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būstinę. Buvęs jo paties 
juriskonsulatas John Dean 
III teigia, kad prezidentas 
žinojęs apie jo pastangas ta 
kryptimi, prezidentas tai pa
neigia. Nixonui taip pat pri
kišamas nenoras bendrauti 
su senato tą reikalą tyrinė
jančia komisija ir specialiu 
tame reikalui paskirtu pro
kuroru Archibald Cox bei 
to atleidimas iš pareigų. Vė
liau pristatytoje pasikalbėji
mo su Haldemanu juostoje 
kaž kas ištrynė 18 minučių 
tekstą ir atrodo, kad tai 
buvo padaryta tyčia.

Toliau przidentas gali bū
ti kaltinamas:

* Sudaręs ‘priešų’ sąrašą, 
kurie turėję būti trukdomi 
aiškinantis jų mokestinius 
pareiškimus.

* Suteikęs pieno gamin
tojams privilegijas už paža
dėtą 2 milijonų auką rinkimi
niam fondui. Prezidentas 
aiškina, kad tai buvę pada
ryta išeinant iš susidariu
sios būklės ir auka neturė
jusi įtakos į sprendimą (Pie
no kooperatyvai paaukojo 
tik 427.000 dol.)

Dalis svečių Lietuvos Generalinio Konsulo ir Lietuvos Laisvės Komiteto suruoštame 
Vasario Šešioliktosios 'priėmime New Yorke Camegie Ednomment salėje. Iš kairės: 
Vokietijos konsulas dr. Rauch, prof. dr. Br. Nemickas, Estijos konsulas Linkhorst, 
Viet-Namo ambasadorius Nguyen Hyn Chi, J. Simutienė, vysk. V.- Brizgys, Trinidado 
gen. konsulas Joseph Cooper su ponia, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, Estijos 
gen. konsulas Jaakson ir Batuno pirm. K. Miklūs. L, Tamošaičio nuotrauka

* Įsikišęs i ginčą tarp Tei
singumo Departamento ir 
Tarptautinės Telefono ir Te
legrafo Bendrovės dėl tos 
monopolinių tendencijų. 
Bendrovė pasiūlė 400.000 
respublikonų konvencijai. 
Prezidentas aiškinosi įsakęs 
sustabdyti bylą tai bendro
vei ne dėl to, bet dėl to, 
kad Teisingumo Departa
mentas, keldamas bylą, iš
ėjęs iš pažiūros, kad bend
rovė per didelė, (bigness 
per se), kas dar neduoda pa
grindo kelti bylą.

* Jo asmeniškas draugas 
Bebe Rebozo gavęs iš bilijo- 
nieriaus Hughęs 100.000 
dolerių, kuriuos Rebozo po 
trijų metų grąžinęs. Tą 
duoklę bilijonierius norėjęs 
paveikti atitinkamus admi
nistracijos sprendimus, lie
čiančius jo įmones.

* Prezidentas sudaręs as
meninę slaptą politinę poli
ciją, nors valstybės saugu
mo reikalams pakako vei
kiančių legalizuotų žvalgy
bos institucijų. Prezidentas 
aiškinasi, kad tai buvę pada
ryta, nes bijota, kad veikian
čios įstaigos bepajėgs išaiš
kinti valstybės paslapčių

(Nukelta į 2 psl.)

tinį pamokslą pasakė klebo
nas kun. B. Ivanauskas, 
giedojo muz. Alf. Mikuls
kio vadovaujamas Čiurlio
nio ansamblis. Naujosios 
parapijos bažnyčioje, prieš 
tai prie lietuviškojo kry
žiaus iškėlus Amerikos, 
Lietuvos ir Vatikano vėlia
vas, mišias atlaikė ir pa
mokslą pasakė kleb. kun. J; 
Angelaitis, giedojo R. Bra- 
zaitienės vedamas choras. 
Abiejose bažnyčiose dalyva
vo organizacijų atstovai su 
savo vėliavomis, kaip dera 
ir didinga mūsų tautinių ir 
valstybinių švenčių metu.

Pagrindinė minėjimo da
lis — iškilmingoji akademi
ja įvyko naujosios lietuvių 
parapijos, Panelės šv. Nesi
liaujančios Pagalbos bažny
čios salėje. Girtinas publi
kos punktualumas. Numa- 

(Nukelta į 6 psl.)

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 56-sias meti
nes Clevelande, kaip ir 
kiekvienais metais ligi šio
lei, organizavo ir įspūdingai 
bei sklandžiai pravedė vie
tinis Amerikos Lietuvių Ta
rybos skyrius, kuriam eilę 
metų pirmininkauja inž. 
Alg. Pautienis, šiemet pa
dedamas kitų valdybos na
rių — M. Blyno, Ant. Jo
naičio, S. Sankalaitės, V. 
Stuogio ir M. Trainauskai- 
tės.

Iškilmėms iŠ anksto pasi- 
ruošiama, laiku pasirūpina

ma pasikviesti pagrindinis 
kalbėtojas, visuomenės dė
mesį patraukiąs visuomeni
ninkas, kasmet kiti meni
ninkai ar jų kolektyvai duo
da sodrią ir patrauklią me
ninę programą, todėl ir į 
minėjimo iškilmes salėn su
sirenka vis daugiau ir dau
giau Clevelando visuome
nės. Gal kai kur ir kai kas 
ir gali skųstis visuomenės 
atšalimu lietuviškiems pa
rengimams, juo tikrai nesi
skundžia Clevelando Vasa
rio 16-sios iškilmių rengė
jai. Tatai gali patvirtinti ir 
eilės metų būvyje čia bu
vę pagrindiniai kalbėtojai: 
prel. J. Balkūnas, inž. Eug. 
Bartkus, dr. K. Bobelis, inž. 
J. Jurkūnas, kons. A. Simu
tis ir pagaliau šiemet dr. J. 
Genys.

šeštadienį, vasario 16 d. 
rytą, miesto centre esan
čioje Public Sųuare, būriui 
lietuvių organizacijų atsto
vų ir pavienių asmenų da
lyvaujant, buvo iškelta Lie
tuvos respublikos trispalvė, 
plevėsavusi visą dieną kaip 
ženklas, kad ši diena Cleve
lande yra Lietuvos respub
likos ir lietuvių diena, kaip 
tatai savo deklaracijoje ir 
šiais metais yra pabrėžęs 
Clevelando miesto meras R. 
Perk.

Sekmadienį abiejose lie
tuvių parapijos bažnyčiose 
buvo iškilmingos pamaldos, 
kuriose dalyvavo daug dau
giau žmonių negu eiliniais 
sekmadieniais, šv. Jurgio 
parapijos bažnyčioje sumą 
laikė ir atitinkamą patrio-

-r

Dr. Jonas Genys buvo pa
grindinis kalbėtojas minėji
me. J. GarloS nuotrauka

NIXONO BYLA
Veda prie prezidento teisės sumažinimo

Nors paskutiniuoju metu 
mažiau kalbama apie prezi
dento Nixono nušalinimo 
reikalą, tai dar nereiškia, 
kad jo pozicijos būtų pagerė
jusios. Dabartinį ramumą 
greičiau galima palyginti su 
tyla prieš audrą. Byla jau 
pradėta ir atstovų rūmų tei
sių komisija, kiek galima da
bar numatyti, pasiūlys rū
mams patiekti kaltinimą se
natui spręsti. Atstovų rūmai 
tokį sprendimą gali išnešti 
paprasta balsų dauguma, se
natui prezidentą nušalinti 
reikia 2/3 balsų daugumos.

Laukiant tolimesnės eigos 
pravartu atsiminti kaltini
mus prezidentui. Pagal tei
sių komiteto juriskonsultų 
(demokratų daugumos ir 
respublikonų mažumos) pa
žiūrą, prezidentas gali būti 
nušalintas ir neįrodžius, kad 
jis tikrai padarė nusikals
tamą darbą, atseit, prezi
dentas faktinai gali būti 
nušalintas laikantis ne bau
džiamosios teisės nuostatų, 
bet politiniais sumetimais.

Konkrečiai prezidentas 
gali būti kaltinamas bandęs 
nuslėpti atsakomybę už įsi
laužimą į Watergate buvusią 
demokratų partijos vyr.

Los Angeles lietuvių jaunimo ansamblis išpildant meninę programą Vasario 16 minėjime Los Angeles, Calif.
’ •. i L. Kanto nuotrauka
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Minint Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo sukaktį Clevelande, prie Naujosios 
parapijos salės stovinčio kryžiaus buvo iškeltos JAV, Lietuvos ir Vatikano vėliavos.

J. Garlos nuotrauka
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ATLYDŽIO ATLYDYS
Diplomatiniai santykiai ir Solženicino byla

Vytautas Meškauskas

Solženicino byla suaktua
lino sena ginčą dėl vadina
mos ‘detente’ -- atlydžio - 
politikos su sovietais. Toje 
Užsienio politikos problemo
je yra ir vidaus politiniu 
užuomzgų. Vienintelis daly
kas kuo dar prezidentas 
Nixonas gali (ar bent iki 
Solžencinio ištrėmimo galė
jo) pasigirti yra jo glaudes
nių santykių užmezgimas su 
Sovietija ir Raudonąja Kini
ja. Šiandien atsirado proga 
pasakyti, kad tai buvę ir 
neišmintinga ir nemoralu.

Bet taip teigiant pamirš
tama, kad tik atlydys so
vietų santykiuose su užsie
niais įgalino faktą, kad per
eitą savaitę beveik visi pa
saulio žinių žurnalai savo 
viršeliuose turėjo Solženici
no veidą. Tik atlydys leido 
mums daugiau sužinoti apie 
Sovietiją ir joje viešai pasi
reikšti kol kas dar labai 
kukliam nepasitenkinimui. 
Dabar Solženiciną suėmus 
balsą pakėlė poetas Eugeni
jus Evtušenko, Rusijoje 
daugiau žinomas ir populia
rus. Faktas, kad jis iki šiol 
buvo žinomas kaip valdžios 
pataikūnas, jo ‘pasišiaušimą’

NIXONO
BYLA...

(Atkelta iš 1 psl.) 
išdavinėjimą spaudai bei 
siautusius teroro veiksmus.

* Prezidentui taip pat pri
kišamas prasilenkimas su 
mokestiniais įstatymais. 
Nors ir buvę galima nura
šyti nuo mokesčių dovano
tų archyvų vertę, tačiau pre
zidentas tai padaręs nelega
liai, nes tuo metu kaip buvo 
sudaryti dokumentai, įstaty
mas jau neveikė. (Dokumen
tai buvo surašyti 'užpaka
line' data.) Prezidentas taip 
panaudojęs iždo lėšas savo 
nuosavybių Kalifornijoje ir 
Floridoje vertei pakelti. 
Nixonas aiškinasi, kad jo fi
nansinius reikalus tvarkė 
advokatai, o įvairūs saugu
mo reikalams padaryti įren
gimai faktinai nuosavybių 
vertę sumažino, o nepadi
dino, nes kitiems savinin
kams nebus reikalingi.

* Prezidentui taip pat 
prikišama, kad jis neturė
jęs teisės įsakyti kariuome
nei žygiuoti į Cambodiją, 
ir sulaikęs pinigų paskyri
mą kongreso numatytiems 
reikalams.

Dėl pirmo kaltinimo prezi
dentas atsako, kad Cambodi- 
jos žygis buvo reikalingas 
kariniais sumetimais, kad pa 
dėjus JAV dalims kariau
jančioms Vietname, o pinigų 
išdavimą jis sustabdė, nes 
kongresas nebuvo numatęs 
toms išlaidom padengti lėšų.

Kiekvienas iš tų kaltini
mų gali duoti progos svars
tyti prezidento nušalinimo iš 
pareigų klausimą. Bet pats 
didžiausias kaltinimas lie
ka grynai politinis. Prezi
dentas šiuo metu yra taip 
nepopuliarus, kad niekam 
neapsimoka būti jo draugu, 
bet tik priešu. Už tat kai 
kurie iki šiol svyravę kon 
gresmanai gali lengvai pasi
sakyti už kaltinimo pateiki
mą, nes kaltės konstatavi
mo prievolę jie tik perduo
da senatui nuspręsti. To at
sakomybė yra didesnė, nes 
jis išneš sprendimą. Kaip ir 
kongresas, taip ir senatas 
vadovausis ne tiek juridi
niais kaip politiniais sumeti
mais. Tie, žinoma, dar gali 
pas.. :sti. Bet koks sprendi
mas bu j, jis tikrai ves prie 
prezidento teisių sumažini
mo.

tik dar daugiau pabrėžia. Sa
vo laiške Aukščiausiajai Ta
rybai, kuris, žinoma, nebuvo 
paskelbtas Sovietijoje, bet 
atlydžio dėka tuoj pat papli
to Vakaruose, Evutšenko 
tarp kitko pastebi įdomų 
faktą, kad Stalino režimas 
jo tautiečių tarpe baigia
mas pamiršti. Į jo klausimą 
jaunimui kiek žmonių pra 
žudė Stalinas, atsakymai 
svyravo tarp tik 10 ir 
1.000!

Už tat man atrodo, kad 
atlydžio politika, įgalinusi 
viešus laisvės pasiilgimo pa
reiškimus buvo naudinga. 
Žinia, galima turbūt sakyti, 
kad kitokia Vakarų laikyse
na nuo pat 1918 revoliucijos 
pradžios, būtų galėjusi pa
keisti įvykių raidą. Bet vie
ningos laikysenos niekados 
nebuvo ir dabar nėra. Toli 
neieškant pavyzdžių galime 
Drisiminti, kad ir Nepriklau
somos Lietuvos užsienio po
litika rėmėsi gerais santy
kiais su Sovietija, nes ji 
saugojo nuo lenkų užmačių. 
Be to ir glaudesnės politi
nės sąjungos su Latvija ir 
Estija idėja Kaune ilgai ne
buvo populiari dėl paplitu
sios pažiųros, kad Latvijos 
ir Estijos uostai kada nors 
bus reikalingi Maskvai, o 
mes tačiau turėtumėm dar 
šansą kaip ‘buferis’ tarp Ru
sijos ir Vokietijos!

