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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KALTES KLAUSIMU
Kas atsakingas už Vietnamo katastrofg?

Katastrofa Vietname iš
kėlė klausimą, kas gi už ją 
atsakingas? Amerikiečiai, 
ypač dabartinis kongresas, 
atsisakęs skirti administra
cijos prašomas lėšas, ar Sai
gono vyriausybė? Pirmosios 
pažiūros šalininkai teigia, 
kad kaltė ar bent didelė jos 
dalis tenka Washingtonui, 
nes kongreso dauguma, atsi
sakydama skirti reikalingas 
sumas, paraližavo vietnamie 
čių kovingumą ir valią pa
sipriešinti komunistams iki 
tokio laipsnio, kad Saigono 

vyriausybės nutarimas ati
traukti savo kariuomenę iš 
sunkiau apginamų vietų su
kėlė visuotiną paniką, kurios 
pasėkoje komunistai be ko
vos užėmę pusę krašto.

Antrosios pažiūros šali
ninkai atsikerta, kad kaip 
tik paskutinis faktas įrodo, 
kad amerikiečiams nepasise
kė suorganizuoti geros, ko
voti linkusios administraci
jos, ir tokiu būdu įsivėli
mas į Indokiniją buvo tra
giška klaida, kurią galima 
atitaisyti tik visiškai iš tos 
pasaulio dalies pasitrau
kiant. Ką gali padėti naujų 
ginklų siuntos -- klausia jie 
- jei per paskutinį mėne
sį Pietų Vietnamas be kovos 
atidavė įvairios karinės me
džiagos, vertos daugiau kaip 
bilijonas dolerių, šiaurinio 
Vietnamo ir Vietkongo dali
niams? Be to, Paryžiaus su
sitarimas, kuriuo JAV ka
riuomenė buvo atitraukta iš 
Pietų Vietnamo ir kuriuo 
JAV įsipareigojo iš naujo 
pristatyti visus ginklus, pra
rastus kovoje, niekados ne
buvęs kongreso ratifikuo
tas ir tuo būdu teisiškai 
visai nesieja Jungtinių Ame
rikos Valstybių.

Abiejų pažiūrų šalininkai 
tačiau sutaria, kad JAV 
šiap ar taip turi moralinį 
įsipareigojimą. Šimtams 
tūkstančių gresia išžudymas 
vien už tai, kad jie buvo 
amerikiečių pusėje. Jiems 
reikia padėti toliau gintis

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
ar priimti į JAV. Šiuo tarpu 
dar neaišku, ką pasirinks 
prezidentas, kuris žadėjo kai 
bėti šį ketvirtadienį ir ar 
jam pritars kongresas, ku
ris vadinamajai humanitari
nei pagalbai yra palankiau 
nusiteikęs negu karinei. Ga
limas net toks paradoksas, 
kad galų gale JAV pasiųs 
maisto Šiauriniam Vietna- 
mui, tuo būdu jam padėda
mos išspręsti jo pavaldinių 
maitinimo problemą!

Laukiant Washingtono ap 
sisprendimo ateina keletas 
minčių. Visų pirma, viena 
iš didžiausių praktikuojamų 
nesąmonių yra padalinti tau
tą į dvi dalis: komunistinę 
ir demokratinę. Tai pasisekė 
Korėjoje ir Vokietijoje tik 
dėl to, kad ten liko ameri
kiečių kariuomenė, kas reiš
kia eventualų totalini karą, 
jei komunistinė pusė bandy
tų vėl pulti. Po to kai ame
rikiečių kariuomenė buvo at
šaukta iš Vietnamo, JAV 
prezidentas neteko galimy
bės be kongreso karo pa
skelbimo jai padėdamas 
bombarduoti šiaurinį Viet
namą, t.y. svarbiausio at- 
baidomojo ginklo.

Antra, primetimas demo
kratinio režimo prie jo ne- 
įpratusiems kraštams yra 
nesėkmingas. Jis neišsilaikė 
Pietų Korėjoje, jis negalė
jo būti sėkmingas ir piet
ryčių Azijoje. Reikia atsi
minti, kad amerikiečių de
mokratinė sistema išsivystė 
jiems gyvenant izoliacijoje. 
Nuo išorės priešų juos taip 
gerai apsaugojo du didžiu
liai vandenynai, kad vienin
telis tautos priešas liko... 
jos pačios vyriausybė. Val
džia sąmoningai buvo labai 
griežtai padalinta į tris ša
kas, kurios būdamos autono
minės, turėjo daboti viena 
kitą. Kol kraštas turėjo kur 
plėstis, tokia santvarka bu
vo pati geriausia, bet kokiai 

energingesnei užsienio poli
tikai ji tačiau daug mažiau 
tinka. Visai netinka ji kraš
tui, kuriam gresia užsienio 
priešas. Tokiam Pietų Viet- 
namui reikėjo diktatūros. 
Milijonai pabėgėlių nubalsa
vo kojomis, kad komunis
tai jiems nepatinka. Ciniš
ka tiesa yra tokia, kad jiems 
ir mirti už savo laisvę ne
sinori. Tam reikia prievar
tos.

Pagaliau dar vienas daly
kas. Palikimo Vietnamo sa
vo likimui šalininkai teigia, 
kad tas pavyzdys neturės 
įtakos Amerikos prestižui 
kitose pasaulio dalyse. Gir
di, būtų visai kitas daly
kas, jei komunistai pultų Va
karų Berlyną, kas jau būtų 
gyvybinis klausimas ir JAV 
ir jų sąjungininkams! Su 
tuo nenorėčiau sutikti. Ne 
tik vietnamiečiai nori, kad 
amerikiečiai vieni jiems iš
trauktų kaštonus iš anglių. 
Praktiškai nė vienas NATO 
sąjungos dalyvių neišpildė 
bendro karinio plano. Visi 
jie mažiau skyrė kariniams 
reikalams negu amerikiečiai 
pageidavo, o prancūzai iš vi
so kariniuose pasirengimuo
se atsisakė dalyvauti, logiš
kai galvodami, kad kol ko
munistai prieis prie Pran
cūzijos, jie jau turės pradė
ti kariauti su Amerika. At
seit, ne tik vietnamiečiai, 
be ir europiečiai nori išnau
doti Jungtinės Amerikos 
Valstybes. Jei esi galingas, 
turi ir atitinkamai elgtis.

Dėl viso to suvedant lai
kiną balansą galima sutikti 
kad JAV suklydo įsivėlu- 
sios į Indokiniją, dar blo
giau, kad joms nepasisekė 
garbingai pasitraukti. Pa
sitraukimas primena pasku
tinių dienų įvykiai, yra pati 
sunkiausia karinė ir politinė 
operacija.

LIETUVIAI 
RESPUBLIKONAI 

RUOŠIASI Į KONVENCIJĄ

š. m. gegužės 16, 17 ir 
18 dienomis Washingtone 
įvyks visų Amerikos tautų 
respublikonų suvažiavimas. 
Šiai organizacijai, kuri va
dinasi ”National Republi- 
can Heritage Groups (Na- 
tionalities) Council” pri
klauso 30 tautų apie 1000 
klubų. Pereitais metais šios 
organizacijos valdyboje lie
tuviai turėjo tris svarbius 
postus, šiemet j nominacijij 
komitetą buvo paskirti du 
lietuviai (J. Genys ir A. No- 
vositis), ir į valdybą nomi
navo net šešis lietuvius. 
Rinkimai įvyks laike kon
vencijos, ir mums yra labai 
svarbu savo žmones išrink
ti. Lietuvių ‘balsų skaičius 
priklausys nuo to kiek klu
bų sumokės nario mokestį 
(po $12.50 už klubą), ir kiek 
klubų patieks iki šio mėne
sio pabaigos narių sąrašus 
(bent po 25 žmones nuo klu
bo).

Lietuvių dalyvavimas šio
je organizacijoje ir turėji
mas savų žmonių valdyboje 
yra labai svarbus ieškant 
draugų Lietuvos laisvei at
gauti.

Respublikonų Tautinių 
Grupių Konvencijoje Wa- 
shingtone bus daug žymių 
žmonių ir dalyviai bus pri
imti bei pavaišinti Baltuo
siuose Rūmuose. Tikimasi,

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Elizabetho skyriaus 1975 m. valdyba. 
Sėdi iš kairės: Julius Veblaitis, pirm. Vytautas Abraitis ir Petras Lanys. Stovi: 
Vincas Misiūnas ir Pranas Damijonaitis.

ALT S-gos Elizabetho skyrius 
- tūkstantininkas jijlws VEBL,nB

Rodos taip neseniai bu
vo, tačiau jau sukako ketvir
tis šimtmečio nuo to laiko, 
kada didžioji pokario lietu
vių banga pasiekė Šiaurės 
Amerikos krantus ir įsikūrė 
čia pšatoviam gyvenimui. 
Atvyko jie iš sudaužytos 
Vokietijos miestų griuvėsių 
kaip beturčiai ir benamiai, 
tačiau su noru ir viltimi 
kaip nors greičiau įsikurti 
ir vėl tapti normalaus gy
venimo žmonėmis. Naujieji 
ateiviai siekė ne vien tik 
ekonominio gerbūvio, bet jie 
troško išlikti taip pat tau
tiškai gyvais ir sąmoningais 
lietuviais.

Pradžioje visuomeninis 
darbas vystėsi natūraliai, 
beveik spontaniškai. Ir tai 
įvyko daugiausia dėl to, kad 
mes bent ekonomišku požiū- 
riu, buvome kone visi lygūs. 
Dvasioje nepalaužti ir nesu
žaloti, ištikimi lietuviškam 
idealui, visi naujakuriai kibo 
į lietuviško darbo dirvonus. 
Kiekvienoje kolonijoje lie- 

kad priims pats JAV Pre
zidentas Fordas. Konvenci
jos ruošimo komitetui pri
klauso lietuvė Eugenija Ge
nienė — ji vadovaus kon
vencijos pagelbinei įstaigai, 
o jai padės kitos Washing- 
tono lietuvės moterys. Kon
vencijos antrą dieną įvyks 
Amerikos Lietuvių Respub
likonų Federacijos susirin
kimas ir bus išrinkta nauja 
valdyba. Visi klubai prašo
mi atsiųsti savų atstovus 
tiek į konvenciją tiek į lie
tuvių susirinkimą. Norin
tieji patarimo skambinkite 
Federacijos pirmininkui dr. 
J. Geniui, tel. 301-459-5693. 

ALTS-gos Elizabetho skyriaus nariai 1975 m. vasario mėn. susirinkimo metu.

tuviškas darbas tiesiog užvi
rė ir visuomeninio darbo bi
čių buvo pilni aviliai.

Atvykę radome nemažai 
jau čia veikiančių sambūrių 
bei organizacijų, tačiau jų 
veikla daugiausia ribojasi 
apie savas gyvenvietes ir 
parapijas. Naujieji ateiviai 
atsivežė tada dar čia negir
dėtą Lietuvių Bendruome
nę, Ateitininkus, Tautinę 
Sąjungą, Lietuvos Skautus 
ir kitas organizacijas.

Tautinės Sąjungos sky
rius Elizabethe buvo įsteig
tas 1952 metais spalio 19 die
ną. Pradžioje buvo keturio
lika narių ir valdybą sudarė 
Balys Vyliaudas, Danielius 
Švenčiūnas ir Algirdas Zen- 
kus, tik grįžęs iš Korėjos 
karo. Pradžia nebuvo ypa
tingai lengva, ries vietinių 
seniau įsikūrusių lietuvių, 
pritarimas ar nepritarimas 
buvo gana pasyvus. Pirma
sis dešimtmetis vis dėl to 
veiklą pamažu plėtė ir narių 
skaičius augo. Buvo ruošia
mi įvairūs minėjimai, kon
certai, pobūviai ir įvesta vie
na naujovė: kasmet skyrius 
surengia rugsėjo mėnesį 
senosios Lietuvos Tautos 
Šventės minėjimą. Ir nuo 
to laiko šities minėjimai yra 
virtę kasmetine tradicija. 
Jų metu su paskaitomis čia 
yra dalyvavę Juozas Tyslia- 
va, Lietuvos Gen. Konsulas 
Jonas Budrys, Algirdas Bud 
reckis, Vytautas Abraitis, 
Antanas Diržys, Dr. Bro
nius Nemickas, Vilius Bražė
nas, Jonas Jurkūnas, Emili
ja Čekienė, Dr. Kazys Bo
belis, Teodoras Blinstrubas, 
Antanas Sabalius, Dr. Jonas 
Balys ir kiti. Muzikinei pro
gramai išpildyti čia yra daly
vavę daugelis mūsų iškilių 
menininkų. Po minėjimų ofi
cialiosios dalies paprastai 

vyksta vakarienė su pasi
linksminimais ir šokiais.

Po Juozo Juškos pirminin
ku išrinktas Petras Lanys 
skyriaus veiklą žymiai pagy
vino. Narių skaičius pradė
jo augti tiek, kad perėjo 50 
asmenų ribą. 1969-ais metais 
šio skyriaus vicepirmininkas 
ir veteranas veikėjas Al
binas Trečiokas, Sąjungos 
suvažiavimo metu New Yor
ke buvo pakeltas Į ALTS- 
gos garbės narius.

Šia proga yra pravartu 
paminėti tai, kad Eliza
betho skyrius turi vieną 
ypatingai darbštų Dirvos tai 
kininką Stasį Lukoševičių. 
Jis yra energingas tauti
nės spaudos lėšų teikėjas. 
Lyg koks pakeleivingas pili
grimas jis nuolat beldžia
si į prekybininkų ir šiaip 
eilinių žmonių duris ieško
damas naujų skaitytojų, pra
šydamas šventinių sveikini
mų, ir skelbimų, o Vilties 
Draugijai suranda naujų na
rių ir, žinoma, įnašų. Stasys 
Lukoševičius yra pensinin
kas be automobilio ir, nors 
būdamas gana menkos svei
katos per paskutinius devy- 
nius metus Dirvai ir Vilčiai 
yra stuelkęs 2,985 dolerius. 
Tik pastaraisiais metais dėl 
susilpnėjusios sveikatos 
susilpnėjusios sveikatos jam 
kartais padeda vienas kitas 
motorizuotas talkininkas. 
Jeigu ir kitose kolonijose bū 
tų bent po vieną tokį pasi 
ryžėlį, tai nesunku įsivaiz
duoti, kad lietuviškų laikraš
čių padėtis ir ateitis bū 
tų kur kas tvirtesnė ir gied 
resnė.

Ruošiamam Tautinės Są
jungos leidiniui Tautos Ke
liu Elizabetho dvidešimt 
dviejų metų veiklos duome
nis surinko ir bendrą ap- 

(Nukelta į 2 psl.)
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ELIZABETH.... KITI RAŠO:
(Atkelta iš 1 psl.) 

žvalgą paruošė Henrikas Bi- 
tėnas, kurio sūnūs Algis, 
Rimantas ir Vytautas yra 
veiklūs Korp! Neo-Lithuania 
nariai. Ketvirtasis Bitėnų 
sūnus Arūnas gyvai reiš
kiasi LB New Yersey Lieps
nos Tautinių Šokių grupėje.

Nuo 1970 metų Elizabetho 
skyriui tvarkingai vadovau
ja Vytautas Abraitis. Tauti
nės Sąjungos skyrius nuo 
pat savo įsisteigimo pagal 
išgales remia, galima saky
ti, kiekvieną pozityvų lietu
višką darbą. Iki šiol jis iš sa
vo išteklių įvairiems visuo
meniniams, lietuviško švie
timo, spaudos ir kitiems rei
kalams yra paaukojęs virš 
8000 dolerių. Įnešęs Vilties 
Draugijai pirmąją dešimtinę 
1952 metais, skyrius kas me
tais vis didindavo savo įna
šus ir pagaliau šiandien įtei
kė Vilčiai dar vieną šim
tinę ir tuomi tapo tūkstan- 
ties dolerių dalininku!

Vasario mėnesį įvykusio 
metinio susirinkimo metu' 
buvo išrinkta nauja valdyba, 
kurią sudaro Vytautas Ab
raitis, Henrikas Bitėnas, Pra 
nas Damijonaitis, Petras La- 
nys, Vincas Misiūnas ir Ju
lius Veblaitis. Jeigu mes 
spaudoje skaitome, kad kai 
kuriuos mūsų vadovaujan
čius darbuotojus ėda nesan
taikos kirminas, tai Eliza
betho tautinės sąjungos sky
riuje jo didenybės puikybės 
jūs nei su žiburiu nesura
siu

Skaitykit ir platinkit

D I R V £

Alvydas Vasaitis

Gina Čapkauskienė

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA

D o n i z e 11 i

opera

MEILĖS ELIKSYRAS
(975 nu ”
1975 m. ”
1975 m. ”

19 dM 8:00 vai. vak.
20 d., 6:00 vai. vak.
26 d., 8:00 vai. vak.

MARIJOS MOKYKLOS AUDITORIJOJE
Diriguoja — VYTAUTAS MARIJOŠIUS

(Balandžio 19 ir 20)
Alvydas Vasaitis
(Balandžio 26)

Akompaniatorius - ALOYZAS JURGUTIS Režisuoja - HERBERT BEATTIE

Margarita Momkienė Algirdas Brazis Arnoldas Voketaitis Stefan Wicik

Bilietai — MARGINIUOSE, 2511 W. 69th St., Chicago, III.

Parteryje — $12.50, $10.00, $8.00 ir $6.00; balkone — $11.00, $7.50 ir $5.00.

Paštu užsakomi, kartu su čekiu; LITHUANIAN OPERA, 6905 So. Artesian Avė., Chicago, III. 60629.

DIRVA

PAPRASTAS DARBININKAS SIMAS KAŠELIONIS
LIUDAS DOVYDĖNAS

Mūsuose iš gilios senovės 
paveldėta skirstyti į papras
tus ir nepaprastus darbinin
kus. Paparastumo ir nepap
rastumo syvai kartais turi 
savo prieskonį, net gaižumą. 
Paminėkim faktus. Jau try
liktąją per Dirvą skiriamą 
novelės premiją Chicagoje 
Simas Kašelionis, darbinin
ko šilta ranka įteikė Biru
tei Pūkelevičiūtei. Gal ne
reikalausite pridurti, kad 
Pūkelevičiūtė yra žymi rašy
toja, poetė, puiki pasakorė, 
režisierė.

