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ILIUSTRUOTAS TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NORI NURAMINTI 
EUROPIEČIUS

VICEPREZIDENTO KELIONĖ Į EUROPĄ TU
RI PADEMONSTRUOTI WASHINGT0N0 NE
SUMAŽĖJUSI DĖMESĮ. SENAJAM KONTINEN
TUI IR NURAMINTI BŪKšTAVIMUS, KAD 
AMERIKIEČIAI, SIEKDAMI SUSITARIMO SU 
SOVIETAIS, GALI IŠDUOTI EUROPIEČIŲ IN

TERESUS.

-------------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS -----------

Kai prezidentas Kennedy, 
ieškodamas sovietų drau
gystės, pirmiausia patyrė 
smūgį — Berlyno Mūrą, jis 
į Berlyną pasiuntė vicepre
zidentą L. B. Johnsoną. Po 
šešių metų situacija pasi
kartojo. Prezidentas John
sonas, pats nenorėdamas ir 
negalėdamas vykti, susirū
pinusiems europiečiams nu
raminti pasiuntė su jais pa
sikalbėti savo vicepreziden
tą Hubertą Horatio Humph- 
rey.

Europiečius neramina dvi 
JAV užsienio politikos in
tencijos. Vietnamo karas 
nukreipė-JAV dėmesį į piet
ryčių Aziją, o pastangos 
susitarti su sovietais dėl 
atominių ginklų nedavimo 
kitom valstybėm, atseit dėl 
dabartinio monopolio išlai
kymo, verčia Europos vals
tybes, ypač Vokietiją ir 
Italiją (ir ne Europos vals
tybes kaip Japoniją ir In
diją), būkštauti, kad ame- 

. rikiečių-sovietų atom i n ė s 
energijos kontrolė ilgainiui 
jas pavers tik trečiaeilėmis 
valstybėmis, priklausomo
mis nuo 'monopolistų’ malo
nės.

Kai kada atrodė, kad 
Washingtonas, užimtas mi- 
nėtom problemom, visai už
miršo savo sąjungininkus 
Europoje, kurie JAV turė
tų būti svarbesni už viet
namiečius. Kiekvienu atve
ju, kaip mes jau čia kelis 

Reikalauja nepriklausomybes...

Latvių Bendruomenės Chicagoje kovo 4 d. suruoštame priėmime 
Illinois senato ir kongreso atstovai perdavė Illinois kongreso pri
imtą deklaraciją, kurioj pasisakoma, kad Pabaltijo valstybėms bū
tų suteikta nepriklausomybė. Priėmime dalyvavo ir Lietuvių Bend
ruomenės atstovai. Nuotraukoje: LB Centro vaidybos pirm. J. Ja
saitis, senatorius E. Bennet, kongresmanas J. Wolf ir LB Chicagos 
apyg. vicepirmininkas K. Avižienis. V. Noreikos nuotrauka

kartus minėjome, Johnsono 
a d m i nistracija, privertusi 
buvusį Vokietijos kanclerį 
Ludwigą Erhardą pirkti 
Amerikoje ginklų už 500,- 
000,000 dolerių, privedė 
prie jo atsistatydinimo. 
Naujas kancleris Kiesinge
ris Washingtonui neturėjo 
jokių simpatijų. Jis net pa
brėžė, kad vokiečiai, kurie 
tikėjo Amerikos draugišku
mu, turėję karčiai nusivilti.

Rezultate 1) Kiesingeris 
gavo amerikiečių sutikimą, 
kad vokiečiai pirktų ne 
Amerikos ginklų, bet tik 
JAV iždo paskolos lakštus, 
(ką jiems jau siūlė Erhar- 
das), 2) Bonną skubiai ap
lankė JAV delegatas Žene
vos derybose su sovietais 
dėl atominių ginklų neiš- 
plėtimo sutarties Foster, 
kuris Kiesingerio vyriausy
bę painformavo apie dery
bų eigą ir pažadėjo nesiū
lyti sovietams tokio sutar
ties teksto, kuris neturėtų 
vokiečių pritarimo (Erhar- 
do vyriausybė apie derybų 
eigą visai nebuvo informuo
jama) ir 3) pats preziden
tas Johnsonas Kiesingeriui 
parašė ranka 4 puslapių 
laišką. Tame laiške Johnso
nas pabrėžė, kad Amerikai 
reikalinga vokiečių parama 
tiek pat, kiek vokiečiams 
Amerikos, ir pareiškė vil
ties netrūkus asmeniškai 
susitikti su kancleriu Schau- 
burgo pilies rūmuose.

Nespėjo Kiesingeris at
sakyti į tą laišką, kai iš 
Washingtono atėjo prane
šimas, kad prezidentas 
Johnsonas, kuris šį mėnesį 
važiuoja į Urugvajų Loty
nų Amerikos prezidentų 
konferencijon, į Europą 
siunčia v i c e p r e z i dentą 
Humphrey. Kiesingeris ta
da paskubėjo atsakyti, kad 
galutinai susitarus dėl ame
rikiečių ir britų kariuome
nės Vokietijoje finansavi
mo, t. y. dėl padengimo da
lies užsienio valiutos, ku
rią amerikiečiai ir britai iš
leidžia Vokietijoje stovin
čios kariuomenės reikalams, 
ir atsižvelgus į Vokietijos 
interesus atominės energi
jos srityje, nebūtų jokių 
kliūčių draugiškam išsiaiš
kinimui apie NATO ir Eu
ropos ateitį bei jos bend
ram planavimui.

Panaši situacija buvo ir 
yra Washingtono santy
kiuose su kitomis Vakarų 
Europos valstybėmis. Jas 
visas dabar turi nuraminti 
iškalbus v i c e prezidentas, 
kuris numato apsilankyti 
Haagoje, Romoje, Berlyne, 
Paryžiuje, Briuselyje ir du 
kartus Bonnoje — čia jis 
jau buvo kovo 29-30 dieno
mis neoficialiai JAV amba
sadorių Europoje konferen
cijoje, o balandžio 6 ir į 
dienomis oficialiam vizitui 
Bonnai ir Vakarų Berlynui.

NEBĖRA

PALECKIO
Nebėr Paleckio ir so

vietinių "parlamentarų" 
delegacijoj. Kovo pabai
goj įvyko Tarpparlamen
tinės Sąjungos pavasa
rinė sesija, Palmos 
mieste, Majorca saloj 
(Ispanijoj). Sovietų dele
gacijai šiuose susirinki
muose eilę metų pirmi
ninkaudavo J. Paleckis. 
"Garsiausias" jo daly
vavimas buvo Australi
joj... Po to, pereitą ru
denį, jis dar pirmininka
vo tai delegacijai Tehe
rane, pavaduodamas ne
tikėtai susirgusį pirmi
ninką. Dabar toj delega
cijoj buvo penki rusai ir 
pirmininkas — J. Peive, 
latvis. (Žr. Sov. Litva, 
kovo 23). (ELTA)

MIRĖ A. JURGUTIS
Kovo 17 d. mirė Kauno 

Medicinos Instituto norma
linės anatomijos katedros 
vedėjas docentas Arturas 
Jurgutis, 58 m. amžiaus. A. 
Jurgutis baigė V. D. U. me
dicinos fakultetą Kaune 
1939 metais, bet jau nuo 
1947 metų buvo to fakulte
to anatomijos katedros jau
nesnysis laborantas ir nuo 
to laiko beveik nebebuvo iš- 
siskvres su ta katedra.

(ELTA)

IŠĖJO LEDAS...
Ledas Lietuvos upėse 

šiemet išėjo kovo pradžioj, 
bent dvi savaites anksčiau, 
negu paprastai. Tad ir pot
vyniai Lietuvos upėse šie
met buvo mažesni, negu vi
dutiniai. žymiau patvinu- 
sios buvo tik mažosios upės, 
kurių vagos netalpios. (E)

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Chicagos skyriaus naujoji valdyba savo pirmame posėdy pa
siskirstė pareigomis ir aptarė skyriaus ateities veiklos programą. Nuotraukoje naujoji valdyba. Sėdi 
iš kairės: vicepirmininkas Ūkio reikalams Kazys Matutis, iždininkė F ilina Braunienė, pirmininkas Pet
ras Vėbra, vicepirmininkas kultūros reikalams dail. Antanas RUkštelė ir sekretorė Bronė Paplėnienė.

V.A. Račkausko nuotrauka

Baltijos valstybių atstovai Anglijoj 
akredituotų diplomatų sgraše

Akivaizdžiai pasitvir
tina D. Britanijos už s. 
reik, ministerijos pati
kinimai, kad Baltijos 
valstybes liečiąs vasa
rio 13 d. paskelbtasis 
susitarimas su Sov. S- 
ga dėl tam tikrų atsi
skaitymų nereiškia Bal
tijos valstybių okupaci
jos pripažinimo de ju
re. Vienas iš regimųjų 
to pasitvirtinimo ženk
lų yra ir ką tik išleistas 
oficialus Londone akre
dituotų diplomatinių at
stovų sąrašas, kuriame 
Baltijos valstybių dip
lomatiniai atstovai te
bėra prideramai įrašy
ti.

Kaip kalbamojo atsi
skaitymo reikalams ga
lės būti paliestas Bal
tijos kraštų D. Britani
joj saugomasis auksas 
bei kitos vertybės, dar 
nėra paaiškėję. Tas tur
tas atsiskaityme galėtų 
būti panaudotas tik D. 
Britanijos vyriausybei jį 
tam tikslui konfiskavus, 
— vyriausybės potvar
kiu ar tam tikru parla

— Kas yra taika, mano sūnau? Mao Tse-tungas sako, kad tu gal būt ži
nosi, kai būsi 4o metų amžiaus!...

mento išleistinu įstaty
mu. Tai yra susiję su ei
le dar neišspręstų teisi
nių klausimų.

Lietuvos atstovybė ir 
Anglijos lietuviai tuo rei' 
kalu veikliai susisiekia 
su atitinkamomis įstai
gomis ir su parlamento 
nariais. Vliko valdyba 
vienais keliais ir Balti
jos Valstybių Laisvės Ta
ryba (Baltic Statės Free- 
dom Council) kitais šio
mis dienomis irgi jau pa
darė bei darys atitinka
mų žygių. Esamoji padė
tis masinio pobūdžio 
veiksmų šiuo metu ne
reikalauja. (ELTA)

IŠ VISO PASAULIO

* VIETKONGO PARTIZANŲ 
9-oji divizija išnaikinta, pakliu
vusi j savovadovybės propagan
dinių tikslų pinkles.

Komunistinė vadovybė Viet
name, matydama, jog frontinia- 
me kare laimėti prieš galin
gesnę Amerikos kariuomenę ne 
gali, nutarė paaukoti tūkstan

čius savo karių gyvybių nors 
didesniam lokaliniam laimėji
mui, kad paveikus Amerikos vi
suomenę taikos derybų pusėn. 

Keliuose aštriuose mūšiuose 
šiomis dienomis žuvo 8.000 
Vietkongo partizanai, jokio lai
mėjimo nepasiekę.

Amerikiečiams iki šiol vis 
dar nepavyko surasti bazės,ku
rioje randasi vyr. Vietkongo šta
bas. O jį saugo fanatiškiausi 
70-sios divizijos daliniai.

* DIDŽIŲJŲ TELEVIZIJOS 
stočių artistų ir pranešėjų uni
jos streikas tęsiasi, programas 
užpildant filmomis ir būtinus 
pranešimus darant stočių vado
vybės nariams.

Unija, tarp kitko, reikalauja 
325 dol. savaitinės algos pra
nešėjams ir didesnio nuošim
čio iš skelbimų.

* STREIKUI RUOŠIASI ir di
džioji "teamsterių" -- sunkve
žimių vairuotojų -- unija. Uni
jos nariai daugelyje vietovių di
dele balsų dauguma jau pasisa
kė už streiką, jei sunkvežimių 
bendrovės nenusileis derybose 
unijos reikalavimams.

