
Lietuvos > 
nacionalini 
M Mažvydo 

< biblioteka.T "7"% T 7 TK I u9O7 SUPERIOR AVENUE. CLEVELAND, OHIO 44103. TELEPHONE: 431-63441ZLJX Vn
THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER

April 2, 1969 Nr. 26

ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

MIRĖ EISENHOWERIS

Gen. Dwight D. Elsenhoweris, buvęs JAV prezidentas, miręs 
Walter Reed kariuomenės ligoninėje, 78 metų amžiaus.

Generolas Dwight D. Ei- 
senhovveris, buvęs preziden
tu du terminu nuo 1953 iki 
1961 metų, II Pasaulinio ka
ro vyriausias vadas, penkių 
žvaigždžių (aukščia u s i a s 
laipsnis) generolas, po ilgo 
negalavimo mirė kovo 28 d., 
12:25 vai. p- pietų, Armijos 
Walter Reed ligoninėje prie 
Washingtono. Jis buvo 78 
metų amžiaus.

Prezidentas Nixonas, ku
ris buvo viceprezidentu Ei- 
senhovverio aštuonių metų 
prezidentavimo laikotarpiu, 
buvo svarbiausias laidotu
vių reikalų tvarkytojas.

Pirmadienį, kvo 31, laido
tuvių dieną prez. Nixonas 
paskelbė gedulo diena vi
same krašte.

Du dar gyvi buvę prezi
dentai — Trumanas, apie 10 
metų vyresnis už Eisenho- 
werį, ir Lyndon Johnsonas, 
kuris tik šių metų pradžioje 
baigė savo terminą, šalia 
prezidento Nixono, buvo 
tarp pirmutinių pareikšti 
velioniui savo paskutinius 
atsisveikinimo ir įvertinimo 
žodžius.

Daugelio kraštų preziden
tai, diplomatai, kariniai at
stovai atskrido į Washing- 
toną laidotuvių iškilmėms: 
Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle, Vokietijos kancleris 
Kiesinger, Filipinų prezi
dentas Marcos, Australijos 
premjeras Gorton, Pietų 
Vietnamo viceprezidentas, 
Pietų Korėjos, taipgi minis
trai ir įgalioti atstovai Bel
gijos, Olandijos, Britanijos 
karalienės Elžbietos ir Bri
tų vyriausybės Denis Hea- 
ley, Japonijos, Ispanijos, 
Tunisijos, tautinės Kinijos, 
Indijos, Jordano ir kai ku
rių Afrikos kraštų.

Lietuvos — ministras J. 
Rajeckas.

Spaudoje buvo paminėta, 
kad prezidentui Nixonui 
užuojautą prisiuntė iš 
Kremliaus, ir kad laidotu
vėms atstovais paskirti 
maršalas čuikovas ir Kuz- 
necovas.

Kariuomenės generolų ir 
karstas buvo paliktas iki 
sekmadienio, kovo 30 d.

Sekmadienį, gedulinga ei
sena, karstas nuvežtas į 
Kongreso rūmų rotundą. 
Kelionėje, grojo gedulinga 

laivyno admirolų vadovybė
je trijų dienų laidotuvių 
apeigos buvo pravestos se
kančiai :

Kovo 29 d., antrą dieną 
po mirties, Eisenhowerio 
palaikai buvo nuvežti į tau
tinę katedrą Washingtone. 
Ten, po trumpų apeigų,

SOVIETŲ ŠNIPAI
"PRIETARAS”, KURIO NEREIKTU UŽMIRŠTI

VYTAUTAS MEŠKAUSKASKalbant bendravimo 
su kraštu temadažnaipa- 
mirštama ko iš tikro so
vietai siekia, leisdami ir 
kai kuriais atvejais net 
skatindami tą 'bendravi
mą'. Savaime aišku, kad 
jiems mažiausiai galėtų 
rūpėti lietuvybės išlaiky
mas šiame krašte. Pir
mas jų tikslas yra iš
naudoti kontroliuojamus 
asmeninius kontaktus 
jiems reikalingos infor
macijos surinkimui da
bar ar... ateityje.

Šioje vietoje kas nors 
galėtų pasipiktinęs su
šukti: 'nejaugi manai, 
kad sovietams rūpi mūsų 
Vlikas ar ALT?'

Atsakymas būtų tei
giamas. Ne dėl to, kad 
tos institucijos sudarytų 
jiems kokį realų pavojų, 
bet dėlto, kad jie norė
tų būti painformuoti apie 
kiekvieną galimą prieš- 
sovietinę veiklą. Be to, 
negalima užmiršti, kad 
informacijos rinkėjai ar 
šnipai taip pat yra žmo
nės, o ne kokie šventie
ji, kuriems rūpėtų tik tie
sa, o ne savo karjera. No
rėdamas pateisinti jam 
išleidžiamas lėšas ir 
pasirodyti svarbesniu, 
šnipas ir jo viršininkai 
eventualų pavojų savo 
kraštui iš jo sekamųjų 
pusės paprastai stengia
si išpūsti. Todėl galimas 
daiktas, kad apie mūsų 
politinę veiklą Maskva 
gauna gerespįt.y. jai pa
vojingesnį įvertinimą, 
negu mes patys jai duoda
me. To palinkimo negali 

muzika ir buvo saliutuoja
mo 21 patrankų šūviais. 
Rotundoje leista visuomenė 
pro karstą, paskutiniam at
sisveikinimui.

Kovo 31 d. karstas vėl 
buvo nuvežtas į katedrą, 
kur atliktos episkopalų 
apeigų pamaldos.

Iš katedros vakare kars
tas nuvežtas į geležinkelio 
stotį ir traukinių nulydė
tas galutinam palaidojimui 
į Eisenhowerio gimtinį mies
telį Abilene, Kansas valsti
joje.

Abilene, laidoj imo apei
gomis rūpinosi kariniai vir
šininkai, dalyvaujant ka
riuomenės daliniams. Ge
nerolo karstas buvo patal
pintas pogrindiniame rūsy
je mažoje koplyčioje netoli 
to namo, kuriame Eisenho- 
weris praleido savo vaikys
tės dienas.

Velionio rimti sunegala
vimai prasidėjo pereitų me
tų balandžio mėnesį,-gavus 
vieną iš daugelio širdies 
atakų. Pagaliau tapo patal
pintas Armijos ligoninėje, 
kur su įvairiais priepuoliais, 
jo gyvybė nyko, ir ten pa
lengva jis baigė savo gyve
nimo valandas.

Dar yra gyvas vienas 
penkių žvaigždžių genero
las, senukas Omar Bradley, 
Eisenhowerio draugas nuo 
karo akademijos dienų ir jo 
bendradarbis II Pasaulinio 
karo metu. ,

(ksk)

išvengti nė vienas žval
gybos tinklas ir todėl net 
totalinėse valstybėse ne
pasitenkinama vienu tink
lu, bet turima net kelius 
nepriklausomus tinklus, 
kurių patiekti duomenis 
yra žinomi tik pačiom 
valstybės viršūnėm.

Tai turint galvoje at
rodo, kad mums, rasit, 
naudingiau būtų surašy
ti patarimus kaip išveng
ti galimų pinklių, skir
tų įtraukimui į špionažą 
negu svarstyti klausi
mą, kiek kurio nors pa
vienio išeivio apsilan
kymas gimtinėje gali pa
kenkti Lietuvos suvere
numui. Galvojimas, kad 
aš, paprastas Amerikos 
darbininkas ar smulkus 
tarnautojas, negaliu bū
ti sovietams naudingas 
yra klaidingas. Geriau-^ 
si šnipai yra 'nežymūs' 
žmonės, nes jie nesuke
lia įtarimo.

Kad sovietai kiekvie
ną asmeninį kontaktą jų 
kontrolėje nori išnaudo
ti savo naudai, yra žino
ma ne nuo šiandien. Ga
limas daiktas, kad dėlto 
dažnai norima tą faktą 
ignoruoti laikant tai be- 
veik pasenusiu prietaru. 
Žinia, ne kiekvienas tu
ristas į ten ar iš ten tu
rėtų būti šnipas, 
sakyti, kad ir čia 
"daug pašauktųjų, 
mažai išrinktųjų!" 
čiau atsargumas yra tik
rai reikalingas.

Gali 
yra 
bet 

Ta-
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Veikalo "Lithuania” redaktorius dr. A Gerutis kalba knygos pristatymo akademijoje New Yorke. Iš 
kairės: Lietuvos Pas. Šveicarijoje patarėjas dr. A. Gerutis, gen. kons. A. Simutis, Lietuvos Nepri
klausomybės Fondo pirm. Ę. Čekienė, prof. J. Jakštas. V. Gruzdžio nuotrauka

Veikalo 'Lithuania’ pristatymas
New Yorko lietuviams

Kovo 23 d. Le Cordon 
Bleu salėje, Woodhaven, N. 
Y. įvyko anglų kalba išleis
to veikalo LITHUANIA vi
suomenei pristatymas ir jo 
redaktoriaus dr. A. Geru
čio bei autorių prof. J. Pu- 
zino, prof. J. Jakšto, dr. A. 
Budreckio pagerbimo popie
tė. Ketvirtasis veikalo au
torius ministeris S. Lozo
raitis iš Romos negalėjo 
atvykti.

D. Britanijos preky
bos rūmai — ’Board of 
Trade' — išleido specia
lią brošiūrą turistams į 
Sovietų Sąjungą, kur tarp 
kitko įspėjama: "Ryšis 
tarp turisto ir lokalinės 
merginos ilgainiui ne
liks nepastebėtas loka
linės žvalgybos tarny
bos. Galimas daiktas, 
kad ta mergina pildo jai 
duotą uždavinį".

Time ta proga mini lon- 
doniškio Financial Ti- 
mes korespondentą Ry
tų Europoje MichaelCon- 
nock, kuris vedė Lenki
jos pilietę. Pereitą mė
nesį jis buvo suimtas 
Varšuvoje ir buvo 'pa
prašytas’ identifikuoti 
britų agentus Lenkijoje.

(Nukelta į 2 psl.)
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kairės prof. J. Jakštas, dr. V. Paprockas, prof. J. Puzinas, LNF pirm. E. Cekienė, Lietuvos Pas. Svei-

Dalis svečiu su veikalo "Lithuania” autoriais, leidinio pristatymo šventėje New Yorke kovo 23 d. Iš 

carijoje patarėjas dr A. Gerutis, LLK pirm. V. Sidzikauskas, VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūnas, dr. A. 
Budreckis. LMKF-jos pirm. V. Leskaitienė, V. Abraitis, gen. kons. A. Simutis ir B. Sidzlkauskienė.

V. Gruzdžio nuotrauka
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Popietės atidarymas bu
vo pradėtas Lietuvos Ne
priklausomybės Fondo pir
mininkės čekienės žodžiu, 
kuri tolimesnei programos 
daliai pravesti pakvietė pir
mąjį LNF pirm. V. Abraitį. 
Jis įspėjo, kad gali atsirasti 
šia proga nemažai kalbėto
jų, betgi popietės pravedi- 
mo rengėjai yra apriboję 
maksimalinį pusantros va
landos užtęsimo laiką, tat 
teks kalbėtojams trumpin
ti savo kalbas.

Dr. V. Paprockis apibūdi
no veikalo Lithuania reika
lingumą, naudingumą ir jo 
paskirtį išleidžiant svečioj 
šaly.

Toliau sekė autorių pri
statymas paminint jų pro
fesijas ir nuveiktus darbus 
mokslo srityse, tautiniai 
kult ūriniame, politiniame 
bei visuomeniniame gyveni
me imtinai. Iš veikalo auto
rių kalbėjo prof. J. Puzinas, 
prof. J. Jakštas ir dr. A. 
Budreckis daugiau ar ma
žiau paryškindami knygoje 
tilpusių minčių suvestinę.

Ilgesnę kalbą pasakė re
daktorius dr. A. Gerutis gy
vai pavaizduodamas sunkų 
knygos atėjimo kelią ir ne
mažas sutiktas kliūtis, kol 
jį prisistatė visuomenei. Jo 
kalbos santrauka atskirai 
spausdinama.

Anglų kalba veikalo LI
THUANIA išleidimas yra 
istorinis įvykis tarpe kitų 
anksčiau leistų siauros ap
imties leidinėlių ar brošiū
rų apie Lietuvą. Veikalą iš
leido Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondas, per didžiau

sias pastangas, vargus bei 
rūpesčius mūsų darbščios, 
veiklios tautiniai-kultūrinei 
srity besireiškiančios dar
buotojos, dabartinės LNF 
pirm. E. čekienės dėka. Ne
mažesni nuopelnai priskai- 
tytini ir tiems mūsų kultū
rininkams - intelektualams, 
kurie neišsenkamos kantry
bės ir tėvynės meilės jaus
mų vedini bei lietuvių tau
tos amžinumu tikėdami sto
jo E. čekienės pašaukti į 
nelengvą darbą ir iki galo 
garbingai ištęsėjo. Brangin
tini ir visi kiti rėmėjai, tal
kininkai, kurie savo pavei
kia parama pagreitino laiką 
šiam veikalui pasirodyti.

Gal veikalo LITHUANIA 
tiražas permažas, jei iš mū
siškių atsiras noro ir aukos 
jo didesnę dalį paskleisti 
svetimųjų tarpe, mokslo in
stitucijose, knygynuose, pas 
diplomatus ir politikius, tai 
jau mums patiems ne kas 
beliks. Tad jau dabar verta 
pradėti galvoti apie tos kny
gos išleidimą lietuvių kalba. 
Juk ji tokia savo originale 
gimė. Kol dar išeivijoje ne- 
trūkstame lietuvybės išliki
mu besirūpinančių žmonių 
ir kol veikia lituanistiniai 
institutai ar kursai bei šeš
tadieninės lietuvių mokyk
los, tol toks leidinys būtų 
būtenybe tėvynės pažinimo 
moksle ir kartu aktuali is» 
torinė medžiaga mūsų pri
augančiam jaunimui, kuris 
gimęs ir augęs ne Lietuvo
je, per tokio veikalo pasi
skaitymą galės išvengti 
tautinės mirties nuotikio.

