
vardai yra žinomi platesnei 
Amerikos visuomenei, kaip 
pav. Simo Kudirkos, komite
tą, kuris per vietinę medią 
tuojau reaguotų į kiekvieną 
įvyki Lietuvoje, nes ir totali

nis režimas skaitosi su pašau 
lio opinija. Gera priemonė 
yra badavimas, norint dėme
sį atkreipti į save ar į savo at 
stovaujamą idėją. Sevrukas 
ją išbandęs pats tris kartus.

Vienu žodžiu, simpoziu
mas kalnų nenuvertė ir ypa
tingo entuziazmo nesukėlė. 
Vienas dalyvis net vokiškai 
atsiduso: ‘Ich sehe schwarz’ 
Tačiau, pats faktas, kad klau
simas kamuoja, jau yra svei
kintinas. Juk negali turėti 
atsakymo, be ... klausimo.

(vm)

PAGRINDINIS 
KLAUSIMAS

(Atkelta iš 1 psl.) 
vo užsienio reikalų komisa
ras ir ambasadorius JAV, tų 
se pareigose labai pasitarna
vęs Sovietų Sąjungai. Už 
tat nenuostabu, kad ir anū
kas Maskvoje augo savo 
bute, kuriuo nereikėjo dalin
tis su kitomis šeimomis, kas 
tenai laikoma jau didele pra
banga. Su kitų žmonių gyve
nimo sąlygomis jis tiesiogiai 
susidūrė tik tada, kai buvo 
pasiųstas agituoti už rinki
mus į darbininkų gyvena
mus kvartalus. Viename iš 
barakų, jo gyventojai pareiš
kė balsuosią tik tada, kai bus 
...pataisyti kiauri stogai. 
Girdi, jau virš metų kai mes 
dėl to skundžiamės, bet nie
kas į tai nekreipia dėmesio. 
Komjaunuolis Litvinovas pa 
laikė savo pareiga tam pagei 
davimui duoti tolimesnę ei
gą. Tuo reikalu jis kreipėsi i 
aukštesnius partijos pareigū
nus, kurie davė jam suprasti 
kad čia ne jo reikalas, bet 
stogas kaž kokiu stebuklin
gu būdu buvo pataisytas dar 
prieš rinkimus. Litvinovas 
tą epizodą greitai užmiršo,

bet pasąmonėje liko noras 
kovoti už savo nuomonę ir 
teises, bėliau privedęs prie 
dag drąsesnio žygio -- viešo 
protesto prieš 1968 m. 
Čekoslovakijos okupaciją.

Daugiausia sovietų švie
suomenę sukiršino byla, iš
kelta rašytojams Danieliui ir 
Siniavskiui. Mat, rusai laiko 
literatūrą savo kultūros 
aukščiausiu atsiekimu. Cen
zūros apynasris rašytojams 
laikomas tautine gėda. Tuo 
laiku paaiškėjo ir drastiškas 
nuotaikų pasikeitimas, mes 
patys atsimename, kad Stali
no laikais reikėjo vengti, 
nenorint susilaukti didelių 
nemalonumų, ne tik užuojau 
tos suimtiesiems pareiškimo 
bet ir bent kokio viešo 
kontakto su suimtųjų giminė 
mis. Dabar tokia užuojauta 
ir pagalba jau skaitosi ‘ma
dos’ dalykas, į kurį valdžia, 
jei gali, stengiasi žiūrėti pro 
pirštus. Tiesa, Litvinovas, 
už savo kovą dėl teisių, 
kurios faktinai yra įsakmiai 
pabrėžtos sovietų konstituci 
joje, praleido 5 metus 
kalėjimuose ir darbo stovyk
lose, tačiau ir jį ištrėmus į už
sienius, vis atsiranda naujų 
drąsuolių, pakeliančių nu
mestą tos kovos vėliavą. Ir 
tai atsitinka spontaniškai, 
be jokios organizacijos. Vie
ninteliu ryšininku buvo tik 
nelegalus leidinys ‘Bėgančių 
Įvykių Kronika’, kurią val
džiai pasisekė sustabdyti po 
28 numerių. Litvinovas ir jo 
bendraminčiai atgaivino tos 
kronikos leidimą užsieniuose 
bet štai netikėtai naujas nu
meris vėl pasirodė pačioje 
Sovietijoje.

Faktinai tas spontaniškas 
sąjūdis ya nepolitiškas, jis 
nesiekia nuversti valdžios, 
bet tik grąžinti Žmonėms pa
grindines teises ir saugumui 
dėl to gana keblu jį slopin
ti. Už tat geriausia priemo- 
neturbūt laikomas išsiunti
mas į užsienį, išsiųstąjį tuo 
pačiu sukompromituojant. 
Taip pat atrodo, kad nėra jo
kio formalaus ryšio tarp šio 
sąjūdžio ir kitų, daugiau tau
tinių aspiracijų siekiančių.

Turbūt ir pati KGB nežino 
kiek yra tokio sąjūdžio 
aktyvistų, nors prijaučian
čių yra milijonai. Už tat rea
liai galvojant, to sąjūdžio 
negalima laikyti rimta jėga, 
bet tik viltis keliančiu simbo
liu.

Priešingai Solženicinui,

Skaitykit ir platinkit
D I R V 4

Litvinovui atrodo, kad šio 
meto ‘detente’ jo sąjūdžiui 
padeda. Mat Sovietija vis 
tiek dar yra tiek stipri, kad 
galėtu pergyventi šaltojo 
karo atnaujinimą. Tuo atve
ju valdžia galėtų pateisinti 
ir daug didesnę prievartą. 
Tuo tarpu -- atlydis veikia 
priešingai. Vakarai turėtų 
atlydį išnaudoti savo naudai 

, ŠK (e< tM
Skirpstas

Po vasaros saulės kaitros, po gilių maudynių ežeruose 
ar jūroje, gal būt, ateisime į protinių darbų veiklą grynes
nį, švaresnės širdies - lyg po atostoginės išpažinties, ydų 
nusikratę. Atgaivintos jėgos, kyla nauji užmojai bei ryž
tis. Tikslai ir rūpesčiai rodo tą pačią vagą - sunkiai sve
tur beplūduriuojančią lietuvybę gaivinti, savą kultūrą 
puoselėti bei viešumon nešti, jaunimą šviesti, kartu nė 
mirksnio nepamirštant, jog tėvynė kruvinoje kovoje dėl 
laisvės laukia iš mūsų visokeriopos paramos. Tačiau sąly
gos vis kinta, laikas atneša vis naujas aplinkybes. Todėl 
reikia vis naujai faktus rinkti ir svarstyti, naujaip darbus 
derinti, O savitarpio bendravimo darnumas, visuomeni
nių telkinių sveika gyvybė - laidas kaskart iškylantiems 
uždaviniams apgalėti. Todėl taip svarbu dvasinis atsinau 
jinimas: naujų pasiryžimų jėga ir vakarykščių klaidų atsi 
sakymas. Apvaldytinas ambicinis subjektyvumas, stip- 
rintinas dvasinis kultūringumas. Visi aliai vienas priva
lome vengti sustingimo ir surambėjimo, o nuolat veržtis į 
kilnios, veiklios asmenybės idealą, kad taptume kiekvie
nas lietuvis svetur - tautos ambasadorius pasaulio įvairių 
tautų jūrose.

• Šie metai mums suteikė taiklų kelrodį dvasinei 
pažangai ir tobulėjimui: taip šviečia mūsų didikų Valan
čiaus ir Čiurlionio pavyzdžiai jų sukakčių aureolėje! Jie 
žėri prieš akis kaip tas Biliūno žiburys, kuris visuotinę lai 
mę neša. Jei daugelis mūsų visom išgalėm 
susikurstytume panašiai ryžtingai dirbti tautos ar kultū
ros darbus, taip įtempti jėgas ir laužti sunkias kliūtis, iš- 
skeltume iš savęs tiek dvasinio pajėgumo, pasiaukojimo 
ir drąsos - lietuvybės byla tikrai daug laimėtų. Juk 
šįmet minime tuodu didžiu lietuviu ne tiek jų garbei, kiek 
savo dvasinei naudai - pasisemti pavyzdžio šiam momen
tui, kai reikia ir sunkią kovą dėl laisvės vesti, ir savyje lie 
tuvišką asmenybę be perstojo kilninti. Greta Valančiaus 
ir Čiurlionio paveikslų, jų veržlių darbų ir pasiektų 
laimėjimų - mūsų smulkūs asmeniškumai, garbėtroški- 
niai ginčai, neapykantos ir pavydo votys atsidengia pasi
baisėtinu gėdos vaizdu. Tad, jei rimtai prisiminsime tuos 
du dvasios didžiūnus - mumyse turės ištirpti visos juodos 
drumzlės, kurios žlugdo santaiką ir bendrą veiklą. Mūsų 
nusmukęs vidujinis kultūringumas, mūsų žemos aistros - 
pati didžioji kliūtis sėkmingam šiandienos veikimui.

• Kultūros Taryba esą paruošusi smulkų kultūros veik
los planą net 10-čiai metų priekin, reikėsią apie ketvirtį 
milijono dolerių planui vykdyti. Bet perilgai delsiama tą 
planą pateikti visuomenės domesiui. Kultūra ugdoma pa
mažu, intensyviai ir pastoviai veikiant, įsigilinant ir įsimy
lint, visuotiniau įsitraukiant, o ne staigiais įsakymais iš 
viršūnių. O gal viešas kultūros reikalų nagrinėjimas nepa 
geidaujamas, gal tik uždarų elito ratelių reikalas? Eili
niai kultūros mėgėjai, kūrėjai ir vykdytojai nuoširdžiai 
domisi, neverta jų apvilti.

• Pasirodo ir mums jau daug nulemia reklama, ypatin
gesniu riksmu suorganizuoti garsinimai. O kame to nėra, 
tai visuomenė, jau tapusi nejautri, ir gerų dalykų beveik 
nepastebi. Reikia lyg kūdikiui pirštu bakstelti. štai 
birželio mėn. visos Amerikos tinklinio pirmenybėse IJun- 
ior Olympics) laimėjo Amerikos čempionatą mūsų 
čikagiškė Neries jaunių' komanda. Tai tikrai žymus 
laimikis, vertas visų mūsų džiaugsmo ir pasigėrėjimo. 
Bet nesant reklamos, bendruomenėje nesusilaukta atbal
sio. Tas faktas rodo, kad mūsų sportinis jaunimas negana 
vertinamas, nors jis ir laurus atneša, t.y. garbę lietuvio 
vardui, o sykiu jaunimą paskatina didžiuotis savo tautybe 
glaustis į savą lietuvišką šeimą. Net kelionei į tas 
pirmenybių varžybas nebuvo lėšų, vadovai ir treneriai iš 
savo kišenių apmokėjo. Tai jau gėda, kad esame taip ne
jautrūs savo jaunosios kartos pastangoms telktis į savus 
sambūrius ir kovoti už lietuvio vardo garbę. Taip išryškė 
ja kad mūsuose nėra tinkamo bendruomeninio plano vi
soms sritims aprėpti, bei lygiai derinti ar paremti. Kar
tais labai karštai įsibėgėjome, lėšų ir jėgų daug sutelkda
mi viename kuriame sektoriuje, bet visiškai apsileidžia- 
me kitoje, lygiai svarbioje, pozicijoje. Toki nenuoseklu
mai rodo menką mūsų organizacinį lygį. Tokia veikla yra 
nuostolinga, o ir nerimta. Per tris dešimtmečius Ameri
koje dar vis esame nesusitupėję.

už talką ūkiniuose reikaluo
se, neviešai reikalaudami 
daugiau teisių Sovietijos pa
valdiniams. Kokia santvar
ka galų gale turėtų įsigalėti 
sovietų valdomose teritorijo 
se, Litvinovas neįsivaizduo
ja, tačiau mano, kad socialis
tinio pobūdžio, nes prie to
kios artinasi ir laisvasis pa
saulis.
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AUKOS DIRVAI PO GAISRO ARTIMO MEILĖS TARNYBOJE

ATSISTATYTI
(Atkelta iš 2 psl.)

K. Kupetis 
Detroit, Mi.

A. Andriušienė 
Dorchester, Ma.

V. Petrauskas
N. Chicago, III.

M. Gečiauskas 
Manchester, Conn.

K. K. Pažemėnas 
Palos Verdes, Ca.

A. Rėklaitis
Chicago, iii.

M. Tylas
Detroit, Mi.

A. Kasnickas 
Harbert, Mi.

V. Skirmuntas 
Kenosha, Wi.

P. Stungys 
Richmond Hts.,

M. Karasa 
Baltimore, Md.

O. Mikulskienė 
Cleveland, O.

L. Barmus
Chicago, III.

M. Stark
Santa Monica, Ca.

P. Račiukaitis 
Baltimore, Md.

A. Laguckienė 
Granada Hills, Ca.

J. Lorencas
Chicago, III.

p. Emilija
Philadelphia, Pa.

R.R. Česonis 
Cinnaminson, NJ

B. Bernotas 
Cleveland, O.

V. Liaukus 
Wethersfield, Conn.

XY
Cicero,III.

B.P. Juodelis
Downers Grove,

K. Bačauskas
Woodhaven, NY

K. Černius
Chicago, III.

K. Stašaitis
Detroit, Mi.

V. Tauras
Chicago, III.

O. Kremeris
Chicago, III.

J. S. Kriaučiūnas 
Toledo, O.

A.J. Šulaičiai 
LaGrange Pk., III.

Č. Staniulis 
Bloomfield, Mi.

K. V. Katarskis 
Dayton, O.

V. Besperaitis 
Richmond Hts.,O.

E. Stanat
Chicago, III.

A. Šalkauskas 
Juno, Fla.

A. Bliudžius 
Detroit, Mi.

A.B. Gleveckas
Chicago, ’ill.

A. Tveras
Chicago, III.

K. Kaspariūnas 
Elizabeth, NJ

M. A. Žemaičiai 
Elizabeth, NJ.

K. Musteikis
Chicago, III.

A. Misiūnas 
Detroit, Mi.

J. A. Jonynai
Detroit, Mi.

K. K. Daugvydai 
Detroit, Mi.

N. M. šnapščiai 
Dearborn, Mi.
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K. Sragauskas 
Detroit, Mi.

F. Modestavičienė 
Cleveland, O.

P. Žilinskas 
Lyndhurst. O.

M.J. Eymontt 
cherry Hill, NJ

D.R. Degėsiai 
Euclid, O.

A. Petravičius 
East Lansing, Mi.

XY
Chicago, III.

P. Maleta 
Chicago, III.

A.S. Grigaičiai 
Sterling Heights, ]

H. Bagdonienė 
Chicago, III.

V. Vaškys 
Crownsville, Md.

R.A. Babickai 
Cleveland, O.

M. Kiemaitis 
Waterbury, conn.
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naujųjų pabėgėlių, lietuvių 
disidentų, iš Lietuvos pasi
traukusių, rūpesčius.

Keičiasi metų laikai, bet 
nesikeičia Balfo uždaviniai, 
nemažėja pagalbos reikalin
gų tautiečių prašymai. Nuo 
praėjusio seimo netekome vi 
sos eilės savo veikėjų. Nebė
ra mūsų tarpe garbės pirmi
ninko prelato Juozo B. Kon
čiaus, nebeturime Leonardo 

bušsįrend^ami skyrfų veik' 4^^® dėlJų?asi‘

los stiprinimo, perplanuotų 
veiklos metodų, įstatų pato
bulinimo, naujiems uždavi
niams pritaikymo ženkle. 
Sustiprintas bendradarbiavi
mas su tarptautinėmis šal
pos organizacijomis leidžia 
naujomis akimis pažvelgti į

šių metų ruduo Balfo 
darbininkams bus ypatingas 
nes kartu su kasmetinio va
jaus rūpesčiais ateina ir Bal
fo Seimas. Tai aukščiausias 
mūsų organizacijos sprendi
mo organas, kurį sudaro Bal
fo skyrių rinkti atstovai. 
Praeityje buvo įvairių užda
vinių seimų.

Šiais, 1975 metais įvyks
tančio 18-to seimo uždaviniai

V. Ramonas
Chicago, III.

J.D. Kregždės 
Cincinnati, O.

10.00

20.00

traukimo, dėl mūsų darbuo
tojų skaičiaus susilpnėjimo, 
tačiau veiklos nemanome ma 
žinti. Palaikysime rezisten
cinę dvasią pavergtoje Tėvy
nėje, neužmiršime Sibire 
kenčiančių, ištiesime pagal
bos ranką per minų laukus, 
per spygliuotų vielų užtva
ras, paspausime brolišką de
šinę Lenkijos lietuviams.

Brolių ašaros, kančios ir 
sunkumai mus visus šaukia į 
visų pažiūrų lietuvių meilės 
veiklą. Praėjusių 30-ties

metų Balfo veiklos rezulta
tai mus įkvepia, dar labiau 
sutvirtina mūsų pasiryžimą 
mažinti savo brolių vargus ir 
negandą, nežiūrint, kur jie 
begyventų, nes kaip prel. J. 
B. Končius dar 1945 metais 
kalbėjo: ‘Negali nieko būti 
kilnesnio, kaip alkaną pape
nėti, sergantį pagydyti, su
vargusį priglausti, apdengti 
ar paguosti.’

Tad, visi mieli Balfo dar
buotojai, visi aukotojai ir au
kų rinkėjai, pirmyn į naują 
darbo vagą!

Marija Rudienė 
Balfo CV Pirmininkė

MACHINE OPERATOR
Immediate opening to operate Re»in- 
Solvcnt application equipment. Prefer 
high achool graduate, over age 30, 
with productton ezperience. “Liberal 
benefita, cafeteria and free parking.

RICHMAN BROS.
1600 East 55th Street 

Cleveland, Ohio 
216-431-0200, etx. 252 

Equal Opportunity Employer M/E 
--------------------------------------(54-56)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JAN ŪSAITIS Ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

M. Tūbelytė • Kuhlmanienė

Poeto Uogos
(3)
I

sužieduotuvės
Ji sentimentaliai prisimerkė ir paslėpė savo apvalų rau 

doną veidą alyvų žieduose. - Ach, kaip jų kvapas man pri
mena mano jaunystę, pavasario vakarus Aleksote, mano 
pirmąją meilę ...