* SPECIALŪS JAV kariuome
nės patarėjai dalyvauja Bolivijos 
kariniuose veiksmuose prieš 
apsuptus komunistų partizanus.
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PASKUTINIS POSĖDIS <»
/

Ministeriai susirinko naktį į prezidentūrą svarbiam 
posėdžiui — apsvarstyti sovietu ultimatume;...

Šiomis dienomis iš spaudos išėjo buvusio Lietuvos 
žemės ūkio ministerio Juozo Audėno atsiminimų knyga 
"Paskutinis posėdis", kurioj pasakojama apie Lietuvos 
laisvos vyriausybės paskutinius sprendimus ir tų istorinį 
posėdį, kada buvo svarstomas sovietų ultimatumas.

Čia spausdiname iš knygos "Paskutinis posėdis" vie
no skyriaus ištrauką. Knygą išleido leidykla Romuva. 
278 psl. Kaina $4.00. Galima įsigyti Dirvoje.

Tai paprasti, visiems žino
mi ir suprantami dalykai. Iš 
prezidento buvo laukta ko nors 
daugiau, negu įrodinėjimų, kad 
sovietai neturi teisės kištis į mū - 
sų vidaus reikalus. Būtų buvę 
pravartu išgirsti galimos oku
pacijos įvertinimo, pasiruošimo 
gelbėti tai, kas dar galima iš
gelbėti, be to, ir tolimesnės 
Lietuvos padėties įvertinimo. 
Deja, tokios analizės jis nepa
darė. Matyti, ir jis pats tokių 
klausimų nebuvo anksčiau nei 
svarstęs, nei pergalvojęs. La
bai gaila, kad tame posėdyje ne
buvo užs. reik. min. Urbšio, ku
ris, nors ir panašių samprota
vimų vyriausybei niekada nebu
vo dėstęs, bet vis tik atsargu
mo dėlei, 1940 m. geg. mėn. 
paskyrė Stasį Lozoraitį (Lietu
vos atstovą Romoje) diploma
tijos šefu, galimos Lietuvai ne
laimės atveju. Jo pavaduotojais 
buvo paskirti Jurgis Šaulys ir 
Petras Klimas. Apie šį patvar
kymą vyriausybės nariai nebuvo 
painformuotu Aš apie tai suži
nojau tik po karo, gyvendamas 
Vokietijoje. Labai gaila, kad 
Urbšys tokio klausimo neįnešė 
į jokį vyriausybės posėdį, nors 
apie tai ne kartą kaikurių minis ■ 
terių buvo užsiminta. Ar tokį pa
skyrimą telegramos keliu Urb
šys padarė grynai savo inicia
tyva, ar su prezidento ir min. 
pirmininko žinia, nežinia. Tur 
būt, tas liks dar kuriam laikui 
paslaptim.

Gaila, kad posėdyje nedalyva
vo ir E. Galvanauskas, kuris, 
gal būt, buvo geriausiai paži
nęs ne tik krašto vidaus reika
lus, bet ir valstybės padėtį tarp - 
tautiniuose santykiuose. Jis, 
nors ir staiga užkluptas, pajėg
davo bet kurį klausimą giliai ir 
sumaniai analizuoti.

Po prezidento kalbos, kaip ir 
reikėjo laukti, paėmė žodį min. 
pirm, pavaduotojas K. Bizaus 
kas, gana energingais ir trum
pais žodžiais pasisakydamas, 
kad ultimatumą reikia priimti. 
Jis klausė, kodėl dar iki šiol 
neatsistatydinęs min. pirm. Mer
kys, kas tokioje padėtyje būtų 
visai suprantama?

Nemaloniai nuteikė posėdžio 
dalyvius toks energingas Bi
zausko pareiškimas dėl Mer
kio neatsistatydinimo, nes tai 
buvo visai 
je.

Kas dėl 
atidavimo 
paprastas
juos tardysiąs Lietuvos tardy
tojas ir teisiąs Lietuvos teis
mas.

Panašiai pasisakė ir Mer
kys.

A. Smetona į tai tuoj reaga
vo, kad jis, kaip resp. pre
zidentas, šito nedarysiąs.

K. Bizausko karšta ir ener
ginga kalba, reikalaujanti, kad 
Merkys atsistatydintų, atrodė, 
lyg lengvapėdiška pažiūra. Ar
gi sovietų ultimatumą reikia ver
tinti, kaip Merkio vadovaujamos 
vyriausybės nevykusią politi-- 
ką Sov. S-gos atžvilgiu? Bi
zauskas negalėjo nežinoti ko 
nors apie Maskvos - Berlyno 
sutartį Lietuvos sąskaiton. Be 
to, jis nuo pat Nepriklausomy
bės atstatymo akto paskelbi
mo, kurį ir pats pasirašė, visą 
laiką buvo valstybinio gyvenimo 
viršūnėje, ypač tarptautiniuose 
darbuose.

Po Bizausko kalbos ir Sme
tonos replikos užstojo dar ne
jaukesnė tyla. Dabar jau turė
jome trijų, daugiausiai politi
koje patyrusių, vyrų visai skir
tingas nuomones. Tas dar labiau 
kėlė nervų įtampą, dar labiau 
vertė susikaupti, dar labiau kon
troliuoti savo mintis ir jausmus, 
dar giliau pažvelgti į Lietuvai 
gręsiančią prarają. Kiekvieną 
posėdžio dalyvį kankino žaibo 
greitumu pralekiančios mintys. 
Kaip, reikia pasisakyti, ką tavo 
žodis ar nusistatymas turi reikš -

ne laiku ir ne vieto-

Skučo ir Povilaičio 
teisman, tai būsiąs 

formalumas, nes

ti, ką jis gali nusverti? O svar
biausia, kokios bus pasekmės? 
Klausimas didelis, baisus, rei
kalingas svaraus ir labai grei
to sprendimo dėl visos tautos, 
dėl savo valstybės ateities ir jos 
tolimesnio likimo.

Mano supratimu, svarbiau
sias sovietų ultimatumo reikala
vimas buvo įsileisti neribotą 
raud. armijos skaičių. Įsileisi 
be pasipriešinimo -- bus okupa
cija, nesutiksi įsileisti -- bus 
karas ir visvien okupacija, nes 
karą laimės sovietai.

Laikantis tik principo, neabe
jotinai reikia nuo užpuoliko gin
tis visomis turimomis priemo
nėmis, įjungiant visą tautą į 
krašto gynybą. Karą pradedan
tysis turi laiko pergalvoti ir ap
svarstyti ne vien kaip ir kada 
karą pradėti, bet, svarbiausia, 
ir kaip jį užbaigti. Tačiau stai
giai užpultoji Lietuva buvo pri
spausta prie sienos Vokietijos, 
kuri tuo metu kariavo su dide
le pasaulio dalimi. Vokietija 
nebūtų mums padėjusi, o iš 
kitur ne tik pagalbos, bet ir ge
ro žodžio neteko laukti. Beliko 
tik du galimi keliai:

a) gintis nuo užpuoliko savo 
turimomis jėgomis, ar

b) žiūrint karo eigoje gali
mų netolimų įvykių, pasiduoti, 
kad tauta kuo mažiau nukentė
tų.

Teko apsispręsti ne dėl įvy
kio pradžios, bet dėl jo pabai
gos ir galimų pasekmių.

Man tuojau prieš akis pra
bėgo I Pas. Karo baisūs kraš
to sunaikinimo vaizdai. Busi
masis karas su sovietais būtų 
buvęs kurkas modernesnis ir 
daug daugiau naikinantis. Šiuo 
atveju, karas turėjo būti visuo
tinas. Jei gintis nuo užpuoliko, 
tai reikia gintis iki paskutinių
jų. Būtų reikėję ne tik aktyvią
ją kariuomenę, kurios mes tada 
turėjome tik apie 20,000 vyrų 
(mažesnį skaičių, negu krašte 
buvusios sovietų įgulos) tuojau 
sukelti, bet pašaukti kovon šau - 
liūs (apie 70,000), visą jaunimą 
ir visą tautą, — jos pajėgiausią 
dalį.

Kariauti prieš bolševikus bū
tų ėjusi visa tauta, jei tik ji 
būtų buvusi pašaukta. Bet šita
me visuotiname kare su šimte 
riopai didesniu priešu negalėjo 
būti jokios apsigynimo vilties. 
O tokio karo pasekmės būtų bu
vusios neišpasakytai baisios.

Tautos ar valstybės apgyni
mui, jei jis kiek įmanomas, ga
li būti aukojama daugiau, negu 
pusė krašto gyventojų. Bet, ar 
verta tokią didelę auką atiduoti, 
kuomet prieš akis stovi ne per
galės viltis, bet aiškus ir visiš
kas pralaimėjimas?

mi ne tik Prancūziją, bet ir Bel
giją su Olandija.

Tuo metu, kai buvo baigia
ma užimti visa Prancūzija, ke
lių mūsų ministerių su kitais 
valstybės pareigūnais,atsitikti
nai Min. Tarybos patalpose susi
tikus, privačiame pasikalbėjime 
buvo ilgai ir atvirai diskutuota 
ir tolimesnė ano meto karo pa
dėtis. įdomu, kad devynių asme
nų, dalyvavusių tame pasikalbė
jime, nuomonės visiškai sutapo 
galutinėje išvadoje, kad Vokie
tija karą jau pralaimėjo, nežiū
rint tuometinio Vokietijos 
triumfo. Mums atrodė, kad žlu
gus Prancūzijai, sukils visos pa
saulio jėgos gelbėtis nuo vokie
čių. Tarp gyviau savo nuomonę 
pareiškusių buvo A. Merkys, 
V. Mašalaitis, dr. K. Jokantas, 
E. Galvanauskas, gen. V. Vit
kauskas, inž. J. Augustaitis, K. 
Bizauskas ir aš.

Šis visiškas nuomonių sutapi
mas man padarė didelį ir neiš
dildomą įspūdį. Mat, turiu sa
votišką pažiūrą į kolektyvinės 
nuomonės susiformavimą, kuo
met ji formuojama be jokių vi
dinių ar kitų tendencijų, kuomet 
ji yra visai laisva nuo bet kurių 
įtakų, norų, baimės ir pan. Jei
gu klausimas kolektyve laisvai 
svarstomas, dėl jo laisvai reiš
kiamos nuomonės, panaudojami 
prieš ir už vispusiški argumen
tai, tuomet daugumos nuomonės 
padarytas nutarimas ar tik pa
sisakymas yra teisingas. Tos 
diskusijos mano tokią nuomonę 
dar labiau sustiprino.

Bet to meto Lietuvai buvo ir 
karo pusė, kuri buvo daug 
esnė, negu įsitikinimas, 
Voketija karą pralaimės, 
kita pusė mums buvo vir-

paskaitydavo ir mūsų atstovų 
svetimose valstybėse prane
šimus. Bet svarbesnius prane
šimus jis duodavo min. pirminin
kui.

Kartą gegužės mėn. Merkys 
ir aš važiavome iš Kauno į Vil
nių greitąja automatrica. Norė
jome vietoje susipažinti su at
bėgusių internuotų lenkų esamą
ja padėtimi ir jiems teikiama 
Tarpt. Raud. Kryžiaus pagal
ba. Kartu turėjome aplankyti ir 
Lietuvos agronomų suvažiavi
mą. Nors kelionė tetruko tik 1 
vai. 10 min., visvien Merkys iš
siėmė ilgoką laišką ir davė man 
paskaityti. Tai buvo mūsų at
stovo Berlyne Kazio Škirpos pra
nešimas. Su dideliu įdomumu 
perskaičiau mūsų nepaprasto pa
siuntinio ir įgalioto ministerio 
išsamų pranešimą, pilną aktua
lijų ir svarstymų. Kadangi Škir
pa jau 10 metų buvo išbuvęs Ber
lyne, jis turėjo labai plačias pa
žintis ir gerus informacinius 
šaltinius tiek kariniame, tiek 
diplomatiniame sektoriuje. To
dėl ir jo pranešimai būdavo sva
rūs ir išsamūs.