♦ ♦♦

Solženicino bylos sukeltas 
triukšmas be abejo turės 
blaivinančios įtakos, nes 
kalbant su Newsweek:

“Dėl tam tikrų priežasčių 
amerikiečiai laiks nuo laiko 
yra reikalingi priminimo 
apie sovietų tikrą charakte
rį ir elgesį. JAV - Sovieti- 
jos santykių atlydys kai ku
riuose sluoksniuose sukėlė 
tokį entuziazmą, kad atrodė 
jog rusai iš ‘bad guys’ 
staiga virto ‘good guys’. Sol
ženicino byla tokias roman
tiškas pažiūras privers pa
keisti daugiau realistiniu so
vietų įvertinimu”.

Bet toks pervertinimas 
vargu prives prie politikos 
pasikeitimo. Nenorint ir ne
galint kariauti, reikia santy
kiauti, neužmirštant su kuo 
turima reikalo. Ta prasme 
dabartinis emocionalinis at
lydys tų santykių atlydyje 
tik išeis į gerą.

Tarp kitko. SolŽenicinui 
atsiradus V. Vokietijoje, ten 
pasigirdo balsų, kad Brand- 
to vyriausybė faktinai padė
jusi Maskvai, nes jei Bonna 
atsisakytų rašytoją priimti, 
sovietams būtų daugiau keb
lumų. Jie būtų priversti 
jį suimti ir nuteisti, kas ko 
gero privestų prie neramu
mų ir suirutės. Gal. Iš tikro 
sovietai apsisprendė už Vo
kietiją be aktyvaus jos vy
riausybės dalyvavimo. Visų 
pirma pagal V. Vokietijos 
konstituciją, ji negali užda
ryti savo sienų bet kokiam 
pabėgėliui ar tremtiniui. 
Antra, prieš kurį laiką konc- 
leris Brandtas, priimdamas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
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Theodor Heuss premiją, 
tarp kitko pareiškė, kad ‘pas 
mus Solženicinas galėtų 
laisvai dirbti’. Faktinai, jis 
to nepasakė, bet tas sakinys 
buvo įrašytas į jo kalbos 
tekstą, kam tarp kitko prieš
taravo užsienio reikalų mi
nisterija, bet pritarė Brand- 
to patikėtinis Rytų politikai 
Egon Bahr. Šitos kalbos 
tekstą pasiprašė TASSo ko
respondentas. Sovietijoje, 
žinoma ji nebuvo paskelb
ta. Bet ją priminė Sovietų 
ambasadorius Bonnoje Falin 
trečiadienio rytą lygiai 8 vai. 
ryto atvykęs į Bonnos užsie
nio reikalų ministeriją. Fa
lin paklausė jį priėmusį gen. 
sekretorių Frank, ar vyriau
sybė ir toliau esanti tokios 
pažiūros. Frank atsakė, kad 
iš principo taip, ir tuojau 
painformavo patį kanclerį. 
Tariantis apie patį Solženi
cino priėmimą Egon Brandt 
pasiūlė Solženiciną apgyven
dinti pas Nobelio laureatą 
Heinrich Boell, kurio raštai 
yra išleisti ir Sovietų Sąjun
goje, kurioje jis kelis kartus 
lankėsi ir kur jis vieną kar
tą su Solženicinu buvo susi
tikęs ‘oficialiai’ ir vieną 
kartą nelegaliai be sovietų 
pristatytų jam palydovų ži
nios. Boeįl geri santykiai 
su Maskvos valdovais pas
kutiniuoju laiku buvo gero
kai pašliję, politiškai jis lai
kytinas kairiuoju socialde
mokratu. SolŽenicinui jo na
muose susitikus su spaudos 
atstovais, ant sienos kabėjo 
didelis Reichwehro sušaudy
tos vokiečių komunistinės 
Rosa Luxemburg portre
tas...

Įdomu, kad ir Solženici
no advokatas Šveicarijoje 
Fritz Heeb karo metu buvo 
komunistas. Komunizmu jis 
nusivylė 1956 metais Veng
rijos sukilimo metu. Šian
dien jis yra gerbiamas advo
katas, copyright teisės ži
novas, Zuericho savivaldy
bės ir Šveicarijos seimo na
rys. Sovietijoje jis niekados 
nebuvo ir kaip jis tapo Solže
nicino įgaliotiniu, kol kas 
dar yra paslaptis.

Paskutiniomis žiniomis, 
Solženicinas nutarė apsigy
venti Norvegijoje, kurios 
vyriausybė leis jam rašyti 
ką nori, bet - vėl ta nelemta 
tarptautinė politika - neno
ri jokios ‘viešos’ politinės 
veiklos. Taigi atsiradome 
prie tos pačios temos, kurią 
paminėjome pradžioje.
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Lietuvos generalinio konsulo ir Lietuvos Laisvės Komiteto suruoštame Vasario 16-tosios 
priėmime New Yorke organizatoriai su jaunimo atstovais. Iš kairės: R. Navickaitė, V. Če- 
četienė, D. Vebeliūnaitė, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis 'su ponia, V. Katinaitė, R. Bud
rienė ir D. Norvilaitė. L. Tamošaičio nuotrauka

Vasario Šešioliktoji New Yorke
New Yorko ir jo apylin

kių lietuviai š.m. nepriklau
somybės šventę minėjo tris 
dienas iš eilės.

Vasario 15 dieną, įvyko 
Lietuvos Generalinio Kon
sulo ir Lietuvos Laisvės 
Komiteto surengtas priėmi
mas svetimų valstybių ir lie
tuvių organizacijų atsto
vams Carnegie Endovvment 
International Center salė
je, New Yorko mieste, ku
riame dalyvavo apie šimtą 
asmenų.

Vasario 16 dieną, Kultū
ros Židinyje, Brooklyne, įvy
ko ■ tėvų pranciškonų laik
raščio Darbininko tradicija 
virtusi šventė, kurios metu 
praėjusių metų apžvalgas 
padarė: Aušra Zerr - visuo
meninis gyvenimas ir kun. 
prof. S. Yla -- kultūrinis 
gyvenimas.

Aušra Zerr apžvelgė tik 
Lietuviu Bendruomenės 
rėmuose visuomeninio gyve
nimo praeitų metų apraiš
kas, o kun. prof. Yla kultū
rines išeivijos apraiškas pla
čiąja prasme, visose srity
se.

Meninę dalį, kaip visa
da, talentingai atliko Irena 
Veblaitienė ir. akt. Henrikas 
Kačinskas, paskaitę iš praei
tų metų išleistų kūrinių, 
ypač jautriai klausytojus nu
teikė Veblaifienės skaityta 
poezija iš Algirdo Bražinsko 
knygutės, to jauno laisvės 
trokštančio kalinio.

Kaip kasmet taip ir šie
met buvo įteikti 7 asme
nims, praeitais metais ryš
kiau pasidarbavusiems, at- 
žymėjimai ir medaliai. Tie 
laimingieji buvo: Juozas Bo- 
ley-Bolevičius, Antanas Sa
balis,1 Algirdas Šilbajoris, 
Aušra Zerr, Eglė Žilionytė, 
Regina Žymantaitė ir dr. 
Marija Žukauskienė.

Po oficialios dalies buvo 
rodomi filmai iš 1935 m. Lie
tuvos ir Brooklyno lietuvių 
gyvenimo. Filmus paskoli
no dr. V. Paprockas, aiškino 
P. Jurkus. Ponios pavaiši
no kavute.

RELIGINIS MINĖJIMAS

Vasario 17 dieną, Apreiš
kimo parapijos lietuvių baž
nyčioje įvyko iškilmingos 
pamaldos su specialiai Lie
tuvos nepriklausomybės at
statymo šventei paminėti 
pritaikytu pamokslu. Pa
maldose dalyvavo vysk. V. 
Brizgys. Po pamaldų para
pijos salėje buvo vaišės. Mi
nėjimą surengė klebonas P. 
Raugalas, čia gimęs lietuvis, 
bet deda visas pastangas iš
laikyti parapiją lietuvišką.

DIDYSIS MINĖJIMAS

Didįjį New Yorko lietu
vių Vasario 16 dienos minėji
mą surengė vietos ALT sky
rius, vadovaujamas adv. S. 

Briedžio, kuris tarė įžan
ginį žodį pakviesdamas va
dovauti Reginą Žymantai
tę.

Invokaciją skaitė vysk. V. 
Brizgys, Generalinis konsu
las Anicetas Simutis pasakė 
trumpą, jautrų tai dienai žo
dį. Senatorius Knorr paskai
tė New Yorko "gubernato
riaus M. Wilson proklama
ciją. T. Žymantaitė perskai
tė New Yorko mero Beam 
proklamaciją. Žodį tarė ir 
Vliko pirm. dr. K. Valiūnas. 
Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
ALT pirm. dr. K. Bobelis 
iš Chicagos. Tarp kitko jis 
kalbėjo:

“Kaip skaudu yra ir netei
singa, kuomet šių laikų de
mokratiniame, laisvo apsi
sprendimo pasaulyje lietu
vių tautai ši teisė yra bru
taliai atimta. Mūsų tauta ne
gali švęsti savo didžiausios 
šventės, nes ji tebėra sura
kinta raudonu, žiauriu rete- 
žiumi. Viskas, kas lietuviš
ka, tautiška naikinama, drau 
džiama, religija persekioja
ma, kiekvienas laisvės pasi
reiškimas užslopinamas, to
dėl tautos akys nukreiptos į 
mus, laisvojo pasaulio, o 
ypač Amerikos lietuvius”.

Dr. Bobelis pažymėjo, kad 
kiekviena org-ja turi turėti 
savo paskirtį, jei nori ką 
nors konkretaus atsiekti. 
Tarporganizacinių konku
rencijų negali būti. Sporti
ninkai gali ir turi konkuruo
ti, kas greičiau gali bėgti lai
mės estafetę, bet organi
zacijos negali konkuruoti, 
kas greičiau gali nubėgti į 
Washingtoną. Tai priveda 
prie veiklos nerimtumo, 
sakė jis.

Lietuvos laisvinimo dar 
be nei asmeninių, nei organi 
zacinių ambicijų ar užsispy
rimų negali būti -- tautinis 
interesas turi ir privalo sto
vėti aukščiau už viską, sakė 
jis.

Be to, dr. Bobelis kalbė
jo: “Įvairių ideologijų, pa
saulėžiūrų buvimas ir jų su
sijungimas per savo org-jas į 
vieną- centrą, kaip Ameri
kos Lietuvių Taryba ar Vil
kas, yra labai reikšmingas 
bendrai pozityviai tautinei 
veiklai, nes pasinaudojant 
visų politinių grupių patyri
mu ir galvosena, išrenka
mas galimai tobuliausias 
veiklos metodas. Šiuo princi
pu remdamasis aš ir pasiū
liau 1971 m. lietuvių bend
ruomenei įsijungti į ALT 
bendrai politinei veiklai 
Amerikoje. Ir aš giliai tikiu, 
jog tai išspręstų visus mūsų 
veiklos nesklandumus, o 
daugiausia mūsų vienybės 
bijo tai okupantas, kuris de
da visas pastangas mus 
skaldyti ir silpninti, skleis
damas gandus jaunimui, kad 
politinis susigrupavimas yra 
atgyventas, nereikalingas, 
nes jie nori turėti bespal
vę masę, be ideologijos ir
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pasaulėžiūros”.
Santykių su kraštu klau

simą dr. K. Bobelis . taip 
apibudino: “Aš esu įsiti
kinęs, kad nėr nei vieno lie
tuvio, kurs nenorėtų turėti 
kontaktų su pavergtos Lie
tuvos lietuviais. Bet negali
me užmiršti, kad būdami lais
vi ir pripažindami laisvę ki
tų, mes norime, kad ir mū
sų laisvė būtų pripažinta. Gi 
komunistų mums siūlomas 
bendravimas yra brutalus 
mūsų išnaudojimas ir eko
nominiai ir dvasiniai. Neti
kėkime tiems, kurie bando 
įtikinėti, jog komunistinė 
sistema keičiasi, jog ten 
darosi geriau, laisviau, at
meskime tuos, kurie bando 
niekinti mūsų laisvinimo 
veiklą...’

“Šiandien turi rausti iš gė
dos visi tie, kurie rašė ir 
skelbė netiesą, kai atėjo į 
laisvą pasaulį žmogus - Sol
ženicinas ir viešai paskelbė 
apt ko laikosi komunisti
nė sistema”. Ir jis pacitavo 
iš Solženicino knygos:

“O, jūs laisvę mylintie
ji, kairieji vakarų intelektu
alai; O, jūs kairieji darbi
ninkai; O, jūs progresyvieji 
Amerikos, Vokietijos, Pran
cūzijos studentai; Jums visa 
mano knyga yra tik niekis, 
Jūs tik tada suprasite tik
rovę, kada ant Jūsų suriks 
rankas aukštyn! - varydami 
jus į amžiną pražūtį (archi
pelago) I

ALT pirm. dr. K. Bobelis 
baigė kalbą kviesdamas į 
vieningą veiklą.

Regina Žymantaitė pa
skaitė rezoliucijas.

Meninėje dalyje tautinius 
šokius pašoko estų, latvių ir 
lietuvių šokėjų grupės. Vy
rų choras Perkūnas, vad. 
muz. V. Strolios padainavo 
keletą dainų. Kultūros Židi
nio salėje, talpinančioj 700 
žmonių, publika netilpo, (eč)

WANTED EXPERJENCED 
WELDERS 

Experienced on Hobart Mig 16 gu. 
and up. Short run work, mušt do his 
own setups and fitting, also light 
plate burning. Accurate small to 
medium work,

REX METAL PARTS CO.
1295 WEST 78TH ST. 
CLEVELAND. OŲ1O 

216-281-9710
(I0-I6T

MAINTENANCE 
MECHANIC 

NEEDACHANGE?
OWENS CORNING FIBERGLAS has 
a continuing need for maintenance 
mechanics with general plant main
tenance experience in a heavy manu- 
factuting environment. Our team of 
over 50 maintenance mechanics per* 
form preventive maintenance and re- 
pair on such systems, equipment as 
air power systems, beit and chain 
conveyor systems, variable speed 
bearings, drives.hydraulics, and trans* 
missions. If you have experience in 
these arens, can read blueprints, are 
weld, eut and burn. you are probably 
the man for the job. This may be 
the change you are lookihg for. Apply 
in person to Employment Office or 
call, 964 9814 to arrange an inter- 
view.