Staiga iš už plačių jos nugaros kontūrų išlindo nedidelis 
kiek perkrypęs, bet besišypsąs senelis.

- O čia mano naujasis vyras, Juozapas Strazdas! - supa
žindino ji, - Tai mano penktasis.

- Prieš du mėnesius iš pusbrolio paveldėjau šitą perei
namą trofėją! Ke-ke-ke - kratydamas svečiams rankas su
kikeno Mildos naujas patėvis.

- O dabar eikime tiesiog prie stalo. Jūs pavėlavote, 
mes visi išalkę. O ir mano patiekalai greit pradės atšalti, 
- mostelėjo valgomojo link Strazdienė.

Didelis pailgas stalas buvo kraute apkrautas Įvairiais 
valgiais, nuo kurių sklido skanus, geros lietuviškos virtu
vės aromatas.

- Garbės svečią, aišku aptarnausiu pirmiausiai, - pasa
kė šeimininkė ir, paimdama Aurelijaus lėkštę, buvo ant 
jos bededanti du didžiulius kepto kalakuto gabalus.

Aurelijus protestuodamas iškėlė ranką. - Atleiskit, bet 
aš nevalgau mėsos.

- Kaip tai? - tartum nesuprasdama ir toliau kaupdama 
lėkštę paklausė Strazdienė.

- Aš mat vegetaras, valgyti mėsą nesutampa su pagrin 
diniais mano dvasiniais nusistatymais.

- Bet šiandien jums teks padaryti išimtį. Jūs turite bū
tinai turite paragauti mano kalakuto. Tai juk mano spe
cialybė. O be to, aš jį iškepiau kaip tik jums, savo būsi
mam ženteliui.

Pagautas panikos Aurelijus žvilgterėjo į Mildą, bet ši 
tik trūktelėjo pečiais.

- Aš mielu noru sudorosiu vįsą ką jūs man čia taip vai

šingai užkaupėt, bet mėsos paliesti negaliu, tikrai 
negaliu, - pasakė Aurelijus šakutės galu nustumdamas ka
lakutą į šoną.

- Bet tai įžeidimas, tiesiog įžeidims! Iki šiol dar niekas 
mano namuose nėra atsisakęs paragauti mano kalakuto! - 
grasinančiai suraukdama antakius pareiškė Mildos moti
na.

- Betriusia, neprievartauk! - staiga netikėtai griežtu 
balsu įsiterpė Juozapas Strazdas. - Jeigu svečias nenori, 
tegu nevalgo. O aš štai dabar visiems pripilsiu vynelio!

Aurelijus vėl iškėlė dešiniąją. - Dėkui, bet aš negeriu 
alkoholio.

Beatričė Strazdienė visai apstulbo. - Kas gi čia dabar?! 
Jis nei mėsos valgo, nei vyno geria, nei tur būt... - ir ji su 
tikra motiniška užuojauta pažiūrėjo į dukterį.

- Vyno tai jis tikrai išgers, - pagavusi motinos žvilgsnį 
pareiškė Milda. - Prie kiekvienų sužieduotuvių gi reikia 
išgerti taurę vyno. Tai gi tradicija, Auriau.

- Kągi, išgersiu, -- rezignavęs atsiduso Aurelijus. - Bet 
būkit geras, pilkite tik pusę stiklo.

- Na, tad į sužieduotinių sveikatėlę! -- drauge sušuko 
Strazdai.

- Ot kad iškelsim vestuves, tai iškelsim, - ištuštinusi 
antrą vyno stiklą ir vis daugiau įrausdama pasakė Mildos 
motina. -.Net visa Philadelphiją drebės. Bus ir muzika ir 
šokiai. Pasamdysim patį geriausią visam mieste orkestrą. 
Pirmiausia, aišku bus jaunųjų valsas. Gal Mėlynasis Du
nojus? Ne, jis jau toks persenes, nusibodęs. Reikėtų ko 
lietuviškesnio, moderniškesnio ... O, dabar jau žinau! - 
nušvisdama sušuko ji. - Spaudos baliaus valsas! Ir 
lietuviškas ir taip Aurelijaus profesijai atitinkantis. Jis 
gi poetas, vadinasi spaudos žmogus. Puiku, puiku!

Strazcįienė prisimerkė ir svajingai nusišypsojo. - Ach 
kaip šitą valsą kadaise dainuodavo Šabaniauskas, kaip jis 
jį dainuodavo! O mes tik šokdavom, šokdavom. Tokie 
jauni, tokie gražūs! Aš taip save ir matau, su balta tiuline 
suknele, tokia liekna, tokia išblyškusi, tokia romantiška! 
Kaip kokia vizija! Visi sakydavo, kad tinkamesnio vardo 
kaip Beatričė mano tėvai ir sugalvoti nebūtų galėję.

Staiga pabusdama iš saldaus praeities atsiminimo, ji 
energingai mostelėjo raumeninga ranka ir sultingu kon
traltu užtraukėz;

- Dainuot ir šokt!
- Ir rytmečio laimėj svajoti! - kiek virpančiu tenoru jai 

pritarė jos nuotaikos pagautas Aurelijus.
Jiedu susikibo už parankių ir linguodami į šalis išdaina-
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Vaizdai iš
vo pirmą valso refreną. Paskui, kiek uždusę, ir suokalbi- 
niškai susiglaudę jie viens kitam iškėlė taures.

- Į tavo sveikatėlę žavioji Beatriče !
- Į tavąją kilnusis Dante!
Pasilenkdamas per stalą Juozapas Strazdas jiems dar 

sykį pripylė vyno.
- Neužmirškite, kad antrą šokį jums teks šokti su 

manim, -- koketiškai Aurelijui mirktelėjo jo būsima uošvė
- Bijau, kad tai jums nesuteiks daug malonumo. Aš 

paskutinį kartą šokau būdamas paaugliu Augsburgo lage
ryje.

- Nebijokite, kai aš jus paimsiu į glėbį, tai jūs net kojo
mis žemės nesieksite. Mes tik suksimės, tik siūbuosime.

- Ar ne juokinga, kad Mildutė ištekėjusi už Aurelijaus 
taps Uogienė? Ke-ke-ke, - iš kitos stalo pusės sukrizeno 
Juozapas Strazdas.

Žmona jam šovė rūstų žvilgsnį. - Taip jūsų vestuvės 
bus šauni, šauni puota, - bandydama grįžti prie pirmykš
tės savo temos pasakė ji. - Gersim tik šampaną, tik pran
cūzišką šampaną ir jo bus tiek, kad jis tiesiog liesis upe
liais, putojančiais, burbuliuojančiais upeliais! ...

- Brangiai atsieis tą mūsų Muldutę paversti į Uogienę, 
brangiai, -- vėl į bendrą pokalbį įsimaišęs Mildos patėvis. 
- Bet šiais infliacijos laikais net ir uogienės ...

Čia jo žodžiai tapo pertraukti Aurelijaus, kuris drama
tišku žestu abiem rankom griebėsi už krūtinės.

- Kas įvyko, ar jums bloga? - susirūpinusi pašoko šei- 
' mininkė.

- Dar ne ... - išblykšdamas pašnibždėjo Aurelijus. - 
Dar ne •...

- Tai kas Jums?
- Aš bedainuodamas ir begerdamas... neapsižiūrėjau .. 

ir... ir., suvalgiau kalakutą... net abu jo gabalus ... -- dre
bančiu balsu paaiškino jis. - Svaigalų įtakoje nebesusivo
kiau ką darąs!

Tokios katastrofos akivaizdoje niekas neišdrįso ištarti 
žodžio. Kai po kiek laiko pakildama nuo stalo šeimininkė 
visus paprašė pereiti į salionėlį išgerti kavos, Aurelijus 
nedrąsiai žvilgterėjo į sužieduotinę. - Kažin ar tavo ma
mytė turėtų Sankos?

Bet Milda beveik piktai numojo ranka. - Jeigu jau ir vy . 
ną gėrei, ir kalakutą valgei, tai dabar nuodykis ir kofeinu.

- Tu teisi, juk visa mano sistema jau ir taip apteršta, - 
nesiginčydamas sutiko Aurelijus.

- Jei taip, tai še išgerk konjako, bent linksmiau pasijusi 
--pristumdamas jam stikliuką paragino šeimininkas.

Aurelijus atmetė galvą ir jį vienu užsivertimu išgėrė.
- Aaaa, nors ir nuodas, bet skanu ! -- sučiapsėjo jis 

staiga vėl atgaudamas pirmykštę gerą nuotaiką.
Salionėlyje Aurelijus atsisėdo šalia savo busimosios 

uošvės. - Kad gi ir patraukli, ta tavo mama!O ir balsas 
koks! Na, bet iš tokio instrumento nieko menkesnio nebu 
vo galima nė tikėtis, -pastebėjo jis pagarbiai apžvelgda
mas jos viršutinę dalį.

Paskui pagriebęs Mildos pusiau nugertą stiklelį 
kilstelėjo savo kaimynės link. - Į jūsų balsą ir jo šaltinį!

Milda priekaištingai žvilgterėjo į sužadėtinį. - Auriau, 
tu perdaug geri!

- 0 kas, ar ne tu man liepei gerti!
- Bet tu jau įsikaušęs.
- Gal ir taip, bet užtat kaip malonu! Aš jaučiuosi toks 

stiprus, toks galingas. Rodosi kalnus galėčiau nuversti!

Jis prisigretino arčiau prie Strazdienės. - Pasakyk, ža 
vioji Beatričė, ar jums meilės labirintuose dar slypi nors 
viena paslaptis?

Ši prisidengė ranka burną ir sukikeno.
- Jokia. Mano žmonelė šitoje srityje tikras profesorius 

tikras profesorius, - patenkintas palingavo galva jos 
vyras.

- Auriau, ar tu nemanytum kad mums jau laikas važiuo 
ti namo? - paragino sužieduotinį Milda.

Mildute, nebūk žiauri. Leisk gi man panardyti šitoje 
hedonistinėje srovėje, kuri prasiveržusi pro mano 
puritonišką užtvanką ...

Milda pašoko nuo krėslo ir patempė Aurelijų už ranko
vės. - Jeigu tu dabar tuč tuojau neeini, aš važiuoju viena.

- O aš paskui tave atplasnosiu ant didelio riebaus kala
kuto. Tik plazdu-plazdu, plazdu-plazdu. Mes su juo berną 
tant pralenktumėm tavo sukliurusį ševroletą!

- Kaip sau nori, bet aš dabar visvien tuo savo sukliuru
siu ševroletu važiuoju namo, -ryžtingai žengdama durų 
link pareiškė Milda.

Aurelijus nenorom pakilo ir paėmęs Beatričės Strazdie
nės ranką ją ilgai ir jausmingai bučiavo.

- Iš visos širdies dėkoju už šitas epikūriškas vaišes!
Visiems atsisveikinus ir pakartotinai apsiglėbesčiavus, 

Milda ir Aurelijus pagaliau atsidūrė gatvėje.
Vive l‘amour, vive 1‘amour! - paskutinį sykį 

pamodamas ranka šūktelėjo Aurelijus Uoga.
- Vive la kompanija! - jam nuo gonkų atsakė Juozapas 

Strazdas.

Lietuvos Vyčių 

62-rojo seimo
1. Lietuvos Vyčių seimo, Įvy

kusio š. m, rugpiūčio 21-24 d. 
New Yorke, dalyviai pamaldų 
metu Maspetho lietuvių parapi
jos bažnyčioje. 2. Seimo daly
viai prie bažnyčios. 3. Simui 
Kudirkai suteikiamas Garbės 
nario vardas. 4. Pagerbiamas 
buv. kongr. R. P. Haurahan.

R. Kisieliaus nuotr.

VYČIŲ SEIMO 
REZOLIUCIJA

KADANGI, Lietuvos Vy
čiai paremia ir užgiria 
Amerikos Lietuvių Tarybos, 
Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto, ir Lietu
vių Bendruomenės pastan
gas Lietuvos laisvinimui, ir 

kadangi, Lietuvos Vyčiai 
apgailestauja, kad Lietuvos 
išlaisvinimo darbas pastar- 
ruoju laiku nukenčia nuo be
reikalingų tarpusavęs ginčų, 
ir kartais nebroliškų visiems 
mums kenksmingų žygių, ku 
rie kelia pasipiktinimą Lietu
vių tarpe, ir galimai padaro 
Lietuvius išjuokos objektais 
kitataučių akyse,

TODĖL, Lietuvos Vyčiai, 
susirinkę 62-rajame visuoti
niame seime 1975 m. rugp. 
21-24 d.d. New Yorke, ragi
na mūsų veiksnius ko grei
čiausiai užmiršti asmenines 
bei organizacines ambicijas, 
ir siekti vieno mums bendro 
tikslo:LIETUVOS IŠLAIS
VINIMO.
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EAST CHICAGOS 
ŽINIOS
PAVYKUSI GEGUŽINĖ

ALTS-gos East Chicago 
skyriaus tradicinė gegužinė 
įvyko š.m. rugpiūčio 2 d. 
Union Pier, Mich. Nežiūrint 
pasitaikiusio blogo oro (visą 
dieną lijo), žmonių prisirinko 
apypilnė Kultūros Namų sa
lė ir, grojant neolituanų 
orkestrui, jaukiai praleido 
vakarą.

Mūsų narės svečius vaiši
no namie gamintais užkan
džiais, o bare atgaivą teikė
vyrai. Gausi loterija visus vi 
liojo išbandyti savo laimę.

Skyriaus valdybai patvirti
nus gegužinės apyskaitą, 
buvo paskirstyta didesnė 
dalis gauto pelno. Pirmoje 
eilėje valdyba aptarė Vilties 
D-jos Dirvos gaisro paliktas 
pasekmes, pritarė Sąungos 
ir Vilties D-jos daromoms 
pastangoms ir toliau leisti

JEI JŪS NORITE SIŲSTI 
SIUNTINĮ - DOVANĄ Į LIETUVĄ IR 
VISAS SOVIETU SĄJUNGOS DALIS 
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

PACKAGG EXPRESS & TRAVEL AGENCY, 
Ine.

(Licensed by Vnešposyltorg)
VYRIAUSIA IŠTAIGA

1776 Broadway, N. Y. 10019
Siuntiniai, siunčiami pec mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu 
laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų 
įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA’.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasi
rinkimui įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir 
kitų daiktų.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, moto
ciklams, šaldytuvams, televizijos imtuvarrik ir įvairioms kitoms sovietinėms 
prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems giminėms. 
Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mū
sų skyriuje.
Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MUSŲ SKYRIAI:
• ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street___________________________435-1664
• BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street___________ ________ „_______ 342-4240
• BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 MčDonald Avenue____________________ 467-6465
• BUFFALO, N. Y. — 701 Fillmore Avenue ___________________________ 895-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue__________ .486-2818
• CHICAGO, ILL. — 1855 West 47 Street ............ •_.........................376-6755
• CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 West 69 St. .. ................    925-2787
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue ____________________771-0696
• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue ......................................... .365-6780
• FARMINGDALE, N. J. — Freewood Acres, Rt. 9____________________ 363-0494
• HAM1RAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue________________ 365-6740
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Avenue_____________________ 249-6216
• MIAMI BEACH. Fla. 33139 1201 17 St...........................................................(305) 673-8220
• LOS ANGELES, CALIF. — 159 So. Vermont Avenue_________________ 385-6550
• NEWARK, N. J. — 378 Market Street............................................................... 642-2452
• NEW YORK, N. Y. — 78 Second Avenue .........................................................674-1540
• NEW YORK, N. Y. — 141 Second Avenue........................................................475-7430
• PHOENIX, Ariz. 85027 — 22C47 N. Black Canyon Hwy...„.................... , (602) 942-8770
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue ............_.........................769-4507
• RAHWAY, N. J. — 47 East Milton Avenue_________  381-8800
• SILVER SPRINGS, Md. 20910 - 622 Ellsvorth Dr................................. (301) 589-4464
• SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue............................................. .257-6320
• SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street .......................................475-9746
• TRENTON, N." J. — 1152 — Deutz Avenue......................................................392-0306
• UTICA, N. Y. — 963 Bleecker Street...........................  732-7476

ęSotfmMcte't dctienGfyiaue'tei

ASK for DAB
THE WORLD FAMOUS GERMAN BEER 
at your clubs, restaurants,

and beverage stores.
You wjll likę it!

Distributor: Beverage Distributors Ine.
> , E 38th & King Avė. — Tel. 431-1600

Dirvą. Įstatų ribose, valdy
ba paskyrė $100 padidinti 
Vilties d-jos įnašą, o didesnę 
sumą galės paskirti tik visuo
tinas susirinkimas, kai paaiš
kės realūs planai apie Dir
vos leidimą. Be to, posėdžio 
metu valdybos nariai sume
tė antrą šimtinę ir nutarė 

pravesti vajų visų narių ir 
prijaučiančių tarpe.

Lygiai jautriai valdyba at
siliepė ir į LB East Chicagos 
apylinkės valdybos prašymą 
paremti III Jaunimo Kongre 
są. Įvertindama jaunimo 
pastangas ir įdedamą darbą 
į Kongreso ruošą, jų išlai

doms sumažinti, paskyrė 
taip pat $100.

Margučio radio valandėlei 
nuolatiniam mūsų renginių 
propaguotojui, paskirta $20.

Skyriaus valdyba nutarė 
suruošti K. Čiurlionio 100 
metų gimimo minėjimą ir 
tam tikslui sušaukti susirin
kimą spalio pabaigoje.

LB VIETOS APYLINKĖS 
VEIKLA

Po pavykusios geguži
nės, valdyba sukoncentravo 
savo dėmesį į III Jaunimo 
Kongresui uždėtos kvotos iš 
pildymą. Krašto vldyba mū
sų apylinkei paskyrė $900 
kvotą. Dėl gyventojų kai
tos, lietuvių skaičius šioje 
apylinkėje yra žymiai suma
žėjęs, o esantieji tarpusavy
je susiskaldę. Net buvo pra
dėta rinkti aukos neautori
zuotų asmenų ir ne su Jauni
mo Kongreso aukų lapais. 
Kur surinktas aukas siųs tuo 
tarpu žinių nėra.