Merkys tą pranešimą jau bu
vo skaitęs. Greitomis pasidali
nome mintimis. Atrodė neabejo
tina, kad Sovietų Sąjungos --Vo
kietijos karas nebe už metų, o 
tik mėnesių. Kiek Vokietijos žy
gis palies Lietuvą, per kurią jie 
neabejotinai praeis, nebeteko 
diskutuoti, nes traukinys įvažia
vo į Vilniaus stotį.

Toji prielaida, kad vokiečių 
— rusų karas neišvengiamas, 
man buvo lyg ir orientacinis to
limesnės tarptautinių įvykių per
spektyvos taškas, svarstant so
vietų duotąjį Lietuvai ultimatu
mą.

kita 
rea] 
kad 
Toji
tusi beveik realiu faktu: tai Vo
kietijos - Sovietų Sąjungos ka
ro galimybės, dėl kurių Lietu
voje, tur būt, niekas neabejojo. 
Tai buvo visai atvira prielai
da, nežiūrint visų nacių - bol
ševikų "draugiškų" ir "nepuo
limo" sutarčių. Tradicinis vo
kiečių ieškojimas erdvės Ry
tuose (Drang nach Osten) Hit
lerio koncepcijoje buvo jau per 
daug stipriai sukoncentruotas. 
Juk ne dėl ko kito Hitleris ir 
karą pradėjo, 
vės.

kaip tik dėl erd-

Ministerių 
džiuose buvo 
čius visus darbotvarkės punk ■ 
tus, išklausyti užs. reik, minis 
terio informacinius prane
šimus. Be to, Urbšys dažnai

Tarybos posė- 
įprasta, apsvars-

Bet grįžkime atgal į pre
zidentūroje - tebesitęsiantį vy
riausybės posėdį.

Kadangi, kaip anksčiau minė
jau, pagrindinis ultimatumo rei
kalavimas buvo įsileisti neribo
tą raudonosios armijos karių 
skaičių, todėl aš, paprašęs žo
džio, apie tai ir tekalbėjau. Aiš
kinau, kad mūsų pasipriešini
mas ginklu iššauktų karą su so - 
vietais, per kurį Lietuva nepap
rastai daug nukentėtų. Būtų iš
naikinta daugybė gyventojų, bū
tų sugriauta daug kas, ką per 22 
nepriklausomo gyvenimo metų 
esame pastatę ir sukūrę. Kartu 
būtų sunaikintas ir šimtmečiais 
kurtas lietuvių tautos kultūros 
lobis. Juk apsiginti patiems nė
ra jokios vilties. Gauti pagal
bos iš svetur — dar labiau be
viltiška. Krašto viduje turime 
didelę svetimos kariuomenės 
įgulą. Esame ne tik iš visų pu
sių priešo apsupti, bet ir kraš
to viduje priešo ginkluotosios 
pajėgos yra pranašesnės už mū- 
sąsias. Siame didžiųjų pasaulio 
galybių kariniame žaidime mū
sų pagrindinis uždavinys būtų iš -

saugoti kraštą nuo karinio sunai - 
kirtimo ir tautą savoje žemėje.

Kalbėdamas toliau, pasakiau, 
kad reikia skaitytis su visai aiš
kia ir labai žiauria sunaikini
mo realybe, kuri ištiks Lietu
vą ir jos gyventojus, išėjus į 
žinomai pralaimėtiną karą, nors 
jis ir būtų apsigynimo karas. 
Be to, turėdamas galvojetarptau- 
tinę padėtį, pasisakiau, kad ši
tokios sąlygose kariauti nega
lima ir todėl ultimatumą reikė
tų priimti be karinio pasiprie
šinimo.

Kai Lietuvos pasienyje buvo 
sutraukti dideli Sovietų Sąjun
gos kariniai telkiniai, kai mūsų 
krašto viduje svarbiausiose vie
tose buvo sovietinių įgulų dides
nės 
mes 
nės, 
supo 
Berlyno - Maskvos nepuolimo ir 
karo reikalams medžiagų tieki
mo "ašis", ar tokiose sąlygose 
gilėjo Lietuva ne tik pergalin
gai, bet bent šiek tiek efektingai 
gintis prieš Sovietų Sąjungos ka
rinį užpuolimą? Aišku, kad ne.

Šių dienų akimis žiūrint, Lie
tuva ne tik galėjo, bet ir turėjo 
(aš ir tada buvau tos pačios nuo
monės) pasipriešinti 1939 metų 
Vokietijos puolimui Klaipėdos 
kraštą atplėšti. Tiesa, tuomet 
vokiečiai galėjo užimti visą Lie
tuvą. Reiškia,okupacija būtų pra - 
sidėjusi bent 15 mėnesių anks
čiau. Bet tas pasipriešinimas 
prieš Vokietiją, kol dar nebuvo 
prasidėjęs Antrasis Pasaulinis 
Karas, būtų pasauliui padaręs 
nepaprastai didelio įspūdžio. Ga
limas dalykas, kad dėl tokio žy
gio ir šiandien Lietuva galėtų 
turėti nemažiau laisvės už Len
kiją.

Efektingesnis pasipriešini
mas galėjo būti ir 1939 m. ru
denį prieš sovietinių karinių įgu
lų į kraštą įleidimą, atsisakius 
pasirašyti Kremliaus primeta
mą "savitarpinės pagalbos" su
tartį, kol sovietai Lietuvos pa
sienyje neturėjo sutelktų dides
nių savo karinių pajėgų. O jei 
bent šiek tiek būtų buvusi rea
lesnė visų Pabaltijo valstybių 
politika, kuomet net ir jų kari
niai štabai turėdavo bendrų kon
ferencijų, pasipriešinimas so
vietinių įgulų įvedimui galėjo 
būti labai efektingas.

Po manęs paėmė žodį gen. 
K. Musteikis. Kalbėjo trumpai, 
nedėstydamas nė gynimo planų, 
nė karo padarinių. Jis, pritar
damas prezidento nuomonei, pa
sisakė, kad jei raud. armija 
žengsianti per Lietuvos sieną, 
turėtume gintis ginklu.

Po jo kalbos, prezidentas pa
klausė šviet. min. dr. Jokanto 
ir valstybės kontrolieriaus Ša- 
kenio nuomonės. Abu visai trum
pais žodžiais pasisakė: "Vistiek 
reikia pasipriešinti".

Susisiekimo min. Masiliūnas

pateikė naują pasiūlymą, kuris 
buvo maždaug taip pasakytas: 
"Efektingai pasipriešinti neįma
noma. Reikia sovietams pasiųs
ti protestą dėl sudarytųjų su
tarčių laužymo ir visai vyriau
sybei pasitraukti iš Lietuvos".

Dėl šio pasiūlymo niekas nė 
žodžio nepasakė, o prezidentas 
praleido jį lyg negirdomis.

Teisingumo min. Tamošaitis 
savo nuomonės visai nepasakė.

Atrodė, kad visi kalbėtojai 
nesiūlė geriausios išeities, o 
tik jos ieškojo.

(Bus daugiau)
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ginkluotos pajėgos, negu 
turėjome savo kariuome- 
kai Vokietijos kariuomenė 
Paryžių, ir kai tebeveikė

Juozas Audėnas "PA
SKUTINIS POSĖDIS”. At
siminimai iš Nepriklauso
mos Lietuvos paskutiniųjų 
dienų. 278 puslapių, didelio 
formato, kaina 4 doleriai. 
Išleido ROMUVA, 84-20 Ja- 
maica Avė., Woodhaven, N. 
Y. 11421. Gaunama Dirvo
je, 6907 Superior Avė., Cle- 
veland, Ohio 44103.

HELP WANTED MALĖ

STRUCTURAL ENGINEER
Highly regarded AAA-I General Con- 
tractor has opening for well-qualified 
structural engineer with niinimum 
of 5 years' experience and some 
background in architectural engineer- 
ing desired. College degree not es- 
sential. Young and progressive man- 
agement. Profit sharing and pension 
plan plūs usual benefits. Salary open. 
You will work on the design and 
drafting of substantial industrial and 
commercial assignments. 
your farnily will live in a 
conimunity with just 2.5% 
nient . . . two universities, 
leges, two prep schools 
fli'ght public schools . . .
neighborhoods and exceptiona] rec- 
reational facilities. Send resunie to: 
Vai Olshewsky, Vice-President, Sollitt 
Construction Co., Box 87, South Bend, 
Indiana 46624. (37-40)

You and 
revitalized 
unemploy- 
three col- 
and top- 
attractive

MILLING MACHINE OPERATOR 
Day shift. Mlist have Milling 
chine Shop experience. Liberal 
pany benefits. Fligh hourly 
Apply in person

NEW ERA MFG. CO.
33 Centrai Avė., Hawthorne,

201 - 427-7000
An F.qual Opportunily Employer 

(37-43)

Ma- 
com - 
pa y.

N. J.

Wanted at once Isl Class Skįlled 
or Semi Skilled MECHAN1CS. After- 
noon shift. Ambilious, sincere nien, 
with some experience. Operating I or 
niore of the following. RADIAL 
DRILLS.ROTARY GRlNDERSr& 1(0- 
R1ZONTAL MILLS. Good startinį” pay 
with exc. fringe benefits. Only con- 
scientious nien who prefer steadg 
employment need apply in person. 
ALMO MAN1FOLD & TOOL CO., 
11444 Kaltz, Wa r re n, Mich. ( 3 7 -43 )

W ANT E D EX P E RI F. N C E D
CONTINUOUS Fonui Collator Opera- 
tor Experienced, to head dępart- 
ment and traiji tab forui operators. 
Good take charge man needed.

MID\VEST ROTARY MANIFORMS 
COMPANY

Caro, Michigan .48723
(37-46)
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Šioje vietoje tenka truputį nu
krypti į šalį, į tarptautinę ano 
meto padėtį, didele dalimi lė
musią vyriausybės apsispren
dimą.

II Pas. Karas jau buvo gero
kai įsibėgėjęs, Lenkija jau 1939 
metais buvo sužlugdyta. Visą 
19.39-40 metų žiemą Vakarųfron- 
te buvo ramu. Britai net nesku
bėjo ginkluotis, rodos, lygneat- 
spėdami Vokietijos karo tikslų 
ar neįvertindami jos karinio pa
jėgumo.

Vokietija vėl pajudėjo 1940 m. 
pavasarį," užpuldama Skandina
viją. Balandžio pradžioje be kliū
čių perėjo Danijos sieną, o balan
džio 8-9 d.d. vokiečiai peržengė 
ir Norvegijos sienas. Nors nor
vegai ir gynėsi, bet netrukus vi
sas kraštas buvo užimtas.

Apsitvarkę su Skandinavijos 
pusiasaliu (Švedijos neliesda
mi), vokiečiai kartu su Suomi
ja planavo bendrą žygį prieš 
sovietus.

Gegužės mėnesį pagyvinus 
karo operacijas ir Vakarų fron
te, vokiečiai peržengė Prancū
zijos įsitvirtinimus -- garsiąją 
Maginot liniją, pasaulyje moder
niausią tvirtovę, kartu užimda-

11 1 1 I 1

1 111 12. 13 14

19 20 21

1

.23 • • •
30

Naudojame šį kalendorių nuošimčių apskaičiavimui
Balandžio mėn. atidarę taupymo sąskaitą ar ją papildę iki 10 die

nos — gaunate nuošimčius nuo 1 d.
Mes padedame jūsų pinigams augti saugiai ir su didžiausiu ban

kams nuošimčiu, 4' < Į metus, apskaičiuojant ir išmokant kas pusmeti, 
sąskaitoms, išlaikytoms bent metų ketvirti.

Taigi, davę 10 papildomų taupymui dienų, prašome naudotis — 
kiekvienoje iš 78 Cleveland Trusto Įstaigų.

