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TIESA YRA PIRMOJI 
AUKA KIEKVIENO
KARO IR... SPAUDOS

Šiame krašte dažnai pasi
piktiname spauda. Kam ji iš 
kelianti tokius dalykus, ku
riuos būtų geriau nutylėti? 
Dabar, pavyzdžiui, labai ma
doje yra rašyti pačius blo
giausius dalykus apie saugu
mo organus. Negali sakyti, 
kad ten tik angelai dirbo ir 
kad ten nebuvo padaryta 
klaidų, o gal net nusikalti
mų. Bet jei jų būta, susitvar. 
kyti reikėtų be didesnio 
triukšmo. Priešingu atveju 
tos institucijos ir jose dirbą 
yra demoralizuojami, iš ko 
nauda gali būti tik priešui. 
Dar blogiau elgiamasi su ka
riniais dalykais. Čia susidu
riama net su tokiu paradok
su. Jei koks nors eilinis šio 
krašto gyventojas išduotų 
kokią karinę paslaptį sveti
mos valstybės pareigūnams, 
jis gali būti suimtas ir nuteis
tas kalėti. Jei tą pačią pas- 
slaptj kas nors paskelbtų 
spaudoje, jis ne tik išvengtų 
persekiojimo, bet būtų laiko
mas didvyriu ir gautų Puli- 
tzerio premija!

Žurnalistai į tai gali atsi
kirsti, kad gyvenimo prakti
ka, deja, rodo, kad valdžios 
institucijos ar pareigūnai 
patys ‘nesusitvarkė’, jei jų 
blogybių bei ydų viešai neiš
keli, ir už tat galutinam re
zultate, toks išvilkimas į 
aikštę duoda daugiau nau
dos negu žalos. Ginčytis gali 
ma tik dėl to, ar tai tiesa, ar 
ne. Jei tiesa, geriau, kad ji 
būtų žinoma.

Naujų argumentų už tokią 
tezę pabėrė britų žurnalis
tas Phillip Knightley ką tik 
pasirodžiusioje knygoj THE 
FIRST CASUALTY from 
the Cremeato Vietnam: The 
war Correspondent as Hero 
Propagandist, and Myth Ma
ker (Harcourt Brace Jovano- 
vich leidykla, New York, 465 
psl. 112.95).

Iki Krimo karo civilių ko
respondentų fronte nebuvo 
girdėti. Tik 1854 metais lon- 
doniškis TIME S galėjo pa
siųsti savo reporterį William 
Howard Russel į kautynių 
lauką. Jo aprašymai apie 
Lengvosios Brigados ataką 
anuo metu sužadino britų pa 
triotizmo bangą. Nors civi
lis, karo korespondentas yra 
priverstas būti savo kovojan
čių tautiečių pausėje. Visų 
pirma, sąžinė daug kam ne-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
leidžia rašyti tai, kas galėtų 
sustiprinti priešą. O jei ne 
sąžinė, tuo pasirūpindavo 
cenzorius, žodžiu, ir civili
niai korespondentai daugiau 
ar mažiau buvo kariaujanti 
pusė, o tai reiškė, kad jie są
moningai ar nesąmoningai 
negalėj rašyti tiesos. Už tai 
nenuostabu, kad senatorius 
Hiram Johnson 1917 metais 
konstatavo, kad ‘the first ca- 
sualty when war comes is 
truth’, ką Knightley ir paė
mė savo knygos pavadini
mui.

‘Big deall’ -- gali sušukti, 
svarbu, kad karas buvo lai
mėtas. Juk pagal tą patį 
Knightley, neteisingiausiai 
buvo aprašytas pirmasis pa
saulinis karas, kurį JAV 
laimėjo, bent buvo laimėtojų 
pusėje, o geriausiai ir teisin
giausiai nušviestas buvo 
Vietnamo karas, kurį JAV... 
pralaimėjo.

Iš žurnalistinio taško žiū
rint, I-jo karo koresponden
tai labai nusikalto. Jame žu
vo, ar buvo sužeista, 30 mili
jonų vyrų daugiausiai dėl jų 
vadų kvailumo. Mat, genero
lai į tą karą traukė Napoleo
no laikų formacijomis, tuo 
tarpu technikos pažanga jau 
buvo įgalinusi turėti tokius 
ginklus, kurie seną kariavi
mo būdą pavertė skerdynėm. 
1914 m. rugpiūčio 14-25 die
nomis vokiečiai nužudė ket
virtį milijono beprasmiškai 
puolančių prancūzų, bet bri
tai apie tai nežinojo iki karo 
galo. Kai vienas amerikiečių 
korespondentas norėjo pa
skelbti apie netvarką tieki
me, apie daliniams siunčia
mus arklius be pakinktų, 
sunkvežimius be motorų, 
traktorius vietoje prašytų 
motociklų, pats generolas 
Pershingas reikalavo jį ati
duoti teisman kaip ... išdavi
ką.

Antrame kare nebuvo 
daug geriau. Kai prancūzai 
dar priešinosi vokiečiams, 
kurie nebuvo skaitlingesni 
už sąjungininkus, britai vi
sai pakriko. Jų chaotišką bė 
girną britų propagandos ma
šina pasauliui pristatė kaip 
herojišką ‘spirit of Dunkirk’. 
Po japonų užpuolimo ant 
Pearl Harbour, JAV Laivy
nas paskelbė, kad tik' vienas 
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Baltijos Aidų radijo įstaigėjas Juozas Stempužis (kairėje) priima diplomą 
iš Amerikos tautybių sąjūdžio garbės pirmininko, Clevelando miesto mero 
Ralph Perko. Oficiali Clevelando miesto fotografijos departamento nuotr.

TAUTYBIŲ SĄJŪDŽIO DEŠIMTMETYJE (TEIKTAS
DIPLOMAS BALTIJOS AIDU RADIJO REDAKCIJAI

Baltijos Aidų radijo prog
rama Clevelando miesto me
ro Ralph Perk buvo apdova
nota diplomu už reikšmingą 
įnašą tautybių veiklai ir aki
vaizdžią vienybę bei darnų 
darbą tarp lietuvių, latvių ir 
estų.

Trijų Pabaltijo tautų prak- 
tiškas bendravimas jungtinė, 
je radijo programoje buvo 
pastebėtas Tautybių sąjū
džio vadovybės ir kaip išskir. 
tinė vieninga grupė, teikusi 
pavyzdį ir kitų tautų išei
viams, buvo pristatyta įver
tinimui ir atžymėjimui. Ap
dovanojimo diplomas buvo 
įteiktas programos įsteigė
jui Juozui Stempužiui spalio 
5 dieną, Sheraton viešbutyje 
Amerikos Tautybių Sąjū
džio dešimtmečio sukakties 
bankete, kuriame dalyvavo 
apie tūkstantis svečių.

Šių iškilmių metu meras 
taip pat įteikė diplomus už 
ypatingus nuopelnus tauty
bių veikloje Cleveland Press 
dienraščio tautybių skyriaus 
redaktorei Eleanor Prech, 
Tautybių Sąjūdžio steigėjai 

Lenkų moterų Sąjungos 
pirmininkei Frances Tesny, 
Clevelando kultūrinių darže
lių federacijos pirmininkui 
Sigmundui Brinsky, Vengrų 
reformatų bažnyčios kun. 
Aaron Elek, Muzikų federa
cijos prezidentui Anthony 
Granata, slovakų veikėjui 
Andrew Hudak, tautybių 
veiklos pirmūnui senatoriui 
Frank Lausche (slovėnas) ir 
Pavergtųjų tautų vadui uk
rainiečiui prof. Michael Pap.

Baltijos Aidų programa 
buvo įsteigta J. Stempužio 
1962 metais. Estai Andreas 
Traks ir Toivo Karios įsijun
gė į radijo štaba, latvių - 
Eriks levinš ir Dse Kalninš, 
lietuviai pastoviai talkinę 
Baltijos Aidų radijo štabe - 
Aid. Balčiūnaitė-Zorskienė, 
Jonas Daugėla ir Raimundas 
Kudukis. Juozas Stempužis 
tuo metu taip pat redagavo 
ir Tėvynės Garsų programą. 
Jungtinė Pabaltijo radijo 
programa ir jos bendradar
biai nuo 1965 metų tapo stip
riu Amerikos Tautybių Sąjū
džio ramsčiu.

Programos įsteigėjas J. 
Stempužis, vadovaudamas 
lietuvių radijui ir jungtinei 
pabaltiečių programai, la
biau ir labiau įsijungė į ame
rikietiškąjį gyvenimą. Viet
namo karui einant, Ohio 
gubernatorius paskyrė jį į 
Naujokų ėmimo komisiją 
(Draft Board), United Torch 
organizacija pakvietė atsto
vauti tautybinės komunika
cijos skyriuje, 1973 m. jis iš
renkamas į National Service 
Center patikėtinių tarybą ir 
nuo tų pačių metų aktyviai 
dirba Clevelando valstybinio 
universiteto etninių studijų 
taryboje. Savo tiesioginėje 
tarnyboje prieš porą mėne
sių jis buvo paaukštintas ir 
paskirtas Cuyahogos apskri
ties asmeninių mokesčių de
partamento administrato
rium.

Clevelando meras Ralph 
Perk, steigdamas Amerikos 
Tautybių Sąjūdį, daugiausia 
rėmėsi pavergtųjų tautų at
stovais ir įsipareigojo kas- 
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Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS

AKADEMIKU SUVAŽIAVIMAS
Pirmą kartą Australijos 

lietuvių gyvenime buvo su
šauktas Australijos lietuvių 
akademinkų suvažiavimas, 
kurį orgnizavo ALB Švieti
mo vadovas P. Sungaila. Šis 
suvažiavimas vyko Melbour
no Lietuvių Namuose ir ja
me dalyvavo virš 80 aukštąjį 
mikslą baigusių akademikų 
iš Sydnėjaus, Adelaidės, Per. 
tho, Brisbane ir pačio Mel
bourno. Atidarymas įvyko 
rugpiūčio 29 dieną ir jį atida
rė Krašto V-bos pirmininkas 
inž, A. Šimkus, padėkoda
mas šio didelio darbo įvykdy 
tojui P. Sungailai už taip gra 
žiai pravestą iniciatyvą ir 
prašydamas dr. V. Donielą 
visam suvažiavimui pirmi
ninkauti.

Pirmasis suvažiavimo kal
bėtojas buvo S. Stankūnavi- 
čius, skaitęs referatą ‘Ma
dam, your slip is showing’. 
Jo referate buvo duoti įspū
džiai iš jo kelionių po Ameri-

TIESA YRA 
PIRMOJI...

(Atkelta iš 1 psl.) 
kovos laivas buvo paskandin 
tas ir vienas sužalotas. Žur
nalistai, kurie matė 5 kovos 
laivų paskandinimą, tylėjo...

Atgal žiūrint, tenka kons
tatuoti, kad ne tik totalinių 
režimų valdomos, bet ir de
mokratinės visuomenės bu
vo savo pačių propagandos 
aukomis. Daugumos karų re 
zultatai nebuvo verti padėtų 
pastangų, kiekvienu atveju 
jie visi galėjo būti išmintin
giau vedami. Taip pat 
daugumoje atvejų tiesos 
žinojimas namie, o tam ir 
yra siunčiami koresponden
tai į frontą, būtų padėjęs, o 
ne pakenkęs.

Čia tektų pastebėti kad 
karas, pagal Kari von Gause- 
witz (1789-1831) yra politi
kos tęsimas kitomis priemo
nėmis, o pati politika yra ne
atskiriamai susijusi su kova. 
Kovojam dėl tiesos, kaip ji 
tau atrodo. Nuo to nėra atsi
palaidavusi ir vadinama ne
priklausoma spauda, jau ne
kalbant apie partinę, grupi
nę ar ideologinę. Šiandien 
juk daug kam atrodo, pavyz
džiui, kad Amerikos spauda 
laimėjusi karą su prezidentu 
Nixonu taip ‘pamėgo kraują’, 
kad ieško naujų aukų. Nė 
vienas save gerbiąs kolum- 
nistas negali apsieiti be po
ros naujų aukų -- sugriautų 
asmeniškų karjerų ar insti
tucijų. Tuo aiškinamas ir 
ČIA bei FBI puolimai. O ką 
ir kalbėti apie politikus, Tik 
gerai įsiklausykime į jų pasi
kalbėjimus per televiziją ar 
radiją. Vietoje atsakę, taip 
ar ne į aiškiausi klausimą, jie 
pradeda visaip išsisukinėti 
nuo atsakymo, kaip nors ap
kaltindami savo oponentus.

žodžiu, su tiesa nesiskaito
ma visuotinai, ir už tat labai 
gerai, jei kas nors laiks nuo 
laiko tai specifiniai primena. 

ką, Kanadą ir Europą, ku
rios buvo baigiamos gana kri 
tiškomis pastabomis, kone 
kiekvienai pastatant klau
simą, į kuriuos turėjo atsaky 
ti patys klausytojai, paro
dant koks yra kontraversi- 
nis pasaulis.

Antrasis kalbėtojas buvo 
pats rengėjas P. Sungaila sa 
vo tema vaizdžiai paliesda
mas generacijų skirtumą Lie 
tuvių Bendruomenėje. Jis iš 
kėlė didelę kalbos reikšmę 
mūsų kultūrinio charakterio 
išlikime, išryškindamas kub 
turų skirtingą veiklą paski
roms generacijoms. Jis pra
šė akademikų ieškoti naujų 
bendruomenės veiklos for
mų, nes senieju statutai yra 
jau atgyventi ir pasenę. Šios 
prelegento iškeltos mintys 
vėliau buvo labai aktyviai ir 
gyvai diskutuojamos.

Pirmosios dienos suvažia
vimo vakare, paskaitą anglų 
kalba lietuvių kalbos klausi
mu, skaitė prof. T.G. Fenell. 
Jis yra tik nesenai grįžęs iš 
Švedijos, kur vyko baltų 
lingvistų suvažiavimas. Pro
fesorius yra labai gilliai ir ge 
rai susipažinęs su lietuvių 
kalba ir savo paskaitoje jis 
plačiai apžvelgė senųjų kal
bų, prie kurių jis priskyrė ir 
lietuvių, reikšmę kultūros 
pažinimui, moderniam moks 
lui ir kt. Jis iškėlė ir paminė
jo pirmuosius svetimšalius 
lietuvių kalbos tyrinėtojus ir 
kartu pačius lietuvius moks
lininkus, kurie iškelia ir tyri
nėja lietuvių senąją kalbą. Ši 
paskaita buvo labai gerai pa
ruošta ir gera.

Pirmoji diena buvo baigta 
iškilminga vakariene, kurio
je be akademikų dalyvavo ir 
svečiai. Iš jų kalbas pasakė 
senatorius McManus ir libe
ralų kandidatas P. Falcomes 
Į jų kalbas atsakė Krašto 
V-bos vicepirm. inž. J. Pele- 
nauskas.

Antroji suvažiavimo diena 
sekmadienis, prasidėjo lietu
vių bažnyčioje, kur pamal
das atlaikė kun. P. Vaseris. 
Antrosios dienos suvažiavi
mo posėdžiams pirmininkau-~ 
ti buvo pakviesta D. Labuty-^ 
tė-Bieri. Pirmąja šios dienos 
kalbėtoja buvo D. Žilinskie
nė,savo kritiškomis pastabo
mis papildydama ir atsaky
dama į vakarykščios dienos 
kalbėtojų temas.