Šiuo metu yra surinkusi 
per $600 ir mano, kad kvotą 
išpildys.

NETIKĖTA MIRTIS

Vytautas Steikūnas, 26 m. 
staiga mirė 1975 m. rugpiū
čio 26 d., namuose. Buvo bai 
gęs Purdue universitete kū
rybinę rašybą ir dirbo savo 
srityje.

v • o

pasirinkimas fį 
pas vienintelį 
lietuvį kailininke] 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINĄ
Tel. 263-5826
(įstaigo.) ir
677-8489 (buto)

\-<4 V ..
185 North Wabash Avenue 2nd Floor 

Chicago, III. 60601

Vytautas buvo jauniau
sias vaikas Jono ir Monikos 
Steikūnų šeimoje. Prieš tris 
metus mirus tėvui Jonui 
Steikūnui, motina deda daug 
pastangų vaikus išlaikyti 
lietuvių bendruomenėje.

Didžiame skausme liko 
motina Monika Steikūnienė, 
brolis Algirdas ir sesuo Da
nutė su šeima.

Tegu būna lengva jam sve 
tinga Amerikos žemelė.

(aj)

• ANTANAS MIKAILA, 
teisininkas, buvęs Apeliaci
nių Rūmų prokuroras, gyve
nąs Australijoje, šiuo metu 
vieši JAV ir lankėsi Los 
Angeles, Chicagoje, Bostone 
Putname ir kt. vietovėse.

• SOL. KAZIO JAKUČIO 
koncertas įvyks rugsėjo 27 d 
Brooklyne, Kultūros Židiny
je. Visas pelnas skiriamas 
Kultūros židiniui.

• SIMAS KUDIRKA Lie
tuvos Vyčių Seime rugpiūčio 
23 d. buvo pakeltas į Garbės 
Narius.

• ALEKSANDRAS 
CHAPLIKAS, SLA vicepre
zidentas, atsiuntė Dirvai 
sveikinimą iš Havajų, kur 
šiuo metu atostogauja.

• M.K.ČIURLIONIO 100 
metų sukakčiai atžymėti, 
Brooklyne, Kultūros Židiny
je rengiamas minėjimas spa
lio 17-19 d.
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KŪRYBA IR MOKSLAS
LIETUVIU TAUTINE KULTŪRA NEMARI

Tautinės kultūros sąvoka 
labai plati. Ją galima įvairiai 
apibrėžt. Žmogus gyvena ne 
vien paprastu kasdieniniu 
maistu. Jam reikalingas ir 
dvasinis maistas. Turi ne 
vien tik kūną prisotinti, bet 
ir sielą prižiūrėti. Tauta 
turinti daug tautiečių pasižy- 
minčių tauriomis ir kilniomis 
sielomis, tampa garsi, atkrei
pia pasaulio dėmesį. Tokia 
tauta niekada nemiršta. 
Nors ji būtų didžiausio prie
šo pavergta, skaudžiausiai 
engiama, jos nariai persekio
jami, jie visvien lieka ištiki
mi savo ir jos kultūrai. Nū
dien tokioje būklėje yra atsi
dūrusi mūsų tauta.

Kultūringas žmogus -di
dingas, brangus ir ir garbin
gas žmogus. Nepaprastai di
delius turtus jis slepia savy
je. Jis gali tautinę kultūrą 
perduoti sekančiosioms kar
toms, arba palikti savo kūry
bos turtą, kuris pasidaro am
žinas, nemirštamas. Jo 
kūnas, kad ir miręs, bet jo 
sielos išreikštais turtais 
žmonija naudojasi, gėrisi 
ir džiaugiasi. Mes gyvenda

mi svetur, tarp kitko rūpina
mės ir dvasine kultūra. Tai
gi, nepakanka būti geru 
darbininku, amatininku, pre 
kybininku, arba kokios nors 
įmonės aukštu pareigūnu. 
Nepakanka turėti daug pini
gų ar gražiai įrengtą reziden
ciją. Šalia visa to reikia susi
rūpinti savo sielos kultūros 
kėlimu ir vystymu. 0 kadan
gi esame lietuviai, tai ir kal
bame apie lietuviškąją tauti
nę kultūrą, svarbiausią mais
tą mūsų tautai.

Nuo Lietuvos-Lenkijos 
valstybės galutino iširimo ir 
padalinimo, lietuviai negalė
jo savo tautinės kultūros 
kurti ir vystyti, nes tauta 
buvo patekusi Rusijos carų 
vergovėn. Iš tų laikų ir da
bar dar turime tik iš lūpų į lū
pas perduotas gražias lietu
viškas dainas, padavimus, 
papročius. Jas kūrė lietuvių 
liaudis, nes inteligentų anuo
met labai mažai tebuvo. 
Žiauri vergija ir sunki bau
džiava neleido ir nesudarė 
sąlygų lietuviams inteligen
tams atsirasti. Bet vėliau 
jau radosi vienas kits ir mo-

JONAS MIŠKINIS

kytas lietuvis. Iš mažosios 
Lietuvos pasirodė pirmieji 
lietuviškos kultūros pasiun
tiniai. Mažvydas paruošė 
pirmąją lietuvišką knygą. O 
kiek vėliau K. Donelaitis pa
sirodė su pirmąja lietuviška 
pasaulinės literatūros knyga. 
Nuo to laiko ėmė reikštis 
visa eilė naujų rašytojų, tau
tos žadintojų. Kasmet veikė
jų skaičius didėjo, lietuvių 
susipratimas stiprėjo. Dėka 
dr. J. Basanavičiaus leidžia
mos Aušros ir dr. V. Kudir
kos Varpo, tautinis kultūri
nis gyvenimas krutėjo, vys
tėsi, plėtėsi ir stiprėjo. Nors 
ir užėjo Didysis karas, bet 
jam nepasisekė, esant ir sun
kiausioms gyvenimo sąly
goms, Lietuvos tautinį kultū
rinį gyvenimą sustabdyti.

Vadinasi, tauta pasiekia 
ko trokšta, kai moka ir gali 
sujungti saviškius ir pakreip
ti jų jausmus, mintis ir valią 
viena linkme. Tauta laimi, 
kai vieningai vykdo savo 
sprendimus ir savo žodį pa
sako laiku.

1918 metais prisikėlėm dėl 

to, kad mms švietė Mindau
go ir Didžiojo Vytauto laikų 
paveldėta didelė Lietuvos 
nepriklausomybės idėja; dėl 
to, kad turėjom tai, ko reikė
jo kovai laimėti -- ryžtingą 
valią ir vienybę. Tūkstan
čiai mūsų protėvių savo dar
bais ir gyvybės aukomis per 
šimtmečius kvėpė mums tė
vynės meilę, mokė vieningai 
jausti ir veikti, kūrė gaivi
nančią laimėjimo viltį. Lie
tuvos nepriklausomybės at
kūrimo idėja buvo subrendu
si ne tik mumyse, bet ir tau
tos gilumoje, šimtmečiais 
anksčiau.

Lietuva yra tiltas tarp Ry
tų ir Vakarų kultūrų; ji yra 
tų skirtingų kultūrų sūkury
je. Tačiau Lietuva turi dar 
ir savą, lietuvišką kultūrą. 
Sovietų Rusijos bolševikai 
okupantai daro lietuvių tau
tai, jos ateičiai ir jos kultūrai 
didelę žalą, ypač skaudžiai 
žaloja bręstantį jaunimą, 
kuris jau nebeprisimena ne
priklausomos Lietuvos kul
tūrinio gyvenimo.

Nebegalim įsivaizduoti to
kio išskirtino žmogaus, kuris 
neturėtų paveldėtų savo tau 
tos ypatybių. Tik ten jis gali 
tarpti, kur įgimtieji tautiniai 
ir kultūriniai ypatumai ran
da atitinkamas sąlygas, bū
tent, savoje tautoje.

Žmogus pasaulin atsineša 
jau palinkimą siekti gėrio. 
Beieškant gėrio, apsistoja- 
ma ties savo tautos kultūra, 
nes patsai žmogaus instink
tas sako, kad tauta yra tasai 
šaltinis, kuris jį apdovanojo 
kultūros turtais. Tie, kurie 
nutraukia ryšius su savo tau
tos kultūra, tradicijomis, pa
pročiais, tampa lyg nauji be
namiai, kurie savo tarpimui 
bei tobulėjimui neberanda 
tinkamų sąlygų. Su tokiu sa
vęs išrovimu seka ir sielos 
nuskurdinimas.

Tarnavimas savo tautai 
reiškiasi aktyviu darbu, gi
nant ją nuo neigiamų įtakų, 
didinant jos moralines jėgas, 
apsaugojant gyvenusių kar
tų sukurtus kultūrinius tur
tus. Taigi tarnavimas tautai 
ir naudojimasis jos kultūri
niais lobiais gali būti įvairus, 
bet tikslas tegali būti vienas 
-- tautos laisvė, didybė ir gar 
bė. Savoji tauta yra vienin
telis ramstis, kuris palaiko 
mūsų tautinių pažiūrų ir įsi
tikinimų tvirtumą ir nelei
džia jiems iš mūsų širdžių iš
blėsti. Savo lietuviškos tau
tinės kultūros pozicijas ne 
tik turime atlaikyti, bet dar 
labiau jas išplėsti, nes jos rei 
kalingos mūsų tautos laisvės 
kovai, ypačiai mums esant 
išeivijoje, bei tremtyje.

Išskirtina:
SOCIETY PRISTATO
DU NAUJUS PLANUS ŽMONĖMS 
SU SOCIAL SECURITY

Pirm negu jūs pasirašysite, kad -- 
pagal naują Federalinės Valdžios planą 
-jūsų Sočiai Security čekis gali būti tie* 
sioginiai siunčiamas jūsų banko sąskai- 
ton, jūs turėtumėte žinoti, jog Society 
gali pasitarnauti jums daugiau, kaip ko. 
kia kita finansinė institucija mieste.

Kaip?
Todėl, kad Society National Bank, ir 

tik Society, siūlo jums dviejų planų ga
limybes pilnai apsaugoti ir džiaugsmin
gai pasinaudoti Sočiai Security paja
momis.

Planas 1:
Jeigu jūsų Sočiai Security čekiai bus 

tiesioginiai įnešami į Society ir jūs pa
laikysite minimumą $500 balansą regu
liarioje taupymo sąskaitoje, jūs galėsi
te pasinaudoti Society’s Retirees’ Plan, 
kuris suteiks jums ...

1. Garantuotą jūsų Sočiai Security če
kio sumą kiekvieno mėnesio trečią 
dieną.

2. Žymią nuolaidą išsimokėjimo pasko 
lų procentams.

3. Nemokamą patarnavimą ir asmeni
nius čekius jūsų čekių sąskaitai.

4. Nemokamą taupymą paštu - 
Society apmokės pašto ženklus.

5. Nemokamą perkėlimą jūsų santau
pų iš čekių į taupymo sąskaitą.

6. Automatišką mėnesinį procentų, 
gautų už $5000 ar daugiau jūsų turi
mų santaupų Society Bonus Pass- 
book Account ar Savings Certifi- 
cate, perkėlimą į jūsų čekių sąskai
tą.

7. Nemokamus Travelers Checks.

Planas 2:
Jeigu jūs negalėtumėt pasinaudoti 

Society’s Retirees’ Plan, jūs vistiek ga
lite laimėtis su Sočiai Security Direct 
Deposit planu. Tai yra patogesnis bū
das apsaugoti savo pajamas ir sutaupy
ti laiką. Tik sustokite savo apylinkės 
Society skyriuje ir paprašykite Govern

ment Form SF-1199. Užpildykite for
mą, kuri patvirtiną jūsų čekių tiesiogi
nį įnešimą į jūsų reguliarią taupymo ar 
čekių sąskaitą. Society toliau viską 
tvarkys.

Saugumas ir patogumas ... Šis Direct 
Deposit Plan turi tikrus privalumus. Ir 
kada jūs nesate naipuose, jums nebėra 
reikalo rūpintis. Jįisų čekis yra banke, 
ne pašto dėžutėje Ir nėra net prielai
dos, kad jūsų čekis gali būti pamestas 
ar pavogtas. Taigi, sustokite Society 
skyriuje kuris jums patogiausias ir pa
sinaudokite vienu iš siūlomų planų.

Žkctefu
4 NATIONAL*“*BANKof CLEVELAND

A SOCIETY CORPORATION BANK
Deposits Insured to $40,000

Member FDIC

I^IDĖMKIT, SOCIETY TURI 24 SKYRIUS PRIEMIESTYJE, KURIE ATIDARI KIEKVIENA PENKTADIENI, 
IKI 6:00 IR ŠEŠTADIENIAIS RYTE NUO 9:30 IKI 12:30.
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ALT S-gos Philadelphijos skyrius 
kviečia visus dalyvauti 

Genčs Ugianskienės ir Petro Tutino

KONCERTE,
kuris įvyks šeštadienį, spalio 4 d., 7 v.v. 

LIETUVIŲ NAMUOSE Philadelphijoje, 
2715 E. Allegheny Avė.

Bilietus galima užsisakyti iš anksto pas:
P. Didelį (tel. DE 8-9380) ir V. Matonį 
(tel. CE 6-7923).

Genė Ugianskienė
Po koncerto šokiai, grojant geram orkestrui. 
Veiks baras ir turtingas bufetas. Petras Tutinas

LB KVIEČIA PADĖTI DIRVAI
JAV LB Krašto Valdybos 

pirmininkas Juozas Gaila , 
rugpiūčio 31 d. aplinkraštyje 
LB apygardų ir apylinkių 
valdyboms rašo:

‘Gyvenime labiausiai verti 
name tai, ko neturime. Štai, 
po DIRVĄ ištikusio naiki
nančio gaisro, laikinai jai ne
pasirodant, turbūt, ne vien- 
nas pajutome spragą. Regi
mai pajutome, kaip stipriai 
lietuviškas gyvenimas remia
si spauda ir kiek mes esame 
skolingi spaudos darbuoto
jams, kurių pasišventimu 
lietuviška spauda išsilaiko. 
Krašto Valdybos vardu, pra
šau visas apylinkių valdybas 
pagal išgales, paremti nelai
mės ištiktą DIRVĄ, nes ir 
kukliausia auka padės jos lei
dėjams tęsti darbą. Ta pačia 
proga noriu priminti, kad šią 
žiemą vėl pradėsime spau
dos platinimo vajų, tikėda
miesi žymiai geresnių rezul
tatų nei praeity. Šį kartą 
prašome visas valdybas su
rasti savo apylinkėse asme
nį spaudos platinimo reika
lams. Jo adresą ir telefoną 
malonėkite pranešti mūsų vi 
cepirm. Rimui Česoniui, ku
ris rūpinsis spaudos platini
mo reikalais ir palaikys tie
sioginį kontaktą su apylin
kių spaudos platintojais.’

Toliau šiame aplinkrašty
je primena:

‘Vienas iš svarbiausių LB 
uždavinių yra lituanistinis 

švietimas. LB Švietimo tary 
ba sudaro prgramas, remia
ma Lietuvių Fondo leidžia 
vadovėlius ir skaitinius, or
ganizuoja mokytojų savaites, 
lituanistinius kursus, tačiau, 
mokyklų organizavimų, jų iš 
laikymu tenka rūpintis apy
linkėms. Nepaslaptis, kad 
mūsų lituanistinėse mokyklo
se kasmet mokinių skaičius 
mažėja. Esam realistai ir ži
nome, kad laikas ir aplinka 
savo daro, bet ar dedame už
tektinai pastangų paveikti 
tuos tėvus, kurie savo vaikų 
nebenori leisti į mokyklas? 
Nepalikime lituanistinių mo
kyklų vien tik tėvų komite
tams, bet stenkimės visomis 
išgalėmis, jomis rūpintis, jų 
darbą remti ir jų išlaikymą 
laikyti svarbiausiu apylin
kės valdybos uždaviniu.’

*
‘Šiuos metus esame pa

skelbę vysk. M. Valančiaus 
ir K. Čiurlionio metais. Dau
gelis apylinkių metų pradžio
je tinkamai šias sukaktis at
žymėjo. Norime priminti, 
kad metai dar nėra užsibai
gę ir kad dar yra pakanka
mai laiko minėjimams su
ruošti.’

♦

‘Vasarai baigiantis prieš 
akis vėl iškyla mūsų kasdie
niniai rūpesčiai ir darbai.Š. 
m. Gegužės 4 d. aplinkrašty
je pastebėjau, kad didžiau
sias mūsų, o tiesioginiai Pa

saulio LB valdybos rūpestis, 
tai lėšų sukėlimas III Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Kon
gresui. Iki šiol aukų tegauta 
tik iš 27 apylinkių, kvotas iš
pildė vos 4 apylinkės ir Be- 
verly Shores liet, klubas 
...Turime pripažinti, kad lai
kas aukų rinkimui buvo 
tikrai nepalankus: Simo 
Kudirkos vajus stipriai pra
tuštino aukotojų kišenes, gi 
atėjusi vasara visiškai su
stabdė aukų rinkimą jauni
mo kongresui.

Pagaliau, atėjo laikas su
krusti ir įsijungti į darbą. Ne 
norėdami Jūsų dar daugiau 
apsunkinti, nutarėme visas 
LB mėnesio aukas skirti tik 
jaunimo kongresui. Mes, 
Krašto valdyboje, kaip nors 
išsiversime ir su turimais fi
nansiniais ištekliais, tačiau, 
jei kongreso rengėjai ne
gaus paramos -- III Jaunimo 
Kongresas neįvyks. Tad per 
žvelkite savo kvotas, sudary 
kitę lėšų telkimo komitetus 
ir pradėkite darbą.’

Jus sunkiai dirbate 
jūsų sutaupoms. 

Mes dirbame sunkiai, 
kad jas apsaugotumem.
Tokiame neužtikrintame kaip šiame laikotarpy, jūs tikrai norite 

žinoti, kad jūsų santaupos yra saugios. Cleveland Trust banke jūsų pi
nigai yra taip saugūs, kaip niekur kitur, nes Cleveland Trust yra vie
nas iš didžiausių ir labiausiai apsaugoto bankų krašte.

