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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PO HONOLULU SUSITIKIMO
PREZIDENTAS JOHNSONAS SUSITIKDAMAS 
SU P. VIETNAMO VADAIS NORĖJO DRAMA
TIŠKAI PABRĖŽTI JAV PASIRYŽIMĄ PASI
LIKTI VIETNAME. — TUO TARPU "LIBERA
LINIAI SLUOKSNIAI’’ NERIASI Iš KAILIO 
ĮRODINĖDAMI, KAD TAI NEAPSIMOKA. — 
PRANCŪZU GENEROLO GALLOIS PAŽIŪRA Į 
DABARTINĘ SITUACIJĄ IR PALYGINIMAS 

SU EUROPA 1949 METAIS.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Praeitą savaitę Įvykęs prezi
dento Johnsono susitikimas su 
Pietų Vietnamo vadais siekė vi
sų pirma psichologinio efekto. 
Tartis bei keistis nuomonėmis 
galima ir per diplomatinius kana
lus. Viršūnių susitikimas papras - 
tai tik užanspauduoja tai, kas jau 
anksčiau buvo mažesnių pareigū
nų sutarta, ypač Vietnamo atsi
tikimu, kada vietnamiečiai prak
tiškai priklauso nuo JAV malonės 
ar nemalonės. Už tatmanatrodo,

4-

V

* VENGRIJA numato suvaržyti 
turistines keliones užsienin. 1965 
metais iš 150.000 keliavusių 250 
liko užsienyje paprašę pabėgėlių 
teisių. Spėjama, kad tų "užsili- 
kėlių” užsienyje skaičius tikru
moje siekiąs 5.000, Blogiausia, 
kad jų tarpe daug kraštui reika
lingų specialistų. Be to, turiz
mas skatinąs spekuliaciją valiuta 
ir prekėmis.

* VIETNAMO KARO EIGOJE 
užėmus An Lao slėnį, ameriko
nai nebežino, ką jame daryti. 
Slėnys buvo užimtas komunistų 
partizanų 20 metų ir tapo iš
laisvintas pirmą kartą. Slėnio 
išlaisvinti savo laiku nesugebė
jo nei prancūzai. Strategai dabar 
suka galvas, kokiu būdu iš to 
slėnio Į vakarus be didesnių nuos
tolių sugebėjo pasitraukti komu
nistiniai daliniai. Be to, slėniui 
išlaikyti stinga pa ruoštos Vietna
mo administracijos.

* VILIS LACIS — okupuoto
sios Latvijos komunistų įstaty
tos valdžios galva nuo 1940 m. 
iki 1959 m., mirė vasario 7 d. 
sulaukęs 61 m. amžiaus. Iš pro
fesijos rašytojas, V. Lacis oku
pacijai prasidėjus pateko okupuo
to krašto "valdžion", bet 1959 m. 
turėjo atsistatydinti, jo padėjėją 
Berklovą išvežus Sibiran. Taip 
jau atsitiko, kad tuo metu Krem
lius pradėjo nebepasitikėti pir
miesiems latvių komunistinės val
džios pareigūnams. Lacio vietoj 
buvo pastatytas Rusijos latvi s Ja
ni s Pervė.

V. Lacis (Latvijos Paleckis), 
mirė įėjęs latvių istorijon kaip 
atbaidanti ir niekinama išdavi
kiška asmenybė — taip jį apibudi
na latvių išeivijos spauda.

pačiu metu, kada prezi-

reikalų komisijos pirmi-

Lietuvą Į tarybinių respublikų są
jungą. Iš tikro tačiau nebuvo prie
šintasi dėl to paprasto fakto, ku
rį suprato kiekvienas Lietuvos 
pilietis, kad susidariusioje situ
acijoje aktyviai pasipriešinti ne
buvo jokios praktiškos naudos. 

<Gen. Gallois, priminęs 1963 m. 
lapkričio mėn. Gynimo Sekreto
riaus McNamaros pareiškimą, 
kad situacija Vietname taip ge
rėjanti, kad už metų JAV galės 
atitraukti savo kariuomenę, pa
stebėjo:

"Pats nesuprasdamas, McNa
mara žudė savo karius. Jei jūs 
esate vietnamietis ir girdėjote 
tokį pareiškimą, jūs dienos me
tu šypsotės amerikiečiams, o nak
tį piaunate jiems gerkles, nes 
jūs esate visai tikri, kad Viet- 
kongas čia ateis, kai tik ameri
kiečiai pasitrauks."

Panašiai nušnekąs ir
Valstybės Sekretorius Rusk, teig
damas, kad JAV pasitrauks, kai 
komunistai sustabdys savo ag
resiją. Nes, jei "jūs esate viet
namietis, jūs gerai žinote, kad 
už 10 dienų amerikiečiams pasi
traukus, Vietcongas vėl čia at
siras".

Gallois giria dabartinę ame
rikiečių taktiką, kurios pasėkoje 
JAV Įsistiprino eilėje atsparos 
taškų ir iš ten daro komunistų 
medžioklės ekspedicijas. "Tik 
nesakykit, kad jūs pasitrauksi
te. Atvirai pasakykit, kad jums 
reikalingos bazės pietryčių Azi
jos apsaugojimui ir jūs jose lik
site! Tokia deklaracija ir stra
teginis karinių taikinių šiauri- 

kad prezidentas kiek galima aiš
kiau norėjo pabrėžti, kad JAV yra 
pasiryžusios pasilikti Vietname 
ir padėti bent pietiniam Vietna
mu! apsiginti nuo komunistinės 
agresijos net tik kariškai, bet ir 
ūkiškai be sociališkai. Geresnės 
gyvenimo sąlygos, pasiektos JAV 
pagalba, vers ir pačius pietry
čių Azijos gyventojus apsispręsti, 
kuri valdymosi forma jiems gali 
būti ir yra naudingesnė. Vicepre
zidento išsiuntimas į pietryčių 
Aziją tą siekimą ryškiai demons
truoja. Aplamai imant, atrodo, 
kad Honolulu susitikimas gali 
turėti labai teigiamos įtakos.

Žinoma, JAV spaudoje rasi 
daug priešingų nuomonių. Lipp_ 
mannas verkšlena, kad Johnso
nas per daug pasidavęs vietna
miečių vadų norui kovoti, o ne 
derėtis, o New York Times ra
šo, kad Honolulu konferencija 
sukėlė dar daugiau sąmyšio ne
gu buvo anksčiau. Ji palikusi dau
giau klausimų negu davusi atsa
kymų.