Sekančiuoju kalbėtoju bu
vo Perth’o unviersiteto elek
tronikos profesorius Z. Bud
rikis, pasirinkęs temą, kokio 
je formoje turėtume išlaiky
ti lietuviškas tradicijas Aus
tralijoje. Jis pareiškė, kad 
yra lietuviškų ‘tradicijų’, ku
rias mes turėtume tikrai pa
miršti ir apie jų išlaikymą 
visai nesijaudinti. Tai -- ‘lie
tuviškas punktualumas’, ko- 
liojimasis per spaudą, ginči- 
jimasis dėl įvairių statutų, 
per prievartą ir nenorą siūly 
mas gerti, ilgiausios ir neįdo 
mios paskaitos per minėji
mus ir kt. Jis labai įdomiai 
iškėlė mišrių šeimų klausi

mą, pabrėždamas, kad jis 
pats yra kilęs iš mišrios šei
mos ir yra pats sukūręs miš
rią šeimą, tačiau jis pareiškė, 
kad lietuvius jis myli dėl ge
rų lietuviško būdo sąvybių, 
o Lietuvą dėl jos istorijos, 
gražios praeities ir kt. Be 
kalbos, lietuviškumą savoje 
grupėje mes išlaikysime su 
daina, nuoširdumu, savo tau 
tiniais šokiais, atvirumu ir ki
tais lietuviui įgimtais jo do
rybės būdais. Prof. Budrikis 
yra jaunosios kartos atsto
vas.

Sekančioje paskaitoje dr. 
A. Staugaitis kalbėjo tema 
‘Lietuvybės išlaikymas atei
nančiose kartose’. Savo sun
kioje temoje jis palietė ir 
bendravimą su Lietuva, pa
brėždamas, kad, norint il
giau lietuvybę išlaikyti atei
nančiose kartose, mes turi
me gauti iš ko nors lietuviš
kos stiprybės, kad būtų įma
nomas tautiškumo skiepiji
mas ateinančioms kartoms.

Savo referate dr. V. Donie.
la plačiai palietė veikalų apie 
Lietuvą spausdinimą ir jų 
platinimą. Gerų veikalų ir in 
formacijos apie Lietuvą ang
lų kalba yra labai mažai. Jis 
paminėjo, kad jeigu ir yra 
privačių žmonių išspausdin
tų gerų dalykų apie Lietuvą, 
bet jeigu jie nepatenka į 
tarptautinius katalogus, tai 
tada apie juos mažai kas žino 
ir dar mažiau kas gali jais pa 
sinaudoti. Jo nuomone, ge
ras knygas, nesvarbu, kad ir 
kiek brangiau, reikėtų leisti 
žinomose didelėse leidyklose 
o jos tada patektų į universi
tetus, bibliotekas ir tuo 
pačiu būtų jų daugiau išpla
tinta.

mo Lietuvoje, kur 
usHjuvoJūįjįjarįį^  ̂
studentu ir, per savo norą 
kuo daugiau visko pamatyti,
jis buvo apšauktas šnipu ir, 
atleidus iš kursų, buvojšvaį 
rytas iš Lietuvos.

Po visų paskaitų ir refera
tų, buvo ilgesnės diskusijos, 
klausimai ir jų atsakymai, 
kuriuose labai aktyviai daly
vavo jaunesnioji suvažiavi
mo dalis, analizuojant paski
ras kalbas ir jose pareikštas 
mintis, net paklausiant prof. 
Budrikio, kaip jis galvoja, 
lietuviškai ar angliškai? Po 
visų diskusijų buvo priimtos 
suvažiavimo dvi rezoliucijos, 
tai padėka Federalinės Opo
zicijos vadui J.M. Fraser už 
jo pasižadėjimą, grįžus į val
džią, atšaukti Baltijos valsty 
bių pripažinimą Sovietijai ir 
Krašto Valdybai pageidavi
mą, kad panašūs suvažiavi
mai būtų daromi ir toliau.

Pirmajam akademikų su
važiavimui praėjus, telieka 
tik džiaugtis, kad padarytoji 
pradžia atnešė gerus ir gra
žius vaisius, kas leis ateityje 
dar geriau ir stipriau sujung 
ti lietuviškas akademines jė
gas į bendrąjį ateities lietu
viškąjį darbą.

NEPAiVIIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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■ Iš kitos pusės

Birutė Galdikaitė-Brindamour
Kur tų lietuvių dabar nerasi! Štai ant prabangaus žur

nalo NATIONAL GEOGRAPHIC spalio mėn. nr. viršelio 
matome Birutę Galdikaitę-Brindamour su dviem orangu
tangais. ( Orangutangas pagal Lietuvoje išleistą žodyną 
yra ‘tokia didelė žmogbeždžionė’, o pagal tremties kalbos 
vadovą - ‘didelė žmoginė beždžionė’.) Malajų kalboje 
orangutangas reiškia ‘miško asmenybę’ ir tarp jų Birutė 
su savo vyru, fotografu Rod Brindamour, gyvena jau 
penkti metai. Ji mat ruošiasi daktaro laipsniui iš antrapo- 
logijos Los Angeles Californijos universitete ir tam reika 
lui studijuoja beždžiones. Jos studijos yra remiamos vi
sos eilės mokslų institucijų ir fondų šiame krašte, Olandi
joje ir pačioje Indonezijoje, kur gyvena paskutinieji oran
gutangai. Civilizacijai ir ten plečiantis, jų gyvenamasis 
plotas vis daugiau mažėja.

Birutė praleido per 5,000 valandų stebėdama tas bež
džiones, ilgiau negu kas kitas. Tai paaiškintina tuo, kad 
jos ne tik panašios į žmones, bet ir lygiai lėtai auga ir vys
tosi. Tarp kitko, orangutangai skiriasi nuo žmonių ir kitų 
primatų (žinduolių) savo nesociališkumu. Patinai visados 
laikosi vieni, tik patelės kartais tarp savęs padraugauja.

*****
Vienas pasiturintis tautietis iš Marųuette Parko šią va

sarą išsiruošė į Lietuvą su šių metų Cadillac’u. Iš pirmo 
žvilgsnio gali manyti, kad jis norėjo ten ‘pasirodyti’, iš tik- 
ro, tačiau, turtingiems sekasi. Galutinam rezultate jam 
taip keliaujant su šeima (viso 5 žmonės) išėjo pigiau negu 
lėktuvu skrendant ir tikrai buvo įdomiau. Deja, į Lietuvą 
jo su automobiliu neįleido. Cadillac’ą reikėjo palikti Mins
ke, kur jį atsiėmė atgal važiuodamas. Sovietiniai žmonės 
‘vežimu’ labai stebėjosi. ‘Eto avtomat’ -- klausinėjo ir bū
davo labai laimingi, jei gaudavo paspausti mygtukus, ku
rie nuleisdavo langus ar atidarydavo duris. Mygtukus jie 
turbūt matė ir anksčiau, daugiau stebino faktas, kad jie 
veikė.

*****
Labai atsiprašau, kad abi keliones suplakiau į vieną. 

Bet iš kitos pusės žiūrint, negali nusikratyti įspūdžio, kad 
turime kaž ką bendro. Žmoginės beždžionės yra labai 
smalsios ir viską, kas nauja, bando sunaikinti. Jų tolimi 
giminaičiai griebia tik tai, ko nesupranta. Mūsų atveju, 
buvo paimti ir negrąžinti Cadillac’o ‘bagažniko’ dugne iš
tiesti Chicagos lietuviški dienraščiai ir Chicago Tribūne. 
Pažanga. (vm)
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DARBO DRAUSME OK. LIETUVOJE
rėkia ... apie pravaikštas! 
Pernai, Vilniaus statybos 
treste pravaikštos buvo to
kios ‘aktyvios’, kad nepasta
tyta 84 vienetai. Tai reiškia, 
kad 84 šeimos negavo žadė
tų butų. Šj pozicija Vilniuje 
yra žūtbūtinės svarbos. Į 
naujus pastatus skverbiasi 
vis naujai atvykstą ‘specai’ 
iš SSSR, iš Maskvos ir kitų 
miestų. Jų neaprūpinimas 
butais yra sabotažo kaltini
mais bauginama komunizmo 
statybos sritis. ‘Specai’ at
vyksta ok. Lietuvoj ‘komu
nizmą statyti’, o jiems Vilniu
je naujų butų nepastatė!

Su tomis pravaikštomis ko 
voja ne organai, kurie betar
piai surišti su darbininkais: 
prievaizdos, artelių vadovy
bė, cechovadovai. V. Kojala 
tai kovai angažuoja ... kom
partiją! Jis rašo: ‘Kovojant 
už darbo drausmės stiprini
mą, būtinas kiekvienos pir
minės partinės organizacijos 
daugiaplanis darbas.’

Ir vėl, lygindami sovieti

Logiškai galvojąs žmogus 
negali suprasti turistų pane
girikos sovietinei santvarkai 
kurias žaksėdamas iš džiaug 
mo skelbia ‘Gimtasis Kraš
tas’. Tokie šnekuoliai turis
tai mato krašte vizinę kom
partijos agitaciją, nematyda 
mi kas slepiasi už propagan
dinių dekoracijų, būtent -- 
baudžiava! Tolygiai: baud
žiavos laikais turistai lanky
tų dvarininko rūmus, stebė
tų salėse paveikslus ir skulp
tūras, lyg ir nežinodami, kad 
tame pat dvare yra ‘ožys’, 
ant kurio uždėję baudžiau
ninką, budeliai lupa jį už ką 
tik prasimanę.

Apie šią šiurpią sovietinę 
realybę rašo Vytautas Koja
la, Antrasis kompartinio Vil
niaus komiteto sekretorius. 
‘Drausmės ugdymas’, tvirti
na Kojala ‘Laikas ir įvykiai* 
žurnale, ‘priklauso nuo dar
bo drausmės’. Ar gali suvok 
ti eilinis amerikietis, kad so
vietuose darbininko pavėla
vimas į darbą yra federalinis 
nusikaltimas.- Sovietų kons
titucijoje pabrėžta, kad dar
bas yra prievolė valstybei. 
Visos darbo šakos suvalsty
bintos. Įvestas valstybinis 
kapitalizmas. Kiekvienas ap 
sileidimas darbe yra nusikal
timas, kurio atitinkama gra
dacija JAV-se yra ‘federali
nis nusikaltimas’.

Suktais, klastingais žo
džiais kompartinė viršūnėlė 
nuo pat L. Brežnevo iki sovietai įsigalėjo Lietuvoje 
tokio Vytauto Kajalos, kala 
galvon kad darbas pareina 
nuo ‘savidrausmės ir pilieti
nio sąmoningumo’. Viešai 
niekada nefiguruoja baudi
mo elementas. Išviršiniai: 
kvietimas į darbą yra apelia 
cija į dirbančiojo garbę ir 
sąmoningumą. Praktiškai gi 
tai yra senas baudžiavos lai
kų botagas, ne arkliui, bet 
žmogui.

Suprantama, kad dirban
tysis nėra apsaugotas nuo 
valstybinio kapitalizmo įno
rių nei darbo unijomis, nei 
streikais. Streikus malšina 
kulkosvydžiais. Darbo unija 
yra surogatas, kuriam nese
niai vadovavo buvęs KGB va 
das Šelepinas. Tai būdinga: 
iš politinės policijos vadova
vimo skirtas vadovauti ‘dar
bininkų profesinėms sąjun
goms’!

Apie ką gi rašo tasai Vy
tautas Kojala, kalbėdamas 
reikšminga tema, kad netgi 
jo rašinys atmuštas stambes
nėmis, kaip įprasta, raidė
mis? Pasirėmęs, aišku, Leni
no, Brežnevo ir Darbo kodek 
so citatomis, Vytautą Kojala

nio pavaldinio baudžiavą su 
laisvo darbo sistema, ameri
kiniam darbininkui pavėla
vus į fabriko darbą, lauktu
mėme FBI ir ČIA agentų in- 
vestigacijos!

‘Partinės organizacijos rū
pinasi nuolatos, kad darbo 
drausmės pažeidimo faktai 
būtų reikliai vertinami kolek
tyvuose’, gąsdina V. Kojala.

Ši sugestija liepia įmonės 
partiniam komitetui organi
zuoti viešus teismus kiekvie
nam ką apkaltins blogu 
darbo atlikimu. Nelaiminga
sis stoja viešai aiškintis. Ji 
visaip kamantinėja, sienlaik
raščiai tokį dergia, piešia jo 
karikatūras, kartais ir plačio
ji spauda niekina darbo ‘pa
žeidėjo’ asmenį.

Ir šitokiomis priemonėmis 
norima kovoti su pravaikšto
mis! V. Kojala nemato aplin
kos: dažnas darbininkas ne
suinteresuotas savo labai 
skurdžiai atlyginamu darbu, 
darbininkas neturi ateities, 
nėra vilčių geriau prasikur- 
ti (tas pat atlyginimas, skur
dus butas, šeimos reikalai 
vis sunkėja dėl vaikų, dėl li
gų, dėl nervinio nuovargio). 
Darbininkas pradeda gerti. 
Gėralų pilna ant kiekvieno 
kampo. Juk iki šiol krašte 
nėra organizuoto blaivybės 
judėjimo. Net nepilname
čiams parduodama degtinė. 
Ir V. Kojala kaltina degtinę, 
nes tai dažnas akstinas pra
vaikštoms.

Darbo drausmės proble
mų nėra laisvojo darbo kraš
tuose. Bet darbo drausmės 
problemos amžinos priver
čiamojo darbo lageriuose.

(jg)

NEPRIPAŽINIMO POLITIKA
‘Būt the policy of nonre- 

cognition is dead’ -- pranešė 
Chicago Tribūne Maskvos 
korespondentas James O. 
Jackson iš ... Vilniaus. Tas 
sakinys prasidėjo su ‘bet’, 
nes savo reportažo pradžioje 
Jacksonas paminėjo kaip

(ultimatumu, subversija, su
klastotais rinkimais ir gink
luota jėga) ir nuo to laiko 
JAV laikosi vadinamos ‘ne
pripažinimo politikos’, kuri 
turinti stiprios atramos vi
suomenėje ir kongrese.

Tačiau metams bėgant, 
JAV įvairiausiais būdais ty
liai sutiko su sovietų įsigalė
jimu Pabaltyje faktu - rašo 
toliau Jacksonas. Dabarjj^ 

nuoKomib 
mstų pareigūnų iki pogrin
džio ‘disidentų’, rimtai nebe
žiūri į nepripa?i.nfmęj)oriiiK{ 
""TTmerikieČKn^ 
rai mėgsta senovę, -- juoka
vęs jam Vytautas Zenkevi
čius, Lietuvos užsienio reika
lų ministerio pavaduotojas 
ir aukštas kompartijos parei 
gūnas -- žvilgsnis į Lietuvos 
istoriją jums pasakys, kad 
amerikiečiai paskutinieji pri 
pažino buržuazinę vyriausy
bę.’

‘Emigrantai negali kalbė
ti už estų tautą’ -- aiškino ko
respondentui vienas estų po
grindžio veikėjas, prieš tai 
pastebėjęs: -‘Mes neturime 
iliuzijų, kad JAV galėtų

mums padėti. Tiesa, jos duo
da mums vilties ir padrąsini
mo, bet ką nors padaryti tu
rime mes patys.’