Juozas Bubelis
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Sovietų šnipai...
(Atkelta iš 1 psl.) 

Jis pasirašė pasižadėji
mą, tačiau vėliau prane
šė visą aferą britų am
basadai. Jis galėjo grįž
ti į Londoną, bet buvo pa
šalintas iš savo tarny
bos.

Beje, net ne visi sovie
tų valdininkai užsienyje 
— ambasadų ar konsu
latų tarnautojai — turi 
būti tikri šnipai! Špio
nažo darbas yra paves
tas Valstybės Saugumo 
Komiteto — KBG agen
tams, kurie paprastai tu
ri ir diplomato postą, 
pavyzdžiui, antrojo ar 
trečiojo ambasados sek
retoriaus. Tai nėra pas
laptimi juos priimančiai 
valstybei. Ji juos toleruo
ja iki jų veiksmai nepa
sidaro per daug akiplė
šiški, nesuderinami su 
tikro diplomato vardu, 
kuris irgi turi rinkti in
formacijas, bet daugiau 
'padoriu' būdu.

Vien Vakarų Vokieti
ja per paskutinį dešimt
metį turėjo apleisti 15 
sovietų diplomatų, žur
nalistų ir prekybos at
stovų dėl to, kad jie su
sikompromitavo bandy
dami į špionažo tarnybą 
įtraukti vokiečius. O 
kiek tokių bandymų liko 
nežinomų?

Š.m. vasario 25 d. ne
toli Bonnos automobilio 
katastrofoje užsimušęs 
neblaiviam stovyje So
vietų ambasados patarė
jas Jurij Nikanorovič 
Voroncov, 45 m., pasak 
Der Spiegal buvo vyriau
sias KGB rezidentas Vo
kietijoje. Kartu ji buvo 
ir ambasados politinio 
skyriaus viršininku. To
kie asmenys paprastai 
gauna algas iš abiejų ži
nybų ir gali daugiau leis
ti ragauti kapitalistinės 
prabangos negu paprasti 
jų kolegos iš ambasadų 
ir konsulatų. Kaip tai
syklė, jie paprastai į už*- 
sienius siunčiami su 
žmonomis, kurios savo 
keliu yra KGB agentai. 
Atrodo, kad Der Spiegal 
kuris nesiskaito su pi
nigais informacijų surin< 
kimui, vieno numerio in
formacijos ir jų redak
cinis apdirbimas jam 
kaštuoja apie 250.000 
dolerių, turėjo 'infiltra
vęs' savo reporterį į so
vietų špionažo tinklo da
lį-

Dėl tų reveliacijų so
vietų ambasada pareiškė 
įprastą protestą. Į Bon
nos užsienių reikalų mi
nisteriją atvykęs amba
sadoriaus Cerapkino pa
vaduotojas pasiuntinys 
Aleksandras P. Bonda- 
renko? žinias apie Voron- 
covą pavadino "vokiečių 
įstaigų inspiruotu Spie- 
gelio šmeižtu". Minis
terijos politinio depar
tamento direktorius įtai 
mandagiai atsakė, kad

PABALTIJO KLAUSIMAS
II PASAULINIO KARO METU (2)

Nors Vakarų alijantai palai
kė kilnius principus karo pra
džioje, palaipsniui jie pradė
jo keisti savo nusistatymą. Mat 
karas padarė sąjungininkams ne
palankų posūkį. Vokiečiai nesi
liovė bombarduoti Anglijos mies
tus. Rytų fronte Hitlerio kariuo
menė pradėjo pavasario ofen
zyvą, nužygiuodama iki Dono 
ir Kaukazo. Britų vyriausybė 
buvo linkus nusileisti sovietams 
vien dėl to, kad Stalinas nepa
sirašytų atskirų paliaubų su 
Hitleriu. Kilo dilema dėl Pabal
tijo klausimo. Iš vienos pusės, 
Edenas užėmė poziciją, kad rėk 
kia ginti Pabaltijo valstybių in
tegralumą, iš kitos pusės, Chur- 
chillis užėmė būtinumu pagrįs
tą poziciją, t.y., nepaisant me
džiaginės ar moralinės kainos, 
reikia laimėti karą.

Didžiosios Britanijos užsie
nio reikalų ministerija buvo su
sirūpinus, kad TSRS gal neno
rėsianti kovoti prieš Hitlerį iki 
galo. Ar baimė buvo pagrįsta? 
Gal dalinai. Vakarai žinojo, kad 
Stalinas buvo anksčiau susitaręs 
su Hitleriu. Stalinas galėjo vėl 
susitarti su Hitleriu, leisdamas 
pastarajam suduoti Vakarams 
smūgį. Tačiau, abejotina, ar iš 
tikrųjų Stalinas būtų jftdaręs 
antrą diplomatinį sąmokslą su 
Hitleriu, nes Hitleris nebūtų 
pasitraukęs iš užimtos Sovie
tuos teritorijos. Jei Hitleris bū
tų laimėjęs prieš Vakarus, jis 
būtų atnaujinęs karą prieš Ru
siją. Be to, Sovietų pozicija, po
litiniu ir Kariniu atžvilgiu, būtų 
nuėjus niekas, jei Vakarai bū
tų laimėję karą be Sovietų pa
galbos.

1942 m. kovo 7 d. Churchillis 
rašė Rooseveltui: "augąs karo 
rimtumas mane privertė gal
voti, kad Atlanto Chartos prin
cipai neturėtų būti taip supras
ti, kad Rusija negalėtų atgauti 
tas sienas, kurias jinai buvo 
užėmus, kai Vokietija ją už
puolė... Aš tikiu, kad Jūs mums 
duosite laisvas rankas pasira
šyti, kuo greičiausia, sutartį, 
kurią Stalinas pageidauja", (žr. 
Winston S. Churchill, The 
Hinge of Fate, Boston, 1950, 
psl. 357). Churchillis bandė pa
teisinti savo naują liniją, pa
brėždamas, kad Britanija tuo me« 
tu negalėjo pakelti sunkios Pa
baltijo nepriklausomybės naš
tos, kurią Atlanto Charta jai 
užkrovė.

1941 m; gruodžio 7 d. japonų 
užpuolimas Pearl Harbor ir Vo
kietijos 1941 m. gruodžio 11 d. 
karo prieš JAV skelbimas įtrau
kė Ameriką į aktingą karą. Ame*- 
rikos kariuomenė atvyko j Ang
liją. JAV Valstybės departa
mentas tapo anglų-sovietų dery
bų dalininku. 1942 m. vasario 
4 d. Valstybės sekretorius 
Cordell Hull įteikė prezidentui 
Rooseveltui memorandumą, ku
riame buvo išdėstyti nonpre- 
determinacijos politika. Hull ar
gumentavo, kad teritorijų anek
sijų pripažinimas yra politinis

jei tie teigimai iš tikro 
pasirodytų šmeižtu, Vo
kietijos vyriausybė juos 
labai apgailestautų — 
"wuerden wir šie be- 
dauern". Tuo ir pasi
baigė šešiolikto sovieti
nio šnipo su diplomati
niu pasu byla. Panašių 
Voroncovų liko visame 
pasaulyje dar labai daug.

ALGIRDAS BUDRECKIS 

triukas, kuris prieštarauja At
lanto Cha r ta i.

Hull raginamas kovo 2 d. 
Rooseveltas kreipėsi tiesiog J 
Staliną su prašymu, kad Stali
nas išleistų teritorinius daly
kus iš siūlomos sutarties. Sta
linas atsakė, kad jis imąs Roose. 
velto pažiūras dėmesin. Ir tai 
viskas (žr. Herbert Feis,Chur- 
chlll, Roosevelt, Stalin, Prin- 
ceton, 1957, psl. 59).

Vietiniai politiniai svarsty
mai darė įtakos į Amerikos už
sienio politikos formulavimą. 
Rooseveltas susilaukė stip
raus JAV suomių ir lietuvių 
spaudimo. Įtalgojlmas dažnai 
paveikia ir rinkimus Amerikoje, 
o Rooseveltui rūpėjo mažumų 
grupių nusiteikimas.

Bet ką daryti su Pabaltijo 
valstybių gyventojais, kurie aiš
kiai nusistatę prieš Kremlių? 
Rooseveltas lengvabūdiškai pa
siūlė, kad tiems suomįams, lie
tuviams, latviams ir estams,ne
norintiems būti inkorporuo
tiems į TarybųSąjungą.būtųsu- 
teikta teisė pasitraukti iš inkor
poruotų teritorijų su savo tur
tu.

Anglai tučtuojau stvėrėsi už 
šitos sugestijos. LordoHalifaxo 
įgaliotinis, anglų ambasadorius 
Washingtone, kreipėsi į Valsty
bės sekretoriaus pavaduotoją 
Sumner Welles su memorandtp- 
mu, kuriame buvo išdėstyta, jog 
būsiančios sudarytos sąlygos lie. 
tuviams, latviams, estams ir 
suomiams pasitraukti iš teritori
jų, į kurias Sovietai reiškia pre
tenzijų ir kad tuo būdu Amerikos 
viešoji opinija būsianti apra
minta! (žr. Memorandum ofCon- 
versation by the Acting Secre- 
tary of Statė, April 2, 1942, 
Foreign Relatlons of the United 
Statės, 1942, Vol. 3, Europe,Wa- 
shington, 1961, psl. 538-539).

Prezidento Roosevelto arti
mieji patarėjai buvo priešingi 
šitai sugestijai. 1942 m. balan
džio 3 d. memorandume Sum
ner Welles, sekretoriaus padė
jėjas Adolf Berle išdėstė gana 
ciniškai argumentus prieš ir už 
šitą pasiūlymą. Esą, Ui būtų 
slapu sutartis, suteikianti Ru
sijai Pabaltijo respublikas. JAV 
esančias Atlanto Chartos įpa
reigotos atstatyti nepriklauso
mybę. Reikia skaitytis supabal- 
tiečių sunkumais. Tačiau rei
kia taip pat duoti Rusijai išėji
mą į Baltijos jūrą. Bet perša
mas "reciprocal exchange of 
populiatlons" reiškia masinį trė
mimą. Tai būtų "Pabaltijo Muen. 
chenas". Ką sakytų viešoji opi
nija? Be to, kur padėsime pabal- 
tiečius? Antra vertus, Pabalti
jo gyventojų skaičius per ma
žas ir faktinal nereikšmingas 
karo eigai. " Du ir pusė mi
lijonų pabaltiečių yra per men
kas objektas pakenkti santy
kiams su rusais". Galop Ber
le naiviai argumenuvo: "It is 
possible that at long lašt the 
good sense of the Russian pe- 
ople will work out a humane 
arrangement”. (žr. Memoran
dum by the Assistant Secreta- 
ry of Šute (Berle) to the Act
ing Secreury of Šute, ten pat, 
psL 539-541).

1942 m. balandžio 4 d. Sum
ner Welles parašė Berle, kad 
jo argumentacija nesiderina su 
Atlanto charta. Prezidento 
Roosevelto pagrindinis patarė
jas ir prezidentinis agenusHar.- 
ry Hopkins buvo priešingas gy
ventojų evakuacijai. Kai jis at
vyko J Londoną balandžio 8 d„ 

aptarti invazijos projektus su 
alijanuis, Hopkins pareiškė ne* 
pritarimą sovietų sienų reika
lavimams. Jis išdėstė savo pa
žiūras Edenui: "Aš pasakiau 
Edenui apie Prezidento poziciją 
dėl anglų sutarties su Rusija, 
aiškiai pabrėždamas, kad Pre
zidentas nepritaria tokiai akci
jai. Aš pasakiau Edenui, kad 
Prezidentas, žinoma, negali su
stabdyti anglų nuo sutarties pa
sirašymo, bet nebūtų jokios nau
dos iš tolimesnių derybų šiuo 
klausimu. Aš stipriai įtaigojau 
Edeną, jog Prezidento nuomo
ne, mūsų pagrindinis tikslas 
čia (antrasis frontas) sušvel
nintų Rusijos anglams prista
tytus diplomatinius reikalavi
mus". (žr. Herbert Feist, psL 
61).

Pagaliau, Washingtono pozi
cija diplomatiniuose ginčuose 
tarp Trijų Didžiųjų sostinių Pa
baltijo klausimu laimėjo. Vals
tybės sekretorius Cordell Hull 
kategorijai pasipriešino teri
torinėms nuolaidoms Stalinui, 
karo metu. 1942 m. gegužės 26 
d. Molotovas pasirašė anglų- 
sovietų sąjungos sutartį 20- 
člai metų. Toje sutartyje po
karinių sovietų sienų aptari
mas buvo paliktas atdaras. Mo
lotovui tuomet nebuvo jokių al
ternatyvų; jis sutiko, kad "abi 
galybės veiks kartu pagal du 
principus, būtent: abi galybės 
neieškos teritorinių aneksijų ir 
abi galybės atsisakys nuo įsiki
šimo į kitų valstybiųvidaus rei
kalus".

šių principų priėmimas Ta
rybų Sąjungai buvo tuščias žes. 
tas. Patylomis Sovietai supra
to, kad Atlanto Chartos prin
cipai nelietė jų pretenzijų į 
Pabaltijo respublikas. Sovietai 
laikė Pabaltijo kraštus savo 
integraline teritorija. Pora sa
vaičių prieš sutarties pasira
šymą, 1942 metų gegužės 1 d. 
Stalinas paskelbė deklaraciją, 
kad Sovietai siekia "išlaisvin
ti Tarybinę tėvynę ir Ukrainos 
Gudijos, Lietuvos, Latvijos, Es
tijos ir Karelijos žmones". Tuo 
būdu jisai išskyrė tas teritori
jas nuo derybų su Vakarų demo
kratijomis.