We are an Equal Opportunity 
Employer

0WENS CORNING 
FIBERGLAS 

7000 McLarin Rd. 
Fairburn, Ga.

(14-23)
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LIETUVOJE ŽMONĖS ATMETA 
BOLŠEVIKINI KVAILINIMĄ

Bolševikinis agitpropas 
(agitacijos-propagandos sky
rius) atakuoja žmones savo 
paskaitomis. Žmonėms pri
valu tokias paskaitas lan
kyti. žmonės varu suvaro
mi valandų valandomis sėdė
ti prasčiausiose salėse ir 
klausytis agitatorių plepalų 
apie sovietinės tvarkos ‘lai
mėjimus ir ‘rūpesti’ darbo 
liaudies poreikiais.

Juo labiau agitpropas ‘rū
pinasi’ jaunimo ‘švietimu’, 
juo labiau spaudžiamas 
‘šviestis’ komunistinis jau
nimas. Dabar, kaip žinia, i 
komjaunimą privalo įsirašy
ti kiekvienas jaunuolis, 
stengdamasis užsitikrinti 
darbą ir mokymąsi. Komjau
nimas tapo masių organiza
cija ir čia padidėjo jaunimo 
savarankumo jausmas, išdi
dumas, nedidelis skaityma- 
sis su centro ar rajono 
‘dėdais’, kurie reguliariai 
stengiasi suvaryti komjau
nimą į savo paskaitas. Jauni
mas vengia tokių ‘ideologi
nių’ plepalynių ir jų nelan
ko. Apie tai vaizdžiai pasa
koja ‘Komjaunimo Tiesos’ 
(Nr. 222) specialus kores
pondentas St. Balčiūnas.

Korespondentas nuskubė
jo i Širvintas. Ten, Musnin
kuose, turėjo įvykti komjau
nuolių ‘ataskaitinis rinkimi
nis susirinkimas’. Jauni
mas jautriai išgyvena bet 
kurių bolševikinių rinkimų 
komediją. Balsuotojai pa
verčiami statistais, kurie, 
neturėdami pasirinkimo, pri
valo atiduoti balsus už parti
jos parinktuosius ir vienin
telius be pasirinimo ‘kandi
datus’.

Susirinkimo salėje St. Bal
čiūnas rado ... tris žmones. 
Tiek atsilankė iš gausingo 

vietinio komjaunimo būrio. 
Salėje šalta, nekūrenta, ne
švaru. Dėsto koresponden
tas.

“Vienas, susitraukęs į 
apykaklę, sėdėjo vidurinėje 
salės eilėje, kitas -- barzda 
nenugramdyta, tepaluotas 
vatinukas, beretė, kerziniai 
batai -- lyg ir netinkama 
atributika išklimingam Susi
rinkimui...”

Laukė dar bent kelių. 
Per pusvalandi susirinko de
vyni. ‘Salėje grupelėmis iš
sibarstę komjaunuoliai buvo 
užsiėmę kas sau. Vienas 
trynė rankas, trys mergi
nos, susispietusios į krūvą, 
šnibždėjosi...

Atsitojo Stasė Žilinskie
nė:

-- Vidmantas Motiejūnas 
nario mokesčių nemoka. Ko
dėl jo nėra?

-- Nežinau, jai atsako, - 
darbe jo šiandien neradau.

Kažin kas nubėgo ieškoti 
partinių mokesčių nemokan
čio Motiejūno. Korespon
dentas aprašo ‘poieškio’ sce
ną:

“Nurūko gatvele i konto
rą”.

Ryšių skyriuje girtas šli
tinėjo operatorius (ir kom-

jaunuolis) Stasys Tamašaus
kas ir keikėsi, triukšmavo:

- Dirba, matai dirba žmo
na. Per pietų pertrauką? 
Cha cha, aš irgi cepelinų 
noriu... Spiaut į susirinki
mus, kad darbo yra...

Susirinkimas vyksta savo 
eile.

- Ar turite klausimų,- 
pastabų, - klausia pirminin
kaujantis.

- Neturim, - tyliai šnipš
telėjo kažkas iš salės.

Susirinkimas buvo perso
tintas . tradicinėmis frazė
mis...’

Taip paliko istorijai spe
cialus korespondentas St. 
Balčiūnas mikroskopišką iš
karpą (slice of life) iš kom- 
jaunuolinės buities. Šis ‘gy
venimo gabalas’ aiškus ir be 
mūsų išeiviškų komenta
rų. Mes matome asmens 
vertę ir išdidumą žudančią 
režimo slėgtį. Matome žmo
nių, savivertės deformaciją, 
jaunimo demoralizaciją, nuo
bodį, įgrisusį iki gyvo kaulo 
privalomą kvailinimąsi ‘ata
skaitiniuose, iškilminguose 
susirinkimuose’. Dar, atro
do, niekad neteko užtikti 
tokio makabriškai - kafkiŠ- 
ko ‘išklimingo susirinkimo' 
aprašymo, kurį parūpino 
‘Komjaunimo Tiesos’ kores
pondentas. Keliais žodžiais, 
keliomis pastabomis, St. 
Balčiūnas gabiai pavaizda
vo susirinkimo ‘atributiką’: 
trys asmenys salės vidury, 
nenugramdyta barzda, tepa
luoti vatinukai, erziniai ba
tai ir vienas už visus atsa
kymas ‘klausimų ir pasta
bų neturime’...

Matome, kad į susirinki
mą neatsilankęs komjaunuo
lis ‘girtas šlitinėja konto
roje’, o ištaria išmintingiau
si posakį ‘spiaut į susirinki
mus, kai darbo yra...’

Matome ‘komunistinės 
buities nuopiovą’: atmeta
mas agitpropo įžūlumas.

SANTAUPOS, PADĖTOS 
IKI 10 DIENOS MENESIO 
NES NUOŠIMČIUS NUO 
MENESIO PIRMOS.

WE PA Y HIGHEST RATES:
— 4 yr. Certificates (Min.-$10,000)

Certificates (Min. $1,000.00)
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APIE... PRIEVARTAVIMĄ LITERATUROIE o:
Rašytojuose veikia stip

rus prorežiminis branduo
lys. Šie vežiojami po sąjun
gines respublikas’, išleidžia
mi užsienin. Rašytojų sąjun
gos branduolys yra, taip va
dinama, ‘pirminė’ organiza
cija. Tai kompartiečiai. Jie 
turi atskirą statutą, veda už
darus posėdžius. Jų yra bent 
25% narių. Tai lyg valsty
bė valstybėje. Tokia pat 
struktūra yra visose profe
sinėse sąjungose: technolo
guose, mokytojuose, mokslo 
darbuotojuose. Dėl parti
nės selekcijos iki 1971 metų 
lietuvių rašytojų sąjungoje 
bebuvo apie 110 narių. Daug 
jų buvo jau gerokai apsenu
sių, todėl nebejautrių nūdie
nai, iš seno prisiuosčiusių 
‘buržuazinių’ dienų tvaiko. 
Per porą metų i sąjungą įve
dė 41 nari. Ši jaunoji pamai
na privalanti Rašytojų są
jungą pritempti prie ‘beprie- 
kaištingo’ dialektinio kurpa
lio. Tragikurjozas apsireiš
kė netrukus. Nuokrypos 
pasirodė jaunųjų tarpe. Se
niai, vėtyti ir mėtyti, mušti 
ir paleisti, bijojo rodyti ra
gus, susiožiuoti. Net tokie 
amžiumi mohikanai, kaip 
Vienuolis arba Simonaitytė, 
‘bepriekaištingai’ įsisavino 
socialistinio realizmo meto
dą. O dabar, va, poetą 
Tomą Venclovą, didžiausiojo 
istorinės ir meninės tiesos 
klastotojo Antano Venclo
vos sūnų, tenka urbi et orbi 
apšaukti ‘estetizuotoju’, kas 
reiškia ideologinę bei forma
linę klaidą kūryboje!
Tad šitaip, platėliau apibė

gus akimis bendrąją mask- 
vinio pokalbio panoramą, 
suprantamos tos nuotaikos, 
susirūpinimai, taktiški ma
nevravimai. Rašytojų iš ok. 
Lietuvos iškvietimas Mask-

ST. PERMINĄS
von, jų paslankus, su ver
giškumo atskambiais, aiški
nimasis dėl savo ydų ir klyst
kelių, globėjiškas patapnoji- 
mas per petį ir net kurtūs 
antausiai, reikalui esant. 
Laikai pasikeitė: po antau
sių dar galima gyventi; po 
šūvių anksčiau, nebuvo są
lygų kurti. Garsiausios rusų 
poetės ir pusiaudisidentės 
Onos Achmatovos vyras po
etas Nikalojus Gumiliovas 
buvo apkaltintas kontrrevo
liucine veikla. N. Gumilio
vas išvedė rusų poeziją į uni
versalizmo areną. Rusų poe
zijoje jis buvo nelyginant 
prancūzams dailininkas Hen 
ri Rousseau, atnešęs džiung
lių egzotiką. N. Gumilio
vas dainavo apie aukso kul
kas medžioti žvėrių karalius 
liūtus. Karaliams tinka auk
sas, net kulkos pavidale!

- Šiam giedoriui apie auk
sines kulkas užteks švino 
gabalo, -- esą, tarė N. Gumi- 
lovo mirties - ekzekucijos 
sprendimą pasirašęs čekis
tas, parodęs neabejotiną 
‘pažintį’ su poeto ‘dekaden
to’ eilėmis.

Laikai keičiasi, nei vie
nas svečias iš ok. Lietuvos 
nesugrįžo Vilniun su švinu 
kaukuolėje. Vietoje švino 
kaukuolėje buvo ‘nusidavi
mai apie smertelnus griekus 
prieš lenininę dialektiką’.

Ataskaitini pranešimą 
tarti teko Alfonsui Bieliaus
kui. Tai pusšimtį metų 
įvaręs ištikimas kompartinis 
veikėjas, ‘Tėvynės karo’ 
laikotarpį praleidęs Rusijo
je. Jis gausus romanais, ku
rie, lyg sovietinės lietuvių 
literatūros pažibos, verčia
mi rusų kalbon. Jis naudo
ja ‘vidinio monologo’ meto
dą, ir kaip sako sarkastiš
ki liežuviai Vilniuje, todėl 
kad tas ‘vidinis monologas’ 
atpalaiduoja nuo logiškos 
pareinamybės siužeto. ‘Vidi
nis monologas’, liejasi daž
niausiai dialogais! Vilniškis 
pusanekdotis apie A. Bie
liausko romanus! Jis visad 
išsilaiko vadovaujančiose po 
zicijose. Mažu mastu, jis yra 
savotiška, sumoderninta P. 
Cvirkos imitacija, kiek tai 
liečia rašytojų politinės išti
kimybės prievaizdavimą.

Savaime aišku, kad A. 
Bieliauskas mokamai patai
kė į bendrą pokalbio toną. 
Jis tikino, kad lietuviai sie
kią ‘socialistinio internacio
nalizmo’ (?) kūryboje; kad 
jų kūrybinis siekis būti nau
dingais ‘komunizmą kurian
čiam žmogui’.

Jo pranešimas buvo tipin
gai ilgas, kaip priimta sovie
tuose, su iliustraciniais šuo
liais į šonus, su ‘sniečkine’ 
retorika, kur pompastika ir 
pažadai dengia dengtinas 

properšas. A. Bieliauskas 
probėgšmais apžvelgė ryš
kesnius literatūrinius prajo
vus, nutikusios po 1970 me
tų. Tai nebuvo jo kritiškos 
pastabos, bet kompiliacija, 
seniai girdėti posmai iš re
cenzijų. Gi tokie posakiai, 
kaip pav. dabarties litera
tas visada bendrus partijos 
liaudies, tarybinės visuome
nės bei jos literatūros tiks
lus keliąs aukščiau trumpa
laikio populiarumo ar kon
junktūros’, liudijo įgūdį vy
kusiai nadotis gerai įsŪoju- 
sio agitatoriaus žargonu. 
Tai, kartu, buvo tas tipin
gas atotrūkis nuo literatū
ros, kaipo gyvenžiūros, gy- 
venprasmės poieškių. Tai 
buvo savarankių sprendimų 
baimė. Tai buvo ir mūsų, 
aukščiau išdėstytų definici
jų ir įtarimų patvirtinimas. 
A. Bieliausko aptartyje li
teratūra nesiskiria nuo ad
ministracinio cirkuliaro teks 
tų. ’

Keliais komplimentiniais 
žodžiais, arba ir visai santū
riai, A. Bieliauskas paminė
jo per 30 rašytojų. Gal būt 
jie dabar ir sudaro tą akty
vą, kuriuo atremta visa so
vietinės lietuvių kalba lite
ratūros struktūra. Štai tie, 
mums tikrai įsidėmėtini var
dai: J. Avyžius, E. Mieže
laitis, M. Sluckis, J. Marcin
kevičius, A. Baltakis, A. Mal 
donis, J. Macevičius, J. Po
žėra, A. Bučys, R. Budrys, 
A. Drilinga, V, Bubnys, R. 
Kašauskas, A. Pocius, V. 
Petkevičius, J. Grušas, K. 
Korsakas, A. Žukauskas, J. 
Dovydaitis, A..Jonynas, E. 
Matuzevičius, V. Rudokas, 
V. Šimkus, J. Vaičiūnaitė, 
J. Degutytė, J. Paukštelis, 
V. Sirijos Gira, V. Miliūnas, 
M. Mikelinskas, * K. Maro
kas, V. Rimkevičius, K. Sa
ja.

Su tam tikra neišbalan
suoto dėmesio hipertrofija 
A. Bieliauskas sumaišė i vie
ną krūvą seniai įsipilietinu- 
sius raštijoje vardus su vie- 
naknygiais autoriais, ku
riems dar toli gražu iki pri
pažinimo, kurie dar neišsi- 
krapštė iš debiutanto keva
lo. Įdomu, kad toje grandi
nėje tiktai dvi moterys pa
stebėtos. 0 jeigu tuos tris
dešimti paminėti pokalbyje 
ir ataskaitoje, kur yra kiti 
120? Juo labiau, kad atsigrį- 
žimai atgal buvo leistini ir 
J. Baltušis nebuvo aplenk
tas. Argi per trejus me
tus tiktai vienas šeštadalis 
rašytojų pajėgė ką nors pa
rašyti?