T uo 
dentas buvo Honolulu, senato už- niame Vietname bombardavi- 
sienio 
ninkas Fulbrightas (dem.Ark.)pa- 
darė viską, kad Honolulu susiti
kimo reikšmę sumažinus. Komi
teto iššaukti liudininkai aiškino, 
kad JAV negalinčios laimėti ka
ro pietryčių Azijoje ir nors nie
kas nerekomendavo pasitraukimo 
visi tačiau patarė vengti karinių 
veiksmų išplėtimo. Tokiu būdu 
tas, kas skaitė Honolulu susitiki
mo komunikatą gali būti nusitei
kęs optimistiškai, gi tie, kurie 
klausė ir įtikėjo Senato liudinin
kams, turi smarkios pagundos lik. 
ti pesimistais.

Taip nuomonėm pasidalinus 
pasidairykim trečios nuomonės. 
Ją Paryžiuje pareiškė generolas 
Pierre Gallois, buvęs NATO stra
teginių studijų direktorius. Visų 
pirma jis konstatavo, kad JAV at- 
sidūrusios košėje -- inamess-- 
dėl savo kvailos politikos. Dėl to
kio teigimo turbūt nebus jokių 
ginčų -- tai visai aišku. Tačiau 
JAV pataisiusios savo poziciją 
pradėjus bombarduoti šiaurinį 
Vietnamą. Sutikimas su Ženevos 
1954 m. nutarimu, kuris numatė 
rinkimais nsupręsti Vietnamo li
kimą, būtų tolygus nutarimui ati
duoti bolševikams tai, ko jie gink
lu negalėjo pasiekti.

Man atrodo, kad mūsų pačių pa
vyzdys tai geriausiai parodo. Iš
oriniai galėjo atrodyti, kad lie
tuviai patys išrinko Liaudies Sei
mą, kuris prašė Stalino priimti

mas galų gale prives prie kau
tynių sustabdymo. Visai aišku, 
kad nei sovietai, nei kinai ne
nori susidurti tiesiogiai su JAV 
nes jų bijo”.

Generolas dar pridūrė: "Pra
eityje bet koks komunistinio kraš
to bombardavimas sukeldavo di
džiausius intelektualų protestus 
ir streikus visoje Europoje. Da
bar to nėra? Kodėl? Toks yra 
Maskvos įsakymas!".

Dabartinę situaciją pietryčių 
Azijoje Gallois lygina su padė
tim Europoje 1949. Europai grė
sė rimtas komunizmo pavojus. 
JAV paskubėjo į pagalbą. Ir ta
da sovietų atominės bombos ne
sudarė tiesioginio pavojaus Ame
rikai, bet tik labai realų pavojų 
Europai. Amerikiečių ‘ daliniai 
nuo Norvegijos iki Turkijos bu
vo įrodymu, kad amerikiečiai ne
apleis Europos. Marshallo pla
nas leido europiečiams išbristi 
iš ūkinių vargų ir susirasti pa
sitikėjimą savo jėgomis.

Panaši padėtis yra Azijoje. Po 
kiek laiko R. Kinija turės atomi
nių bombų arsenalą, kuriomis gas • 
dins savo kaimynus. Tik ameri
kiečių daliniai gali atremti tą bai
mę ir iš jos išplaukiančias poli
tines pasėkas. Žinoma, iš pra
džių bus nemažai sunkumų. Kai 
kuriais atvejais reikės pašalinti 
vietos valdovus ir perimti krašto 
administraciją, tačiauJAV netu
rinčios kitos išeities.

Šeimyninė "idilija"...

Naujoji Amerikos Lietuvių Tarybos valdyba susirinkusi pirmam posėdžiui. Sėdi iš kairės į dešinę: L. 
Simutis — buvęs ilgametis pirmininkas, dabar ALT garbės pirmininkas, A. J. Rudis — dabartinis ALT 
pirmininkas, dr, P. Grigaitis — pirmasis vicepirmininkas, svečiai -- Lietuvos gen. konsulas dr. P. 
Daužvardis ir JAV LB Centro valdybos pirmininkas J. Jasaitis. Stovi: J. Talalas -- Finansų sekretorius, 
dr. V. Šimaitis — vicepirmininkas, E. Bartkus — sekretorius, T. Blinstrubas -- vicepirmininkas, dr. 
J. Valaitis -- vicepirmininkas ir dr. K. Šidlauskas -- protokolų sekretorius. V. Noreikos nuotrauka

VISUR BE KOMPROMISU TURIME KELTI BALSĄ 
UŽ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES ATSTATYMĄ

Lietuvos Diplomatijos šefo 
S. Lozoraičio kalba pasakyta 
per radiją Nepriklausomy
bės šventės proga.

S. Lozoraitis, Lietuvos Diploma
tijos Šefas.

Vasario šešioliktosios diena — 
Lietuvos Nepriklausomybės šven
tė -- yra skiriama minėti svar
biausiam lietuvių tautos naujo
sios istorijos Įvykiui, būtent, Lie
tuvos valstybės atstatymui, kuris 
buvo įvykdytas tautos atstovų aktu 
1918 metais. Kodėl šis įvykis yra 
svarbiausias? Todėl, kad jis buvo 
ir palieka visiems laikams mūsų 
tautos laisvos valios ir apsispren
dimo teisės išraiška — valios ir 
teisės būti laisvai bei nepriklau
somai nuo svetimųjų, tai yra, sa
vistoviai, savo atsakomybe valdy
tis ir dalyvauti kitų laisvų tautų 
bendruomenėje. Tautos išrinkto
sios Valstybės Tarybos nutarimu 
iš 1918 metų vasario 16 dienos 
nebuvo įkurta nauja valstybė, ko
kių dabar po antrojo pasaulinio 
karo steigiama dešimtimis Afri
koje ir Azijoje. Tuo nutarimu bu
vo atgaivinta valstybė, kurios pa
grindai siekia Mindaugo, Kęstu
čio, Vytauto Didžiojo laikus ir 
kurios tradicijos mūsųtautojevi- 
sada paliko gyvos. Mūsų valsty
bės atstatymas nepažeidė jo
kios kitos tautos teisių, jokių bend
rųjų teisės principų ir nebuvo 
koks dirbtinis padaras. Priešin
gai, jis buvo lietuvių tautos apsi
sprendimo padarinys ir teisėtas 
aktas, pripažintas viso civilizuo
tojo pasaulio. Bet visų pirma tą 
aktą brangino ir vykdė pati tauta, 
pasišventusiu kūrybiniu darbu 
ugdydama ir tobulindama savo 
laisvą modernią valstybę.