Atskirame straipsnelyje 
tas pats autorius sustoja 
prie pogrindžio politinės opo. 
zicijos, paminėdamas, kad ji 
gyva, ‘būt it is not well*. Ji 
tokia maža, kad pvz. Estijo
je, didelė tautos dauguma 
visai nežino apie jos veiklą. 
Už tat redacija visiems 
trims straipsniams apie Pa
baltijį uždėjo bendrą antraš
tę: ‘Three captive nations ac- 
cept their fate.’ Ji teisinga 
kiek liečia grynai politinę 
veiklą, bet netiksli tautinia
me fronte, nes atskiras 
straipsnis skiriamas pasi
priešinimui rusifikacijai. Lat
vijos gyventojų jau beveik 
pusę sudaro rusai. Estijoje 
ketvirtadalį, o Lietuvoje 10- 
12%. Neapykanta prieš ru
sus visur esanti didelė. Es
tai, nors ir moka, atsisako 
kalbėti rusiškai, kas vargiai 
ar reiškia, kad jie ‘accept 
their fate’. Lietuvoje komu
nistams vis dar nepasiseka 
susitvarkyti su tikėjimu. 
Sekmadieniais Vilniuje ma
tysi tūkstančius vaikų, mer
gaičių baltom suknelėm, ber
niukų tamsiais kostiumais ei 
nančių į bažnyčias. ‘Bažnyčia 
- mano Jacksonas - išsilai
kys bent dar vieną generaci
ją.’

(Nukelta į 4 psl.)
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SKIRPSTAS

Šiandien, triukšmingų pomėgių malonumais apgož
ti ir paviršutiniškumo skubos botagu vaikomi - ar daug 
kas pastebėsime retą vertybę, atsilankiusią mūsų tar- 
pan? O tai kilnioji klasikos karalaitė, lietuviškai išversta 
Vergilijaus poezija, gražiai Nidos išleista. BUKOLIKOS 
* GEORGIKOS. Prieš dešimt metų tas pat dr. A. Rukša 
mums davė Eneidę, pati stambųjį to romėnų poeto veika
lą. Bet šiuodu smulkesnieji tam tikra prasme net įdomes
ni, nes jų gimnazijose nesimokėme, be to, čia turinys ir 
forma skirtingos intonacijos, kitoks poetinis grakštumas, 
mažiau iškilmingumo - vietomis lyg ir jautriau, intymiau 
hegzametras suskamba. Iš už tūkstančių metų atėję kū
rybos posmai kiekvienam kultūros mylėtojui yra dvasinis 
skanėstas. Tarsi įsiragauji savin tuos žilus amžius, prap- 
linta tavo žinynas - gyvenimą aprėpi plačiai ir giliai, seno, 
vės tolybes su šiandiena sujungi ir prasmingiau žmogiška 
išmintimi įsisotini.

• Dr. A. Rukšos šis darbas - ne šiaip sau vertimas, o 
poetinis veikalo perkūrimas; taip smagiai banguoja klasi
nė ritmika, taip džiugina vaizdingas žodynas, grakštūs po 
sakiai. Didįjį klasiką įsis kaitydamas, sau skonį pasigalan- 
di, irgi - su savos dabarties autoriais palygini. Juk įdomu 
ar mes toli aukštyn pažengėme per tiek amžių, o gal romė 
nų neprivijome dar? Pavyzdžiui, kuris mūsų autorių su
spindi tokia originalia išraiška, minties ir vaizdo glaustu
mu bei tokiu skulptūrišku sąvokų konkretumu? Taigi, 
vien savo paties literatūriniam išprusimui patikrinti - 
būtina Bukolikas * Georgikas įsiskaityti, tikro klasiko sko 
nį įsiragauti, grožį išgyventi.

• Ne vien Vergilijaus poezijos tekstas šioj knygoj mus 
patraukia. Nepaprastai vertinga yra A. Rukšos įvadinė 
dalis f 190 pusi.) - pateikia įvairių paaiškinimų, klasikos 
nagrinėjimų, hegzametrų gvaldymo, net žodynėlis anų 
laikų nesuprantamiems žodžiams aiškinti įdėtas. Taip 
pat žinoviškai dėstomi klausimai, susiję su veikalų 
vertimais. Pamatome, kaip rimtai vertėjas žiūrėjo į savo 
darbą, kiek įvairių kliūčių nugalėjo. O visa klostoma atvi
ru nuoširdumu ir moksline erudicija, visa remiama kon
krečiais pavyzdžiais - visiškai nėra tuščių filosofavimų. 
Šis knygos įvadas yra tartum ta tema akademinio kurso 
originalus ir naudingas išdėstymas. Panašios vertės kny
gų - gilus turinys ir reto grožio poezija - ne dažnai 
susilaukiame. Ar mokėsime grožėtis ir pasidžiaugti?

• Deja, pas mus dabar knyga iš viso ‘išeina iš mados ’. 
Net tikrai geros knygos nebegali be paramstymų gimti, 
vis joms reikia jau mecenatų, spec. komitetų, partijų, or
ganizacijų, bičiulių ar bent redakcijų globos ir paramos. 
Knygnešių tauta virsta beknyge tauta. Dar pasigirsta ny
kių balsų, esą bent knygom spintas nusipirkime, bent po 
kokią knygą nupirkime, betgi rimtai skaityti, iš esmės 
nagrinėti knygų turinį - jau nė nesiūloma. O gėda pagal
vojus, jog ankstesnioji išeivija, daugiausia paprasti berne
liai juodadarbiai čion atvykę, nuo caro valdžios pabėgę - 
sugebėjo tūkstantinius knygų tiražus išpirkti. O naujieji 
ateiviai, išdidūs mokslu ir skoniu, jau nebeturi tokio en
tuziazmo kultūrinėms vertybėms, nors mokytesni ir tur
tingesni. Kodėl taip Yra? Verta būtų bendruomenės 
sueigose plačiau tą klausimą nagrinėti. Gal perdaug į me
džiaginę gerovę įklimpome - į balių ir vaišių smagurius ir 
rezidencijų puošnybes, tad dvasios penui vietos nelieka. 
O gal skurdesnis, mažiau mokytas labiau brangina kultū
rą ir į ją veržiasi, jos ilgisi? Tuo tarpu inteligentai jaučia
si esą pačioje viršūnėje, viską žiną ir išmaną - nieko 
nestingą, galį ant laurų pasyviai snausti?

• Girdėta dar viena savotiška nuomonė. Girdi, 
visuomenės kultūriniam judrumui pakenkė mūsų 
pastangos visą centralizuoti. Anuomet visos draugijos ir 
sambūriai, net pavieniai asmenys, jautėsi lygiai įpareigo
ti, tad stengėsi visom jėgom aliai vienas reikštis, iniciaty
vą rodyti. Kildavo daug sumanymų ir bandymų - virė gy
vas kultūrinio ilgesio pulsas. O kai dabar viena organiza
cija pasiskelbė viską aprėpsianti ir visiems kultūros veiki 
mo reikalam vadovausianti, nes esant aukščiau visų kitų 
taip išgęso plačiosios, savaiminės veržlumo versmės, ne
beliko entuziazmo. Tad ir nuo knygų skaitymo 
atpratinimas priklauso šiai mūsų kultūros rikiavimo link
mei. Gerai dar, kad yra tokių ‘atkaklių keistuolių’, kurie, 
ir beknygės visuomenės tamsumo apsupti, vis dar ugdo 
mūsų raštijos vertybes: Kapočius gimdo antrą enciklope
diją, Nida duoda geros grožinės literatūnros, Zobarskas 
verčia anglams mūsų rinktinius raštus, o Simas 
Kašelionis net dar padidino kasmetinę sumą premijai už 
geriausią lietuvišką novelę... Lauktina, kad atsirastų dar 
daugiau tokių asmenų, kaip S. Kašelionis - taip tyra mei
le globotų savo žodžio kūrybą. Ypač būtina sulaukti 
kasmet po naują eilėraštį - dainą: mūsų renginių progra
moms reikia nuolat vis ko naujo, perdaug dainų ir dekla
macijų ligi kaulo nukartotos! Pavyzdžiui, Vasario šventė-
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Kažin ką reikia
Rugsėjo 25 d. Dirva veda

muoju, pasirašytu (vm) inici
alais, aštriai puola PLB val
dybą už tai, kad ji neigiamai 
pasisakė apie Helsinkio dek
laraciją. PLB valdybos pasi
sakymą vedamojo autorius 
liepia mesti j krepšį

Žinoma, į krepšį galima iš
mesi viską. Svarbu kokiais 
kriterijais ką bevertintumė
me. Šiuo atveju į krepšį rei
kia mesti tą Dirvos vedamą
jį, nes kaip iš jo baigiamojo 
sakinio matyti, jis parašytas 
tendencingai ir tik dėl to, 
kad taip pasisakė ne koks po 
litinis veiksnys, bet LB insti
tucija. Jeigu Dirva meta į 
krepšį PLB valdybos raštą, 
tai meta ir tame rašte iš
reikštą jos nusistatymą Hel
sinkio aktu patvirtintu So
vietų Sąjungos sienų nelaiky
ti teisėtomis ir siekti jas pa
keisti ta prasme, ‘kad Lietu
va, Latvija ir Estija taptų ne 
priklausomomis valstybėmis 
o sovietų Sąjunga grįžtų į sa 
vo preiškarines sienas.’ Ką 
gi, šioje vietoje Dirvos veda
mojo autorius ir Brežnevas 
sutaria.

Ponas (vm) PLB valdybą 
bara už teiginį, kad Helsin
kio aktas Europai yra žalin
gas. Tikrai keistas tas bari
mas. Kaip gi toks aktas gali 
būti naudingas, jeigu pripa
žino dabartinių sienų Euro
poje neliečiamumą, tuo pa
čiu pripažįstant Sovietų Są
jungos nuosavybe jos antro 
karo metu užgrobtas žemes. 
Aktas yra žalingas Pabaltijo 
valstybėms, nes tų valstybių 
žemes pripažino Sovietų Są
jungos teritorija. Kaip jis 
gali būti naudingas Vokieti
jai, jeigu vokiečių tautą pali
ko padalintą į dvi dalis. Ar 
jis nėra žalingas Vengrijai ir 
Čekoslovakijai, nes jas ir to
liau palieka Sovietų įtakoje, 
kurios nusikratyti šie kraš
tai siekė net revoliucijomis. 
Nepatenkinti Helsinkiu nei 
lenkai, ką ypač pabrėžia jų 
išeivių organizacijos. Ne 
daug gali džiuginti Helsin
kio deklaracija nei kitas Eu
ropos valstybes taip arti jų 
sienų palikdama Sovietų di
vizijas. Ir, Vakarų Europa 
būtų laimingesnė jei tos 
divizijos būtų nugrūstos 
prie Volgos, vietoj kad pali-

Nepripažinimo 
politika...

(Atkelta is 1 psl.)
Dar prieš kokius penke

rius metus tokie reportažai 
iš Vilniaus ir Tallino, būtų 
neįmanomi. Šiandien ameri
kiečių korespondentas ' jau 
gali susitikti su pogrindžio, 
kad ir neskaitlingo, atsto
vais. Organizaciją, kad ir 
stiprią, sovietų saugumas 
vis dar gali sunaikinti. Sun
kiau nugalėti nuotaikas, 
kuriomis vadovaujasi atskiri 
individai. Tos nuotaikos nu- 
len.s ir ateitį.

(vm)

kaip Valstybės Departamen
tas gali tvirtinti šio krašto 
pabaltiečiams, kad esamų 
sienų pripažinimas neimpli
kuoja Sovietų įvykdyto Pa
baltijo valstybių prijungimo’ 
Philadelphia Evening Bulle- 
tin rugpiūčio 11 d. rašo, kad 
Helsinkio konferencija turi 
būti vertinama, kaip priėmi
mas Jaltoje ir Podsdame su
tarto Vak. Vokietijos - Lenki
jos sienų pakto’. Tame pačia
me dienraštyje rugpiūčio 14 
dieną sakoma, kad ‘...Helsin
kio pareiškimas buvo Vaka
rų nuolaida, dar vienas pasi
traukimas’. The Christian 
Science Monitor sako, kad 
Helsinkis yra ‘nepateisina
ma klaida ... prieš Helsinkio 
nesąmones detente nustojo 
viso patrauklumo. Ten mū
sų prezidentas patenkino il
gus metus trokštus sovietų 
siekimus ir su Brežnevu šyp
sodamasis ratifikavo Mask
vos rytų Europos kontrolę’. 
Respublikonas kongresme
nas Hyde sako, kad nors 
Helsinkio aktas nėra sutar
tis’ ... bet jis turi svarbią 
simbolinę reikšmę, padidi
nančią Sovietų prestižą ir le
galizuojančią pavergtų tau
tų užėmimą’. Helsinkio aktą 
pasmerkė AFL-CIO prezi
dentas Meany, o Solženicy
nas jį pavadino rytų Euro
pos išdavimu.

Panašių citatų žymiausio
je pasaulio spaudoje galima 
rasti daugybę. Tai vis viešo
ji nuomonė, pripažįstanti, 
kad Helsinkio deklaracija So 
vietų užgrobtos svetimos že
mės buvo ratifikuotos ir lega 
lizuotos. Argi pavergimas 
šimto milijonų europiečių ir 
to pavergimo legalizavimas 
nėra Europai žalingas? Kam 
kalbėti niekus? Helsinkio ak 
tu nusivylimą išreiškė ir Ka
talikų Bažnyčios Kronika 
(Draugas, rūgs. 23 d.).

Helsinkio akto žalos neno
ri matyti tik Dirvos vedamo
jo autorius, kuris bet kokia 
kaina siekia ginti klaidingas, 
nežinia kieno įtakoje esan
čios ALT-bos pozicijas. Dir
vos vedamasis mato PLB vai 
dybos norą mokyti Europos 
valstybes ir juokingu laiko 
paminėjimą Albanijos, kuri 
visdėlto Helsinkio aktą pasi
rašyti atsisakė.

Argi lakto iškėlimas yra 
mokymas? 0 jei Albanijos 
laikysena ponui(vm) yra juo
kinga, gali jis juoktis. Aš iš 
to tai tikrai nesijuokčiau, 
nes Lietuvai kartais gali pra 
versti ir Albanijos draugys
tė, nes ji ir ją globojanti Rau 
donoji Kinija yra mūsų di
džiausio priešo priešai.

Pabaigoje Dirvai tenka 
padėkoti už patarimą PLB 
valdybai ‘prieš išeinant į vie
šumą bent du kartus pagal
voti’. Bet žymiai geriau bū

mesti j krepšį?
kus jas prie Elbės. Kodėl 
Dirvos vedamojo autorius, 
neigdamas PLB valdybos pa
sisakymą, nepatiekė argu
mentų, įrodančių Helsinkio 
akto naudingumą Europos 
valstybėms?

Kažin ar tikslinga yra rem 
tis Vatikano autoritetu, pri
simenant kas yra atsitikę su 
nepriklausomos Lietuvos 
ambasada. 0 ir šiuo kartu 
nebuvo girdėti, kad prieš 
pasirašydamas aktą, Vatika
nas būtų reikalavęs daugiau 
laisvės bent okupuotos Lie
tuvos tikintiesiems.