Graudi atgailos gaida su
skambėjo pareiškimą bebai
giant. A. Bieliauskas prisi
pažino, kad neviskas taip jau 
partiniai ‘bepriekaištinga’ ir 
optimistiška, kaip reikėtų 
laukti. Nors trisdešimt me
tų lietuvių literatūra tem-
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piama ant lenininės dialek
tikos Prokrusto guolio, pa
geidauti dar daug ko gali
ma “Mes taip ir nesulau
kėme tikrai įtaigaus stam
besnio prozos kūrinio apie 
mūsų darbininkiją... ši aplin
kybė mums kelia nemažą su
sirūpinimą,” pasakė prele
gentas.

Gana naiviai, lyg nepažin
damas gilesniųjų kūrybinio 
pasaulio stimulų, A. Bieliaus
kas įtikinėjo maskvinių pro
kurorų auditoriją: “mes sten
giamės, kad rašytojai daž
niau buvotų pramonės įmo
nėse”, kad “vis daugiau ra
šytojų lankosi gamyklose”.

"Darbininkiškojo” žanro 
anemija yra kurjoziškiausias 
reiškinys sovietinėje litera
tūroje. Kapitalistiniuose 
kraštuose, kur yra laisva ra- / 
šytojo iniciatyva, buvo ir te- 
bepasirodo puikių šio žanro 
veikalų. Caro laikais Mak
simas Gorkis padėjo šiam 
žanrui pagrindą, sukūręs 
agitacinę ‘Motiną’. Zola, 
Dreiser, Upton Sinclair da
vė to žanro nepralenktus 
prototipus. O proletariato 
diktatūros krašte darbinin
kiškas žanras merdi, ope
ruojama skuduriniais perso
nažais. Tokiam žanrui išvys
tyti ok. Lietuvoje netgi įstei 
gė specialią, ‘zibertinę’ pre
miją. Taip Ziberto vardo 
premiją ten pravardžiuoja.

Lietuvišką prozą gaiva
liškai užgožė kolūkinės te
mos, visad epinio užmojo, 
nes lengva remtis kolūkių 
steigimo sunkmečiu. Ten 
lengva personažus skirstyti 
į ameriokniško western ti
pus: čia ‘good guy’, ten ‘bad 
guy’. Gerasis priešpastato
mas prieš blogą! Tokie vei
kalai dabar verčiami rusų 
kalbon. Juose lietuviai rašy
tojai gabiai apdrebia ‘bur
žuazinę santvarką’ ir tuo 
žiauriai žaloja istorinę tie
są.

Bet ‘darbininkiško’ žanro 
kur entuziastingas, režimi
nės moralės su kaupu pil
nas darbininkas seka ‘sovie
tinę kelrodę žvaigždę’, lite
ratūroje lietuvių kalba vis 
nėra. Matyti yra ir melui 
ribos. Rašytojai instinkty
viai baidosi tokio siužeto. 
Tie laikai, kada sovietinėje 
rašliavoje rašė romanus apie 
traktoristą, kuris pamilo 
melžėją dėl jos rekordinių 
primilžių, jau nudardėjo į 
praeitį. A. Bieliauskas už
tikrina, kad “vis daugiau ra
šytojų lankosi gamyklose”. 
Ir prieš dvidešimtį metų va
rinėjo rašytojus po gamyk
las. Ir prieš keturiasde
šimtį metų tas pats buvo Ru
sijoje. Ir vienas iš tokių, ‘po 
gamyklas’ varinėtų rašyto
jų, Dudincevas, davė ‘darbi- 
ninikišką’ veikalą ‘Ne vien 
duona gyvas’, kuris, savo 
tikroviškumu ilgainiui tapo 
‘antisovietiniu’ romanu. Be 
abejo tarp režiminio kūjo ir 
tikrovinio priekalo yra da
bar kiekvienas sąžiningas 
rašytojas lietuvis, iš kurio 
reikalauja ‘darbininkiško* 
žanro veikalo.
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PRAEITIES ATBALSIAI ATSIKŪRUSIOJE
LIETUVOS VALSTYBĖIE VYT. ALANTAS

Vasario 16 d. data tėra tik 
lietuvių tautos kovos apvai
nikavimas, kitaip sakant, 
vienos gadynės užbaigimas 
ir naujos gadynės formali 
pradžia. Vasario 16 d. dekla
raciją pasirašė tik 20 vyrų, 
bet ji buvo pradėta rašyti 
daug anksčiau: ją rašė Dr. J. 
Basanavičius ir Dr. J. Šliu
pas su jų Aušra, Dr. V. Ku
dirka su Varpu, J. Tumas- 
Vaižgantas su Tėvynės Sar
gu ir tt. ir tik po kelios 
dešimt metų užtrukusios ko
vos tie 20 vyrų padėjo savo 
parašus po oficialiu atkuria
mos valstybės dokumentu.

Vasario 16 d. deklaraci
ja yra visos tautos deklara
cija, kurią rašė lietuvis inte
ligentas, žemdirbys ūkinin
kas, dvasiškis, amatininkas, 
darbininkas, ir niekas šian
dien negali pasakyti, kas 
įžėrė daugiau žarijų į tautos 
žaizdrą.

Vasario 16 d. deklaracija 
buvo rašoma inteligentų ka
binetuose, knygnešių ir kny
gų platintojų slėptuvėse, 
kalėjimuose, Sibiro taigose, 
Amerikos lietuvių laikraš
čių redakcijose ir pagalios 
ji buvo užantspauduota sava 
norių kūrėjų krauju mūšių 
laukuose.

Viena žmonijos tragedija 
yra ta, kad niekad laisvės 
idėja neįsikūnija gyvenime 
be kraujo praliejimo. Kad 
laisvės idėja būtų įgyvendin
ta ir išsiskleistų kaip gėlė, 
visada turi būti aplaistoma 
kraujo. Laisvė ateina į gy
venimą per kančią ir kraują. 
Per tūkstančius metų skelb-

IŠ ALT S-gos DETROITO 
SKYRIAUS VEIKLOS

ALTS-gos Detroito sky
rius vasario 9 d. Lietuvių 
Namuose surengė Vasario 
16-tosios išvakares. Tokie 
parengimai daromi kasmet 
ir virto tradicija.

Skyriaus pirm. J. Švoba 
atidarė subuvimą, apibūdin
damas jo reikšmę, pasvei
kino atvykusius vienmin
čius bei svečius, kurių buvo 
virš 70, ir pakvietė rašyto
ją Vytautą Alantą paskai
tai.

V. Alantas savo paskaito
je "Praeities atbalsiai atsi
kūrusioje Lietuvos Valsty
bėje” įdomiai aptarė Vasa
rio 16 aktą (Ši paskaita at
skirai spausdinama).

Pirmininkas padėkojo V. 
Alantui už paskaitą ir susi
rinkusieji gausiu plojimu iš
reiškė savo padėką.

Po to buvo įteiktas poe
tei Marijai Sims garbės na
rės pažymėjimas. 1973 m. 
gruodžio 16 d., ALTS-gos 
Detroito skyriaus metinia
me susirinkime Marija Sims 
buvo išrinkta Skyriaus gar
bės nare, už jos nuolatinę ir 
atsidėjusią veiklą Tautinėje 
Sąjungoje ir Lietuvių Bend- - 
rinėse Organizacijose. Susi
rinkusiems Mariją Sims pri- 

ALTS-gos Detroito skyr. suruoštame tradiciniame Vasa
rio 16 minėjime dalis svečių. Iš kairės: V. Selenis, E. Bara-; 
nauskienė, J. ir E. Baubliai. J. Gaižučio nuotrauka
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tas humanizmas nenugalėjo 
ir niekad nenugalės stipres
niojo egoizmo, agresijos ir 
noro pavergti bei išnaudoti 
silpnesnįjį. Ak, žinoma atei
na galas ir tironams bet to
kiom žiauriom ir kruvinom 
silpnojo aukom!

Rašytojas Vytautas Alantas skaito paskaitą ALTS-gos 
Detroito skyriaus suruoštame Vasario 16 minėjime.

• LIETUVA

Ir vėlgi aš labai abejoju, 
ar būtų mūsų naujųjų laikų 
istorijoje atsiradusi Vasario 
16 d. data, jei praeityje mes 
nebūtume turėję irgi labai 

svarbių datų? Kas įkvėpė 
mūsų tautinio sąjūdžio kori
fėjus, jei ne senosios Lietu
vos imperijos platybės ir 
jos valdovų didelis garsas?

Štai keletas datų:
1219 m. 21 Lietuvos val

dovas pirmą kartą mūsų is
torijoje prabilo vienu bal
su: jie nukeliavo į Haličą ir 
pasirašė su Voluinės kne- 

statė ir apie jos veiklą 
plačiau papasakojo S. Šimo- 
liūnas. J. Švobienė Marijai 
Sims prisegė orchidėją, o su
sirinkusieji sustoję rankų 
plojimu ją pasveikino ir su
dainavo ilgiausių metų. Sky
riaus pirmininkas, dalyvau
jant valdybos nariams, įtei
kė Marijai Sims pažymėji
mą. Oficialioji subuvimo da
lis baigta Lietuvos himnu.

Po to sekė laisvas pašne
kesys prie kavutės. Sky
riaus vicepirm. J. Gaižutis 
pademonstravo filmą ir 
skaidres iš skyriaus veiklos 
bei iškylų.

Antanina Janynienė dova
nojo skyriui jos sukurtą iš 
šiaudinukų paveikslą. Pasta
rasis išleistas loterijos būdu. 
Gautas iš loterijos pelnas pa
naudotas užprenumeruojant 
Dirvą oro paštu Turkijon 
Bražinskams.

Besibaigiant subuvimui 
pirmininkas padėkojo po
nioms ir ponams už dovaną 
ir vaišes, o svečiams už atsi
lankymą ir palinkėjo malo
naus susitikimo Vasario 16 
bendrame minėjime Detroi
te.

Stasys Šimoliūnas 

ziais taikos sutartį. Tai bu
vo savotiška suvienytos Lie
tuvos pirmoji deklaracija! 
Ten pasirašė 21, o Vasa
rio 16 d. deklaraciją pasira
šė 20 vyrų: įdomi lygiagre
tė!

1410 m. Vytautas Didy-

J. Gaižučio nuotrauka 

sis sutriuškino kryžiuočius 
prie Žalgirio.

1547 m. pasirodė pirmoji 
lietuviška knyga -- Mažvy
do katekizmas.

1830 m. revoliucija prieš 
maskolius. 1860 m. antra 
revoliucija prieš maskolius.

1863 m. pasirodė Aušra.
Tos ir kitos istorinės da

tos rodo, kad Vasario 16 d. 
deklaracija turėjo praeityje 
tvirtų pakopų, kuriomis pa
siremdami mūsų valstybės 
vyrai ir savanoriai kūrėjai 
pagalios iškėlė Laisvės vė
liavą.

Labai daug atskambių at- 
siaidi iš praeities, bet tai 
dar toli gražu ne viskas. 
Didelės, skaudžios, dar ir lig 
šiol neišspręstos proble
mos ir šiandien mums tebė
ra neišpasakytai aktualios, 
gyvos ir, sakyčiau, lemtin
gos. Pirmon galvon turiu 
omenyje Prūsiją. Tos prob
lemos neišsprendė mūsų 
prosenoliai viduramžiuose, 
ji tebėra neišspręsta ir šian
dien. Apie Prūsiją yra prira
šyta daugybė veikalų sveti
momis kalbomis, bet, mes, 
lietuviai, deja, dar neturime 
geros, lietuvišku požiūriu 
parašytos Prūsijos istorijos. 
O Prūsija turi didelę istori
ją! Norėčiau įsakmiai pa
brėžti, kad prūsų istorija, 
bent žiūrint šių laikų mūsų 
akimis, turi daug paslap
čių, kurios vargu ar bus 
kada atskleistos. Sakysime, 
kodėl pati Prūsija neįsiliejo 
į Lietuvos valstybę ir kodėl 
Lietuvos valdovai nesugebė
jo ar negalėjo jos prisijung
ti prie savo žemių? Kodėl pa
tys prūsai, kryžiuočių puola
mi ir vergiami nesivienijo 
ir nekovojo su jais sujung
tomis jėgomis, o leidosi su
triuškinami ir vergiami pa
vienėmis gentimis, kurių 
buvo apie dešimt? Kodėl, su
kilus Herkui Mantui 1260 
m., Lietuvos valdovai nesu
teikė jam pakankamai pa
ramos nugalėti vokiečius: 
juk sukilimas užtruko 15 me
tų? Kodėl Vytautas, sutriuš
kinęs, vokiečius prie Žalgi
rio, 1422 m. sudarydamas 
taiką su ordinu Melne, vis 
vien užleido jiems visą Prū
siją iki Nemuno? Taigi ir at
rodo, kad dėl kažkokio Liki
mo prakeikimo lietuviai ir 

prūsai nesusijungė į vieną 
valstybę: prūsai nuėjo savo 
tragišku keliu ir patręšę dir
vą bei atidavė savo ženfes 
susikurti tvirtai vokiečių 
valstybei.

Taip buvo praeityje, o ar 
šiandien Prūsijos arba Mą- 
žiosios Lietuvos problema 
nebėra tokia pat aktuali 
ir svarbi, o gal net dar ak
tualesnė ir svarbesnė, kaip 

XIII amžiuje? Prūsijos pro
blema mums liko neišspręs
ta maždaug 700 metų, jie 
tebėra neišspręsta ir šian
dien. Kaip anais laikais, 
taip ir šiandien mes tebesto
vime prieš Prūsijos ateities 
mįslę...

Žinoma, mes galime gin
čytis be galo, ar istorija 
kartojasi, ar ne, bet kad pra
eities įvykiai atsiaidi iki mū
sų laikų ir vienaip ar kitaip 
lemia mūsų istorijos tolesnę 
eigą, abejonės nėra. Istorija 
mums sako, kad senovėje 
Lietuvos valdovai padėdavę 
prūsams kovoti su priešais, 
bet ar ne kažkas panašaus 
pasikartojo ir 1923- m., kai 
sukilusiems klaipėdiečiams 
mes padėjome kovoti su XX 
amž. ‘riteriais’ prancūzais?