štai kodėl visi užsienio lietu
viai, kurie gyvena laisvajame pa
saulyje ir gali atvirai reikšti sa
vo nuomonę ir jausmus, visur iš
kilmingai mini šią šventę, kreip
dami savo mintis bei linkėjimus 
į Lietuvą, į lietuvių tautą. Visur,

THE SECRETARY OF STATĖ
Washington

February 11, 1966 
Dear Mr. Charge d’Affaires:

On the occasion of the forty-eighth anniversarv of 
Lithuania’s independence, it is my pleasure to extend to 
you the good wishes of the Government and people of 
the United Statės.

Our country has consistently espoused the principle 
that all peoples have the right to determine the form of 
their national existence. In Lithuania’s case, we have ap- 
plied this principle by refusing to recognize the forcible 
incorporation of that country into the Soviet Union. We 
fully support your continuing efforts to marshal world 
public opinion and to bring it to bear on the issue of 
self—determination for the people of Lithuania.

In view of the courage and fortitude shovvn by the 
Lithuanian people during these years of foreign domina- 
tion, I am confident that their just aspirations for free- 
dom and national independence will ultimately be realized.

Sincerely yours,
(Signed) Dean Rusk 

Mr. Joseph Rajeckas,
Charge d’Affaires ad interim

of Lithuania.

nuo Urugvajaus PietųAmerikoje, 
ligi Jungtinių Amerikos Valsty
bių bei Kanados šiaurėje, kaip 
lygiai Vakarų Europoje lietuviai 
susirenka Lietuvos laisvės var
dan, visada ištikimi jos teisėms 
ir tautiniams interesams, o kartu 
ir tai idėjai, kuri sudaro civiliza
cijos pagrindą — tautų ir žmonių 
laisvės idėjai.

Tiktai iš Lietuvos negirdėti jo
kio garso apieNepriklausomybės 
šventę. Kaip tik lietuvių tautos 
balso trūksta minint svarbiausią 
jos istorijos įvykį, jos sėkmingas 
pastangas, padėtas savo gyveni
mui tvarkyti nepriklausomybės 
laikais. Tauta tyli, nes sovietai 
slopina kiekvieną jos laisvos va
lios išsireiškimą.

įsiklausykime į šią tylą. Ji yra 
garsesnė negu skundas ar šauks
mas. Ji liudija, kad mūsų tautai, 
senai Europos tautai, yra daro
mas smurtas, tramdoma jos lais
vė. ši klaiki tyla žadina kiek
vieno normalaus žmogaus są
žinę ir juo labiau sukelia atgar
sį mūsų širdyse, skatindaipa 
mus, laisvus lietuvius, kelti bal
są už Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą. Visur, visiems, aiš
kiai, be kompromisų, tol, kol 
daroma Lietuvai skriauda bus ati
taisyta.

Tai yra vyriausiaslaisvųjųlie- 
tuvių uždavinys, nes, kraštui 
esant okupuotam, mes esame vie
ninteliai tautos valios reiškėjai 
ir jos interesų gynėjai užsieny. 
Ir kartu tai yra vienintelis po

litinis realizmas, kuriuo privalo 
vaduotis pavergtos tautos emi
gracija. Šių laikų realybė yra 
ta, kad visos tautos siekia lais
vės ir tuo nustato istorijos rai
dą, kryptį -- į laisvę.

Tikėdami mūsų tautos stiprybe 
ir pasitikėdami žmonijos perga
le kovoje prieš neteisybę bei 
smurtą, mes minime Vasario še
šioliktosios šventę kaip laisvės 
simbolį, kuris palaiko mūsų vil
tį ateičiai.

NAUJA LIETUVIŲ 
RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS 

VALDYBA
Naujai laisvojo pasaulio 

lietuvių rašytojų išrinktoji 
Lietuvių Rašytojų Draugi
jos valdyba vasario 6 d. 
Chicagoje susirinko pir
mam posėdžiui ir pareigo
mis pasiskirstė taip: Aloy
zas Baronas — pirminin
kas, Povilas Gaučys — vi
cepirmininkas, Albinas Va
lentinas — sekretorius, 
Anatolijus Kairys — iždi
ninkas ir Jeronimas Igna- 
tonis — narys.

LRD revizijos komisijon 
išrinkta: Benys Babraus- 
kas, Kazys Bradūnas ir Ka- 
rolė Požeraitė. Garbės teis
man — J. Augustaitytė- 
VaiČiūnienė, Vincas Ramo
nas ir Leonardas šimutis.
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BRONIUS TIŠKUS - naujas Vilties šimtininkas ir
ALT S-gos East St. Louis skyriaus pirmininkas
ALT S-gos East St. Louis sky

riaus naujasis pirmininkas ir 
naujas Vilties šimtininkas Bro
nius Tiškus gimė ir augo vidurio 
Aukštaitijos vaizdingosios Šuš
vės atkrančių vietovėje Pipiruo
se. Bet jau pradžios mokyklos 
pirmieji metai išvedė iš gražių 
Šušvės lankų ir Šlaitų iš tėviškės 
į Augmenų mokyklą Baisogalos 
valsčiuje ir po metų į Vaitekūnų 
mokyklą ir iš čia į istorinių Kė
dainių klasikinę gimnaziją - li
cėjų, kurios įsteigėju (1652 m.) 
buvo kunigaikštis Kristupas Rad
vila, kur jau 1653 metais buvo 
spausdinamos lietuviškos kny
gos, kur spalvingasis Jonušas 
Radvila 1655 metais su kitais Lie • 
tuvos didikais pasirašė garsiąją 
Kėdainių sutartį, su Švedija su
darydami uniją ir atsisakydami 
unijos su Lenkija. Istorinė Jo
nušo Radvilos patriotinė dvasia 
vyravo šioje klasikinėje gimna- 
zijoje-licėjuje ir persidavė jos 
auklėtiniams, kurią Bronius Tiš
kus baigė 1937 metais pavasarį.

Netolimai Broniaus Tiškaus 
gimtosios tėviškės Ažytėnuose gy
veno gilusis patriotas ir iki šir
dies gelmių šviesusis aušrinin
kas "Balanos Gadynės" autorius 
Mykalojus Katkus, kurio pakar
totiną skatinimą prisimindamas 
siekti mokslo šviesos, Bronius 
Tiškus pasuko Kauno link ir įsto
jo Vytauto Didžiojo Universite
tan, kur pasirinko filologinius 
mokslus ir ekonomiją pagrindi
niais dalykais.