Labai teisingai pastebėjo pro
fesorius Arnolds Spekke savo 
knygutėje Latvla and the Baltlc 
Problem: "Visa kova įvyko 
didžiulių kanceliarijų visiškoje 
tyloje... Tai reiškia, kad dro- 
vėtasi viešai liesti tuos klausi
mus... Evakuacijos pasiūlymo 
svarstymas iš viso aiškiai paro - 
dė, kad Washingtone Pabaltijo 
byla pasuko bloga kryptimi".

Kariniai laimėjimai saistosi 
su diplomatiniais laimėjimais. 
Karinė pergalė suteikia laimė
tojui stipresnę poziciją derybo
se. Stalingrade rusai sudavė vo
kiečiams lemtingą smūgį. Sta
lingrado mūšio pergalė taip pat 
sustiprino sovietų poziciją dery ■ 
bose su Vakarais, nes 1943 me. 
tais sovietai perėjo {veikiąofen
zyvą. Sovietai pasidarė kietesni 
vakariečių atžvilgiu. Alijantams 
reikėjo susitartu

Kai Cordell Hull važiavo 
į Maskvos konferenciją, kuri įvy
ko 1943 m. spalio 3 d„ gavo se
kančius nurodymus Pabaltijo 
valstybių klausimu:

"Prezidentas sakė, kad, kas 
liečia Lenkiją ir Pabaltijo vals 
lybes, kai susitiks su Stalinu, 
turėtų į jį apeliuoti aukštos do
rovės argumentu. Jis turėtų Sta
linui pasakyti, kad nei Britani
ja, nei mes kovotume prieš Ru 
siją dėl Pabaltijo valstybių,bet, 
kad žiūrint Į Rusijos pasaulinę 

poziciją, Rusijos interesas bū
tų pareikšti, kad ji sutinkanti, 
dviem metam praslinkus po karo 
pabaigos, pavesti antrąjį plebis
citą Pabaltijo valstybėse..." (žr. 
Arnolds Spekke, Latvia and the 
Baltlc Problem, Londonas, 1952 
psl. 65). Tragedija tame, kad 
Rooseveltas darė prielaidą, jog 
vadinamieji liaudies rinkimai 
1940 m. buvo pirmasis plebis
citas.

Kremlius atmetė net ir šį ne
tiesioginį dominavimo pripaži
nimą ir reikalavo, kad būtų pri
pažinus neginčytinas Maskvos 
vlešpauvlmas be Washingtono 
įsikišimo. Sulino nepaveikė 

BEST WiSHES
To All the Lithuanian People

I. W. HARPER 
DISTILLERS 
COMPANY
20525 Center Ridge Rd.
Cleveland, Ohio 44116

331-3336

GREETINGS and BEST WISHES 
CAR-LIFE INC.

AUTO-BODY REPAIR AND REFINISHERS 
DOWNTOWNERS: IN BY 8:30—OUT BY 5:00 P.M.

6808 Carnegie 391-5565
FRED KRYCH—Chvner

GREETINGS & BEST WISHES

SCIENTIFIC SHOE FITTERS

10519 Carnegie Avė.
721-4242

GREETINGS and BEST WISHES

BILL’S SHOES
4 1 th Y E A R S

Eastgate Plaza HI 2-7430

GREETINGS and BEST WISHES

HARV/ILL ICE CREAM CO.
6519 Carnegie Avė. HE 1-7979

GREETINGS and BEST W1SHES 
To All the Lithuanian People

MOSHER - IALLY 
CHEVROLET C0

SEE THE NEW MOST OUTSTANDING

1969 CHEVROLET

Bedford, Ohio
500 BR0ADWAY 232-2000

Roosevelto naivi argumenuclja, 
jog plebiscitas pakeltų Sovietų 
Rusijos doringumą demokra
tinių kraštų akyse.
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PREZIDENTAS EISENHOWERIS 
ISTORINĖJE PERSPEKTYVOJE

Su buvusio preziden
to Eisenhowerio mirtimi 
Jungtinės Amerikos 
Valstybės neteko savo 
didžiojo kario ir valsty
bininko. Jo mirtis duoda 
progos įvairiems verti
nimams ir reflekcijoms. 
Tad įdomu pažvelgti, 
kaip prezidento institu
cijos bei konstitucinės 
teisės ekspertai žiūri 
į šio vyro vadovybę, ir 
kaip jis bus vertinamas, 
kai paskutiniai atsisvei- 
kinimo kalbų garsai nu
tils.

JAV konstitucija yra 
gan palaida ir todėl atvi
ra įvairioms interpreta
cijoms, o pagal ją taip 
yra plačios galimybės 
įvairiai interpretuoti ir 
prezidento vaidmenį.

Istoriškai, apie Ameri
kos prezidento institu
ciją yra susidariusios ke
turios pagrindinės mo
kyklos:

1. Vadinama "Bucha- 
nan Concept". Šiai kate^ 
gori jai priklauso, tarp ki
tų, jis pats, abu Harriso- 
nai, Fillmore, Pierce, 
Grant, Garfield, Arthur, 
Taft, Harding, Coolidge 
ir Hoover. Šios sampra
tos esmė tokia, kad pre
zidentas yra tik adminis
tratorius, kuris negali 
peržengti konstitucijos 
raidės ribų. Šiame vaid
menyje jis tik realizuoja 
kongreso valią.

2. Yra "Lincoln Con
cept". Šiai mokyklai, be 
jo, priskiriami tokie 
kaip: Jefferson, Jack- 
son, Polk, Wilson, abu 
Rooseveltai, Trumanas, 
Kennedy ir Lyndon John- 
son. Pagal šią sampra
tą prezidentas yra tau
tos vadovas, užvaizdą ir 
jo pareiga vadovauti 
kraštui, dirbti jo gero
vei plačiai interpretuo
jamos konstitucijos ribo
se ("stewardship").

3. "Cleveland Con
cept" apima be jo ir ki
tų dar abu Adams, Van 
Buren, Andrevv Johnson, 
Hayes. Ši pažiūra taip pat 
mato prezidentą iš es
mės tik kaip adminis
tratorių, pildantį kongre
so valią, bet turintį tei
sę griebtis griežtesnių 
priemonių ir perimti ko
mandą, kai kraštui gre
sia pavojus.

4. Samprata pradėta 
vadinti "Eisenhower Con
cept" ir į ją be paties 
Eisenhowerio telpa tik 
prezidentas Washingto- 
nas. ši mokykla laiko, 
kad prezidentas asmeniš
kai turi laikytis atokiai 
nuo partinės politikos ir 
neturi įsivelti į jų kon- 
traversijas. Kadangi 
žmonės iš esmės esą ge
ri, tai geriausia valdžia 

esanti ta, kuria mažiau
siai valdanti. Eisenho- 
werio idėja buvo ne va
dovauti, bet koordinuoti 
ir kontroliuoti kitų siūlo-, 
mas bei vykdomas akci
jas. Tam patvirtinti nu
rodoma Eisenhowerio 
vetuotų įstatymų rekor
das.

Nors Washingtono var
das retai sutinkamas vi
daus partinių kovų kro
nikose, tačiau jis jokiu 
būdu nebuvo joms indi
ferentiškas: jis jose da
lyvavo per savo politi
nius draugus, ypačiai 
per A. Hamiltoną, kuris, 
kaip politinis teoretikas 
bei inovatorius, tapo la
biau žinomas, negu pats 
Washingtonas. Užsienio 
politikos srityje Eisen- 
howeris turėjo gana stip
rų kalbėtoją John F. Dul- 
les asmenyje, bet parti
nės vidaus politikos at
žvilgiu, jis žinomas kaip 
beveik visiško nuošalu
mo laikysenos adeptas, 
kad galėtų realizuoti po
litinį idealą — būti vi
sų tautos žmonių prezi
dentu, iškylant virš po
litikos.

Kai kurie politiniai ste
bėtojai teigia, kad jis at
siekė beveik visuotiną 
tautos pagarbą ir pasiti
kėjimą, kaip stiprios va
dovybės alternatyvą. Tai 
gal būt, teisinga pažiū
ra, tačiau istorija ver
tina valstybės vyrus pa
gal tai, kaip jie išspren
dė politinius konfliktus, 
ir kokias pasekmes tie 
sprendimai turėjo atei
čiai. Kitaip sakant, jie 
vertinami kaip ateities 
prognostikai, ir pagal 
tai, kaip atsiliepė laiko 
ženklams. Pav., Lin- 
colnas savo prezidenta
vimo metu buvo net va
dinamas diktatorium, 
nes savo rankose buvo 
sukoncentravęs daug po
litinės galios, tačiau 
šiandieną visas pasau
lis Lincolną laiko vienu 
didžiausių Amerikos pre
zidentų.

Po I Pasaulinio karo, 
ypatingai po Hooverio,vi
si prezidentai, išski
riant Eisenhowerį, pri
pažino "Lincoln Con
cept" t.y. stiprios vado
vybės principą, nežiū
rint, ar tai atitiko jų 
asmeniškus įstikinimus. 
To reikalavo komplikuo
tas 20-to amžiaus gyve
nimas, kuriame iškilo 
naujos politinės, socia
linės, bei militarinės 
problemos. Tad šio am
žiaus prezidentus isto
rija vertins šiame kon
tekste, ir Eisenhoweris, 
greičiausia bus verti
namas kaip aukšto idea
lo vyras, bet nesupratęs
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PASAKYTOS LEIDINIO PRISTATYME NEW YORKO LIETUVIAMS, IŠTRAUKA
Kai ėmiausi redaguoti veikalą 

apie Lietuvą, tuomet man nė į 
galvą neatėjo, kad dėl šio dar
bo man teks net skristi per van
denyną ir dalyvauti iškilmingo
se veikalo įkurtuvėse.

Atliktasis darbas mane kaip 
skeveldrą atplukdė net už van
denyno, iškėlė j nenupelnytas 
viršūnes. Pasijutau tarytum už
kopęs stačiais laiptais į10 aukš
tą. Užkopti Ui užkopiau, bet už
dusau ir štai man atėmė žadą.

Prieš kurį laiką ponia čekie
nė, LNF pirmininkė, ėmė man 
rašinėti, kad turėčiau kaipo vei
kalo redaktorius atvykti Ameri
kon ir pristatyti veikalą visuo
menei. Savaime nepriimu 
sprendimų suigiai, nors ir ne
priklausau prie tų tobulų diplo
matų, kurie visus sprendimus 
daro tiktai po tinkamo apgal
vojimo, štai kaip pagal aną po
sakį: "Po ilgų svarstymų ir 
apgalvojimų visų argumentų už 
ir prieš nuUriau — susijaudin
ti..."

Aš ligi šiolei nežinau, kokiu 
būdu LNF, ieškodamas redak
toriaus jo sumanytam veikalui 
apie Lietuvą, atkreipė dėmesį į 
mane kaipo galimą kandidatą to
kiam veikalui suredaguoti. Bet 
kai gavau LNF pirmininkės p. 
čekienės laišką, man tai buvo 
nelaukta staigmena. Ligi to lai
ko pažinau p. Čekienę tiktai iš 
jos raštų bei šiaip veiklos įvai
riose organizacijose. Bet jos 
asmeniškai nebuvau pažinęs. Iš
P. Čekienės laiško supratau, ko 
iš manęs laukiama. Man pačiam 
kilo klausimas, ar aš galiu šio 
uždavinio imtis, ar esu pakan
kamai kvalifikuotas ir kompe- 
tetingas tam darbui tinkamai 
atlikti. Kaip jau minėjau, ne
su pratęs Ūmai priiminėti spren
dimų, jeigu jie liečia svarbes
nius reikalus. Antra vertus, pa
gal savo būdą esu, turbūt, op
timistas ir atsakomybės neven
giu, nemėgstu slapstytis už sve
timo nugaros, nors specialiai, 
turbūt ir nelendu į pirmąsias 
eiles. Bet abejojimų atsirado 
gausybė. Pirmiausia, nesu iš 
profesijos istorikas, nors isto
rija mane visada įdomavo, o 
naujausių laikų Lietuvos istori
jon, ypač į nepriklausomos vals
tybės periodą, buvau gerokai įsi
gilinęs ir parašęs vienu kitu 
klausimu ilgesnį ar trumpesnį 
darbelį. Taigi, tema savaimene- 
buvo visiškai svetima, nors, 
antra vertus, kilo gausių abejo
jimų. Galima sakyti, iš jaunys
tės dienų, dar mokyklos suole, 
dirbau ar tai tiesiogiai, ar tai 
šalia kitų darbų spaudoje. Bet 
man jau seniai brendo mintis 
nepasitenkinti vien dienos bė
gamomis temomis, o imtis sva
resnio darbo. Man, pritapusiam 
prie užsienių reikalų ministeri
jos, jau seniai nedavė ramumo 
mintis parašyti apie mūsų už
sienių politiką, nors ir mane 
baimino šaltinių stoka, negalint 
prieiti prie mūsų URM-jos ar-

laiko reikalavimų, ir to
dėl nebuvo stiprus, nors 
ir populiarus, preziden
tas.