Apie Helsinkio aktą neigia 
mos nuomonės yra ne vien 
PLB valdyba. Tokią pat nuo 
monę reiškia ir viešoji Ame
rikos bei Europos opinija, 
JAV Lietuvių Bendruomenė 
Ir ponas (vm) sutinka su 
JAV LB Visuomeninių Rei
kalų Tarybos pirmininku p. 
Gėčių, kad ‘sijenų nepažei
džiamumo principas ... pa
grinde susilpnino Pabaltijo 
tautų valstybingumo reikalą. 
Argi gali būti naudinga tai, 
kas mūsų valstybingumo 
reikalus silpnina?

Ponas Gečys savo nuomo
nę pasakė Drauge, rūgs. 25 
d., straipsnyje ‘Iliuzijos Bol
ševizmo atžvilgiu’. Ji visai 
tokia pat, kaip PLB valdy
bos nuomonė. Tą straipsnį 
vertėtų perskaityti ponui 
(vm). Jeigu Dirva net veda
muoju nori mus įtikinti, kad 
Sovietų Sąjungos užkariau
tų žemių oficialus pripažini
mas nėra jos hegemonijos to 
se srityse oficialus įteisini
mas, tai nieko daugiau nelie
ka kaip tik stebėtis tokia šlu
ba logika. Jeigu teisėtomis 
ir neliečiamomis buvo pripa
žintos sienos, tai ir okupaci
ja yra pripažinta jau kaip tei
sėta. Kitokie aiškinimai, 
nors jie būtų daromi ALT- 
bos pirmininko, (vm), ar net 
paties JAV prezidento, to 
fakto pakeisti nebegali. No
ras pravesti JAV kongrese 
atatinkamas rezoliucijas ro
do, kad tokiu aiškinimu nela
bai tiki nei kongresmenai. 
Teisingai užtat p. Gečys sa
ko, kad tas Fordo pareiški
mas buvo skirtas tik ‘vidaus 
rinkai’.

Tegul p. Gečys man atleis, 
jeigu viešajai nuomonei pai
liustruoti pasinaudosiu jo su 
rinktom citatom.

Wall Street Journal liepos 
23 d. taip rašo: ‘Jerry neva
žiuok ...’ Helsinkio deklaraci
ja yra ‘Sovietų kontrolės pa
rėmimas Rytų Europoje’. 
New Your Times liepos 31 d. 
apie Helsinkio aktą taip 
sako:’šis formalus priėmi
mas sov. Sąjungos nustaty
tų sienų rytų Europoje ir Pa 
baltijy yra pagrindinio sovie 
tų tikslo atsiekimas ... Kaip 
laisvė gali būti ginama, kai 
neteisėtas valstybių užgrobi
mas ratifikuojamas’. Liepos 
21 d. laidoje N.Y.T. sienų ne
pripažinimo principą priima 
kaip simbolišką status quo 
ratifikavimą, o liepos 17 d. 
Pabaltijo klausimu N.YJ. 
taip rašo: ‘Sunku suprasti

(vm) ATSAKYMAS
Atrodo, kad p. Nainys tiki, 

si, kad daugumas skaitytojų 
jau neatsimena mano rašinio 
TRIUKŠMAS DĖL 
TRIUKŠMO. Dėl to turiu 
priminti, kad jame stebėjau
si ne faktu, kad Helsinkio ak 
tas gali būti laikomas per 30 
metų nusistovėjusios būklės 
pripažinimo pakaitalu, bet 
tik tuo, kad PLB valdyba 6 
savaitėm po to akto pasirašy 
mo praslinkus davė savo 
'aukščiausią įsaką’ atskirų 
kraštų valdybom kelti raš
tais triukšmą, nurodant, kad 
tuo aktu ‘jau OFICIALIAI 
yra įteisinta Sovietų Sąjun
gos hegemonija Europoje.’

Jei p. Nainys mano, kad 
lietuvių interesai, priešingai 
Valstybės Departamento tei 
gimams, reikalauja tvirtinti, 
kad Helsinkio aktas OFICI
ALIAI įteisino Jiegemoniią’ 
ir okupaciją, *jis tai Turėtų 
įrodyti paties akto žodžiais, 
pacituodamas jo atitinka
mus straipsnius. Bet to jis 
nedaro, nes negali.

Dėl teksto Ženevoje buvo 
ginčijamasi du metus. Ir tai 
suprantama, nes formaliai 
kiekvienas iš 34 signatarų tu 
rėjo lygų balsą. Daug skaitė* 
me apie tai, kad mažytės 
Maltos ministeris pirminin
kas Minoff nudelsė pasitari
mus keliom savaitėm, reika
laudamas, kad abejų super
valstybių laivynai pasitrauk
tų iš Viduržemio jūros. Bet 
nieko negirdėjome apie p. 
Nainio pastangas įtikinti 
JAV ir Europos valstybes to 
pakto žalingumu, nors tada 
buvo tam geriausias laikas. 
Jo rūpesčiai prasidėjo tik po 
to, jį^^Ta^on^Bendruo- 
jnen^^^i^SĮKm^^Ttad 
Us^LpTasTisSeRo^^reiškia 
nepripažinimo atšaudama*"

♦♦♦

Pono ‘Jonaičio’ straipsnis 
verčia sustoti prie priežas
čių, privedusių prie to akto. 
Gaila , kad jis nepasirašė 
savo tikra pavarde, būtų įdo 
miau skaityti ir ginčytis. Iš 

tų, kad pirmiausia tuo pata
rimu pasinaudotų pati Dirva 
nes ne tik juokinga, bet ir 
graudu, kai dėl kaž kokios 
tai neaiškios partinės politi- 
kėlės Dirva siekia pateisinti 
ir Lietuvai žalingus ėjimus, 
jeigu juos daro JAV vyriau
sybė. Nebijokite, gerbiamie
ji, į reikalus pažiūrėti ir lietu
viškomis akimis, nes šią šalį 
valdo ne naciai ir ne bolševi
kai. Demokratinėje santvar 
koje galima valdžiai nepri
tarti, ir niekas dėl to nebaus.

Bronius Nainys

Militarizmas ir diplomatija
Po Helsinkio konferenci

jos netrūksta visokių komen 
tarų pasaulio spaudoje, neiš
skiriant ir lietuviškos išeivi
joje. V.Meškauskas net pa- 
nagrinėjo tokį klausimą: ‘Ar 
Amerika galėtų laimėti se
kantį karą?’ ( Dirva, rugsėjo 
25 d. ) Padaryta klaidinga

sugestija, tarsi sovietai būtų 
pradėję karą, jeigu ta Helsin 
kio deklaracija nebūtų buvu
si pasirašyta. Sovietai nieką 
dos nesiima didesnės rizikos 
bet moka viską gauti derybo
mis ir grasinimais, kai patys 
nieko neduoda. Sovietai pa
siima, kai nėra jokios rizikos - 

kitos pusės tačiau suprantu, 
kad po tokio rašinio nesinori 
pasirašyti nei tikra pavarde 
nei inicialais.

Jis nesutinka su mano iš
vada, kad iėgųbalansa^pa- 
diktuoja dabartm^ff^poBT-

ne-

nu- 
pa-

tiką, bet kartu patiekia papil 
Somų argumentų už tai. Pa
gal jį ‘vakariečiai ... yra bai
lūs ir be principų, žiūri šios 
dienos ir savo kailio ... (gink
lų) sandeliai 1973 m. buvo iš
tuštinti ... JAV karinei galy
bei labai pakenkė kongre
sas’ ... Kaip su tokia morale 
ir ginklų stoviu gali nepasira 
šyti akto, kuriuo patys sovie 
tai papildomai pasižada 
pažeisti sienų?

Kissingeris paprastai 
ramina savo oponentus,
prašydamas atltęrnatvvos 
jo politikai. Tos nepatiekia 
ir aršiausieji jo kritikai. 
George W. Bali, buvęs valst. 
D-to pasekretorius, pavyz
džiui, sako, Izraelio-arabų 
konfliktą reikėjo išspręsti 
vienu ypu, turbūt pats neti
kėdamas, kad tai įmanoma.

Globaliai žiūrint, Helsin
kio aktas padėjo Kissinge- 
riui pasiekti naujo, nors ir 
laikino, Izraelio ir Egipto su- 
sitarimo^ieieiS^^STFTetams 

*JzuTiauTsu jėga, ne tik pini
gais) įsikišti į Portugaliją. 
Pagaliau, Helsinkio aktas 
dar kartą nuplėšė kaukę nuo 
sovietųtikro^^^JTTJrTT. 
Euns^TTTugenerafinis sek 
retorius, jau viešai apkalti
no sovietus nesilaikymu Hel
sinkio pakto nuostatų. Jie 
savo krašte jie^ri^ažįstą^ 
žmonių teisių ir neįspeję 
apie savji kariuomenės ma
nevrus, ką turėję padaryti 
pagal tą aktą. Įdomu, kad dr 
Luns’ui visa širdimi pritaria 
ir N.Y. Times savo rugsėjo 
30 d. vedamajame. Jei dau
giausiai, ką galime praktiš
kai nuveikti, yra priminti 
mums padarytą skriaudą. 
Turime konstatuoti,

Japonijai paskelbė karą, kai 
ji jau buvo nugalėta ir prašė 
taikos. Invazijas į Vengriją 
(1956 m.) ir Čekoslovakiją 
(1968 m.) po ilgų svyravimų 
padarė tada, kai įsitikino, 
kad vakariečiai nesikiš ir ne
pavartos nei diplomatinių 
priemonių, nekalbant jau 
apie kariškas. Kai Nixonas 
1973 m. užaliarmavo JAV ka 
rines jėgas, sovietai sulaikė 
savo parašiutininkų siunti
mą į pagalbą Egiptui. Sovie
tai pasidaro karingi, kai nė
ra jokios rizikos, kaip su Bal
tijos valstybėmis 1940 m., 
nes žinojo, kad ginkluoto pa
sipriešinimo nebus. Deja, 
vakariečiai negali atlaikyti 
diplomatinio sovietų spaudi
mo, negali atsispirti jų gerai 
suorganizuotai ir apmoka
mai propagandai, nes neturi 
kantrybės, toliau siekiančio 
numatymo, yra bailūs ir be 
principų, žiūri tik šios dienos 
ir savo kailio. Dėl Helsinkio 
deklaracijos galima ginčytis,

(Nukelta į 6 psl.)
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Išeiviškasis 'The Jaws’
(Turima galvoj žinomą filmą "The Jaws"-Nasrai)

REDAGUOJA POGRINDŽIO ŠTABAS

TARP PAVOJU
Senas, antikinis Odisėjus 

plaukiojo tarp uolų. Viena 
uola buvo Scilė, kita - Cha
ribdė.

Uolos buvo smarkios, suk
tos, klastingos. Jos mokėjo 
susiglausti. Laivas turėjo 
mokėti prasmukti tarp uolų. 
Kitaip, katastrofa! Paskubę 
si -- trenks katon Scilė. 
Pavėluosi - nukirs uodegą 
Charibdė. Sustosi - abi uo
los kukštels per laivo vidurį 
ir skelbk pasauliui SOS, gel
bėk mūsų sielas!

Šią vasarą išeivių tauta 
(nes ji dalis valstybinės tau
tos) kankinosi ne graikiškų, 
bet suomiškų uolų grėsmėje. 
Scilė ir Charibdė telieka se
novės istorijos vadovėliuose 
dabar laivą reikėjo vairuoti 
tarp Helsinkio uolų. Tos uo
los biauresnės už uolas iš 
graikiškų mitų. Paskubėsi -- 
trenks kakton Brežnevo uo
la, pavėluosi - Henrio uola 
nukirs uodegą. Užsižiopli- 
nęs sustosi: abi uolos, Brež
nevo ir Henrio, susiglaus de
tentės vardu ir sutrins laive-

lį i šipuliukus.
Pogrindis nėra kompeten

tingas rašyti aukštos politi
nės virtuvės vadovėlius. Ta
čiau, prisimindami, kad išei- 
viškos kultūros pažiba visa
da buvo virtuvinė kultūra, o 
bestseleriniais -- virimo kny
gos, pogrindininkai drįsta 
prasitarti ir aukštos politi
nės virtuvės adresu.

Išeivių tautoje sugriaudė
jo batalijos savybėje dėl Hel 
sinkio uolų manevravimo in
terpretacijų. Interpretaci
joms pamatą padėjo besikva 
tojanti Brežnevo fizionomija, 
surūgęs Henris, ir trisde
šimt trys Helsinkio apeigų 
klapčiukai. Visiems jiems 
buvo jungianti idėja: Pabal- 
tijys yra dvasia be kūno ...

Jeigu išeivių tauta skirtų 
tiek padūkusios energijos 
prieš Helsinkio cirko atidary 
mą informuoti Helsinkio cir- 
kininkus, kiek ji skyrė vėles
nėms savitarpyje batalijoms 
dėl Helsinkio savo laikraščių 
puslapiuose, nebūtų besikva 
tojančio Brežnevo paveikslų.

- Ir pastipo? -išsižiojo kai
mynas.

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė;,

- Aš žinau kaip buvo: kiau
lės susirgo raudonlige.

- Kodėl šiam prakalbinin- 
kui taip smarkiai ploja? - nu-, 
stebo vyrukas, atsigavęs iš 
snaudulio.

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė:

- Jam dėkoja, kad paga
liau pajuto sąžinę ir nustojo 
savo kalba žmones kankinti.

- Kaip patekti į istoriją? - 
paklausė garbėtroška.

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė:

- Algirdas pateko, kardu 
beldęs į Maskvos vartus. Gi 
tamsta pabandyk belsti i kai 
mynų duris, kai kaimyno nė
ra, o žmona viena.

Ne darbais tėvynę išvaduosime, bet kalbomis...

FILOLOGINIAI
Pagal mokslininką Darvi

ną žmonių veislė kilusi iš bež 
džionių - ergo, savo laiku

AUŠRELĖ L1ČKUTĖ

PO GAISRO

ČIA PRIĖJO 
KADŽIULIS 

IR TARĖ
- Dirva sudegė! Vienu lie

tuvišku laikraščiu mažiau, -- 
aimanavo panikierius. -Ką 
mums daryti?

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė: - Atskleisti savo čekių 
knygutes.

- Štai ir plačioji amerikie
čių spauda rašo apie mūsų 
susivienijimą, -- pasakė mo
teriškaitė, - matau inicialus 
‘SLA’.

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė:

- Tai, kūmute, simbionizai!

Liepsna Dirvos nesunaikino 
Ir neužpylė pelenais - 
Kaip feniksas iš pelenyno, 
Ji vėl iškilo su sparnais!

Ji vėl pas jus, ant jūsų stalo, • 
Pilna paveikslų ir žinių • 
Kovoj dėl laisvės idealo, 
Dėlei įkalintų žmonių.

SVARSTYMAI
žmonės buvo uodeguoti. 
Dargi tos uodegos buvo ma
dos objektas. Dabar žmonės 
skiria dėmesį savo šukuose
nai. Tada gi žmonės skyrė 
savo dėmesį -- uodegai. Ka
da skubėdavo į balių, per ke
lionę autobuse reikėjo sėdėti 
ant savo uodegos. Tad, prieš 
įeidami į baliaus salę, ir vy
ras ir žmona purendavo, vis 
papusdami, savo uodegas. Iš 
ten iki šių dienų išliko posa
kis:

papūsk į uodegą!
•••

- Visi mūsų bestseleriai vi
rimo knygos, -- vaitojo rašy
tojas, - kaip prasimušti į 
bestselerį?