Ne vieno studento gyvenimas 
anuomet Kaune neapsiribojo vien 
tik studijomis, nes ne vienas ir 
pragyvenimą turėjo pelnytis. Bro
nius Tiškus jau iš Kėdainių už
mezgė ryšius su spauda, rašy
damas "Jaunajai Lietuvai" ir ki
tiems žurnalams. Apsigyvenęs 
Korp! Neo-Lithuania bendrabuty
je suėjo į glaudų ryšį ne tik su 
pačia korporacija, bet ir su kor
poracijos leidžiamu žurnalu Aka
demiku ir buvo paskirtas Akade
miko žurnalo sekretoriumi, o vė
liau su dabartiniu Dirvos vyr. re
daktoriumi Jonu Čiuberkiu buvo 
šio žurnalo redaktoriumi. Be to, 
Tautos Mokyklos redaktoriui P. 
Papečkiui išvykus užsienin, tvar

Niekas taip neiškelia maisto vertę kaip 
išimtinai liepsnoje darytas Stroh’s sko
nis. Sekantį kartą, kai patieksite užkan
džius — kuo besigardžiuodami — patie
kite su šaltu Stroh’s alum. Tai skonis, 
kurį kiti alūs norėtų turėti.

kė šio žurnalo reikalus. Bend
radarbiavo įvairiuose žurnaluo
se ir laikraščiuose. Domėjosi 
kultūriniais, politiniais klausi

BRONIUS TIŠKUS, naujasis ALT S-gos East St. Louis skyriaus 
pirmininkas ir Vilties Draugijos šimtininkas.

mais ir buvo artimuose santy
kiuose su spaudos ir politikos 
žmonėmis, rašytojais, teatralais 
ir profesoriais. Dalyvavo tarp
tautiniuose studentų suvažiavi
muose skatindamas Baltų-Skan- 
dinavijos kraštų studentų bendra
darbiavimo idėją.

Klaipėdos kraštas ir Vilnius 
buvo didelio intereso taškai Bro
niui Tiškui. Geresniam susipa
žinimui keliavo per Neringą nuo 
Klaipėdos iki Nidos ir keliavo 
per Klaipėdos kraštą apsistoda
mas gyventi pas klaipėdiečius 
ūkininkus.

Antrojo pasaulinio karo pa

The Stroh Brewery Co., Detroit 26, Michigan

sekmėje Vilniui grįžus prie Lie
tuvos, dalis studentijos persi
kėlė į Vilnių -- Vilniaus Uni
versitetan, kur ir Bronius Tiš

kus nuvyko tęsti tolimesnių studi
jų. Čia kartu su teisininku J, 
Blekaičiu, vėliau žuvusiu, Vil
niaus Universitete įregistravo 
Korp! Neo-Lithuania , nors ir 
buvo kai kieno manyta, kad Korp! 
Neo-Lithuania tegali būti viena, 
tai yra tik vienas vienetas ir tik 
viename universitete. Filisteriui 
C. padedant, Bronius Tiškus 
su kitu kolega D.Š. išsirūpino iŠ 
vidaus reikalų ministerijos lei
dimu leisti Vilniuje "Akademi^ 
nį Žodį", kur turėjo atsispin
dėti istoriškosios Vilniaus uni
versiteto dvasios prizmėje nau
josios Nepriklausomos Lietuvos

studentų siekiai ir darbai, bet 
rusų ultimatumas ir raudonoji ar
mija užgriuvo ir Akademinis Žo-
dis — jo pradėtas ruošti pirma
sis numeris, nebuvo išspausdin
tas.

Naujose sąlygose Bronius Tiš
kus studijavo ir dirbo Vilniaus 
miesto finansų skyriuje, vėliau 
mokesčių inspekcijoje mokesčių 
inspektoriumi. Vokiečiams atė
jus tęsė studijas ir šalia mokes
čių inspekcijos vėliau prisijun
gė prie Naujosios Lietuvos re
dakcijos štabo. Kritiškais ir sū
kuringais karo metais būti re
daktoriumi prie okupacinės na
cių valdžios ne tik reikėjo ap
dairumo ir orientacijos, bet kar
tu buvo ir asmeniškai nesaugu. 
Sekė redaktorių areštai ir iš
vežimai kacetan: Mackonio, Žu
ko, Stankevičiaus. Vėliau redak
cija buvo Gestapo kratoma ir kra
tos išdavoje areštuotas ir pats 
Bronius Tiškus. Tik kelių asmenų 
intervencija išgelbėjo Bronių 
Tiškų nuo kaceto, paliekant nuola
tinėje priežiūroje. Tame verpe
tingame laikotarpyje Vilniaus 
dienraštis "Naujoji Lietuva" pa
liko kiek galima lietuviškos dva
sios krašto klausimuose ir net 
sugebėjo atspausdinti tuomet su
darytos Lietuvos Tarybos rezo
liuciją, kur buvo pasisakyta už 
Nepriklausomą Lietuvą ir kas 
nacių cenzūros buvo uždrausta 
spausdinti. Pats vyr. redaktorius 
Bronius Tiškus palaikė glaudų 
ryšį su arkivyskupu M. Reiniu, 
kurio daug patarimų buvo pabo
ta ir pats arkivyskupas rašė 
straipsnius slapyvardžiu ar pa
sirašydamas M. Reinys.

Tolimesnėje karo audroje, vo
kiečiams paliekant Vilnių, Bro
nius Tiškus patenka į Karaliau
čių ir iš ten Tilžėn ir čia sun
kiose sąlygose dirbo prie Atei
ties dienraščio, kur tūkstančiams 
lietuvių traukiantis ir pasime
tant su šeimomis virsta vienin
teliu susižinojimo centru ir Į 
šimtus lietuvių laiškų naktimis 
pas Prūsijos lietuvius Ūkininkus 
Laukaičius Bronius Tiškus at
sakinėjo padėdamas vyrams su
rasti šeimas ir atvirkščiai. A. 
A. Mykolas Biržiška rašė džiaug
damasis, kad vėl iš Tilžės lie
tuviškas spaudintas žodis-raš- 
tas prabilo tragiškose dienose. 
Kai subombarduota sudegė Til
žė ir spaustuvė, ir frontas bu
vo čia pat prie Nemuno, Bro
niaus Tiškaus kelias nuvingia
vo į Berlyną per išdegusį Kara
liaučių, kurio sudegimą pats per
gyveno. Ištrukęs iš supamo Ber
lyno Bronius Tiškus pateko Ba
varijon: Cadolzgurgan prie
Nuernbergo. Ir po kelių dienų, 
užėjus amerikiečiams, pradėjo 
dirbti amerikiečių karinės val
džios žinioje, tvarkančios pabė
gėlių ir svetimtaučių reikalus. 
Reikalams apsitvarkius Bavari
joje, Nuernbergo Aukštajam Ko
mercijos Institute klausė ekono
mikos paskaitų. Lietuviškai 
spaudai atgijus Vokietijoje, Bro. 
nius Tiškus buvo pakviestas į 
Memmingeną dirbti prie Minties 
laikraščio.