Algis Rukšėnas 

chyvų. Bet jeigu ir ne išsamią 
istoriją, tai bent ui, ką vokie
čiai vadina "Beitraege zur Ge- 
scbichte". Marija Urbšienė,pas
kutinio Lietuvos užsienių reika
lų ministerio žmona, yra para
šiusi kelis vertingus darbus, 
kurie nušviečia tą ar kitą mū
sų užsienių politikos problemą. 
Savo įdomų veikalą apie Klaipė
dos krašto naujausių laikų isto
riją ji kukliai pavadino "istori
jos paraštėje". Yra dar ir kitų 
vertingų ir moksliškai pagrįs
tų darbų apie atskiras Lietuvos 
naujausių laikų valstybės proble
mas. Paminėsiu diplomatą Pet
rą Klimą, neseniai mirusį Lie
tuvoje ir iškentėjusį naciškų ir 
bolševikinių kalėjimų pragarą. 
Jo veikalas apie Lietuvos vals
tybės atsiradimą (Vokiškai 
skamba "Werdegang dės litau- 
ischen Staates") priklauso prie 
standartinių darbų. Taip parbu
vęs Lietuvos užsienių reikalų 
ministeris Dr. Juozas Purickis 
yra paskelbęs atsiminimų forma 
nemaža svarbių straipsnių. Dalį 
atsiminimų yra parašęs buvęs 
ministeris pirmininkas ir užsie
nių reikalų ministeris Ernestas 
Galvanauskas, o dar daugiau jo 
atsiminimų, įrašytų į diktafoną, 
dar laukia galutinio suredagavi- 
mo. Nemaža darbų yra atsira
dę disertacijų forma, kaip an
tai Lado Natkevičiaus, Kazio 
Graužinio, Martyno Anyso, Sta
sio Daukšos, Broniaus Kaslo 
(Kazlausko) apie Baltijos antan
tę, ir t.t. Iš paskutinių laikų 
darbų tepaminėsiu dr. Albertą 
Tarlį ir prof. Senną juniorą. Vis 
tai atskiras sritis iš Lietuvos 
valstybinio gyvenimo ir jos tarp, 
tautinių problemų nagrinėjantie. 
ji leidiniai, kurių dalis pasižy
mi kruopščiu temos nušvietimu.

šiomis savo pastabomis aš no
rėjau išryškinti, kad jeigu LNF 
pasiūlymas man buvo staigme
na, tai vis dėlto jaučiausi nevi
siškas naujokas man siūlomam 
da/bui. šalia abejojimų, ar su
gebėsiu tą darbą atlikti, kilo ma
nyje ir kitokių samprotavimų, iš
ėjusių iš pareigos pajautimo. Ar 
turiu teisę atsisakyti nuo siūlo
mo darbo? Dažnai, gal pernelyg 
dažnai mėgstama kalbėti apie tei
sę. Man kilo kitoks klausimas. 
Teisė stovi sąlytyje su parei
ga. Ar nėra mano pareiga im
tis man siūlomo uždavinio?Sten
giuosi savyje ugdyti pareigos 
pajautimą, ne vien kalbėti apie 
teises. Savo laiku išsižadėjau 
minties apleisti Europą ir keltis 
užjūrin. Apsisprendžiau pasi
likti ten, kur mane užklupo mū
sų tautos nelaimė ir kur buvau 
savo laiku pasiųstas dar laisvos 
Lietuvos vyriausybės. Laikiau 
savo pareiga ištverti vietoje,ne
sitraukti iš šalies, kurion buvau 
paskirtas, nepasidaryti savo rū
šies dezertyru. Dėl tokio savo 
nusistatymo nesu ligi šiolei pa
keitęs pilietybės, nesu priėmęs 
Šveicarijos pilietybės, nors jau 
seniai būčiau galėjęs ją priim
ti. Nusimaniau, kad emigraci
joje, tremtyje, turime savo tau
tos atžvilgiu daugiau pareigi; 
nekaip teisių. Mes turime tei
sę kalbėti už savo tautą, kuriai 
atimu laisvė, bet mes turime ir 
pareigą dirbti, dirbti kietai,ne- 
atlaidžiai kad mūsųtauu vėl bū
tų laisva. Kartą vienas amerikie

tis, kuris buvo daugiau ar mažiau 
orientuous apie mano dirbamą 
darbą, manęs paklausė, kaip aš 
apibūdinčiau savo darbo pras
mę. Aš jam maždaug šiuip at
sakiau: "Jeigu aš savo darbu 
sutrumpinisiu viena diena savo 
tautos nelaisvę, tai jausiuosi 
laimingas ir tikiuosi, būsiąs at 
likęs savo pareigą tautos atžvil
giu".

Pareigos balsas manyje pra
bilo ir aš daviau sutikimą im
tis leidinio redagavimo darbo.

Dar viena svarbi aplinkybė pa
veikė teigiamai mano apsispren - 
dimą. Tai mano surinktoji litu
anistinė biblioteka. Visą poka
rio laiką aš uoliai rinkau man 
prieinamomis priemonėmis li
tuanistinius leidinius. Pradžio
je tai buvo malonumas, vėliau 
bibliotekos rinkimas pasidarė 
sunki našta, bet aš tą naštą vis 
dar nešu. Mano butas yra pa
verstas knygų, žurnalų ir laik
raščių sandėliu. Vis mažiau vie
tos pasilieka normaliniam gyve
nimui. Jau butas pasidarė per- 
mažas, teko samdyti kambarį 
pusrūsyje, teko samdytis kitur, 
pas svetimus. Turiu pasisam
dęs patalpas už miesto, pas ūki
ninką. Neturiu pakankamai laiko 
komplektuoti, sutikrinti, sudė
lioti.

Bet, kaip bebūtų, esu šį tą su
rinkęs. J eigų nebūčiau turėjęs 
savo bibliotekos, nieku būdu ne
būčiau galėjęs imtis man siūly
to uždavinio. Nors bibliotekos 
sudarymas yra pasidariusi man 
sunki fizinė ir materialinė naš
ta, bet turiu iš jos ir neapsako
mo pasitenkinimo. Vienas tos 
bibliotekos padarinys yra ir vei
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kalas, kurio "krikštynas" mes 
šiandien apvaikščiojame.

Kai, vadovaudamasis tėvynės 
meilės ir pareigos tautai bal
su, pagaliau, daviau sutikimą ir 
pradėjau konkretiškai sudarinė
ti darbo planą, man iš pradžių 
buvo aišku, kad šis darbas tegali 
būti .kolektyvinio pobūdžio. Emi 
gracijoje gal surasimetiktal ke
lis profesionalus istorikus, ku
rie būtų pajėgūs parašyti veika
lą apie Lietuvą, apimantį laiko
tarpį nuo priešistorinių laikų 
iki šių dienų. Taigi, uždavinio 
galėjo imtis tiktai kolektyvas. 
Tad reikėjo sutelkti autorius. 
Sunkumas atsirado jau iš to fak
to, kad aš kaipo redaktorius gy
venu Europoje, o numatytieji at
skirų skirsnių autoriai buvo įsi
kūrę daugiausia Amerikos Jung* 
tinėse Valstybėse. Taigi, mus 
skyrė kelių tūkstančių kilomet
rų atstumas. Antra vertus, ar 
autoriai, į kuriuos buvau nusi
statęs kreiptis, ar jie į mano 
kvietimą atsilieps, ar būsiu 
jiems ir pakankamas autorite
tas, ir ar mano asmuo bus ga
nėtina garantija, kad sumany
tasis veikalas iš viso bus ište
sėtas ir ar jis turės tinkamą 
lygį, kad jie galėtų sutikti duoti 
savo kompetetingąvardą?Taigi, 
kilo naujų abejojimų ir rūpes
čių. Pradžioje buvau ketinęs su
skirstyti darbą į smulkesnius 
skyrius ir jiems talkinti auto
rius. LNF vadovybė su p. Če- 
kiene priešakyje nerodė didelio 
entuziazmo dėl pergausaus 
autorių būrio talkinimo, nes ji 
iš savo patyrimo žinojo, kad juo 
bus daugiau autorių, tuo sunkiau 
seksis darbas. Ji pasirodė tei
si. Kai pradėjau kreiptis į nu
matytuosius autorius, iš vieno ki
to negavau jokio atsakymo,ovi- 
sa eilė kitų pakalbintųjų, tikriau 
pasakius, palaiškintųjų autorių 
atsakė dėl vienokios ar kitokios 
priežasties neigiamai. Vėl atsi
rado baimė, ar nepasiėmiauvež- 
ti vežimą, kuris praneša mano 
jėgas. Bet įgimtas optimizmas 
ir čia davė teigiamą rezultatą.

Leiskite šia proga papasakoti 
tokia istorijėlę. Kartą viena ga
na gausinga šeima ruošėsi vykti 
atostogų. Daiktai buvo sudėlioti 
J lagaminus ir šeimos galva pa
skirstė nešti kiekvienam vai
kui, pradedant vyriausiuoju sū
numi, kuriam teko didžiausias 
ir sunkiausias lagaminas ir bai
giant jauniausiuoju, kuriam buvo 
paskirta mažiausias ir lengviau
sias. Taigi, šis jaunesnys ėmė 
dairytis, ar dar lieka lagaminų, 
bet jų nebeliko. Tad jis kreipėsi 
klausimu į tėvą:

"Tėte, o ką tu neši?"
Tėvas į tai atsakė:
"Aš nešu — atsakomybę".
Pagal mano pradinę koncep

ciją aš norėjau patalkinti dau
giau autorių, kurie būtų nešę la
gaminus, o man kaipo redakto
riui būtų turėjusi atitekti — at
sakomybė. Praktikoje išėjo ki
taip. Man pačiam teko nešti ne - 
tik ataskomybę, bet ir gana sun
kų lagaminą...

(Bus daugiau)
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Ateinantį spalio mė
nesį sueis 30 metų nuo 
tų dienų, kada Kremliaus 
valdovai ėmė sudarinėti 
su Baltijos valstybėmis 
"draugingumo ir savi
tarpinės pagalbos" su
tartis. Kokią "pagalbą" 
jie rengė Lietuvai, ge
riausiai pavaizduoja te
legramos ir susirašinė
jimas tarp Maskvos ir 
Berlyno, vykęs prieš pat 
Lietuvos delegacijai at
vykstant į Maskvą ir už 
delegacijos nugaros, jai 
jau esant Maskvoj.

Štai ką pranešė Hitle
rio ambasadorius Schu- 
lenburgas į Berlyną:

"TELEGRAMA. Labai 
skubu. Griežtai slapta. 
Nr. 463, spalio 3 d. Mask
va, 1939 m. spalio 3 d. 
19:04 vai. Gauta 1939 spa
lio 3 d. 21:10 vai.

Molotovas šiandien 14 
vai. pakvietė mane į savo 
įstaigą, kad praneštų: So
vietų vyriausybė pasa
kysianti šiandien at
vykstančiam Lietuvos 
užs. reik, ministrui,kad 
draugiško tarpusavio
santykių sprendimo
(greičiausia panašiai, 
kaip su Estija) rėmuose 
Sovietų vyriausybė keti
na perleisti Lietuvai Vil
nių ir jo apylinkes, ta
čiau drauge Sovietų vy
riausybė nurodysianti 
Lietuvai savo teritorijos 
žinomą dalį. (Turima 
galvoj Užnemunė. E.) 
Molotovas klausia, kokiu 
formaliu būdu mes tatai 
manytume atlikti. Jo 
manymu, Sovietų-Lietu- 
vos protokolas dėl Lietu
vos srities, perleidžia
mos mums, turėtų būti 
pasirašytas vienu me
tu".

Taip Molotovas,pradė
damas su Lietuva kaip 
katės su pele žaidimą, 
pasiūlė Hitleriui Užne
munę pasiimti tuojau. 
Vokiečiams toks pasiū
lymas nepatiko. Schulen- 
burgas toliau toj telegra
moj taip aiškino:

"Aš atsakiau, kad ši 
sugestija man nėra pri
imtina. Man atrodo, kad 
būtų logiškiau, jei Sovie
tų vyriausybė duotų Vil« 
nių mainais už mums 
perleidžiamą Lietuvos 
žemės juostą ir vėliau 
tą juostą perduotų 
mums. (Atseit, Schulen- 
burgas siūlė, kad Mask
va, perleisdama Lietu
vai Vilnių, tuojau oku
puotų Užnemunę. E). Mo
lotovas atrodė ne visiš
kai sutinkąs su mano pa
siūlymu, bet pareiškė no
rą, kad paklausčiau savo 
vyriausybės nuomonės 
ir duočiau jam atsakymą 
rytoj vidudienį. Moloto
vo pasiūlymas man atro
do žalingas, nes tai pa
saulio akyse padarytų 
mus Lietuvos teritorijos 
"plėšikais", o sovietų vy
riausybė figūruotų kaip 
dovanotoja... Man atro
do, kad svarstytina tik 
mano sugestija. Tačiau 
prašau jus apsvarstyti, 
ar nebūtų mums priimti
na atskiru Vokietijos - 
Sovietų slaptu protokolu 
įvykdyti Lietuvos terito
rijos juostos perleidi
mą, kol Sov. S-ga fakti- 
nai inkorporuos Lietuvą. 
Tai yra mintis,kuria, aš 
tikiu, buvo pagrįstas su
sitarimas dėl Lietuvos. 
Schulenburg."

Kitą rytą Ribbentro-

pas telegrafavo Schulen- 
burgui iš Berlyno:

"TELEGRAMA. Ber
lynas, 1939 m. spalio 4 d. 
Griežtai slaptai. Nr. 
488. Liečia jūsų telegra
mą Nr. 463. Aš taip pat 
nelaikau tinkamu Molo
tovo siūlomo metodo dėl 
Lietuvos teritorijos juos
tos perleidimo. Priešin
gai, malonėkit paprašyti 
Molotovą šiuo metu ne
aptarti su lietuviais šios 
teritorijos perleidimo 
(t.y., dar nepasisakyti, 
kad susitarta su Hitleriu 
Lietuvą pasidalint. E.)’, 
bet prašykite, kad Sovie
tų vyriausybė prisiimtų 
prievolę Vokietijos at
žvilgiu palikti tos terito
rijos juostą neokupuotą 
Sovietų kariuomenės įve
dimo į Lietuvą atveju, ku
ris gali būti numatomas, 
ir palikti Vokietijai nu
statyti datą, kada terito
rijos perleidimas turė
tų būti formaliai atlik
tas. Susitarimas tuo rei
kalu turėtų būti fiksuotas 
slaptų raštų pasikeiti
mu tarp jūsų ir Moloto
vo".