Jūsų pinigai yra pilnai apdrausti Federal Deposit Insurance Cor- 
poration iki $40,000. Per kombinaciją keletą skirtingų planų, tačiau, vy
ras ir žmona gali pakelti apdrauda iki $200,000. Pavyzdžiui, kiekvienas 
gali turėti individualią taupymo sąskaitą, kas duoda jums $80,000 ap- 
draudą ir bendra sąskaita duoda papildomai $40,000 apdraudą. Ir kiek
vienas gali paimti Payable-On-Death Account, kas duoda viso apdrau
dą iki $200,000.

Tad kodėl neatidaryti taupymo sąskaitą jūsų kaimyniniame Cleve
land Trust skyriuje? Mes siūlome reguliarias taupymo knygutes su ne
mokamais čekiais ir padieniais procentais, kada jūs laikote balanse 
$500 ir daugiau. Mes taip pat turime kitus padienio procento taupymo 
planus, kaip pajamų ir investavimo knygutes ir investavimo pažymė
jimus.

U CLEVELAND TRUST
Member FDIC

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
734% — 6 metų su $1,000, minimum. 
7 ’/j % — 4 metų su $1,000, minimum. 
6 % % — 30 mėn. su $1,000, minimum. 
6'/j% — 1 metu sų $1,000, minimum.

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

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

Saint
Kjittioiiy{savings

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

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

Juokas Gribauskas, vedėjas



9
1975 m. rugsėjo 18 d. DIRVA

‘51

r /i

•\'A
,1

f I
I 1

Chicagon suvažiavę buv. Kaune jėzuitų gimnazijos auk
lėtiniai neša vainiką prie buvusiems dėl Lietuvos laisvės 
paminklo. Prieky Vilko pirm. dr. K. Valiūnas, inž. A. Ven- 
gis (lygiai po savaitės širdies smūgio ištiktas mirė), muz. 
A. KaCanauskas ir kiti.

• DARBO dienos savaitga
lį į Chicagą buvo suskridę 
buv. Kauno jėzuitų gimnazi
jos auklėtiniai paminėti gim
nazijos 50 metų sukaktį. 
Gimnazija pradėjo veikti 
1924 m. su 30 mokinių, o 
1934 m. jau joje mokėsi 450, 
jų tarpe paskutinio neprikl. 
Lietuvos prezidento A. Sme
tonos sūnus Julius, miręs 
Clevelande praeitame gruo
dyje* l gimnazijos 50 m. su
kakties minėjimą suvažiavo 
per 70 buvusių jos auklėti
nių, jų tarpe matėsi nemažai 
menininkų, iškilių visuome
nininkų, gydytojų, inžinierių 
Pats jauniausias suvažiavi
mo dalyvis buvo, turbūt, M. 
Jakaitis, LB Vidurio Vakarų 
apyg. valdybos pirmininkas, 
toje gimnazijoje mokęsis 
1944 m., kai gimnazija oficia
liai jau nebebuvo jėzuitų 
žinioje. Suvažiavimas turė
jo tris pagrindinius punktus: 
akademiją Jaunimo centre 
su sol. D. Stankaitytės kon
certine dalimi; kun. J. Kidy
ko atlaikytas mišias už 
mirusius ir laisvės kovoje žu 
vusius gimnazijos auklėti
nius jėzuitų koplyčioje ir 
banketą Lieponių dvare, kur 
smagią, linksmą programą 
atliko jėzuitų gimnazijos 
absolventas akt. V. Žukaus
kas iš New Yorko. Atidary
damas akademiją, kurioje da 
lyvavo apie 200 žmonių, ren
gėjų k-to pirm. akt. Z. Molie- 
jus pabrėžė: ‘Mes daug ko šį 
vakarą pasigendame. Mūsų 
mokytojų ir mokinių, kurie 
jau žemišką kelionę yra už
baigę ... Ne vienas jų buvo 
išėję į tėviškės miškus 
tautai laisvės pirkti, ne vie
nam iš jų, kaip poetas sako, 
krūtinės kraujo rožėmis pra
žydo, ne vieno jų kaulai ilsi
si Sibiro plotuose ir gal 
mums visai nežinomų vieto
vių kapinynuose ...’

D. Vakarės nuotr.

ir spalvingai. Sudarius gar
bės prezidiumą, kurio centre 
sėdėjo jėzuitų gimnazijos 
auklėtinis, Vliko pirm. dr. K. 
Valiūnas, Lietuvos gen. kon
sule J. Daužvardienė, jėzui
tų vyresnysis kun. J. Borevi- 
čius ir kt„ tos pačios gimna
zijos auklėtiniui akt. K. Ože^ 
liui vadovaujant, prabėgo 
keli įdomūs prisiminimų žo
džiai, tarti liet, jėzuitų vyres
niojo kun. J. Borevičiaus, 
gimnazijos absolvento V. 
Statkaus ir buv. gimnazijos 
mokytojo kun. J. Raibužio. 
Trumpus, prasmingus sveiki

nimus tarė Lietuvos gen. 
konsule J. Daužvardienė ir 
Vliko pirm. dr. K. Valiūnas. 
Akt. K. Oželis perskaitė visą 
eilę pavardžių tų žmonių, 
kurie suvažiavusius absol
ventus sveikino raštu. Sol. 
D. Stankaitytės atlikta meni' 
nė dalis, akompanuojant 
muz. A. Vasaičiui, buvo tur
tingas meninis įnašas gerai 
suorganizuotai ir pravestai 
akademijai. Bene įspūdin
giausia buvo, kai meninei da 
liai pasibaigus solistė su 
akompaniatorium pasiliko 
scenoje ir su visais susirinku 
siais sudainavo ‘Lietuva 
brangi’. Suažiavimo ir minė
jimo rengėjų atstovai V. 
Numgaudas ir A. Vengris 
(staiga ir netikėtai miręs 
rugsėjo 5 d.) visų suvažiavu
sių auklėtinių vardu liet, jė
zuitų vyresniajam kun. J. Bo 
revičiui įteikė kieliką ir pate 
ną, kad jis ir kiti jėzuitai mi
šių aukose prisimintų miru
sius ir žuvusius gimnazijos 
auklėtinius, o taipogi ir tuos 
‘išdykėlius’, kurie jaunystė
je grėtė gal nemažai pokštų, 
bet dabar išaugę rimti vyrai 
ir ne vienas jų iš širdies dir
ba ir lietuvybės dirvonuose. 
Aplamai suvažiavimas ne 
niekino, bet garbino nepri
klausomą Lietuvą ir tuos 
buvusius gražius laisvės lai
kus. Suvažiavimo ir minėji
mo proga išleistas specialus

l' ‘Mūsų žinių’ nr., redaguotas

FatherAndrew M. Greeley

The story of Simas Kaselionis is

• DVI valandas užtrukusi 
akademija praėjo sklandžiai

enough to break your heart.
He is a janitor who polishes 

stairways and rail- | 
ings in a famous old I 
Chicago building cal- I 
led the Rookery. He | 
manages to save 
$500 every year of 
his meager earnings 
to offer as a prize for 
the year’s best short 
story in Lithuanian.

This year he is 
going to raiše the 
because of inflation.

Lithuania—in case you have not I 
I heard of it—is a tiny country that was
| swallowed up by Salinist Russia. Our 

president was recently in Helsinki 
signing a treaty legitimating that 

| international crime.

Have you ever heard any liberal 
clergy or journalists or professors

■ protesting what happened to Lith-
1 uania? Was there any mention of that
■ . , country in the bicentennial discussion
■ guide of the American bishops? The
■ trouble with the Lithuanians, you see, 

is that they’re white and hence can’t be 
part of the Third World. So none of our

I !! ■«—M

•'■ail
Audronė (Simonaitytė) ir dr. Andrius Gaižiūnai.

jėzuitų gimnazijos auklėti
nio žurn. A. Pužausko, skir
tas Kauno jėzuitų gimnazijai 
Leidinyje sudėta įdomi isto
rinė medžiaga ir nuotraukos 
iš anų laikų. Suvažiavime ša 
lia kitų matėsi ir šie jėzuitų 
gimnazijos auklėtiniai:muz. 
A. Kačanauskas iš New 
Yorko, Dirvos bendradarbis 
V. Meškauskas, muz. A. Šim 
kus, kitą dieną vargonavęs 
mišioms, akt. V. Žukauskas 
iš New Yorko, dail. A. Ku- 
rauskas, rašyt. Č. Grincevi- 
čius, A. Bražėnas iš Detroito 
dr. Valadka iš Toronto ir 
daug kitų. Sekmadienio 
vakare įvykusiame bankete 
susirinko apie 150 žmonių. 
Stambia auka banketą parė
mė jėzuitų gimnazijos auklė
tinis J. Lieponis, kurio 
dvare banketas vyko. Man 
teko minutę-kitą pasikalbėti 
suVliko pirm. Dr. K. Valiū
nu ir jis išsireiškė, kad iš Vli
ko pirm, pareigų greit pasi
trauksiąs. žinia, žinoma, ne
oficiali, bet kai ją užgirsta ko-

respondentas, tai jo pareiga 
painformuoti ir visuomenę.

• CLEVELANDE išeinan
tis katalikų diecezijos laik
raštis ‘Catholic Universe Bul 
letin’įdėjo žinomo kolumnis- 
to, rašančio ir Chicago Trib
ūne, kun. A.M. Greeley raši
nį ‘We snub our ethnic herit- 
age’. Įdomu, kad straipsnis 
paskirtas žinomam Dirvos 
novelių konkursų mecenatui 
Simui Kašelioniui pagerbti. 
Žurnalistas nustebintas, kad 
tas vyras, kurs tiesioginę 
duoną uždirbdamas turi 
valyti laiptus, sugeba kas 
metai sutaupyti po $500, 
šiais metais pakėlęs iki $600, 
ir tuos pinigus paskirti 
premijoms, žurn. kun. M.A. 
Greeley straipsnyje cituoja 
įdomius S. Kašelionio pareiš 
kimus apie lietuvių kultūrą, 
apie praėjusius skaudžius 
Stalino laikus okup. Lietuvo
je, prisimenamas S. Kudirka 
ir t.t. Iš to mes matome, 

(Nukelta į 10 psl.)

’ CATHOLIC UNIVERSE BULLETIN, AUGUST 22,1975

5^e snub our ethnic heritage

A

award to $600

brightyoung nūn. .nd prie*. Irom the thre.teDtag th. oU»r Republk
Center for Conccrn are at all concerned 
about Lithuanians.

And of course there are some 
Lithuanian Americans. Likę the Poles, 
they’re chauvinist hawks. Our cultural 
leaders likę George Casey, Donald 

į Campion, Abigail McCarthy or Justus
George Lawler warn them about the 
dangers of “too much” ethnicity. Simas 

į is obviously encouraging too much 
Į ethnicity by his annual award. 
g Why doesn’t be become an American 
■ likę everyone else?

Besides what could one possibly 
leam from a Lithuanian short story 
even if it were in English? What is 
there in Lithuanian culture that could 
have value for anyone? Better that it 
all be melted down in our merrily 
burning melting pot.

A nation likę ours needs a common 
culture to hold it together and people 
likę Simas Kaselionis are a threat to 
that culture because they are encourag
ing particularism and diversity; as he 
nolishes away on the stairs of ttie It taafes that to janitors who serape ‘J 
Rookery, dreaming of the greatness of together pennies by potishing bra* I 
his hentage, Simas is in fact rails J

Of ceu. se it is laudable to encouragt^Bįj 
Jewish and Black and katino cultures.^H, 
They’re not second-rate.

Būt Lithuanians are.
When I read about Simas KaselioniBt: 

I feel likę screaming terrible Celtic^B 
oaths at the leadership of the American B 
Churčh. We are the possessors of an B 
incredible variety of rich and ancient 
heritages; and we could care less about B 
them. Worse štili, we are ashamed of 
them, we wish they’d go away, we B 
make discreet fun of them. ■

Our colleges and universities pre-■ 
tend that these cultural heritages don’t O 
exist. Our leadera celebrate the q 
bicentennial by hating America and I 
ignoring its own abundant cultural J 
resources in favor of the foolishness of ] 
liheration theology. The Church pro- 1 
vides no official encouragement for 
creative work among its various 
heritages. It offers no prizes, it 
commissions no research or works of 
art, it gives no rewards for ethnic 
talent.

encouraging the second-r&te— as 
Father Campion would say—and You really gotta try hard to be thaV 

blind.
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7 DIENOS 
ČIKAGOJE...

(Atkelta iš 9 psl.) 

kaip aukštai rimti amerikie
čiai laikraštininkai iškelia lie
tuviškos kultūros mecenatą 
S. Kašelionį. Gaila, negirdė
jau interview su S. Kašelio- 
niu, kurs buvo perduotas 
Chicagoje per TV 5-jį kanalą. 
Mielam bičiuliui Kašelioniui 
jungiu nuoširdžius sveikini
mus už ištvermę ir už jo var
do išplaukimą į ‘didžiuosius 
vandenis.

• SAULĖTĄ šeštdienio 
popietę, rugsėjo 6 d., liet, šv 
Kryžiaus šventovėje , mišių 
metu liejosi vargonų muzika 
ir Dainavos ansamblio bei so 
listų S. Stankaitytės ir J. 
Vaznelio giedamos giesmės, 
ataustos tikro religinio kon
certo nuotaikomis. Tuo me
tu prie altoriaus žengė buv. 
Dainavos ansamblio meno 
vadovė muzikė-solistė Aud
ronė Simonaitytė, kur Daina 
vos ansamblio kapelionas 
kun. A. Stašys palaimino jos 
santuoką su dr. Andrium 
Gaižiūnu, vakare į Lietuvių 
Tautinius namus susirinko 
apie 150 svečių vestuvinėms 
vaišėms. Svečių tarpe daug 
buvo Dainavos ansamblio 
narių, gydytojų, Korp! Neo- 
Lituania narių, kuriai pri
klauso Audronės tėvelis ir ji 
pati. Jaunuosius pasitiko 
Audronės tėvelis ir jos glo
bėja, o taip pat ir jaunojo mo 
tina B. Gaižiūnienė. Vestuvi 
nei puotai vadovauti pakvies 
tas žurn. V. Kasniūnas. 
Invokaciją sukalbėjo kun. J. 
Borevičius, SJ. Amerikie
čiams svečiams jaunuosius 
pristatė dr. Blažys. Prieš 
pradedant vakarienę, visi pa 
kėlė šampano tostus ir Dai
navos ansamblis su solistais 
D. Stankaityte ir J. Vazneliu 
visiems pritariant, jaunie
siems sugiedojo ‘Ilgiausių 
metų’. Po vakarienės, Gai
žiūnų šeimos draugų vardu 
žodį tarė dr. Z. Danilevičius, 
buv. artimas jaunojo tėvelio 
a.a. dr. Gaižiūno draugas. III 
Liet. Gydytojų dr-jos vardu 
sveikino dr. A. Ruibienė, 
Korp! Neo-Lituania -- inž. J. 
Jurkūnas, Korp! Fraterni- 
tas Lituanca, kuriai priklau
so jaunasis, -- dr.V. Tauras. 
Dainavos ansamblio v-bos 
pirm. A. Smilga ir sekrt. D. 
Ilginytė jaunavedžiams įtei
kė Lietuvos rūpintojėlio rep
liką ir po trumpo A. Smilgos 
sveikinimo žodžio, sol. D; 
Stankaitytei vadovaujant, 
ansambliečiai sudainavo tra
dicinę ansamblio dainą ‘Kur 
giria žaliuoja’. Tos akimir
kos buvo tikrai jaudinančios 
ir įspūdingos. Paskutinis 
jaunuosius pasveikino A. Si- 
monaitytės-Gaižiūnienės įpė
dinis, naujasis Dainavos an
samblio meno vadovas muz. 
A. Jurgutis. Perskaičius 
sveikinimus raštu, daugumo
je giminių iš okup. Lietuvos, 
ir jaunieji ir visi svečiai išgy
venom kitą labai jautrią aki
mirką, kai jaunosios giminės 
perdavė okup. Lietuvoje 
gyvenančios Audronės ma
mytės vestuvinę dovaną 
savo dukrai - gražiai išaus-

Nors laikas lekia dideliu 
tempu, mūsų gyvenimą lydi 
nepaprsti pasaulio įvykiai, 
bet istorija kartojasi. Pavar
čius mūsų išeivijos dabarti
nę spaudą, prisimena Tumo 
Vaižganto prieš pusę šimt
mečio P. Klimui parašyti žo
džiai:‘Man biauru daros skai 
tyti mūsų laikraščiai, kurie 
teisybės nebeieško ir nors 
čia pats Mozė ateitų skelbda* 
mas tiesą, niekas nebeklau
sytų, nes kiekvienas savyje 
telaiko tiesą.’

Tą patį galime pasakyti da- 
bar. Po Helsinkio pasaulio is
torijai palikusios juodą šešė
lį saugumo konferencijos, 
laisvojo pasaulio spaudoje 
pasirodė kritiškų ir smer
kiančių JAV ir kitas pasira
šiusias po tuo gėdingu aktu 
valstybes. Pasirodė ir 
sąmoningai raminančių, ta
čiau daugiausia pabrėžiančių 
gėdingą demokratijos princi 
pų ir laisvųjų tautų egzisten
cijos išdavimą straipsnių.

Dar labiau šis dokumen
tas pajudino mūsų lietuvišką 
spaudą, kuri atrodo, turėtų 
būti vieningos nuomonės, iš
skyrus tarnaujančią Lietu
vos okupantui. Deja to nėra. 
Kai kuri spauda, įrodinėda
ma to įvykio nereikšmingu
mą, skelbia savo ‘tiesą’, kad 
išeivijos politiniai veiksniai 
patys galvojo ir visuomenę 
įtikinėjo, kad laisvė bus at
gauta tik nepripažinimo poli
tikos ir išviršinio spaudimo 

tą tautinę juostą su atitinka
mu įrašu. Audronė pagar
bos ženklan tą juostą uždėjo 
savo tėveliui A. Simonaičiui. 
Smagūs šokiai vyko grojant 
A. Stelmoko orkestrui, vai
šės buvo labi smagios ir tur
tingos, gi prieš vidurnktį, 
jauniesiems rengiantis išvyk
ti, atliktos tradicinės lietu
viškos apeigos, kur vėl 
tikrai gražiai skambėjo Dai
navos ansamblio dainuoja
mos apeiginės dainos. Apie 
12 vai., dainaviečiams trau
kiant ‘Pradės gaidžiai giedo
ti’, jaunieji atsisveikino su tė 
vėliais, puotos vedėjas V. 
Kasniūnas palinkėjo jiems 
gražios ir laimingos ateities 
ir abu jaunavedžiai išvyko 
povestuvinei kelionei į V. 
Europą. Pasilikę svečiai dar 
ilgokai linksminosi, nuotaika 
buvo labai pakili, nes vestu
vių puotos, ataustos tokiais 
kultūriniais niuansais, retai 
kada pasitaiko. Laimingos 
ateities Audronei ir Dr. An
driui Gaižiūnams, kurie grį
žę gyvens nebe Chicagoje, 
bet Rockford, III.