1949 metais atvyko į JAV ir ap
sistojo East St. Louis, III. Nauja
sis kontinentas nesutiko išskės
tomis rankomis. Pradžioje fizi
nis neįprastas darbas. Vėliau 
plieno liejykoje gamybos rašt
vedyba, gamybos kaštų sąskaity
ba, Time Study -- MTM -- Stan- 
dards -- darbas industrial de
partment. Po kiek laiko perėjo 
dirbti First Federal Savings and 
Loan Assn. kaip auditor, po dvie
jų metų įsijungė Union National 
Bank tarnybon, kur dirba kaip 
vyr. buhalteris iki šio meto.

Atvykęs į JAV Bronius Tiš
kus aktyviai dalyvavo East St. 
Louis Lietuvių Bendruomenės 
skyriaus veikloje. Nuo pat ALT 
S-gos East St. Louis skyriaus 
įsisteigimo buvo per eilę metų 
valdybos sekretorius ir šio sky
riaus pirmininką dr. P. Švarcą 
išrinkus į Sąjungos Tarybą, šiais 
metais buvo išrinktas East St. 
Louis skyriaus pirmininku. Tarp 
amerikiečių Bronius Tiškus jau 
eilė metų dirba Community Con- 
cert Assn., kur buvo executive 
officer - treasurer, šiuo metu 
yra member of theBoard of Di- 
rectors. Priklauso MTM St. 
Louis Chapter.

1951 metais Washington Uni
versity St. Louis Graduate School 
priėmė ir patvirtino Vytauto Di
džiojo Universitete ir Vilniaus 
Universitete Broniaus Tiškaus 
įgytus kreditus ir paskyrė Van 
Blarrcom Tuition Scholarship, 
kur studijoms buvo pasirinkęs 
Business and Public Administ- 
ration — Accounting. 1965 metais

DAIL. ANTANO TAMOŠAIČIO dailės darbų paroda šiuo metu vyks
ta Kanadoje, Ottawos teatro salėje -- meno galerijoje. Jo darbai bus 
išstatyti iki vasario 20 d.

NUTAUTĖJIMU PAVOJAI
J onas Miškinis

Pasigirsta vis daugiau ir dau
giau balsų, kad nemaža dalis sve
tur gyvenančių lietuvių žus, ypač 
iš jaunosios kartos. Girdi, nors ta 
tautos dalis gyvens, bet ji bus 
nutolusi nuo visų savo tautos in
teresų.

O taip kalbėti yra pagrindo. 
Svyravimai atestuoja svyruojan
čių silpnumą savajam gimtajam 
kraštui, kurį jų įsitikinimu pa
vaduoja pinigas ar kurios kitos ma
terialinės vertybės.

Kad tokių mūsų tarpe būtų ma
žiau, reikia dažniau šiuo klausi
mu kalbėti. Būtinas reikalas ieš
koti būdų netenkančius jėgų stip
rinti, grąžinti jiems prarastą ti
kėjimą ir viltį. Reikia žinoti, kad 
tautų gyvenimas nematuojamas 
žmonių amžiumi. Žmonės gyve
na, miršta, jų vietą užima naujos 
kartos ir papildo išsiskyrusių ei
les. Kiekviena tauta tol gaji, kol 
naujosios kartos sugeba pažinti 
ir paremti buvusiųjų kartų pali
kimą ir jį tęsti. Kas nuo to ati
trūksta, tas skiriasi su savo tau
tos gyvenimo būdu, sujos dvasia, 
tas tampa svetimas savo tautai.

Nutautimo pavojus svetimoj 
aplinkoj yra pats didžiausias lie
tuvybės priešas. Dėlto šių dienų 
socialinių bei politinių mokslų kū 
rėjai stengiasi nustatyti svar
biausius nutautėjimo (asimiliaci
jos) dėsnius ir juos plačiai na
grinėja istoriniu ir tautų skirtin
gumo požiūriu. Atskirų tautų gy
venimo stebėtojai nurodo daug fak
tų, kur nutautėjimas vyko laisva 
valia. Jie sako, kad nėra pasau
lyje tautos, kuri daugiau ar ma
žiau nebūtų pasisavinusi sveti
mos tautos elementų. Tačiau, is
torijos mokslas žino ir tokių fak
tų, kur tautinė mažuma, ištisus 
šimtmečius gyvendama svetimo
je aplinkoje, išlaikė nepaliestus 
tautinius papročius ir kalbą, nors 
jie buvo visai skirtingi nuo vieti
nių gyventojų. Tad ne visuomet 
savo skaičiumi mažesnė tauta nu
tautinama didesnės. Todėl čia ir 

pabaigė Illinois University Ex- 
tension Division keturių semest 
rų kursą: Fundamentais of Real 
E statė and Real Estat Law, Real 
Property Valuation, Real Estate 
Development and Finance ir Real 
Estate Brokerage and Manage- 
ment.

American Institute ofBanking 
išklausė: The Banker and Auto- 
mation kursą ir IBM kursą --ope 
ratyvinį.

Naujasis ALT S-gos East St. 
Louis pirmininkas Bronius Tiš
kus tapo ir Vilties nauju šimti
ninku, skyriuje vedamo vajaus 
metu Dirvai paremti iki b ' 
pakeldamas savo *nar 

iškyla konkretus klausimas: kaip 
tautos mažuma gali išlaikyti savo 
tautybę? Į šį klausimą galima at
sakyti taip: juo skaitlingesnė ma
žuma, juo mažesnė daugumos 
traukiamoji jėga, ir juo ma
žesnė mažuma, tuo greičiau

Pavyzdžiui, jei lietu
vis vienas ar su šeima apsigyve
na kitataučių tarpe, kur jie netu
ri progos susitikti su lietuviais, 
nutautėjimas neišvengiamas. Ta
čiau visai kitokia padėtis, kai lie
tuviai didesniais būriais apsigy
vena kad ir svetimos tautybės 
ar mišriai apgyvendintuose mies
tuose. Čia jie kasdien susitikda
mi ir gimtąja kalba pasikalbė
dami su savo tautiečiais dirbtu
vėse, namuose, pobūviuose, susi
rinkimuose ir kitur, daug mažiau 
turi pavojaus nutautėti.