Pažymėtina, kad iki 
to laiko Molotovas nie
kur raštu, net ir su vo
kiečiais susirašinėda
mas, nebuvo užsiminęs, 
kad rengiasi Lietuvą už
imti. Tik vokiečiai apie 
tą kalbėjo, kaip apie sa
vaime suprantamą ir se
niai sutartą dalyką. Da
bar ir Molotovas jau at
virai apie tai parašė, ra
šydamas Schulenburgui 
Ribbentropo pageidauja
mą notą. Būtent, 1939 spa
lio 8 dieną, Lietuvos de
legacijai .tebeesant Mask
voj ir "tebesitariant" dėl 
vadinamosios "savitar
pinės pagalbos", Stalinui 
maloniai žadant "atiduo
ti" Lietuvai Vilnių, Molo
tovas parašė Schulenbur
gui tokį pasižadėjimą:

"Slapta. Pone Ambasa
doriau, turiu garbę pa
tvirtinti,-kad ryšium su 
slaptu papildomu proto
kolu Lieuvos reikalu, pa
sirašytu tarp SSSR irVo- 
kieitijos 1939 m. rugsė
jo 29 d. (28 d.) tarp mū
sų esama šio susiprati
mo:

1. Protokole paminėta 
ir prie jo pridėtame že
mėlapyje pažymėta Lie
tuvos teritorija nebus 
Raud. Armi jos okupuota 
tuo atveju, kai ji įžygiuos 
į Lietuvą;

2. Paliekama Vokieti
jai nustatyti datą, kada ji 
įvykdys nutarimą dėl 
anksčiau paminėtos Lie
tuvos teritorijos perlei
dimo Vokietijai.

Prašau priimti, pone 
ambasadoriau, mano 
aukščiausios pagarbos 
pareiškimą. V. Molo- 
tov”.

Šis naujas sąmokslo 
pakeitimas iš tikrųjų bu
vo nacių sutikimas, kad 
rusai pasiimtų visa Lie
tuvą. Hitleriui tuo metu 
labiau, negu Lietuvos že
mės gabalas buvo rei
kalingos Maskvos duoda
mos karinės medžiagos, 
o žemes jis vistiek ma
nė vėliau visas atsiim- 
siąs. O Maskva noriai 
griebė žemes ir žmones. 
Už tą progą pusantrų me
tų padėjo Hitleriui augin
tis ragus, kuriuos tasai, 
neilgai laukęs, atsuko 
prieš tą pačią Maskvą.

(ELTA)
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Chicagos lietuvių tau-, 
tinio akademinio sam
būrio valdybos iniciaty
va, kovo 15 d. Jaunimo 
Centre, buvo suruoštas 
Stefanijos Rūkienės kny
gos "Vergijos Kryžke- 
liuose" pristatymas.

Gyvosios tremties liu
dininkės ir knygos auto
rės Stefanijos Rūkienės 
asmeniškas dalyvavi
mas suteikė šiam vaka
rui išskirtinę reikšmę. 
Vakaronę pradėjo Sam
būrio pirmininkas Kazys 
Kasakaitis ir pristatė 
knygos autorę Stefaniją 
Rokienę, paskaitininkę 
profesorę Aldoną Au
gu stinavičienę ir mece
natą dr. Juozą Daupa- 
rą.

Prie mikrofono pakvie
čiama daugliui gerai ži
noma, gera ir turininga 
kalbėtoja profesorė Al
dona Augustinavičienė iš
Clevelando. Savo apdo
rotame ir išbalansuota
me žodyje klausytojus 
nukėlė į tolimą ir šaltą

LTA Sambūrio pirmininkas 
K. Kasakaitis Atidaro Sibiro 
tremtiniams pagerbti vakarą.

P. Maletos nuotrauka

"Mažųjų brolių baladės" vaidintojai: Ramutė Plioplytė, Birutė 
Lieponytė ir Rimas Černius, visi trys Ped. Lituanistikos Insti
tuto studentai. P. Maletos nuotrauka

SIBIRO TREMTINĖS 
UŽRAŠAI...
Stefanija Rūkienė. VERGUOS KRYŽKELIUOSE. 

Viršelio aplankas Algio Muliolio. Iliustracijos tekste 
Vidos Stankuvienės. Knyga 444 puslapių, kaina 5 dol.

Stefanija Rūkienė šiuos savo užrašus skiria Sibire 
žuvusiems ir įnirusiems lietuviams. Tai antkapis jų 
nežinomiems ar jau baigiantiems nykti kapams . . .

”Tai tikrai brangus antkapis, pastatytas tautos 
kankiniams vienos kankinės, kuriai likimas lei'1' 
išlikti gyvai, kad liudyti visam laisvajam pasauliui 
apie baisiąją XX amžiaus vergijos imperiją ir pa
vergtųjų dalią. Ta knyga buvo jau seniai laukiama. 
Nors autorė savo pergyvenimus yra dalimis apra
šiusi viename ir kitame Amerikos lietuvių laikraš
tyje, tačiau jokios paskiros dalys negali atstoti visos 
knygoje atvaizduotos pilnumo” — rašo Naujienos.

PAMINKLAS SIBIRO
TREMTINIAMS

Antanas Juodvalkis
Sibiro taigą, kur privers
tinai ištremtieji turėjo 
sunkiai dirbti ir kovoti 
dėl sušalusios bulvės 
kąsnio. Duona, anomis 
sąlygomis, buvo tik sva

"Vergijos Kryžkeliuose" autorė Stefanija Rokienė ir knygos iš
leidimo mecenatas dr. J. Dauparas, paaukojęs tūkstantį dolerių, 
kad ši knyga būtų paminklu ištremtiems po tolimus Rusijos plo
tus lietuviams, kurie savo kaulais nuklojo plačiasias Sibiro tai
gas. P. Maletos nuotrauka

jose ir sapnuose pasie
kiama.

Knyga "Vergijos kryž- 
keliuose" yra gyvas liu
dininkas badmiriško ir 
vergiško gyvenimo sąly
gų, į kurias pateko de
šimtys tūkstančių iš
tremtų lietuvių ir kitų 
pabaltiečių. Stefanija Rū
kienė nepabūgo nei kerš
to nei kitokių pasėkų, 
bet vaizdžiai ir gyvai 
perdavė darbo vergų gy
venimo aplinką ir sąly
gas. Ši knyga yra didelis 
įnašas į negausią tos rū
šies literatūrą.

Po prof. A. Augusti
navičienės kalbos, prie 
mikrofono pakviečiama 
buvusi Sibiro tremtinė 

knygos "Vergijos Kryž
keliuose" autorė, moky
toja Stefanija Rūkienė. 
Susirinkusiems gausiai 
plojant, Stefanija Rūkie
nė žvilgterėjo į praeitį,

Stefanija Rūkienė pasirašo savo knygą minėjimo svečiams.
P. Maletos nuotrauka

stabtelėjo ties jau knygo
je aprašytais kai kuriais 
vaizdais, užsiminė apie 
paruoštą antrąją knygos 
dalį, suminėjo kai ku
riuos tiesiog sunkiai pa
tikimus faktus, kvietė 
laisvajame pasaulyje gy
venančius tautiečius ne
pamiršti kovojančio 
krašto ir visokeriopai jį 
remti. Susirinkusieji la
bai šiltai sutiko didžią
ją viešnią ir audroms plo
jimų siaučiant palydėjo į 
vietą.

^Vergijc*' Kryžkeliuose" auto
rė Stefanija Rūkienė.

P. Maletos nuotraka
Aprimus plojimams, 

prie mikrofono pasirodė 
dr. ‘Juozas Dauparas, 
knygos mecenatas, jos iš
leidimui paaukojęs tūks
tantį dolerių. Jis pažy
mėjo, kad ši knyga yrapa- 

DIRVA
6907 Superior Avė.
Cleveland, Ohio 44103
Siunčiu.........dol. pinigais/čekiu, už kuriuos prašau atsiųsti:
............. egz. Stefanijos Rūkienės "Vergijos kryžkeliuose” 

(paprastais viršeliais su aplanku), kaina 5 dol.

Mano adresas: .............................. ............ . .........................
(pavardė ir vardas)

(namo numeris ir gatvė)

(miestas ir valstybė, zip Nr.)
LTA Sambūrio pirm. K. Kasakaitis įteikia tūkstantį dolerių 

Ped. Lituanistikos Instituto direktoriui D. Veličkai.
P. Maletos nuotrauka

mink is ištremtiems po 
svetin ’s ir tolimus Ru si
jos plotus lietuviams, i- 
rie dėl sunkaus darbo, 
menko maitinimo ir žiau
rių gamtos sąlygų palū
žo ir savo kaulais nuklo
jo plačiąsias Sibiro tai
gas ir tundras. Ši knyga 
bus tvirtesnis paminklas 
už granitą ir plieną.

Po dr. Juozo Dauparo 
žodžio, prasidėjo meni
nė dalis, kurią išpildė 
Pedagoginio Lituanisti
kos Instituto studentai: 
Rimas Černius, Birutė 
Lieponytė ir Ramutė 
Plioplytė. Instituto direk
torius Domas Velička su
kūrė montažą "Mažųjų 
brolių baladė" iš knygos 
"Vergijos kryžkeliuo- 
se", o vaidybinę ir meni
nę dalį apipavidalino ak
torius J. Valentinas. Į 
montažą įtrauktos cha- 
rakteringesnės knygos 
ištraukos, išryškinta tre
miamųjų padėtis bei 
esama aplinka. Girdėjo
si: varpų dūžiai aplei
džiant savo tėvynę, pūš
kuojant garvežį, velkantį 
į kalnus 120 vagonų su 
tremiamaisiais, ar aud

AJdona Augustinavičienė apL 
būdina Stefanijos Rūkienės kny
gą "Vergijos Kryžkeliuose".

P. Maletos nuotrauka

rą siaučiant, kertant tai
gos medžius. Montažas, 
šviesų ir garsų pagalba, 
buvo gerai ir sklandžiai 
perduotas. Institutas sa
vo programas atlieka vi
sada originaliai ir naujo
viškai.

Malonią staigmeną su
darė Sambūrio paaukota 
Instituto naudai tūkstan
tinė dolerių. Iškviestas 
iš salės direktorius Do
mas Velička priėmė iš 
Sambūrio pirmininko K. 
Kasakaičio čekį ir tarė 
padėkos žodį. Jis pa
žymėjo, kad Sambūris 
yra nuolatinis Instituto 
rėmėjas ir iki šiol jau 
paaukojo daugiau pus
ketvirto tūkstančio dole
rių.

Dalia Kučėnienė ir Vytautas Nakas operoje "Ponia tarnaitė".

RAŠINIAI IR OPEROS PREMJERA
Kovo 8 d. Chicagoje, 

Jaunimo Namuose buvo 
tradicinis "Laiškai Lie
tuviams" meno vakaras. 
Jį pradėjo sveikinimo 
žodžiu vyr. redaktorius 
kun. Kęstutis Trimakas, 
SJ., džiaugdamasis vi
suomenės rodomu dėme
siu šio vakaro progra
mai ir bendrai LL varo
mam darbui. Šiemetinio 
LL konkurso tema bu
vo: "Tolerancija ir iš
tikimybė principams,kry
žiuojantis pažiūroms 
ir nuomonėms". Jury ko
misijos sąstatas: A. Kai
rys (pirm.), D. Tallat- 
Kelpšaitė, R. Raslavičie- 
nė, V. Germanas ir P. 
Dilys. Varžybose buvo 
dvi grupės: suaugusiųjų 
ir jaunių, abejose grupė
se su savo rašiniais da
lyvavo keletas asmenų. 
Komisija I premiją pa
skyrė V. Zalatoriui 
(prem. mecenatas — V. 
Kuliešius), II prem. —
L. Dambriūnui (mec. — 
dr. Ringus); jaunių gru
pėje, I prem. — R. Ši- 
lėnaitei (mec. — S. Ru
dokienė), II prem. — A. 
Rygelytei (mec. — Pr. 
Razminas). Mecenatų 
vardu tartame žodyje S. 
Rudokienė pasidžiaugė 
gražiu lietuvišku tėvų jė
zuitų darbo ir jojo vai
siais, drauge kalbėtoja 
pasižadėjo ir toliau rem
ti LL pastangas.

Anatolijus Kairys, ra
šytojas, dramaturgas, ju
ry komisijos vardu, gė
rėjosi LL konkursu ir 

ypač šio pastarojo, taip 
aktualia dienos tema, 
rengimu. Sveikino kon
kurso dalyvius, dėkojo 
juos remiantiems. Svei
kinimą konkursą laimė
jusiems, o taip pat me
cenatams ir visiems ki
tiems talkininkams pa
dėką, pareiškė LL vyr. 
redaktorius.

"PONIA TARNAITE" 
OPEROS PREMJERA

Antroje šio vakaro 
programos dalyje buvo 
XVIII-jo amž. pradžioje 
sukurtosios italo G.B. 
Pergolesi operos spek
taklis. Visą spektaklį, 
du veiksmu, išpildė trys 
scenos menininkai: Da
lia Kučėnienė (Serpenti- 
na), Vytautas Nakas 
(Uberto) ir nebilys Juo

zas Valentinas (Vespo- 
ne). Muzikinę palydą vy
kusiai atliko: Manigir- 
das Motekaitis (piano), 
Povilas Matiukas (smui
kas), Alfonsas Paukštys 
(smuikas), Faustas Stro- 
lia (viola) ir Petras Ar- 
monas (violinčelė); kiti 
vadovai - talkininkai: so
listų vokaliniu požiūriu 
paruošimas — muz. Iz. 
Motekaitienė, draminiu 
požiūriu — J.. Valenti
nas, dekoracijos — J. 
Daugvilos, kostiumai — 
Nijolės Banienės, ap
švietimas — Vytauto Žy- 
go.