Federal Deposit Insurance Corporation Narys

Clevcland Crust
OHIO DIDŽIAUSIAS BANKAS
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Knygos, knygelės...
Nidos Knygų Klubo savininkams Daunorams 

po ilgesnės kelionės grįžus į Londoną, gavome 
pranešimą, kad išsiųsta dar viena siunta Br. Rai
los knygos "Laumių Juosta", kurios nekantrau
dama laukia visa eilė tą knygą užsisakiusių Dirvos 
skaitytojų. Tai viena iš tų knygų, kurios neužilgo 
laukia ženklas — "išparduota". Nidos Knygų Klu
bas gali pasididžiuoti tuo, kad jau visa eilė išleis
tų knygų paženklinta tuo ženklu.

Leidėjams sunku iš anksto numatyti leidžia
mos knygos pasisekimą. Gal todėl jie ir yra atsar
gūs su tiražu. Bet pastaruoju metu paaiškėjo ir 
taip jau aiškiu turėjęs būti dalykas, būtent, kad 
gera ar ne taip jau gera knyga, bet svarbu ir tai, 
kaip ji pristatoma visuomenei. Pasirodo, visuome
nė neužkliūva už liaupsinimais prikabinėtos meš
kerės, bet ieško to, kas knygoje gali būti įdomaus, 
intriguojančio. Knyga gali būti silpna literatūriniu 
atžvilgiu, bet daug kam įdomus jos turinys. Knyga 
gali būti rašytojo fantazijos vaisius, bet jos fabu
la artima skaitytojo širdžiai... Yra knygų, atgai
vinančių senas anų laikų emocijas, prisiminimus, 
yra jų sukeliančių diskusijas, iškeliančių naujų 
faktų mūsų nesenos istorijos momentams paryš
kinti.

Todėl ir negalima sakyti, kad žmonės knygų ne
perka. Jei jų nepirktų, pranciškonai nesigailėtų 
per mažą tiražą išleidę lietuvių gramatikos angliš
kai kalbantiems, Nida ir Br. Raila,per mažą tira
žą išleidę "Laumių Juostos". J. Bačiūnas savo lei
džiamoms knygos nepasigaili popieriaus ir V. Šlio
gerio prisiminimai apie Ant. Smetoną neapsineš 
dulkėmis. Reikia tikėtis, tokįpat pasisekimą turės 
šiomis dienomis į knygrišyklą atiduodama M. Jan
kaus monografija, taip pat leidžiama J. Bačiūno.

Beletristikoje pastaruoju metu susidomėjimo 
parodyta N. Mazalaitės "Miestelis, kuris buvo ma
no" ir A. Barono "Trečioji Moteris".

Grįžtant prie memuarinės srities, laukiamas 
gyvas J. Audėno knyga "Paskutinis Posėdis" su
sidomėjimas.

Taip galėtume minėti visą eilę knygų, kurių iš
nykimas iš leidyklų rodo, kad visuomenė nėra lin
kusi taip lengvai pasiduoti toms sugestijoms, kad 
žmogaus kultūringumo laipsnis priklauso vien nuo 
to, kiek jo namų lentynose prikrauta knygų. Visuo
menė turi teisę į pasirinkimą, tuo pačiu nurodant 
ir leidėjams, kad visų ir bet kurių knygų išpirki
mas nėra jokia prievolė.

Šia proga norėjome tik keliomis mintimis pa
sidžiaugti bent tuo, kad Dirvos vaidmuo lietuviš
kosios kūrybos pristatyme mūsų visuomenei turi 
savo reikšmę. Lygiai kaip savo reikšmę turi pri
statymas ir visų kitų kūrybinių darbų ir pastangų.

'KINTAMOJI MEDŽIAGA’ 

DEPUTATUOSE

Iš 290 į Vilnių netrukus 
sušauksimų deputatų tik 91 
(31.4'r ) bus nebe naujokai 
to sovieto susirinkime. Dau
gumas iš tų nenaujokų yra 
sovieto ”kietasis branduo
lys”, — kai kurie "išrenka
mi” jau ketvirtą ar net 
penktą kartą. (Tik Paleckis 
ir Gedvilas iš to branduolio 

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas 4% % išmokamas du kart per metus už

visas taupymo sąskaitas.
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jau iškrito). O daugiau kaip 
du trečdaliai deputatų visa
da yra "kintamoji medžia
ga”: pasigardžiuoja depu
tato titulu ketverius metus, 
nuvažiuoja per tą laiką ke
letą kartų Vilniun dienai 
kitai, o paskui turi užleisti 
vietą kam kitam. Ne nuo jų 
valios ir noro pareina, kan-

BASANAVIČIUS
GRĮŽTA

Kiekviena tauta turi vyry, tu
ri mokslo, meno ir visuome
nės žmonių, kurie nuolat į jos 
gyvenimą grįžta. Istorijos ra
tas apsisuka, kurį laiką tie žmo - 
nės būna lyg pamirštami, o pas
kui, žiūrėk, jų veidai ir vėl 
prašvinta. Be abejonės, jie yra 
stiprybės ir atsigaivinimo šal
tinis tautų gyvenime.

Lietuvių tautai vienas iš to
kių vyrų yra dr. Jonas Basa
navičius, Lietuvos atgimimo pa
triarchas. "Dr. J. Basanavičius 
yra mums šiandien šventas var
das; tuo vardu prasideda naujo- 
sio Lietuvos atgijimas, jos ry
tas, su tuo vardu pinasi ir vi
sas tolesnis mūsų gyvenimas. 
Dar neturime žmogaus daugiau 
už jį padariusio naujajai Lietu
vai", — taip apie dr. J. Basa
navičių 1921 m. rašė lietuvių ra
šomosios kalbostėvas Jonas Ja
blonskis.

Š.m. vasario 16 d. sukako 40 
metų, kai dr. J. Basanavičius 
mirė ir buvo palaidotas Rasų 
kapuose, Vilniuje, Ta proga li
teratūros istoriko rūpestingu
mu ir objektyvumu dr. J. Basa
navičiaus paveikslą savo pa
skaita atkūrė dr. Vincas Ma
ciūnas kultūriniame subatva- 
kary. kuris būva surengtas Bos_ 
tone, ALTS-gos namuose, kovo 
18 d. vakare. Atspausdinta ku
riame nors žurnale ar išleista 
atskiru leidiniu, dr. V. Maciū
no paskaita būtų gaivi versmė 
dr. J. Basanavičiui ir jo gyven
tam laikui pažinti. Čia tėra duo-

didatuoti ar nebekandida- 
tuoti kitam terminui.

Nors nėra jokio pavojaus, 
kad tame soviete kas nors 
pabalsuotų kitaip, negu 
partijos vadų nurodyta, vis 
dėlto komunistai sutvarko 
taip, kad partija turėtų so
viete "tvirtą daugumą”. Ir 
naujajam Vilniaus soviete 
iš 290 deputatų 193 bus ko
munistai ir tik 97 "neparti
niai”.

Komunistų partijos sąra
šuose Lietuvoj dabar esą 
jau per 90,000. Nors tai iš 
pirmo žvilgsnio įspūdingas 
skaičius, vistiek partinių ir 
nepartinių santykis balsuo
tojų miniose yra tik 1 prieš 
19. Bet "išrinktųjų” tarpe 
komunistai pasirūpina tu
rėti 2 prieš 1...

S k e lb iamojoj deputatų 
statistikoj pabrėžia, kad 
trečdalis (32.41 G ) deputa
tų yra moterys ir pusė 
(50.69 G ) — "darbininkai 
ir kolūkiečiai”. į "kolūkie
čių” rūšį, žinoma, įskaityti 
ir kolchozų pirmininkai, — 
bolševikinės mados dvarpo
niai. Bet nėra deputatų tau
tybės statistikos. Ją apy
tikriai galima matyti tik iš 
deputatų vardų - pavardžių 
ir iš "tėvavardžių" rašymo 
rusiškai skelbiamuose sąra
šuose. (Ten ir penki lietu
viai — visi aukšti pareigū
nai — tuo būdu yra 'rusiš
kai pakrikštyti’). Iš to 
sprendžiant, deputatų sąra
še yra 240 (82G ) lietuvių 
(bent lietuvių kilmės) ir 50 
(18G ) nelietuvių, kurių 
tarpe 40 (14G ) aiškių ru
sų. (ELTA) 

PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVIWS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

CERMAK ROAD • CHICAGO. ILL. 60608
HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4; 
to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

dama tik viena kita ■•dr. V. Ma
ciūno paskaitos ištrauka.

"Savaime iškyla klausimas, 
— kalbėjo dr. V. Maciūnas, -- 
o kaipgi yra su dabartiniais 
laikais. Suprantama, kad patrio
tinėje išeivijoje ir sovietų cen- 
cūruojamoje Lietuvos spaudoje 
Vasario 16 akto signataras nega
li būti vienodai vertinamas. Bet 
gi viena sąvoka, apibūdinant tiek 
vienų, tiek kitų pažiūras, gal 
yra daugiau ar mažiau bendra. 
Basanavičius darosi neaktualus.

Žinoma, Basanavičius yra 
stambus ir iš Lietuvos istori
jos sunkiai išbraukiamas var
das, todėl dabartinėje Lietu
voje jis anaiptol nebenutylimas, 
pvz., literatūros ar bendrosios 
istorijos veikaluose. Bet gi di
desnio dėmesio jam nebeskiria - 
ma, jo gyvenimas ar raštai pla
čiai nestudijuojama, monogra
fijų ar net stambesnių studiji
nių straipsnių jam neskiriama.

Čia pas mus Basanavičium ir. 
gi vis mažiau besidomima. Tie. 
sa, šeštadieninių mokyklų vaikų 
sąsiuviniai puošiami Basanavi
čiaus atvaizdais, vadovėliuose 
jis platokai ir su pagarba mini
mas, bet šiaipjau spaudoje jo 
vardas retai tepasirodo.

Tai nieko nuostabaus. Juk nuo' 
lat iškyla opių kasdienių pro
blemų, kurios pilnai užima mū
sų aktyviosios visuomenės (de
ja, vis tirpstančios) dėmesį, kad 
beliktų laiko, pajėgų, pagaliau, 
net ir noro minėti senus, da
bar nebeaktualius dalykus, ku
riuos kai kas net ir suniekina 
"archyvinės lietuvybės" vardu.

Betgi, antra vertus, būtų klai
dinga kasdienio aktualumo mas
tu vertinti istorinius reiškinius 
ar asmenis. Dienos problemos, 
dėl kurių ne kartą sugadinama 
daug kraujo, o'dar daugiau raša
lo išliejama (ar teisingiau: ma
šinėle pritarškinama), po me
tų kitų gali tapti, ir dažnokai 
tampa visai nebeaktualios, net 
pamirštamos. Tuo tarpu svar
būs istoriniai įvykiai bei asme
nys nepamirštami. Jie, žino
ma, gali būti primirštami, bet 
išlieka ir ilgainiui vėl iškyla."

Dr. V. Maciūnas savo paskai
toj naudojo visą eilę pasisaky
mų apie dr. J. Basanavičių, ku
riuos viena ar kita proga viešu
moj paskelbė jo afnžininkai ir 
vėlesnių kartų vyrai. Čia duoda
ma atranka tik vieno kito būdin- 
gesnio žodžio.

Štai'Pranas Mašiotas 1893 m. 
Varpe, taigi vos 10 metų tepra
ėjus nuo Aušros pasirodymo ir 
dar tada, kai nei 1906 m. Vil
niaus Seimo, nei Vasario 18 d. 
akto nė numatyti nebuvo gali
ma, jau skyrė Basanavičių prie 
įžymiųjų tautos vyrų, kurių 
"darbai vistiek pasilieka dėl is
torijos rašytojų tuo pat, kuo dėl 
keleivio kryžkelio stulpai: pagal 
jų darbus istorijos tyrinėtojas , 
atranda tą vieškelį, kurio laikė
si tauta savo praeities kelio
nėje; o dėkinga tauta ilgai ne
užmiršta tokių Apvaizdos iš
rinktųjų".

Dr. V. Maciūnas prie tų Pr. 
Mašioto žodžių jungia taiklią 
pastabą: "Ir tikrai, tas vieš
kelis, kuriuo tauta drauge su 
Basanavičiumi ėjo, vedė tie
siai nuo Aušros per Vilniaus 
Seimą ligi Vasario 16".