• MUZ. B. PAKŠTAS, ne
seniai atšventęs 70 m. am
žiaus sukaktį, per šios skil
ties autorių Dirvai įteikė $25 
auką. Pakštų dukra Emilija 
yra Lietuvių Žurnalistų Są
jungos vicepirmininkė ir nuo 
latinė Margučio radijo valan
dėlės talkininkė, o taip pat 
eilės lietuviškų laikraščių 
bendradarbė.

ISTORIJA KARTOJASI
EMILIJA ČEKiENĖ

pasėkoje. Užtat jie dabar 
skaudžiai pergyvena, o juk 
tai esąs paprastas ir mūsų ti
kėtasis reiškinys.

To, aišku, galėjome tikėtis 
bet kiekvienas žinome, jog 
neišvengiamai vieną kartą 
visiems teks mirti, tai natū
ralus reiškinys, visi tikime 
jog toji diena ateis, o vistiek, 
palaidoję artimą žmogų, 
labai skaudžiai pergyvenam. 
Taip ir čia. Natūralu, kad 
kiekvienas sąmoningas lietu
vis laisvame krašte, o dar la
biau pavergtoje tėvynėje 
vergiją nešantis, tokį viešą 
demokratijai smogiantį įvy
kį skaudžiai pergyvena, kai 
visą tai pavergtiesiems Vil
niaus Tiesa rugp. 7 d. pris- 
stato tokiais žodžiais :‘Pasita 
rimo metu priimti susitari
mai atitinka tuos taikaus 
sambūvio ir tarptautinio ben
dradarbiavimo, taikos ir ir 
tautų laisvės principus, ku
riuos parengė Leninas ir ku
riuos Tarybų valstybė gina 
visame savo istoriniame ke
lyje. Tarybų Sąjunga laiko 
savo pareiga prisidėti prie 
tarptatutinės padėties vysty. 
mosi kaip tik tokia linkme.’ 
Helsinkio sutarties pasirašy
mu Vakarų valstybės, par
duodamos svetimas žemes, 
tokią linkmę bent laikinai 
jiems patvirtina. Ar sąmo
ningi lietuviai galėtų tokiais 
pranešimais maitinami nere
aguoti, nepergyventi?

Nei politiniai veiksniai, 
nei visuomenė niekad netikė 
jo, kad nepripažinimas yra 
vienintelis pagrindas į nepri
klausomybę, o tik viena iš 
daugelio priemonių, palai
kanti ir kelianti pavergtųjų 
tautų moralę, ištvermę ir vii 
tį.

Yra mūsų spaudoje savo 
‘tiesą’ skelbiančiųjų, jog tiek 
politikai, tiek išeivijos lietu
vių visuomenė nematė reika 
lo išvystyti tampresnius ry
šius su tauta, atidžiau sekti 
padėtį krašte ir ragina toliau 
ruoštis ateities įvykiams vie 
toje telegramų ‘bergždžio’ 
siuntinėjimo, žinoti ką nors 
naudingo lietuvių tautai pa
siūlyti.

JAMES F.

DICKERSON
Dėkojame Cuyahoga County Cosmopolitan 
Democratic League už pristatyme; jo kan
didatūros į MAYOR OF CLEVELAND!

Poeple for Dickerson Committee, Charles T. Brown, Treas., 
Bond Court, Cleveland, Ohio 44114

Ir čia neįtikima ‘tiesa’. 
Juk politiniai veiksniai ir 
visa išeivija per 30 metų ste
bėjo padėtį tėvynėje iš įvai
riu šaltinių ir paskutinio Sol
ženicino ir gerai žino, kad 
niekas ten nepasikeitė, tik 
okupantai pasidarė gudresni 
naudoja gudresnius, tyles
nius, apgaulingesnius meto
dus pavergtoje tėvynėj ir 
išeivių skaldymui laisvam pa 
šauly. Besiruošdami ateičiai 
nukreipsim dėmesį nuo da
barties okupanto pinklių.

Ne atidžių padėties stebė
jimu, kuri mums puikiai žino, 
ma, kiek tūkstančiais tele
gramų, laiškų bei viešom di
džiulėm demonstracijom ir 
Simas Kudirka buvo išvaduo- 
tas ir Pabaltijo okupacija bei 
Lietuvos nepriklausomybės 
byla per 30 metų laisvajame 
pasaulyje palaikoma gyva. 
Jei ligi šiol okupantas pa
vergtuose kraštuose naikino 
ir įvairiais būdais kankino 
žmones, tai minėto akto pasi
rašymas jam suteikė dar 
daugiau drąsos rusinti kraš
tą, skelbti ateizmą, naudoti 
visas jam patinkamas prie
mones, nes Vakarų pasaulis 
patvirtino, kad ‘dalyvaujan
čios valstybės vengs bet ku
rio kišimosi, tiesioginio ar ne 
tiesioginio, individualaus ar 
kolektyvinio į vidaus arba už 
sienio reikalus.’

Taigi, skaitant mūsų išeivi 
joje gausiai leidžiamą spau
dą matai, kaip daug turime 
savo tiesą skelbiančių kriti
kų, barančių politinius veiks 
nius ir kitus veikėjus švel
nesniais, o kartais ir neeste- 
tiniais žodžiais už netinkamą 
visuomeninį darbą, bet nei 
vienas jų nepasiūlo geresnių 
konstruktyvių priemonių ar 
metodų, o tai būtų daug efek 
tingesnė, pagrįsta ir visų lau 
kiama jų rašinio kritika.

Bet, iš istorijos mes taip 
pat žinome, kad nieko nėra 
amžino. Griūna visos imperi 
jos ir jų diktatoriai, ne 
amžinas bus ir šis Helsinkio 
svetimų valstybių pardavi
mo aktas. Ir tai gali įvykti 
greičiau negu mes tikime.

FLORIDA
PAMINĖTA TAUTOS 

ŠVENTĖ
Po ilgesnių vasaros atostogų 
rugsėjo 6 d., Pam Beach 
Lietuvių Klubo nariai vėl su
sirinko į savo mėnesinį susi
rinkimą, kuriame buvo prisi
minta ir Tautos Šventė. Mi
nėjimas pradėtas Tautos 
Himnu. Klubo pirmininkas
J. Daugėla pasakė trumpą 
kalbą, pravesdamas istorinį 
siūlą nuo istorinio Europos 
valdovų suvažiavimo Lucko 
pilyje, kur buvo sutarta Vy
tautą vainikuoti Lietuvos 
karaliumi -- iki pasaulio poli
tikų suvažiavimo Helsinkyje 
kur faktinai buvo legalizuo
tas Lietuvos žemių pavergi
mas. Apgailėtina, kad net ir 
šis įvykis tuč tuojau sukėlė 
tiek daug nesutarimo ir skir
tingo vertinimo lietuviškoje 
visuomenėje ir jos spaudoje.

Po minėjimo buvo aptarti 
klubo veiklos reikalai. Klu
bas, kaip ir pereitais metais 
rengia Naujųjų Metų sutiki
mo balių, kuris ir šiais me
tais įvyks didžiojoje Holiday 
Inn viešbučio Pokylių salėje. 
Tad ir visi atostogautojai, 
kurie paprastai gausiais bū
riais pasirodo tuo metu mū
sų apylinkėje, turės progos 
iškilmingoje nuotaikoje ir 
lietuviškoje aplinkoje pasi
tikti Naujuosius Metus. Klu 
bo valdyba dės pastangų 
šiais metais sutikimo balių 
suįdominti įvairesne progra
ma ir parūpinti geresnę mu
ziką šokiams.

Klubo valdyba papildyta 
naujais nariais: A. Juozaitie
nė ir V. Žibąs.

Šis pirmasis rudens atnau 
jintos veiklos susirinkimas 
praėjo gražioje taikingoje 
nuotaikoje. Susirinkimui pir 
mininkavo Vladas Žibąs, sek 
retoriavo Vincas Mickus.

(dj)

FOREMAN 
NIGHT SHIFT

For approximatiy 25 man shift. 5 day 
55 to 58 hour week. Mušt have good 
working background. Tapė turning in 
O.D.-I.D. grinding. also some expe- 
rience in gear cutting and gear 
grinding desired būt not necessary. 
Excellent pay and fringes, including 
Blue Cross and Denta) plan. Out- 
standing opportunity with lapidly ex- 
panding company. Mušt have clom- 
plėtė resume prepared prior to sp- 
pointment. Contact M. V. Anderson, 
313-773 0450.

CLIPPER INDUSTRIES 

INC.

29200 CALAHAN 
ROSEVILLE. MICH nuoc.v.ui.t. m.vn.
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KALIFORNIJOS
PADANGĖJE

ELVIROS IR
PAMATAIČIU

Rugsėjo 6 dieną, šventiš
kai puoštoje Lietuvių Tau
tinių Namų salėje, buvo nuo
širdus, nuotaikingas atsisvei 
kinimas su Elvira ir Petru 
Pamataičiais. Išleistuves 
surengė specialus Rengimo 
komitetas: A. Mažeika, A. 
Valavičius, S. Batkienė, J. 
Petronis, R. Mulokas. Išleis
tuvių programa: pašnekesių 
valanda vakarienė, sveikini
mai ir šokiai. Plokštelių mu
zika buvo vakarienės ir šo
kių metu. Išleistuvėse daly
vavo apie 80 asmenų. Tai 
bendros visuomeniškos veik 
los dalyviai, organizacijų 
atstovai ir bičiuliai.

Pamataičiai gyveno Los 
Angeles mieste nuo 1949 
metų. Giliai įsitraukė į šako
tą visuomeninę veiklą. Los- 
angeliečiai pajus didelį nuos
tolį jiems išvykus. Dabar, 
pensijos sulaukę, Pamatai
čiai išvyksta į Rytus, į West- 
pointą, kur jų žentas yra gar 
siosios kariškos Westpointo 
kolegijos dėstytojas-profe- 
sorius. Ten jų laukia ir vai
kaičiai.

Išleistuvių metu paaiškėjo 
kad dr. Petras sukako 75 
metus amžiaus. Nuotaikin
gas ‘Ilgiausių metų’ buvo pui 
kus priedas prie išleistuvių 
iškilmių. Poniai Elvirai 
buvo prisegta iškilmių gėlė.

Dr. Petras Pamataitis 
daug davė Nepriklausomai 
Lietuvai. Jis teisininkas kri- 
minologas. Nuo 1923 m. kri
minalinės policijos tarnybo
je (LE t. XXI) jis įnešė mo
dernumą ir mokslą į kovą su 
piktu. Jis įsteigė laboratori
ją, Kriminalistikos muziejų, 
mokslino kadrus, taikė moks 
lo pagalbą nusikaltimams aiš 
kinti. Šias įstaigas lankė 
teisių ir medicinos studentų 
ekskursijos. Jo profesinė 
veikla atžymėtina viešumos 
užmojais. Tai ‘Dienos kovos 
su piktu’ iniciatyva. ‘Krimi
nalistikos žinyno’ sumany
mas (jis buvo red., narys). 
Parodos apie nusikalstamu
mą. ‘Policijos’ žurnalo leidy
ba ir tam talka. Daug viešų 
paskaitų.

Solenizantas buvo Lietu
vos atstovas ‘Tarptautinėje 
kriminalinės Policijos’ komi
sijoje. Nuo 1935 metų tos ko 
misijos vicepirmininkas. Pa
sitraukęs iš Lietuvos 1944 m 
jis gauna teisių doktoratą 
1949 metais Heidelbergo uni 
versitete. Tačiau Ameriko
je jam netenka dirbti profe
sijoje, kurią jis taip giliai pa
žino. Bet, už tat, laimėjo lie
tuvių visuomeninė ir politi
nė veikla. Jai jis atidavė sa
vo sugebėjimus ir laiką. Jis 
veikia LB, ALT, Sandaroje,

Jurgis Gliaudo

DR. PETRO 
IŠLEISTUVĖS

Tautinėje Sąjungoje, Teisi
ninkų draugijoje, Kongresi
nių rezoliucijų judėjime, įvai 
rių kultūrinių sambūrių veik 
loję. Jis aktyvus lietuvių 
evangelikų liuteronų veiklo
je.

Aktyvus lietuvių spaudos 
bendradarbis politiniais ir 
teisiniais reikalais (dabar 
Lietuviųžurnalistų S-gos gar 
bės teismo narys), jis itin 
reikšmingas su išsamiais 
‘laiškais redakcijai’ angliško
je plačioje spaudoje. Pasta
roji Helsinkio drama jau 
buvo jo taiklių pareiškimų 
taikiniu.

Nenuostabu, kad atsilie
piant į šakotą ir stambią jo 
veiklą, jo sveikintojų spek
tras apėmė visą Los Angeles 
lietuvių visuomeninės veik
los margumyną. Sveikinto
jų tarpe buvo ideologinių, 
konfesinių, profesinių, virš- 
partinių sambūrių atstovai.

Išleistuvėms vadovavo inž 
A. Mažeika, sveikinimų cere 
monijai pravesti pakvietęs 
E. Balcerį, kuris nuotaikin
gai ir gyvai talkino ceremo
nijai. Jis kalbėjo neolituanų 
vardu. Kun. Preikšaitis gi
liau palietė psichinę atsisky
rimo prasmę.

Alfabeto eile kalbėjo: ALT 
skyriaus pirm. V. Čekanaus
kas, Vakarų LB apygardos 
pirm. J. Činga, buv. Krimina 
linės policijos tarnautojų 
vardu K. Galiūnas, Radijos 
valandėlės vardu V. Gylys, 
Pamataičių šeimos draugų 
vardu J. Gliaudą, Santa Mo
nikos LB pirm. stud. Gricius 
šaulių kuopos pirm. K. Karu 
ža, Žurnalistų sk. pirm. prof. 
J. Kuprionis, Teisininkų dr- 
jos --1. Medžiukas, buv. Teis 
mo bendradarbių vardu S. 
Paltus, Tautinės S-gos sky
riaus - J. Petronis, LF Bičių 
lių sk. pirm. A. Raulinaitis. 
Kongresinių rezoliucijų ko
miteto pirm. L. Valiukas.

Visų lūpose buvo dr. P. Pa 
mataičio visuomeninės veik
los gebėjimo įvertinimas, ne 
paprastos tolerancijos akcen 
tas, apgailestavimas, kad Pa 
mataičiai išvyksta.

Išvykstantiems įteikta do
vanų. Tarp jų asmeniška K. 
Galiūno šeimos dovana.

Trumpu žodžiu atsakė El
vira Pamataitienė. Soleni
zantas dr. P. Pamataitis pasi
džiaugė turįs tiek daug drau
gų, ir kad jo visuomeninis 
darbas sulaukė šiltų žodžių. 
Jo gyvenimo motto paveldė
tas iš jo tėvo: tai tvarkos ir 
darbštumo pomėgis. Tuo 
dėsniu jis vadovaujasi visą 
savo gyvenimą. Kur stojęs 
dirbti, dirba kaip jis pajėgia 
geriausiai. Apie darbo rezul-

Čiurlionio reprodukcijų parodoje Comara galerijoje Los Angeles 
mieste. Iš kairės: komp. B. Markaitis.S.J., Giedra Gustaitė ir Ire
na Tamošaitienė. p, Jasiukonio nuotrauka

tatus tegali spręsti kiti. 
Solenizanto kalba buvo šilta, 
nuoširdi. Ji palydėta ploji
mais. Visų lūpose Pamatai- 
čiams skambėjo ne ‘sudiev’, 
bet ‘iki pasimatymo’!

PAMINĖJO 75 METŲ 
AMŽIAUS SUKAKTI

Vincui Juodvalkiui, gyv. 
Yucaipa, Ca., rugsėjo 5 d. su
kako 75 m. amžiaus. Ta pro
ga jo sūnūs ir duktė suruošė 
jo pagerbimui vaišes Los An 
gėlės Lietuvių Tautiniuose 
Namuose, kur atsilankė apie 
30 jo bičiulių ir pažįstamų.

Į minėjimą buvo atskridę 
iš Clevelando duktė Stefa 
Gedgaudienė su vyru ir 
sūnus Liudas su žmona ir vai 
kais. Vaišių organizavimu 
rūpinosi sūnus Vincas su 
žmona, gyv.Panorama City, 
Ca.

Pradėdamas vaišes sūnus 
Vincas perskaitė sukaktuvi
ninkui atsiųstas telegramas 
iš Lietuvos ir Amerikos. Po 
to svečiai sugiedojo sukaktu
vininkui Ilgiausių Metų.

Malonioje, šeimyniškoje 
nuotaikoje vaišės tęsėsi, šo
kant prie akordeonų muzi
kos, iki smagių paryčių.

LIETUVĖS

PAGERBIMAS

‘Lietuvės pagerbimas’ -- 
tokiu intriguojančiu pavadi
nimu Lietuvių Moterų Fede
racijos Klubas surengė jau
kų pobūvį rugsėjo 7 dieną 
Parapijos salėje.

Lietuvės pagerbimą pra
dėjo klubo pirm. Matis-Mati- 
jošaitienė, susirinkimą atida 
rydama ir kviesdama progra 
mą pravesti Aleną Devenie- 
nę. Gausi auditorija klausė
si programos prie atskirų, 
vaišėmis apdėtų stalelių. 
Tai buvo jauku, modernu ir 
erdvu.