Paliekant muzikams 
aptarti vokaliniu bei 
muzikiniu požiūriais 
šios prmejeros atlikimą 
bendras eilinio žiūrovo 
įspūdis buvo pilnas pa
sigėrėjimo. Abu solis
tai, Dalia Kučėnienė ir 
Vytautas Nakas, Iz. Mo- 
tekaitienės dainavimo 
studijos mokiniai, ma
tyt, daug darbo ir ryžto 
įdėję į savo vaidmenis, 
scenoje jautėsi laisvai 
ir jų dialogas skambėjo 
sklandžiai. Muzikinė pa
lyda darniai sutiko su so
listais. Dekoracijos ga
na kuklios, tačiau ne ba
nalios. Apšvietimas su
derintas su visuma. Taip 
ir dingojosi šias eilutes 
rašančiam mintis, kad 
norint rasti pavyzdį to
lerancijai, kryžiuojantis 
nuomonėms, tai tokiu pa
vyzdžiu tikrai yra šios 
komiškos operos vispu
siškai gražus išvedimas 
į mūsų teatro sceną... 
Tikrai tik gili toleranci
ja vieno kitam ir pagar
ba kito nuomonei, galė
jo pasiekti ilgesnio laiko
tarpio ruošimąsi ir tokį 
pastatymo, atlikimo lygį. 
Užtai, ir publikos prita
rimo, katučių nestigo vi
sas kolektyvas ir. pavie
niai jo nariai. O publi
kos buvo pilnutėlė di
džioji Jaunimo Namų sa
lė ir jos balkonas. Šį 
spektaklį pavadinau 
premjera, ne vien dėlto, 
kad tai buvo pirmas spek
taklis, bet dar daugiau, 
linkėčiau, kad toji opera 
būtų statoma daugiau kar
tų, kitose vietovėse. Sa
vo sukirpimu juk ji ir yra 
ano meto Italijos mies
tus lankanti opera. Telan
ko tad ji nūn, lietuvių 
"miestus" Amerikoje.

(mv)
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Balsavimo komedija Lietuvoje GREETINGS and BEST WISHES

JOHNNY’S AUTOMATIC 
TANSMISSION

FINANCING, FULL GUARANTEE 
CUSTOMER TOWING

626 East 152nd St. 851-7333

Iš pranešimo apie tuos 
balsavimus išeitų, kad 
tik šeši tūkstančiai iš be
veik dviejų milijonų (3 iš 
10,000) neatėjo balsuoti. 
Toks nebalsuojančių nuo
šimtis esti skelbiamas 
visuose sovietiniuose 
balsavimuose ištisus de
šimtmečius. Kur nors ki
tur tai būtų fiziškai neį
manoma: visada atsi
randa daugiau ligos ar 
kokios kitos rimtos prie
žasties sukliudytų. To
dėl ir sovietinių komisi
jų pranešimai, kad bal
savo 99.7 ar net 99.9% 
nesukelia pasitikėjimo. 
Bet, jeigu pastarasis 
pranešimas apie balsa
vimą Lietuvoj bent pro
porcingai laikėsi fakti
nių skaičių, tai tas rody
tų, kad ir neatėjusių bal
suoti, ir balsavusių 
"prieš" miestuose buvo 
keleriopai daugiau, negu 
kaimuose. (ELTA)

tiškai paduotųjų balsų 
gal nei netikrinus...

Vienintelė reikšminga 
informacija iš praneši
mo apietąbąlsavimąyra 
balsuotojų sąrašuose įra
šytųjų skaičius: 1,996, 
794. Tai reiškia, kad 
šiuo metu Lietuvoj yra 
toks skaičius sprendžia
mąjį balsą pripažintų gy
ventojų. Iš jų komunistų 
partijoj — tik kas dvi
dešimtas, apie 5 nuo
šimčiai. Milijonas ir 23

Kovo 16 dieną, drauge deputatų, tiek ir rinkimi- 
su visais kitais Maskvos nių apygardų, tiksliau 

apygardėlių ar apylinkių 
nes vidutiniškai vienai 
tokiai "apygardai" ten
ka vos apie 70 balsuoto
jų (todėl lengva sukon
troliuoti, kad visi ar be
veik visi balsuotų).

Kiekvienas gyventojas 
jei yra bent 18 ar daugiau 
metų amžiaus, turi teisę 
balsuoti, — teisę, kuri 
praktikoje yra paversta 
sunkiai išvengiama prie
vole. Visi balsuotojai tu- tūkstančiai balsuojančiu 
ri balsuoti už 2 asme
nis: už vieną į apylinkę 
ar savo miestelį, kitą į 
rajoną. Vilniuj ir Kaune 
— į miesto dalies ir įv% 
so miesto tarybas. Tik 
Klaipėdoj, Šiauliuose, 
Panevėžy ir kurortuose 
balsuojama už vieną. Pa
sirinkimo nėra: koks kan
didatas kieno apylinkėj 
yra balsavimo kortelėn 
įrašytas, tai tik už tą ir 
galima balsuot. Arba ga
lima kaipnorsperbraukt

valdomais kraštais, Lie
tuvos žmonės turėjo bal
suoti už komunistų par
tijos kanceliarijose nu
matytus kandidatus į vie
tines tarybas — sovie
tus.

Dabartinė Lietuvai 
Maskvos pripažintoji te
ritorija yra padalinta 
rajonais, kurie mažesni 
už buvusius apskričius: 
vietoj buvusių 26 apskri
čių — 44 rajonai, kurie 
savo keliu padalinti apy
linkėmis. Šių yra 656. 
Jų dydis — maždaug pu
sė buvusio valsčiaus. Se
niūnijų nebėra. Jas at
stoja kolchozai-sovcho
zai, kurių apylinkėj yra 
po 2-3. Salia apylinkių 
rajonuoe yra mažų 
miestelių (vadinamų 
miesto tipo gyvenvietė
mis). Tokių yra iš viso 
22. Toliau — yra 83 ra
joninio pavaldumo mies
tai (anksčiau — II eilės 
miestai) ir 9 respubliki- kandidato pavardę ir tuo 
nio pavaldumo miestai 
(I eilės). Tiksliau tai 5 
didieji miestai ir 4 ku
rortai: Palanga, Nėrin- 
ga (Nėrija), Druskinin
kai, Birštonas. Šie mies
tai nepriklauso rajo
nams ir turi savo atski
ras tarybas. Vilnius, be 
to, dar padalytas į 4 ra
jonus, o Kaunas į tris, 
todėl Vilniuj 5 tarybos, 
o Kaune 4. Iš viso tų ta
rybų susidaro 821, o depu
tatų jose — 29,558. Kiek

parodyt, kad balsuoji 
prieš. Tik 2234 priešin
gi balsai buvę paduoti 
praėjusią kovo 16 dieną 
visoj Lietuvoj. Kadangi 
tai galėjo daugiausiai bū
ti toki balsuotojai, kurie 
turėjo balsuoti už du kan
didatus, tai yra pagrindo 
manyti, kad tokių neman
dagių balsuotojų buvo 
apie 11 šimtų iš beveik 
dviejų milijonų. Žinoma, 
jeigu tie duomenys nėra 
pateikti "iš akies", fak-

GREETINGS and BEST WISHES

THE KOEHLER RUBBER 
and SUPPLY COMPANY
MECHANICAL RUBBER GOODS

COMPRESSORS, LUBRICATING EQUIPMENT

4555 Willow Parkway 441-4200

GREETINGS and BEST WISHES

PARSONS and PARSONS CO
COLLARS AND*CUTTS SINCE 1879

413-15 Huron Rd. CH 1-7723

GREETINGS and BESI WISHES
To Our Friends and Patrons

JOHN L. MOINER 
INDUSTRIES INC.

15250 Mc CRACKEN Rd. 581-3600

GREETINGS and BEST WISHES
Fairport Bakery Ine.

DIETITIC KŪCHENS, CAKES and COOKIES
2 09 6 SOUTH TAYLOR Rd. Tel. 321-9874

GREETINGS and BEST WISHES
ALLIED ELECTRIC SEWER 

CLEANING COMPANY
ROTO-ROOTER SEWER AND

DRAIN SERVICE
West Side Eaat Side
12910 Detroit Avė 12824 Superior Avė
AC 6-4500 MU 1-7722

gyvena kaimuose, 972 
tūkstančiai miestuose ir 
mieteliuose. Iš jų 418 
tūkstančių Vilniuj ir Kau
ne, 202 tūkstančiai Klai
pėdoj, Šiauliuos, Pane
vėžy ir kurortuose, 352 
tūkstančiai rajoniniuose 
miestuose ir mieste
liuose.

Žemės paskirstymas Lietuvoje

GREETINGS and BEST W1SHES 
To All the Lithuanian People

VIKING CAULKING 
GUN CO.

4518 Lakeside Avė. UT 1-0216

Maskvos Lietuvai api
brėžtas žemės plotas dabar 
yra 65,300 kvadratinių ki
lometrų arba 6 milijonai 
530 tūkstančių hektarų.

Maždaug 28.4% to ploto 
(1966 metų lapkričio 1 d. 
duomenimis, kurie ii- dabar 
tebėra beveik nepasikeitę), 
būtent, 1 milijonas ir 861 
tūkstantis hektarų yra 
miestai, keliai, valstybiniai 
miškai ir kiti valstybės pri
klausomybėj laikomi plotai. 
Likusieji 4 milijonai ir 669 
tūkstančiai hektarų yra pa
skirti žemės ūkiui, šis plo
tas yra padalytas kolcho
zams, sovchozams ir "skly
pininkams”, tai yra, žemės 
ūkio ir iš dalies pramonės 
darbininkų bei tarnautojų 
šeimoms.

Kolchozams tos žemės 
yra pavesta 2 milijonai 922 
tūkstančiai ha, arba beveik 
63% visos žemės ūkiui nau
dojamos žemės. Sovchozai 
tos žemės valdo 1 milijoną 
ir 466 tūkstančius ha, arba 
per 31į<. Asmeniniam nau
dojimui yra išskirstyta 281 
tūkstantis ha. Taigi vadi
namajam socialistiniam 
ūkiui atiduota 94% žemės, 
o "privatininkiškam" tik 
6%.

Bet ir šiame plote nema
ža dalis yra ūkiui netiku
sios ar dėl kitų priežasčių 
nenaudojamos žemės (ke
liai, pastatai, kiemai, gat
vės, aikštės...). Kolcho
zuose gamybai nenaudoja
mos žemės 27 %, sovchozuo
se 26, bet sklypeliuose — 
tik 3' <. Tad naudmenų 
(ariamos žemės su pievo
mis, ganyklomis ir sodais) 
lieka: kolchozuose 2 mil. 
131 tūkst. ha, sovchozuose 
1 mil. 211 tūkst. ha, o skly
peliuose — 272 tūkstančiai 
ha. Naudmenų santykis 
tarp kolchozų-sovchozų ir 
sklypelių — 92.2 ir 7.8%.

R e i k š m ingiausias yra 
ariamos žemės pasiskiristy- 
mas. Iš viso ariamos žemės 
skaičiuojama 2 mil. 505 
tūkst. ha, tai yra kone 500

tūkst. ha mažiau, kaip 1939
— 1940 metais. Kolchozuo
se ariamos žemės 1 mil. 551 
tūkst. ha, sovchozuose 732 
tūkstančiai, o sklypeliuose
— 222 tūkstančiai. Nuošim
čiais — kolchozai-sovchozai 
turi 91.14'/. ariamos žemės, 
o sklypininkai — 8.86%. O 
apytikriai, bet vaizdingiau, 
tai galima skaičiuot, kad 
šalia maždaug kiekvienų 10 
ha, dvaro dirvų yra beveik 
1 ha kumetyno daržų ...

Kolchozų Lietuvoj dabar 
1519, o sovchozų — 310. Jie 
nevienodi, bet apskaičiavus 
vidurkį, jie štai koki atro
do:

Kolchozas — 1404 ha 
naudmenų, iš jų 1022 aria
mos žemės. Sovchozas ati
tinkamai turi 2777 ir 1894 
ha. Kolchozas apima vidu
tiniškai 171 kiemų, o dirba 
jame (neskaitant adminis
tracijos) 2’15 žmonių. Įsidė
mėtina, kad tik iš maždaug 
ketvirtadalio kiemų kolcho
ze dirba po du žmones, o 
iš visų kitų tik po vieną. To
kia pati dirbančiųjų propor
cija buvo ir 1960 metais, ir 
1955-tais. Bet nuo 1955 me
tų (per 11 metų) kolchozi- 
ninkų kiemų sumažėjo visu 
šimtu tūkstančių: buvo 
360,200, o liko tik 260,200. 
Ir dirbančių kolchozuose iš 
beveik 450 tūkstančių liko 
tik 326 tūkstančiai. Į sov- 
chozus pateko apie 83 tūks
tančius (nes sovchozų vie
toj 87 dabar 310, prisidėjo 
223, kai kolchozų per tą pa
tį laiką sumažėjo 265-kiais). 
Apie 41 tūkstantį, matyt, 
pabėgo į miestus, o iš ten 
gal ir visokias tolimas "ko
munizmo statybas"...

Vienam kolchozi ninku 
kiemui tenka dirbti-prižiū- 
rėti apie 8 ha kolchozinės 
žemės, iš to 6 ha dirvų.