Mums rūpi Simas Kaše
lionis, paprastas darbinin
kas ir paprasta aritmetika: 
trylika kartų po 500 dole
rių bus, berods, 6500 dole
rių. Tiek Simas Kašelionis 
išmokėjo novelių premijoms 
per trylika metų. Simas Ka
šelionis šiemet, ryšium su 
infliacija, dolerio sloga, pre
miją pakelia dar šimtu do
lerių t.y. 1975 Dirvos no
velės premijai Kašelionis iš 
savo, kaip sakom, paprasto 
darbininko uždarbio skirs 
600 dolerių. Čia galite užsi
degti cigaretę, per dūmų 
debesėlį pažiūrėti į darbinin
ką Simą Kašelionį ir pažiū
rėti į kitą nusidavimą, Maž
vydo žodį pasiskolinant. Pet
ras Vileišis, inžinierius, sta
tė carinei Rusijai tiltus per 
milžiniškas upes. Buvo tik
ras pionierius tiltų statybo
je. Miljonai rublių, Rusijos 
nepaprastųjų ratelis supo 
įžymų inžinierių.

Petras Vileišis palieka 

milžinišką, jeigu norim -- ne
paprastą karjerą ir atvažiuo
ja Vilniun leisti pirmojo 
lietuviško dienraščio, kur 
nebuvo pelno ir įžymios po
nijos.

Mano supratimu, nėra pa
prastų darbų ir nepaprastų 
darbų. Yra geri ir blogi 
darbai, yra darbai verti dar
bo vardo, yra darbai neverti 
darbo vardo.

Imkim vėliak iliustraciją. 
Pradžioje mūsų nepriklau
somybės kovų Rokiškio apy
linkėje Ūkio Bankas kelias 
dešimtis ūkininkų varžyty
nes išleido vėjams, kol ūki
ninkai sužinojo kas yra 
‘draugiški vekseliai’.

Vėliau Ūkio Bankas buvo 
skaitomas garbingu, gerais 
darbais savo kelius klojan
čiu, o išvaržytų ūkininkų 
ne vienas iškeliavo Brazili
jon, Argentinon arba na
muose virto skurdžiais...

Dar viena kasdieniška 
mūsų gyvenimo iškarpa. 
Štai vienos organizacijos va
dovas, vaizbūnas, nuvyksta į 
kokį tolimą kraštą, sakykim, 
Filipinus savo vaizbos reika
lais. Pavyksta mūsiškam 
vaizbūnui pasimatyti su tos 
šalies prezidentu. Kam, ko
dėl? Greičiausiai, tai buvo 
vaizbūno biznio reikalai, bet 
grįžęs iš savo biznio kelio
nės, visaip apvalus vaizbū
nas sukviečia savo reziden- 
ciįon mūsų žurnalistus, re
daktorius, ir paskelbia bro
liams tėvynainiams kaip jis 
susitiko su prezidento, kaip

sumaniai išsamiai supažindi
no tos šalies prezidentą su 
mūsų laisvės kovomis, su 
mūsų organizacijomis, ku
rios didvyriškai grumiasi su 
teisės ir laisvės priešais.

Ir buvo pavaišinti spau
dos šulai kavute ir pyra
gaičiais. Ir pasipila mūsų 
spaudoje sieksniniai straips
niai apie beveik didvyriš
ką vaizbūną, didelės orga
nizacijos vadovą, kaip jis 
anos šalies prezidentui iš
klojo mūsų tėvynės nelai
mes, jos pastangas atgauti 
tėvų žemei laisvę, nepri
klausomybę. Gražu, didinga!

Bet čia ateinam prie pa
prastų ir napaprastų darbų 
ir darbininkų vertinimo ir 
supratimo. Išlenda mažas 
bet... Bet, gerbiamieji, 
kas tos šalies prezidentas, 
kiek jis turi laiko ir noro 
išklausyti mūsų vaizbūno 
šnekų? Sakikim, prezidentas 
mūsų apsukrų vaizbūną pri
ėmė penkių minučių visi- 
tui. Na - dešimties minu
čių. Ir manykim su gera in
tencija, vaizbūnas priėjo 
prie prezidento biznio reika
lais, nes prezidentui turėtų 
rūpėti savo šalies biznis 
su iš USA atvykusiu biznie
riumi. Tai kiek laiko liko 
prezidentui ir mūsų vaizbū
nui iškloti mūsų pavergto
sios tėvynės bėdas, pastan
gas laisvės, teisės kovoms? 
Kai prezidentas gal ir ant 
žemėlapio nebesuranda Lie
tuvos?

Rašau ne priekaištams, 

Vytautas Marijošius

nemenkindamas vaizbūno 
apsukrumą, bet noriu pasa
kyti: gerbkim skaitytoją. 
Nestatykim garbės vartų iš 
baronkos skylės. Tai gal pa
dės mums susigraibyti, kad 
yra paprastas darbininkas, 
kas nepaprastas, kur yra 
darbas vertas darbo, kur 
yra vijimas virvių iš smėlio.

Sugrįžus prie Simo Ka- 
šelionio, dera pacituoti jo 
paties žodžius: “... kūryba, 
lietuviška knyga tremtyje 
yra už auksą brangesnė 
vertybė”. Reikia tikėti. Ir 
jo žodžiams ir jam pačiam. 
Reikėjo tikėjimo, meilės kū
rybai, per tryliką metų, me
tai iš metų iš savo darbo 
naudos atskaityti po 500 do
lerių. Ir mūsų kai kam sku
bi informacinė spauda pre
mijos įteikimo dieną ir faktą 
kronikos žinele pažymėda
vo. Beveik įpratimu virto -- 
taip ir turi būti: Simas Kaše
lionis duoda premiją, laimė
jimus priima, nusifotogra
fuoja.

Sutikim, kad ne visos no
velės vertos premijos; buvo 
ir gana menkų. Bet buvo ir 
gerų, vertų dėmesio ir pre
mijos. Manau, premijos ver
ta ir šių metų Pūkelevi- 
čiūtės novelė. Galim pri
durti, novelės rašomos, ge
ros novelės, gana seniai, bet 
geros ateina labai ne dažnai 
ir ne be didelių pastangų. 
Turime gana praturtusių, 
kuriems ne didelis pinigas 
keletas tūkstančių. Ar būtų 
didelis stebuklas paremti ne 
grašgaliais, bet gero darbo 
verta suma kūrybą, ar tai 
būtų muzika tapyba, rašy
ba, vaidyba. Simas Kašelio
nis turėtų turėti draugų kur 
kas daugiau. Be to, mūsų 
vertybių, paprastumo ir 
nepaprastumo matavimai, 
informacija pravartu gero-
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kai patkrinti. Neužtarnauto 
dėmesio mūsiškė spauda tu
rėtų vengti ir iškelti vertą 
iškėlimo. Tuo pačiu keliu ei
nant, gal reikėtų mums iš
mokti ir norėti pastebėti ir 
kasdienės informacijos var
gus, nedateklius. Ir čia šiltų 
rankų nebuvo ir nebus per 
daug.

Be pranašo gabumų galim 
spėti ateities reikalavimus, 
kai ne viena organizacija, 
žodingi visuomenės, politi
kos veikėjai turės atsisaky
ti virvių vijimo iš smėlio.

(Naujienos Nr. 76)

ROMANO, DRAMOS, 
NOVELĖS KONKURSAS

VALANČIAUS TEMA

Lietuvių Rašytojų Drau
gija skelbia vysk. Motiejaus 
Valančiau tema romano, 
dramos, novelės konkursą ir 
tuo atžymi jo 100 metų mir
ties sukaktį.

Romanas — 1000 dol. 
premija. Reikia parašyti ra
šomąja mašinėle dviguba 
interlinija mažiausia 200 
puslapių romaną, kuriame 
atsispindėtų vysk. M. Va
lančiaus veikla ir jo reikš
mė lietuvių tautai.

Drama — 500 dol. premi
ja. Ji gali vaizduoti vieną 
vysk. M. Valančiaus gyve
nimo iškarpą, kuri iškeltų 
jo asmenybę ir jo reikšmę 
lietuvių tautai. Drama turi 
būti pritaikyta mūsų teatro 
sąlygom — nesunkiai pa
statoma ir maždaug per 2 
vai. suvaidinama.

Novelė — 250 dol. premi
ja. Ji gali vaizduoti vieną 
kurį vysk. M. Valančiaus 
gyvenimo momentą, kuris 
išryškintų jo idėjas. Nove
lės ilgis — apie 20-25 pus
lapių (ne ilgesnė).

Adresuoti: Vysk. Valan
čiaus Konkursas, c/o Kultū
ros židinys, 361 Highland 
Blvd., New York, N. Y. 
11207.

Pasirašoma slapyvardžiu. 
Atskirame voke, ant kurio 
užrašytas slapyvardis, rei
kia įrašyti vardą, pavardę, 
adresą, telefoną. Bus atida
rytas tik vienas, premiją 
laimėjusiojo vokas. Kiti vo
kai bus komisijos sudeginti.

Kūriniam įvertinti bus 
sudaryta komisija. Jos sąs
tatas bus paskelbtas spau
doje.

Premijos mecenatas — 
d r. Jonas P. Lenk- 
t a i t i s , Patrijos leidyk
los savininkas, buvęs Vil
niaus filharmonijos direkto
rius, Vilniaus operos orga
nizatorius ir direktorius, 
lietuviškos kultūros puose
lėtojas ir rėmėjas.

Lietuvių Rašytojų drau
gijos valdyba jam nuošir
džiai dėkoja, kad jis supra
to reikalą atžymėti didįjį 
tautos vyrą vyskupą Motie
jų Valančių naujais, kūrybą 
skatinančiais žygiais.

CLERK TYPIST
CLIFTON, N. J. PURCH. DEPT. 
SI 10 START. SI20.—3 MO. TYPE 
PURCH. ORDERS, SHIPMENT RE- 
PORTS CANCELL. FILE CORRES. 
MISC. CLERICAL DUTILS.

201-772-3200
(28-34'

BUTCHERS AND HAM PUMPERS. 
PROGRESSIVE PROCESSING PLANT 
LOCATF.D IN PENNSAUKEN. N. J. 
HAS IMMEDIATE OPF.N1NGS FOR 
HAM BONERS. TRIMMERS. PUM
PERS AND BUTCHERS. PRODUC
TION LINE OPERATION. UNION 
SHOP WITH FULL BENEFITS. CALL. 
609-663-3240. (28-29)

OPPORTUNITY FOR 
MEDICAL TECHNOLOGISTS 

R1A 
REGISTERED PREFERRED 

Looking for someting other than the 
Ubual Med Tech jobl Come & ioin our 
eaciting. progreeaive. rapidly grow- 
ing company. If you are an M.P. or 
have some RIA exp., don't waste your 
time any more an the humdrum. Call 
& find out about the va»t posaibililier. 
available with:

F.NDOCRINE CENTER 
I 1001 Cedar Avė. 

Cleveland. Ohio 44106 
Call Personnel Dept. Collect at 

216-721-0300
(27-31)
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BIJO LIETUVIŲ-LATVIŲ 
SUARTĖJIMO

Okupuotos Lietuvos taria
mai ‘respublikinės’ sienos 
sutampa su Latvijos ir Gudi
jos sienomis. Tai amžini geo
grafiniai lietuvių kaimynai. 
Bet toje kaimynystėje yra 
atskiri momentai, skirtingi 
elementai. Gudai, juos sovie
tai lietuviams liepia vadin
ti bielarusais, tai lietuviams 
negiminiška tauta. Latviai 
yra giminiška tauta. Kalba, 
folkloras ir kt. lietuvius ir 
latvius suveda į šiltus, gimi
niškus ryšius. Nepriklauso
mybės laikais vis nesugebė
ta šį giminiškumą iškelti iki 
kuo artesnių ryšių. Netgi 
mokyklose galėjo dėstyti 
Lietuvoje latvių kalbą ir Lat 
vijoje lietuvių.

Prie progos tenka apgai
lestauti -- ir išeivijoje lietu
viai ir latviai iaikosi susta- 
barėjusios abipusio šalini- 
mosi praktikos. Gėda maty
ti lietuvius ir latvius, suei
nančius į bendrus trėmimų 
minėjimus ir vieni kitų vi
siškai nepažįstančius!

Okupacijos sąlygose, kaip 
atrodo, pabudo broliško 
sugyvenimo sentimentas. 
Latviai verčia kai kurias lie
tuvių knygas, tuo pat 
atmoka lietuviai. Teatruose 
statomi brolių tautos vei
kalai. Suartėjimas, lietu
viams ir latviams nešant tą 
patį okupacinį jungą, gali 
būti gražus, našus ir visaip 
teigiamas reiškinys.

Šita artėjimo tendencija 
sovietinio okupanto akimis 
pilna okupantui negeistinų 
dalykų. Pabunda femulkiai- 
buržuazinė nacionalistinė 
ideologija’, prisimena prieš 
tris dešimtmečius Nepriklau 
somybės laikais taip šauniąi 
suklestėjusi kultūra. Bend
ras istorinis likimas natū
raliai jungia Lietuvą ir Lat
viją į politinį vienetą.

Šiam artėjimo brendimui 
užbėgti už akių, nuneigti 
Lietuvos ir Latvijos abipu
sius broliškus sentimentus, 
kuo tampriau įtraukti Lie
tuvą į sovietinių‘broliškų’ 
(sovietinis terminas) respub 
likų orbitą, Maskva ėmėsi 
įgyvendinti genocidinį pla
ną. Planas trumpas ir kie
tas: visokeriopai jungti Lie
tuvą su ... Bielarusija. Šia
me plane matome seną V. 
Kapsuko laikų šešėlį. Tada 
V. Kapsukas su Raudono
sios armijos durtuvais stei
gė Sovietinę Bielarusijos- 
Lietuvos valstybę. Pagal tą 
tendenciją dabar poruoja 
Vilnių ir Minską.

Matome, kad nepaprastai 
aktyviai, be jokio dėmesio 
išmetamiems rubliams orga
nizuojamos įvairios Lietuvos 
-Bielarusijos kultūros die
nos, bielarusų ir lietuvių 
darbo žmonių bei inteligen
tijos suvažiavimai. Lietuvių 
ir bielarusų kolūkiai ir vi
sokios gamyklos pasirašo 
tarpusaves socialistinio lenk 
tyniavimo sutartis. Dažnai 
lanko vieni kitus. Vyksta 
gauti vieni pas kitus patyri
mo, paskaitų skaityti, apsi
maino netgi spauda. Savai
me aišku, kad tarpusavio 
ryšio kalba yra rusų.

Gausios ekskursantų mi
nios nuolatos lankosi, lietu
viai Minske, bielarusai Vil
niuje. Dabar į tą priversti
nio bendravimo raizginį įve

damos abipusės televizijinės 
laidos. Kino kronika nuola
tos seka bielarusų ir lietu
vių visokio pobūdžio santy
kius ir primena tai savo ek
ranuose.

Į viešumą dar neprasi
veržė mišrių vedybų statis
tika. Gal tokios ir nematy
sime, bet lietuviai jaunuo
liai jau vyksta vasaromis 
padirbėti Bielarusijos kolū
kiuose ir tarybiniuose ūkiuo
se...

Kodėl Maskva nei skati
na, nei globoja tokiu agresy
viu būdu lietuvių ir latvių 
bendravimo?

Mes, išeiviai lietuviai, di
džiai gerbiame gudų tautą, 
kuri savo istorijos bėgyje 
turėjo santykių su lietuviais. 
Kuri, vėlesnėje istorijoje pa
teko į Maskvos kunigaikš
čių valdas ir šitaip, paleng
va, nutautinama, išlaikė sa
vo tautinį identitetą. Bet 
nėra nė atitinkamos bazės 
lyginti lietuvių ir latvių gi
miniškumą, su lietuvių ir 
bielarusų kaimyniškumu. 
Latviai, pilna žodžio prasme 
yra lietuviams broliai, gudai 
gi buvo ir lieka kaimynai.

Maskva išgauna iš lietu- 
vių-bielarusų junginio mak
simumą naudos savo tiks
lams. Priversdama lietuvius 
ir bielarusus lenktyniauti 
savo išdirbio normomis, 
Maskva gauna materialinių 
gerybių ir, netiesiogiai, kon
troliuoja dirbančiuosius. 
Maskva įsitikinusi, kad lie
tuvių ir bielarusų tautinis 
sentimentas neįgaus hacio- 
nalistinio’ atspalvio: etninis 
momentas čia nėra akty
vus. Istorinės tradicijos lie
tuviuose ir bielarusuose vi
sai skirtingos. Lietuviai dar 
taip neseniai gyveno savo 
valstybės suverenumo glo
boje. Bielarusai to nepaty
rė.

Senas V. Kapsuko planas 
sujungti lietuvius ir biela
rusus abipusiais nutautini
mo saitais, dabar Maskvos 
atgaivintas ir įvedamas į 
praktiką. (J.)

• Didžiosios Britanijos 
Baltu Taryba š. m. vasario 
24 d. įteikė D. Britanijos 
užsienių reikalų ministeriui, 
James Callaghan, memoran
dumą, kad Europos Baugu
mo ir Bendradarbiavimo 
Konferencijoj nebūtų pri
pažinta Baltijos Valstybių 
inkorporavimas j Sovietų 
Sąjungą. Į ši memorandumą 
kovo 19 d. Baltų Taryba ga
vo iš D. Britanijos užsienių 
reikalų ministerijos Rytų 
Europos ir Sovietų Sąjun
gos Departamento atsaky
mą, kurio pabaiga yra to
kia:

"Mūsų intencija nėra tai, 
kad galutinės konferencijos 
išvados (doeument) turėtų 
teisinės reikšmės (force), 
nei kad Principų Deklaraci
ja būtų daugiau negu pa
reiškimas, jog sienos (t. y. 
de facto sienos) neturi būti 
pažeistos jėga. Galutinis do
kumentas nebus esamųjų 
sienų teisinis pripažinimas. 
Vyriausybės laikysena Bal-

NAUJIEJI ĮSTATAI SKALDO LIETUVIU
BENDRUOMENE ANTANAS JUODVALKIS

Ruošiant šiuos įstatus, bu
vo prašoma pareikšti savo 
nuomones ir padaryti pasiū
lymus. Tuo laiku spaudoje 
buvo pasirodę įvairių nuo
monių ir konkrečių pasiūly
mų. Atrodė, kad sudarytoji 
įstatams keisti komisija pa
sinaudos pasiūlymais ir 
bendruomenės veikėjų su
gestijas įtrauks į naujuo
sius įstatus.