Kita labai svarbi ir be ga
lo aktuali neišspręsta prob
lema yra mūsų valstybės 
sienos rytuose ir pietuose su 
gudais ir lenkais. Jos niekad 
nebuvo pastovios viduram
žiuose ir vėliau. Lietuvos 
monarchijos laikais jos buvo 
labai toli nukeltos į rytus, 
paskum labai susitraukė ir, 
atkūrę nepriklausomybę, 
mes nębetagavome net ir et
nografinių sienų. Ir šiuo at
veju mes optimistai negali
me būti: dėl rytinių ir pieti
nių sienų mes dar turėsime 
daug rūpesčių su gudais ir 
lenkais.

***

Trečias dalykas -- mūsų 
kalba ir raštas. Aš dažnai 
ginčydavaus su mūsų istori
kais, priekaištaudamas mū
sų karaliams, kam jie lietu
vių kalbos nepadarė valsty
bine kalba ir neįsivedė lie
tuviško rašto. Istorikai tvir
tino, kad tai buvę ne taip 
jau aktualu, kadangi anais 
laikais tautinės sąmonės kai
po tokios dar nebuvusios: 
viską lėmusi valstybinė są
monė. Man rodos, kad toks 
mūsų valdovų teisinimas 
yra gryna nesąmonė. Visi 
mūsų kaimynai -- maskoliai 
lenkai ir vokiečiai turėjo 
savo raštą ir savo valstybė
se vartojo tautinę kalbą, tik 
kažin kodėl lietuviams tai 
nebuvo svarbu ir reikalin
ga? Taip ir atsitiko, kad Lie
tuvos karalystėje tarp 1219 
ir 1430 metų, t.y. nuo Min
daugo iki Vytauto Didžiojo 
ir vėliau Didžiojoje Lietuvos 
Kunigaikštystėje iki Lietu
vos Lenkijos padalinimo 
1793 m. t.y. arti 600 metų 
Lietuva valstybiniame gyve
nime savo kalbos nevartojo 
ir neturėjo lietuviško rašto. 
Jei Lietuvos monarchijos 
laikotarpį, Didžiosios Kuni- 
gakštystės gadynę ir rusų 
okupaciją pratęsime iki 1918 
m. t.y. iki valstybės atkūri
mo, tai turėsime maždaug 
700 metų laikotarpį, kada 
mes neturėjome savos vals
tybinės kalbos ir rašto. Ir 
istorija nežino nė vienos 
užuominos, kad bent kuris iš 
mūsų karalių ar - didžiųjų 
kunigaikščfų būtų bandęs 
lietuvių kalbą padaryti ofi
cialia valstybine kalba, ir 
įvesti lietuvišką raštą! Ži
noma, buvo rašoma ir spaus
dinama viena kita knyga lie
tuvių kalba, buvo ir lietu
vių rašytojų, bet mes čia 
kalbame apie valstybinę 
lietuvių kalbą ir lietuvišką 
raštą, o ne apie pavienių 
žmonių bandymus rašyti 
lietuviškai.

Lietuvos valstybė gyvavo 
ilgus amžius, tūkstančius 
metų, mes turėjome šaunių 
karalių, karvedžių, politikų 
ir diplomatų, mes buvome 
sukūrę milžinišką imperiją, 
bet mes neturėjome valsty
binės lietuvių kalbos ir lie
tuviško rašto. Kodėl? Ar 
nereikėtų mūsų karalius ir 
didžiuosius kunigaikščius pa 
statyti prieš istorijos tribu
nolą? Ar jie stokojo tauti
nės sąmonės - valstybinę są
monę, kaip minėjau, jie turė
jo labai jautrią -- ar jie nesu
prato tautinės kalbos ir raš

to svarbos bei reikšmės 
valstybiniame gyvenimą, ar 
jie nematė reikalo į vals
tybinį gyvenimą įvesti lietu
vių kalbą dėl to, kad galėjo 
išsiversti vartodami sveti
mas kalbas, ypačiai gudų, 
kas gali pasakyti? Lietuvos 
praeities dar turi daug pa
slapčių. Norėčiau turėti vil
ties, kad būtų surasta naujų 
šaltinių, kurie galėtų atsa
kyti į tuos klausimus ir nu
šviesti mūsų praeitį švie
sesnėmis spalvomis.
' Jei senovės lietuviai būtų 
buvę tamsūs ir atsilikėliai, 
savo kalbos ir rašto ignora
vimas, gal būt, mums būtų 
suprantamas ir pateisina
mas, bet taip nebuvo. Archi- 
ologinės iškasenos liudija lie 
tuvius buvus aukštos kultū
ros tautą. Mūsų proseno
liai buvo geri amatininkai, 
mokėjo pasigaminti gerus 
ginklus bei šiaipjau namų 
apyvokos dirbinius ir dra
bužius. Iškasenos rodo, kad 
ano meto moterų puošmenos 
byvo tokio rafinuoto ir aukš
to skonio, kad gali patenkin
ti ir šių dienų lepios ir reik
lios moters pasipuošimo už
mačias. Lietuvių žirgų ap
ranga buvo gaminama iš 
geros odos ir skoningai pa
puošiama. Mūsų prosenoliai 
buvo geri kariai, medžioto
jai ir, tur būt, žemdirbiai. Be 
to, jie pasižymėjo aukšta do
rove, religingumu, buvo 
susikūrę plačią dieviją ir tu
rėjo seną, su nusistovėjusio
mis tradicijomis religinį ri
tualą. Apie mūsų prosene
lių aukštą kultūrą, dorovę ir 
išmintį byloja ir gausi mūsų 
tautosaka, žodžiu, mūsų 
prosenoliai turėjo viską, kas 
buvo reikalinga turėti ano 
meto kultūringai tautai, tik 
neturėjo savo valstybinės 
kalbos ir rašto, kuriuo rašo
ma tautos istorija. Mūsų 
prosenoliai, be abejo, kalbė
jo lietuviškai, tik nežinom 
apie ką jie kalbėjo, ką išgy
veno, svajojo ir jautė. Apie 
jų dvasinį gyvenimą mums 
tik dalinai papasakoja tauto
saka, o apie savo tautos is
toriją mes tik tiek težino

pasirinkimas Z 
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me, ką užrašė kiti, o jie ra
šė tik atmestinai, labai ne
daug ir daugiausia rašė tik 
tai, kas jiems buvo naudin
ga. Ir čia pabrėžtina, kad 
Lietuvos valstybės atkūri
mas kaip tik prasidėjo iš to 
seno lietuvių tautos kamie
no, kurio šaknys buvo giliai 
įsisiurbusios į praeitį. Tas 
senas kamienas išgelbėjo 
mūsų kalbą ir tautą: vado
vaująs sluoksnis - aristokra
tija nuėjo svetimais keliais.

Vasario 16-ji yra pirmas 
Lietuvos valstybės atkūri
mas, bet ne paskutinis. Lie
tuvos valstybė turės atgimti 
antrą kartą, nes jai dar 
reikia išspręsti nuo am
žių užsilikusias problemas, 
nes to reikalauja tautų ap
sisprendimo teisė, nes to rei
kalauja paprasčiausia tei
sybė. Mes atidavėme sve
timiems milžiniškus žemės 
plotus, davėme jiems dinas
tijas, davėme karvedžių, 
kultūrininkų, mokslininkų, 
politikų ir šventųjų, davėme 
milžiniškus kiekius savo tau
tos kraujo ir savo tautinio 
genijaus apraiškų. Jau‘vien 
tik dėl to lietuvių tauta bei 
valstybė turi gyvuoti, kad 
mes bent dalinai suvestume 
sąskaitas su savo kaimy
nais ir pareikalautume 
mums grąžinti bent dalį, 
ką jie yra pasisavinę iš mū
sų per jėgą amžių eigoje, 
arba ką gavo dėl mūsų kara
liško ir neišpasakytai neiš
mintingo dosnumo ir gera
širdiškumo’. Aš tikiu Lietu
vos amžinumu, bet netikiu 
tironijos amžinumu. Aš tikiu 
kad Lietuvai vėl užtekės 
Laisvės saulė ir daugiau nie
kad nebenusileis.

Tokie atbalsiai atsiaidi iš 
praeities atsikūrusioje Lie
tuvos valstybėje ir, be abe
jo, dar ilgai atsiaidės, o gal 
ir niekad jie nenutils...

TOOL ROOM
Lathe hands and tool makers for 
night shift.

Near Brook Park
West 130 Street

Call Mr. Tardio, 216-267-6200 
(15-24)
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99,900 ARBA PELENAIS 
SUBYRĖJUS FENIKSAS

Motto: Quaker oil turtu paveldėtoja Eleonor Rithey 
po savo mirties paliko 14 milijonų dolerių išlaikyti 

150 šunų. Newsweek, 2.4.1974.

Žinomas alegorinis mitas apie paukšti feniksą, kuris pik
tadarių deginamas, pavirsta pelenais ir tuoj pat atgimsta 
iš pelenų ir, it lietuviškas vieversys, giedodamas kyla i pa
dangę...

Kitaip nutiko Fenikso vardo mieste (Phoenix, Arizona):
Veikė ten lietuviškų dūšelių klubas ir beveikdamas susi

krovė 100,000 dolerių. Kai veikti nusibodo, nutarė likviduo
tis: padalinti 99,900 dolerių įvairioms amerikoniškoms 
organizacijoms, tarp kurių, esą, gyvulėlių ir šunų globos 
draugija.

Sudegintas lietuviškas paukštis feniksas neatgimė 
Fenikso mieste iš pelenų ir, it lietuviškas vieversys, nepaki
lo giedodamas i padanges. Gal puotauja valkatos šunys 
šunynuose, kaip pakvaišusios turtuolės Eleonor Ritchey 
šunys paveldėtojai, gavę, papildomą ėdalo davinį?...

Pogrindis, deja, neturi feniksiečių klubiečių vardų ir at
vaizdų, idant pilnybėje paliktų mūsų ainiams ir istorijai 
arizoninių ‘cūdų’ dokumentai.

AUŠRELE LIČKUTE

DARŽOVIŲ GEGUŽINĖ

Kad kopūstas nenuliūstų, 
Šoka morka su kopūstu. 
O kopūstas toks pilvūzas, 
Bet storesnis dar arbūzas!...

Taip vaizdais Birutė rentė 
Mums daržovių šaunią šventę - 
Va, greta to daržo, šone, 
Dar kita šauni ulionė: ‘
Šoka premijos prie fondų 
Su šypsneliais Džiokondų
Ir aplinkui mecenatą 
Suka jos žavingą ratą.

Siūlo laurus nūn už viską 
Kas šiek tiek veiklelėj tviska.
Tad maldaukime likimą 
Skirti premiją už knarkimą.

Tiek to dėmesio kūrybai: 
Dygsta laurai, tartum grybai!
Šoka morka su kopūstu, 
Kad kultūra nauždustų.

Pavaizduok, brangi Birute, 
To baleto suirutę - 
Ir nustebsim, atpažinę: 
Tai daržovių gegužinė!

ČIA PRIĖJO 
KADŽIULIS 
IR TARĖ:
- Australijos lietuviai, 

apatinėje žemės pusėje, 
vaikščioja kojomis aukštyn, 
- sukombinavo žmogelis 
pokštą.

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė:

- Nors vaikščioja kojomis 
aukštyn, bet galvų nepame
ta.

***
- Kaip vertinate mūsų 

gyvenimo sensacijas? - ka
žin kuris paklausė kito ka
žin kurio.

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė:

--' Watergate sensacijose 
perdaug vandens, naftos te
mos dvokia naftalinu.

-- Ar jaučiate energijos 
krizę?

-- Taip. Palengvėjo par- 
kinimas.

-?!?
Čia priėjo Kadžiulis ir ta

rė:
-- Šis vyras savo kedilia- 

ką išmainė į pinto.
***

- Impeachment’as nesu
dėtingas triukas, - dėstė po
litikos žinovas. - Dauguma 
pabalsavo ir prezidentas 
privalo pradėti pakuoti savo 
čemodanus.

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė:

- Pamėgink, tamsta, impi- 
čyti kokį nors mūsų koloni
jos veikėją.

•
-- Česnakas lengvina krau

jo apykaitą, - dėstė health 
food garbintojas.

Čia priėjo Kadžiulis ir ta
rė;

- Ir patartina, einant į 
operos skektaklį, suvalgyti 
galvutę česnako.

Prie bolševikinės komunizmo statybos

Susirūpinęs komunizmo statybininkas:

Pristatysiu pastatėlių
Iš gulagų kaladėlių.
Vietoj stogo bus "idėja", 
Remsiu mūrą aš prieš vėją, 
Bet... viduj duobė gilėja!

APYRAIŽIAI

Sukėlė paniką Gustaitis 
Su saulės šermenų regėjimais, 
Bet apramino mus Švabaitė 
Su septyniais jos patekėjimais.

Bradūnas šnekina karalių - 
Smagu kalbėt su visagaliu! 
Ak, monarchistų mums nestinga: 
Tema karalių gyvastinga. 
Tumienė pynė jiems vainiką, 
Maitino bulvėm Dovydėnas, 
Karaliai net užstoja Vliką, 
Išlindę pro archyvų sienas! 
Karalius šnekina Bradūną 
Ir žada premijos karūną, (gr.)

Jų pačių akimis...

UŽSAKYTA "VOLGA” PRISTATOMA 

į NAMUS

SPAUDOS 
VERPETUOSE
Kada kalbasi bičiuliai

Poetas Stasys Santvaras 
toks lieknas, aukštas, toks 
gražiai pražilęs ponas. Ir 
kalba. labai artistiškai . . .

Kai kilnusis Santvaras per
ėjo per mano laukelius . . .

Paulius Jurkus
Darbininkas, Nr. 4 — psl. 4

Būdingiausias tos paro
dos autoriaus žmogiškasis 
bruožas: beveik niekad ne
užgęsta šypsenos žiburėliai 
jo apvaliame veide . . . Tie

žiburėliai atspindi Pauliaus 
(Jurkaus) dvasios taurumą 
ir šilumą, jautrų žmogišku
mą ir bičiulystės ištikimy
bę .. .