Kova su nutautimo pavojais 
turi būti kieta ir neatiaidi, tai 
tik tada bus laimėta. Ir jei išei
vijoje augąs jaunimas nepaskęs 
svetimoj įtakoj ir gyvenamoj ap
linkoj, jei jis savo dvasia išliks 
ištikimas Lietuvai — jau labai 
daug bus padaryta ir nuveikta.

Gilus tikėjimas savo tautos 
ateitimi taip pat yra vienas iš 
pagrindinių savo tautai išlikimo 
ramsčių. Kas praranda tikėjimą 
savo tautos ateitimi, tas jau sa
varankiškai nuo jos atsiriboja. Ar 
mūsų susvyravimai lietuvybės 
išlaikymo atžvilgiu nėra savo tau
tos ateitimi tikėjimo nustojimo 
įspėjančiais ženklais? Pagalvo
kime!

Kad svetur gyvendami nenusi- 
dėtume savo tautai, kad būsimo- 
ji karta nesišalintųnuo lietuvybės , 
kad kiekviename lietuvyje tikėji
mas Lietuvos išliktų nemarus, 
nežiūrint mus supančio dabarties 
netikrumo -- visa tai yra mūsų 
pačių rankose, o ne svetimųjų. 
Todėl neieškokime kalčių kitur, 
bet savyje.

Man rodos, kad šis klausimas 
šiandien yra daug svarbesnis už 
kasdieninius smulkius reikalus.

Lietuviškos sielos išsaugoji
mas svetimuose kraštuose yra 
mūsų išlikimo klausimas. Tuo vi
sada turim būti susirūpinę.

PADĖKA

Lietuvos Laisvės Kovų Invali
dų Draugija nuoširdžiai dėkoja 
už aukas invalidams šelpti, ku
rias prisiuntė L.V.S. Ramovė 
skyriai:

Clevelando — $200.00; Los An
geles — 142.75; Omahos —70.00;

Ta stono — $100.00; Philadelphi-
67.00.’
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Per brangiai kaštuojanti išmintis

STIPRĖKIME LIETUVIŠKOJE 
DVASIOJE

Metų bėgyje minime daug ir 
įvairių sukakčių, bet iš visų 
reikšmingiausia sukaktis mums 
yra Vasario 16-ji diena — Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimas. Tai diena, kurią mūsų ka
riai savanoriai kraujo auka įgy
vendino Aušros, Varpo, Apžval
gos, Tėvynės Sargo, Basanavi
čiaus, Kudirkos, Vaižganto ir ki
tų ilgus metus skelbtas idėjas, 
kurie savo auka išryškino isto
rinius nepriklausomybės akto nu
tarimus, tautinį gyvenimą išlais
vino iš svetimos valstybės varž
tų ir suteikė sąlygas tautos gyve
nimui laisvai pasireikšti visomis 
galiomis, visais sugebėjimais.

Kaip lietuvių tauta pajėgė iš
bristi iš anų laikų kritiškų dienų, 
atstatyti tvirtą valstybę, pajėgią 
savarankiškai tvarkytis ir kurti, 
pasaulio istorikams ilgai buvo 
neaišku. Vienas iš jųyra pasakęs, 
kad tautos nariuose viešpatautų 
drausmė ir susiklausymas, pir
moje eilėje tų dorybių neturi stig 
ti moters dvasioje. Metę žvilgs
nį į mūsų tautos istoriją mato
me, kad lietuvė moteris visais lai 
kais tų dorybių nestigo. Ji nuo 
pat mažens auklėja sūnų ir dukrą, 
skiepyja kovingumo dvasią kovai 
už tautos laisvę ir nepriklauso
mybę, kovai už tiesą ir nepriklau
somą Lietuvos gyvenimą. Ne dėl 
svetimų žemių, bet dėl dvasios 
turtų, lietuviškojo palikimo, nes 
tik laisvėje žmogaus asmenybė te
gali pilniausiai tobuliausiai iš
siskleisti.

Laisvė -- tai atsipalaidavimas 
iš varžtų, trukdančių tautai reikš
tis tuo, kuo ji privalo būti. Ir ka
riai savanoriai savo laisva valia 
aukojo gyvybę, o juk laisvas sa
vęs aukojimas aukštesniam ide
alui yra aukštesnio prado laimė
jimas žmoguje, yra asmens dva
sinis kilimas. Tai daugiausia 
įmanoma jaunosios kartos eilė

se. Lietuva savo tautos kritiš
kais momentais tokių nestigo vi
sais istoriniais laikotarpiais. Tai 
buvo mflsųmotinų išugdyta jauno
ji karta -- gražiausias mūsų tau
tos žiedas.

Kiekvienos tautos laisvės ne- 
te kimą bene skaudžiausiai per
gyvena moteris. Ji sielojasi ne 
vien dėl to, kad šie tragiški tau
tos įvykiai paliko jos sieloj neiš
dildomus matyto siaubo prisi
minimus ir neišgydomas sielos 
žaizdas, o ir todėl, kad ji jaučia 
ir gerai žino, jog tik jos, — lie
tuvės moters rankose yra mūsų 
tautos ateitis.

Lietuviškų mokyklų nelankiu
siam jaunimui nėra lengva nu
šviesti tautinio atgimimo pras
mę, tėvynės pavergėjo tikrąjį 
klastingąjį veidą ir nepriklauso
mos didingos Lietuvos praeitį. 
Tuo labiau, kad į lietuvišką dva
sią dideliu tempu skverbiasi ki
tų tautų kultūros, tradicijos, o 
kartu ir didžiausia tautinių dvasi 
nių turtų naikintoja — materiali
nė gerovė, apakinanti savo gun
dančiais viliojimais.