Sovchoze vidutiniškai dir
ba 327 darbininkai ir 29 ad
ministracijos par eigūnai. 
žemės dirbti darbininkui 
sovchoze tenka vidutiniškai 
maždaug tiek pat, kiek kol- 
chozininku kiemui.

(ELTA)

GREETINGS and BEST WISHES

MULLEE BODY, INC.
E-Z TERMS — INSURANCE W0RK

REPAIRING — PAINTING 
COLOR MATCHING 

JI M MULLEE owner
621 E. 152 St. 761-0880

GREETINGS and BEST WISHES

GOTHAM STAPLE CO.
33.35 East 93rd Street

.341-7144

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

OMER W. SCHROEDER
GENERAL INSURANCE OF ALL TYPES
815 SUPERIOR AVĖ., CLEVELAND 14, Ohio

Call PR 1-6000

GREETINGS and BEST WISHES
GARDNER CARTAGE Co.Jnc.

MOVERS AND ERECTORS
OF HEAVY MACHINERY, BOILERS, SAFES 

GENERAL TRUCKING
2662 East 69th STREET UT 1-3800

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

MILĖS AVĖ. CUT STONE CO.
BUILDING STONE — FIRE PLACES 

DOOR WAYS — STEPS, ETC.

15310 Milės Avė. SK 1-5676

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuota lietuvių įmonė, registruota 

U. S. Department of Justice 

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2608 W. 69th St., Chicago, III. 60629. — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St., Chicago, 111. 60629. — Tel. WA 5-2737 
3333 So. Halsted St., Chicago, III. 60608. — Tel. 254-3320 

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREIPKITĖS į mūsų vienintelę Chicagoje lietuvių įstaigą, 

turinčią teisę SAVO VARDU siųsti siuntinius tiesiai iš 
Chicagos į Lietuvą.

Veflėjai: E. ir V. ŽUKAUSKAI

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

TRIANGLE STAMPING 
COMPANY

5101 CARNEGIE AVĖ. HE 1-0282

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

THE AETNA LUMBER CO.

3674 East 93rd St. MI 1-1185
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CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• The Cleveland Press

kovo 19 dieną rašė, — J. K. 
Valiūnas nesitiki, kad pa
saulis dabartinėse aplinky
bėse šoktą, viską pametęs, 
padėti Lietuvai, bet jis no
ri bent šiek tiek moralinės 
paramos, todėl ir atvyko į 
Clevelandą pasimatyti su 
lietuviais ir pakalbėti per 
radiją. ”Mes norėtumėm, 
kad Clevelando žmonės su
žinotų apie mūsų reikalą”, 
pasakęs Vliko pirmininkas 
to laikraščio atstovui, kuris 
ir savo keliu pabėrė skaity
tojams keletą informacijų, 
suspėtų išgirsti iš Vliko pir
mininko trumpo pokalbio 
metu. (E)

• LB Clevelando I-os Apy
linkės metinis visuotinas 
susirinkimas įvyks balan
džio 13 d., 12 v. (sekmadie
nį, po liet, pamaldų) Lietu
vių salėje (apatinėje).

Darbotvarkėje: valdybos 
veiklos, piniginės atskaito
mybės ir kontrolės komisi
jos pranešimai. Naujos val
dybos ir kontrolės komisi
jos rinkimai.

Lietuvių Namų statybos 
šėrų įsigijimo klausimas, 
paklausimai, pasiūlymai bei 
ateities darbai.

Valdyba kviečia gausiai 
dalyvauti.

HTS. KIRPYKLA 
1812 Coventry Rd., Cleve

land Hts. arti Mayfield Rd. 
Vincas Gelgotas savininkas. 
Kirpykla atdara nuo 8 vai. 

ryto iki 6 vak.
Pirmadieniais uždaryta.

KREPŠINIO IR TINKLI
NIO PIRMENYBĖS 

CLEVELANDE
Balandžio 12-13 d. Cleve

lande įvyks š. Amerikos 
Lietuvių Krepšinio ir Tink
linio Pirmenybės, šiose žai
dynėse numato dalyvauti 
apie 15 sporto klubų, ap
imančių virš 50 paskirų ko
mandų suaugusių ir prie
auglio klasėse. Virš 300 
s p o r tu o j ančio lietuviško 
jaunimo suplauks į Cleve
landą iš įvairių JAV-bių ir 
Kanados lietuviškų koloni
ją.

Šias pirmenyoes vykdo 
Clevelando LSK žaibas per 
specialiai sudarytą organi
zacinį komitetą.

Suprantama, kad tokios 
didžiulės apimties varžybų 
pravedimas reikalauja ne
mažų finansinių išlaidų, ku
rių LSK žaibas negalėtų 
pakelti be Clevelando lietu
viškosios visuomenės para
mos.

Tad visi maloniai kviečia
mi atsilankyti į varžybas ir 
neatsisakyti paskirti finan
sinę paramą-auką dovanoms 
ar žaidynių išlaidoms.

Auką galima pasiųsti or
ganizacinio komiteto iždi
ninkui Algiui Penkauskui, 
18301 LaSalle Avė., Cleve
land, Ohio 44119, arba ga
lima įteikti bet kuriam org. 
komiteto nariui, čekis ra
šomas: Lithuanian Athletic 
Club.

• SLA 14 kuopos nariams 
pranešama, kad kuopos na
rių susirinkimas dėl Velykų 
švenčių, nukeltas į sekantį 
sekmadienį, balandžio 13 d. 
Susirinkimas įvyks įprasti
nėje vietoje, Lietuvių Salės 
apatinėje salėje. Pradžia 12 
vai., tuoj po pamaldų. Kuo
pos valdyba prašo narius 
susirinkime būtinai daly
vauti, užsimokėti apdraudų 
užvilkintus mokesčius ir 
tvarkingai atlikti kitas na
rio pareigas.

• Velykų šokiai įvyks ba
landžio 6 d., 7:30 vakare, 
Čiurlionio Ansamblio Na
muose. Visi studentai ir jų 
draugai kviečiami pasilinks
minti ir pašokti. Bus vaišės 
ir orkestras. Ruošia Cleve
lando Lietuvių Studentų Są
junga.

• Parduodamas gautas iš 
Lietuvos pasiūtas labai gra
žus (dangiškos spalvos) 
tautinis kostiumas.

Dėl kainos ir apžiūrėjimo 
teirautis telef.: EX 1-6125 
arba UT 1-2866. (24-27)

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

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

REIKALINGAS 
DIRBTUVEI 

darbininkas, nuo 7 ryto iki 
3:30 P- P- švarus nuolatinis 
darbas. Privažiavimas CTS 
Rapid. Kreiptis 
APEX PAPER BOX CO.

2716 E. 79 Street

SV RBUS SOCIAL 
SECUR TY PRANEŠIMAS

Iki 1969 m. balandžio 15, 
daugelis senyvo amžiaus as
menų privalo patiekti rapor
tą apie savo 1968 metų pa
jamas. Tie asmenys yra, ku
rie gauna jau sočiai securi- 
ty atlyginimus ir turėjo pa
jamų vir $1680, gavo ištisą 
metą bent kokius sočiai se- 
curity čekius.

Tą pareiškimą reikia 
įteikti Sočiai Security admi
nistracijai (SSA). šis ra
portas yra greta uždarbio 
raporto teikiamo Internal 
Revenue įstaigai.

Tokio pareiškimo nerei
kalaujama iš asmenų, kurie 
buvo 72 metų amžiaus visą 
pereitą metą. Tie, kurie pri
valo tokį pareiškimą patiek
ti, gali gauti pabaudą už ne- 
patiekimą laiku.

Daugelis, kurie turi me
tinių pajamų virš $1680 dar 
gali gauti ir sočiai security 
čekius.

Kuriuos senesnio am
žiaus, gaunančius sočiai se
curity čekius liečia šis pra
nešimas, pasistenkite suras
ti savo kaimynystėje vieti
nį Sočiai Security skyrių, 
nusineškite įrodymus jūsų 
gaunamų sočiai security ir 
pašalinių uždarbių sumas, 
ten jums pagelbės paruošti 
tą reikalingą metinį rapor
tą.

EASTER GREETINGS

S T. C LAI R 
AVINGS

ASSOCIATION

AVALON GULF SERVICE
Former location ”VIC’S GULF SERVICE”

Across from St. George’s CHURCH, Superior Avė.

N0W at EUCLID NEAR GREEN RD. 
18127 Euclid Avė. 531-9767

Sveikiname savo klijentus su Velykomis

TALIS studiū
VESTUVIŲ PORTRETAI IR MOKSLĄ BAIGUSIŲ 

FOTOGRAFAVIMAS

Studija naujoje vietoje:
15606 St. Clair Avė. Cleveland, Ohio 44110 

Telefonas 692-1515
GERESNIAM JŪSŲ PATARNAVIMUI.

GREETINGS and BEST W1SHES

SETTLER’S
THE BEST IN HUNGARIAN CUISINE 
FEATURING GYPSY DINNER MUSIC 

MONDAY THROUGHSATURDAY

OPEN 6 DAYS A WEEK FROM 11 A. M.
TO 2:30 A-M.

12906 Buckeye Road WA 1-4261

PLANINGAS TAUPYMAS
Metinis dividendas mokamas už 

indėlius taupymo knygutėse.

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotoja'i 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770

SEASON’S GREETINGS

SMITH’S
Restaurani - Cocktail Lounge

Dining out is pure pleasure at Smith’s, 
where fine food is served at realistic 

prices!
Private parties and wedding receptions 

are a specialty.
LAKE SHORE BLVD. AT E. 222 ST.

RE 2-9900

GREETINGS and BEST WISHES 
To All the Lithuanian People

HILDEBRANDT PROVISION CO.
3619 WALTON ME 1-3700

GREETINGS and BEST WISHES

FRANKFORT AUTO REPAIR
EXPERT MECHANICAL REPAIRS

BODY W0RK CUSTOM PAINTING
740 Frankfort CH 1-0161

THE UDYLITE CORP.
NEEDS EXPERIENCED

MACHINE ASSEMBLERS 
ELECTRICAL ASSEMBLERS

Mušt read blueprints. Own tools. 
Full range of fringe benefits.

APPLY

Manufacturing Plant
21441 HOOVER RD., WARREN, MICH.

Between 8-9 Mile, off Toepher
313 — 539-3400

.An Equal Opportunity Employer
(25-30)

MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($5,000.00 ar daugiau, įdedant po $500.00)

Mokamas už vienų metų taupymo 
lakštus nuo išdavimo datos.

($10,000.00 ar daugiau, įdedant po $1,000.00)

< MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

1/2212 VVEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 
i___u, OFFICE HOURS: Monday. Tuesday, Friday 9 to 4;
----- Thursday 9 to 8: Saturday 9 to 1; VVednesday closed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• "Vergijos Kryžkeliuo
se”, Stefanijos Rūkienės 
atsiminimų 1 dalis, kietais 
viršeliais jau išparduota ir 
liko tik kartoniniuose vir
šeliuose — kaina 5 dol.

• Vlikas ir Lietuvos Lais
vės Komitetas, turėdami 
galvoje viešai ir neviešai 
pasireiškiančius nusistaty
mų nevienodumus Lietuvos 
laisvės ir laisvinimo klausi
mais, taip pat ir bendravi
mo su Lietuva principiniais 
ir taktiniais klausimais, su
tarė bendrai organizuoti 
tais klausimais simpoziumą.

Tema: Dabartinė Lietu
vos laisvės ir laisvinimo 
koncepcija ir bendravimo su 
Lietuva principiniai ir tak
tiniai klausimai.

Laikas; balandžio 26 d., 
10-20 vai. ir balandžio 27 d., 
10-14 vai.

Vieta: 29 West 57th St., 
9th Floor, New York City 
(ACEN patalpose).

Tvarka: Simpo z i u m a s 
vyks dviem pamainom. Pir
moji svarstys dabartinę 
Lietuvos laisvės ir laisvini
mo koncepciją, antroji — 
bendravimo su Lietuva 
klausimus.

IŠ ROCHESTERIO 
LIETUVIŲ VEIKLOS
L. Fondo Rochesterio ta

rybos kovo 1 d. vakarienė 
ir Pauliaus Jurkaus dailės 
darbų paroda praėjo dideliu 
pasisekimu, turint galvoje 
mažą lietuvių koloniją. L. 
Fondon įstojo naujų narių, 
senesnieji dalininkai pakėlė 
savo įnašus ir tapo šimti
ninkais. Įnašai, aukos ir va
karienės pelnas sudaro virš 
1300 dolerių.

Fondo reikalais praneši
mą padarė Br. Krokys, gi 
vakarienės programą gyvai 
ir linksmai pravedė Vyt. 
žmuidzinas.

Vakarienės pradžioje pa
gerbti mirę fondo nariai, 
kalbėjo dr. A. Klimas, P. 
Jurkus ir kiti. Maldą sukal

NEW JERSEY LIETUVIŲ TARYBA
Yra nutarus sušaukti visuotiną susirinkimą, kuris 

įvyks 1969 m., gegužės mėn. 18 d., 3 vai. po pietų, Lietu
vių Laisvės salėje, 269 Second Street, Elizabeth, Nevv 
Jersey.

Visos New Jersey lietuvių organizacijos maloniai 
prašomos atsiųsti po 3 atstovus į suvažiavimą.

Darbotvarkėj-e;
Valdybos ir Kontrolės komisijos pranešimai 
Diskusijos dėl pranešimų
Valdybos ir Kontrolės komisijos rinkimas 
Kiti reikalai ir sumanymai.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

N. J. L. T-bos Valdyba

Brangiai mamytei Lietuvoje mirus,
ANTANINĄ PETRAITIENĘ, 

SALOMĖJĄ JURGUTAVIČIENĘ
bei jų šeimas, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime

A. ir V. Andrašiūnai 
VI. ir A. Petukauskai

Mylimai Mamytei Lietuvoje mirus,

ANASTAZIJĄ JUODVALKIENg
ir anūkus TAURIŲ ir GEDIMINĄ nuoširdžiai už

jaučiame.