Dr. Vincas Kudirka, pagal ano 
laiko madą pakrypęs į nutautėji
mą ir lenkybę, bet po Aušros 
netrukus pradėjęs ryžtingai 
skambinti Varpu, taip rašo: "... 
gavau Nr. 1 Aušros. Žiūrau, 
ant pirmutinio puslapio stovi Ba

Lietuvos patriarchas dro Jo Basanavičius

sanavičius. Pranašas -- pamis- 
lijau tada apie Basanavičių jau 
lietuviškai... Ta valanda ant
rojo užgimimo perdaug yra svar
bi mano gyvenime, kad galėčiau 
ją užmiršti. Negaliu taipogi už
miršti... kad už tą valandą esu 
kaltas Basanavičiui".

J. Jablonskis savo raštų I 
tome, 281-282 pusi, taip kalba: 
"Basanavičiaus ’Auszra’, — jos 
mintys, kalba ir žodžiai,--kaip 
perkūnas trenkė pasirodžiusi 
mūsų tarpe ir tuoj išblaškė 
visus... abejojimus ar svyravi
mus. Man toji naujojo mūsų gy
venimo pradžia, tas naujosios 
evangelijos žodis, mūsų pačių 
raštu išreikštas, didžiausią pa - 
darė įspūdį ir aiškiai pastūmėjo 
mane, kaip ir mano draugus į nau
jąjį darbo kelią. Jau visur, ro
dos, ypač Lietuvoj atsidūrus 
atostogomis, -- tarp jaunųjų 
vargonininkų, mokytojų, kunigų 
ir kitų to laiko krašto švyturė
lių, -- ėmėm visi drąsiai apie 
tą ’Auszros’ evangeliją kalbėtis 
ir, jos išjudinti ir suraginti, ką - 
ne-ką nauja daryti svarstyti...

Vėliau gyvenimo aplinkybės 
mane ir vieną kitą mano draugą 
vėl buvo kurį laiką iš vagos iš
variusios, bet vis dėl to tas di
dysis J. Basanavičiaus ’Ausz
ros* pastūmėjimas, padrąsini
mas ir suraginimas buvo mums 
per visą mūsų amžių reikalin
gas, reikšmingas...

Dėkui, be galo dėkui už tą 
suraginimą Tau, pirmasis ir di
dysis aušrininke! Tu esi mus iš
budinęs. Jei nedaug esam pa
darę, Tavo išbudinti ir sukelti 
iš miego, ne Tu esi kaltas..."

Antanas Smetona 1922 m. Švie. 
timo Darbo nr. 3-6 (kai buvo 
minima dr. Basanavičiaus 70 
metų sukaktis) taip rašė: "... 
dr. Basanavičius sekė ir lydėjo 
lietuvių atgijimą nuo Aušros ga
dynės ligi pat Nepriklausomos 
Lietuvos atgimimo, ir jį lydėjo 
ne iš šalies žiūrėdamas, ne 
vien gėrėdamasis atgijimo pa
žanga, bet auklėdamas kartą iš 
kartos, pats derindamasis į mū
sų tautinės sąmonės ūgį, tačiau 
niekur ir niekuomet nenustoda
mas savo ypatingos asmenybės. 
Jis vedė minią, buvo jos prie
šakyje ir nedingo minioje. Nu
metęs šalin visus asmens reika
lus, jis nepailsdamas dirbo tau ■ 
tos darbą; įsimylėjęs Lietuvą, 
keldamas ir guldamas apie ją 

svajoja. Jei Maironį galima pa
vadinti pranašu, kurio ugninga 
daina, skrajodama po Lietuvą, 
kilniais mūsų praeities paveiks
lais ir skaisčios ateities ilgesiu 
žadino priaugančio jaunimo są
monę, tai Basanavičių reikia 
laikyti lietuvių tautos atgijimo 
patriarka. Jo paviršius vilioja 
menininko paišelį, jo vidus — 
jo siela vilios lietuvių atgimimo 
istoriko plunksną. Jo portretas 
ir jo biografija -- graži prakil
naus asmens sintezė".

Vincas Mykolaitis - Putinas 
Židiny, kurį jis tada redagavo, 
1927 m. (Židinio Nr. 2., pusi. 
89) paskelbė dr. Basanavičiaus 
nekrologą, kuris ir dabar savo 
tiesos neprarado:

"Vasario 16 d., kada Lietu
vių tauta šventė savo valstybi • 
nės nepriklausomybės sukaktu 
ves, Vilniuje mirė Jonas Ba
sanavičius.

Didelio žmogaus mirtis ir 
tautos džiaugsmas dėl jo žygio 
laimėjimų paverčia šitą dieną 
gilios ir gūdžios paslapties sim - 
boliu.

Lygiai prieš pusę metų lydint 
i kapus Petrą Vileišį, Jonas Ba
sanavičius savaime stojo akyse. 
"Basanavičius, rašėme tada, -- 
"Aušros" romantikas, ligi šios 
dienos svajingu žvilgsniu pro 
melsvas ūkanas kontempliuojąs 
tautos praeitį ir ateitį, į vieną 
^rbės aureolę jas supinda- 
mas".

Basanavičius įspėjo Lietuvos 
milžinkapių paslaptį, nugirdo 
Prabočių kaulų balsą ir apreiš
kė jį naujam gyvenimui bundan- 
tiems.

Jisai atsinešė pasaulin didę 
atmintį ir iš amžių sutemų iš
grobė žavintį mitą apie garbę 
tų, kurie manė save vergais 
esant.

Jisai, kaip šviesus Dangaus 
Pranašas, savo tautai apreiškė 
prisikėlimo žinią -- ir grįžo am ■ 
žinai budėti savo žemės Probo- 
čių kapuose".

Pats dr. V. Maciūnas, dauge
liu požiūrių pažvelgęs į dr. J. 
Basanavičių, savo paskaitoj kal
ba: "Prof. Vaclovas Biržiška 
išsamiame Lietuvių Enciklope
dijos straipsnyje rašė, kad Ba
sanavičius kaip "moralinis lie
tuvių prezidentas" stovėjęs 
aukščiau už partijas ir visur 
buvęs keliamas pirmon vieton, 
kai tuo ar kitu būdu reikėjo re 
prezentuoti lietuvių tautą. Ne
eilinės asmenybės imponuojąs 
taurumas, veiklus atsidavimas 
tautos reikalams, didelis išsi
lavinimas, ramus išlygintas cha
rakteris, gražiai derinęs atski
rų grupių savitarpio nesutari
mus, pagaliau šviesi tolerancija 
ir mokėjimas nusilenkti daugu
mos sprendimui -- visa tai kė - 
lė visų srovių pagarbą Basana
vičiui.

Pagarbą Basanavičiui ir 
mes dabar tebejaučiame. Jis 
mums tebėra ryškiausioji mū
sų tautinio atgimimo asmenybė 
nes jo vardas yra ankštai su
sijęs su pačiais svarbiai
siais mūsų naujosios istorijos 
įvykiais: visų pirma su "Auš
ros” laikraščio pasirodymu; to
liau — su 1905 m. Didžiuoju Vil
niaus Seimu (kada apie 2000 sei-

(Nukelta į 4 psl.)
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mo dalyvių, iš visos Lietuvos 
suvažiavusių, drąsiai pareikala
vo iš rusų valdžios savivaldos 
Lietuvai); pagaliau su Lietuvos 
nerpiklausomybės paskelbimu. 
Visur ten Basanavičiaus para
šą matome pirmoje vietoje. Tai 
drauge lyg ir kertiniai Basana
vičiaus biografijos akmenys”.

Kol mūsų tautinė sąmonė bus 
gyva, didieji lietuvių tautos 
veikėjai nuolat grįš Į mūsų gy
venimą. Bostono kult, subatva- 
kary dr. Jono Basanavičiaus su
grįžimą subtiliai atkūrė Phila- 
delphijoj gyvenąs dr. V. Maciū
nas, kuriam vakaro rengėjai už 
atvežtą paskaitą nuoširdžiai dė
koja. Paskaitos paklausyti susi
rinko geras pusšimtis šviesių 
Bostonč lietuvių, aplenkusių 
gausius Juozapinių skobnius. 
Kai kurie Juozai čia pat savo 
Vardinių išvakares atšventė ir 
buvo pasveikinti — tai p. Juzė 
Lapšienė, dipl. inž. J. Dačys, L. 
E. leidėjas J. Kapočius, inž. 
J. Vaičjurgis ir dar vienas mie
las tautietis, kurio pavardės 
nepajėgiu prisiminti.

Po poros mėnesių Bostono 
kultūriniai subatvakariai baigs 
savo darbo devintąjį sezoną. 
Turint prieš akis ne pirmo 
skaistumo sąlygas ir nuotai
kas, tokiems parengimams iš
laikyti tai jau nėra trumpas 
laiko tarpas. Pirmuosius du me
tus kult, subatvakarių rengėjų 
prieky stovėjo Just. Vaičaitis, 
o septynis sezonus ištvėrė inž. 
Edm. Cibas. Jo artimiausi tal
kininkai yra Ona ir Ant. Vilėniš- 
ldai, AL Griauzdė, L. Lendrai- 
tis, VL MickŪnas ir St. Santva
ras.

Kitas kult, subatvakaris ALT 
S-gos namuose, So. Bostone, 
bus rengiamas balandžio 15 d. 
7 vai. 30 min. vak. Programoj 
pasirodys du jauni geologai — 
Algirdas Antanavičius ir To
mas Arūnas Žičkus, Kultūrinių 
subatvakarių lankytojai iš anks - 
to kviečiami to įvykio nepa
miršti.

St. S.

KAUNE PADARYTOS 
DVI SVARBIOS ŠIRDIES 

OPERACIJOS
Kauno klinikinėj ligoni

nėj, prof. dr. Jurgio Brėdi- 
kio vadovaujamoj širdies 
chirurgijos klinikoj , kovo 
mėnesio vidury buvo pada
rytos dvi širdies vožtuvų 
p a k e i timo oper a c i j o s.

ADVOKATAS PRAŠO PATAISYTI 

KLAIDĄ
Norėčiau atitaisyti 

BALF reikalų vedėjo pra
nešimą apie testamentus 
ir advokatus.

Kiekvienas asmuo gali 
sudaryti testamentą ir 
paskirstyti savo nuosa
vybę savo nuožiūra. Tuo 
reikalu jokio teismo pa
tvirtinimo nereikia. Kai 
asmuo miršta, jo suda
rytas testamentas vykdo 
jo valią. Po asmens mir
ties, kai kreipiamasi į 
teismą, tuomet teismas 
paskiria laiką testamen
tui patvirtinti. Bendrai, 
du liudininkai paliudija, 
kad jie matė ir žinotes- 
toriaus parašą. Tuo pat 
metu teismas duoda au
toritetą testamento vyk
dytojui atlikti veiksmus, 
išplaukiančius iš testo- 
riaus valios.

Dviems ligonims (vienas iš 
Šiaulių, kitas iš Kėdainių) 
buvo išimti reumato iš
kreipti vožtuvai ir jų vie
ton įsiūti kiti, dirbtiniai. 
Abu ligonys gerai jaučiąsi.

Operacijų stebėti buvo 
atvykęs iš Maskvos prof. G. 
Solovjovas, kuris pareiškė 
(Tiesa, kovo 21), kad to
kios operacijos neseniai 
pradėtos daryti Maskvoj,
Leningrade ir Kijeve, ir jų 
atlikta jau apie 300, bet J. 
Brėdikio vadovaujamoj kli
nikoj esąs geriausiai pasi
rengęs kolektyvas ir čia to
kios operacijos galinčios 
būti atliktos ”kuo sėkmin
giausiai”.