Naujieji įstatai LB Tary
bos priimti 1972 m. balan
džio 30 d. Chicagos sesijo
je ir įsigaliojo nuo 1973 m. 
sausio 1 d. Nors įvadiniame 
žodyje tuolaikinė Krašto Vai 
dyba ir pamini, kad buvo 
naudotasi įvairiais pasiūly
mais bei sugestijomis, bet 
prisimenant spaudoje skelb
tas nuomones, neatrodo, kad 
komisija jomis būtų pasinau
dojusi. Bet tai ne tiek svar
bu, jei įstatuose paskelbti 
dėsniai būtų atitikę lietuvių 
bendruomenės gyvenimiš
kas sąlygas.

Nenoriu kartoti spaudoje 
jau iškeltus trūkumus ir siū
lymus juos keisti, pritaikant 
gyvenimo sąlygoms (žiūr. 
Draugo 1974 m. birželio 5 d. 
laidoje Balio Raugo straips
nį ‘‘Ir vėl reikia per
žiūrėti įstatus”). B. Raugas, 
būdamas aukščiausio LB or
gano Krašto valdyboje, pa
juto naujųjų įstatų neapdai
rias spragas ir siūlė juos 
peržiūrėti, pakeisti ir pritai
kyti gyvenimui.

LB Tarybos ir Krašto Val
dybos užsispyrimas ir nepai
symas pagrįstų siūlymų pri
taikyti įstatus gyvenimui, 
jau padarė žalą LB-nei ir 
ją pradėjo skaldyti. Tolimes 
nis delsimas atneš dar dides
nių nuostolių LB-nei.

Nesigilindamas į LB aukš
tesniųjų organų patarimus 
ir jų gyvenimiškumą, noriu 
pažvelgti į apylinkės gyve
nimą ir įstatų spragas.

Įstatų 7# kalbama, kad 18 
metų sulaukę ir registruoti 
apylinkėse, turi teises...

LB Taryba išaiškino, kad 
registruotas LB apylinkės 
lietuvis yra tas, kuris: a) 
raštu pareiškia priklauso
mybę LB, arba b) bent kar
tą susimokėjęs solidarumo 
įnašą, arba c) bent kartą yra 
balsavęs LBTarybos rinki
muose, arba d) yra apy
linkės valdybos įrašytas į 
apylinkės kartoteką, arba e) 
užsiregistruoja LB Tarybos 
rinkimuose rinkimų metu 
rinkiminėje komisijoje.

Neaiškumų sudaro punk
tai ’D’ ir ‘e’. Sudarant 
apylinkės kartoteką, gali 
atsirasti persistengiančių pa 
reigūnų ir pasinaudoti abe
jotinos vertės šaltiniais (te
lefonų abonentinėmis kny
gomis, rinkiminiais sąrašais 
ir kt.). Į kartotekas gali pa
tekti ir tokie asmenys, kurie 
neatitinka LB tikslams, o jų~ 
veikla gali būti net žalinga 
(bimbininkai ir pan.). Rin^ 
kimų metu įtraukti į rinki
minius sąrašus asmenis yra 
nesąmonę, kurią reikia tuč-‘ 
tuojau atšaukti. Jokiuose 
rinkimuose užsimanęs as
muo negali pabalsuoti, jei 
jis nėra įsiregistravęs nu* 
statytu laiku ir nurodyta 
tvarka. Jei tokį straipsnį 
palikti, tai tas pats asmuo

tijos Valstybių atžvilgiu pa
lieka nepasikeitusi. Jos Di
denybės vyriausybė nepri
pažįsta de jure Baltijos Val
stybių inkorporacijos į So
vietų Sąjungą”.

Nors šis dokumentas mus 
viltingai nuteikia, kad Bal
tijos Valstybiųaneksija ne
bus pripažinta Saugumo 
Konf., tačiau turime būti at
sargūs ir toliau budėti bei 
tęsti savo pradėtąją akciją 
Amerikoje, Europoje ir kt.

(E)

gali balsuoti keliose rinkimi
nėse apylinkėse. (Berods, 
dėl to ir paskutiniuose Ta
rybos rinkimuose yra iškilę 
nesusipratimų Chicagoje) 
Įstatai neturi sudaryti progą 
pasireikšti netikslumams ar 
abejonėms.

Punktai ‘b’ ir ‘c’ taip pat 
gali sudaryti abejonių, nes 
bus sunku patikrinti ar per 
20-30 metų bent kartą buvo 
susimokėjęs solidarumo mo
kestį ir ar per tą laiką 
buvo balsavęs. Kas suras są
rašus?

LBjiarįo sąvoką reikia la- 
ba^iksliaTiaptarti, kad~višr 
vienodai suprastųlr vykdy
tų. Vidurio vakarų apygar
dos suvažiavimuose teko 
girdėti, kad kai kurios apy
linkės nariais laiko tik tuos 
lietuvius, kurie susimoka so
lidarumo mokestį. Į tokį pra
nešimą nei apygardos pirmi
ninkas, nei kiti aukšt. parei
gūnai nereagavo ir neužgin
čijo, kad prasilenkiama su 
įstatais.

Nario sąvokos neaiškus 
aptarimas inešė nesantaiką 

veiklą ir pradėjo ją 
^skaldyti.

BENDRUOMENĖS 
APYLINKĖ

# 74 sako, kad apylinkes 
steigia Krašto Valdyba, o # 
69 -- Apygardos Valdyba. 
Tai kas gi ištikrųjų apylin
kes steigia? Gali ir abi ins
titucijos apylinkes steigti, 
tik reikia įstatuose apie tai 
pažymėti. Praktiškai, nei 
viena institucija apylinkių 
neįsteigia, bet dažniausiai 
atsiranda energingesnis su 
sipratęs lietuvis ir suburia 
į apylinkę toje vietovėje gy
venančius lietuvius.

# 76-c- “išklauso ir verti
na... veiklos bei fin. apysk. ir 
... aktus”. Kaip suprasti “iš
klauso ir vertina”? -- tvirti
na, atmeta ar tik išklauso? 
Nei šis nei tas.

# 77 - Apylinkės susirin
kimo pilnateisiai dalyviai 
yra apylinkėje registruoti 
lietuviai Ir vėl grįžtame 
prie tų ‘registruotų lietuvių’. 
Reikia aiškiai ir nedvipras
miškai aptarti registruotų 
lietuvių sąvoką.

# 83-a- “... ir Apylinkės 
Suvažiavimo nutarimus". 
Tur būt -- apylinkės susi
rinkimo nutarimus?

# 84 -- “... Apylinkės 
Valdyba iš savo tarpo išsi
renka Apylinkės Pirminin
ką ir pasiskirsto pareigo
mis”. (ir vėl didž. raidės 
A. ir P). Kokiomis parei
gomis pasiskirsto? Įstatai ne 
numato. Kai neliko sekreto
riaus, iždininko ar kasinin
ko, tai ir susirašinėjimas su
šlubavo, o taip pat ir finan
sinius reikalus bei solidaru
mo mokesčius nebeliko kam 
išrinkti.

Nieko nėra pasakyta apie 
susirinkimų tvarkymą. Kas 
apylinkės susirinkimams va
dovauja: ar valdyba, ar val
dybos pasiūlytais ar susirin
kimo rinktas prezidiumas. 
Jei susirinkimui vadovauja 
ne valdyba, tai per kiek lai
ko susirinkimo prezidiumas 
turi pristatyti valdybai pro
tokolą. Valdyba neturėdama 
protokolo negali įvykdyti su
sirinkimo padarytų nutari
mų.

Buvo atsitikimų, kad susi
rinkimo prezidiumas atsisa
kė pristatyti valdybai pro
tokolą iki kitų metų susi
rinkimo.

Kontrolės komisija # 86 
įpareigojama tikrinti apylin
kės susirinkimų nutarimų 
vykdymą. Kaip tą gali at
likti kontrolės komisija, jei 
valdyba neturi susirinkimo 
protokolo ir negali jį pateik
ti. Reiktų nustatyti terminą, 
per kiek laiko susirinkimo 
prezidiumas protokolą turi 
pristatyti valdybai.

Dėl apylinkės vykd. orga
nų rinkimų, naujieji įstatai

įnešė sąmyšį į nusistovėju
sią tvarką. Daugelyje apy
linkių, valdybos yra ne ren
kamos, bet priprašomos -- 
sudaromos. Šiaip taip pri
prašyti 3-5 asmenys apsiima 
vienus metus vežti bendruo
meninį vežimą. Įstatai kalba 
apie pusės narių rinkimą 
2-jų metų terminui, o čia visi 
sutinka tik vienus metus bū
ti valdyboje. Pagal įstatus 
tokia valdyba yra neteisė
ta ir jos atliekami veiksmai 
yra taip pat neteisėti. Tad 
ką daryti?

DėL nevykusių naujųjų 
įstatų ^uskilo^Marauette 
Parko, Chicagoje ir Cicorn 
apylinkės^ Bruzdėjimas ir
nepasite n k i n imas vy ksta ir 
kitose apylinkėse. Kad už
kirsti tolimesniam bendruo
menės plaišėjimui, skubiai 
yra keistini įstatai, pritai
kant šiuolaikiniam gyveni
mui.

Kas gerai yra kokiai nors 
amerikoniškai organizacijai, 
tai dar nereiškia, kad gerai 
bus ir lietuvių bendruome
nei. Įstatai, kaip ir valsty
bės įstatymai, normuoja 
tarDusavius—^antykius.Jgi 
yra gera valia, tai nereika
lingi jokie įstatai ir policija, 
bet jei atsiranda blogos va
lios asmenų, įstatų reikalin
gumas ir jų veiksmingumas 
labai praverčia.

Garbės Teismo sprendi
mai turėtų būti labai aiškūs 
ir neturėtų rasti vietos kiek
vienam saviškam aiškini
mui.

Girdisi balsų, kad Tary
bos pilnateisiais nariais reik
tų padaryti ir apylinkių 
pirmininkus. Idėja yra gera, 
tik HegYvenimiška. Jei šian
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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 pa
darome reikalaujamus iškvietimo dokumentus. Taip 
pat teikiame informacijas kelionių reikalams po visą 
Ameriką ir kitus pasaulio kraštus, parduddame lėk
tuvų bilietus — be jokio papildomo mokesčio.

AIR FARES ANO (ONTENTS OF THIS ANNOUNCEMENT ARE 
SUBJI CT TO CHANCE AND/OR COVERNMENT APPROVAL.

American Travel Service Bureau šiais metais 
organizuoja sekančias keliones į Lietuvą:

GAUTA PAPILDOMA GRUPĖ:
#7A — Rugpiūčio 10 d. rugpiūčio 25 d. iš NEW YOR

KO — $1150.00; iš CHICAGOS — $1269.00; 
2 naktys Maskvoje, 5 Vilniuje, 2 Maskvoje, 5 
Romoje.

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS — VIETŲ SKAIČIUS 
RIBOTAS.

5 DIENOS LIETUVOJE (1 diena KAUNE).
Kiekvieną grupę lydės patyręs kelionių 

vadovas.
DAR YRA VIETŲ SEKANČIUOSE GRUPĖSE:

#1—Gegužės 26 d. — birželio 10 d. iš NEW YORKO 
— $979.00, iš CHICAGO — $1098.00
2 naktis Maskvoje; 6 Vilniuje; 5 Talline; 2 
Maskvoje.

#9—Rugsėjo 1 d. — rugsėjo 16 d. iš CHICAGO — 
$1098.00. 2 naktis Maskvoje; 5 Vilniuje; 4 Ry
goje; 3 Maskvoje.

#10—Spalio 1 d. — spalio 15 d. iš NEW YORKO — 
$929.00; iš CHICAGO — $1048.00. 2 naktis 
Maskvoje; 5 Vilniuje; 3 Rygoje; 3 Maskvoje.

#11—Gruodžio 19 d. — sausio 3 d. — kainos bus pa
skelbtos vėliau. 2 naktis Maskvoje; 5 Vilniuje; 
3 Rygoje; 4 Maskvoje.

EKSKUSIJOS Į HAVAJUS — Lapkričio 22 d. — 
gruodžio 6 d. 4 salos, iš CHICAGOS — $599.00.

Taipgi turime grupinių (Charters) skridimų į 
Europą, kuriais galite pasinaudoti ir nebūdami klubų 
nariais. Chicago — Miunchenas tiktai $435.00 (Ten 
ir atgal).

dien iš 40 rinktų Tarybos 
narių į šaukiamus (dažniau
sia 1 kartą metuose) posė
džius neatvyksta nė du 
trečdaliai narių, tai kas bus 
iš Tarybos, kai reikės 
sušaukti daugiau šimtinės. 
Jei į Tarybos posėdžius su
sirinks vos pusė narių, tai 
ko verti bus jų sprendimai. 
Naujovės yra geras daly
kas, bet jos turi eiti kartu 
su gyvenimu.

Kol LB-nei vadovauja vy
resniosios kartos žmonės, 
tai į naujoves žiūri labai kri
tiškai ir lengvai jų nepri
ima. Jei naujovės yra gyve
nimiškos ir pritaikytos laiko 
dvasiai, visų yra sveikina
mos ir įgyvendinamos.

Yra netvarkoje, jei susirin 
kimų vadovai, įstatams aiš
kinti pasikviečia vadinamus 
konsulatantus - advokatus. 
Ką gi turi dafyti tie susi
rinkimai, kurie tokių advo
katų nesuranda. Be to, 
vienas toks advokatas įsta
tus aiškina vienaip, o kitas 
kitaip. Net ir tas pats advo
katas įstatus interpretuoja 
vieną kartą vienaip, o kitą 
kartą kitaip, žiūrint, kaip 
naudinga jam pačiam, jo 
draugui ar partijai. Įstatai 
aiškiai sako, kad jų aiškini
mas priklauso Garbės Teis
mui ir niekam kitam. Todėl 
tokių konsultantų-advokatų 
pasikvietimas prie prezidiu
mo stalo ar jo atsiklausimas 
nuomonės yra neteisėtas.

Nereikėtų bijoti Tarybai 
ir Krašto Valdybai prisipa
žinti prie padarytų klaidų 
ir jas tučtuojau pataisyti. 
Visi žinome, kad klysti yra 
žmogiška, tik nereikia klai
doje pasilikti ir vaidinti ne
klaidingą.

Netrukus turėtų būti šau
kiama Tarybos sesija. Įsta
tų peržiūrėjimo klausimas 
reikia įrašyti į darbotvar
kę ir juos tinkamai pakeisti 
bei perredaguoti.
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Dar tik prabėgo ketvir
tis 1975-jų, bet dabar jau 
atrodo, kad “1975 gali būti 
kūjo ir pjautuvo pergalės ir 
raudonosios vėliavos iškėli
mo metais” daugelyje anks
čiau komnistams dar nepri
klausiusiuose kraštuose. Ir 
ne vien tik Pietryčių Azijoje 
bet ir Europoje -- Vidurže
mio pakrantėse. Per pasta
ruosius du mėnesius mato
me, kaip komunistai neat
sikvėpdami baigia okupuoti 
P. Vietnamą ir jos vakari
nį kaimyną -- Kombodiją. 
Laukiama, kad gen. Lo Nol 
išvykus iš sostinės, Phnom 
Pen, visas kraštas pereis 
į komunistų kontrolę. Gi iš 
viso pietinio Vietnamo, ku
ris Amerikai atnešė infliaci
ją ir nedarbą, nusidrieku
sio kelis šimtus mylių į šiau
rę, šiandien beliko tik “tvir
tovė Saigonas”, su derlin
giausia pasaulyje Mekong 
upės delta.

Žinoma, šie visi laimėji
mai, po 30-ties metų, po II-jo 
Pasaulinio karo pabaigos 
yra Maskvos visiškai užpel
nyti. Molotovai, Višinskiai 
ir Gromykos nuo 1945 m., 
vykdydami savo bosų ir Po- 
litbiuro griežtus įsakymus, 
bekompromisiškai siekė už
sienio politikos užkariavimų 
visuose frontuose. Pirmoje 
galvoje jie privertė vaka
riečius kapituliuoti Berlyne, 
o po to nugalėtosios Vokie
tijos laukuose. Ant sukru
vintų stiebų iškilo bolševi
kinės vėliavos Rytų Berlyne 
ir išilgai visą V. Vokietijos 
pasienį. Taip pat į šias vė
liavas su pagarba privaloma 
žiūrėti, diplomatiškai pripa
žinus R. Vokietiją, ir New 
Yorke bei Washingtone. 
Šios vėliavos primena krau
ją ir žmonių prakaitą. Jos 
taip pat privalo visiems pri
minti, kad Atlantas j£U nėra 
tas nesulaikomas pylimas, 
kuriuo galėjo JAV džiaugtis 
išskubėjusi gelbėti bolševiz
mo į Vokietijos laukus. Kaip 
ir tada taip ir dabar, prisi
mindami detente, mes žino
me kokią kainą tenka sumo- 

keti ateities kartoms už ne
nuosekliai pakią krašto poli
tika.

Dabartiniais įvykiais rū
pinasi visi, taip pat ir visa 
žinantieji Time savaitraščio 
redaktoriai, paskyrę IV.7. 
laidą, šiems tragiškiems įvy
kiams pietryčių Azijoje ir 
Vid. Rytuose apžvelgti. Gal 
kiek trumpiausia sustota 
prie Maskvos vartų, straips
nyje, kaip “Maskva žiūri 
į griūvančią JAV politiką”. 
Jame su liūdesiu ir karteliu 
redaktoriai pripažįsta, kad 
“praėjusią savaitę (kovo mė
nesio paskutinėmis dieno
mis) Pravda, lyg varnas 
prie dvėselienos, kranksėjo, 
jog Kissingerio išvyka į Art. 
Rytus yra buvusi totališkai 
nesėkminga”. Žinoma, šį 
kartą Pravdai neteko meluo
ti ar ką nors labai išgalvoti: 
šis melų dienraštis tepasi
tenkino persispausdindamas 
ištraukas iš JAV didžiųjų 
laikraščių. Gi pastarieji be
veik vienbalsiai prisipažino, 
kad Kissingeris, tas visų 
garbinamas ‘vunderkindas’, 
šį kartą nesugebėjo ištrauk
ti nei karvelio nei triušio iš 
savo suglamžytos skrybė
lės...

Toliau Time savaitraštis 
labai teisingai rašo, kad “iš 
šio JAV pralaimėjo žymiai 
pasipelnysianti SSSR, iškel
dama savo orumą ir pagerin
dama strategiškas pozicijas 
Art. Rytuose”. Taigi Kissin
gerio pastangoms nuėjus 
niekais Art. Rytuose, netru
kus privalėsianti prasidėti 
Ženevos konferencija; pas
tarojoje, kaip niekada anks
čiau, SSSR grosianti pirmųo 
ju smuiku, beieškant taip 
vadinamo ‘mazgo atnarplio- 
jimo’.