Lietuvių Moterų Federaci 
jos ilgametė veikėja, Lietu
vos operos primadona Vin

cė Jonuškaitė-Zaunienė skai 
tė paskaitą ‘Lietuvė amžių 
bėgyje’.

Savo 40 minučių paskaito
je prelegentė pavaizdavo di
dingą lietuvės portretą tau
tos istorijoje. Prelegentė ne 
siribojo vien tik chronologi
jos faktais, bet davė puikų 
epochų koloritą. Ji įvedė 
ryškias asmenybes į epochų 
turinį. Moterys buvo ir tebė 
ra kultūros judintojos; nuo 
senų karo žygių dėl tautos 
savaimingumo iki laimėjimų 
kūrybos ir meno pasaulyje.

Lietuvė niekad nebuvus 
vergė. Ji visad buvo ir yra 
stiprus veiksnys plačiame 
tautos gyvenime. Nuo 1907 
metų lietuvės sudaro stiprų 
junginį. Lietuvių moterų 
kovos dėl teisių pilnybės 
prieš pirmąjį karą buvo 
vedamos prieš carinius įsta
tymus. Nepriklausomoje 
Lietuvoje lietuvė, viena iš 
pirmųjų visame pasaulyje, 
turėjo pilnas politines, turti
nes ir šeimos teises.

Kovingu, stipriu, energin
gu vienetu lietuvės atėjo 
tremtin. Įspūdingas ir 
našus padariniais buvo jų 
įsijungimas į Tarptautinę 
Moterų Federaciją, kuri 
priskaito apie 12 milijonų na 
rių laisvame pasaulyje. Ta 
federacija atspari sovietinės 
diktatūros atžvilgiu. Todėl 
lietuvių moterų darbas šioje 
federacijoje kartu yra dar
bas ir kova dėl Lietuvos lais
vės. Tai žymėtina ir šiais, 
1975 metais, kurie pavadinti 
kai kur ‘Moterų metais’. 
Gausu dabar moterų žymū- 
nių mokslo, meno, visuome
ninio darbo baruose. Apstu 
atsidavusių moterų darbuo
tojų visur, kur be jų talkos 
veikla sulėtėtų, pradėtų nyk 
ti. Atskiras akcentas buvo 
skirtas lietuvei motinai ir 
jos darbui lietuvybei šeimo
je išlaikyti.

Vincės Jonuškaitės-Zau- 
nienės paskaita buvo plačios 
apimties, gilių minčių, atsi- 
davusio patriotizmo ženkle. 
Iliustruodama paskaitos fo
ną, prelegentė pateikė spal

vingų detalių, efektingų epi
zodų, asmenybių profilius. 
Pagauliai suskambėjo poeto 
Ksavero Vanagaičio eilėraš
tis, prieš daugelį metų skir
tas Lietuvei. Archajiškame 
tekste išliko nesenstanti gy
vybė.

Paskaita buvo palydėta 
smarkiais, dėkingais ploji
mais.

Meno dalyje dainavo mez
zo sopranas, solistė Janina 
Čekanauskienė. Akompana- 
vos pianistė Raimonda Apei- 
kytė. Solistė atliko tris lietu 
vių moterų kompozitorių dai 
nas, jų tarpe mūsų komp. G. 
Gudauskienės. Tenka paste- 
mėti nuostabiai tvirtėjan
čias solistės pozicijas: pla
čios skalės mezzo-soprano 
medžiagos apvaldymas, tona
cijų niuansų įprasminimas, 
absoliutus familiariškumas 
su aukštomis oktavomis ir 
aktoriška sceninė poza. Ja
nina Čekanauskienė yra 
brandi koncertinė figūra. 
Pianistės R. Apeikytės talka 
kaip visada, įžvalgi. Pažymė
tina drąsa ir jėga savaran
kiškuose akompanimento pa 
sažuose.

Prelegentė ir meno prog
ramos dalyvės, kaip ir meno 
dalies vedėja, buvo apdova
notos gėlėmis.

Tenka pridurti, kad pamal 
dų metu tą dieną giesmes so
lo giedojo viešnia, turistė 
mezzo-sopranas Roma Mas- 
tienė. Tuo lyg ir buvo pra
dėtas Lietuvės pagerbimas 
parapijos salėje.

Santa Monica
TRADICINIS BALIUS

Jau trylikti metai Santa 
Monikos Lietuvių Klubas 
ruošia savo tradicinius ba
lius, kuriuos lietuviai ir jų 
draugai labai mėgsta ir gau
siai lanko.

Šiemet balius įvyks spalio 
4 dieną, šeštadienį, Miramar 
viešbutyje -- Satellite salėje 
(Wilshire BĮ. ir Ocean Avė.,

(Nukelta į 12 psl.)
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Detroito lietuviai
—— ANTANAS GRINIUS

DIRVA

PAMINĖTA TAUTOS 
ŠVENTĖ

LB iniciatyva rugsėjo 7 d. 
Detroite buvo paminėta 
Tautos šventė. Minėjimas 
pradėtas malda, Lietuvos in
tencija visose trijose lietu
vių parapijose atlaikant pa
maldas, kuriose dalyvavo or
ganizacijos su vėliavomis.

Iškilmingas minėjimas įvy 
ko Kultūros Centre. Atida
rė LB apylinkės pirmininkas 
Jaunutis Gilvydis. Įnešus or
ganizacijų vėliavas, atsistoji 
mu ir tylos minute pagerbus 
mirusius ir žuvusius lietu
vius, parapijos klebonas 
kun. Viktoras Kriščiūnevi- 
čius sukalbėjo invokaciją. 
Prof. dr. Justinas Pikūnas 
pristatė paskaitininką prof. 
Vytautą Bieliauską, kurio 
paskaitoje ‘Tauta ir jos kul
tūra’ buvo pasakyta gražių 
minčių ir išreikšta kokį kul
tūrini bendradarbiavimą su 
Lietuva mes norėtume turė
ti. Jo pasakymu, nuvažiuoti 
į Lietuvą ir ten penkias die
nas pasėdėti Vilniuje arba 
būti vežiojamiems kur komu 
nistai nori, nėra kultūrinis 
bendradarbiavimas. Jei jie 
leistų čia mūsų sudarytoms 
ekskursijoms vykti į Lietu
vą ir lankyti vietas kokias 
mes norime, bet ne tas ku
rias jie nurodo, būtų jau kas 
kita. Prof. dr. V. Bieliaus
kas yra vidurinės kartos 
žmogus, mokslus pradėjęs 
Lietuvoje, o baigęs užsieny
je, savo paskaitoje pareiškė 
kai kurias mintis, kurios 
mums ne prie širdies.

Meninėje dalyje Taura Za
rankaitė padeklamavo B. 
Brazdžionio ‘Trys vizijos’ ir 
akt. Karolis Balys -- Kazio In 
čiūros ‘Tėviškė’.

Minėjimas baigtas visiem

sugiedant Tautos Himną. 
Dalyvavo apie 200 žmonių.

MINĖSIME VILNIAUS
DIENĄ

Vilniaus krašto lietuvių 
Centro valdybos ir Detroito 
skyriaus yra ruošiama spalio 
5 d. Detroite Vilniaus 
Dieną.

8 vai. ryto šv. Antano 
parapijos bažnyčioje bus at
našaujamos mišios už Vil
niaus krašto mirusius ar žu
vusius dėl lietuvybės, bei ko 
vose dėl sostinės Vilniaus, 
lietuvius.

12 vai. akdemija Lietuvių 
Namuose. Paskaitą skaitys 
vilnietis teisininkas Stasys 
Lazdinis iš Clevelando. Me
ninę dalį atliks: S. Butkaus 
šaulių kuopos kanklininkės 
ir solistė Danutė Petronienė. 
Jai akompanuos muz. Elena 
Mykolaitienė. Taip pat ir 
akt. Algis Pesys padekla
muos kai kuriuos dalykus. 
Po minėjimo bendri pietūs.

Detroito, Windsoro ir jų 
apylinkių lietuviai kviečiami 
gausiai dalyvauti Vilniaus 
dienos minėjime.

PARAPIJOS BALIUS

Dievo Apvaizdos parapi
jos metinis balius įvyks 
rugsėjo 27 d. 7 v.v. Kultūros 
Centre. Prasidės kokteiliu 
ir po jo bus duodami skanūs 
pietūs. Visus linksmins ir šo 
kiams gros geras orkestras 
su soliste.

Rengimo komitetas balių 
smarkiai ruošiasi ir prašo vi

sus parapijiečius bei svečius 
jame kuo gausiau dalyvauti. 
Stalai ir pavieniai bilietai už
sakomi pas Jadvygą Damu- 
šienę -- tel. 354-0746, Vitą 
Neverauskienę -- 268-7312 ir 
kitus rengimo komiteto na
rius.

Bilieto kaina $12.50 asme
niui. Studentams $7.50.

• BIRUTĖ JANUŠKAI- 
TĖ rugsėjo 2 d. išvyko į 
Toronto universitetą studi
juoti farmaciją. Birutė, Pet
ro ir Birutės Januškų duktė, 
šį pavasarį sėkmingai baigė 
Windsore aukštąją mokyklą 
ir Kanados muzikos konser
vatorijoje akordeonų klasę. 
Su akordeonu keletą kartų 
dalyvavo lietuvių renginiuo
se. Birutė priklauso skaučių 
Gabijos tuntui ir yra SLA 
352 kuopos narė.

• SLA 352 KUOPOS 
valdyba rugsėjo 1 d. turėjo

SANTA MONICA

(Atkelta iš 11 psl.)

Santa Monica, Ca.). Pradžia 
7 vai. vakaro. Bus įdomi 
trumpa programa, kurią at
liks solistas Antanas Pavasa 
ris ir šokėja Ramona Alsei- 
kaitė. Bilietai su vakariene 
$10 asmeniui. Taip pat nu
matoma ir laimėjimai. Vie
tas rezervuoti prašoma pas: 
A. Devenienę -- tel. 393-1914 
E. Gedgaudienę - 399-1825, 
S. Kvečą - 393-3367 ir A. 
Markevičių -- 828-7525.

Sekantis Klubo parengi
mas, tai visiems žinomos so
listės Stasės Pautienienės 
koncertas, kuris ruošiamas 

š.m. spalio 18 d. 7 v.v. Bay 
Woman’s Club salėje, 1240 
4-th St., S. Monica, Ca.

Ten pat dailininkė Gina 
Geštautienė, kuri šią vasarą 
tobulinosi tapyboje Paryžiu
je ir tik prieš porą savaičių 
iš ten sugrįžo, išstatys savo 
naujausius paveikslus.

Visus lietuvius bei jų drau 
gus kviečiame gausiai daly
vauti baliuje ir koncerte, ma 
loniai praleisti laiką savųjų 
tarpe. Iki pasimatymo!

Klubo Valdyba

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
1975 METAIS

NAUDOKITĖS PAPIGINTOMIS 
KAINOMIS RUDENI!

5 DIENOS LIETUVOJE (1 diena Kaune) 
Skubėkite registruotis — vietų skaičius ribotas! 

American Travel Service Bureau praneša, kad 
dar. yra vietų sekančiose grupėse:

#10 — Spalio 1 d. — spalio 15 d. Iš NEW YOR
KO — $940.00. Iš CHICAGOS — $1059.00. 2 nak
tys Maskvoje, 5 Vilniuje, 3 Rygoje, 3 Maskvoje.

#11 — Gruodžio 19 d. — sausio 3 d. Kainos bus 
paskelbtos vėliau. 2 naktys Maskvoje, 5 Vilniuje, 

3 Rygoje, 4 Maskvoje.

KIEKVIENĄ GRUPĘ LYDĖS PATYRĘS KELIONIŲ 
VADOVAS.

EKSKURSIJOS l HAWAJUS — lapkričio mėn. 22 
d. — gruodžio 6 d. 4 salos. Iš Chicagos — $599.00.

Dėl informacijų skambinkite arba rašykite: 

AMERICAN TRAVEL SERVICE 
BUREAU

9727 South Western Avenue 
Chicago, Illinois 60643 

Tel. (312) 238-9787
Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos padarome 

reikalaujamus iškvietimo dokumentus. Taip pat teikiame 
informacijas kelionių reikalais po visą Ameriką ir kitus 
pasaulio kraštus, parduodame lėktuvų bilietus — be jokio 
papildomo mokesčio.

Air fares and contents of this announcement are subject 
to change and/or government approval.
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JAMES F.

DICKERSON
vuz

MAYOR OF CLEVELAND
THE ONE CANDIDATE WITH THE KNOW-HOW TO CLEAN 
UP THE MESS, AND RETURN CITY HALL TO THE PEOPLE. 

"TOGETHER" LET’S MARE CLEVELAND SAFE AND 
BEAUTIFUL AGAIN WITH "BIG JIM" DICKERSON AS 
OUR MAYOR!

People for Dickerson Committee, Charles T. Brown, Treas. 
Bond Court, Cleveland, O. 44114

posėdį ir aptarė kuopos eina
mus reikalus. Nutarta: pir
mąjį po vasaros atostogų 
kuopos narių susirinkimą 
turėti spalio 5 d. 12 vai. Lie
tuvių Namuose. Prisiminta 
ir Dirva. Valdybos narių 
pasisakymu laikraštis Dirva

savo išvaizda, tvarkingu 
straipsnių išdėstymu ir talpi 
narnomis joje aiškiomis nuot
raukomis labai gražiai reko- 
mendavosi ir yra skaitytojų 
mėgiamas. Kuopos valdyba

(Nukelta į 13 psl.)

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant 

DOVANAS-SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 

ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
affiliated with PODAROGIFTS, INC. 

prnma užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, automo
biliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo tran- 
sistoriams, magnetofonams (tapė records) ir daug kitiems 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams 

gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.
Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų- 

vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

488 MADISON AVENUE, FLOOR 21ST,
(Tarp 51 ir 52 g-vės)

NEW YORK, N. Y. 10022 
Tel.: (212) 758-1150/1

SKYRIAI;
New York, N. Y. 10003, 45£econd Avenue___ Tel.: 254-5456
New York, N.Y., 10011, 135 W. 14 St............................. CH 3-2583
So. Boston, Mass. 02127, 331 West Broadway_____ 268-0068
Buffalo, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue______ ."856-2674
Chicago, III. 60622, 2222 West Chicago Avenue_____ 278-6966
Chicago, III. 60629, 2501 West 69 St._____________ 925-2737
Cleveland, Ohio 44134, 5879 Statė Road____ ____ 884-1738
Irvington, N. J. 07111, 762 Špringfield Avenue —.372-4685 
Irvington, N. J. 07111, 1082 Špringfield Avė._____ 374-6446
Fort Wayne, Ind. 46808, 1807 Beimeke Rd.....’...“..432’-5402 
Grand Rapids, Mich. 49504, 636-38 Bridge St. N.W. 458-2256 
Hartford, Conn. 06106, 518 Pąrk ${.••••>• -----------24§-9473
Lakewood, N. J. 08701, 241 Fourth St........ ............363-8569
Los Angeles, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd..........261-2994
Nėw Baven, Conn. 06511, 1329 Boulevard----------------562-1446
Newark, N. J. 07106, 698 Sanford Avė. .„.— — 11373-8783 
Passaic, N. J. 07055, 176 MarKet Street 1.------------ 472-6387
Paterson, N. J. 07505,. 60 Broadway __________  345^2028
Philadeiphia, Pa. 19122,1214 N. 5th St„..„„............... PO 3-4818
Philadelphia, Pa. 19141, 4925 Old York Rd. _„__763-48$ 
Pittsburgh, Pa. 16203, 1307 E. Carson Street _____ 481-2760
San Francisco, Calif. 94115, 1826 Divisadero St..___ 346-1571
Wąterbury, Conn. 06708, 905 Bank Street ...______ 756-6766
Woodhaven, N. Y. 11421, 94-08 Jamaica Avė. ___ 441-4712
\Vorcester, Mass. 01610, 144 Milloury Street_____ 798-2868
Youngs]tQ,wn, Ohio 44503, 309 W. Fėderal Street ____743-0440
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PABALTIEČIŲ MENUO BOSTONE
Maždaug 400 pabaltiečių 

ir keliasdešimt amerikiečių 
sugužėjo į Bostono rotušę da 
lyvauti rugsėjo 4 d. Pabaltie 
čių mėnesio atidarymo iškil
mėse. Ryšium su JAV 200 
metų sukakties minėjimu 
Bostone burmistro įstaiga 
kultūriniams reikalams kiek 
vieną 1975-1976 m. mėnesį 
skiria ar tam tikrai tautybei, 
ar tautybių grupei. Lietu
viams, latviams ir estams 
buvo paskirtas rugsėjo mė
nuo.

Lietuvių pasirodymams 
vadovauja Bostono Lietuvių 
Bicentenialinis Komitetas, 
kuriam pirmininkauja My
kolas Drunga. Nepaisant va 
saros Sutros ir atostogų 
meto, komiteto aktyvas 
dažnai posėdžiavo, suėjo su 
miesto savivaldybės įstaigo
mis bei spaudos-televizijos 
atstovais. Ypač daug darbo 
įdėjo pirm. M. Drunga, kun. 
A. Baltrašiūnas, Irena Veįtie 
nė, Ona Ivaškienė, Algirdas 
Mitkus, Algirdas Budreckis 
ir Aldona Dabrilaitė. Teko 
netiktai mėginti suderinti lie 
tuvių programą su burmis
tro kultūrinių reikalų vedė
jais, bet taipogi tartis su lat
viais ir estais. Metas tikrai 
buvo nepalankus planavimui 
ir pasiruošimui.

Rugsėjo 4 d. 7:30 v.v..kul
tūros reikalų direktorė Eliza 
beth Cook oficialiai atidarė 
Pabaltiečių mėnesį Bostone. 
Ji pabrėžė, kad geriausias 
būdas puoselėti meną yra 
per kultūrų mainus. ‘Festi
val Bostonian’ tikslas yra įro 
dyti, jog bostoniečių tarpe 
yra tiek pat panašumų, kiek 
skirtumų.

DETROIT

(Atkelta iš 12 psl.) 

apgailestaudama įvykusią 
nelaimę ir jausdama ją esant 
sunkioje būklėje, iš savo kuk 
lios kasos paskyrė $15 auką.