Prieš keletą metų dr. J. 
Brėdikis lankėsi Vakarų 
Europoj (tada dar tik ren
gėsi daktaro laipsniui), 
siekdamas susipažinti su 
širdies ir kraujagyslių ope
racijoms vartojamomis me
džiagomis. Vėliau suorga
nizavo tokių medžiagų ga
myklą Kaune. Dabar J. 
Brėdikis yra minėtos klini
kos vadovas ir profesorius 
Kauno Medicinos Institute, 

fELTA)

Kun. L. Jankus pami
nėjo, kad advokatai ima 
honoraro pusę ar treč
dalį. Tai neatitinka tie
sai. Angliškai vadina
mas probate ar suroga
te teismas yra vienodas 
visoje Amerikoje. Išlai
dos yra nustatytos teis
mo sprendimu ir taip pat 
American Bar Associa- 
tion. 9 mėn. laikotarpy 
testamento vykdytojas ir 
advokatas surenka visą 
testatoriaus turtą - pali- 
kimą ir apmoka visas iš
laidas. Advokatas ir tęst, 
vykdytojas parengia fi
nansinę apyskaitą (finai 
account) ir pateikia teis
mui visas sąskaitas pa
tvirtinti. Kai kuriose 
valstijose yra nustatyti 
advokato ir tęst, vykdyto
jo honorarai. Už mažos 
sumos testamentą bend
rai paskirta 10 proc., o 
tęst. vykdytojui — 5 
proc. Jeigu testamento 
suma yra didesnė, tada 
honoraro procentas kiek 
sumažėja. Per tą laiką 
advokatas ir tęst, vyk
dytojas apmoka fed. ir 
valstijos paveldėjimo 
mokesčius. Jiedu, visą 
turtą surinkę ir nuosavy
bę pardavę, pinigus įne
ša bankan tęst, vykdyto
jo vardu. Apmokėjęs vi

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj modernioj
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. St. Remy Imp. 3 Str.

Napoleon Brandy ........................ 5th — $4.39
2. Sunny Brook 80 proof wiskey .... 5th — $3.39
3. Imported Scoth Wiskey ........... 5th — $3.98
4. Imported French Cordials ....... 5th — $2.98
5. Ljebfraumilch German Wine .... 5th — $0.98

6. Imported French Brendy.......... 5th — $3.35
7. Ricadona Vermouth 30 oz......... Bot. — $1.29

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

sas sąskaitas, jis patie
kia teisėjui ne tik apmo
kėtas sąskaitas, bet ir 
banko knygeles.

Tūkstančiai ir milijo
nai dolerių, paliktų be 
testamento guli miestų 
kasose. Miestas, išlai
kęs apie 15 metų, jei nie
kas neatsišaukia, galuti
nai pasiima savo žinion 
tokį turtą. Į tuos skai
čius patenka ir daugelio 
lietuvių nuosavybės. 
Kun. L. Jankus turėtų 
skatinti, kad mirusių tur
tas pereitų į liet, orga
nizacijų rankas - bažny
čioms, spaudai, mokyk
loms, švietimui.

Adv. Charles P. Kai

or

ON INVESTMENTS
Units of $100 00 
Dividend Checks 
Mailed Ouarterly

ON BONUS SAVINGS 
llniti of $1,000.00 

For 3 Yeart 
Dividendu Pald 

Ouarterly 
Compounded

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joseph F. Gribauskat
Executive Secretary

F

HELP AVANTED MALĖ

WANTED:
Experienced Chemist 
to report directly to Vice Pres- 
ident. Prefer cellular back- 
ground in rubber or plastics. 
Unusual opportunity. Send re- 
sume to:

Thomas F. Sheppard, 
Vice President 

Sponge-Cushion, Ine.
Morris, III. 60450

(38-40)

WANTED EXPERIENCED 
MACHINE REPAIRMEN

Steady work for qualified men, Days 
only, 53 hrs. week.

Apply in Person
CORBAN SCRAPING & MACH1NERY 
8905 Dickens Cleveland, Ohio

216 — 721-3737
(32-39)

1447 So. 49fh Court
CICERO, IUINOIS ♦ 60450

Phone (Ar e a Code 312) 656*6330
H0URS-. Moft. 945; Tueu., Thun., Fru. 95; Sat. 9-1; Wed. Go.ed

Savitu In TU TOf* Of TU MonfA WH1 f«rn From TU J»f.

Tomas Lievenas, vokiečių bankininkas, prieš savo norą II 
Pas. karo metu ir po karo turėjo dirbti vokiečių, prancūzų, 
anglų, amerikiečių ir sovietų žvalgyboms. 1957 m. jis nutarė 
pradėti ramų gyvenimą. Bet tam reikėjo daug pinigų. Lieve
nas sugalvojo atsispausdinti DESU įmonės netikrų akcijų už 
milijoną markių. Tam buvo reikalinga popieriaus fabrikanto 
Schallenbergo talka. Lievenas pasikvietė jį vakarienei ir pa
prašė 50 lapų popieriaus. Schallenberg nesutiko ir Lievenas 
pradėjo šantažuoti, žinodamas jį buvus aukštu nacių pareigū

ŠPIONAŽO 
PINKLĖSE

(2)

nu.

— Matote, — pasakė Tomas Lievenas Schal- 
lenbergui, — aš irgi turėjau audringą praeitį ir 
dabar norėčiau ja nusikratyti. Tam man reikalin
gas jūsų popierius. Bandymas jį imituoti užimtų 
daug laiko. Aš pažįstu patikimus spaustuvininkus, 
kurie... jūs nesijaučiate gerai? Neimkit taip jaut
riai į širdį. Išgerkit truputį šampano, tai padės... 
Tęskime toliau: tuoj po karo aš turėjau galimybę 
prieiti prie slaptų bylų. Jūs tada slapstėtės Mies- 
bache...

— Tai melasl — sušuko Schallenberg.
— Atsiprašau, aš norėjau pasakyti Rosen- 

helme.
Schallenberg nepajėgė nieko atsakyti.
— Aš žinojau, kad jūs ten slapstotės. Galė

jau jus areštuoti, bet sau pasakiau: kokia tau iš 
te bus nauda? Jei tu jį areštuosi, jį išduos len
kams. Kas iš to? Priešingai, sakiau sau, jei tu 

jį paliksi ramybėje, tai už kelių metų tas džen
telmenas iš naujo išplauks į paviršių. Tokie as
menys niekad nedingsta... Ir tada jis tau bus 
naudingesnis, negu atidavus lenkams.

Schallenberg atsistojo:
— Aš eisiu tiesiai į policiją ir įteiksiu skun

dą.
— Telefonas yra gretimame kambary, — pa

sakė Tomas po stalu du kartu paspausdamas skam
butį.

Žvakių liepsna iš naujo sumirgėjo, kai Bas- 
tien tyliai įėjo kambarin, ant sidabrinio padėklo 
nešdamas fotokopijas.

— Prašau pasižiūrėti, — pasiūlė Tomas. 
— Vienoj jų esate uniformoj. Čia taip pat rasite 
savo pasirašytus dekretus 1941-44 metų laikotar
py ir pakvitavimą SS išmokant šimtą tūkstančių 
markių...

Schallenberg sudribo kėdėje.
— Jūs galite išeiti, Bastien. Ponas direkto

rius susipažino su dokumentais.
Tarnui išėjus, Tomas tęsė toliau.
— Už dalyvavimą mano plane aš jums siūlau 

penkiasdešimt tūkstančių. Manau tas jus paten
kins?

— Aš nepasiduosiu šantažui, —atsakė Schal
lenberg. — Jūs esate tikras beprotis, norėdamas 
atspausdinti netikras akcijas! Jūs pakliūsite į ka
lėjimą ir mane ten nusitempsite. Aš būsiu baigtas 
žmogus, jei jums duosiu popieriaus.

— Nei aš pakliūsiu kalėjiman, nei jūs būsite 
baigtas žmogus. Nebent man neduosite popie
riaus...

Tomas paspaudė skambutį.
— Jūs paragausite desertą, kuris tikrai jums 

patiks.
— Aš nepaimsiu burnon nė mažiausio kąsnio 

šantažuotojo namuose!
— Kada galiu tikėtis gauti popierių?

— Niekad! — suriko Schallenberg. —Jūsne- 
gausite nė vieno lapo.

***
Buvo vidurnaktis ir dideliame salione prie 

ugniakūrio sėdėjo Tomas Lievenas su savo tarnu

Bastienu.
— Už savaitės Schallenberg pristatys popie

rių. Per kiek laiko tavo draugai galės atspausdinti 
akcijas? — paklausė Lievenas.

— Maždaug per dvi dienas, — atsakė Bastien, 
prie lūpų pakeldamas stiklą su konjaku.

' — Tad aš galėsiu išvykti į Zurichą gegužės 1 
dieną, — pasakė Lievenas. — Štai vienos akcijos 
pavyzdys ir sąrašas su numeriais, kuriuos aš norė
čiau matyti akcijose.

— Ar galėčiau sužinoti, ką tu kombinuoji? 
— paklausė Bastien. Į Lieveną jis kreipdavosi 
vardu tik tada, kada juodu būdavo vieni. Jie pasi
žinojo jau 17 metų. Bastien ne visada buvo kam
bariniu. Bastien su Tomu susipažino karo metu 
Marselyje ir jam teko dalintis kalėjimo cele, o 
tokie dalykai sustiprina draugystę.

— Dalykas labai paprastas ir legalus. Mano 
sukčiavimas bus rafinuotas. Lieskim medį, kad 
niekas nesupras jog tai apgavystė. Visi uždirbs 
pinigų ir bus patenkinti.

— Man, tačiau, sunku perprasti šitą kombina
ciją. — pasakė Bastien. — Akcijos turi kuponus, 
kurie, terminui suėjus, duoda teisę gauti nuošim
čius, proporcingai išvedamus iš įmonės pelno.

— Na, tai kas?
— Kuponai išmokami pagal akcijos numerį. 

Tokiu būdu jie bus išmokėti dukartu,nesir tikro
sios akcijos savininkas norės gauti nuošimčius, o 
tada viskas iškils viršun...

— Kas tau sakė, kad aš pristatysiu kuponus 
bankui?

— Reiškia, yra koks nors triukas?
— Aišku, — pasakė Lievenas atidarydamas 

geležinę spintą, kurioj buvo krūva grynų pinigų, 
kelios plytos aukso ir trys dėžutės brangakmenių. 
Kampe buvo padėta krūva netikrų pasų. — Saugu
mo sumetimais vykstant į Šveicariją reiks pasi
rinkti kitą pavardę. Pažiūrėkim kokie man liko vo
kiški pasai: Hans Hauser... Peter Scheuner... Ba- 
ron Ludwig von Trendelenburg... Wilfried Ott...

— Tavo vietoje barono paso neliesčiau, nes jis 
vis tebeieškomas Prancūzijoje, — pasiūlė Bastien.

(Bus daugiau)
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• Amerikos Lietuvių Ta
rybos Clevelando skyriaus 
metinis organizacijų atsto
vų susirinkimas įvyksta 
sekmadienį, balandžio 23 d., 
12 vai., Lietuvių Klubo apa
tinėje salėje.

Darbotvarkėje: Valdybos 
veiklos, iždo ir revizijos ko
misijos pranešimai, naujos 
valdybos ir revizijos komi
sijos rinkimai ir kiti reika
lai.

Visos Clevelando lietuvių 
organizacijos prašomos su
simokėti nario mokestį sky
riaus ižd. R. Kudukiui ir 
prisiųsti po tris atstovus.

Valdyba
• Nauja LB Clevelando

I-os Apylinkės Valdyba sa
vo balandžio 2 d. posėdyje 
pasiskirstė pareigomis se
kančiai: pirmininkas — Ju
lius R. Smetona, I vicepirm. 
(pirm, pavad., spaudos ir 
inform.) — Algimantas 
Pautienis, II vicepirm. (or- 
ganizac. ir švietimo) — Fe
liksas Eidimtas, iždininkas 
— Rimas Grincius, sekreto
rius — Antanas Razgaitis, 
parengimų vadovas — Ele
na šarkauskienė, solidaru
mo įnašų rinkėjas — Juo
zas Mikonis.
KULTŪRINĖ POPIETE

Kovo 17 d. Clevelande 
įvyko Vysk. Valančiaus 
Lituanistinę mokyklą lan
kančių mokinių motinų 
ir kviestų ponių kultūri
nė popietė. Popietė įvy
ko dr. A. Nasvyčio bute, 
kurią atidarė p. Brigita

BILIETAI JAU PARDUODAMI!