Stasys Santvaras
Darbininkas, Nr. 4 — psl. J

Paršas su rūtų šakelėmis

Išteka pasižymėjusios lie
tuviškos kolonijos veikėjo 
vienturtė dukrelė. Jaunikis 
kažkoks tarptautinis miši
nys. Vestuvės trūko tris 
dienas, o ketvirtą visi susi
metė į sodelį. Atviram ore

— Štai jums mašina po trijų metų laukimo... 
Ratams gauti užpildykite papildomą’užsakymą.

Į POLITIKOS ARENĄ

— Palauk, grėma, tuoj būsim ant pilnos politveiklos vieškelio!

buvo iškeptas paršas lietu
višku papročiu papuoštas 
rūtų šakelėm.

Br. Zumeris 
Draugas, Nr. 4

Rusija motinėle!

Rusija! Po tavo pilka 
■skarele mūsų plakančios 
laime širdys, mūsų vaikai 
ir likimai...

V. Šulcaitė 
Pergalė, Nr. 10

Kas yra simpoziumas?

Simpoziumai buvo diduo
menės ir turtuolių vyrų už
eigos namai, kur grakščio
sios šeimininkės su svečiais 
maloniai pasišnekėdavo, iš
gerdavo ir iki kraštutinumo 
juos patenkindavo.

A. K.
Laisvoji Lietuva, Nr. 1

Keičia vyrą j veltinius

Važiuoti reikia perpildytu 
tramvajumi, žiemą jo lan-

gai aptraukti ledokšniais 
ant kurių aštrialiežuviai

rašo baltomis raidėmis: kei
čiu vyrą į veltinius.

V. Andrijanovas
Komjaunimo tiesa, Nr. 207
Degtukas arba karvė

Mažeikiuose lengviau nu
sipirkti karvę, negu dėžutę 
degtukų.

R. Sadauskas
Literatūra ir menas, Nr. 50

Žurnalistiniai 
šūviai pro 
šikšnelę

Iš vakarų patekėjusi sau
lė buvo baugiai raudona.

Gavęs Žurnalisto kortelę, 
NN aktyviai rašė korespon- 
dencijas. ♦♦♦

Solenizantas gimė iš savo 
motinos prieš kapą metų.

Sparnuoti paukščiai ke
turkampiais ratais suko virš 
miško. “**♦

Streikininkai, < bedirbda
mi palaužė darbdavių užsi
spyrimą.

Tarybiniai 
sutrumpinimai 
(Sudėk pirmąsias raides)

Komunistinio ir partinio 
švietimo antrasis sekreto
rius - KIPŠAS.

•**
Visuomeninė asociacija 

ginti įmonių sandėlius - 
VAGIS

Komunistinis institutas 
lietuviams: propagandinė 
artelė - KILPA•«*

Draugiškasis ūkinių revi
zijų aptarties komitetas - 
DURAK. ♦♦♦

Centro arba cenzoriaus 
aprobuota - CACA

Ateistinių mokslų elemen
tarinė norma - AMEN.

Sporto lomomis

V. Grybauskas korespondentui: — Netrukdyk 
man bėgti į krepšių rinkliavą!
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Vasario 16 minėjime kalba ALT Clevelando skyriaus pirm. inž. A. Pautienis.Clevelande

Priešais sceną išrikiuotos organizaciją vėliavos. J. Garlos nuotrauka

LIETUVOS DIENA CLEVELANDE...
viename mieste nuo Atlan
to iki Pacifiko papasakoti 
amerikiečiams, koks iš tik
rųjų gyvenimas leidžiamas 
ir įmanomas sovietijoje. 
Gal tada, esą, atsiverstų 
amerikiečių akys ir pabustų 
žmoniškoji sąžinė . . .

Pagerbus ir gėlėmis pa- 
puošus minėjiman atvyku
sius Lietuvos kariuomenės 
kūrėjus-savanorius, buvo iš
vardinti ir pristatyti iški
lieji minėjimo svečiai ir ki
tų tautybių atstovai. Sekė 
pagrindinė paskaita, kurią 
skaitė ALT atstovas Wa- 
shingtone, veiklus visuome
nininkas, dr. Jonas Genys. 
Jo kalba buvo labai šiltai su
tikta, su dideliu dėmesiu iš-

(Atkelta iš 1 psl.) 
tytu pradėti laiku visos iš
statytos kėdės buvo užim
tos, teko išdėstyti apie pus
antro šimto papildomų kė
džių, be ir tų visiems nepa
kako. Buvo susirinkę arti 
astuonių šimtų žmonių, o 
tai Clevelande pastaraisiais 
laikais retas žmonių susi
ėjimas. Ne vienas pastebėjo 
ir kalbėjo, kad tokią dieną 
kažkaip daug maloniau bū
ti ne namuose, bet kaip ir 
anais Lietuvos laisvės lai
kais — ten, kur lietuvių mi
nia savo valstybės atstaty
mo sukaktį iškilmingai 
švenčia.

Akademiniu punktualu
mu prasidėjo iškilmingasis 
posėdis, ALT skyriaus v-bos 
vicepirm. Ant. Jonaičiui 
įvedus ir prieš sceną išri
kiavus ilgą eilę lietuviškų 
organizacijų vėliavų. Trum
pu, bet jautriu žodžiu mi
nėjimą pradėjo ir jį vedė 
pirm. inž. Alg. Pautienis. 
JAV himną, G. Karsokienei 
fortepionu palydint, sugie
dojo solo Bronius Kazėnas, 
jaunuolis, kuriam, atrodo, 
žadėta iškili dainininko 
ateitis. Po to didingai nu
skambėjo Lietuvos himnas, 
sugiedotas visų minėjimo 
dalyvių.

sveiki-Ž. Kliorytė skaito 
mus. J. Garlos nuotrauka

Tolimesnė iškilmių eiga 
atskleidė, jog šią šventę 
prisimename ne mes vieni. 
Net' penkios JAV ir vieti
nės valdžios institucijos 
oficialiomis proklamacijo
mis dar kartą pasmerkė ru
sų smurtu įvykdytą Lietu
vos okupaciją ir išreiškė lie
tuvių tautos valstybinės ne
priklausomybės atgavimo 
teisę, reikalą ir viltį. Tas 
proklamacijas čią pat per
skaitė: Ohio 
bernatoriaus 
natavičiūtė; 
rūmų — jų 
McCormack;
miesto mero — jo atst. inž. 
R. Kudukis (pačiam merui 
R. Perk besigydant ligoni
nėje, jis perdavė ir asmeniš
ką mero sveikinimą) ; Cu
yahoga apskrities viršinin-

valstybės gu- 
— skautė Ig- 
Ohio atstovų 
atst. John T.

Clevelando

Cuyahoga apskrities kont
rolierius G. V. Voinovich, ' klausyta, dėl savo tiesumo 
nepraleidžiąs beveik nė vie
no didesnio lietuviško paren
gimo, buvo šiltai visą sutik
tas. J. Garlos nuotrauka

ir aktualumo ją spausdin
sime atskirai, kiek aptrum- 
pinę ribotos' laikraščio vie
tos verčiami.

Priėmus atitinkamus nu
tarimus, kurie rezoliucijos 
forma bus pasiųsti JAV 
prezidentui, Valstybės se
kretoriui, visiems abiejų 
rūmų JAV kongreso na
riams, atstovaujantiems 
Ohio valstybę, ir spaudai 

'bei žinių agentūroms, iškil
mingoji dalis buvo baigta

kų — ž. Kliorytė Ir Cleve
lando miesto tarybos — jos 
narys D. J. Trenton.

Gauta ir čia pat paskelb
ta visa eilė sveikinimų, ku
riuos atsiuntė fedaralinės, 
vietinės valstybės ir savi
valdybių įstaigų aukštieji . 
pareigūnai: kongr. Charles 
A. Vanik, H. A. Corrigan,
F. R. Pokorny, Seth Taft, 
R. Locher, R. E. Kreiger, 
R. A. Novak ir kt. Labai šil
tai buvo priimtas Cuyaho
ga apskr. kontrolieriaus G. 
V. Voinovich sveikinamas.
Kiek prisimename, jis da
lyvauja kuone kiekviename 
platesnio masto lietuvių pa
rengime, visomis progomis 
lietuviams padeda ir, kilda
mas savo politinėje karjero
je, pasilieka ištikimu lietu
vių draugu. Ir šį kartą svei
kindamas susirinkusiuosius, 
jis kietais ir taikliais žo
džiais pasmerkė vedamą po
litikos liniją, siekiančią ne 
tiek vaduoti pavergtas tau
tas, kiek pataikauti sovieti
niams rusams, net nesisten
giant jų naudojamų prie
spaudos metodų pažinti. To
dėl jis pasiuntęs ištremta
jam rašytojui A. Solženici
nui telegramą, kviesdamas 
jį atvykti j JAV ir čia kiek- J. Garlos nuotrauka

J. Garlos nuotraukaDalis

DIRVAi
sekė meninė dalis. Nutari
muose reikalauta veikles
nės politikos pavergtosioms 
tautoms laisvinti, prisime
nant tūkstančius politinių 
kalinių ir atitinkamai deri
nant santykius su sovietine 
Rusija.

Meninėje dalyje solistė 
Aldona Stempužienė, akom- 
ponuojant V. Vaišnoraitei- 
Fillinger, atliko B. Budriū- 
no, A. Kačanausko ir B. Ku
tavičiaus kūrinius, o muz. 
Juliaus Kazėno vadovauja
mas Clevelando "Ramovės” 
vyrų choras (solo partija A. 
Kavaliūnas) padainavo sep
tynias patriotines, karines 
dainas. Chorą fortepionu 
palydėjo G. Karsokienė, 
akordeonais — Br. Kazėnas,
G. Puškorius ir š. Stempu- 
žis. Pranešėja Vilija Nas
vytytė, dainų pristatymo 
tekstas Pr. Karaliaus.

Visi meninės programos 
dalyviai buvo publikos la
bai maloniai sutikti, jiems 
viešą padėką scenoje pareiš
kė ALT sk. vicepirm. M. 
Blynas, solistę ir vadovus 
skautukės apdovanojo gy
vomis gėlėmis.

Kaip ir kiekvienais me
tais, rengėjai rinko Lietu
vos laisvinimui aukas, iš 
anksto išsiuntinėdami šim
tus laiškų ir paskatindami 
aukoti čia pat salėje. Kiek 
teko patirti, šiemet salėje 
surinkta ligi šiolei aukš
čiausia suma — per du tūk
stančius dolerių. Aukos paš
tu dar vis tebenlaukia, to
dėl ir galutinė surinkta su
ma bus galima paskelbti tik 
kiek vėliau, išvardijant vi
sus aukotojus. ALT Cleve
lando skyriaus valdyba pra
šo visus, kurie šiais metais 
dar neprisiruošė, savo auką 
artimiausiu laiku arba 
įteikti bet kuriam ALT Cle
velando skyriaus valdybos 
nariui arba pasiųsti paštu 
jos pirmininko adresu: 2733 
East Overlook Rd., Cleve
land, Ohio 44106.

Lietuvos Nepriklausomy
bės šventė Toronte praėjo 
įspūdingai ir su giliu dvasi
niu susikaupimu. Sekmadie
nį vasario 17 d. visuose mal
dų namuose buvo atlaiky
tos iškilmingos pamaldos ir 
renkamos Tautos Fondui 
aukos. "Tėvynės Prisimini
mai” radijo bangomis bu
vo perduota speciali progra
ma. Miesto burmistras pa
sirašydamas raštą paskel
bė, kad Vasario 16-ji yra 
Lietuvių Diena Toronte. 
Prie miesto Rotušės Lietu
vos vėliava plevėsavo tre
jetą dienų.

Bendras minėjimas įvyko 
Centrinės Technikos mo
kyklos auditorijoj. Įžangi
nį žodį tarė KLB Toronto 
apylinkės pirmininkas Alg. 
Puteris. Dienos rimčiai pa
ruoštą invokaciją skaitė 
kun. P. Ažubalis. Generali
nis Konsulas Kanadai dr. 
J. žmuidzinas savo sveiki
nimo kalboje išryškino Va
sario 16-sios reikšmę prily
gindamas ją Mindaugo di
džiam karūnacijos žygiui. 
Toliau kalbėdamas pabrėžė, 
kad Nepriklausomybės pa
skelbimas ir Himnas, tai du 
balsai, kurie buvo ir yra gir
dimi visų lietuvių. Nusakęs 
sąlygas, kurios buvo gana 
nepalankios, nes tuo laiku 
visa Lietuva dar buvo kaize
rinės Vokietijos valdžioje, 
tai tas žygis Nepriklauso
mybės akto signatarus iš
kelia į tautinius dvasios di
džiūnus. KLB Krašto val
dybos pirmininkas E. Čup- 
linskas iškėlė dabartinio 
laikotarpio politinę vysty
mosi eigą, o kartu ir mūsų 
pastangas bei žygius kovo
je su pavergėju.

Pagrindinę kalbą pasakė 
viešnia iš JAV dr. Elena 
Vaišnienė. Prelegentė iškė
lusi lietuvišką susiklausymą 
nurodė reikalą labiau įsigi
linti į tolimesnį lietuvių iš
eivijos likimą. Esą būtina 
jau dabar padaryti inven
torizaciją. Mūsų išeivijai 
palyginamuoju pavyzdžiu ji
nai ėmė ispanus, jų pabėgė
lius po pilietinio karo 1939 
m. Didžioji tų pabėgėlių da
lis nusėdo Meksikon. Ten 
jie steigė mokyklas, organi
zacijas, organizavo chorus 
ir kitus meno vienetus. Jie 
daug padarė, tačiau po 25 
metų jų veikla ėmė menkė- 
ti. Užaugo ir subrendo jau
noji karta. Izoliacija vienus 
nuo kitų atitolino, liko ne
žinomi ir išeivija subyrėjo. 
Girdi, panašus procesas 
vykstąs ir su mumis. Jeigu 
vyresniąją kartą dar riša 
tėvynės vaizdai, gamta ir 
žmonės, gi jaunimas tų visų 
sentimentų neturi. Taigi la
bai didelis pavojus gresiąs 

Sol. Aldona Stempužienė išpildant meninę programą Va- ir mums. Prelegentė toliau 
sario 16 minėjime Clevelande. Jai akompanavo V. Vaišno- 
raitė-Fillinger.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

vesdama savo mintis nuro
dė ir skirtumą tarp mūsų 
ir tautos kamieno. Pav. Ka
nadoje savo mintis galima 
reikšti laisvai, o tuo tarpu
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NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTE
TORONTE PR. BASTYS

Rusijoj ne. Tačiau žmonės 
ir ten gali galvoti ir jų min
čių niekam nėra įmanoma 
kontroliuoti. Todėl ir išplau
kianti būtinybė atsikratyti 
rusiško varžymo. Savo kal
bą baigė visuomenę įspėjan
čiu pavyzdžiu, kad jinai per 
anksti beieškodama kūka
lių nesunaikintų ir kviečių.