Kova už nepriklausomybę dar 
ilga. Dabartinių kovotojų dalį teks 
pakeisti jaunaisiais kovotojais, 
lietuvei teks išauginti naujų ka
rių ir vadų, stiprių asmenybių. 
Tai yra lietuvės moters paskir
tis, kuri dabar kartu su poetu Ma
černiu augindama jaunąją kartą 
dažnai svajoja:

"Užaugs sūnelis didelis ir tė
viškę valdys,

Ir žemė taps lyg sodas žy
dintis,

Ir bus graži tėvų šalis..."
Tai lietuvės moters ne vien 

tik svajonės, bet ir uždaviniai, 
kur kas didesni ir kilnesni, nei 
kartą metuose Vasario 16-tą at
silankyti į minėjimą ir atiduoti 
savo piniginę auką.

Nepriklausomybės šventės pro-

Viso pasaulio laisvųjų lietuvių 
vadovaujančių veiksnių Clevelan
do seimas, kaip iš spaudos nusi
skundimų pastebėjau, buvo ypa
tingas tuo, kad labai uždaras, be- 

- veik slaptas. Spaudos atstovus at
sisakyta į seimo virtuvę įsileis
ti. Jiems tik vėliau, kai Filet 
Mignon bus galutinai iškeptas, bu
vo numatyta duoti progos kvapą 
pauostyti.

Na, kągi, gal būta tam labai 
rimtų priežasčių. Neramius lai
kus gyvename, priešo ausys pri
glaustos prie mūsų kambarių sie
nų. Jis siekia išvogti mūsų pas
laptis, išnaudoti mūsų silpnumus, 
paskui provokuoti, tyčiotis. Rei
kia atsargumo. Bet vis dėlto toks 
spaudos ir jos vaidmens trakta
vimas, kaip sau norit, labai jau 
totalistinis, kaip seniau sakydavo 
apie min. S. Lozoraitį Chicagos 
Draugas, frontininkų, liaudininkų 
ir socialistų spauda.

Bet kai paskaičiau Veiksnių 
Pareiškimą, iš kurio paaiškėjo, 
kas ir dėl ko ir su kokiais nusi
statymais slaptuose posėdžiuose 
buvo diskutuojama ir tariamasi, 
visiškai nebegalėjau suprasti nei 
tos baimės, nei tokio uždarumo 
reikalo. Pareiškimas rodo, kad 
pavojingosios problemos turėjo 
būti diskutuojamos be jokių sen
sacijų, nes jos vėliau išdėstytos 
be jokių naujenybių, labai ramiai, 
nuosaikiai ir nuosekliai. Ir svar
biausia, daugumoje labai teisin
gai, be jokio pavojaus, kad liau
dis joms griežtai nepritars ar kad 
priešas iš paskelbtų išvadų suži
nos kokias nors svarbias paslap
tis.

Tik šen ten gal dar tektų pasi
gesti gilesnio išdikutavimo, 
praktiškesnių ir aiškesnių spalvų 
labai jau kepsnį giliai permerkian
čiame stereotipinių bendrybių 
padaže. Taip pat šen ten kiek nai
viai (politine prasme) dar tebe- 
kartojamos senos nusistovėju
sios, laiko tėkmėje per kritikos 
sietą nepersijotos tiesos.

tarptautinį pripažinimą. Bet yra 
gana naivoka samprotauti, kad ji 
kaip tik dėl to siekia "sunaikin
ti Lietuvos Respublikos tęstinu
mą", o "laisvuosius lietuvius pri
pratinti prie Lietuvos užgrobimo 
ir jo pripažinimo".

Faktinį Lietuvos Respublikos 
tęstinumą ji nebe siekia, bet jau 
sunaikino prieš 25 metus. Jai be 
abejo rūpi, kad didžiosios pasau
lio galybės tą užgrobimą baigtų 
galutinai formaliai pripažinti ir 
nebeerzintų "išlaisvinimais". O 
ar lietuviai tėvynėje bei užsieny
je tai pripažins ar nepripažins, 
jai iš tikrųjų nėra reikalo labai 
daug to paisyti, nebent tarp kit
ko, dėl šventos ramybės.

Gi kad okupantas siekia mus 
"pripratinti prie užgrobimo”, tai 
tokio posakio negalima kitaip aiš
kinti, kaip redakciniu ar kalbiniu 
neapsižiūrėjimu ar grynu nesu
sipratimu. Juk mes gi, kaip tat 
būtų ir liktų tragiška, jau nuo 1940 
m. birželio mėnesio žinome, bent 
turėjome žinoti, kad Lietuva yra 
Sovietų Rusijos užgrobta. Nejau
gi sovietai prie to žinojimo mus 
vis dar tebesistengtų pratinti? 
Nejaugi mes patys po 25 metų 
dar turėtume mankštintis, 
tokį žinojimą įsigytume?... 
^Turime jį, sočiai!
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* PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

PLANINGAS TAUPYMAS

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

mtndiaal it prakiadienį 
u. 9 vai. ryto iki 4 vaL po pia lį. 
KatviitadieaĮ aao 9 vai. ryto iki 8 v. vak. 
šo&adiaai kao 9 vaL ryto iki 1 vai. po plotį 
Tia^iadieaį atdaryta viaį dieao..
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AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MUSU jSTAIGOS

Man atrodytų politiškai kiek 
naivus, pvz., veiksnių seimo ypa
tingas akcentavimas, kad tarp
tautinės teisės atžvilgiu Lietu
vos Respublika tebėra "neišbrauk
ta iš nepriklausomų valstybių 
bendruomenės", nes tai pripažįs
ta JAV ir dalis laisvojo pasaulio, 
ir kad tai yra "reikšminga atra
ma kovoje sovietinei okupacijai 
pašalinti" ir Lietuvos laisvei at
statyti. Taip, ta aplinkybe mums 
tenka rūpestingai ir atkakliai 
naudotis, bet ši atrama, kaip ro
do visa politikos, diplomatijos ir 
civilizacijos istorija, yra labai ir 
labai reliatyvi.

Tas rūstus faktas, kad visas 
pasaulis dar nė pirštelio nepaju
dino Lietuvos okupacijos smurto 
padėčiai atitaisyti ir tą padėtį 
de facto pripažino, laikui bėgant 
mus vistiek braukia iš žemėlapių. 
Tai reikia žinoti ir todėl išlais
vinimo sampratoje bene labiau 
akcentuoti dvi realesnes, tarpu
savy susietas aplinkybes, kad lie
tuvių tautos išsivadavimo laidas 
pirmiausia priklauso nuo sovieti
nės imperijos sugriovimo ar su
griuvimo ir mūsų tautos valios 
ryžtingai, tikrąja ta žodžio pras
me .atkovoti laisvę.

Pareiškime yra ir daugiau tei
gimų, kurie dar reikalingi korek
tūrų.