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

- Parašyk romaną, kuria
me herojo žmona nunuodijo 
savo vyrą, gamindama pie
tus pagal virimo bestseleriš- 
ką knygą.

- Kas yra nekilnojamas 
turtas? -- paklausė tikslių ap 
tarimų mėgėjas.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

- Lietuviška knyga ant 
knygų platintojo stalo.

- Mūsų farmoje kiaulės pa
gavo ‘Vilnf, sudraskė ir pra
rijo, - dėstė žmogelis iš ūkio.

Kristalinio rutulio regėtoja:

Prieš jus kultūrinės naujienos, 
Gerų, aprašymų, kalnai -
Prieš jus išeiviškosios dienos 
Žėruoja straipsniuose pilnai ...

Lietuvis drūts prie Clevelando, 
Lietuvis nieko neatbos - 
Ir gaisras pulti tenebando 
Senos ir vis jaunos Dirvos!

Ir jūsų Pogrindis, dirviečiai, 
Išlaikęs bandymą liepsnų, 
Priimti jo satyrą kviečia 
Be keikalų ir aimanų.

Kadaise aisčių (ir hetitų) 
pranokėjai gyveno netoli 
Egipto sienų. Ten jiems daž 
nokai teko susidurti ir su ara 
bais. Arabai statė pirami
des ir prekiavo nafta. Dėl to 
visi arabai kvepėjo nafta, ga 
žolinu ir kitais petrolijaus 
produktais. Jie kvepėjo taip 
pat ir kupranugariais. Ais
čių pranokėjai nemėgo ara
biškų kvapų. Buvo posakis 
‘nuo arabų šalies pučia naf
tos ir kupranugarių kvapai’. 
Tad iš to laiko ir išliko per 
kelias eras nepakitęs posa
kis:

nepūsk man arabų!
•••

— Štai pasirodė mums lietuviškos išeivijos "vienybės” dvasia!

Spaudos riktu 
išdaigos

Kada masina gražuolė, 
skubėk ją nupirkti.

( Riktas! Turi būti maši
na’ )
•••

Uždarame posėdyje buvo 
lovos, bet viskas baigta tai
kiai.

( Riktas! Turi būti ‘kovos’)

•••

Per pastą jis gavo paštą.
( Riktas! Turi būti ‘per paš 

tą jis gavo pastą’ )

•••

Po savo laurais poetas au
gina guzą.

( Riktas! Turi būti ‘mūzą*)

Kaip žinia, Žemaitijoje 
yra kelios pragarmės, kurios 
eina gilyn, gilyn, iki pragaro 
lubų. Žinantieji žmonės pro 
tas angas klausosi, kas pra
gare vyksta. Kartais našle
lė nugirsta, kaip jo nabašni- 
kėlį kamantinėja dėl svetim- 
moterystės. Kartais girdėti, 
kaip kokia nors daili moterė
lė, be skaitytuvų nesuskai
čiuoja, kiek ji meilių turėjusi. 
Per žmonių tardymus, nusta 
tydami į kurį katilą ką dėti, 
velniai netenka kantrybės ir 
keikia ‘Po žmonių!’, į ką su
manūs žemaičiai garsiai at
kerta:

po velnių!

•••

Buvo ji graži mergina, ir 
paseno be vaiko.

( Riktas! Turi būti ‘laiko’ )



6 DIRVA 1975 m. spalio 16 d.

Baltijos Aidų radijo programos štabas. Iš kairės: latvių skyriaus red. Eriks
Ievinš, estė dr. Elmeris Traks, estų skyr. red. Andreas Traks ir programos 
įsteigėjas ir lietuvių skyr. redaktorius Juozas Stempužis... Tautybių sąjūdžio 
bankete skaito Baltijos Aidų radijo apdovanojimo aktą.

V. Bacevičiaus nuotrauka

TAUTYBIŲ SĄJŪDŽIO
(Atkelta iš 1 psl.) 

met surengti Pavergtųjų 
tautų savaitę. Iš tikrųjų, 
Clevelando miestas nuo to 
laiko (1965 metų) pradėjo 
jausti organizuotos tautinių 
grupių jėgos augimą. 1970 
sąjūdis surengė tarptautini 
tribunolą komunizmui ir 
Sovietų Sąjungai pasmerkti, 
į kurį pakvietė atvykti ir 
Dobryniną, bet atsakymas iš 
Sovietų ambasados neatėjo 
... Tribunolo sąstatą sudarė 
apskrities ir miesto žymiau
si teisėjai, o liudininkais bu
vo pavergtųjų tautų atsto
vai. Tribunolo procesas bu
vo užrekorduotas ir vėliau J. 
Carroll universiteto prof. M. 
Pap išleistas atskiru leidiniu.

Antroji sąjūdžio progra
mos dalis buvo - organizuo
tai jungtis į vietos politinį gy. 
venimą, eliminuoti grupinę 
poliarizaciją, siekti atsakin
gų pozicijų visuomeniniame, 
administraciniame ir akade
miniame gyvenime, kelti 
et ninių mažumų balsą ir rei
kalauti sau prideramų teisių. 
Pastaroji mero Perko prog
rama buvo taip pat sėkmin
ga. Miesto ir apskrities įstai
gose buvo spaudžiamą pa
skirti į atsakomingesnes po
zicijas kvalifikuotus tauty
bių žmones, įsileisti į švieti
mo ir kultūros sritis etninių 
grupių talentus.

Tautybių Sąjūdžio dešimt
mečio bankete meras Perk

•••

sitetus, kad daugiau jauni
mo mokytųsi svetimųjų kal
bų, kad būtų mokoma įvairių 
tautų kultūros ir istorijos. 
Mes sieksime, kad tautybių 
iškilūs ir talentingi žmonės 
be diskriminacijos užimtų ab 
sakingas vietas tose tarybo
se ir komisijose, kurios daro 
įvairius sprendimus ... Mes 
esame vieningi. Vienybėje 
yra galybė. Todėl/ minėda
mi dešimtmečio sukaktį, 
švęskime ją džiaugsmingai 
ir viltingu žvilgsniu žvelki
me į ateitį ...’ Tūkstantis 
svečių atsistoję ilgais ploji

mais palydėjo Amerikos tau
tybių sąjūdžio meroRalph 
Perk kalbą.

Tautybių Sąjūdžio pirmo
jo dešimtmečio lapą užsklei- 
džiant, reikia pripažinti, kad 
pagrindiniais šulais buvo 
Raimundas Kudukis ir čekas 
Vaclovas Hyvnar. Jiedu 
praktiškai ištisą dešimtmetį 
judino tautybes, rūpinosi jų 
veikėjais ir veikla, teikė 
įvairią pagalbą, kasdien gy
veno Tautybių Sąjūdžio rū
pesčiais, atidarė vartus etni
nėms mažumoms į plačiąją 
amerikietiškojo gyvenimo 
arena.

(bk)

MILITARIZMAS
(Atkelta iš 4 psl.) 

kiek ji yra naudinga sovie
tams ir kiek kenksminga va
kariečiams, tačiau yra labai 
aišku, kad ją vakariečiams 
pasirašyti visiškai nebuvo jo 
kio reikalo. Ją pasirašė, 
idant neužgautų naujosios 
pasaulio galybės, tikros ar 
įsivaizduotos. Nebūtų suti
kusios pasirašyti JAV-bės, 
nebūtų pasirašę ir kitos Eur- 
ropos valstybės. Net New 
York Times ir Wall Street 
Journal atvirai ragino prez. 
Fordą nevykti į Helsinkį. 
Jeigu jau ‘detente’ reikalavo 
tokios aukos, tai galėjo tą po 
piergalį pasirašyti ir vienas 
iš valst. sekretoriaus pava
duotojų.

Visiškai nesutinkame su 
V. Meškausko išvada: ‘Tokiu 
būdu, iš karinio taško žiūrint 
sunku įsivaizduoti kitokią už 
sienio politiką negu Kissinge 
rio. Jai pakeisti visų pirma 
reikia dvasinio perversmo 
pačiose JAV-bėse.’ Tokia už 
sienio politika, visi mato, 
naudinga tik Izraeliui. Jam 
atiduodami geriausi ginklai 
(JAV sandėliai 1973 m buvo 
ištuštinti ir jautrusis kongre 
sas dėl to neprotestavo, kad 
daroma jo neatsiklausus), 
duodami bilijonai dolerių, 
dėl jo daromos nuolaidos so
vietams ir buvo išgalvota fal 
šyva detente’, ir dėl jo JAV- 
bėa galės būti įtrauktos į 
naują karą, nors turime la
bai pacifistinį kongresą ir 

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

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

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

SAVINGS INSURED UP TO 140,000.00 BY F.S.L.I.C.

aint 
ttiony 

avftngs
1447 So. 49th Court • Cicero, Illinois 60650 

Phone (312) 656-6330
Open Mon., 9-8 j Tues., Thurs., FrL, 9-5; Sat., 9-1; Chmad Wei.

Juokas Gribauskas, vedėjas

izoliucionizmą skatinančią 
spaudą. Viso to tikslas -- tau 
pyti jėgas galimam konflik
tui vid. rytuose. Kariauti 
JAV galės, jeigu rimtai pa
norės (1914 ir 1940 m. ameri
kiečiai irgi buvo nusiginkla
vę). Tiesa, JAV karinei galy 
bei labai pakenkė kongresas 
panaikinęs privalomą karo 
tarnybą, nuolatos apkarpy
damas karinį biudžetą ir da
bar pasireklamuoti norinčių 
politikierių daromais nesibai 
giančiais kongresiniais tar
dymais. Tačiau visi tie ‘paci
fistai’ nutiltų ir pasidarytų 
net labai karingi, jeigu tik 
arabai vėl pajudėtų.

B. Jonaitis

KLAUSIMAS

Skaitant lietuviškus laik
raščius manyje dažnai kyla 
klausimas, kada reikia rašy
ti ištekėjusioms moterims 
mergautinę ir vyro pavardę 
kartu. Kai kurie sako, kad 
tiktai garsiųjų moterų abi pa 
vardės rašomos, bet Ameri
koje net pačios garsiausios 
moterys rašosi tik viena mer
gautine, bet ne abiem. Ne 
kartą ta tema teko diskutuo
ti suėjimuose, bet niekas nė
ra tikras.

Būčiau dėkinga, jei kas 
nors iš skaitytojų tą klausi
mą išaiškintų spaudoje, nes 
ne mane vieną tai interesuo
ja.

Daiva Juknienė 
Chicago

kalbėjo: ‘Aš jums čia pažadu, 
kad kol mano širdis plaks gy. 
vybe, aš niekad neapleisiu 
tų, kurie yra pavergti ... 
Šiandien, jūsų akivaizdoje, 
aš pakartoju savo pažadą 
daryti visą, kad laisvės žibu
rys suliepsnotų. Mes dirbsi
me ir dirbdami tikėsime, 
kad ateis diena, kuri atneš 
laisvę visiems žmonėms ir vi- 
soms tautoms.’ Vidaus politi 
koje meras taip aptarė Tau
tybių Sąjūdžio tolimesnius 
siekimus: ‘Mes nesutinkame 
būti išnaudojami. Mes nori
me balso tuose komitetuose, 
kurie sprendžia mūsų pačių 
kasdienį gyvenimą. Mes ra
ginsime mokyklas ir univer-

Viešėdami Chicagoje aplankykite
KM31O IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.
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• LIETUVOS okupantai 
stipriausią tautos dvasinę ir 
tautinę atramą mato Katali
ku Bažnyčioje. Todėl ta, gal 
vienintelė ten nesunaikinta, 
Bendrija nuolatos ir be at
vangos yra persekiojama. 
Tai akivaizdžiai skelbia fak
tai, surašyti Lietuvos Katali 
kų Bažnyčios Kronikoje, lei
džiamoje pogrindyje oku
puotame krašte. Iki šiol 
Vakarus pasiekė 18 Kroni
kos numerių. Paskutiniomis 
žiniomis dar trys nauji Kro
nikos numeriai jau yra Vaka 
ruošė. Nors už Kronikos 
platinimą visa eilė lietuvių 
nuteisti ir kalinami, nors kra 
tos, areštai, teismai nesibai
gia ir toliau, bet galingas so
vietinis saugumas Kronikos 
nepajėgia sunaikinti. Bet ne
snaudžia ir laisvieji lietuviai, 
ypač žmonės susibūrę Lietu
vių Religinės šalpos rėmėjų 
komitete ir jo skyriuose. Jau 
prieš porą metų Kronikos 
1-7 nr. buvo išleisti atskiru 
tomu, redaguotu a.a. prof. J. 
Brazaičio. Tomas išleistas 
3,500 tiražu. Knyga susilau
kė tokio pasisekimo, kad 
šiandien knygų rinkoje jos 
jau nebėra. Šiuo metu spaus 
dinamas II-sis Kronikos to
mas, apimantis 8-15 nr. Po jo 
seks III tomas ir t.t. Kas 
svarbiausia, kad Kronika, 
Lietuvos tikinčiųjų ir dauge
lio patriotų kančios doku
mentas, sparčiai verčiama į 
įvairias kalbas. Šiomis die
nomis Kronika išleista portu 
galų kalba Brazilijoje. Vertė 
kun. A. Saulaitis, Sj. Išleidi
mas atsėjo tik $485, kurie 
daugiausia surinkti JAV. Į i- 
talų kalbą Kroniką išvertė 

prel. V. Mincevičius. Verti
mą smarkiai grobsto italai ir 
vienas italas-mecenatas, per 
skaitęs Kroniką, tolimesnių 
sąsiuvinių leidimui paaukojo 
net visą milijoną lyrų. Tai 
buvo paskelbta LR šalpos rė 
mėjų valdybos posėdyje Chi
cagoje spalio 7 d. kun. K. 
Kuzminsko bute. Ypač nuo
širdų padėkos laišką už Kro
nikų leidimą įvairiomis kal
bomis parašė Lietuvos diplo
matijos šefas S. Lozoraitis ir 
kiti. Į prancūzų kalbą Kroni
ką verčia prel. A. Bačkys, į 
vokiečių - vienas kunigas, 
gyvenantis V.Vokietijoje. 
Atskiri Kronikos sąsiuviniai 
yra išveisti ir į anglų kalbą 
ir artėja tas laikas, kai Lietu 
vos tikinčiųjų ir patriotų kan 
čios dokumentas pasieks be
veik visas įvairiomis kalbo
mis kalbančias pasaulio tau
tas. Šiame didžiuliame rate 
dirba daug paskirų asmenų, 
bet esmėje visą ratą suka 
LR šalpos rėmėjų centro vai 
dyba. Tos valdybos pirm, 
kun. K. Kuzminskas praėju
sią vasarą tris mėnesius pra
leido V.Europoje, ten įsteigė 
10 naujų LR šalpos skyrių; 
14 skyrių įsteigė Anglijoje ir 
2 Škotijoje. Viso net 26 nau
ji skyriai. Visų tų žmonių pa 
reiga pagrinde bus rinkti 
aukas Kronikų leidimui ir jų 
vertimui į įvairias kalbas. 
Per kun. K. Kuzminską į Eu
ropą buvo išsiųsta per tris 
šimtus Kronikos I tomo eg
zempliorių, nes ten, ypač 
Švedijoje, atsirado ir tokių 
lietuvių, kurie apie Kroniką 
nieko nebuvo girdėję. Kad 
visas sklandus ratas gyviau 
suktųsi, lapkričio 29-30 d.d.