Posėdžiui pasibaigus Biru
tė Januškienė visus pavaiši
no.

• IŠ TORONTO atvyksta 
v. Putvio šaulių kuopos teat
ras Aitvaras ir lapkričio 8 d. 
Detroite , jūrų šaulių Švytu
rio kuopos tradiciniame ba
liuje, suvaidins 2-jų veiksmų 
komediją ‘Generacijos medis 
Teatrui vadovauja režisierė 
Aldona Dargytė-Biškevičie- 
nė.

•KAZIMIERAS NAUSĖ
DA rugpiūčio 15 d. savo 
giminių ratelyje sūnaus Ed
vardo namuose, atšventė 89 
gimtadienį. Kazimieras Nau 
sėda yra LB, Balfo, Lietuvių 
Namų, Dariaus ir Girėno klu 
bo ir SLA 352 kuopos narys 
ir jau ilgą laiką buvęs organi 
zatorius ir yra prirašęs 
daug narių. Jaunesnis 
būdamas dalyvavo spaudoje 
ir rašė aktualiais lietuvių rei 
kalais. Daugiausia į Tėvynę.

• JADVYGA IR JUOZAS 
ČERNIAUSKAI paaukojo 
$100 jūrų šaulių Pilėnų sto
vyklai.

Meninę programą atliko 
estų solistė Sonen, kuri 
sudainavo liaudies dainas. 
Studentė Adomavičiūtė skai 
tė lietuvių liaudies pasakų 
vertimus, o M. Drunga davė 
kiekvienos pasakos apibūdi
nimą. Grojo latvių pučiamų
jų instrumentų kapela. Po 
to rengėjai ir svečiai pasivai
šino lietuviškais užkandžiais 
ir rotušės parūpintu vynu.

Lankymosi metu publi
kai teko apžiūrėti rotušėje iš 
dėstytas trijų tautybių paro
das: estų šaržisto Edmundo 
Valtmano politines karikatū
ras, Bostono latvių veiklos 
fotomontažą ir rankdarbius, 
lietuvių juostas ir audinius 
bei Bostono lietuvių spalvin
gos istorijos fotografijų ir 
graviūrų rinkinį.

Telvizijos 5 kanalas perda 
vė pusvalandžio programą 
skirtą pabaltiečiams rugsėjo 
5 d. 7:30. ‘Bostono Legacy’ 
serijos vedėja Anthony 
LaCamera suėjo su Bostono 
Lietuvių Bicentenialinio Ko
miteto veikėjais ir kitais, 
pasiteirauti medžiagos apie 
Bostono lietuvių veiklą. A. 
LaCamera sumontavo pasi
kalbėjimų su vietos lietu
viais programėlę. Programa 
davė pasikalbėjimus su Alek 
sandru Chapliku, Suzana 
Shalniene, Rimu. Šliažu, Biru 
te Vaičjurgyte ir Perkūnu 
Krukoniu. Pasirodė Onos 
Ivaškienės vadovaujamos šo 
kių sambūrio vaikų ir paaug
lių grupės. Taipogi buvo 
pavaizduota šv. Petro bažny 
čia, South Bostono Lietuvių 
Piliečių Dr-jos patalpos ir 
Keleivio būstinė. Programa 
buvo pakartota sekmadienį, 
rugsėjo 10 d. 9 v. ryto.

Svarbiausias pabaltiečių 
pasirodymas- mugė ir kon
certas įvyko rugsėjo 13 d.. 
Mugėje, Fenway Robert Cle 
ment parke. Bostono lietu
viai išstatė įvairius tautodai
lės darbus, knygas ir kitus 
eksponatus. ‘Garso Bangų’ 
kolektyvas palapinėje rodė 
skaidres iš lietuviško gyveni 
mo. Koncertas įvyko greti
moje English High School sa 
Įėję. Koncertą atliko visų 
trijų tautybių šokėjai ir dai
nininkai.

Pabaltiečių parodos mies
to rotušėje tęsis visą rugsė
jo mėnesė. Lietuvių parodų 
viršininkė yra Ina Nenortie- 
nė.

Algirdas Budreckis

VALANČIAUS IR 
ČIURLIONIO 
MINĖJIMAS

Bus minima dviejų didžių
jų Lietuvos vyrų vysk. Mo
tiejaus Valančiaus ir dailinin 
ko-muziko K.M. Čiurlionio 
100-to metų mirties sukak
tys. Minėjimą rengia LB 
Bostono apylinkės valdyba 
rugsėjo 20-tą dieną (šeštadie 
nį) 7:30 vakaro Lietuvių Pi
liečių Klubo salėje, So. Bos
tone.

Apie vyskupo M. Valan
čiaus gyvenimą ir nuopelnus 
lietuvių tautai kalbės prof. 
kun. Yla iš Putnam, Conn.

Meninę minėjimo progra
mą su K. Čiurlionio muziki-

Clevelando vyrų oktetas š. m. rugsėjo 20 d. Bostone rengiamame 
Vysk. M. Valančiaus ir M.K. Čiurlionio minėjime atliks meninę pro
gramą. Oktetas taip pat sutiko atlikti meninę programą Dirvos su
kaktuviniame baliuje, kuris įvyks 1976 m. sausio 24 d. Nuotraukoje 
okteto nariai su vadovu R. Babicku. J. Garlos nuotrauka

nių kūrinių išpildymu atliks 
Clevelando Vyrų Oktetas, 
vedamas ryto Babicko.

Po minėjimo kavutė. 
Visus Bostono ir apylinkių 
lietuvius valdyba maloniai 
kviečia gausiai dalyvauti ir 
tuo pagerbti du mūsų kultū
ros milžinus.

LB Bostono Apylinkė 

VIS TEBEIEŠKO 

“NACIŲ”...
‘Nacių ir karo kriminalistų' 

medžioklė Amerikoje dar 
nenurimo.

Kaip žinia, vyriausia tos 
medžioklės varove pasišovė 
būti kongreso atstovė Elisa- 

GERAS DARBAS 
IR GERAS 
GYVENIMAS.
Leiskite Tri-C 
padėti Jums 
užsitikrinti abu

Quality education's the key, and that’s what Cuyahoga Community 
College offers. Some 50 career programs and a broad range of arts 
and sciences offerings are available this Fall at a cost that, for 
Cuyahoga County residents, is the lovvest in Ohio.
Fall ąuarter classes start Sept. 24. In-person registration starts 
Sept. 16 at all three Tri-C campuses.
For further information and schedule books, contact the office of 
admissions and records at the campus of your choice.

Eastern Campus, 25444 Harvard Rd., VVarrensville Twp. 464-3535
Metropolitan Campus, 2900 Community College Avė., Cleveland. 241-5365
VVestern Campus, 11000 Pleasant Valley Rd., Parma. 845-4000

beth Holtzmann iš Brooklyn, 
N.Y. Pernai ji dėjo visas pa
stangas, kad ‘išaiškinti ir su
gaudyti’ Amerikoje, kaip ji 
sako, įvairius ‘nacių bendra
darbius ir karo kriminalis
tus’.

Šiomis dienomis, kaip 
pranešė N.Y. Daily News (ir 
kiti laikraščiai) ji buvo susi
šaukusi spaudos atstovus ir 
viešai apkaltino Valstybės 
Departamentą, kad tas tyčia 
‘vilkina ir nepaiso’ išaiškinti 
šiame krašte gyvenančių 
karo nusikaltėlių, kurių, 
kaip anksčiau buvo skelbta, 
esą 35. Bet Daily News turi
momis žiniomis jų esą apie 
50, kurių tarpe vien New 
Yorko apylinkėse ‘laisvai 

slampinėja’ bent 40. O Daily 
News pravestu apklausinėji
mu, tokių ‘slampinėtojų’ turį 
būti apie 130, kurių tarpe 
būk esą ir keletas lietuvių.

Dabar Elisabeth Holtz
mann pasakė, kad ji gegužės 
20 d. buvo parašiusi raštą 
Valstybės Sekretoriui Kis- 
singeriui reikalaudama pa
aiškinti, kas padaryta su ta 
prieš metus pradėta byla. 
Tai šiomis dienomis ji gavu
si iš sekretoriaus padėjėjo 
Roberto McCloskey atsaky
mą, kad Valstybės Departa
mentas, spaudžiamas Imigra 
cijos ir Natūralizacijos Įstai
gos, kuri neturi pakankamai

(Nukelta į 14 psl.)
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■ laiškai Dirvai

KAIP TIKRUMOJE BUVO SU
BRAŽINSKŲ VIZA

Gerbiamas Redaktoriau,

Nuo to laiko kai skambi
nau Dirvai pranešdama, kad 
dėl susidėjusių naujų aplin
kybių Bražinskų kelionė į Ve
nezuelą buvo atšaukta, esu 
gavusi nepaprastai daug laiš
kų ir užklausimų. Prie as
meniškų laiškų reikia pridė
ti labai įvairius mūsų išeivi
jos spaudos atgarsius, frag
mentinius įvairių susirašinė
jimų fotostatų paskelbimus, 
ir t.t.

Atsakydama į visus ko
mentarus urmu, šiuomi no
riu pareikšti, kad Draugo ge 
gūžės 12 dienos žinia Venzue- 
loje jau buvo žinoma tą pačią 
dieną. Paskambinti telefonu 
iš JAV į Venezuelą trunka 
10 min. ir buvo skambinta 
ne tiktai man.

Tuojau buvo aišku, kad 
dėl atsiradusios reklamos 
Bražinskų padėtis radikaliai 
pasikeitė. Tatai man buvo 
patvirtinta iš kelių šaltinių 
gegužės 13 dieną.

PLB Pirmininkas Br. Nai
nys šiuo metu turi savo ran
kose galimybę paaiškinti 
savo elgesį ir pilnai pasitei
sinti. Jis betgi turi skaitytis 
su faktu, kad Bražinskų toli
mesnis likimas nėra išspręs
tas, nes Bražinskai -- jei ne į 
Venezuelą, tai į kitą kurį 
kraštą - anksčiau ar vėliau 
stengsis įvažiuoti. Dideli aiš 
kinimai iškeltų pavardes ir 
žinias, ir Bronius Nainys ga
na stoiškai atlaiko audrą nie
ko daugiau neskelbdamas. 
Parodęs, kad jis pirmoje vie
toj yra lietuvis, ir tik antroj 
vietoj ‘bendruomenininkas’, 
Nainys mums visiems duoda 
tam tikrą tylos ir susiklausy
mo pavyzdį, kuriuo linkiu vi
sai mūsų spaudai pasekti.

Kas link Bražinskų, įvykę 
nepasisekimai Venezuelos at
žvilgiu nereiškia, kad jie ne
galės su laiku rasti kokią ki
tą išeitį savo padėčiai page-

VIS TEBIEŠKO...
(Atkelta iš 13 psl.) 

įrodymų apkaltinti įskųstuo
sius, esąs parašęs raštus į V. 
Berlyną, kur yra sutelkti iš 
karo laikų vokiečių archyvai 
ir taip pat į V. Vokieti jos Už
sienio Reikalų Ministeriją 
prašant suteikti turimas ži
nias apie tuos įtariamuosius. 
Štai kodėl, kaip praneša Mc- 
Closkey, viso reikalo aiškini
mas taip užsivilkinęs.

Nesulaukdama, kokias ži
nias gaus Valstybės Depar
tamentas, Elisabeth Holtz- 
mann pati griebėsi akcijos. 
Ji prisipažino neseniai buvu
si Sovietų Sąjungoje, kur tu
rėjusi pasikalbėjimą su So
vietų Sąjungos prokuroro pa 
dėjėju ir šis pažadėjęs jai vi- 
sakeriopai padėti aiškinant 
tuos ‘nusikaltėlius’, netgi at
siųsti į Ameriką reikalą ži
nančius ‘liudininkus’.

(ab)

9•

rinti. Išeivijos, ir ypač JAV, 
lietuviai juk Bražinskų neap
leis ir toliau dės pastangas 
jiems padėti.

Linkiu Bražinskams iš
tvermės, o mūsų spaudai 
ateityje laikytis Akiračių 
(duoto , bet nesekto) patari
mo: ‘tyla -- geriausia byla’.

Jūratė Statkutė de Rosales 

IŠTIESKIME 

RANKĄ DIRVAI
Lietuvių nuoširdumas, 

draugiškumas ir vienas kito 
supratimas -- vienas iš 
pagrindinių tautos bruožų. 
Visokių nelaimių atveju Ne
priklausomos Lietuvos kai
mas ypač parodė didžiulį soli
darumą.

Gaisras kaimuose nebūda
vo jau taip labai dažnas atsi
tikimas. Bet pasitaikydavo, 
kad supleškėdavo net visi 
trobesiai su gyvuliais, sėkla 
ir padargais. Tada padegė
lis labai pajusdavo kaimynų 
draugišką pagalbą: žiūrėk, 
vienas telyčaitę beatvedąs, 
kitas paršėką, trečias avinėlį 
Dar kiti vežimais atveždavo, 
kas rugių maišą duonai, kas 
kviečių, kas bulvių. O šeimi
ninkės po pažastėmis net vi
są pulkelį paukščių sunešda
vo. Aplinkiniai ir statybai 
medžiagos parūpindavo, o 
--jei ir nepadovanodavo -- tai 
atskubėdavo talkon su ark
liais ir vežimais, kad tik nu
kentėjęs greičiau gebėtų 
bent laikinas pašiūres pasi- 
tupdyti, kad nors klojimą pa 
sistatytų, patį svarbiausią 
pastatą, nes jame ir javai ir 
pašariniai ir kai kurie ūkio 
padargai sutelpa.

Sudegus gi Dirvos pasta
tams, visi lietuvybės pasė
liai ir pašarai žuvo. Liko di
džiulis ūkis be nieko. Tik tas 
ūkis ne vieno asmens reika
lams, bet didelės tautos da
lies. Dirvoje varomos 
plačios ir gilios lietuviško
sios vagos, plėšomi varbpu- 
čio apimti arimai, sėjamos 
sėklos, išsibujojančios į pla
čius lietuvybės daigus, api
mančius plačią ir gausią vi
suomenę.

Lietuviškas spausdintas 
žodis yra viena iš galybių, ko 
vojant už lietuvybės išlaiky
mą ir prieš pavergtos Tėvy
nės okupantą. Dirvos išvers 
tos žymės turi būti verčia
mos ir toliau. Aš pats nega
liu įsivaizduoti savo gauna
mos lietuviškos periodinės 
spaudos be Dirvos. Nebuvo 
kurį laiką Dirvos -- ir liko tuš 
čia vieta ant stalo ir nerimas 
viduje. Trūko kažko, ir gana 
Ties, tos mano spaudos kal
nai priversti: atplaukia di
džioji dalis visos lietuviško
sios, bet Dirvos trūkumas 
per ryškus.

Padėkime bendro lietuviš
ko klojimo statybai. Centas 
po cento, žaliukas po žaliuko 
dešimtinė po dešimtinės ...

Tai vis plyta, sienojus, skied 
ra stogui ...

Gyvuok Dirva. .Mes su 
Tavimi!

Jonas Vaičiūnas 
skaitytojas ir bendradarbis

AR VERTA GULDYTI 
GALVĄ UŽ RUSUS?

Perskaitęs šeštadieninia
me Draugo priede keturias 
atkarpas, pažodžiui perrašy
tas iš pasikalbėjimo su Simu 
Kudirka, noriu grįžti prie 
vieno jo posakio, paskelbto 
liepos 26 d. numeryje. Ten 
yra toks sakinys: ‘Už žmoniš 
kąją Rusiją aš visomis jėgo
mis, gatavas paguldyti gal
vą!’

Man atrodo, geriems lietu 
viams nevertėtų guldyti gal
vas už Rusiją. Jie patys turi 
daug žmonių, kurie nesvy
ruojančiai paguldytų galvas 
už ‘matušką Rusiją’. Lietu
viškos galvos rusams visad 
praverstų, bet jie mūsų bro
lių ir Besiu galvų patys yra 
pasiėmę be saiko, jas vis pa
pildomai ima, ir jų dar gal pa 
siims tiek, kiek jiems atro
dys reikalinga. Net pasirink
dami galvas. Ir be siūlymosi, 
netgi iš užu Atlanto.

Labai ir labai abejotina, ar 
kada Rusija bus tiek lietuvių 
tautai draugiška, kad vertė
tų lietuviams už ją guldyti 
galvas. Jei būtų tikras reika
las, tokių lietuviškų galvų 
guldymo reikės ateityje be- 
prisikeliančiai Nepriklauso
mai Lietuvai daug daugiau, 
negu kad ir geriausiai Rusi
jai. Kiek po to mūsų tautie
čių galvų liktų, jų neabejoti
nai reikės SAVAI valstybei 
stiprinti.

Pirmoje pasikalbėjimo da
lyje S. Kudirka siūlė visuoti
ną amnestiją įvairiems lietu
vių tautos žudikams. Kiek 
toks pasiūlymas galės būti 
praktiškai priimtas asmenų, 
kurių šeimos narius yra nu
kankinę ar sunaikinę rusiški 
komunistų agentai, prisiden
gę įvairiais vardais, būtų at
skira ir gal platoka tema.

Algirdas Gustaitis 
Los Angeles, Ca.

MARGUČIO
RADIJO
PROGRAMA

Chicaga turi tris lietuviš
kas radijo programas, bet be 
ne populiariausioji yra Mar
gutis, kuri girdima penkis 
kartus savaitėje.

Iš čia pasklinda pačios pas 
kutinės pasaulinės ir lietu
viško gyvenimo žinios. Iš čia 
jautriai reaguojama ir į poli
tinius Lietuvą liečiančius įvy 
kius. Prisimintini S. Kudir
ka, Kalanta ir tūkstančių te
legramų išsiuntimas, kada 
yra paliečiami gyvybiniai pa
vergtos Lietuvos reikalai. 
Dažnai būna su įvairiais žmo
nėmis aktualiais lietuvių rei
kalais pasikalbėjimai. Vieną 
kartą savaitėje būna ir lite
ratūrinė prošvaistė -- Pelkių 
žiburėlis. Jai daug širdies 
skiria Dalia Sruogaitė-Bylai- 
tienė ir kiti lietuvių literatū-

Society National Bank of Cleveland Chair- 
man of the Bord J. Maurice Struchen ir So
ciety National President Gordon E. Heffern 
sveikina laimėjusią premiją 1,000 dol. Sandi 
Frajter dalyvavusią konkurse "National Ban- 
king Company of the Vear", kuris apėmė 
237 miestus ir užsienio kraštus, spanseruo- 
jamame Society National Bank of Cleveland.

ros puoselėtojai. Be to, ir 
apie baigusius žemišką kelio - 
nę pirmiausia sužinome per 
Margutį ir Sophia Barčus 
radio programą.