METROPOLITAN OPERA
APRIL 24-29 IN PUBLIC AUDITORIUM

Bal. 24, vak.: LA GIOCONDA 
Bal. 25, vak.: MASKED BALL 
Bal. 26, vak.: LOHENGRIN 
Bal. 27, vak.: FLEDERMAUS

KAINOS: $2.50, $3.50, $4.50, $5.50, $6.50, $9, $11, $13, $13.50 (No Tax) 
Bilietų yra visoms operoms . . . Kainos skirtingos įvairioms operoms.

KASOS: Broadviev Savings & Loan įstaigoje, 299 Euclid — tel. 621-8897 
Atdaros 9:30 v. r. iki 5:30 v. p. p. Parduodami libretai

Vartoti Knabę piano išimtinai.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 -1763 KE 1 - 7770

VAKARAS LIETUVIŠKO JAUNIMO 
ŽAISMUI

Vysk. Valančiaus Li
tuanistinės Mokyklos 
vakaras, surengtas ba
landžio 1 d. šv. Jurgio 
parapijos salėje, savo 
tikslą atsiekė: svečių, 
atnešusių mokyklai rei
kalingos paramos, buvo 
daug, programa, atlikta 
L. Sagio vadovaujamos 
šokių grupės "Grandinė
lės" žavėjo ir dar dau
giau žadėjo ir, pagaliau, 
gausus svetimtaučių sve-

Nasvytienė, pareikšda
ma, kad reikia lituanis
tine mokykla domėtis, 
padėti ją išlaikyti ir ra
ginti vaikus domėtis lie
tuviškom pamokom.

Popietės programa bu
vo įdomi ir įvairi. Milda 
Lenkauskienė papasako
jo savo įspūdžius iš ke
lionės į Pietų Amerikos 
lietuvių kongresą ir po 
kitus Pietų Amerikos 
kraštus. Savo įspūdžius 
ji paįvairino skaidrė
mis. Jūra Gailiušytė 
skaitė iš Vyt. Mačernio 
Vizijų ciklo šeštąją vizi
ją. Ponia Smetonienė 
skambino pianinu Schu- 
manno "Papillon" ir dvi 
Chopino mazurkas. Po 
programos buvo vaišės.

Susirinkę džiaugėsi 
kultūrine popiete, prašė 
dažniau jas rengti. Po
pietės pelnas paskirtas 
lituanistinei mokyklai. 
Subuvimą surengė litu
anistinės mokyklos tė
vų komitetas.

Bal. 28, vak.: AIDA
Bal. 29, diena: LA TRAVIATA
Bal. 29, yak.: OTELLO 

čių skaičius gavo progos 
ne tik pasilinksminti lie
tuviškoj aplinkoj, bet kar
tu įsitikinti, kad lietu
viškas jaunimas dirba ir 
mėgsta tautinės kultūros 
puoselėjimo darbą.

Svečių tarpe matėsi bū
rys iš Indijos ir
kitų kraštų, daug įvairių 
įstaigų atstovų, The Cle
veland Press tautybių 
skyriaus redaktorius 
Theodore Andrica, šalia 
jo salės ir parapijos šei
mininkas klebonas kun. 
B. Ivanauskas, mokyklos 
seselės. Buvo svečių ir 
iš kitų miestų — inž. A. 
Damušis iš Detroito, 
inž. Grina su ponia iš 
Pittsburgho ir kt.

Visi buvo skoningai ir 
gausiai vaišinami mokyk
los tėvų komiteto ponių 
ir uolių talkininkių.

Grįžtant prie progra
mos, tenka primučiausia 
pasveikinti Liudą Sagį 
už jo sugebėjimą ir įdė
tą darbą lietuviškuosius 
tautinius šokius ištrau
kiant iš konservatyvios 
statikos į jaunimo žais
mo režisūrą. Toje reži
sūroje visuomet dar at
siras užpildytinų spra
gų, bet jas užpildys dar
bas, kurio nesigaili nei 
vadovai nei patys šokė
jai.

Ir taip programoje ne
randam įrašytų nei Jon
kelio, nei Mikitienės, nei 
Klumpakojo, nei eilės ki
tų "tradicinių" šokių pa
vadinimų, o jųpagrindan 
išvystam pasisveikini
mą, vartelius, ratelį, pol
ką, kiek paflirtavus, ieš
komos merginos kana
pėlėms rauti. Kas be ko, 
atsiranda ir piršlys su 
savo bėdom. Čia Linas 
Stempužis susilaukė šil
tų simpatijų ir šokiu ir 
vaidyba.

Po trumpos pertrau
kos sudunda klumpės 
prasmingai stilizuotam 
klumpakojui, vėl kele
tas žaismingų mergaičių 
ratukų - suktukų ir — jau 
anksčiau matytas gyvas, 
judrus, energingas jau
nimo šokis, kuriame sa
vo solo partijose vis tvir« 
čiau, o kartu laisviau ir 
nevaržomai reiškiasi 
Dalia Zilytė ir Petras 
Matulevičius.

Finale darnios visų šo
kėjų eilės, kaip dailios, 
lygiai išrikiuotos audi
nių špūlės staklėse, šau
dė viena pro kitą, paro
džius junginio darną, 
įsijautimą ritmui.

Šokėjai, vadovai ir vi
si talkininkai susilaukė 
užtarnautų plojimų.

Šokius lydėjo 5 muzi
kantų orkestras, vado
vaujant J. Pažemiui.

Mokyklos vedėjas P. 
Joga gerai padarė, neieš
kodamas daug žodžių pa
dėkai programos daly
viams, gausiems jų tal
kininkams ir svečiams. 
Padėka ir visų įdėtas 
darbas jautėsi visoje sa
lėje, viso pobūvio metu.

Vysk. Valančiaus Lit. 
Mokykla, jos Aukuro An
samblis su šokių grupe 
sudaro Clevelando lie
tuvių vienetą, vertą ne tik 
pasididžiavimo ir pa
garbos, bet ir tolimes
nės paramos jų gražia
me lietuviškame darbe.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

Come in to any orte of our offices and pick up your FREE 

litter bag . . . help keep our country dean and beautiful by 

using this handy trave! litter bag.

KEEP AMERICA BEAUTIFUL

Main Office: 813 EAST 185th STREET

26000 LAKE SHORE BLVD

6235 ST. CLAIR AVENUE

25000 EUCLID AVENUE
6135 VVILSON MILLS ROAD

5'4% SAVINGS CERTIFICATES
4y<% SAVINGS PASS BOOKS

DALYVAUKIME LB 
TARYBOS RINKIMUOSE

Jau kuris laikas spaudo
je skelbiama penktosios LB 
Tarybos rinkimai, kurie 
numatyti gegužės 6-7 die
nomis visuose JAV lietuvių 
kolonijose kur tik yra LB 
apylinkės bei apygardos ir 
ten kur jų nėra.

Šiems LB penktosios Ta
rybos rinkimams Clevelan
de sudaryta ne tik Apylin
kių rinkiminė komisija, bet 
ir Trečioji Apygardine rin
kiminė komisija, kuri ap
ima sekančias vietoves: 
M i c h i g a n o (išskiriant 
Grand Rapids Apylinkę), 
Ohio, New Yorko (vakari
nė dalis), Columbus, De
troito, Rochesterio, Buffalo, 
Pittsburgho, Clevelando 1- 
mą ir 2-rą Apylinkę.

Clevelandiečiams teks ge
rokai padirbėti, o ypač Apy- 
gardinei rink, komisijai. Ji 
gavusi iš minėtų vietovių į 
Tarybą kandidatuoja n č i ų 
sąrašus turės pagaminti 
balsavimui lapelius su kan
didatuojančių pavardė m i s 
ir juos išsiuntinėti visoms 
apylinkėms, kur ir bus pra
vedami balsavimai. Balsa
vimui pasibaigus visi davi
niai vėl suplauks į Apygar- 
dinę Komisiją, kuri pada
rys visų Apygardoje balsa
vimo davinių bendrą san
trauką ir su atitinkamu pro
tokolu pasiųs Vyr. Rinkimi
nei Komisijai Chicagon. 
Vyr. rink, komisija gavusi 
iš visų JAV balsavimo vie
tovių, pagal balsų daugumą 
atrinkę asmenis, kurie su
darys LB Tarybą.

Rinkimai ir visas rinki
mų aparatas pilnai pateisi
na demokratinių rinkimų 
tvarką.

Rinkimuose gali dalyvau
ti visi lietuviai nuo 18 m. 
amž. Todėl, kad pateisinti 
LB institucijų šiuose rinki
muose siekiamą tikslą, įdė
tą darbą ir būtų nepateisi
nama nedalyvauti rinki
muose dėl kokių nereikš
mingų priežasčių ar nekrei
pimo į tai dėmesio.

Renkant ketvirtąją LB 
Tarybą clevelandiečiai rin
kimuose dalyvavo labai ge
ru skaičiumi, ko tikimasi ir 

šiuose penktosios Tarybos 
rinkimuose.

LB Tarybos rinkimus 
skelbia LB Centro Valdyba 
ir parengia LB Tarybos rin
kimų taisykles, LB Taryba 
yra vyriausias LB organas, 
renkamas trejiems metams, 
į Tarybą atrenkama 37 as
menys gavę daugiausią bal
sų, iš šių išrinktųjų Tary- 
bon asmenų kadencijos me
tui sudaromas Tarybos pre
zidiumas, kuris vadovauja 
ir atstovauja Tarybai. LB 
Taryba: priima ir keičia LB 
įstatus, tvirtina LB Centro 
Valdybos pateiktus LB Kul
tūros Fondo, švietimo Ta
rybos, Ekonominės Tary
bos ir kitų centrinių insti
tucijų nuostatus. Renka LB 
Centro Valdybos pirminin
ką ir tvirtina jo pristatytus 
Centro Valdybos narius, 
LB Kontrolės Komisiją ir 
LB Garbės Teismą, nustato 
tautinio solidarumo įnašų 
dydį ir jų paskirstymą, ta
ria LB veiklos klausimus ir 
būdus, tvirtina LB Centro 
Valdybos sąmatą, veiklos 
bei finansų apyskaitas ir 
LB Kontrolės Komisijos ak
tus, nustato JAV LB atsto
vavimo būdą Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės Seime.

LB Taryba gali pareikšti 
nepasitikėjimą LB Centro 
Valdybai arba jos nariui, 
nustato LB Centro Valdy
bos narių skaičių.

Iš šių LB Tarybos darbų 
matome, kad Taryba yra 
svarus ir svarbus LB orga
nas. Tad balsuodami at
kreipkime didesnio dėmesio 
į įstatytus kandidatus ir iš
rinkime iš gerųjų geriau
sius, kurie su ryžtu ir pa
sišventimu dirbtų LB tiks
lams — lietuvybės išlaiky
mo gerovei ir mūsų tėvy
nės laisvinimo bare. Daly
vaukime skaitlingai rinki
muose palikdami valandėlei 
kitus rūpesčius, nes tai mū
sų tautinė pareiga.

F. Eidimtas

PARDUODAMAS NAMAS
Dvigubas namas. 6 mė

nesių senumo. Dviejų mie
gamųjų. Randasi E. 223 gt., 
Euclide. Parduoda savinin
kas. šaukti po 6 vai. vak. 
telef. 261-3050.

HELP WANTED MALĖ

THE 
CLEVELAND 
PNEUMAT1C 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

Cleveland, Ohio 
341-1700 

A Subsidiary of 
PNEUMO-DYNAMICS 

Corp.
MACHINISTS
TO W0RK ON 
AER0 SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Componetits 
KELLER- 

HYDROTEL 
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BOR1NG 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAR TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL
DR1LLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS.

Interviewing Hours 
8:15 A.M. to 5 P.M.

OR CALL 

341-1700 
for an interview convenient 

for you.