VLADAS BŪTtMAS
Chicagoje šaukiamas LR re
liginės šalpos rėmėjų visuo
tinas suvažiavimas, kuriame 
dalyvaus ir kalbą pasakys Si 
mas Kurdirka. Suvažiavimo 
išvakarėse, lapkričio 29 d. 
Marijos aukšt. mokyklos sa
lėje LR rėmėjai ruošia 
Hamiltono lietuvių mergai
čių choro Aido koncertą. 
Aido choro giesmių, joms 
lankantis Italijoje, yra klau
sęsis ir pats popiežius Pau
lius VI. Chorui vadovauja 
sol.V. Verikaitis. Koncerto 
pelnas taip pat eis tolimes
niems Kronikos tomams leis 
ti.

•KRONIKA neseniai pra
nešė, kad Vilniuje už bažny
čios lankymą iš mokytojos 
pareigų atleista muzikos mo
kyklos mokytoja Aldona Ke- 
zytė, ten išdirbusi 25 metus 
ir už gerą pareigų ėjimą ne 
kartą specialiai atžymėta. 
Yra užuominų, kad mokyt. 
A. Kezytei net gali tekti ap
leisti Lietuvą. Aldona Kezy- 
tė yra visiems gerai pažįsta
mo Jaunimo Centro direkto
riaus kun. A. Kezio, SJ ir 
New Yorko lietuvių Laisvės 
Žiburio radijo programos ve 
dėjo R. Kezio sesuo. Kun. A 
Kezys pasaulyje, atrodo, ne
turi jokių priešų, savo nuo
širdžiu bei draugišku būdu 
apie save jungiąs didžiulį 
gerbėjų būrį iš visų kartų ir 
visokių įsitikinimų lietuvių. 
Jaunimo Centro durys pla
čiai atidarytos visiems, kas 
tik nori jame apsilankyti ar 
ką suruošti. Niekad nebuvo 
užtrenktos durys taip pat ir 
įvairiems turistams iš oku
puotos Lietuvos. Jiems mi

lai viskas aprodoma, norint 
parodomi net filmai ir archy
vai. Tų turistų tarpe yra pa
sitaikę ir vienas kitas dabar
tinių aukštų pareigūnų, uži
mančių atsakingus postus 
okup. Lietuvoje. Jeigu jie 
tikrai yra laisvi, o ne Mask
vos vergai, turėtų pakelti 
protesto balsą, kodėl sąžinin 
ga lietuvė mokytoja, turinti 
ilgą tarnybos stažą, iš parei
gų atleista už vienintelę ‘nuo 
dėmę’ -- bažnyčios lankymą.

•IRENA ir dr. L. KRIAU- 
ČELIūNAI, Dainavos an
samblio globėjai, šiomis die
nomis ansamblio valdybai 
įteikė $1,000 auką Dainavos 
ansamblio 30-ties metų pro
ga. Kaip žinoma, Dainavos 
ansamblis 30 m. sukakties 
proga vasario mėn. pabaigo
je stato naują, smagų links
momis melodijomis išpintą 
muzikinį veikalą. Veikalui 
libretą parašė rašyt. D. Bra- 
zytė-Bindokienė, o muziką - 
muz. A. Jurgutis. Veikalo 

PODAROGIFTS, INC.
DABAR KAIP TIK LAIKAS SIŲSTI DOVANAS 

KALĖDOMS 
savo giminėms Lietuvoje ir USSR. 

MOTOCIKLUS, ŠALDYTUVUS, SKALBIMO MAŠINAS, 
TELEVIZIJOS APARATUS, FOTO KAMERAS, SIUVA
MAS MAŠINAS.

Taip pat drabužius, medžiagas, kailinius, rankinius 
laikrodžius ir maisto produktus

Didžiulis Automobiliy Pasirinkimas, pavyzdžiui:
MOSKVICH 412 IE
MOSKVICH 427 IE - Station Wagon 
ZHIGULI VAZ 2101 
ZHIGULI VAZ 2102 - Station Wagon 
ZHIGULI VAZ 2103 
ZAPOROZHETS 968 AE

PODAROGIFTS. INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, siun
čianti DOVANINIUS CERT1FIKATUS per VNESDPOSYLTORGĄ 
be jokių tarpininkų, bankų, etc.
PODAROGIFTS, INC. yra MENINTĖLĖ firma Amerikoje, pa
teikianti persiuntimo įrodymus, atitinkančius jos susitarimą su 
VNESHPOSYLTORGU

Klijentų patogumui užsakymas priima šios su mumis ben
dradarbiaujančios firmos;

Package Ekpress and Travel Agency, 1776 B'way,
New York, N.Y. 10019

Globė Parcel Service, Ine. 723 WaJnut Si.,
Philadelphia, Pa., 19106

. Cosmos Parcek Express Corp., 488 Madison Avė,
New York, N.Y. 10022 

arba mūsų pagrindinė kontora.-

pastatyme šalia choro ir so
listų dalyvaus balerina V. 
Karosaitė su J. Puodžiūnu ir 
J. Puodžiūno baleto studija. 
Stambią globėjų Kriaučeliū- 
nų auką ansamblio valdyba 
ir visi nariai sutiko su nuošir 
džiu džiaugsmu. Kiek žino
ma, iš jų stambesnių aukų 
paskutiniu metu prašė Jau
nimo Kongreso rengėjai ir 
Kultūros tarybos pirm. A. 
Kairys naujų lietuviškų ope
rų pastatymams, bet Kriau- 
čeliūnai primiausia pasirin
ko savo globojamą Dainavos 
ansamblį.

• CHICAGOJE neoficia
liai kursuoja gandai, kad tre
čiąją lietuvišką operą, kuri 
ateinantį pavasarį bus stato
ma šalia J. Gaidelio ir J. Ka
činsko operų, parašė muz. V 
Marijošius pagal B. Sruogos 
libretą. Laukiama, kada tą 
žinią oficialiai paskelbs Chi
cagos Lietuvių operos valdy
ba.

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

N.Y. 10001 — TEL.: (212) 685-4587
Atidaryta 4estadieniau iki 5 P AL

Dabartinis okup. Lietuvos vyskupas L. Pavilonis savo laiku po karo buvo 
Leningrado katalikų bažnyčios klebonu. Čia jį matome pasitinkantį tuometi
nį Prancūzijos prezidentą de Gaulle su žmona. Nuotrauka tuo metu buvo įdė
ta dienraštyje Chicago Sun-Times.
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EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
is BOSTONO ir NEW YORKO

IŠVYKSTA;
LAPKRIČIO 21 — grįžta LAPKRIČIO 29 

(Leningradas-Vilnius-Kaunas)

Kaina tik $676.00
PASKUTINĖ ŠIŲ METŲ GRUPĖ IŠVYKSTA
GRUODŽIO 19 ir grįžta SAUSIO 3, 1976

KAINA $984.00
(Leningras, Vilnius, Ryga, Maskva, Helsinkis)

Prie šių grupių galima jungtis ir iš 
kitų miestų su papildomu mokesčiu*.

REGISTRUOKITĖS IŠ ANKSTO — VIETŲ 
SKAIČIUS RIBOTAS.

Detroito lietuviai
— ANTANAS GRINIUS
Centro vardu - Stasys Šimo- 
liūnas ir L.K.K. savanorių 
vardu - Kazimieras Daug- 
vydas.

Meninėje dalyje aktorius 
Algis Pesys padeklamavo B. 
Brazdžionio eilėraštį ‘Gies
mė kunigaikščių miestui*.

Solistė Danutė Petronie
nė padainavo: Ilgesys, Vai 
kur nužėgliuosi, ir Mano 
sielai šiandien šventa. Jai 
akompanavo E. Mykolaitie-

TRANS-ATLANTIC TRAVEL 
SERVICE

393 West Broadway, P. O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127 

Tel. (617) 268-3764
Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ

Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome 
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

PAMINĖTA 
VILNIAUS DIENA

Vilniaus krašto lietuvių są 
jungos centro valdyba ir Dėt 
roito skyrius, spalio 5 d. mi
nėjo Vilniaus dieną.

Vilniečių intencija šv. An
tano bažnyčioje buvo atlaiky 
tos pamaldos ir iškilmingoji 
dalis atlikta Lietuvių Na
muose.

Minėjimą atidarė VKLS- 
gos pirmininkas Kazys Vei
kutis ir programai vesti pa
kvietė Rūtą Misiūnaitę.

Kun. K. Simaitis sukalbė
jo invokaciją ir susikaupimo 
minute buvo pagerbti žuvę 
ar mirę vilniečiai. Po invo- 
kacijos R. Misiūnaitė prista
tė minėjime dalyvaujančius, 
iš Clevelando atvykusius 
svečius - paskaitininką teis. 
Stasį Lazdinį, jo žmoną Kazi
mierą ir sūnų Giedrių. Det
roito skyriaus pirm. A. 
Misiūnas pristatė sveikinu
sius: Ramovėnų ir DLO

nė.
Stasio Butkaus šaulių kan

klininkės, vadovaujamos D. 
Petronienės, paskambino 
kanklėmis. Programa buvo 
trumpa, bet skoninga ir ge
rai atlikta, nuo svečių susi
laukusi ilgų plojimų. Baigta 
visiems sugiedant Tautos 
Himną. Minėjime dalyvavo 
115 žmonių.

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pa* čįpkus Realty, 31715 
Vine St., Will«wick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

✓

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

FIRMOS

PACKAGE EKPRESS & TRAVEL A8BJCV, 
lic.

(Licensed by Vnešposyltorg)
VYRIAUSIA IŠTAIGA

į 1776 Broadway, N. Y. 10019
Siuntiniai, siunčiami per 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 imtuvanft 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.

MŪSŲ SKYRIAI:
ALLENTOWN, PA. — 126 Tilghman Street______________________ ;__ 435-1654
BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street__________ ________ ._______ 342-4240
BROOKLYN, N. Y. 11218 — 485 MėDonald 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 Joa Campau Avenue ........................................ 365-6780
FARMINGDALE, N. J. — Freewood Acres, Rt. 9____________________363-0494
HAMTRAMCK, MICH. — 1133’9 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
NE W ARK, 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....w........w...... (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. 
SOUTH RIVER, N. J. — 41 Whitehead Avenue ._
SYRACUSE, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street 
TRENTON, N.' J. — 1152 — Deutz Avenue______
UTICA, N. Y. — 963 Bleecker Street....................

<•

..M (301) 589-4464
_________________ 257-6320 
_________________ 475-9746 
____,___________ 392-0306 
_________________ 732-7476

REIKALAUKIT VISUR DAB ALAUS

Paskutinėmis savaitėmis 
Dirvoje pastebėjote alaus 
DAB skelbimus. Tai senos 
aludės, įsteigtos 1886 m. 
Dortmunde gaminamas alus, 
gavęs daug premijų ir atžy- 
mėjimų pasaulinėse parodo
se. DAB yra pirmasis vokie
čių gamybos alus eksportuo
tas ir po II-jo Pasaulinio ka
ro 45 kraštuose alaus mėgė
jai gali juo smaguriauti.

1978 m. DAB švęs šimto 
metų sukaktį ir šiandien dar 
DAB alus yra kaip senųjų 
dienų alus. Clevelande DAB 
alų importuoja Beverage 
Distributors, Ine., E. 38 ir 
King Avė., tel. 431-1600. Jo 
lokalinis atstovas yra David 
Gierszal. Reikalaukite visur 
- klube, restoranuose ir 
krautuvėse DAB alaus.

(sk)

Didžiausias kailių 
pasirinkimas / 
pas vienintelį 
lietuvį kailininku ■’)

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

185 North Wabash Avenue 
Chicago, III. 60601
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CLEVELANDE
Aurelija Balašaitiene

Remkime savuosius
Lietuviai prekybininkai 

yra kuklūs, darbštūs ir retai 
pastebimi bei įvertinami 
mūsų visuomenės nariai, bet 
jų finansinė parama yra la
bai jaučiama mūsų organiza
cijų. Tačiau, giliau pažiūrė
jus, lietuvis prekybininkas 
ne vien finansiniai turėtų 
būti vertinamas. Privačia
me kasdieniniame mūsų gy
venime jie vaidina nemažą 
vaidmenį, prisidėdami prie 
lietuviškų tradicijų palaiky
mo. Reta kuri lietuviška šei
ma išsiverčia be sveikos,

maistingos lietuviškos duo
nos, be skanių maisto pro
duktų, kurie atitinka mūsų 
lietuviško gomurio skoniui. 
Kur prieš Kalėdas galime 
nusipirkti pagamintų lietu
viškų šližikų? Beržo šaką, lie
tuviški kepiniai, skilandžiai - 
mūsų šeimų tradiciniai mai
tinimosi skanėstai, kurie 
puošia stalus mūsų šeimyni
nių švenčių ir subuvimų 
progomis. Nutariau aplanky 
ti Balio Gaidžiūno ‘Patria’ ir 
Stasės Urbanavičienės ‘Bal
tic Delicatessen’.

ninkus, turėtume juos rem
ti - padėdami jiems, tuo pa
čiu padėsime sau, bet, kas 
yra svarbiausia, mes įgyven
dinsime tikrą lietuvišką soli
darumą, be kurio negali sėk
mingai jokia visuomenė eg
zistuoti.

S. URBANAVI 
ČIENĖS BALTIC
DELICATESSEN’

B. GAIDZIUNO 'PATRIA
Nepaklausiau Balio Gai

džiūno, kodėl jis savo moder 
niai, turtingai parduotuvei 
davė pavadinimą ‘Patria’. 
Rašytojas, žurnalistas, eilės 
laikraščių buvęs redaktorius 
ir visuomenininkas, pagaliau 
nutaręs tapti savarankišku 
ir verstis prekyba, jis, mano 
supratimu, savo parduotu- 
tuvės iškaboje vienu žodžiu 
išreiškė savo gyvenimo turi
nį.

Trečdalį parduotuvės uži
ma ne maisto produktų, bet 
dovanų skyrius. Stiklinėje 
spintoje guli išdėstytos nuos- 
tabaus grožio tautinių juos
tų motyvais išausti audiniai. 
Virš jų lietuviško gintaro ir 
medžio dirbiniai. Stebiuosi 
nesimetringomis, bet nepa
prastai harmoningai sustaty 
tomis medinėmis gėlėmis - 
jos tarsi gyvos, tik sustingu
sios lietuviškoje pievoje. To 
liau aukštoje knygų lentyno
je turtingas lietuviškų kny
gų knygynas. Čia ir 
vaikams knygelės ir mono
grafijos, ir beletristika. Ša
lia didelis pasirinkimas lietu
viškos muzikos plokštelių. Iš
tisa siena padengta įmant
riais padėklais, o ant stiklu 
dengtų bufetinių etažerių va 
karo šviesoje blykčioja sun
kios kristalinės vazos, padėk
lai, dubenys, taurės. Dova
nų skyrių vainikuoja šampa
no ir vyno butelių lentynos.