Pertraukos metu vyko 
rinkliava Tautos Fondui.

Anglų kalba paskaitą 
skaitė ukrainiečių kilmės 
federalinio parlamento at
stovas dr. Paul Yewchuk. 
Jis gerai pažindamas Euro
poje gyvenančių tautų pro
blemas prisiminė Lietuvos 
praeitį ir mūsų šio meto 
troškimus. Palietęs daugia- 
kultūrį gyvenimą Kanadoje 
nurodė kas jau iki šiol yra 
padaryta ir kokie darbai to
je srityje dar laukiami.

Susilaukta daug sveiki
nimų su geriausiais ir gra
žiausiais linkėjimais atgau
ti laisvę, žodžiu sveikino 
Kanados daugiakultūrinių 
reikalų ministeris dr. St. 
Haidash ir perskaitė minis- 
terio pirmininko P. E. Tru- 
deau skirtą lietuviams svei
kinimo raštą. Ontario vy
riausybės premjeras W. G. 
Davis atsiuntė sveikinimą 
raštu. Atsilankęs į minėji
mą ministeris J. Yeremko,' 
kuris itin yra didelis lietu
vių draugas, pažymėjo, kad 
Vasario 16 proga jam jau 
tenkanti garbės sveikinti 
dvidešimtąjį kartą. Taipgi 
pažymėtinas ir mielai su
tiktas buvo miesto burmis
tro D. Crombie sveikinimo 
žodis, čia pat minėjimo da
lyviams buvo pristatyta vi
sa eilė aukštų svečių, kurie 
savo atsilankymu ne tik pa
gerbė mus, bet kartu įver
tino ir lietuvių pastangas 
atgauti laisvę ir nepriklau
somybę.

Į meninės programos iš
pildymą buvo įsijungę Var
pas, tautinių šokių grupės 
Gintaras, Atžalynas, mer
gaičių oktetas, Stepo Kairio 
muzikinis vienetas ir kt. 
Tai buvo tikrai gražus ir 
didingas pasirodymas. Ypa
tingai visus žavėjo mūsų 
patys mažiausieji, kurie 
pliekė tautinius šokius kaip 
seniai. Minėjimas buvo 
baigtas Tautos Himnu. Aka
deminei minėjimo daliai 
pranešėju buvo Almis Kuo
las, o meninei — Rūta če- 
paitytė.

Po minėjimo Prisikėlimo 
parapijos parodų salėje įvy
ko priėmimas, kuriame da
lyvavo nemažai pagarbių ir 
aukštų svečių. Vaišių metu 
buvo pasakyta keletas kal
bų su geriausiais linkėji
mais lietuvių tautos atei
čiai.

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas Cipkus Realty, 316Q1 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

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

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



CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

VASARIO 
ŠEŠIOLIKTOSIOS 

MINĖJIMAS
ALT S-gos Clevelando 

skyrius rengia savo sky
riaus nariams ir prijaučian
tiems Vasario šešioliktosios 
minėjimą šį šeštadienį, ko
vo 2 d. Lietuvių Namų sa
lėje. Paskaitą skaitys dr. 
Antanas Butkus. Po to bus 
trumpa meninė programa ir 
vaišės.

Skyriaus valdyba malo
niai kviečia skyriaus na
rius, jų šeimas bei prijau
čiančius bičiulius atsilan
kyti.

MOKINIAI MINĖJO.
VASARIO 16-TĄJĄ

Clevelando šv. Kazimiero 
Lituanistinės Mokyklos mo
kiniai gražiai paminėjo Va
sario 16-tąją. šeštadieni, 
vasario 16, visi šv. Kazi
miero Lituanistinės mokyk
los mokiniai susirinko prie 
žuvusiems dėl Lietuvos lais
vės paminklo, buvo pakelta 
Lietuvos vėliava ir padėtas 
vainikas. Tai dienai primin

Laike vėliavų pakėlimo ir vainiko padėjimo prie kryžiaus 
kalba šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos 12 skyriaus mo
kinys Remigijus Belzinskas. J. Vyšnionio nuotrauka

/uperior Avino/
■and LCAN ASSOC1ATION * 

yra jūsų kaimynystėje ir teikia visus 
finansinius patarnavimus. 

Automatinė, kompiuterizuota 
apskaičiavimų sistema.

★

Paskolos nekilnojamam turtui įsigyti, 
naujoms statyboms, priestatams ir 

remontui.
★

Už reguliarius taupymo indėlius 
mokama 5%*'

Už terminuotus taupymo pažymėjimus 
mokama 6^2'' — 7V2'*

TAUPYMO INDĖLIAI IR PAŽYMĖJIMAI 
APDRAUSTI IKI $20,000.

Išduodami kelionių čekiai, orderiai, priimami mokes
čių įmokėjimai, elektros, dujų ir telefono sąskaitos, 

parduodami JAV bonai.
★

Pasinaudokite jums arčiausiai esančios įstaigos 
patarnavimu!

798 East 185 Street, Cleveland. Ohio *44119 
67-12 Superior Avenue. Cleveland, Ohio 44103 
13515 Euclid Avenue, Cleveland, Ohio 44112 
14406 Cedar Rd.. University Hts., Ohio 44121

★
DARBO VALANDOS

Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:30 iki 
4:00 • Penktadieni 9:30 iki 6:00 • šeštadienį 
9:30 iki 2:30 • Pirmadienį uždaryta. • Pagrin

dinė įstaiga E. 185 St. atidaryta iki 2:30.

Clevelando šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos moki
niai Rytas Urbaitis ir Elena Muliolytė deda vainiką 
prie kryžiaus. Toliau stovi Rimas Jasinevičius ir Linas 
Johansonas. J. Vyšnionio nuotrauka

ti skirtą kalbą pasakė 12-to 
skyriaus mokinys Remigius 
Belzinskas. Po to visi su
giedojo "Marija, Marija" 
ir grįžo į savo klases, kur 
mokytojai papasakojo apie 
šios dienos reikšmę ir Į 
kius prieš 56-ius metus Lie
tuvoje.

Vyresniųjų klasių moki
niai, kurie lanko amerikie
čių gimnazijas jau vasario 
15-tą dieną išdalino apie 
2000 informacinių lapelių, 
priminančius pavergtą Lie
tuvą. Lapelių tekstą paruo
šė ir atspausdino mokiniai 
savo lėšomis. Daugelis lie
tuvių mokinių buvo pasi
puošę trispalviu lietuvišku 
ženkliuku. Katalikiškose

DIRVA

gimnazijose mokiniai pasi
rūpino, kad būtų skaitoma 
malda už Lietuvą. Nors ben
drai amerikiečiai mažai 
kreipia dėmesio dėl paverg
tų tautų laisvės kovai; ta-

vy- čiau matydami jaunųjų mo
kinių ryžtą ir darbą, mo
kyklos administratorius pa
sveikino lietuvius Vasario 
16-tosios proga ir palinkėjo 
laisvės Lietuvai.

Remigius Belzinskas

• 'LRKS 8 kuopos susirin
kimas įvyks sekmadienį, 
kovo 3 d., 12:30 vai. šv. 
Jurgio parapijos mokyklos 
klasėje. Bus renkama nau
ja valdyba. Prašom narius 
kuo gausiausiai dalyvauti.

8 Kuopos Valdyba

ĮDOMIOS DISKUSIJOS 
APIE ŽMOGAUS TEISES 

SOVIETIJOJE
J Clevelandą atvyksta dr. 

Alexander Yesenin-Volpin, 
matematikas, poetas, filo
sofas dėstąs Bostono Uni
versitete, buvęs sovietų po
litinis kalinys koncentraci
nėse stovyklose Sibire ir 
psichiatrinėse ligoninėse. 
Jis buvo areštuotas už poe
mų rašymą ir už filosofijos 
rašinį "Laisvas filosofijos 
traktatas”, o taip pat už 
įrašymą vizos 1968 m. at

vykti į Buffalo mokslinin
kų konferencijom 95 moks
lininkai protestavo dėl jo 
arešto ir to spaudimo pa
galba jis buvo išleistas iš 
kalėjimo, "patarus” išva
žiuoti iš Sovietijos. Jis at
važiavo į Ameriką 1972 m. 
rugsėjo mėn. Dr. A. Yese
nin-Volpin buvo ekspertu 
patarėju Maskvoje žmogaus 
Teisių Komitete Sovietijo
je, kuris sukurtas žinomo 
mokslininko A. Sakharovo. 
Dr. A. Yesenin-Volpin kal
bės City Club Forume kovė 
1 d. tema "žmogaus teisių 
problemos Sovietų Sąjungo
je".

Kovo 1 d., 8 vai. vak. jis 
kalbės C.W.R.U., Hatch au
ditorijoje, Baker Bldg. Tą 
Patį
WZAK-FM radijo nuo 11-12 
vai. nakties.

šeštadienį, kovo 2 d. jis 
kalbės Institute for Soviet 
Studies, John Carroll Uni
versitete grupei žmonių. 
Naktį, šeštadieni, po 12 vai. 
bus WERE radijo. Algis 
Rukšėnas taip pat bus šioje 

vakarą jis kalbės per

radijo programoje. Dr. Ye
senin-Volpin turės pasikal
bėjimą su D. Fuldheim. Jis 
bus TV Chanel 3 sekmadie
nį, kovo 10 d., 11-12 vai. 
ryto.

SLIDINĖJIMO VARŽYBOS
Vasario 16 d. Įvyko šiau

rės Ohio slidinėjimo klubų 
varžybos Peek’n Peak slidi
nėjimo vietovėje. Buvo var
žomasi alpinistinėje slid. 
šakoje — didžiajame slalo
me. Dalyvavo 15 klubų su 
135 varžovais. Nors varžy
bų pradžia ir vėlavo 20 mi
nučių (elektroniniai apara
tai sugedo) varžybomis klu
bai buvo patenkinti. Kietas 
sniegas, panašus į ledą išsi
laikė po varžovų slidėmis 
nepasikeitęs po 270 nusilei
dimų nuo kalno. Kadangi 
slid. klubas "žaibas" šių 
varžybų buvo rengėjas, tik 
du mūsų slidininkai galėjo 
varžytis. Kiti mūsų nariai 
turėjo atlikti tvarkymo dar
bus. Asta Bložytė savo kla
sėje iš.23 varžovių laimėjo 
4-tą vietą. Viktoras čeičys 
klasėje iš 61 varžovo užėmė 
26-tą vietą. Po varžybų įvy
ko iškilmingas medalių įtei
kimas su vaišėmis moder
niose ir gražiose patalpose.

(cv)
REKLAMA SU TORTAIS 

IR ŠOKIAIS
Jei Clevelando "74 Home 

& Flower” parodoje kas ir 
nematė Grandinėlės šokėjų 
(pasirodė tik kartą), tai 
tūkstantinė minia buvo pa
vaišinta grupės mamyčių ir 
Grandinėlės rėmėjų keptais 
pyragais ir svarbiausia 
tortais. Riešutiniai, 
citrininiai, vaisiniai, "napo- 
leoniniai” ir kitais vardais 
vadinami puošnūs kepsniai, 
gabaliukais ir pilname savo 
grožyje, buvo perkami Cle
velando ir tolimesnių Ohio 
vietovių gyventojų. Pirko 
jauni ir vyresni, balti ir 
spalvoti ir ne po vieną kar
tą. Parodos lankytojai net 
unisonu garsiai gyrė: "Ve- 
ry good!” Pirko — iki tor
tų pritrūko.

Tad ”74 Home ir Flower" 
parodoje didžiausias skanu
mynas buvo mūsų moterų, 
Grandinėlės rėmėjų kepti 
tortai. Pats nuostabiausias 
kepsnys, tik retam žinomas 
ar matytas, auksas gelsvas 
raguolis. įvairiais 
kepsniais Grandinėlei para
ma buvo duosni ir gausi. 
Kai kurios šokėjų šeimos 
buvo tiesiog fantastiškos. 
Jos kepė ir kepė . . . Kepė 
už save ir už nekepančias.

Šalia kepsnių Grandinėlės 
lietuviškas kampelis turėjo 
eilę rankdarbių ir knygų, 
šiuos dalykėlius daugumoje 
pirko atskirai gyveną jau 
mišrių šeimų lietuviai.. Sa- 
vatės laike jų teko sutikti 
visą eilę. Jie nuoširdūs. Su
šneka net vieną kitą žodį 
lietuviškai. Prisiminti Gran
dinėlei ir susitikimui, sau 
ar savo lietuviškai pusei, 
jie ryžtasi pirkti staltiesę. 
Ne kum kitam, bet lietuviu

Grandinėlės šokėjos Rydelytė ir Banionytė šoka gėlių 
parodoje. J. Garlos nuotrauka

kui — žentui uošvė nupirko 
visą "Napoleoną".

Kepsniai, rankdarbiai, 
knygelės buvo Grandinėlės 
kampelio materialinė pusė. 
Jai atsverti jauni Grandi
nėlės šokėjai atliko lietuviš
kų šokių programą.

Tai buvo sklandus 
kompaktiškas, nuotaikingas 
grupės pasirodymas. Bend
ram programos pasiseki
mui labai prisidėjo ilgame
tės Grandinėlės kapelos ve
dėjos pagalba. Eilei asmenų 
patiko tiek, kad norėtų ma
tyti grupę savoje bendruo
menėje. Susidomėjo net 
Erie, Pa., kur koncertams 
ruošti organizacija jau tu
rėjo CJevelando "Singing 
Angels”, Alliance Kolegijos 
lenkų ansamblį. Pittsburgho 
universiteto Tamburitzans. 
Tai stiprūs drausmingi, me
niniai vienetai-. Dabar no
rėtų pamatyti Grandinėlę 
su lietuvišku šokiu, rūbais, 
muzika, nuotaikinga pro
grama. Vertas dėmesio pa
kvietimas ne tik Grandinė
lės jaunimui, bet ir visiems 
mums.