K. ir St. Lazdiniai 
M. ir St. Slabokai

bėjo kleb. Pr. Valiukevičius. 
Kalbose pabrėžtas L. F. 
svarbumas ii- reikalingu
mas Vakarienės dalyviai 
tam džiaugsmingai pritarė 
ir vienbalsiai nutarė tokius 
parengimus ruošti kasmet, 
kad kvota būtų ir išpildyta.

Pauliaus Jurkaus dailės 
paroda atidaryta kovo 1 d. 
vakare dr. A. Klimo kalba 
ir tęsėsi visą sekantį sek
madienį.

P. Jurkus ne tik gabus ra
šytojas, bet ir tapytojas. 
Paveikslai patrauklūs tėvy
nę primenančiais vaizdais, 
todėl ir susidomėjimas pa
roda didelis. Pusę atvežtų 
paveikslų įsigijo meno my
lėtojai. Tokio pasisekimo 
čia anksčiau nebūta. P. Jur
kus grįžo namo, kaip nusi
pelnęs laureatas.

R. Liormonas

CHICAGO

• Premjera "DANOS”, 
komp. J. Gaidelio operos, 
įvyks š. m. balandžio 12 d., 
Chicagoje, Marijos Aukšt. 
Mokyklos salėje. Kiti spek
takliai — bal. 13 ir 19 d.d. 
Libretas — S. Santvaro. 
Dirigentas — A. Kučiūnas. 
Solistai: D. Stankaitytė, R. 
Mastienė, S. Baras, A. Bra
zis ir J. Vaznelis. Rėžis. — 
P. Maželis. Dail. — A. Ku
rauskas.

Bilietai gaunami "Margi
niuose”, 2511 W. 69th St., 
Chicago. Telef. PR 8-4585. 
Užsakant paštu — siųsti 
čekį: Lithuanian Opera of 
Chicago, 6441 So. Kedvale 
Avė., Chicago, III. 60629.

Bilietų kainos: Partery
je: 8, 6.50 ir 5 dol. Balko
ne: 7, 5 ir 3 dol. Premjerai 
— visi bilietai 1 dol. bran
gesni.

Chicagos Lietuvių Opera

NAUJA VALDYBA
LB Gage Parko apylin

kės išrinktoji valdyba pasi
skirstė pareigomis taip:

Dirvos novelės konkurso komisija su mecenatu Simu Kašelioniu, kovo 22 d. posėdyje paskiriant pre
mijas. Sėdi iš kairės: komisijos sekretorė Zita Burneikytė, mecenatas Simas Kašelionis ir komisijos 
pirmininkė Eglė Juodvalkytė. Stovi komisijos nariai: Aleksandras Dundulis, Juozas Masilionis ir Čes
lovas Grincevičius. V. A. Račkausko nuotrauka

Stasys Gečas — pirminin
kas, kun. J. Vaišnys — I 
vicepirmininkas, Jonas Ber- 
tašius — II vicepirminin
kas, Eugenija Breimerienė 
— sekretorius ir Pranas Ne- 
nius — finansų tvarkyto
jas. Valdybos adresas: Sta
sys Gečas, 7252 So. Rock- 
well St., Chicago, Illinois, 
telef. PR 8-8034.

Valdyba aptarė ir priėmė 
platų šių metų kultūrinės 
veiklos planą. Kultūrinė 
veikla yra pagrindinis apy
linkės veiklos uždavinys, 
kuris jau buvo pamirštas. 
Nutarta atgaivinti ir tęsti 
kultūrines popietes su pa
skaitomis ir menine dalimi.

Apylinkės valdyba daug 
dėmesio skiria jaunimo 
klausimams svarstyti.

Pirmoji kultūrinė popie
tė įvyks š. m. balandžio 26 
d., šeštadienį, Jaunimo Cen
tre. Paskaitą skaityti pa
kviestas prof. Mečys Mac
kevičius, paskutinės Lietu
vos vyriausybės teisingumo 
ministras.

Meninę dalį išpildys jau
nosios scenos menininkės ž. 
Numgaudaitė ir Buivydaitė 
su daina ir gitaromis, (sg)

NEW YORK

AUKSINĖ SUKAKTIS
New Yorko Operetės Cho

ras balandžio 19 d. mini sa
vo įkūrimo 50 metų sukak
tį. Nedažnai tokios sukak
tys mūsų kultūriniame gy
venime pasitaiko. Dėka cho
ro narių pasišventimo lietu
viškai dainai, ta sukaktis 
bus garbingai paminėta.

Operetės Choras įsisteigė 
1919 m. sausio 7 d. Jis per
sitvarkė iš 1904 m. susikū
rusios Simano Daukanto 
Draugystės, kuri 1909 m. 
buvo pasivadinusi Scenos 
Mylėtojų Draugija.

Per eilę metų choras reiš
kėsi kultūriniame darbe sta
tydamas operetes ir kito
kius scenos veikalus. 1934- 
1936 metais choro veikla 
buvo pritilusi, bet ja pa
vyko atgaivinti. Užėjus An
tram Pasauliniam karui, 

New Yorko Operetės Choras su vad. muz. Mykolu Cibu, komp. Aleksu Mrozinsku. Balandžio 19 d. 
choras mini 50 metą sukaktį. V. Maželio nuotrauka

choro veikla vėl buvo susto
jusi penkeriems metams.

1949-1950 metais choro 
veikimas suaktyvėjo, kai iš 
Lietuvos naujai atvykusios 
lietuvių tremtinių bangos 
įsijungė į choro eiles.

Per visą savo gyvavimo 
laiką savo repertuare cho
ras turėjo daugiau kaip 450 
liaudies dainų bei indivi
dualinių kompozitorių kūri
nių. Jis yra pastatęs dau
giau kaip 100 scenos veika
lų ir 34 operetes. Buvo su
vaidintos visos Miko Pet
rausko ir Stasio Šimkaus 
operetės.

Operetės Chore yra vai
dinę ir dainavę žymūs lie
tuviai solistai ir artistai: 
A. Sodeika, J. Būtėnas, M, 
Strumskiebė - Jokūbaitienė, 
V. Žukauskas, baletmeiste
ris A. Modziliauskas, P. 
Bukšnaitis ir daugelis kitų.

Choras aktyviai dalyva
vo Pirmoje ir Antroje Dai
nų šventėje Chicagoje ir 
Nevv Yorko Pasaulinėje Pa
rodoje.

Choro dirigentais yra bu
vę: K. Strumskįs, V. Tom- 
kūtė-Pranskus, Vąitaitytė, 
Eringis, J. Dirginėjus, E. 
Hermanienė, y. K. Banai
tis, M. Liuberskis, A. Kut- 
kus, J. Stankūnas, V. Stro- 
lia. Dabar, nuo 1957 m. cho
rui diriguoja Mykolas Ci
bas. (k)

Aukos Dirvai
Prenumeratą pratęsdami 

ir kitokiom progom Dirvai 
aukas atsiuntė:

A. Sajauskas, Baltimore .. 5.00 
E. Lazaitis, Baltimore .... 5.00 
S. Rutkauskas, Baltimore 5,00 
J. Austrą, Baltimore .... 10.00
B. Karper, Baltimore .... 20.00
J. Raškauskas, Baltimore 2.00 
V. Zautra, Lawrence ...... 1.00 
A. Matuzas, Chicago........ 1.00
J. Gumbelevičius, St. Louis 2.00
P. Jozaitis, Boston...........2.00
A. Mišelis, Chicago.........  2.00
K. Bertulis, Chicago......... 2.00
K. Kazlauskas, Cornwells 2.00
O. Dailidienė, Syracuse .. 10.00 
A. Aleksis, VVaterbury..... 2.00
A. Matioška, Dorchester... 2.00

Z. Dautartas, Chesterland 2.00
V. Vilkutaitis, Hinckley ....2.00
J. Žmuidzinas, L.A..............7.00
A. Gešventas, Chicago........4.00
V. Zdanys, Hartford............2.00
J. Nurka, Hartford.............. 2.00
V. Bankauskas, Chicago.... 2.00
T. Janukėnas, Dorchester.. 5.00
P. Mačiulaitis, Union........2.00
A.S. Trečiokas, Orange .. 10.00
J. Guzulaitis, Omaha........ 2.00
P. Druseikis, Rochester.... 2.00
Parama, Toronto.............50.00

NEVĖŽIS MIRUSI UPĖ
— Mūsų upių pabaisa, sa

votiškas Atila, yra besivys
tanti respublikoje pramonė, 
— rašė rašytojas V. Dau
tartas praėjusio lapkričio 
PERGALĖJE, Vilniuje, ir 
aiškino: — Pramonės įmo
nės sistemingai nuodina 
upes, žudo jas. Kiek apie 
tai rašyta, kiek kalbėta, o 
padėtis nesitaiso. Kartais 
žmogus galvoji ir šiaip ir 
taip, ir visgi išvada perša
si viena — tai kenkėjiškas 
darbas. Ir įmonių vadovai 
ne pinigine pabauda turėtų 
atsipirkti, bet kalėjimu. 
Niekas padarytų nuostolių 
neskaičiuoja. Ir kaip su
skaičiuosi, kas žūva van
dens gelmėse? Mano tėvas, 
pusę šimtmečio žvejojęs 
Nemuno ir Nevėžio vande
nyse ir iš to pelnęs duoną, 
kartais sakydavo: "Nemu
ną pažįstu. Ką slepia Nevė
žio gelmės — nežinau". Ir 
iš tikrųjų! Nevėžis buvo la
bai žuvinga upė. Ištisos kar
tos žvejų iš jo gelmių maiti
nosi. Dosni ir gera upė bu
vo, nelyginant neišsemia
mas aruodas. Ir štai Pane
vėžio pramonės įmonės gi
liausią Lietuvos upę nužu
dė. Nevėžis dabar mirusi 
upė. Be gyvybės, dvokianti. 
Pakrančių gyventojai nu
nuodytą žuvį vežė vežimais 
ir tręšė laukus, žuvies žu
vo šimtais, o gal tūkstan
čiais tonų. O jei kilogramas 
žuvies kaštuoja vieną rub
lį?.. Paskaičiuokime ir pa
matysime, kad yra už ką 
nusikaltėlius sodinti. Pana
šus likimas ištiko Šešupę 
žemiau Kapsuko, Ventą, Mi
niją ... Nusiaubiant upes, 

pramonės įmonėms dosniai 
talkininkauja cheminės trą
šos. Daugelyje upokšnių bu
vo išnuodyti upėtakiai, iš
nyko vėžiai.

Dėl Šešupės tai kiek vė
liau, jau šiemet, konkrečiai 
buvo kaltinamas Marijam
polės cukraus fabrikas 
(TIESOJ, 28 ir 31 nr.). Da
bar TIESA (kovo 21) pra
neša, kad Gamtos apsaugos 
komitetas iškėlė tam fabri
kui civilinę bylą valstybi
niame arbitraže, ir ten ko
mitetui iš fabriko buvo pri
teista 32,088 rubliai už 
nuostolius ... Tas fabrikas 
jau ne pirmą kartą taip 
baudžiamas, bet negelbsti. 
Komitetas gi "liaudies” ir 
fabrikas taip pat "liaudies”. 
32 tūkstančiai rublių per
kelta iš vienos liaudies ki
šenės į kitą, bet, anot ra
šytojo, upė vistiek nužudy
ta, žuvys išnuodytos... (E)

HELP WANTED MALĖ
IST CLASS SKILLED 

TOOL AND DIE MAKERS 
ENG1NE LATHE OPERATOR, 

M1LLING MACHINE OPERATOR 
MOULD MAKERS, NUMERICAL 

CONTROL MACHINE OPERATORS. 
Mušt have job shop experience be 
able to sėt up work from Blue Prints 
& Close Tolerance.
Godd wages, fringe benefits.

ORT TOOL & DIE CORP.
6555 S. Dixie Highway, Erie, Mich 

313 — 242-9553
(26-32)

EXPERIENCED
TURRET LATHE OPERATORS

Needed for fast growing middle sized 
company. Top rales. Ali fringes. Stea
dy non-seasonal employment.

Contact Personnel Manager
PL.YES 1NDUSTRIES INC.

28990 Wixom Rd.. Wixom, Mich. 
An Equal Opportunity Employer 

(26-28)

F E M A L E
WANTED 

EXPERIENCED 
SEVVING MACHINE OPERATORS 

Preferred, will train.
Steady wurk for qualified help. 

CHALFANT SEW1NG FABRICATORS 
11525 Madison 

Cleveland, Ohio
(22-31)

OPPORTUNITIES FOR 
REGISTERED NURSES

Full and part time, all areas. After-> 
noon and night shifts. Excellent 
starting salary and shifts premium. 

ALSO
RN SUPERVISOR

Top starting salary for R. N. wilb 
supervisary experience for night shifl, 
II p. m. to 7:30 a. m. Progressive 
supervisory experie«jceTor night shift, 
program including Lile, A. D. & D. 
and disabilily lnsurance, Blue Cross, 
retiremenl, siek leave, paid holidays 
and vacations. Apply Personnel Dept. 
Saginaw Osteopalhic Hospital, 515 
N. Michigan, Saginavv, Mich. (20-29)

SEWERS
Ladies dresses and sportswear. 
Excellent working conditions 

Excellent placework rates
HEMMERS 
SEWERS

SPECIAL MACHINES

Marian Sue
1239 W. 9th St. 771-3633

Cleveland, Ohio
(25-31)

GREETINGS and
BEST W1SHES

M. 0. MATTL1N
GENUINE 

CONSOLE SPINETS

EASY TERMS

Established 60 yrs.
2045 EUCLID AVENUE

PR 1-7633

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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