HAMILTONO LIETUVIU DRAMOS TEATRAS "AUKURAS" stato J. GRINIAUS

GULBĖS GIESMĖ
5-kių veiksmų istorinę dramą, 1967 m. balandžio mėn. 15 d., 7:30 vai. vak. ir 

balandžio mėn. 16 d., 3 vai. po pietų, Jaunimo Centre, 5626 S. Claremont, Chicago, III.
Veikalą režisuoja aktorė E. DAUGUVIETYTĖ-KUDABIENĖ.

Kvietimai gaunami MARGINIUOSE, 2511 West 69 Street, Chicago, III., ir ŠTEINBERGO krautuvėje, Cicero, III., taip pat balandžio 15 d. nuo 5 vai. vakaro 
ir balandžio 16 d. nuo 1 vai. po pietų prie įėjimo.

Visas pelnas skiriamas lituanistinėms mokykloms remti. Lietuvių visuomenę maloniai kviečia LB Chicagos Apygardos Valdyba.

DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Vliko vaidyba kovo 30 
d. posėdyje svarstė Lietu
vos gyventojų martirologi

PADĖKA
Mano mylimam Tėveliui Lietuvoje mirus, vi

sų mūsų giminių, bičiulių ir pažįstamų, raštu ar 
žodžiu, pareikšta užuojauta ir parodytas nuošir
dumas pasiliks mums neužmirštamas. Ačiū.-

J. A. Jankus ir šeima

A t A

VIKTORUI ANDRIUŠIUI 

mirus, Jo žmonai ALDONAI ir kitiems giminėms 

bei artimiesiems reiškiame nuoširdžią užuojautą

Henrikas ir Marta Macijauskai

A t A

ELENAI STEPONAITIENEI
mirus, jos dukrai RIMAI su šeima, sūnui VIN

CUI ir kitiems giminėms reiškiame giliausią užuo

jautą ir kartu liūdime

Juozas ir Rita Nausėdai

Buvusiam Lietuvos Valstybės Teatro Vyr. 
Dailininkui

A t A
VIKTORUI ANDRIUŠIUI 

mirus, Jo žmonai ALDONAI ir artimiesiems reiš
kiame širdingiausią užuojautą

N. A. Butkai, 
I. A. Sprindžiai, 
A. S. Velbasiai

Š. m. kovo 27 d. Bostone po sunkios ir ilgos ligos mirė
VIKTORAS ANDRIUŠIS,
buv. Valstybės Teatro-vyr. dailininkas,
ALT S-gos Bostono sk. namų dekoratorius,
to skyriaus narys, savo darbais gyvai pasireiškęs
Bostono lietuvių kultūrinėj veikloj.
Pranešdamos apie tai visuomenei, 
gilią užuojautą reiškia Velionio našlei
ALDONAI STANKŪNAITEI-ANDRIUŠIENEI
ir jo artimiesiems, 
dalyvaudamos jų skausme ir liūdesy —

ALT S-gos Bostono Sk. Valdyba 
ir

Kultūriniams Subatvakariams Rengti 
Komisija

jos (nukentėjimo nuo bol
ševikų ir nacių okupacijų 
teroro) studijos klausimą 

ir nutarė pasiūlyti, kad to
kią studiją rengtų ir išleis
tų Lietuvos Studijų Insti
tutas. Vlikas pasižada padė
ti rinkti studijai reikiamus 
duomenis ir rūpintis jos iš
leidimo reikmenimis.

PREMIJŲ 

ĮTEIKIMAS 

PHILADELPHIJOJ

ALTS-gos Philadelphi- 
jos skyrius buvo paskel
bęs konkursą už geriau
sią straipsnį ar kores
pondenciją 1966 m. Dir
voje. šio konkurso lai
mėtojais, pagal skyriaus 
visuotino susirinkimo 
balsavimus, buvo dr. A. 
Budreckis ir J. Bubelis.

Premijų įteikimas lai
mėtojams įvyks š.m. ba
landžio mėn. 15 d. Ta pa
čia proga skyrius ruo
šia ir muzikos bei lite
ratūros vakarą. Progra
moje dalyvaus ir iš sa
vo kūrybos skaitys: A. 
Budreckis, H. Lukaše- 
vičius, St. Jakštas ir J. 
Bubelis. Muzikinę dalį 
išpildys B. Pumpuolytės 
vedamas styginis kvar
tetas. Pažymėtina, kad 
smuikininkė Br. Pum
putytė su šiuo kvartetu 
yra daugelį kartų pasi
rodžiusi amerikie
čiams. Parengimas vyks 
gražioje ir jaukioje lat
vių klubo salėje 7 ir 
Spring Garden g-vių kam
pas. Po meninės dalies 
— vakarienė. Gros ge
ras 5 asmenų orkestras..

Tikimasi svečių iš 
New Yorko, Elizabetho, 
Newarko, Baltimorės, 
Trentono ir kitų vieto
vių. Juo labiau, kad tą 
pačią dieną Philadelphi- 
joje įvyksta ALT S-gos 
Rytų apygardos suvažia
vimas.

Mašinoms pastatyti 
yra aikštė ir gretimos 
gatvės neapgyventos. Įė
jimas su vakariene — 
5 dol. Bilietus galima įsi
gyti iki š.m. balandžio 

10 d. pas: P. Didelį, V. 
Gruzdį, P. Jonkų, A. Jo
nį, P. Mitalą ir Br. Vige
lį.

Stalai 8 asm. užsisa
komi pas tuos pačius as
menis. Parengimo pra
džia 6 vai. 30 min. vak. 
Kviečiame ir tikimės, 
kad atsilankę nesigailė
site jaukioje aplinkumo
je, gražiai šeštadienio 
vakarą praleidę.

Skyriaus valdyba

CHICAGO
• „Aukso žąsis”, lietu

viškas spalvotas filmas, 
kartojamas Chicagoje, Jau
nimo Centre, balandžio 9 
d., sekmadienį, dviem sean
sais: 3 ir 6 vai. p. p. Bilie
tai ($1.50) gaunami prie 
įėjimo nuo 2 vai. p. p. Jau
nieji ir vyresnieji žiūrovai 
kviečiami atsilankyti. (Sk.)

NEW YORKO VYRŲ 
OKTETAS CHICAGOJE
šeštadienį, balandžio 8 d., 

7 vai. vak., Jaunimo Cent
re, Chicagoje, Putnamo Se
selių rėmėjai rengia muz. 
A. Mrozinsko vadovaujamo 
New Yorko vyrų okteto 
koncertą. Chicagos ir jos 
apylinkių visuomenė yra 
kviečiama atsilankyti, pasi
gėrėti darnia daina ir kar
tu paremti Putnamo Sese
lių plačią, lietuvių visuome
nei svarbią ir naudingą 
veiklą.

BRAIŽYTOJŲ KURSAI
Susidarius pakankamam 

skaičiui asmenų, Amerikos 
lietuvių inžinierių ir archi
tektų sąjungos Chicagos 
skyrius yra numatęs pra
vesti elektros, mechanikų, 
statybos braižytojų paren
gimo kursus. Asmenys su
interesuoti minėtais kur
sais, dėl informacijų prašo
mi skambinti telef. LU 
2-5939 arba telef. 325-1691.

NEW YORK
• Algirdo Landsbergio 

dramos veikalai statomi 
tiek lietuvių, tiek anglų 
kalbomis. Jo vėliausias iai> 
sas "Barzda" kartu su Kos
to Ostrausko populiariaja 
"Pypke" išvys rampos švie
są New Yorke Lietuvių Te
atro spektaklyje, balandžio 
29 d., šeštadienį, 8 vai. vak. 
Van Wyck Jr. High School, 
85-05 144th St., Jamaica,
N. Y. Visuomenė maloniai 
kviečiama atsilankyti.

S C H O O L S

SACRED HEART
ANDOVER, MASS.

Resident school for boys in
GRADES 4—8 

Conducted by Brothers of 
The Sacred Heart*. 

Modern Fireproof Building 
—Large Campus.

(28-42)

New Yorko vyrą oktetas pirmą kartą koncertuos Chicagoje. Okte
to vadovas — muz. A. Mrozinskas (sėdi vidury); I tenorai: V. Dau
girdas ir A. Ilgutis; II tenorai: R. Kezys ir J. Nakutavičius; bari
tonai: K. Simanavičius ir V. Alksninis; bosai: L. Ralys ir V. Aukš
tikalnis. V. Alksninio nuotrauka

DETROIT
• Dail. S. Kvietinės tapy

bos ir S. Petravičienės ke
ramikos kūrinių parodos 
atidarymas Detroite įvyks 
Lietuvių Namuose š. m. ba
landžio 9 d., 12 vai. p. p. ir 
tęsis iki balandžio 16 d. im
tinai. Parodą ruošia DLK 
Birutės Draugija.

Detroito visuomenė kvie
čiama kuo gausingiau į ati
darymą atsilankyti.Įėjimas 
laisvas.

Geriausiai RAŠYSI visa
da turime ir liet, raidyhu ir 
SKAIČIUOSI mašinėle. Ge
riausia muzika yra STE
REO — ir mažais tranzist. 
pagausite visą pasaulį. Ge
riausia TV yra SPALVO
TA. Burroughs, Grundig, 
Olympia, Royal, Telefun- 
ken, Zenith ir kt. firmos. 
NEPERMOKĖKITE kitur 
pirma nepalyginę m/kainas. 
Pranešę kuo domitės dykai 
gausite spalvotus katalo- 
gėlius. Rašykite: J. L. Gied
raitis, 10 BARRY Drive, E. 
Northport, N. Y., 11731.

Skaityk ir platink 
DIR VĄ

NAUJOS, ĮDOMIOS KNYGOS!!! 
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!

Bronys Raila — LAUMIŲ JUOSTA ....................... $2.50
V. Šliogeris — A. Smetona — žmogus ir

valstybininkas  ............................. $2.00
VI. Ramojus — KRITUSIEJI Už LAISVĘ ............... $2.50
Pr. Naujokaitis — ŽYDINČIOS DIENOS  ......... $3.50
J. Balys — LIETUVIŲ LIAUDIES PAŠALĖJ AUTA $3.00 
Gintarė Banaitytė-Ivaškienė —

BALTASIS STUMBRAS ............................. $3.60
A. Baronas — TREČIOJI MOTERIS ......................$2.50
KREPŠINIO IŠVYKA AUSTRALIJON ..................$3.00
Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00 
ŠIRDIES PRIEPUOLIAI .......  $3.75

Be to, Dirvoje galite įsigyti ar užsisakyti plokšteles:
LIETUVIŲ TAUTINIAI ŠOKIAI — Stereo ........... $5.00
A. Stempužienės — D. Lapinsko — D A IN'O S

Stereo — $7.00, Mono — $6.00 
St. Baro — Operų arijos. Stereo — $7.00, — Mono — $6.00 
AURELIA — šokių muzika ....................................... $5.00

Siunčiant čekį ar perlaidą, pridėkite 25 centus per
siuntimo išlaidoms.

DIRVA,
6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103

HELP WANTED MALĖ
WANTED IST CLASS SK1LLED 

ALL AROUND MACHINISTS 
Ist & 2nd Shift

ALL AROUND TOOLMAKERS 
BENCH MEN

2nd Shift
Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints & Close Tolerances. 
Modern clean shop with above aver- 
age wages. Experienced only. 

OH1O MACHINE & MOLD CO.
1938 S. Arlington St., Akron, Ohio 

216 — 573-3301
(38-41)

METAL
FABRICATION

FOREMAN

SOUTHERN OPENING for 
experienced Metai Fabrication 
Foreman with 75-year-old At
lanta Company. Mušt be ex- 
perienced in supervising oper- 
ation of Press Brakes, Shears, 
Spot Welders and Seam Weld- 
ers. Excellent opportunity for 
right man in an area where 
climate is ideal. Age to 45. Call 
Mr. Wynn, collect, for inter- 
view appointment. 404 — 524- 
0881, Atlanta, Ga.

ATLANTA STOVE 
W0RKS

P. O. Box 5254 Station E.
Atlanta, Georgia 30307

(38-42)
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