Prileistina, kad Washing- 
tonas bus labiau sukalba
mesnis Ženevos konferenci
jos tęsimu, negu prieš du 
mėnesius, kaip Kissingeris 
ieškojo kelių sutaikinti du 
mirtinus priešus: žydus ir 
arabus. Kaip Time redakto
riai teigia, šiuo metu Mask
va ne tiek nusiteikusi prieš

DIRVA

K., kiek prieš JAV, ieškoda
ma bet kokių šmeižtams pa
teisinti šaltinių. Ir tokis ne
įtikėtinas šmeižtas yra ČIA 
(Centrinės Žvalgybos įstai
gos) apkaltinimas, kad “pas
taroji esanti kalta už Saudi 
Arabijos karaliaus Faisalo 
nužudymą”. Šie kaltinimai 
surasti Maskvos leidžiamuo
se arabų kalba laikraščiuo
se.. Nors, pagal šventą tiesą, 
Maskva teprivalėtų ūbauti, 
jog tapo pašalintas iš kelio 
toks aršus antikomunistas, 
kaip karalius Faisalas. Bet 
čia Maskva pravirko kroko
dilo ašaromis...

Time redaktorių nuomo
ne, Kissingeriui Art. Rytuo
se nepasisekė ne dėl to, kad 
Maskva jo derybas būtų sa
botavusi; ir ne todėl, kad 
Kremlius būtų ką nors nau
jo išgalvojęs šiuos pasitari
mus sužlugdyti. Esą net 
pats Gromyko Kissingerį 
buvo užtikrinęs, kad “SSSR 
nekliudysianti ir neprimėtys 
minų jo veiklos laukuose”, 
teigia savaitraštis. Tačiau 
kokie paiki yra tie redakto
riai: negi jie galėtų patikėti 
nors vienu Gromyko ar 
kurio kito bolševiko paža
du? SSSR visa politika yra 
taip surikiuota, kad kenk
tų JAV visur ir visada, 
kada tik Maskvai pasitaikys 
bent mažiausia galimybė.

Toliau Time savo skaity

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ

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

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.

APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

tojams primena, kad SSSR 
per pastaruosius 18-ka mė
nesių suspėjo puikiausiai 
perginkluoti Siriją, kuri Že
nevos konferencijoje nesvy
ruodama stovėsianti SSSR 
pusėje. Už tuos tris bilijo
nus dolerių, kurie ginklų 
formoje buvo permesti į Si
rijos ginklų sandėlius, pas
tarajai bus vienas malonu
mas laikytis SSSR pusėje. 
Time taip pat prisibijo, kad 
net ir Egiptas, kurio prezi
dentas Sadatas gerokai susi
bičiuliavo su Kissingeriu, 
taip pat galįs jaustis gana 
savistovus, jeigu tik sovietai 
pakuždės slapčiomis j ausį, 
kad “girdi ginklai pradės 
plaukti į Aleksandriją, kai 
pradėsime pūsti į vieną 
dūdą”.

Tiesa, Washingtonas šian
dien ne tiek jaudinasi Art. 
Rytais, bet vis grėsmingiau 
augančia komunizmo šmėkla 
pietryčių Azijoje. Pagal Sir 
Robert Thompson (buvęs 
Nixono patarėjas pietryčių 
Azijos reikalais) “pasaulis 
šiandien yra liudininkas glo
balinio JAV atsitraukimo ir 
savo sąjungininkų apleidi
mo. Tai yra didžiausias bė- . 
girnas po Napoleono nevy
kusio žygio prieš caristinę 
Rusiją. JAV Maskvos spau
džiama traukiasi iš savo 
strategiškų pozicijų.

Ir taip kalba ne koks 
nors žurnalistas, bet tikras 
reikalo žinovas. Quo vadis 
America?

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

LIETUVIO TAPATYBĖ

Tokia tema bus svarsto
ma LB Woodhaveno apylin
kės metiniame susirinkime 
balandžio 25 d., 7 v. v. Kul
tūros židinyje, čia bus ban
doma paryškinti bent kele
tas lietuvio savybių, sutei
kiančių jam noro ir pasidi
džiavimo išlikti lietuviu ir 
dirbti Lietuvos labui.

Birutė Lukoševičienė pa
žvelgs į lietuvių šeimos auk
lėjimą; lituanistinio švieti
mo svarbą apibūdins Adol
fas Samušis; kuo mūsų jau
nimas gali didžiuotis tarp 
kitataučių nušvies Petras 
Tutinas; apie organizuotą 
lietuvių politinį veikimą 
kalbės Daiva Kezienė. Svar- 
stybom vadovaus visuome
nininkas, rašytojas, Darbi
ninko redaktorius Paulius 
Jurkus.

Po svarstybų ir kitų su
sirinkimo reikalų bus kavu
tė ir pasilinksminimas gro
jant lietuviškai muzikai. 
Veiks baras ir užkandinė.

ši yra išskirtinė proga, 
ypač mūsų jaunimui, svars
tybų keliu, geriau pažinti 
savąją-lietuvio tapatybę, gi
liau įsijausti į LB uždavi
nius, kurie neišvengiamai 
pradeda nusėsti ant jaunes
niųjų vadovų pečių.

Visi Woodhaveno Apylin
kės lietuviai nuoširdžiai

1975 m. balandžio 11 d.

New York kviečiami atvykti į šį susi
rinkimą ir aktyviai įsijung
ti į svarstybas ir kitus su
sirinkimo reikalus.

Mielai laukiami ir svečiai 
iš kitų apylinkių.

ANDRIAUS NORIMO
ROMANAS

MIRŠTA TIK 
ŽMONES

APIE VIENOS ŠEIMOS DALY
VIUS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

IR OKUPACIJŲ KOVOSE.

Knyga 328 puslapių, pato
gaus formato.

Dail. Marijos 
žymantienės-Biržiškaitės 

viršelis.

KAINA $6.00. 
Gaunama tiktai paštu per 

leidėją:
L.V.S. Ramovė 

Los Angeles Skyrius, 
4422 Oakwood Avė., 

Los Angeles, Ca. 90004.

H0V[Įį M. TŪBELYTĖ - KUHLMANIENĖ

Milda pabudo vidunakty drebėdama, apsipylusi šaltu 
prakaitu. Vėl tas baisus košmaras! Iš baltos miglos iš
neria jis; pirmiausiai žibteli jo akiniai, tokie senoviški su 
siaurais auksiniais rėmais, už jų jo akys, gelsvai rudos, 
hipnotizuojančios, kaip savo aukos betykojančio tigro. 
O paskui jis jai staiga ant kaklo užneria storą, 
grubiai suvytą virvę... ir kad patrauks!

Kaip paprastai pažadinta šito siaubingo sapno 
Milda nebeįstengė vėl užmigti. -- Ne aš daugiau 
nebeištversiu, susirgsiu, pamišiu, man reiks nueiti pas 
daktarą, -- sudejavo ji neramiai blaškydamasi lovoje. 
- Bet pirmiausiai pasitarsiu su Rūta, ji visada žino kas 
daryti.

Tą pat popietį po tarnybos ji pas draugę ir nuėjo. 
Rūta joms abiejoms pritaisė skočiaus ir sodos, jos už
sirūkė.

-- Aš norėčiau su tavim rimtai pasikalbėti, turiu tavęs 
paklausti patarimo, tik prižadėk kad nesijuoksi, -- giliai 
įtraukdama dūmą pradėjo Milda. - Pasakyk ar tu pažįs
ti Aurelijų Uogą?

-- Rodos kad esu jį mačius. Toks mažiukas, pasišiau
šęs, su akiniais.

-- Taip, taip. Įsivaizdink sau kad aš jį pastaruoju lai
ku beveik kas naktį sapnuoju.

- Tu apie jį sapnuoji? -- nustebo Rūta. -- Tiesa 
jo eilėraščiai neblogi, visi taip sako, bet apie jį sapnuo
ti... -- ir Rūta neišlaikiusi pažado nusijuokė.

-- Milda susiraukė. -- Bet tas mano sapnas visai 
nejuokingas. Jis baisus. -- Ir ji čia pat Rūtai nupasakojo 
savo košmarą. -- Keisčiausia, kad aš visai nesuprantu 
kodėl aš apie jį taip siaubingai sapnuoju. Jis toks ra
mus, toks lėtas, tokio švelnaus būdo. Mes kadaise drau
gavom, net įsimylėję buvom, -- paaiškino ji įsipildama 
daugiau skočiaus.

-- Tu buvai įsimylėjus į Aurelijų Uogą?! -- iš naujo 
nustebo Rūta.

-- Taigi. Prieš penkis metus. Aš tada studijavau 
Bostone, dar mergička buvau. O jis jau pripažintas poe
tas. Ir susisuko galvoj. -- Milda valandėlę patylėjo, 
paskui atsidususi pridūrė: -- Bet taip kaip mane mylėjo 
Aurelijus manęs jau daugiau niekas nemylės. Jis iš mei
lės man net slieką suvalgė.

- Kokį slieką? Ką tu čia paistai Milda?

-- Tikrai, tikrai, - palingavo galva Milda. - Tai įvyko 
pavasarį, mes vaikštinėjom Charles upės pakrantėmis. 
Aš paprašiau Aurelijaus kad jis man padeklamuotų 
kokį savo eilėraštį, o jis užuot kad pradės taukšti apie 
savo meilę man - taip sentimentaliai, taip monotoniš
kai. Man ant galo visiškai nusibodo klausyti. “Kas iš tų 
tavo žodžių”, sakau ot, “jeigu veiksmu įrodytum”. 
"Įrodysiu”, atsakė jis, “tik pasakyk kaip.”. “Va, jeigu 
šitą slieką, pavyzdžiui, suvalgytum”. O jis tuoj pasilen
kė, pakėlė nuo tako, nušluostė su nosine ir nurijo. Net 
neužgėręs!

Rūta su pagarba pažvelgė į draugę. -- Dėl manęs tai 
dar niekas nėra slieko suvalgęs, nei kai aš jaunesnė bu
vau, -- pasakė ji kiek liūdnai.

-- O dabar po tiek metų, staiga prasidėjo tie košma
rai, -- tęsė Milda. -- Kartojasi beveik kas antrą naktį. 
Kaip reikiant nebeišmiegu, įstaigoj nebegaliu susikon
centruoti. Man rodosi turėčiau nueiti pas daktarą, tur 
būt pas psichiatrą.

Rūta susimąstė -- Žinai gi kokie tie psichiatrai, -- pa
galiau pradėjo ji, -- Pirmiausiai pasakys kad tave mama 
per anksti ant puoduko sodino, o paskui už kiekviena 
vėlesnę tavo gyvenimo valandą ims po trisdešimt dole
rių. Man rodosi kad būtų geriau jeigu tu galėtum su 
tuo Uoga susitikti, su juo pasišnekėti, įsitikinti koks 
jis nepavojingas, kad jis ne smaugikas. Gal tada tie koš
marai ir savaime išnyktų. Taip bent būtų pigiau. Judu 
juk nesusipykę?

-- Ne, nesusipykę. Mes tiesa ... mm... kiek staigiai 
išsiskyrėme, bet geruoju, be pykčio. Kažkas neseniai 
minėjo kad jis dabar gyvena kokiam tai mažam miestely 
netoli nuo Baltimorės.

- Puiku! Aš tau jo tikslų antrašą atnešiu iš Aruodo 
redakcijos. Ten rytoj teks užbėgti. Jie tikrai žinos, nes 
nuolatos talpina jo kūrinius. Tu iš įstaigos pasiimk 
dvi dienas atostogų, pasakyk kad sergi, jei ten visi 
tau patikės, nes juk tu paskutiniu laiku vis tokia iš
blyškus, tokia išsiblaškius. O paskui sėsk į mašiną ir 
per dvi valandas būsi pas jį.

Milda taip ir padarė. Bet vos įvažiavus į Aurelijaus 
miestelį ją apėmė tokia baimė, kad ji jau buvo besukanti 
mašiną atgal į Philadelphiją -- kai staiga motore kaž
kas garsiai pokštelėjo ir jos ševroletas sustojo. Lai

mei visa tai įvyko kaip tik prieš gazolino stotį. Išėjo 
mechanikas, pakėlė gaublį, kažką motore pauostė ir 
pranešė kad pataisymas užtruks tris valandas.

Tas pats mechanikas jai nurodė ir Aurelijaus gat
vę. Šitam mažam miestely viskas buvo arti ir Milda tuoj 
surado. Namelis nedidelis, medinis, kiek į žemę nusme
gęs, aukštų kaštonų pavėsyje. “Taip ir atrodo kad čia 
arba poetas arba raganius gyventų”, pagalvojo Milda.

Spūstelėjo skambutį. Durys taip iš kart atsivėrė, kad 
jai pasirodė tarytum Aurelijus būtų už jų stovėjęs ir 
jos laukęs.

-- Mildute, Auriau! -- Džiausmingas buvo jų susitiki
mas. Ir nors prieangy buvo tamsoka Milda tuojau pa
stebėjo kaip jis buvo pasitaisęs, kaip gerai atrodė. Se
niau būdavo toks išblyškęs, poetiškai pažaliavęs, o da
bar skruostai raudoni kaip obuoliai, o šviesiai rudos 
akys už akinių tokios žvalios, tokios spindinčios. Mildai 
į jas pažvelgus net šiurpulys per nugarą ruošėsi eiti, 
bet nenuėjo, nes pernelyg jau nuoširdžiai, pernelyg jau 
šiltai Aurelijus ją laikė apkabinęs.

-- Kokia staigmena, kaip džiugu kad užsukai mane 
atsiskyrėlį atlankyti. Liūdna čia man vienam tūnoti. 
Bet prašau eik į vidų. Atleisk kad čia netvarka, 
knygos žurnalai, sunku vienam tvarkytis...

-- Man gi nesvarbu, aš gi su tavim pasimatyti 
atvykau. Į tave pažiūrėti, su tavim pasikalbėti...

Aurelijus Uoga palingavo galva. -- Taip... daug pas 
mus bendrų atsiminimų iš anų laikų Bostone, -- jis at
siduso. -- Kaip matai aš taip viengungiu ir pasilikau. 
O tu vis dar su tuo arabu...?

-- Kur ten! Kai nuvažiavau į Damaskus mane ten jau 
aeroporte susitiko dvi ‘ankstyvesnės’ jo žmonos. 
Tiesa buvo labai malonios ir draugiškos. Net kambarį 
taip vadinamoj moterų daly buvo priruošusios... 
Aš vos ištrūkau...

- Bet pas mane nebegrįžai?
-- Kad gėda buvo. Maniau paskui prikaišiosi. Grįžus 

pamėginau gyvent Kalifornijoj, radau ten tarnybą, 
bet nepatiko. Pernai atgal į šitus kraštus atsikrausčiau. 
Šį kart į Philadelphiją.

-- O aš per visą šitą laiką nič nieko apie tave negirė- 
jau. Tiesa, pastaruoju laiku nelabai su kuo ir susitin
ku. Bet Mildute, tu tur būt ištroškusi, ką tau galėčiau 
pasiūlyti išgerti?

-- Jei turėtumei kiek skočiaus?
- Atleisk, bet alkoholio tai jau mano namuose 

nerasi. Užtat turiu labai skanios morkų sunkos. 
Kaip tyčia prieš pat tau atvažiuojant išsunkiau. Pri
dėsiu citrinos, pamatysi kaip atgaivins. O ir sveika 
bus. Areli jus pirštu dėbtelėjo į akinius. - Va, šitų jau 
tur būt greit nebereikės, o aš juk juos visą amžių ne
šiojau.

(Pabaiga kitame numeryje)
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Įvykių raida verčia suderinti 
ALT’o ir JAV LB veiklų

DR. ANTANAS BUTKUS

Paskutiniu metu pakarto
tinai buvau prašomas dar 
kartą pateikti bendrinės 
veiklos koordinavimo pro
jektą. Pirmą kartą jį pasiū
liau 1969 metais Spaudos, 
Radijo ir Bendruomenininkų 
pasitarime Tabor Farmoje. 
Tą patį projektą siūliau ALT 
ir JAV LB vadovybėms kaip 
pagrindą tarpusavio veiklai 
suderinti. 1971 m. gegužės 
14 d. jį atspausdino Dirva. 
Apie šį projektą girdėjome 
daug atsiliepimų: vieni iš jų 
teigiami, kiti -- ne. Niekas 
iki šiol, deja, šio projekto 
iš esmės nesvarstė ir niekas 
iki šiol jo vietoje geresnio, 
ar abiem pusėm labiau 
priimtinesnio dar nėra pa-, 
siūlęs.

Jau 1969 metais man iš 
tiesų atrodė, kad skubiai 
reikėjo surasti būdus pasto
vesnei veiklos koordinacijai 
tarp ALT ir JAV LB. 
Šiandien, deja, tarp judvie
jų veiklos koordinavimo pa
dėtis nei kiek nepagerėjo. 
Priešingai, yra labai daug 
davinių, rodančių, kad toji 
padėtis dar labiau pablogė
jo. Tų organizacijų vadovy
bių tvirtinimu, net bendros 
kalbos tarp jųjų nebėra!

Besiartinančios Europos 
Taikos konferencijos išvaka
rėse yra būtina, kad JAV 
lietuvių visuomeninė veikla 
būtų vieninga ir suderinta. 
Vienybės troškimas veikloje 
savaime jos neatneš. Reika
linga konkretumo veiklos 
tiksluose ir geros valios jų 
siekime. Bendrą darbą dir
bant reikia ir abipusinei 
pakantos!

Artėjančioje veiksnių kon 
ferencijoje kils darbo sri
čių pasidalinimo klausimas. 
Ten gal ir būtų tikslu į mano 
anuomet pasiūlyto projekto 
mintis įsigilinti ir pamėgin
ti bent dalim jo pasinaudo
ti ALT ir JAV LB veik
lą ir darbo sritis derinant. 
Tiesa, projekte pasiūlytu 
būdu nesunkiai būtų galima 
ir VLIKo bei PLB veiklą 
suderinti.