Maisto skyriuje net" akys 
raibsta nuo įvairiausių ska
nėstų, importuotų konservų, 
saldainių ir mėsos gaminių.

B. Gaidžiūnas jau virš try
likos metų sėkmingai verčia-

si savo prekyba, kurios dide
lę klijentūros dalį sudaro ki
tų tautybių asmenys, daugu
moje vokiečių kilmės (net 
40%). Įvairią klijentūrą pri
traukia didelis pasirinkimas 
prekių, importuotų iš įvai
riausių pasaulio kraštų: An
glijos, Suomijos, Danijos, 
Belgijos, Šveicarijos, Argen
tinos, Kolumbijos ir kitų. 
Lietuviška duona pagrindi
niai importuojama iš Kana
dos. Kanadoje duona specia
liai lėtai kepama be jokių 
chemikalų ir jai gaminti grū
dai naudojami iš specialių 
ūkių. Visas duonos gamini
mo procesas yra natūralūs, 
be priemaišų, todėl tokia 
duona yra labai sveika ir il
gai laikosi nesugedusi. ‘Patri 
ja’ turi 14 rūšių duonos.

Parduotuvės patalpa jau
ki, gerai apšviesta, prekės 
skoningai išdėstytos, o pats 
savininkas maloniai nuošir
dus. Mums besikalbant į 
krautuvę užsuko trys paaug
lės mergaitės. Ilgokai rinko
si šokoladinius saldainius, 
nes sprendimas turėjo būti 
sunkus, esant tokiam pasirin
kimui. Susimokėjusios išėjo 
iš krautuvės, kramtydamos 
suomišką šokoladą.

B. Gaidžiūnas turi ketu
rias padėjėjas, kurios ypatin 
gai į savaitės pabaigą turi 
gan mikliai dirbti. Parduotu
vės vieta patogi, lengvai pri
einama, o kieme yra pakan
kamai vietos pirkėjų automo 
biliams.

Išėjau išsinešdama įspūdį, 
kad turėtume daugiau dėme
sio kreipti į mūsų prekybi-

Baltic Delicatessen savi
ninkė Stasė Urbanavičienė 
pasitinka visus su šypsena. 
Žiūriu į viliojančiais pyragai
čiais dekoruotą vitriną ir 
bandau užvesti pasikalbėji
mą. Savininkė, matomai 
mėgstanti žmones, kalba 
nuoširdžiai ir paprastai. Ša
lia kasos guli Dirvos egzem- 
lioriai. Pastebiu didelius pa
sikeitimus nuo paskutinio 
savo apsilankymo. Kapital- 
linis patalpos remontas visiš 
kai pakeitė pirmykščią niuro, 
ką išvaizdą. Per pusantrų 
metų S. Urbanavičienė pa
traukė geroką pirkėjų skai
čių savo skaniais naminiais 
gaminiais -- lietuviškomis 
dešromis,‘koldūnais’, tortais 
ir kitais skanėstais. Energin
ga ir sumani moteris, išaugi
nusi gražią šeimą, ypatingai 
didžiuojasi savo pirmuoju 
vaikaičiu Vytuku, Algio ir 
Jūratės (buv. Saikutės) Ur
banavičių sūneliu, kuris gi
mė š.m. rugpiūčio 11 d.

Jos parduotuvė irgi pasi
žymi produktų įvairumu bei 
pasirinkimo gausumu. Lietu
višką duoną užsako iš Kana
dos, Chicagos, Brocktono ir 
Clevelando (Reineckerio) ke 
pyklų. Ji priiminėja užsaky-

Stasė Urbanavičienė "Baltic Delicatessen" 
savininkė.

mus banketams, ir lietuviš
koms organizacijoms parduo
da produktus su nuolaida. 
Jos parduotuvėje galima 
gauti įvairioms progoms pri
taikytų lietuviškų atvirukų.

Kaip kiekviena lietuvė mo 
tina, S. Urbanavičienė di
džiuojasi savo šeima ir ne be 
pagrindo jaučiasi esanti 
ramsčiu savo vyrui. Sūnus 
Paulius studijuoja Loyolos 
universitete prekybinės ad
ministracijos mokslus. Sū
nus Alfredas sėkmingai dir
ba viešosios sąskaitybos sri
tyje (accounting). Dukra Jū
ratė tarnauja viename Chica
gos banke. Jos marti, baigų-

J. Garlos nuotr.
si grafikos meno mokslus, su 
kūrė krautuvės emblemą ir 
padeda dailinti bei dekoruoti 
parduotuvę.

Išeidama susimąstau - lie
tuvės moterys, kovodamos 
už geresnį gyvenimą, nenu
leidžia rankų, bet energingai 
su tikra lietuviška ištverme 
suranda būdų savo sugebėji
mus išnaudoti tiek savo šei
mos, tiek visbs mūsų visuo
menės naudai.

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

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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 sūnua William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

Balys Gaidžiūnas "Patria" savininkas
J. Garlos nuotr.

Jus sunkiai dirbate 
jūsų sutaupoms. 
Mes dirbame sunkiai, 

kad jas apsaugotumėm.
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 Čleve- 
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.

or CLEVELAND TRUST
Member FDIC
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Vienos minutės padėka
36t ar mažiau

Viena minutė užmiestinio tolimo skambinimo reiškia 
tiek daug ir kainuoja taip mažai.

Po 5 v. v. vienos minutės užmiestinis skambinimas 
kainuoja 36 c. ar mažiau.

Iš tikro, palyginus su rašymu ir siuntimu laiško, 
yra daug greičiau, lengviau ir daug intymiau.

Žinoma, jeigu jūs norite pasakyti 
daugiau negu ačiū, tai reškia dar ge

resni radinį. Kadangi kiekviena sekanti 
minutė kainuoja mažiau. Taigi aplankant 
Kaliforniją 10 minučių yra tiktai $2.70 

plūs taksai r- o dar mažiau po 11 vai. 
nakties, visą dieną šeštadienį ir iki 

5 v. v. sekmadienį.
Taigi atsiminkite mūsų žemas 

tolimo skambinimo kainas. Kad pa
sakytumėte ačiū, ar palinkėti sveikatos, 

ar gražaus gimtadienio, ar bile ko.

Dial direct rates apply on all interstate calls (excluding Alaska) completed from a residence or business phone without 
operator assistance. They also apply on calls placed with an operator from a residence or business phone 

where dial direct facilities are not available. For dial direct rates to Hawaii, check your operator. Dialdirect rates do not 
apply to person to person. coin, hotel guest, credit card of collect calls, or to calls charged to another number, 

because an operator mušt assist on such calls.

REIKIA PINIGŲ FILMUI

A.A. gen., prof., inž. 
Stasio DIRMANTO, garbės 
nario ir ilgamečio LKVS RA 
MOVĖ c.v. p-ko, gyvenimo 
filmas baigtas sukti. Filma
vimo išlaidoms padengti dar 
trūksta pinigų. LKVS RA
MOVĖS skyriai, orgnizaci- 
jos ir pavieniai asmenys, 
kurie dar neaukojo, bet nori 
prisidėti prie filmavimo išlai 
dų sumažinimo, prašomi če
kius ar pinigines perlaidas 
siųsti šiuo adresu:Algiman
tas Kezys, Lietuvių Foto Ar
chyvas -- Stasio Dirmanto 
sąskaita. 2345 West 56 St., 
Chicago, III. 60636 USA

PADĖKA

Clevelando birutietės 
nuoširdžiai dėkoja visiems, 
kurie įvertinote mūsų dar
bus ir praturtinote mūsų 
šventę savo atsilankymu. 
Dėkojame organizacijų atsto 
vams sveikinusiems mus žo
džiu ir raštu, mums šven
čiant D.L.K. Birutės draugi
jos Auksinį Jubiliejų.

Ypatinga mūsų padėka 
tenka solistei Danutei Petro
nienei. maloniai sutikusiai

ir nuotaikingai išpildžiusiai 
koncertinę programos dalį, 
Liudui ir Aleksandrai Sa- 
giams, bei šauniems Grandi
nėlės šokėjams, davusiems 
progos gėrėtis tautinio šokio 
menu.

Dėkojam Detroito birutie- 
tėms: pirm. Kristinai Daug- 
vydienei ir Antaninai Jony- 
nienei, nepabūgusioms toli
mos kelionės ir suteikusioms 
mums džiaugsmo savo atsi
lankymu.

Dėkojame visiems, kurie 
parėmėte mus moraliai ir 
prisidėjote žodžiu, bei darbu 
prie mūsų šventės pasiseki
mo.

Skyriaus Valdyba 

PRIMINIMAS

Šią vasarą tam tikras 
skaičius Clevelando lietuvių 
gavo laiškus ir prašymus 
paremti aukomis Lietuvos Iš 
laisvinimo Tautos Fondą. 
Fondo įgaliotiniai pašo nepa
miršti ir nors nedidelėmis au 
komis paremti VLIKo pa
stangas pasunkėjusioje kovo 
je už Lietuvos laisvę.

AR JAU ATNAUJINOT 
PRENUMERATĄ?

KULTŪROS ŽIDINIO 
RENGINIAI NEW YORKE

minėti DIRVOS 60 metų su
kaktį lapkričio mėnesį.

Be visų organizacijų, metų 
bėgyje užsiregistravusių 
Kultūros Židinyje rengti sa
vo šventes, įvairias iškilmes, 
vieną kitą laisvą savaitgalį 
šiaip taip randa įsisprausti ir 
patys to Židinio šeimininkai. 
Š.m. rugsėjo 27 dieną įvyko 
pirmas šio sezono renginys, 
tai baritono Kazio Yakučio 
koncertas, akompanuojant 
muz. Jacųuelyne Silver. So
listas padainavo lietuviškų 
dainų, ciklą dainų amerikie
čių sukurtų pagerbti Ameri
kos 200 metų sukaktį ir ari
jas iš ‘Fausto’ ir ‘Kaukių ba
liaus’ operų.

Po sėkmingo koncerto 
vyko vaišės ir šokiai dalyvau 
jant virš 300 žmonių. Pažy
mėtina, kad K. Yakutis, ir 
kiti muzikai dar pasižadėję 
skirti Kultūros židiniui savo 
koncertus, atsisako bet ko
kio honoraro. Sekantieji du 
koncertai bus pianistės Aldo 
nos Kepalaitės ir Julijos Ra- 
jauskaitės-Petrauskienės, 
kuriems datos dar nežino
mos.

Pianisto Andriaus Kupre
vičiaus koncertas įvyko š.m. 
spalio 11 d., šeštadienį,
Town Hali salėje, New York. 
Jis atliko Ravelio kūrinius 
kompozitoriaus 100 m. gimi
mo proga.

Ši populari koncertinė 
New York miesto centre sa
lė, gaila, nebebūna užpildyta 
klausytojais, kaip anksčiau, 
kada lietuviams ir tam pa
čiam Kuprevičiui koncertuo
jant būdavo apypilnė apie 
tūkstantį žmonių talpinanti 
salė. Taip yra dėl įvairių 
miesto gyvenimo sąlygų 
pasikeitimo.

ALTS-gos New York I-sis 
ir II-sis skyriai rengiasi pa-

• LIETUVOSgen. štabo ka
rininkų IV laidos klausytojai 
ir lektoriai prašimi atsiliepti 
sekančiu adresu: Jonas Gai
žutis, 7259 So. Sacramento 
Avė., Chicago, iii. 60629 
USA. Smulkesnės informa
cijos bus pasiųstos vėliau, ga 
vus tikslius adresus.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

INSURANCE AFFIUATES, INC. - DRAUDIMO AGENTŪRA 

15401 DETROIT AVĖ., LAKEVVOOD, OHIO 44107

ADAS E. MALĖNAS - Agentas

Telefonas: Office 228-9500

Namy 467-4548 

Komercinio, privataus turto, automobiliu ir kitų rūsių drau
dimas. Atstovaujame virs dvidešimt draudimo kompanijų.

FREE...SUPER GIFTS AT] 
SUPERIOR SAVINGS!

RCA17"ColorTV 
for Certificates of Deposit

Limited 
offer while 

supply 
last$.

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

29 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

14 months 
maturity 
and get the 
TV sėt now.

TELEVISIONS BASED ON DISCOUNT CERTIFICATES Pantlty m impottO tor urly o/thamut
Open Saturdays 
Closed Mondays

Open a new account or add to your present 
Savings Account and get 514% daily interest PLŪS...
Corning VVare 9-inch Pie Plate 
for a deposit of $250 or more.

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

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

/uperior /nvings AND LCAN ASSOCIATION
MAIN OFFICE SUPERIOR OFFICE EUCLID OFFICE

^^^98^asM85tt^Stree^^^671^Supeno^venu^^^J351^EucHd^venu^
CEDAR OFFICE
14406 Cedar Road (near Green)



DIRVA 111975 m. spalio 16 d.

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

HAMILTONO AIDO
1975 m. spalio 18 d. 7:30 v.v. KONCERTAS

Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos parapijos salėje

• OHIO LIETUVIŲ GYDY 
TOJŲ DRAUGIJOS metinis 
susirinkimas įvyks š.m. spa
lio, 18 d. 6 v.v. Lietuvių 
Namuose, Clevelande.

Susirinkimo darbotvarkė
je numatoma: darbo posėdis 
naujos valdybos rinkimas, 
kultūrinės premijos įteiki
mas, bei vakarienė. Po vaka 
rienės inž. R. Kudukio pa
skaita.

• MALONIAI KVIEČIA
ME Clevelando visuomenę 
praleisti vakarą Pittsburge.

Soalio 25 d. 7:30 v.v. įvyks 
parengimas paremti IlI-čią 
PL Jaunimo Kongresą. Pro
gramoj dalyvaus Clevelando 
Mergaičių Studenčių Ateiti
ninkių choras ‘Nerija’. Šo
kiams gros iš Clevelando Ro-
mo Strimaičio orkestras ‘Mu 
zika*.

Dėl papildomų informači- 
jų ir bilietų Clevelande skam 
binkite Vidai Gaižutytei 
481-0791.

PART-TIME 
SUPERINTENDENT 

COUPLE

Free Rent. Looking for 
extra money? Save gas 
dollars, live where you work 
at part-time maintenance 
and cleaning. Also handle 
rentals, etc. At Shaker 
Heights apartments.

We need a mature minded 
couple. No children or pets.

Call 731-7912, Mr. Wiehn 
for appointment set-up.

k • CLEVELANDO BALFo 
skyriaus Valdyba, pradėda

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

CLEVELANDO LIETUVIU DĖMESIUI!
Š.m. spalio 19 d., sekmadienį,

4 vai. p.p. Lietuvių Namų Čiurlioniečių salėje 

įvyks DIRVOS reikalais 
informacinis susirinkimas

Programoje: Dirvos nūdieninės padėties painformavimas; 
Dirvos Atstatymo Vajaus Komiteto pristatymas; Vaišės - ka
vutė ir užkandžiai.

Visi Clevelando lietuviai maloniai kviečiami 
susirinkime dalyvauti.

DIRVAI REMTI KOMITETAS

ŠOKIAMS GROS STRIMAIČIO KAPELA "MUZIKA”. BILIETUS GALIMA UŽSISAKYTI 
PAS E. ALŠENIENę TEL. 526-6837 IR V. PALUBINSKĄ TEL. 932-3798.