Margučiui dabar vadovau
ja Petras Petrutis, o jo nuo
latinis pagalbininkas - jaunu
tis Audrius Regis. Dažnai iš 
girstame ir jauną gabią žur
nalistę Pakštaitę. Be to Mar 
gutis turi ir dar visą eilę su
manių talkininkų.

Margutis duoda ir puikių 
programų Chicagos lietu
viams. Vasaromis būna bent 
pora gerai organizuotų gegu 
žinių, o vasarai praėjus -- kul 
tūrinių pramogų salėse. Jo 
vadovybė vis suranda ką 
nors retesnio, naujo, dar ne
girdėto ir nematyto. Ne kar 
tą girdėjome ir iš kitur atvy
kusių aukšto lygio lietuvių 
menininkų, kuriuos chicagie- 
čiai priėmė su entuziazmu.

Šio brangmečio laiku, kaip 
spaudą, taip ir radijo progra 
mas spaudžia medžiaginė iš
silaikymo našta. Kaip kas 
jas paremia vienu kitu dole
riu. Atrodo, kad šiuo laiku 
visų lietuvių svarbus uždavi
nys neleisti sustoti spausdin

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

LATVIAN ROOFING
Telefonas (216) 521-2182

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

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

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

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

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

tam žodžiui, taip pat neleisti 
užgęsti ir mūsų radio progra 
moms. Šalia lituanistinio 
švietimo, tai turi būti toly
gus mūsų visų rūpestis.

P. Venclova

PADĖKA

Kariui paremti gegužinė 
praėjo su pasisekimu. Ramo
vės Clevelando sk. valdyba 
nuoširdžiai dėkoja Clevelan
do lietuvių visuomenei už 
taip gausų atsilankymą.

Didelė padėka už aukas ir 
dovanas: I. Plechavičienei, 
A. Jonaitienei, S. Urbonavi
čienei, muz. A. ir O. Mikuls- 
kiams, Petrauskams, V. Če- 
čiui, Stepams, S. Astrauskui 
Bernotams, Z. Taručiui, J. 
Velykiui ir Amerikos Lietu
vių Klubui.

Už talką: D. Petukauskai- 
tei, R. Jonaitytei, F. Eidim- 
tui, V. Blinstrubui, V. Skirbs- 
tui, K. Gaižučiui, S. Lukui ir 
kitiems.

Dar kartą ačiū visiems ir 
visoms už paramą ir dėmesį.

Ramovės Clevelando Sk.
Valdyba
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D.L.K. Birutės Draugijos Clevelando skyrius 
rengia Draugijos 50-ties metų ir skyriaus 20 m.

SUKAKTIES MINĖJIMĄc

KONCERTĄ
Minėjimas įvyks š.m. rugsėjo 28 d. 4 v.p.p. 
Lietuvių Namuose. Paskaitą skaitys prof. A. 
Augustinavičienė. Meninę programą atliks 
Clevelande dar negirdėta dainininkė ir L. 
Sagio vadovaujama Grandinėlės jaunųjų šo
kėjų grupė. Po minėjimo vaišės. Ipjimas auka.

Clevelando birutietės maloniai kviečia visą 
Clevelando visuomenę dalyvauti minėjime ir 
kartu su mumis atšvęsti draugijos Auksinį 
Jubiliejų.

Clevelando birutietės

Dalis abiturientų pristatymo baliaus rengimo komiteto narių posėdžio 
metu. Iš kairės: Remigijus Belzinskas, Vilija Nasvytytė, Nijolė Mainely
tė, Laimutė Švarcaitė ir LB atstovai Kazys Žiedonis ir Feliksas Eidim- 
tas. Abiturientų pristatymo balius įvyks spalio 10 d. 7 v.v. Lietuvių Na
muose. V. Bacevičiaus nuotrauka

GRANDINĖLĖ
Daug turime tautinių šo

kių grupių ir ansamblių, vie
nas už kitą šaunesnių, įvai
resnių ir veiklesnių. Bet ne
daugelis prilygsta Clevelan
do Grandinėlei savo dinami
ka, kūrybingumu ir aukštu 
meniniu atliekamų progra
mų lygiu, savo drasme, savo 
veržlumu reprezentuojant 
mūsų tautinių šokių meną 
kitataučiams. Pagarba ir pri 
pažinimas priklauso nepails- 
tantiems Grandinėlės vado
vams -- Liudui ir Aleksan
drai Sagiams, orkestro vado 
vui muz. J. Pažemiui ir pui
kiam Grandinėlė jaunimui.

Viena iš esminių Grandinė* 
lės ypatybių yra jos origina
lumas šokių išraiškoje bei jų 
choreografinėj interpretaci
joj, jos originalioj aprangoj 
ir ryškiose pastangose įnešti 
šokyje vaidybinį elementą.

Apie Grandinėlę ir jos kon 
certus yra daugybė palankių 
ir pagiriančių pasisakymų 
mūsų ir kitataučių spaudoje. 
Pasitenkinsime tik keletą pa 
citavę. Šių metų kovo mėn. 
Kent Statė universitete 
Grandinėlė atliko pilną kon
certinę programą. Padėkos 
laiške to universiteto prezi
dentas Mr. Glenn A. Olds ra
šo: ‘ ...aš girdėjau tiek daug 
palankių komentarų apie 
grupės profesinio tobulumo 
standartą, kad jaučiu parei
gą asmeniškai padėkoti gru
pei už ypatingai puikų va
karą.’ .

Tėviškės Žiburių kores
pondentas, aprašydamas šių 
metų gegužės 10 d. Toronte 
įvykusį Grandinėlės vakarą, 
pastebi: ‘Šokėjai lydimi
savo ryškaus takto orkestro, 
padvelkė maloniu tautiniu 
drabužių spalvingumu, meis
trišku šokio atlikimu. Bema
tant užmezgė ryšį su labai 
gausiais (700) žiūrovais. 
Kaip užburti jie sekė kiekvie
ną šokį su dideliu dėmesiu.’ 

Tenka palinkėti šiai šau
niai grupei ir jos kūrybin-

• Niekur kitur nėra tiek 
lietuviškų tautodailės dar
bų. audinių ir gintaro pa
puošalų, kaip Patrijoje — 
794 East 185 Street. Telef. 
531-6720.

giems vadovams daug sėk
mės ateityje.

Clevelando lietuviškoji vi
suomenė turėjo progą pasi
džiaugti Grandinėlės pilnu 
tautinių šokių vakaru Tau
tos Šventės minėjimo metu, 
š.m. rugsėjo 13 d. 7 v.v., 
Naujosios parapijos salėje.

(pk)

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

• Jūs mėgstate gerą kavą 
ar gerą arbatą? O gal vais
tažolių arbatas? Tokių pre
kių turime didelį pasirinki
mą. Patria — 794 E. 185 St.

• Šiluvos Marijos šventė 
šv. Jurgio parapijoje praėjo 
dideliu pasisekimu. Tai bu
vo įvykdyta daugelio žmonių 
sutartinom pastangom. Be

programos atlikėjų, kurie 
buvo išvardinti specialioje 
šventės programoje, taip 
pat dėkojame Ritai Čyvaitei 
už talką prie vargonų, adv. 
B. Taorui už pagalbą sutvar
kant sceną ir garsiakalbius 
ir Vytautui Pliodžinskui už 
paaukotą darbą darant labai 
padidintas foto kopijas dvie
jų Šiluvos Marijos paveikslų.

Taip pat daug kuo prisidė
jo ir Teresė Schaser su vai
kais, Matilda Stasaitė, Mar
garita Vaiginytė, Ursula 
Kunsitis, Lilian Czaplicki ir 
kiti. Labai ačiū visiems. 
Šv. Jurgio parapijos Taryba

.FOR RENT:
St. Clair Avė., E. 53rd 
St.area, 6 rooms, carpet, IV2 
baths, basement, garage. 
No pets. One month’s secu
rity deposit reųuired. $125 
per month. Call 267-8914 
(Only English spoken.)

Kviečiame Jus j septintąjį
ABITURIENTU
PRISTATYMO BALIU
Spalio 10 d. 7 vai. vak. Lietuvių Namuose. 
Vakarienė - pasilinksminimas - šokiai. 
Dekoracijos Petro Maželio. Stalus sudarant 
kreiptis į V. Nasvytytę tel. 486-0877, 

D. Čipkienę tel. 944-2167 ar 943-0910.
Auka: $10 suaugusiems, $5 studentams.

FOR SALE:

INCOME PROPERTY FOR 
SALE: By Owner: two fami
ly with 3rd fl„ furnished , 
good neighborhood, excel- 
lent condition.off Neff Rd. 
Good rentai area. Principais 
only. Tel. 481-2649. Priced 
right.

GERAS INVESTAVIMAS 
FLORIDOJE 

Parduodamas 4 butų (staty
tas 1973 m.) apartamentas. 
Centrinis šildymas ir šaldy
mas. Juno, Fla. kur jau pas
kutiniu laiku įsikūrė 30 lietu
vių šeimų. Arti jūros. Kaina 
80,000 dol. Teirautis (216) 
531-6836.

FREE...SUPER GIFTS AT 
SUPERIOR SAVINGS!

RCA17"ColorTV 
for Certificates of Deposit

Limited 
offer while 

supply 
lasts.

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

• Deposit $2,500, 
29 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

• Deposit $5,000, 
14 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

TELEVISIONS BASED ON DISCOUNT CERTIFICATES. 
P«n*/ty it imposad for aarly *ithdra*alt.

Open Saturdays 
Closed Mondays

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

Deposits mušt remain at least one year.

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

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

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

/uperior /tarinę/ AND LCAN ASSOCIATION
MAIN OFFICE SUPERIOR OFFICE EUCLID OFFICE
798 East 185th Street 6712 Superior Avenue 13515 Euclid Avenue

CEDAR OFFICE
14406 Cedar Road (near Green) J



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

DIRVOS ATSTATYMO 
VAJAUS KOMITETAS

Vilties Dr-jos Valdybos 
pastangomis Chicagoje pra
dėjo darbą Dirvos Atstaty
mo Komitetas, kurio uždavi
niu yra sutelkti lėšas gaisro 
nualintai Dirvai atstatyti.

Komiteto prezidiuman iš
rinkti: pirm. Petras Bučas, 
vicepirm. Valentina Mažei
kienė, sekr. Bronė Paplėnie- 
nė ir iždininkas - Pranas Ka- 
šiuba. Komitetą sudaro 20 
asmenų, jų skaičiuje Vilties 
D-jos chicagiškiai vai. nariai.

Komitetas sutarė lėšų 
telkimo būdus ir priemones, 
o taip pat pasiskirstė darbu 
sritimis. Jau siuntinėjama į 
kitas vietoves komiteto atsi
šaukimai ir kita vajaus me
džiaga. Gautosios įmokos 
(tiek aukų, tiek Vilties 
Dr-jai įnašų forma) bus skel
biama Dirvoje.

MIRĖ A. VENGRIS

vaizdinį skyrių.
Lituanistiniai pasiryžėliai: 

Belickaitė Magdalena, Buro- 
kaitė Violeta, Drungaitė Šal
me, Garūnaitė Rūta, Jaku
bauskaitė Aldona, Kerelytė 
Jovita, Kučas Linas, Martin- 
ka Viktoras, Orentas Radu- 
tis.Pranckevičiutė Irena, Ra- 
sutytė Vilija, Reinytė Vita, 
Rušėnas Audrius, Seibutytė 
Liucija, Statkutė Diana, Ta- 
mulynaitė Birutė ir Užubaly- 
tė Dovilė (jos motina Nijolė 
yra baigusi šio instituto nea
kivaizdinį skyrių).

Šis sąmoningasis jauni
mas, norėdamas geriau pa
tarnauti Tautai ir Tėvynei, 
ryžtasi nuodugniau panagri
nėti tautos kultūrą bei istori 
ją, tobuliau išmokti gimtąją 
kalbą. Būtų malonu, kad ir 
daugiau atsirastų jaunuolių, 
kurie pasektų savo draugų 
pavyzdžiu. Šio instituto aki
vaizdinis skyrius naujuosius 
mokslo metus pradėjo rugsė 
jo 13 d. Į neakivaizdinį sky
rių gali įsiregistruoti bet ku
riuo laiku ir iš bet kurio že
myno.

Instituto adresas: Pedago. 
ginis Lituanistikos Institu
tas, 5620 So. Claremont Avė, 
Chicago, III. 60636

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

musų klubo nariui

ALBERTUI VENGRIUI

1975 M. LIEPOS 2 D. SAN FRANCISCO

PO LABAI SUNKIOS, NEPAGYDOMOS 

LIGOS MIRĖ BUVUS LIETUVOS KARIUO

MENĖS KARININKAS

JURGIS MATULAITIS

SULAUKĘS 83 METŲ AMŽIAUS, APIE 

KĄ SU DIDELIU NULIŪDIMU PRANEŠA 

SESERYS:

VINCENTA LOZORAITIENE

JANINA MATULAITYTĖ-URŠULIETE 

GRAŽINA MATULAITYTĖ-RANNITIENĖ

INŽINIERIUI

ROMUI SIAUDIKIUI

Rugsėjo 5 d. Chicagoje, 
širdies priepuolio ištiktas, 
staiga ir netikėtai mirė inž. 
Albertas Vengris.

Velionis, gimęs 1924 m. 
spalio 10 d. Varniuose, Ame
rikoje išgyveno 28 metus.

Aktyviai dalyvavo ALTS- 
goje, Lietuvių Tautinių Na
mų direktoriate, o taip pat 
Lietuvių Respublikonų lygo
je. Priklausė Lietuvių Skau
tų Akademikų Korp! Vytis; 
Korp! Neo-Lithuania; Lietu
vių Inžinierių ir Architektų 
Sąjungai.

Kūnas buvo pašarvotas 
Mažeika-Evans koplyčioje. 
Rugsėjo 9 d., po gedulingų 
pamaldų, palaidotas šv. Kaži 
miero lietuvių kapinėse.

Giliame liūdesyje pasiliko 
žmona Nijolė, dukra Auksė, 
sesuo Irena Bernotavičienė 
ir jos vyras Petras bei sūnūs 
Marius ir Andrius, kiti gimi
nės, draugai ir pažįstami.

LITUANISTINIAI
PASIRYŽĖLIAI

Džiugu, kad išeivijoje mes 
dar turime gražaus idealisti
nio jaunimo, uoliai dalyvau
jančio įvairiose jaunimo 
organizacijose, tautinių šo
kių grupėse, bendradarbiau
jančio spaudoje, ar net reda
guojančio kai kuriuos sky
rius, ar jaunimo leidžiamus 
žurnalus.

Sąmoningas jaunimas pui
kiai supranta, kad, norint 
bent palaikyti savąją kultū
rą, svetimuose pasviečiuose 
gyvenant, būtinai reikia 
praplėsti savo lituanistinių 
žinių lobyną, geriau išmokti 
gimtąją kalbą.

Malonu, kad Chicagos 
Aukštesniosios Lituanisti
nės Mokyklos ir K. Donelai
čio Aukštesniosios Lituanis
tinės mokyklos abiturientai, 
baigdami mokslo metus, o 
kai kurie vasaros atostogų 
metu, apsisprendė ir pareiš
kė norą įstoti į Pedagoginio 
Lituanistikos Instituto aki-

NETIKĖTAI MIRUS, JO ŽMONA 

NIJOLĘ, DUKTERĘ AUKSĘ, SESERĘ 

IRENĄ SU ŠEIMA GILIAI UŽJAUČIA

ME IR DRAUGE LIŪDIME

BALTIJOS KLUBAS

Chicago

MŪSŲ SKYRIAUS NARIUI,

VISUOMENININKUI

A.A.

ALBERTUI VENGRIUI

MIRUS, NUOŠIRDŽIĄ UŽUOJAUTĄ 

REIŠKIAME JO ŽMONAI NIJOLEI, 

DUKRAI AUKSEI, SESERIAI IRENAI 

BERNATAVIČIENEI IR KITIEMS 

GIMINĖMS

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖS 

SĄJUNGOS CHICAGOS SKYRIUS

A.A.

ALBERTUI VENGRIUI

MIRUS, JO ŽMONAI NIJOLEI,

DUKRAI AUKSEI IR SESERIAI

IRENAI SU ŠEIMA GILIĄ UŽUOJAUTĄ 

REIŠKIAME

ELENA IR KAZIMIERAS POCIAI

MIRUS, GILIĄ UŽUOJAUTĄ REIŠKIAM 

VELIONIO ŽMONAI ONAI, VELIONIO 

ARTIMIESIEMS LIETUVOJE IR IŠEIVI

JOJE, IR KARTU SU JAIS LIŪDIME

DIRŽIAI IR MILMANTAVIČIENĖ

NEW YORK

A.A.

KAZIUI KUDLAI

MIRUS, JO DUKROMS STASEI BALČIŪ

NIENEI IR FILOMENAI, ŽENTUI STA

SIUI BALČIŪNUI, ANŪKAMS REMIGIJUI 

IR KAZIMIERUI IR JŲ ŽMONOM DANU

TEI IR GENUTEI GILIĄ UŽUOJAUTĄ 

REIŠKIA IR DRAUGE LIŪDI

STEFA IR JONAS GARLAI

MIRĘS MANO VYRAS

A.A.

VIKTORAS ANDERSON

PALAIDOTAS Š.M. RUGPIŪČIO 28 D. 

ALBION KAPUOSE PENNSYLVANIA. 

NUOŠIRDI MANO PADĖKA, UŽ PAGAL

BĄ LIGOS METU IR LAIDOTUVĖSE, 

p. MALSKIAMS, GIMINĖMS, BEI VISIEMS 

DRAUGAMS

HELEN ANDERSON
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