Anuomet mano schemati
niai pavaizduotam projekte 
atsispindi JAV lietuvių veik
los realybė, nes jo pagrin- 
dan paimta veikiančios bend 
rinės organizacijos. Projek
tas pritaikytas prie ALT ir 
LB ligšiolinės veikimo for
mos. Tos veiklos koordinavi
me išlaikytas lygybės prin
cipas abiejų institucijų at
žvilgiu. Jame taip pat išpil
domas visuotinumo kriteri
jus VLIKo priimtos Lietu
vių Chartos prasme.

Projektą priėmus nebūtų 
nusižengta demokratiniam 
savivaldos principui, tačiau 
būtų daug laimėta, nes bū
tų palikta laisvė kiekvienam 
lietuviui veikloje reikštis sa
vaimingai: individualiai, ar
ba per savas organizaci
jas. Toks laisvanoriškas 
veiklos formos pasirinkimas 
žymiai palengvintų didesnės 
talkos suorganizavimą. Pa
vyzdžiui, neseniai VLIKas 
kreipėsi į visuomenę, ragin
damas sutelkti $100,000. 
Tą žymiai lengviau būtų ga
lima padaryti, jei vajų 
vykdytų visi veiksniai su
tartinai. Svarbiausia, jeigu 
jie išdirbtų tos numatomos 
akcijos konkrečius planus ir 
sąmatą. Dar daugiau, vajus 
būtų žymiai sėkmingesnis, 
jeigu iš anksto būtų pažadė
ta, jog po šios akcijos sėk
mingo pravedimo bus pateik 
ta atskaitomybė bendram 
Lietuvių Seimui apsvarsty
ti ir priimti!

Esu tikras, kad išeivijos 
lietuvių veiklą suderinus ir 
ją sukonkretinus, atsirastų 
žymiai didesni finansiniai re
sursai ir daugiau darbo tal
kininkų. Sudėtingesniam 

darbui atlikti būtų tuomet ir 
žymiai lengviau surasti tin
kamus specialistus.

Viena iš stipriausių, ma
no siūlomo projekto savy

SCHEMAT1N1S JAV LIETUVIU BENDRINS VtlKLOS PROJEKTAS

Paaiškinimai: •) Delegatu skaičius nustatomas bendru LB Ir ALT’o susitarimu
♦♦) Preildfuman Organizacijų delegatai siunčiami sutartu (rotaciniu) būdu 

Jų skaičius nustatomas bendru LB 1r ALT'o susitarimu
*♦*) Pol1t1nėn Vadovyben LB deleguoja specialistus. Jų skaičius nustatomas 

bendru ALT’o 1r LB susitarimu.

bių yra ta, kad jis nereika
lauja jokių didelių pakeiti
mų nei ALT nei LB. Prak
tiškai imant, pradžioje jokių 
pakeitimų tų organizacijų 
struktūroje galėtų ir nebū
ti. Pradžioje abi organizaci
jos galėtų likti visiškai sa
varankiškos ir tik palaips
niui (abiem šalim sutin
kant) viena kitą papildyti, 
deleguojant abipusiai priim
tinus atstovus, sudarant ad 
hoc bendrus komitetus spe- 
cifiniems klausimams rišti, 
ar uždaviniams vykdyti, 
pav. Bendra delegacija Wa- 
shingtonan!

O dabar trumpai sugrįžki
me prie to projekto. JAV 
bendruomenininkai savo 
veiklos planus ir atskaito
mybę pateikia LB Tarybo
je; Alto valdyba -- Lietuvių 
Kongrese. Pastoviai JAV lie 
tuvių bendrinės veiklos ko
ordinacijos atsiekti būtų 
idealu, kad abi šios institu
cijos savo veiklos projek
tus ir už tą veiklą atskaito
mybę pateiktų tam pačiam 
organui. Suderinus JAV 
LB Tarybos ir Lietuvių 
Kongreso funkcijas, toks 
vienas vyriausias - organas 
savaime atsirastų. Mano 
anuo metu schematiniai pa
vaizduotam projekte ir yra 
konkretūs pasiūlymai šiam 
organui sudaryti.

JAV LIETUVIŲ JUNGTI
NIS LIETUVIŲ SEIMAS 
ARBA TARYBA!

Koordinacijos pradžiai už
tektų ir to, kad ALT ir LB 
vadovybės pareikštų, kad 
sutaria periodiniai šaukti 
bendras Lietuvių Kongreso 
ir JAV LB Tarybos sesi
jas, kuriose abiejų organiza
cijų vadovybės pateiks savo 
veiklos apyskaitas ir priims 
konkrečius veiklos planus.

SEIMO VADOVYBĖ (Pre 
zidiumas). Šiam jungtiniam 
lietuvių seimui vadovauti 
turėtų būti sudarytas prezi
diumas. Jame galėtų būti 
1. LB rinkti atstovai ir 2. 
Centrinių organizacijų dele
gatai.

Pradžiai užtektų to, kad 
prezidiumą sudarytų dabar
tinis JAV LB prezidiumas 
ir Lietuvių Kongreso Pre
zidiumas. Sesijoms pirminin 
kauti galėtų abu pirminin
kai pamainomis. Pirmosios 
sesijos pirmininkas galėtų 
būti išrinktas burtų keliu 
iš abiejų prezidiumo pirmi
ninkų tarpo.

KULTŪRINĖ VADOVY
BĖ. Dabartinė JAV LB Cent 
ro Valdyba galėtų sudaryti 
jos branduolį. Ją papildyti 
galėtų ALT vadovybės pa

rinkti (LB priimtinti) dele
gatai. Sekančios kadencijos 
kultūrinės vadovybės pirmi
ninką galėtų rinkti Jung
tinis Lietuvių Seimas, arba 
pirmininką galėtų rinkti LB 
Taryba, o jo pavaduotoją 
deleguoti ALT valdyba. Jų 
sudarytą Valdybos (vadovy
bės) sąstatą galėtų tvirtin
ti jungtinis Lietuvių Seimas, 
arba JAV LB Taryba.

POLITINĖ VADOVYBĖ 
Dabartinė ALT valdyba ga
lėtų sudaryti jos branduo
lį. Ją papildyti galėtų kultū
rinės vadovybės (JAV LB 
Centro Valdybos) parinkti 
(ALT valdybai priimtini) de
legatai.

PAAIŠKINIMAI DĖL PRO 
JEKTE VARTOJAMŲ 
TERMINŲ:

Dalis šiame projekte pa
vartotų sąvokų yra reika
lingos paaiškinimų-interpre- 
tavimų. Siūlymų šioms są
vokoms aptarti galėtų būti 
labai įvairių, ypatingai dėl 
‘Centrinių Organizacijų’ ir 
dėl jų delegatų skaičiaus. 
Galutinus jų aptarimus tu
rės padaryti ALT ir LB va
dovybės sutartinai.

Diskusijų pradžiai ‘Cent
rinę Organizaciją’ būtų gali
ma laikyti tą, kuri turi savo 
padalinius ir kuri jau dabar 
dalyvauja ALT ar VLIKe. 
Jų skaičių galėtų keisti 
ALT ir LB sutartinai.

“CENTRINIŲ ORGANIZA
CIJŲ DELEGATŲ PARIN
KIMO BŪDAS:

Juos turėtų išrinkti tų or
ganizacijų visuotinas suva
žiavimas. Kiek tų delegatų 
kiekviena Centrinė organi
zacija galėtų turėti -- pri
klausytų nuo bendro LB ir 
ALT susitarimo.

KITI JUNGTINIO LIETU
VIŲ SEIMO NARIAI:

Jie galėtų būti renkami 
panašiu būdu, kaip dabar 
yra renkami LB Tarybos na
riai. Tačiau nesusipratimam 
išvengti prieš rinkimus tu
rėtų būti sudaryti apylin
kėms priklausančių lietuvių 
sąrašai. Balsams skaičiuoti 
k-ja paštu balsavusių sąra
šą turėtų atydžiai sutikrin
ti su apylinkei priklausan
čių ir asmeniškai balsavu
sių lietuvių sąrašu.

DEMOKRATINIŲ RIN
KIMŲ PRASMĖ: Tikroji 
demokratija negali pasiten

kinti vien atstovų išrinki
mu. Jos prasmė glūdi tame, 
kad rinkėjų dauguma per 
savo išrinktus atstovus pa
reiškia savo valią. Rinkė
jai tik tuomet tą galės pa
daryti, kai prieš rinkimus į 
Lietuvių Seimą (LB Tary
bą) kandidatuojantieji as
menys lietuvių spaudoje pa
reikš savo principinius nu
sistatymus bent keliais pa
grindiniais bendrinės veik
los klausimais. Idealu būtų, 
kad tie patys klausimai būtų 
pastatyti prieš rinkimus vi
siems kandidatuojantiems 
asmenims. Tokiu būdu bal
suotojai turėtų galimybės 
pasitikrinti ir pasirinkti už 
ką jie atiduoda savo balsus. 
Tokiu būdu būtų išvengta 
‘katės pirkimo maiše’, koks 
kad dabar yra LB rinki
muose.

Tas pats principas turė
tų būti taikomas ir Cent
rinių Organizacijų delega
tams. Jie turėtų būti renka
mi tų organizacijų suvažia
vimuose, o ne jų valdybų 
deleguoti. Delegatų išrinki
mą suvažiavimuose pritai
kius visi organizacijos nariai 
turėtų lygų balsą į savos 
organizacijos delegato parin 
kimą. Gi deleguotas orga
nizacijos atstovas neštų at
sakomybę prieš visus tos 
organizacjos narius ir būtų 
įpareigotas savo dalyvavi
mu Lietuvių Seime repre
zentuoti savo organizacijos 
daugumos narių valią, ne 
vien be atodairos reikšti 
savo asmenišką nuomonę.

Tokiu būdu išrinkti asme
niniai kandidatavę (LB Ta
rybos) ir organizacijų (ALT) 
delegatai bus iš esmės ly
giai demokratiniu būdu rink
ti atstovai. Jie negalės vado
vautis asmeniniu užsispyri
mu, ar kokiu kitų pretekstu, 
o turės vykdyti daugumos 
juos išrinkusių valią. Svar
biausia, jei turės tęsėti sa
vo prieš rinkimus padary
tus viešus pareiškimus prin
cipiniais klausimais.

BENDRAS INFORMACI
JOS CENTRAS IR JUNG
TINIS FINANSŲ FONDAS 
Apie šių institucijų reika
lingumą yra daug prikalbė
ta. Jų aktualumas šių die
nų pasaulinių įvykių raido
je yra dar būtinesnis. Ma
no schematiniam projekte 
yra nurodytas būdas joms 
įsteigti. Pabrėžiu, kad jų 
įsteigimas ir jų sėkmingas 
funkcionavimas bus gali
mas tik tuomet, kai bus ra
cionaliai išspręsta bendrinė 
JAV lietuviu veiklos koordi
nacija. Tam yra būtina prin
cipiniai išspręsti asmeninio 
ir organizacinio veikloje 
dalyvavimo būdą ir jį pasto
viai suderinti. Užsispyrimų 
tuo reikalu nei iš vienos 
nei iš kitos veiklos formos 
šalininkų negali būti. Užsi
spyrimai ilgiau jau nėra ir 
toleruotini, nes lietuviškoje 
veikloje atsidūrėme tokiam 
akligatvyje, jog ją į tinka
mas vėžes sugrąžinti beliko 
tik ‘penkios minutės prieš 
dvyliktą’!

Net nepatogu aiškinti (sa
vaime aiškius dalykus), kad 
Lietuvos byla ir lietuvybės 
išlaikymas turėtų stovėti 
aukščiau už bet kurios lie
tuviškos organizacijos (įskai 
tant ir veiksnius) struktū
rą. Organizaciniai griaučiai 
tegali tik padėti šiems užda
viniams įgyvendinti, bet ne 
jiems trukdyti. Gyvenimas 
nuolatos stato naujus rei
kalavimus ir mūsų organiza
cijų struktūra turi prie jo 
derintis. Organizacijų veik
los formą, pagaliau, nuta
ria jos narių dauguma. Tų 
pačių narių dauguma gali, 
kai yra rimtas reikalas, ją 
papildyti, ar net pakeisti.

Pasakykite, kada gi mūsų 
bendrinės organizacijų vado 
vybės atsiklausė išeivijos lie 
tuvių nuomonės bet kuriuo 
svarbiu klausimu? Aš tokio 
fakto neatsimenu. Tokia 
daugumos lietuvių nuomonę 
kad ir čia mano keliamais, 
principiniais klausimais la
bai lengva būtų sužinoti 
anketos apklausinėjimo bū-

DĖMESIO KANDIDATAMS 

| JAUNIMO KONGRESO 
ATSTOVUS

Norintiems kandidatuoti 
j III Jaunimo kongreso at
stovus artėja terminas pri
sistatyti ” atstovų 
rinkimų komisi
joms ”, kurios sudarytos 
kiekvienoje LB apygardoje, 
štai sąrašas kur kreiptis:

Vidurvakariuose (įskai
tant Chicagą ir apylinkes, 
VVisconsin aplinkes ir Oma
ha, Nebraska) kreiptis: Ro
mas Kasparas, c/o PLJS 
Ryšių centras, 2422 West 
Marųuette Rd., Chicago, II- 
linois 60629. Telefonas — 
(312) 476-0601.

Ohio (įskaitant Clevelan- 
dą ir apylinkes, Akron, Day
ton, Columbus ir Pitts- 
burgh, Pa.) kreiptis: Kun. 
Gediminas Kijauskas, Our 
Lady of Perpetual Help, 
18022 Neff Road, Cleveland, 
Ohio 44119. Telefonas — 
(216) 531-4263.

Michigane (įskaitant De
troitą ir apylinkes, Grand 
Rapids ir Rochester, N. Y.) 
kreiptis: dr. Kęstutis Keb- 
lys, 16349 Addison. South- 
field, Michigan 48075. Tele
fonas — (313) 557-8624.

Connecticute: (įskaitant 
Hartfordą, Waterbury, New 
Haven, New Britain ir kt.) 
kreiptis: Virginija Alek
sandravičiūtė, 448 Panxis 
Avė., Bloomfield, Conn. Te
lefonas — (203) 242-8239.

Pietryčiuose: (įskaitant 
Philadelphiją, Baltimorę ir 
Washingtoną) kreiptis: Kęs
tutis česonis, 9909 Windflo- 
wer Drive, Ellicott City, Md. 
21043. Telefonas — (301) 
465-1254/ Philadelphijoje 
taipgi galima kreiptis j Jo
ną Stelmoką, telefonu (215) 
259-1838. Washingtone taip
gi galima kreiptis į Romą 
Sakadolskį, telefonu (301) 
986-1429.

Visose viršminėtose vie
tovėse kandidatai turi ko
misijoms prisistatyti ir vi
sus uždavinius atlikti iki 
balandžio 20 d. 
Rinkimai įvyks gegu
žės 3-4 d. d. Balsavi
mo būstines bus paskelbtos 
]K> balandžio 20 d.

New Yorke visi norintie
ji kandidatuoti turi kreip
tis pas Joną Vainių, 80-39 
87th Rd., VVoodhaven, N. Y. 
11421. Telefonas — (212) 
296-8607. Nevv Yorke kan
didatai turi prisistatyti ir 
visus uždavinius atlikti iki

du! Kodėl to iki šiol nepa
daryta?!

Vietoj to dalis vadovau
jančių tebekalba bendrybė
mis ir visiems kitiems įsaki
nėja taikytis prie jų, jų 
pačių diktuojamų sąlygų. 
Gana sirgti ‘Kas esame pats 
vyriausias veiksnys’ manija. 
Istorija už tai mums nebus 
atlaidi. Ar ne per ilgai utopi
nėmis svajonėmis ‘vijome 
Dievą į medį’? Realybėn 
sugrįžę pamatysime, kad 
mūsuose nebėra ginčo par
tijų - programine - ideologi
ne prasme. Vietoje to, deja, 
atsirado asmeniškų partinių 
politikierių. Jų yra daug 
kur, jų yra ir Lietuvių 
Bendruomenėje.

Vienintelė paguoda 
-- jų nei Bendruomenėje nei 
kitose organizacijose nėra 
po daug! Vardan sėkminges
nės ir produktingesnės veik
los sąlygų sudarymo pats 
laikas asmeniškus nuoskau- 
dulius atidėti į šalį (jeigu jau 
negalima jų užmiršti ir nuo
širdesnio tarporganizacinio 
bendradarbiavimo vardan iš 
tiesti viens kitam dešinę ran 
ką!

balandžio 25 d.At- 
stovų rinkimai įvyks ge
gužės 10-11 d. d.

Massachusettes apygar
doje netrukus bus sudaryta 
rinkimų komisija. Dėl toli
mesnių informacijų kreiptis 
j JK ryšininką Marių žiaug- 
rą, telefonu (617) 323-8278.

New Jersey apygardoje 
iki šiol nežinoma ar įvyks 
rinkimai. Dėl tolimesnių in
formacijų kreiptis pas Jau
nimo tarybos narį. Antaną 
Dambriūną telefonu (201) 
351-3808.

Kandidatai į JK atstovus 
turi būti tarp 18-30 m. am
žiaus rinkimų dieną. Balsa
vimo teise naudotis galės 
jaunimas tarp 16-30 m. am
žiaus rinkimų dieną.

LOS ANGELES JAUNIMO 
DĖMESIUI!

Los Angeles, Santa Moni- 
ca ir San Francisco lietuvių 
jaunimui sudaryta viena 
Vakarų LB apygardos at
stovų rinkimų komisija. Vi
si suinteresuoti būti Jauni
mo Kongreso atstovais ragi
nami nedelsiant kreiptis į 
komisijos pirm. Joną čin- 
gą, 11635 Mayfield Avenue, 
Los Angeles, Cal. 90049. Te
lefonas — (213) 826-1570. 
Kandidatai turi prisistatyti 
ir visus uždavinius atlikti 
iki balandžio 20 dienos. At
stovų rinkimai įvyks gegu
žės 3-4 d.d.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
VIENETŲ 

REGISTRACIJA

LB JAV Krašto valdyba, 
kartu su Lietuvių Tautinių 
Šokių Institutu rengia 
Penktąją Lietuvių Tautinių 
Šokių šventę 1976 m. rug
sėjo mėn. 5 d. Chicagoje 
International amfiteatre, 
šventės rengimo komitetas 
sudarytas Chicagoje, pirmi
ninkaujant Br. Juodeliui.