RENGIA VYSK. M. VALANČIAUS LIT. MOkYKLOS TĖVŲ KOMITETAS

ma rudens aukų rinkimo va
jų, ruošia lietuviškų valgių, 
3-jų patiekalų pietus š.m. 
spalio 19 d., sekmadienį, nuo 
11 vai. iki 4 vai. p.p., Naujo
sios Parapijos kavinėje.

Rengėjai maloniai kviečia, 
visus tautiečius atsilankyti, 
pasivaišinti, pabendrauti ir 
savo atsilankymu paremti 
šalpai skirtą darbą.

CLEVELANDO PARENGIMU
— KALENDORIUS _ _ _

• SPALIO 18 D. Hamilto- 
no mergaičių choro Aidas 
koncertas. Rengia Vysk. Va 
lančiaus lit. mokykla.

• SPALIO 25 D. Žalgirio 
kuopos šaulių šventė.

• LAPKRIČIO 8 ir 9 D. 
Lietuvių dienos. Rengia LB 
Clevelando apylinkė.

• LAPKRIČIO 16 D. šv. 
Jurgio parapijos rudens fes
tivalis.

• LAPKRIČIO 22 D. Ka
riuomenės šventės minėji
mas. Rengia LKVS Ramo
vė.

• LAPKRIČIO 23 D. Kris
taus Valdovo šventės minėji 
mas Naujoje parapijoje.

• LAPKRIČIO 29 D. 
Vysk. Valančiaus minėjimas 
Naujosios parapijos salėje.

•GRUODŽIO 6-7 D. kar. 
Juozapavičiaus šaulių kuo
pos 5 metų sukakties minėji
mas.

• GRUODŽIO 13 D. kon
certas Naujoje parapijoje.

• GRUODŽIO 31 D. Nau
jų Metų sutikimas. Rengia 
LB Clevelando apylinkė.

1976

• SAUSIO 4 D. šv. Kazi
miero lituanistinės mokyk
los Kalėdų eglutė.

• SAUSIO 11 D. 5 vai. p.p. 
Naujosios parapijos salėje 
prel. M. Krupavičiaus 5 me
tų mirties sukakties minėji
mas.
• SAUSIO 10-11 D. dail. J. 

Juodžio kūrinių paroda Nauj 
parapijos salėje. Rengia LB 
apylinkė.
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anare duval 
šios dienos grožio salionas 

su vakar dienos kainomis
Viskas vėliausios 

mados pas 
Andre Duval...

Patrauklus naujas de
koravimas, patys naujau
si įrengimai ir geriausiai 
už viską, mūsų einančios 
su diena talentingos pa
tarnautojos, kiekviena iš 
jų eksperte technikoje ir 
stiliuje.

Taip viskas seka šios dienos reikalavimus, 
išskirus

Shampoo &
Styleset $3.45

not $7.50

Blower Cut and Style $6.95
not $15

L’Oreal Perm Fro»ting $17.50
$12.50 not $3-° cup
not $17.50 cap

: Sale of Beauty $7.87 
į Special — the famous 
i Vita Perm, complete
• with cut.

Permanent Eyelashes, individually applic d, $15
No-Set Perm by Helene Curtis, $10

No rollers, no pincurls, ever again!

Jeigu jūs dar nebandėte mūsų saliono, j is pra-. 
randate puikų grožio pažinimą. Nieko nėra <ą jūs 
galėtume prarasti — ir jeigu jūs neesate pati akinta 
mūsų stiliumi, sąskaita nebus pristatyta.

Penktadienį ir .fečtadienj 50 c. daugiau
EAST

• 406 Euclid Avė., 2d F. 781-3161
• Southgate, 5890 NVarrensville, 

663-6346
• Opposite Eastgate, 449-3435
• Severance Center,

382-2600, 382-2569
• Shoregate, 944-6700,
• Mentor, 255-9115. next to Zayre’s 

Lake Shore Blvd.
• Painesville 357-6129

The New Market

kainas . . .

HAIRCUTTIHG „ Q- 
fromonly *P*’«*D 

not $7.50

UnlPerm'?.;',’20
The great new wave 
that’s pre-programed 
for beautiful results 
everu time. $25 at 
most salons.

WEST
• Opposite Sot hland. 

845-3400
• Opposite Wėst gale. 

333-6646
• North Olmsted, 

777-8686
• Parmatown, 

884-6300
• Midway Mali. 

Elvria 324-5742 
Lorain 232-8020



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

PASKAITA APIE 
HELSINKIO 

KONFERENCIJĄ

Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos Chicagos sky
riaus valdyba kviečia pirmą
jį po atostogini narių susirin
kimą, spalio 26 d., sekmadie
nį, 3:30 vai. p.p., Lietuvių 
Tautiniuose Namuose.

Susirinkime, be eilės sky
riaus veiklos klausimų, Vy
tautas Meškauskas, Dirvos 
ilgametis politinių įvykių ap
žvalgininkas, skaitys paskai
tą apie Helsinkio konferenci
ją 1975 m. ir jos pasėkas Lie
tuvai. Tikimasi, Šią paskaitą 
lydės susirinkimo dalyvių pa 
klausimai ir diskusijos. Na
riai turėtų pakviesti į šią pa
skaitą ir savo artimuosius, 
čia minimu klausimu besido
minčius.

• EMILIJA ČEKIENĖ, 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos pirmininkė, pak- 
kviesta pagrindine kalbėtoja 
ALTS-gos Philadelphijos 
skyriaus rengiamame DIR
VOS 60 metų sukakties mi

PRANEŠAME .GIMINĖMS IR 
PAŽĮSTAMIEMS, KAD Š. M.
RUGSĖJO 25 D. STAIGA MIRĖ

VYTAUTAS KAZIMIERAS

CIPLIJAUSKAS

LIŪDESY PASILIKĘ:
ŽMONA - LIUDMILA CIPLIJAUSKIENĖ 
DUKTĖ - GRAŽINA - LIUDA KLEIN 
ŽENTAS - DR. MARTIN S. KLEIN 
ANŪKES - MELISSA, JENNIFFER

IR ABIGAIL KLEIN
UOŠVE - MAGDALENA BITKAUSKIENĖ 
BROLIAI - LIUDAS CIPLIJAUSKAS

SU ŽMONA 
ALGIRDAS CIPLIJAUSKAS 
SU ŠEIMA

LEONARDUI GARBALIAUSKUI

MIRUS, JO ŽMONAI, MIELAI PONIAI 
KAZIMIERAI, VAIKAMS, TAIP PAT 
SESERIAI PONIAI ULTIENEI, 
NUOŠIRDŽIĄ UŽUOJAUTĄ REIŠKIA 
IR KARTU LIŪDI

IRENA PLECHAVIČIENĖ

A.A.

ANTANUI SKUDŽINSKUI

MIRUS, JO ŽMONAI, SŪNUI, DUKRAI 
IR JOS ŠEIMAI REIŠKIAME GILIĄ 
UŽUOJAUTĄ

PIJUS IR ONA VAIČAIČIAI
DR. SAULIUS IR LIUCIJA VAIČAIČIAI

nėjime, kuris įvyks š.m. lap
kričio 29 d.

• AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS sukaktuvinė 35 
m. konferencija įvyks lapkri
čio 22 d. Pick-Congress vieš
buty, Chicagoje. Konferen
cijos metu bankete bus pa
gerbti du įtakingi Lietuvos 
reikalų gynėjai: kongresma- 
nas Dervinski ir laikraštinin 
kas Anderson.

• DIENRAŠTIS DRAU
GAS skelbia dailiosios pro
zos - romano, apysakos -- 
dvidešimtpenktąjį konkursą. 
Paskutinė data rankraščių 
įteikimui yra 1975 m. lapkri
čio 1 d. Geriausiojo kūrinio 
autoriui skiriama $1,500 pre
mija. Šiemetinio konkurso 
mecenatas yra žurn. Zigmas 
Umbražiūnas. Kūrinių siu
žetą pasirenka patys auto
riai. Rankraštis turi būti pa
rašytas mašinėle, nemažes
nis kaip 200 romaninio for
mato puslapių.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

NEW YORKO SKAUTAMS REMTI KOMITETAS

VISUS KVIEČIA Į

TRADICINĮ RUDENS BALIŲ
1975 SPALIO MĖN. 25 D. 9 VAL. VAK.

KULTŪROS ŽIDINYJE
KOKTEILIS NUO 8 VAL. IKI 9 VAL.
ŠVEDIŠKAS STALAS
ŠOKIAMS GROJA AMOUR ORKESTRAS DAINUOJANT
JUOZUI NAKUI
BALIAUS METU BUS STAIGMENŲ, VADOVAUJANT 
ALDONAI RYGE'LYTEI

STALUS GALIMA UŽSISAKYTI PAS:
IRENĄ ALKSNINIENĘ — (212) 886-5695 
HENRIKĄ MIKLĄ — (516) 482-0196 
NIJOLE ŽUKAUSKIENE — (914) 337-6469

AUKA 12.50 DOL. ASMENIUI
STUDENTAMS IR MOKSLEIVIAMS 8 DOL.

AUKOS DIRVOS ATSTATYMUI
Dirvos atstatymo vajaus 

centrinis komitetas, pirmi
ninkaujamas Petro Bučo, pa
ruošė ir išsiuntinėjo informa
cinę medžiagą, kreipimąsi į 
JAV ir Kanados lietuvius, 
kviečiant juos ir jų artimuo
sius savo aukomis prisidėti 
prie padegėlės Dirvos naujo 
įkurdinimo, sutelkiant kapi
talą, įgalinantį įsigyti namus 
ir spaustuvės reikmenis.

Medžiaga išsiuntinėta vi
siems Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos skyriams 
o jie savo nuožiūra turi ją iš
siuntinėtųjų rajonuose gyve
nantiems lietuviams. Šiai ak
cijai Kanadoje pravesti pa
kviestas Pranas Bastys, To
ronte. Savo ruožtu, komite
tas kreipiasi į kiekvieną Vil
ties draugijos narį, prašyda
mas juos pagal galimybę pa
didinti savo įnašus Vilties 
draugijai.

Dirvos atstatymo vajaus 
komiteto adresas yra: Mr. R 
Bučas, 9136 55 court,
Oak Lawn, III. 60453.

LB Apylinkė 50.00
East Chicago, Ind. 

Kar. A. Juozapavičiaus
Šaulių kuopa 25.00
Cleveland, 0. 

V. Valys 10.00
Roswell, MN

S. Milašius 7.00
Kenosha, Wisc. 

K. Merkis 10.00
Boston, Mass.

A. Dovydaitis 2.00
St. Petersburg, Fla.

S. Radzevičiūtė 27.00
Cleveland, O. 

P. Stankus 10.00
Hartford, Conn. 

A. Navikas 2.00
Wilkes-Barre, Pa. 

K. Valiūnas 100.00
New York, NY 

J. Lukas 3.00
Philadelphia, Pa. 

J. Anužis 2.00
Troy, Mi.

J. Petrauskas 10.00
Detroit, Mi. 

A. Čerkesaitė 2.00
Montreal, Que.

J. Marčiukaitis 5.00
Koblenz, Vokietija 

R. Medelis 5.00
Toronto, Ont. 

J. Yčas 20.00
Toronto, Ont.

A. Ruigys 20.00
Los Angeles, Ca. 

V. Griska 20.00
Great Neck, NY

J. Rugienius 10.i
Detroit, Mi

A. Zuras 10.00
Rochester, NY

J. Krištolaitis 100.00
Cleveland, O.

V. Dudėnas 20.00
Milwaukee, WI.

V. Kerelytė 20.00
Chicago, III

R. Sidrys 25.00
Streator, III.

P. Ka^puriūnas 10.00
Rahvvay, N J

A. Kaziiis 20.00
Concord, Ont.

F. V. Razgaitis 25.00
Seven Hills, O.

A. Rinkūnas x 2.00
Islington, Ont.

O. Rinkevičienė 1 10.00
Toronto, Ont.

M. Kojelis 10.00
Toronto, Ont.

H. Bitėnas 10.00
Elizabeth, N J

A. Rukša 20.00
Augsburg, Vokietija

J. Bortkevičius 10.00
Woodhaven, NY

J. Miežaitis 2.00
Elizabeth, NJ

B. Basiulis 10.00
Long Beach, Ca.

V. Mieželis 15.00
Phoenix, AZ

V. židžiūnas 10.00
Worcester, Mass.

A. Drąsutienė 25.00
Oak Park, III.

P. Bastys 100.00
Toronto, Ont.

K. G. Siliūnai 50.00
Flushing, NY

SLA 352 Kuopa 15.00
Detroit, Mi.

LKVS Ramovės Sk. 100.00 
Cleveland, O.

Grandinėlė 25.00
Cleveland, O.

V. Ripskis 5.00
Evergreen Park, III.

G. Taoras 10.00
Pittsburgh, Pa.

M.A. Deveniai 25.00
Santa Monica, Ca.

V. Banevičius 20.00
Philadelphia, Pa.

J. Petronis 12.00
Los Angeles, Ca.

D. Janutienė 10.00
Berkeley, Ca.

V.A. Daugelavičiai 25.00
Cote St. Luc, Que.

J. Chmieliauskienė
ir Bužėnai 25.00

Los Angeles, Ca.
A. Statulevičius 20.00
Weston, Ont.

J. A. Pavilioniai 25.00
Chicago, III.

P. Sidzikauskas 5.00
Chicago, III.

M.L. Gilvydis 5.00
Farmington, Mi.

L. Mathevvs 2.00
Brooklyn, NY

K. Germanas 5.00
St. Charles, III.

O. Biežienė 12.00
Oak Lawn, III.

J. Diamentis 7.00
Princeton, Wisc.

P. Kudukis 25.00
Cleveland, 0.

A. Barzdukas 5.00
Falls Church, Va.

A. Kisielius 20.00
Sidney, O.

A.Braškys 20.00
Sudbury, Ont.

S.V.Černiauskai 20.00
Southfield, Mi.

J. Viltrakis 57.00
Valencia, Venezuela

Tėvai Jėzuitai 50.00
Cleveland, O.

V. Aglinskas 100.00
Chicago, III.

O. J. Kamaičiai 25.00
St. Petersburg, Fla.

LB Apylinkės Vald. 25.00
Lemont, III.

Z. Paškevičius 20.00
Chicago, III.

V. Andrijauskas 5.00
Chicago, III.

M. Trečys 1.00
Chicago, III.

J. Paltarokas 20.00
Cicero, III.

J. Paršeliūnas 25.00
Brampton, Ont.

A. Džiuvė 7.00
Baltimore, Md.

A. Pakalnis 7.00
Detroit, Mi.

A. Iškauskas 5.00
Weston, Ont.

J. Naujokaitis 3.00
Cleveland, O.

A. Karis 10.00
Brooklyn, NY

J. Margevičius 2.00
Cleveland, O.

J. Jasinevičius 10.00
Cleveland, O.

P. Pajaujis 5.00
Mt. Clemens, Mi.

J. Trajanas 7.00
St. James, N Y

P. Molis 25.00
Shrewsbury, Mass.

V. Miškinis 5.00
Cleveland, O.

J. Šimonis 25.00
Santa Barbara, Ca.

M. Knystautas 7.00
Danbury, conn.

J. Telksnys 5.00
Great Neck, NY
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