L. Sagys

GRANDINĖLĖ KVIEČIA
Nežiūrint laimėjimų ii’ 

nusivylimų, naujiems gru
pės pasirodymams atlikti 
jau dabar į visas Grandinė
lės grupes priimami šokė
jai. šokėjos, muzikantai. 
Kviečiami jauni (11, 12 
metų) ir vyresni. Kviečia
mi, kurie gali skirti tiksliai 
apibrėžtą laiką lietuviškam 
šokiui ir muzikai, kurie tiki 
Grandinėlės ateitimi ir at
liekamo Šokio darbo reika
lingumu. Skambinti: L. Sa-

WANTED JOURNEYMEN
DIE MAKERS

Esperienced reųuested in progressive 
die?< fu research development.
Mušt be able to sėt up work from 
blue prinls and close tolerance. Lead 
man capabilities.
Top wages. good working condition.s 
and fringe benefits.

M & S TOOL & DIE CO.
14440 >72nd AVĖ.

GRANO 1IAVEN, MICH. 
616-842-2581

■ (15-181

Nr. 17—7

gys 368-2955 (iki 5:00 v. p. 
p.), 422-8674 (po 6:00 v. 
vakare. Ateiti tiesiog į 
Grandinėlės repeticijas: 
trečiadieniais 7:00-9:00 va
kare, sekmadieniais 
12:00-3:00 v. po pietų. Re
peticijos vyksta E. Cleve
land YMCA patalpose, kam
pas Lee Rd. ir Euclid Avė.

• Išnuomojamas 6 kam
barių butas 1393 E. 52nd 
St., gerame stovyje. Skam
binti 391-0237. (16-17)

• Apdraudos reikalais ge
riausiu? patarnavimus gau
site kreipdamiesi j Z. Obe- 
ienj tei. 531-2211.

CLEVELANDO MRENDIMIl 
_ _ _  KALENDORIUS

KOVO 2 D. Vasario Šešiolik
tosios minėjimas Lietuvių Na
mų salėje. Pradžia 7 v.v. Ren
gia ALT S-gos Clevelando skr.

KOVO 17 D. Diplomato-poe- 
to J. Baltrušaičio paminėjimas 
Lietuvių Namuose. Pradžia 4 
vai. p.p.

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

BALANDŽIO 20 D. Pavasari
nis balius. Rengia Liet. Inž. ir 
Architektų S-gos Clevelando sk. 
ir Ohio Liet. Gydytojų D-ja Lie
tuvių Namuose. Pradžia 7:30 v.

BALANDŽIO 20 D. Vysk. M. 
Valančiaus lituanistinės mokyk-, 
los pavasario balius.

BALANDŽIO 28 D. Grandinė-1 
lės pasirodymas CCC Teatre,

GEGUŽĖS 4 D. A. Kairio dra
ma iš 1941 m. sukilimo. Nauj.pa- 
rapijos salėje.

GEGUŽES 5 D. birutiečių pa
rengimas.

GEGUŽES 12 D. Skulptoriaus 
P. Baltuonio kūrinių paroda 
Europa Travel Service salėje. 
Rengia Korp. Giedra.

GEGUŽES 19 D. Motinos' die
nos minėjimas. Rengia šaulių 
kuopos motery sekcija Lietuvių 
Namuose. Pradžia 4 vai. p.p.

SPALIO 12 D. Dirvos balius 
Lietuvių Namų salėje.

LAPKRIČIO 2-3 D. Lietuvos 
kariuomenės šventės minėji
mas. Rengia LVS Ramovė.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai; J. JANUSAIT1S ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

I
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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Inž. Eugenijus Bartkus 
ir inž. Jonas Jurkūnas, bu
vę ALT S-gos pirmininkai 
pirmieji prisiuntė Sąjungos 
leidžiamai Tautinės Minties 
Keliu paremti po 100 dole
rių.

Inž. Vincentas Gruzdys 
50 dol. ir B. E. Vigelis 20 
dol. Kiti po mažiau.

ALT S-gos valdyba reiš
kia nuoširdžią padėką vi
siems.

• Korp! Neo-Lithuania 
New Yorke rengia iškilmin
gą sueigą š. m. kovo mėn. 
9 d., šeštadienį, 8 vai. vak. 
Kultūros židinyje. Paskai
tai iš Chicagos atvyksta 
Korporacijos Vyr. Valdybos 
vicepirmininkė senjore Au
dronė Pavilčiūtė. Sueigoje 
bus paminėta Vasario 16 d. 
šventė ir Korporacijos Gar
bės nario Lietuvos Prezi
dento Antano Smetonos gi
mimo ir mirt'" sukaktys. 
Po sueigos ’ ;ė ir pa-
silinksminim . {viečiami

dalyvauti visi korporantai- 
ės ir svečiai.

ĮDOMI PASKAITA
ALIAS Detroito skyriaus 

valdyba kovo 3 d. 12 vai. 
Kultūriniame Centre, ruošia 
viešą paskaitą ir ALIAS na
rių susirinkimą.

Architektas - dailininkas 
Algimantas Bublys skaitys 
paskaita apie Europos mo
derniąją architektūrą. Pa
skaita bus iliustruota skaid
rėmis.

Visi lietuviai, o ypatin
gai inžinieriai ir architek
tai, kviečiami j šią paskaitą.

Tuojau po paskaitos įvyks 
trumpas ALIAS Detroito 
skyriaus narių susirinki
mas, kurio metu bus svars
toma Š-gos praplėtimo rei
kalas, įtraukiant platesnius 
profesionalų sluoksnius j 
sąjungą.

Į paskaitą įėjimas nemo
kamas.

East Chicagoje, Ind. prie rotušes pakeliant Lietuvos trispalvę. Pirmas iš kairės: 
kalba ALT skyriaus pirm. A. Vinickas.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PASKELBIMO
MINĖJIMAS EAST CHICAGOJE A. JUODVALKIS

A. A.

EDVARDUI BAJERČIUI

staiga mirus, jo broliui — ALT S-gos

Bostono skyriaus nariui BRONIUI BA

JERČIUI reiškiame gilią užuojautą

ALT S-gos Bostono Skyriaus
Valdyba

, A •

A.A.

ONAI ZORSKIENEI

mirus, vyrą PIJŲ, sūnus JONĄ ir RO

MĄ nuoširdžiai užjaučiu

Petras Milašius

Mielai

STASEI VAITKIENEI 
mirus, jos vyrui EDMUNDUI, dukrai GINTAI, 

sūnui VYTAUTUI ir jų šeimoms nuoširdžią užuo

jautą reiškia

Marija Valiukėnienė 
Deli ja Valiukėnaitė

A. A.

MARIJAI NARUŠIENEI
mirus, jos seserį ELENĄ, svainį ANTANĄ ir 

sūnėną ALGI RUKŠĖNUS nuoširdžiai užjaučiame 

ir kartu su jais liūdime

Stasys ir Lina Slabokai

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 56-tas meti
nes suruošė ALTos Lake 
apskr. skyrius, kuriam nuo 
pat įsisteigimo vadovauja 
Albertas Vinickas.

Minėjimas pradėtas šeš
tadienį, vasario 16 d., 8 vai. 
ryto per Hammondo radiją. 
Vietos prekybininkas Irw- 
ing Lewin, kaip ir kitais 
metaais, užleido savo radijo 
pusvalandį mūsų reikalams. 
Perduotas Lietuvos himnas 
ir lietuviška muzika. Pasi
kalbėjimo forma prisimin
ta Lietuvos praeitis ir da
bartinė padėtis. Pasikalbėji
mą pravedė pats Irwing
Lewin, o iš lietuvių dalyva
vo studentė Aušra Aukštuo
lytė, alumnas Julius Valei
ka ir Jonas Pečiulis.

Esant gražiam orui, 9 vai. 
ryto, didokas būrys lietuvių 
susirinko prie miesto val
dybos rūmų dalyvauti tau
tinės vėliavos pakėlime. Lie
tuvišką vėliavą pakėlė Da
lia Aukštuolytė ir Rasa Do
markaitė, dalyvaujant Vy
tauto posto legijonieriams 
su savo vėliava.

žodį tarė pirm. A. Vinic
kas, miesto valdybos atsto
vas, prekybininkas Irw. 
Lewin ir minėjmui rengti 
k-jos pirm. K. Valeika.

Po vėliavos pakėlimo da
lyviai susirinko Į restoraną 
pusryčiams. Pusryčių me
tu taip pat pasikeista kal
bomis. Burmistro atstovas 
pasidomėjo, kad tik lietu
viai savo šventės dieną pa
kelia vėliavą, o kitos tauty
bės tuo visai nesrūpina, 
nors daugumoje miesto gy
ventojai susideda iš dauge
lio etninių grupių.

Vasario 17 d., sekmadie
nį, minėjimas buvo tęsia
mas bažnyčioje. Mergaitės, 
tautiniuose rūbuose, įeinan
tiems prisegė tautinę vėlia
vėlę. Lietuviškas mišias lai

Vasario 16 minėjimo dalis prezidiumo. Iš kairės: kon
gresmanas Ray Maden, klebonas kun. Ig. Vichuras ir ALT 
skyr. pirm. A. Vinickas.
kė klebonas kun. Ig. Vichu
ras, o tai dienai pritaikytą 
pamokslą pasakė kun. Pov. 
Jakulevičius. Muzikui A. 
Giedraičiui pritariant var
gonais, didesnės sudėties 
choras pagiedojo lietuviš
kas giesmes,.o pamaldas bai
gė Lietuvos himnu. Bažny- 
čoje dalyvavo lietuviška 
trispalvė ii- Vytauto posto 
vėliava.

5 vai. vakare minėjimas 
buvo tęsiamas šv. Pranciš
kaus lietuvių parapijos sa
lėje. Be įprastinių ceremo
nijų: vėliavų įnešimo, him
nų, priesaikos, minėjimą 
pradėjo skyr. pirm. A. Vi
nickas ir tolimesnį vadova
vimą perdavė klebonui kun. 
Ignui Vichurui. Invokaciją 
sukalbėjo šv. Kazimiero 
liet, parap., Gary klebonas 
kun. dr. Ig. Urbonas.

Minėjimas pradėtas me
nine dalim, kurią išpildė so
listė Giedraitienė ir vyrų 
sekstetas, akomponuojant 
muzikui A. Giedraičiui. So
listė ir sekstetas taip su
jaudino savo dainomis, kad 
susirinkusiems vaitojant ir 
gausiai plojant, turėjo kar
toti.

Po meninės dalies, savos 
šeimininkės, susirinkusius

Hammondo, Ind. radijo stoty įteikiant I. Levnnui do
vanėlę. Sėdi iš kairės: Inving Lewin, E. Chicagos meras 
R. Pastrick. Stovi: ALTskyr. pirm. A. Vinickas ir J. Aukse
lis.

pasotino karšta vakariene.
Pasisotinę ir atsigaivinę 

išklausėme šiai diena pri
taikytų kalbų, šiais metais 
į minėjimą nesiteikė atvyk
ti nė vienas burmistras, o 
atsiuntė tik savo atstovus. 
Šią šventę savo dalyvavimu 
pagerbė mūsų disrikto kon
gresmanas, nuolatinis mi
nėjimų dalyvis ir geras lie
tuvių draugas Ray Madden. 
Vėliau pasiėmė rezoliuciją 
su savim ir pažadėjo pa
skelbti kongreso rekorduo
se.

Lietuviškai reikšmingą 
kalbą pasakė ALTos atsto
vas dr. K. Šidlauskas.

Kaip ir kitais metais, mi
nėjimas buvo pravestas da
linai angliškai, nors daugu
ma dalyvų buvo lietuviai. Į 
šiuos minėjimus ateina dar 
senųjų ateivių, bet jų ei
lėms retėjant, mažėja ir da
lyvių skaičius.

Laisvinimo reikalams su
rinkta gana graži suma
$600.00.

Minėjimo metu buvo nu
matyta pagerbti prekyb. 
Irtving Lewin, bet jis buvo 
netikėtai iškviestas j India- 
napolį ir minėjime negalėjo 
dalyvauti. Pagerbimas buvo 
įvykdytas radijo stotyje 
(kitą dieną). Jam buvo 
įteikta iš gintaro padaryta 
lietuviškais motyvais dova
nėlė. Įteikė pirm. A. Vinic
kas su J. Aukseliu, dalyvau
jant East Chicagos bur
mistrui R. Pastrick, tik ką 
grįžusiam iš Meksikos. Ta 
pačia proga Irwing Lewin 
ir vėl savo pusvalandį pa
skyrė lietuvių reikalams ir 
gerokai pakeiksnojo komu
nistus.

COSMOS PARCELS EXPRE$S 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metų skubiai ir 

tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant 

DOVANAS-SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
TJSTIJĄ, 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 21ST,
(Tarp 51 ir 52 g-vės)

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

SKYRIAI:
New York, N. Y. 10003, 45 iSecond Avenue___ Tel.: 254-5456
New York, N.Y., 10011, 135 W. 14 St............................... CH 3-2583
Boston, Mass. 02118, 271 Shawmut Avenue________542-1767
.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. 60608, 3333 S. Halsted Street ........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 
Grand Rapids. Mich. 49504, 636-38 Bridge St, N.W. 458-2256 
Hartitramck, Mich. 48212. 11333 Jos. Campau Avė. ..365-5255 
Hartford, Conn. 06106, 518 Park St.........  . ............ 246-9473
Lakewood, N. J. 08701, 241 Fourth St.  ............363-8569
Lo»-Angeles, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd.___ 261-2994
Nėw 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
Philadel^hia, Pa. 19122, 1214 N. 5tb St............................PO 3-4818
Philadelphia. Pa. 19141, 4925 OJd York'Rd. ...„.763-4818 
Pittsburgh, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street........... 481-2750.
San Francisco, Calif. 94115, 1826 DivisaderoSt.. ..;.346-1571 
Wfiterbury, Conn. 06708, 905 Bank Street . ................... 756-6766
Woodhaven, X. Y. 11421, 94-08 Jamaica Avė. _r.441-4712 
Worcester, Mass. 01610, 144 Millbury Street_____ 798-2868
Youngstawn, Ohio 44503, 309 W. Federal Street___ 743-0440
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