Šventėje dalyvauti kvie
čiami visi laisvojo pasaulio 
lietuvių tautinių šokių vie
netai. šventės programoje 
numatytos 4 šokėjų grupės: 
vaikai (10-12 metų), Jau
nuoliai (13-17 metų), jauni
mas (virš 17 metų) ir šo
kėjai veteranai, šventėje 
norintieji dalyvauti šokėjų 
vienetai dabar prašomi re
gistruotis iki š. m. birželio 
mėn. 1 dienos pas šventės 
programos direktorę Galiną 
Gobienę, 6849 Vernon Avė., 
Dearborn Hgts., Michigan 
18127. Vienetų vadovai pra
šomi registruotis Liet, tau
tinių šokių kursams, kurie 
vyks š. m. rugpiūčio mėn. 
17-24 dienomis Dainavos 
stovykloje.

DĖL ETNINIŲ STUDIJŲ 
FINANSAVIMO

Krašto ekonominės pro
blemos yra Baltųjų Rūmų 
pareigūnų - pasiteisinimas 
dėl neįtraukimo į pradinį 
1975-6 metų biudžetą sumų 
etninių studijų įstatymui fi
nansuoti. Tai neliečia 1.8 
milijonų dolerių sumos, ku
ri buvo patvirtinta pereitų 
metų pabaigoje ir kurios 
fondai bus paskirstyti iki š. 
m. birželio mėnesio pabai
gos. JAV LB Krašto val
dyba skatina lietuvius rašy
ti laiškus kongresmanui Da- 
niel J. Flood, jo prašant į 
1975-6 fiskalinių metų biu
džetą įtraukti sumas etni
nių studijų įstatymui fi
nansuoti.
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KLAIPĖDA - SOVIETINIS GALVOSŪKIS
Okupantas pavertė Klai

pėdą stambiu ir labai jud
riu prekybos uostu. Uostas 
turi puikias geografines są
lygas, bet okupantas, Klai
pėdą didindamas, siekė savo 
planų. Tai lietuviško pakraš
čio rusinimas. Į Klaipėdą 
nesustodami vyksta ir uosta • 
miestyje apsigyvena įvai
rūs reikalingi ir nereikalin
gi sovietiniai ‘specai’ iš 
Sovietuos. Per pusę miesto 
buitinio gyvenimo visiškai 
rusifikuota: krautuvės, te
atrai, spauda, įvairūs klubai. 
Vienas iš reikšmingesnių 
Klaipėdos klubų: Tnter- 
klub’. Klubo direktorė Žana 
Bykovą.

‘Interklub’ rūpinasi pri
imti iš užsienio atvykstan
čius ir kelias dienas Klai
pėdoje užsibuvusius jūrei
vius. Savaime aišku, kad Tn- 
terklub’ yra labai aktyvi so
vietinės, bolševikinės propa
gandos įstaiga. Pakliuvęs 
į ‘Interklubo’ globą užsienie
tis jūreivis pereina tam tik; 
rą smegenų plovimą. Per 
tą ‘Interklubą’ kasmet perei
na apie 13 tūkstančių už
sienio jūreivių. Tas skaičius 
rodo propagandinio darbo 
intensyvumą. Per Klaipė
dos uosto prekybinę apyvar
tą okupantas bando eks
portuoti į ‘buržuazinį’ pasau
lį bolševikinę propagandą.

Bet lazda turi du galus. 
Per tą pat Klaipėdą ‘bur
žuazinis’ pasaulis įveža įvai
rių, sovietams specifinių gal
vosūkių. Apie tai plačiai 
rašo Tiesos korespondentai 
G. Dadjancas ir R. Mockus 
(nr. 53). Per Klaipėdą, ai
manuoja korespondentai, 
‘buržuazinis’ pasaulis įgabe
na ‘žmogiškųjų kontaktų’ 
parodijas ir ‘ideologines di
versijas’.

ŽMOGIŠKIEJI 
KONTAKTAI

Viso pasaulio uostamies
čiai kupini panašių istori
jų. Užsienio jūreiviai ‘skra- 
jojantieji olandai’, kiekvie
name uoste gali turėti mei
lės istorijų. Tokių, su skau
džiomis pasekmėmis, be 
happy end’ų istorijų daug ir 
Klaipėdoje. Į Klaipėdą už
sienio jūreivis atvyksta kaip 
tikras ‘prince charming’. Jo 
dispozicijoje užsienio valiu
ta, kvepalai, papuošalai, ge
ros kokybės viršutiniai ir 
apatiniai moteriški drabužė
liai. Užsienio jūreivis vaiši
na gerais saldainiais, bran
giais šokoladais ir kilniai
siais gėrimais. Visos tos ža- 
vinčiojo princo kvalifikacijos 
bematant sutriuškina Klai
pėdos daugelio moteriškai
čių širdis. 0 viskas prasi
deda, kaip aimanuoja Tiesos 
korespondentai iš susitikimo 
Klaipėdos klubuose, iš abi
pusio noro, kaip įprasta sa
kyti, “užmegsti žmogiškuo
sius santykius”.

Tiesa duoda mums aplite- 
ratūrintus ‘žmogiškųjų san
tykių' vaizdus:

Didžiausias kailių 
pasirinkimas
pas vienintelį 
lietuvį kailininku 
Chicagoje

NORMANĄ 
BURŠTEINA 

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

185 North Waba»h
v

Avenue 2nd Flbor 
Chicągo, III. 60601

“Ji sėdi priešais mus, ši
ta kukliai apsirengusi, gra
žios išvaizdos dvidešimt še- 
šerių metų moteris. Iš po 
oranžinės kepuraitės, nu
megztos iš importinės ‘mo- 
heros’, koketiškai svyra 
trumpas tamsių plaukų 
kuokštas. Nugairintos ran
kos nervingai glamžo ir lygi
na pigią mėlyną skarelę. 
Ji šypsosi, stengiasi laikytis 
laisvai, bet šypsena gaili, 
išspausta pro ašaras, kurios 
netrukus pasipils iš žalių 
tušu paryškintų akių...”

Ji yra sovietinio gyveni
mo sąlygų produktas, Vale
rija P. Ji gimė Klaipė
dos krašte, baigė čia mažus 
mokslelius, pradėjo dirbti 
fabrike. Patekusi Klaipė- 
don ir čia pasigyvenusi, ji 
bematant sutiko žavinti už
sienio princą. Meilė ir užsie
nio valiuta. Dovanos, resto
ranai. Ir taip porą metų. Va
lerija težino, kad tai buvo 
Maksas iš Hamburgo, kuris 
pasirodydavo Klaipėdoje 
kas 10-15 dienų. Staiga, lyg 
jūros bangos nuplautas, 
Maksas dingo. Valerija, pri
pratusi prie užsienio šokola
do ir valiutos, surado kitą 
globėją. Tai buvo turkas 
Mustafa. Vėliau dingo ir 
jis su jo turkiškais skanės
tais. Valerija gi atšifruota 
Klaipėdos veltėdė pateko į 
investigacijų sūkurį.

Ar Klaipėda yra Ham
burgo Raperban? klausia ko
respondentai, prisimindami 
Hamburgo viešųjų namų 
kvartalą. Ir Valerijos P. is
torija kartojasi, atšifravus 
kitą jauną veltėdę Svetla
ną S.

Svetlana S. buvo šalta mei 
lės svaiguliui. Ji buvo prak
tikė. Ji buvo užsienio valiu
tos spekuliantė. Už tą valiu
tą specialiose krautuvėse 
pirkdavo ‘deficitines’ prekes 
ir jas parduodama, turėjo 
geras pajamas. “Ilgaplaukiai 
pienburniai”, rašo Tiesos ko
respondentai, “dieną ir naktį 
šlaistosi aplink uostą, be
laukdami užsieninių laivų, 
kad nupirktų, o paskui ir 
perparduotų kramtomąją gu 
mą”.

Kontrabandininkų ‘siela ir 
centras’ buvo Ženė Šleinie
nė, vadinamoji Klaipėdos 
‘grožio karalienė’. Ji suko 
platų kontrabandos ir spe
kuliacijos ratą. Kontraban
dinės prekės plaukė į Klai
pėdą kuo sukčiausiais ir iš
radingiausiais keliais, dujų 
balionuose, ventiliacijos 
vamzdžiuose, po dvigubais 
dugnais ir žibalo statinai
tėse...

“Tai yra”, atsidusta ko
respondentai, “žmogiškųjų 
santykių žala”.

Žmogiškieji kontaktai 
Klaipėdoje, kaip kiekviena 
lazda, turi du galus. Šis 
uostamiesčio siautulys, sa
vaime aišku, gamina begalę 
siužetų, bet apie tai uždraus
ta rašyti. Literatai negali 

paliesti to sovietinio gyve- 
nimo purvo. Tiktai Tiesos 
korespondentai, smerkian
čių korespondencijų pavi
dale, įpareigoti įspėti sovie
tinius pavaldinius apie ‘žmo
giškųjų kontaktų’ pavojus.

IDEOLOGINĖS 
DIVERSIJOS

Apie ‘žmogiškuosius kon
taktus’ porinti sovietiniam 
korespondentui sekėsi su 
gera sarkazmo doze, su ašt
riu pašaipiškumu Klaipėdos 
moteriškaitėms, kurias ‘svai 
gina’ žavintieji užsienio prin
cai. Istorija banali ir kas
dieniška. Kas nežino pasakų 
apie šaunų jūreivį, kuris 
kiekviename aplankytame 
uoste sugeba turėti jo ‘vie
nintelę’ mylimąją? Nėra 
naujiena rašyti apie uosta
miesčių seniausios pasauly
je profesijos kvartalus. Iš 
Tiesės skilčių tenka įtarti, 
kad tokių, visoje slaptybė
je, netrūksta ir Klaipėdo
je.

Kitaip pasijunta Tiesos 
bendradarbiai susidūrę su 
‘Ideologinių diversijų’ tema 
klesti tiktai pakvaišusiai po
litinės diktatūros aplinkoje. 
Tai visoks politinės literatū
ros gaudymas užsienio jūrei
vių kišenėse ir dvigubų dug
nų lagaminuose. Tokioms 
pareigoms sovietai turi sek
lių kadrus. Šie seka at
vykstančius jūreivius, esant 
reikalui -- sulaiko, krato, va
ro juos atgal į jų laivą, 
rašo ir demaršus.

“Tarp daugelio kilogramų 
ideologiškai žalingos ir por
nografinės literatūros kon
fiskuotos iš kai kurių mūsų 
svečių ir daugiau ir ma
žiau ‘atsitiktinių’ jų pažįsta
mų, yra ir visiškai aiškios 
paskirties literatūros”, gana 
mįslingai kalba Tiesos eilu
tės. “Ideologiškai žalingos 
ir “pornografinės” letkūrų 
suėjimas į vieną aptarimą, 
rodo bolševikų pastangas 
nuvertinti priešsovietinę 
spaudą. Savo laiku, per di
džiuosius trėmimus, bolše
vikai tvirtino, kad “veža 
iš Lietuvos prostitutes ir 
vagis”, įkalinę vagonuose 
geriausią lietuviškos visuo
menės elementą. Dabar gi 
D. Dadjancas ir R. Mockus 
stveriasi seno ‘metodo’ 
šmeižti priešsovietinę spau
dą.

Iš Tiesos aimanavimų aiš
kėja, kad ‘ideologinė diver
sija’ yra rusų kalba spaus
dinti sutrumpinti rusų emi
grantų žurnalo Posev leidi
niai. Tai itin tobulai pareng
tas leidinys importuoti jį į 
už klaikios geležinės uždan
gos merdinčią ir laisvės žo
džio trokštančią visuomenę. 
Patys Tiesos koresponden
tai, tų sutrumpintų ‘Posev’ 
leidinių aiškiai nematė. Gal 
būt jiems nevalia tų leidinių 
skaityti, matyti, bent aki
mis perbėgti, kad ‘nesusi
maišytų sovietinė ideologi
ja”. Mat Tiesos korespon
dentai čia pat apsimeluoja 
tvirtindami, kad tasai ‘Po
sev’ (ir A. Solženicinas) “ra
gina tiesiog nuversti tarybi
nę santvarką". Šitokių ragi
nimų (nei ‘tiesiog’, nei ‘ne- 
tiesiog’) žurnalo ‘Posev’ lei
diniuose nėra, nei Solženi
cinas taip ragina. Prieš- 
sovietinė spauda kaip tiktai 
neragina "nuversti tarybi
nės santvarkos”. Tas gąs 
dinimas ir melas reikalingas 
pasiteisinti, kodėl čekistų mi 
nios Klaipėdos krantinėje 
gaudo įtartinus jiems užsie
nio jūreivius ir juos krato 
be teismo įsakymo.

Kalbant laisvų visuome
nių standartais: argi būti
na plėšti iš jūreivių kiše
nių priešingos ideologijos 
spaudą? Į JAV-bes sovietai 
importuoja tūkstančius tonų 
sovietinės propagandinės 
makulatūros. Kiekvienas so
vietinis turistas gali įvežti 
į JAV-bes visą biblioteką 
sovietinių leidinių ir pundus 
jų periodikos. Kodėl gi če
kistų minios kaip vanagai

FILATELIJOS
Nr. 4

BELGIJA išleido 10 fran
kų pašto ženklą pagerbti 
jos pasižymėjusiam statisti- 
kui ir astronomui Quete- 
letui.

Lambert Adolphe Jac- 
ques Quetelet (1796-1874) 
gimė Gente, Belgijoje. Čia ir 
mokėsi. Buvo pirmasis, ku
rio priežiūroje Briuselyje 
buvo pastatyta Karališkoji 
Observatorija, o nuo 1828 
m. jis buvo paskirtas tos ob
servatorijos direktorium. 
Nuo 1830 m. vadovavo ir 
Belgijos statistikos biurui. 
1853 m. jo rūpesčiu Briuse
lyje buvo sušauktas tarptau
tinis statistikos darbuoto
jų suvažiavimas. Parašė 
veikalų socialiniais ir antro
pometrijos klausimais.

INDIJA išleido 25 paišų 
pašto ženklą, kuriame paro
dyta senovinė Bhagwan 
Mahavira budistų šventovė, 
paminint Nirvanos 2500 me
tų sukaktį.

Tokios šventovės anuo
met budistų tikėjime buvo 
vadinamos tope, ir turėjo įė
jimus iš visų keturių pusių. 
O nirvana jų tikėjime, tai 
pomirtinė sielos būsena, ka
da pasiliuosuojama nuo 
skausmų, rūpesčių ir perei
nama į nebuitį, į amžinąją 
ramybę ir pasitenkinimą.

seka užsienio jūreivius, įtem 
pę savo uoslę pajusti: ar nė
ra kišenėje antisovietinės 
literatūros “ant plono popie
riaus?” Čekistai privalo gau
dyti prieštarybinę spaudą, 
nes ta spauda demaskuoja 
sovietinį melą.

Savo melą jie bando pri
dengti melu, kaltindami lais
vąją užsienio spaudą pra
simanytomis ideologinėmis 
diversijomis. G. Dadjancas 
ir R. Mockus stveriasi už 
kvailiausiojo melo: A. Solže
nicinas “ragina tiesiog nu
versti tarybinę santvarką”.

Instinktyviai pajutę padė
ties kvailumą, į kurią jie pa
teko, rėkaudami apie “ide
ologines diversijas”, Tiesos 
bašibuzukai bando išsiteisin
ti: "neteisinga, žinoma, kiek
vieną užsienio studentą lai
kyti ideologiniu diversantu. 
Mums visiškai svetima liga, 
kurią įprasta vadinti ‘šnipi
nėjimo manija’.’’

G. Dadjancas ir R. Moc
kus kalba apie virvę paka
ruoklio namuose! Į kiekvie
ną užsienietį Sovietijoje žiū
ri įtaringai, šnipinėjančiai, 
piktai. Jeigu jie galėtų, 
degintų kitaip manantį užsie 
nietį ant laužo, kartu su 
“plono popieriaus lapeliais”, 
surastais jo kišenėje.

Klaipėda, kaip ir kiekvie
nas kitas sovietų pakrantės 
uostamiestis, yra jų galvo- 
sopio šaltinis. Sandūrą su 
laisvuoju pasauliu sovietai 
mielai apstatytų berlyniško- 
mis mūro sienomis. To pa
daryti jie negali. Juk pro 
tuos uostamiesčius kapita
listai atveža grūdų, techni
kos, mašinerijos stebuklų, 
be kurių sovietinė tironija 
negalėtų išsilaikyti. (s)

KAMPELIS
ANTANAS BERNOTAS

ITALIJA išleido 90 lirų 
pašto ženklą, kuriuo pager
biamas skulptorius Quercia.

Jacopo della Quercia 
(1374 - apie 1438) buvo gi
męs La Quercia vietovėje 
prie Sienos, dėko jo tokia 
ir pavardė. Quercia buvo 
ankstyvo renesanso, Sienos 
mokyklos skulptorius. Dau
guma jo skulptūrų buvo pa
darytos Luccoje ir Sienoje 
ir menininkų labai aukštai 
vertinamos. Kad tos meni
nės vertybės nežūtų ir nesu
sigadintų, skulptūros ir rel
jefai, kiek tai buvo įmano
ma, 1858 m. buvo pakeis
iąs replrkomis, o pačios 
skulptūros patalpintos Sie
nos muziejuje. Kaikas, pvz., 
portalo dekoracijos S. Pet
ronio, Bolognoje, paliko ne
baigtos.

♦♦♦

LATVIJA. Latvių skautų 
Generolo Gopperso vardo 
fundacija Amerikoje išleido 
ženkliukus pasižymėjusiam 
latvių veikėjui ir rašytojui 
Atis Kronvaldui pagerbti. 
Ženkliukai - vieni su latviš
kais, kiti su angliškais įra
šais.

Atis Kronvalds (1837- 
1875), latvių tautinio atgimi
mo ideologas, mokėsi Liepo
joje, vėliau pas namų moky
toją Lietuvoje. Nuo 1859 m. 
lankė Berlyno universitetą. 
Vėliau mokėsi Tartų (Esti
joje) mokytojų seminarijoje. 
Mokytojavo įvairiose Lat
vijos vietovėse. Subūrė lat
vius mokytojus, organizavo 
kursus, ragino latvius kal
bėti tik latviškai. Leido įvai
rius laikraščius latvių kalba. 
Išleido latvių tautos istori
ją. Parašė knygą vokiškai 
‘Nationale Bestrebungen’ 
(1872 \ kuri vėliau išėjo ir 
latviškai. Žinant, kad latviai 
jau nuo kalavijuočių ordeno 
valdymo laikų, vėliau val
dant vokiškos kilmės herco
gams, buvo labai suvokie
tinti, Kronvalds dėjo visas 
pastangas atgaivinti latvių 
tautinę sąmonę ir kratytis 
vokiškumo. -- Ir nepriklau
soma Latvija jį buvo pager
busi, 1936 m. latvių rašytojų 

Aplankykite lietuvišką krautuvę Parmoję.

Geriausi maisto produktai, vietiniai ir impor
tuoti. Didelis pasirinkimas sūrių, dešrų ir 

mėsos

MEAT MAKT INC.
Savininkas V. JANONIS

10405 Pleasant Valley & York Rd. 
Parma, Ohio 

Tel. 845-4935

Krautuvė atidaryta pirmad. iki ketvirtad. 9-7 v. v. 
Penktad. 9-9 v., v. geštad. 9-6 v. v. 

Sekmdti 10-3 v. p. p.

serijoje išleisdama pašto 
ženklą su jo atvaizdu.

♦♦♦

MAŽA PATAISA. ‘Fila
telijos Kampelio’ Nr. 2, ap
rašinėjant Švedijos Nobelio 
premijas gavusių mokslinin
kų garbei išleistus pašto 
ženklus, buvo padarytos 
trys korektūros klaidos: vie
ton ten išspausdintas ‘oro 
pašto ženklas, turėjo būti 
‘oere pašto ženklas’ (oere - 
Švedijos piniginio vieneto 
pavadinimas).

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ _ KALENDORIUS _ _ _ _

• BALANDŽIO 12-13 D. 
Dailininkių Balukienės ir 
Stankūnienės kūrinių paro
da ir poetės J. Švabaitės- 
Gilienės naujų knygų pri
statymas Lietuvių Namuo
se. Rengia Žaibo klubas.

• BALANDŽIO 19 D. 
Grandinėlės šventinis va- 
karas-balius.

• BALANDŽIO 20 D. 
ALTS-gos Clevelando sky
riaus 25 m. sukakties minė
jimas.

• BALANDŽIO 26 D. 
Čiurlionio ansamblio 35 m. 
sukakties koncertas.

• BALANDŽIO 27 D. 
Vysk. Valančiaus mokyklos 
25 metų sukaktis.

• GEGUŽĖS 3-4 D. Atei
tininkų šeimos šventė.

• GEGUŽĖS 11 D. Moti
nos diena. Ruošia Žalgirio 
šaulių kuopos moterų sek
cija.

• GEGUŽĖS 16-18 D. Li
tuanistinio instituto suvažia
vimas.
• GEGUŽĖS 24 D. ALTS- 

gos sukaktuvinio seimo ban- 
ketas

• GEGUŽĖS 24-25 D. 
Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos 25 m. sukak
tuvinis seimas.

• BIRŽELIO 1 d. Šv. Ka
zimiero lit. mokyklos moks
lo metų pabaigtuvių aktas 
N. parap. salėje.
• BIRŽELIO 22 D. Pen

sininkų klubo Joninių gegu
žinė.

• BIRŽELIO 29 D. LKVS 
Ramovė gegužinė.

• LIEPOS 20 D. Kar. Juo
zapavičiaus šaulių kuopos 
gegužinė.

•RUGPIŪČIO 24 D. Žal
girio šaulių kuopos gegu
žinė.

• RUGSĖJO 6 Tautos 
Šventės koncertas. Rengia 
LB Clevelando apylinkė.

• RUGSĖJO 7 D. Tautos 
Šventės minėjimas.

• RUGSĖJO 27 D. Biru- 
tininkių parengimas.

• SPALIO 11 D. Dirvos 
60 metų sukaktuvinis ba
lius.

• SPALIO 25 D. Cleve
lando šaulių įsisteigimo 
penkmečio minėjimas.

• SPALIO 26 D. Šaulių 
sukaktuvių iškilmės.

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

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

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

I.ITERATCROS 
VAKARAS IR PARODA
Clevelando LSK žaibo 

moterų tinklinio komandos 
rengiamos dailininkių Mag
dalenos B. Stankūnienės ir 
Vandos Balukienės paveiks
lų parodos atidarymas įvyks 
šį šeštadienį, balandžio 12 
d., 7:30 vai. vakare, Cleve
lando Lietuvių Namų di
džiojoje salėje. Atidaryme 
ištraukas iš savo kūrybos 
skaitys poetė Julija švabai- 
tė-Gylienė, o jos naujausias 
knygas "Gabriuko užrašai” 
ir "Septyni saulės patekėji
mai” pristatys PLB garbės 
pirmininkas St. Barzdukas.

GRANDINĖLĖS 
APLINKINIO BALIUS
Kelios kartos šokėjų ir 

svečių dalyvauja Grandinė
lės baliuje. Matysime ne tik 
grupės narių tėvus, jų sve
čius, būsimų šokėjų, muzi
kantų tėtes ir mamas, bet ir 
eiles jaunimo. Vieni jų su
tiks svečius, jiems patar
naus, kiti dalyvaus lekian
čioj programoj, treti — ly
giai kaip vyresni, bus ba
liaus svečiai, džiaugsis pui
kiomis vaišėmis, programa, 
S 1 o b o d o s orkestru, šo
kiais, žaidimais, loterija. Už 
visa tai moksleiviai, studen
tai — svečiai jaunuoliai mo

ka tik 6 dol. Kreiptis pas 
Grandinėlės narius arba Sa- 
gius: 442-8674. Juo grei
čiau, Juo geriau.

Grandinėlės baliuje da
lyvauja ir visa eilė svečių- 
amerikiečių. vieni iš jų ba
liaus proga nori sutikti savo 
draugus lietuvius, kiti — 
atšvęsti naujoje aplinkoje 
savo gimtadienį, treti nori 
turėti savo šeimos susiarti
nimo šventę. Visus juos 
kviečia Grandinėlės rėmė
jai.

Linksmas, jaunas Grandi
nėlės balius įvyksta balan
džio 19 d., šeštadienį, 7 vai. 
vak., Slovėnų auditorijoje, 
6417 St. Clair Avė. Lengvas 
privažiavimas iš visur, čia 
pat prie auditorijos dvi po
licijos saugomos mašinoms 
parkinti aikštės. Baliuje 
vietų dar yra, bet paskubė
kime. Pakvietimas asmeniui 
— tik 10 dol. Kreiptis pas 
Sagius: 442-8674. Balius 
ruošiamas Grandinėlės la
bui.

ALT S-GOS CLEVELANDO 
SKYRIAUS METINIS 

SUSIRINKIMAS
Sekmadienį, balandžio 20 

d. 2 vai. p. p. Lietuvių 
namuose įvyks Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Clevelando skyriaus narių 
visuotinis susirinkimas.

Darbotvarkėje Valdybos 
ir Revizijos komisijos pra
nešimai, diskusijos dėl pra
nešimų ir Valdybos bei Re
vizijos komisijos rinkimai 
ir kt.

Maloniai prašome visus 
skyriaus narius susirinkime 
dalyvauti. Susirinkimą nori

anare duval 
šios dienos grožio salionas 

su vakar dienos kainomis

me pradėti punktualiai, nes 
tose pačiose patalpose vyks 
25 metų skyriaus veiklos 
paminėjimas.

ALT S-GOS CLEVELANDO 
SKYRIAUS SUKAKTUVIŲ 

PAMINĖJIMAS
Sekmadienį, balandžio 20 

d. 4 vai. p. p. Lietuvių Na
mų Čiurlionio Ansamblio 
patalpose įvyks Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Clevelando skyriaus 25 me
tų veiklos paminėjimas.

Programoje trumpa aka
deminė ir meninė dalis. Po 
to prie kavutes pasikalbėji
mas apie artėjanti Sąjun
gos sukaktuvinį seimą Cle
velande.

Maloniai kviečiame visus 
šiame paminėjime dalyvau
ti.

PAGERBS VYTAUTĄ 
BRAZIULĮ

Š. m. balandžio 20 d. 4 
vai. p. p. SLA 14-oji kuopa 
rengia iškilmingus pietus 
savo ilgamečiui pirminin
kui Vytautui Braziuliui pa
gerbti. šiemet vasario 25 d. 
jis susilaukė 75 metų am
žiaus.

Pietūs įvyks Lietuvių Na
muose. Kvietimai gaunami 
pas kuopos valdybos narius. 
Kaina 4 dol. asmeniui. Kvie
čiami dalyvauti visi kuopos 
nariai ir visi, kurie nori Vyt. 
Braziulį pagerbti. (si)

• Clevelando Skautinin- 
kiy Draugovės pavasario su
eiga įvyks balandžio 17 d., 
ketvirtadienį, 7:30 v. v., 
Naujosios parapijos viršu
tinėje salėje. Programoje: 
draugovės reikalai ir ps. fil. 
Dalia Orantaitė kalbės apie 
"Grožio kliniką”. Visos 
skautininkės kviečiamos da
lyvauti.

ATITAISYMAS

CLEVELANDO LIETUVIŲ NAMAI 
ANT TVIRTŲ PAMATŲ

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 kainas . . .

Shampoo & 
Styleset $3.45

not $7.50

Hair cut $2.95
not $7.50

Blower Cut and Style $6.95
not $15

L’Oreal Perm Frosting $17.50
not $30 cup 

or

žinutėje apie Romą Jasi- 
nevičiūtę (Dirva Nr. 28 7 
psl.) įsivėlė nemaloni ko
rektūros klaida, eilutei pa
tekus iš kito straipsnio. Tu
rėjo būti:

"Roma nuo pat mažens 
yra aktyvi lietuvaitė. Ji pri
klauso ateitininkams ir taip 
pat šoko Grandinėlėje. Ro
ma mokėsi John Carroll 
Universitete. Ji yra dirbus 
Clevelando Klinikose pas dr. 
A. Butkų, šiam darbui buvo 
gavus American Heart As- 
sociation stipendiją.”

ČIURLIONIEČIŲ 
DIDŽIOJO

Š.m. balandžio 6 d. įvyko 
Lietuvių namų b-vės (Lithu
anian Village, Ine.) akcinin
kų metinis susirinkimas. 
Trumpą veiklos pranešimą 
padarė Direktorių Tarybos 
pirmininkas adv. Alg. Šir
vaitis. Iš patiektų piniginių 
apyskaitų matyt, kad bend
rovės reikalai vedami rū
pestingai ir su atsargiais 
apskaičiavimais, siekiant 
kur tik galima didžiausio 
taupumo. Žinoma, paskola 
arti 200,000 dol. ir palūka
nos už ją verčia namų admi
nistraciją gerokai Nuveržti 
diržus’ ir rinkti mokesčius 
už patalpų naudojimą net iš 
jaunimo bei kitų kultūrinių 
organizacijų. Tat yra labai 
remtinas direkcijos kvieti
mas prisidėti ir visais gali
mais būdais paremti planą 
sumažinti šiais metais skolą 
bent 50,000 dol., tuo būdu 
įgalinant administraciją duo
ti daugiau lengvatų lietuvių 
reikalams. 1974 m. pajamų 
gauta $32,512.51, o išleista 
$34,240.02. Šis $1,717.51 
nuostolis didžia dalimi atsi
rado dėl labai pabrangusio 
elektros ir gazo tiekimo. 
1974 m. įrengtos patalpos 
iM.K. Čiurlionio ansambliui, 
kurs įnešęs tų patalpų įren
gimui virš 7000 dol., tapda
mas vienu stambiausių Liet, 
namų b-vės akcininku. Be to, ' 
Gintaro valgyklos virtuvės 
įrengimams ir kitiems rei
kalams išleista virš 13,000 
dol. Namų administracija 
turi realių galimybių gauti 
nuolatinius namų patalpų 
nuomotojus -- tūlas ameri
kiečių organizacijas, kurių 
stambūs įmokėjimai įgalin
tų pabaigti įrengti numa
tytas kultūros reikalams 
(knygynui, skaityklai) patal
pas ir dar vieną salę namų 
rūsio plane.

Kontrolės komisija (pirm. 
K. Karalis, nariai V. Akelai
tis ir P. Luiza (savo ilgu ir 
rūpestingai paruoštu aktu 
patvirtino patiektų apyskai
tų tikrumą ir įrašė direk
cijai bei namų administra
cijai keletą naudingų suges
tijų namų priežiūros ir at
skaitomybės reikalais.

Anais metais sudarytoji 
konstitucinė komisija savo 
darbo neužbaigė, nes, anot 
jos pirmininko St. Lazdi- 
nio, nebuvęs sušauktas spe
cialus jos paruoštam projek
tui apsvarstyti akcininkų su
sirinkimas, kaip tat buvę nu
matyta anų metų susirinki
me.

$12.50
not $17.50 cap

Sale of Beauty $7.87
Special — the famous 
Vita Pcrm, complete 
with cut.

UniPcim’cu?20
The great new wave 
that’s pre-programed 
for beautiful results 
everu time. $25 at 
most salons.

Permanent Eyelashcs, individually applied, $15
No-Set Pcrm by Helene Curtis, $10

No rollers, no pincurls, ever again!

Jeigu jūs dar nebandėte mūsų saliono, jūs pra
randate puikų grožio pažinimą. Nieko nėra ką jūs 
galėtume prarasti — ir jeigu jūs neesate patenkinta 
mūsų stiliumi, sąskaita nebus pristatyta.

Penktadienį ir šeštadienį 50 e. daugiau
EAST

• 406 Euclid Avė., 2d F. 781-3161
• Southgate, 5809 Warrensville, 

663-6316
• Opposite Eastgate, 449-3135
• Severance Center, 

382-2600, 382-2569
• Shoregate, 944-6700,
• Men to r, 255-9115, nevi to Zayre’s 

Lake Shore Blvd.
• Painesville 357-6129

The New Alarket

WEST
• Opposite Southland, 

845-3100
• Opposite W ėst gale,

333-6646
• North Olmstcd,

777-8686
• Parmatoun, 

881-6300
• Midvvay Mali.

Elyria 321-5712 
Lomiu 232-8020

KONCERTO
BELAUKIANT
Dažnai girdime ragini

mus: ‘Neužsidarykim savy
je! Ženkim į pasaulį, neš
kim, skleiskim lietuviškąją 
kultūrą kuo plačiau, garsin- 
kim Lietuvos vardą kuo gar
siau!” Tegul skamba mūsų 
dainos po šalis plačiausias... 
Šiems žygiams reikia pajė
gių menininkų ir meninių 
kolektyvų, reikia jų ryžto, 
drąsos ir savo meninio pa
jėgumo supratimo, iš kitos 
pusės reikia solidarios visų 
lietuvių talkos.

Clevelando lietuvių kolo
nija gali džiaugtis ir didžiuo
tis, turėdama M.K. Čiurlio 
nio Ansamblį, kurs visais 
požiūriais neturi sau lygaus 
meninio kolektyvo reprezen
tuoti lietuvių tautinei kul
tūrai. Bet toji garbė ir 
įpareigoja kiekvieną sąmo
ningą kolonijos lietuvį būti 
dalimi to, sakytume Užnu
gario’, tos moralės paramos 
kiekviename Ansamblio vie
šam pasirodyme.

Š.m. balandžio 26 d. Se
verance Hali scenoj skam
bės mūsų kanklės, aidės

dainų akordai, pripildys sce
ną tautinių šokių pynės. Di
džiulėj salėj vietos tūkstan
čiui ar net daugiau asmenų. 
O kaip su mūsų parama? 
Ar mūsų kolonija pajėgs 
tinkamai paremti Ansamblio 
žygį? O toji parama turės 
vykti dviem kryptim: kuo 
didžiausiam mūsiškių skai
čiui dalyvaujant koncerte ir 
sukviečiant kuo daugiausia 
kitatautės publikos. Kvie
čiant kitatautį į lietuvišką 
koncertą reikia turėti drą
sos ir tikėti savd meninin
kų pajėgumu suteikti tam 
kitataučiui meninio pasigė
rėjimo ir sukelti įvertinimo 
ir pagarbos jausmus ne tik 
menininkams, bet ir lietu
viams. Manome, kad kiek
vienam, kurs supranta ir su
geba vertinti tikrą dainos 
ir muzikos grožį ir dailų tau
tinį šokį, tokio pasitikėji
mo neturėtų stigti. Čiurlio
nio Ansamblis, kurs su pre- 
cizižku tikslumu atlieka vi
sus jam pavestus uždavi
nius, to pasitikėjimo tikrai 
vertas.

Tat nebūkime donelaitiš
ki slunkiai ir nenumokime 
lengvai ranka į šį svarbų 
tautinės misijos vakarą. Už- 
pildykime ir perpildykime 
koncerto salę ir suteikim 
mūsų puikiam ir drąsiam 
ansambliui kuo stipriausią 
kuo nuoširdžiausią paramą.

(pk)

Iškilus klausimui dėl 
užbaigto atsiskaitymo 
buv. namų statybos vykdy
toju L. Staškūnu, nutarta su 
daryti 3 asmenų arbitražo 
komisiją, kurios sprendimą 
(susirinkimui pareiškė) vyk
dysiąs ir L. Staškūnas.

Ir vėl atgijo tas kontro
versinis, jau eilę metų ke
liamas Liet, klubo akcijų 
klausimas. Liet, klubas su 
savo 874 akcijomis yra stam 
blausias b-vės akcininkas. 
Tos akcijos naujų direktorių 
rinkimuose naudojamos įvai
riai: kartais jos padalina
mos po lygiai visiems di
rektoriams ir net komisi
joms, o kartais (kaip ir šiais 
metais) jas paskirsto mažes
nė direktorių grupė, tuo bū
du įgydama lemiamos įta
kos direktorių rinkimuose. 
Nors pagal akcinių b-vių 
įstatus jie turi pilną teisę 
tas akcijas rinkimuose var
toti savo nuožiūra -- kaip 
teis.b-vės patarėjas P. Chal- 
ko paaiškino, tačiau tūliems 
susirinkimo dalyviams tatai 
atrodė kaip nepriimtinas 
diktatūriškas direktorių sau 
valiavimas’. Ir čia buvo ap
gailėtina proga sugaišinti 
daug laiko, pasireikšti teisi
nės Lith. Village b-vės ir 
Liet. Klubo specifinės san
tvarkos gerai nepažįstan
tiems, bet savo visuomeni- 
nės-idealistinės sąžinės bal
su šaukiantiems asmenims. 
Bet ir čia galų gale priim
tas pasiūlymas savaitę prieš 
ateinančių metų akc. susi
rinkimą šaukti Liet, 
narių susirinkimą ir 
priimti nutarimą dėl klubo 
akcijų panaudojimo Lith. 
Village direktorių rinkimuo
se. Žinoma, geriausia išei
tis būtų nupirkti tas klubo 
akcijas (o tat yra įmanoma) 
paskiriems asmenims.

Kadencijai pasibaigus iš 
direktorių tarpo pasitraukė
J. Stempužis, Pr. Stempu- 
žis, Jurgis Malskis ir Ern. 
Šamas. Iš pasiūlytųjų 15 
kandidatų išrinkti: Juozas 
Stempužis, Vyt. Matas, Gy
tis Motiejūnas ir VI. Pleč
kaitis. Balsavime dalyvavo 
448 akcininkai (jų tarpe 13 
organizacijų) su 5853 akci
jomis.

Kontrolės komisija, susi
rinkimui vieningai pagei
daujant, pasiliko ta pati.. 
Konstitucijos komisijos pir
mininku pakviestas J. Vir
balis su teise sudaryti komi
siją savo pasirinkimu. Man
datų komisijon pakviesti: A. 
Mikoliūnas, dr. A. Butkus 
ir kiti, kurių pavardžių deja 
nepasižymėjau.

Galiausia pravestas ir 
Liet, klubo narių metinis su
sirinkimas. Išklausyta di
rektoriaus J. Dulebos, klu
bo vedėjo Zen. Dučmano ir 
kontrolės komisijos pirm.
K. Karalio pranešimai. Juož. 
Žilionis perskaitė praeitojo 
susirinkimo protokolą. Klu
bo darbo apimtis išsiplėtusi 
atidarius ‘Gintaro’ valgyklą - 
restoraną. Pirmuosius tris 
mėnesius valgykla veikusi 
su nuostoliais, bet vėliau, 
dėka sumanios ir energingos 
vedėjos T. Kozmanienės 
darbo, jau duodanti neblogą 
pelną. Per 1974 metus klubo 
apyvarta buvusi tokia: paja
mos $164,465.13, išlaidos 
(gėrimams ir produktams, 
algoms ir t.t.) $152,930.53. 
Tokiu būdu gryno pelno gau

ne
su

klubo 
jame

ta $11,534.60. Šių metų pir
mieji trys mėnesiai teikia 
vilčių, kad pelnas galėsiąs 
būti žymiai didesnis. Klube 
ir valgykloje dirba 27 
tarnautojai -- nuolatiniai ir 
nenuolatiniai. Savo praneši
me Zen. Dučmanas išreiš
kė ypatingą padėką J. Mals- 
kiui, T. Kozmanienei, J. 
Kaklauskui ir visiems klubo 
tarnautojams bei nariams už 
palankumą ir visokeriopą 
paramą. Klubo narių skai
čius 1974 m. buvęs 826.

Pabaigus susirinkimą ‘Gin
taro’ valgyklos šeimininkės 
suruošė visiems skanias vai
šes. (pk)

• Income Tax pildo Bro
nius Taoras, Lietuvių Na
muose 877 East 185th St. 
Antradieniais ir ketvirta
dieniais 5-8:30 v; v. šešta
dieniais 10:00-2:30 v. p. p. 
Kitom valandos pagal susi
tarimą. Tel. 531-8687.

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

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

TAKE ADVANTAGE OF THE 
TAX REFUND ON THE 

FOLLOWING NEW HOMES.
NEW BRICK RANCH 

Custom built, 3 bedrooms, dining 
room, kitehen with built-ins, I Vį 
baths, full basement. 70x150 ft. lot. 
Price Rightl

NEW Bl-LEVEL 
SURFSIDE, beautiful quality con- 
structed home, featuring 3 bedrooms 
up, I down, family room, formai din
ing, built ins, 2 baths, double at- 
tached garage.

NEW SPLIT LF.VEL
Off Rt. 91: Appealing brick front cen
ter hal) with living and dining room, 
apacious kitehen, built ins, I % baths, 
family room, finest moteriais and 
vvorkmanship.
BUY NOW BEFORE YOU MISS OUTI

UPSON
REALTOR

UMLS
Open 9-9 

E. 260 St. RE 1-1070 
Euclid, Ohio

(29-31)

499

BUSINESS OF YOUR 
OWN FOR $1,985 

you are ambitious, self-motivated,ti __ ______ _ —___
looking for that one opportunity to 
get you off and running, investigale 
this Unusual Business (Credit Card). 
A Small lnvestment and a Willing- 
ness to Work can provide you with 
Unlimited Earnings. Perfect Business 
for men, women & partners, whatever 
your background. This Business is 
designed to Generate a Good Cash 
Return immediately. For details:

Call G. P. S. Corp.
Toli Free — 800-241-3124

(26-32)

OPPORTUNITY FOR 
REGISTERED NURSES 

For a 74 bed General Hospital to 
work in beautiful sunny Florida. 
General dūly nurses for all shifts. 
Good startinę salary. Differential for 
evening and night duties. Liberal per
sonnel policies & fringe benefits. 
Apply call or write to: Administrator 

FISHERMEN’S HOSPITAL 
INC.

P. O. BOX 68 
MARATHON, FLORIDA 33050 

305-743-5533
(28-35)

APPOMAT1OX CO. 81 Acs. tiniber- 
land, streams, nr. good employment. 
$28,000, temis.

PRINCE I.DUARD COUNTY -- 86 
Acs. on U.S. Hwy. 15. Long creek 
frontage, 15 open. Only $33.000.

11IGHLAND CO. 821 Acs. cattle fanu 
in Big Vallev. Long hwy. frontage, 2 
houses, streani. several springs. 
About 500 Acs. in pašiurę, fenced. A 
real beauty, only $275 jmt Ac.

BUCKINGHAM CO. -26 w<u>ded Acs. 
on stale road w/nice creek flovving 
through. Excel. hunting. l-.lec. $16,500, 
temų,

BASIL ATKINS
STATĖ WIDE REALTY CO.

4O8A E 3RD ST.
FARMVILLF.. VA. 23901 

804-392-5190 Rcs. or 
804-392-6163 Office

(28-30)

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East 1 85th 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 balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.



DIRVA miestą, šiame š. m. vasario 
mėnesio laidoje išspausdin
tame straipsnyje vykusiai 
pristatyta ir Baltimorės lie
tuviai.

Detroito lietuviai
___■ ANTANAS GRINIUS

TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS Chicago
• Baltijos valstybių dip

lomatiniai pareigūnai š. m. 
balandžio 3 d. buvo susirin
kę Washingtone pasitarti 
klausimais, liečiančiais Bal
tijos valstybes. Pasitarime 
dalyvavo Latvijos atstovas 
dr. A. Dinbergs su Latvijos 
Pasiuntinybės patarėju Vi
lią Tamsons, Estijos atsto
vas E. Jaakson, atvykęs iš 
New Yorko, ir Lietuvos Pa
siuntinybės patarėjas dr. S. 
A. Bačkis.

visais studijų savaitė lie
čiančiais klausimais.

Smulki savaitės progra
ma bus paskelbta vėliau, kai 
bus susitarta su lektoriais.

• Vytauto Alanto novelių 
rinkinį išleidžia J. Kapo
čiaus vadovaujama Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla.

ANTANAS SMETONA

MIRĖ JURGIS 
JAKUBONIS

ATSISVEIKINTA SU
POVILU LELEIKA

• Mokytojų ir jaunimo 
studijų savaitė, devintoji iš 
eilės, šiais metais įvyks rug
pjūčio 10-17 d.d. Dainavos 
stovykloje. Mokestis nusta
tytas toks: suaugusiems — 
60 doi., šeimos nariams, 
studentams ir moksleiviams 
po 30 dol., vaikams iki 12 m. 
po 15 dol. šios savaitės dar
bų tvarkoje daugiausia dė
mesio bus kreipiama į prak
tinius mokyklos darbo klau
simus. O jaunimui bus pro
ga pasimokyti taisyklingos 
lietuvių kalbos, dainų bei 
tautinių šokių.

Studijų savaitės vadovu 
yra pakviestas Clevelando 
šv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos direktorius mok. 
Pranas Karalius. Jo adre
sas: 12470 Snow Rd., So. 
Newbury, P. O.
Ohio 44021. Telef. 216-834- 
4259. Į jį prašoma kreiptis

Jo visuomeninė, kultūrinė 
ir politinė veikla. Parašė 
Aleksandras Merkelis. Išlei
do Amerikos Lietuvių Tau
tinė Sąjunga. 740 psl. Ilius
truota. Spaudė Vilties 
spaustuvė. Kaina $12.50. 
Dar galima įsigyti krei
piantis i K. Pocių. 3908 Fir 
St., E. Chicago, Ind. 46312.

Po ilgos ligos š. m. kovo 
mėn. 29 d. Chicagoje mirė 
buvęs Tauragės gimnazijos 
direktorius ir Klaipėdos- 
Šiaulių Prekybos Instituto 
prorektorius docentas Jur
gis Jakubonis. Palaidotas 
balandžio mėn. 2 d. Chica- 
goj Lietuvių šv. Kazimiero 
kapinėse.

Velionis priklausė Ame
rikos Lietuvių Tautinei Są
jungai, Akademiniam Tau
tiniam Sambūriui ir kitoms 
organizacijoms. Buvo Vil
ties Draugijos narys.

Liko žmona Stasė (Kum- 
pikevičiūtė) ir kiti giminės.

• Sesučių Trio — Ramu
tė, Joana ir Teresė Drūty
tės — atliks meninę pro
gramą, Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Chica-

Burton,

• Kęstutis česonis, JAV 
LB Pietryčių apygardos 
pirmininkas, artimai bend
radarbiauja su Baltimorės 
apylinkės latvių ir estų or- £°s skyriaus pavasario ba-
ganizacijomis Pabaltijo vai- liuje, 1975 m. gegužės 10 d., 
stybių aneksijos nepripaži- Lietuvių Tautinių Namų sa- 
nimo akcijoje. K. česonio ir Įėję, 
jo žmonos Kristinos pastan
gomis Baltimorės amerikie
čių spaudoje yra pasirodę 
keli straipsniai liečią Lie
tuvos padėtį ir Baltimorės 
lietuvių koloniją. Jo artimai 
bendradarbiauta su ”The 
National Geographic” žur
nalo redakcija jai ruošiant 
straipsni apie Baltimorės

Pakvietimai į balių 
gaunami pas vald. narius.

THE BES PLACE TO BEGIN 
is with us. Purposely small 350 
for individualized study pro- 
grams Coed: two-year; 95% suc- 
cessfully transfer; Benedictine 
and lay faculty; 40% Ph. D’s; 
Christian values and atmosphere. 
Write soon to Paul Drew

ST. GREGORY’S COLLEGE 
Shawnee, Oklahoma 74801

Vilties draugijos šimtininkui, tau

tinės srovės veikėjui

CO-OP FOR SALE 
CHALMERS AVENUE 

belween Harper, and Outer Drive. I 
and 2 Bedroorn Co-Ops now available, 
with carpet, drapes & appliances. 
Ideal for widow or Retire, from 
$12,000.

C. W. BABCOCK & SONS 
313-777-3310

(28-30)

JURGIUI JAKUBONIUI

mirus, žmonai STASEI ir artimiesiems

nuoširdžią užuojautą reiškia

Vilties Draugijos Valdyba

ir

JANITORIAL PEOPLE
We are now accepting applica- 
tions for full and part time work 
in the greater Hartford areas.
All applicants mušt bring 2 
written references on letterhead 
at the time they come in to fili 
out an application.
All applicants mušt apply in 
person only on Monday and 
Wednesday.

BUILDING 
MANTENANCE CORP.

108 Constitution Plaza 
Hartford, Conn.
(203) 325-2112

(26-30)

Kovo 29 d. Brent ligoni
nėje, Detroite, mirė buvęs 
Lietuvos Kariuomenės kūrė
jas - savanoris Povilas Le
leika sulaukęs 74 metų. Bu
vo gimęs 1900 lapkričio 12 d. 
Dusetose, Zarasų apskr. Po
vilas būdamas jaunas įstojo 
savanoriu į besikuriančią 
Lietuvos kariuomenę ir tar
navo 1-me gusarų pulke. Da
lyvavo kovose su lenkais 
ir buvo pakliuvęs į nelais
vę, bet pabėgo. Sunkus bu
vo tas jo pabėgimas. Tris 
valandas pelkėse ledu apša
lusiame vandenyje įlindęs 
tupėjo ir laukė nakties, kad 
sutemus ir niekam nema
tant galėtų pabėgti.

Išėjęs iš kariuomenės 
vertėsi prekyba ir Dusetų 
miestelyje turėjo didelę ma
nufaktūros krautuvę. Bolše
vikams užėjus krautuvė bu
vo nacionalizuota ir jos sa
vininkai Povilas ir Uršulė 
buvo laikomi ‘buožėmis’ ir, 
kad išvengus išvežimo, turė
jo slapstytis.

Vokiečiams atėjus Lietu
von, Povilas Leleika buvo 
Dusetų valsčiaus viršaičiu. 
Artėjant bolševikams antrą 
kartą į Lietuvą, Povilas su 
žmona Uršule ir dukterimi 
paliko Lietuvą ir atvažiavo 
į Vokietiją ir apsistojo Ba
varijos sostinėje Muenche- 
ne. Į Ameriką atvažiavo 
1949 m. Trumpą laiką pagy
venęs Pennsylvanijoje per
sikėlė į Detroitą ir čia iki iš
einant į pensiją dirbo Mc 
Clauth Steel fabrike.

Pašarvotas buvo C. Ste- 
ponausko laidotuvių koply
čioje. Kovo 31 d. kun. Vik
torui Kriščiunevičiui vado
vaujant sukalbėtas rožinis. 
Atsisveikinimo žodi tarė: 
Stasys Šimoliūnas LKK sa
vanorių vardu ir Vincas Ta
mošiūnas LŠST vardu. Sa
vanoriai ir šauliai atsisvei
kinimo metu stovėjo garbės 
sargyboje.

Po pamaldų Dievo Apvaiz 
dos bažnyčioje balandžio 1 d. 
buvo nulydėtas į Holy Se- 
pulchre kapines ir palaido
tas. Pietūs laidotuvių daly
viams buvo duoti Roman sve 
tainėje.

Liko: žmona Uršulė, duk
tė Stasė ir žentas Mečys 
Narbutai, vaikaičiai Edmun
das architektas ir Kęstu
tis teisių studentas.

Tebūna lengva tau, Povi
lai, nors ir svetima, bet sve
tinga Amerikos žemelė!

MINĖS DVIDEŠIMTS 
METŲ SUKAKTĮ

LDK Birutės d-jos Det
roito skyrius minės savo 20- 
ties metų sukaktį sekmadie
nį, balandžio 20 d. 12:30 vai., 
Detroite Lietuvių Namuose.

Oficialioje dalyje Mėta Še- 
petienė kalbės apie Draugi
jos kūrimąsi bei veiklą Lie
tuvoje ir išeivijoje.

Meninę dalį atliks muzi
ko Stasio Sližio Moterų an
samblis. Bendruomenės te
atro jaunimas suvaidins ak
toriaus Karolio Balio pa
ruoštą vaizdelį iš ‘Pavojin
goje zonoje’.

Po to seks dar keletą įdo
mių pasirodymų. Pasibaigus 
programai bus pietūs. Det
roito ir apylinkių lietuviai 
maloniai yra kviečiami į mi
nėjimą atsilankyti ir parem
ti birutininkės.

JAUNIMO KONGRESUI 
atstovams išrinkti rinkiminę 
komisiją sudaro: Gintė Da- 
mušytė, Asta Banionytė, Vi
tas Sirgėdas, Vikt. Nakas ir 
Robertas Selenis. Rinkimai 
įvyks gegužės 3 ir 4 d.

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

kiekvienam skyriuje galima susikalbėti lietuviškai.

UŽ CERTIF1KATUS MOKAME: 
73/<% — 6 metų su $l,0Q0, minimum. 
7į/2% — 4 metų su $1,000, minimum. 
6%% — 30 mėn. su $1,000. minimum. 
f,i/į% — i metų 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 $40,000.00 BY F.S.L.I.C.

aint 
ttiony

-

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

Open Mon., 9-8; Tues., Thurs., Fri., 9-5; Sat., 9-1; Closed Wed.
Juozas Gribauskas, vedėjas

Dirva

Lietuvos Kariuomenės Savanoriui 
Kūrėjui,

A. A.
POVILUI LELEIKAI 

mirus, gilią užuojautą reiškiame jo 
žmonai URŠULEI, dukteriai STASEI 
NARBUTIENEI su šeima ir jų artimie
siems :

V. Tamošiūnas
A. ir M. Klimkaičiai
A. ir R. Tamulioniai 
V. ir A. Patalauskai 
P. Stanionis 
J. Preibys ir
F. Blauzdys

A t A
DR. K. VYŠNIAUSKUI

mirus, jo žmoną ZINĄ, sūnų ir dukterį nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime

Alfonsas, Erika, Joana ir Edvardas 
Steponavičiai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Mašinoms vieta
REpublic 7-8601REpublic 7-8600

6815 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.
v ■*'

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

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. 

priima 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 ŽĮST,
(Tarp 51 ir 52 g-vės)

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

SKYRIAI;
New York, N. Y. 10003, 45 Second 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 Springfield Avenue —..372-4685 
Irvington, N. J. 07111, 1082 Springfield Avė._____374-6446
Fort Vvayne, Ind. 46808, 1807 Beimeke Rd..................432-5402
Grand Ragids, Mich. 49504, 636-38 Bridge St. N.W. 458-2256 
Hariitramck, Mich. 48212. 11333 Jos. Campau Avė. ..365-5255 
Hartford, Conn. 06106. 518 Park Su___  ______246-9473
Lakewood. N. J. 08701, 241 Fourth St. ________ 363-8569
Los Angeles, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd. ___ 261-2994
New Haven, Conn. 06511, 1329 Boulevard-------------562-1446
Newark, N. J. 07106, 698 Sanford Avė.......... ............ 373-8783
Passaic, N. J. 07055, 176 Market Street________ 472-6387
Paterson. N. J. 07505. 60 Broadway --------------  345-2028
Philadelphia, Pa. 19122,1214 N. 5th St........................PO 3-4818
Philadelphia, Pa. 19141, 4925 Old York Rd. ___ _ 763-4818
Pittsburgh, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street------- 481-2750
San Francisco, Calif. 94115, 1826 Divisadero St.. _—346-1571 
Waterbury, Conn. 06708, 905 Bank Street------------- 756-6766
Woodhavęn, N. Y. 11421, 94-08 Jamaica Avė. ___ 441-4712
Worcester, Mass. 01610, 144 Millbury Street------- 798-2868
Youngstawn, Ohio 44503, 309 W. Federal Street .—743-0440
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