Pvz., tiesa, kad Rusija sten
giasi visais būdais pasiekti Lietu
vos įjungimo į Sovietų Sąjungą

ga didysis susibūrimo tikslas — 
sustiprėti lietuviškoj dvasioj ir 
tai parodyti svetimiesiems. Pri
siminę, kaip liūdnai tą švenę mi
ni tėviškės padangėj, kur į kiek
vieną lietuvį laisvės ilgesiu kalba 
už tėvynę kovojusių ir žuvusių 
partizanų dvasia,kur laisvės krau
ju apšlakstyta ir pavergėjų try
piama, motinų ašaromis aprau
dota vaitoja Lietuvos žemė.

Tebūnie tai mums priminimo ir 
naujo įkvėpimo diena, kad kovai 
už Lietuvos laisvę skirtume visas 
jėgas, visus sugebėjimus ir ta
lentus, kad mūsų tautos žvilgs
niai yra nukreipti į lietuvę mote
rį, nešančią lietuvybės ir Lietu
vos laisvės švyturį čia išeivijo
je ir pavergtam krašte.

E. Čekienė

Clevelando praėjęs dviejų die
nų aukščiausių veiksnių kongre
sas, po savo diskusinio straips
nio ar reportažo išvedžiojimų, 
kaip dramblys pagaliau pagimdė 
Pelę.

Jis paskelbė tik tokią "prak
tišką" ir bendrybiškai aiškią iš
vadą: - "Tautinė drausmė rei
kalauja, kad tol, kol Sovietų Ru
sija laikys Lietuvą okupuotą ir 
paverstą Sovietų Sąjungos dalimi, 
laisvieji lietuviai santykiuose su 
okupuotos Lietuvos gyventojais 
ribotųsi tik privačioj asmeninėj 
plotmėj".

Jeigu didelis seimas tik tokią 
išvadą tegalėjo prieiti, tai aš įgi
jau daug naujos pagarbos Dirvai 
ir jos bendradarbiams. J ei nemi
nėti dešimties kitų per praėju
sius metus rašiusių, paskutinia
me anų metų Dirvos numeryje A. 
Gailiušios straipsnis lygiai tuo 
pačiu klausimu (ir tai įdėtas tik 
"skaitytojų nuomonių ir pastabų" 
skyriuje!) buvo daug išsamesnis, 
konkretesnis, savo forma ir sti
liumi paprastesnis, šiltesnis ir, 
nežiūrint vienos kitos galprikiš- 
tinos vietelės, šią visą painią ir 
jautrią problemą daug aiškiau ir 
geriau apsprendęs.

Negailėčiau taip pat kreditų ir 
visai kitai ryškesnei Amerikos 
bei kitų žemynų lietuvių spaudai: 
Draugui, Naujienoms, Darbinin
kui, Keleiviui, Nepriklausomai 
Lietuvai, Europos Lietuviui,Mū
sų Pastogei ir kitiems. Mūsų 
spauda tuos klausimus sprendė ir 
išsprendė, - nors, aišku, nepa
kankamai ir ne galutinai, nes jie 
nuolat bus išstatyti gyvenimo rai
dos dinamikai, - bet kiekvienu 
atveju įdomiau, plačiau ir įtikina
miau už Veiksnių Kongreso tokį 
jau vėlyvą ir be naujos idėjos tru
pinėlio pasisakymą.

Mūsų spauda pernai, net už
pernai ir dar anksčiau taip pat 
rašė ir įtikino, ką likusiuose 
punktuose Kongreso pareiškimas 
rekomenduoja. O tai yra: 1. kad 
laisvės kovai reikia sutelkti dau
giau pinigų, raginti rezoliucijo
mis JAV vyriausybę neratifikuoti 
konsularinės sutarties su Rusi
ja; 2. pritarti Jaunimo Metų pro
gramai, ją remti, joje dalyvauti; 
3. vertinti kiekvieną laisvės ko
vos iniciatyvą ir ją suderinti su 
veiksnių politika ir taktika (jeigu 
ji tokią turės!); 4. ruoštis Lietu
vos Nepriklausomybės 50 metų 
sukakties paminėjimui ir 5. pa
geidauti visų vadovaujančių ins
titucijų glaudesnio bendradarbia
vimo (!)...

Kai šitaip dalykai ir ratai rie
da, atleiskite, jei plačiau nebe
komentuosiu šių "naujų" idėjų, 
nes man tuoj pradės riedėti aša
ros, kaip pupos.

Iš čia pat, iš arčiau ir dauge
lis iš gana toli Clevelandan suva
žiavo 40 seimo atstovų nuo 20 ligi 
80 metų amžiaus. Darbuose pra
leido dvi dieni. Sudedant kelionių ( 
pragyvenimo ir kitokias smul
kias išlaidas (iš savo kišenės ar 
iš fondų apmokėtas) ir skaitant 
pigiausiai, man rodos, kiekvie
nam kongresmanui reikėtų nepa
gailėti 25 dolerių parai, o už vi
sus 40 per dvi dieni tai suda
rys apskritus 2000 dolerių. Bet 
manau, kad klystu: kelionės kai 
kuriems tolimos, ne kiekvienas 
tautos valios reiškėjas per pusry
tį, pietus ir vakarienę gali pasi
tenkinti tik hamburgeriu ir 7 Up, 
pagaliau paties darbo ir pareigų 
orumas reikalautų tautos bei vi
suomenės atstovo laiką vidurkiš- 
kai įvertinti bent 50 dolerių per 
parą kiekvienam, ir tai už dvi 
dieni sudarys dar apskritesnius 
4000 dolerių.

Gi su 4000 dolerių galima pada
ryti ir taip. Dar pernai suaukoti 
ir paskirti 2000 vienam ar porai 
rašte daugiau prasitrynusių vai
kinų, idant jie išstudijuotų vieną 
kitą knygą, kelias brošiūras, mū
sų spaudą ir per porą trejetą mė
nesių (stilių ir aptarimus daili
nant, gal kiek ilgiau) parašyti ko
kio 100 puslapių neblogą tais klau
simais veikaliuką, kur daug pla
čiau, aiškiau ir įtikinamiau vis
kas būtų išdėstyta. Už kitus 1500 
dolerių tą knygelę gražiai išleis
ti ir už pigią kainą išplatinti liau
dyje, o tautos vadams padovanoti 
už dyką. Gi likusius 500 dolerių 
kad ir prabaliavoti, trauk juos 
perkūnas!

Ir tada, nešaukiant jokių seimų, 
nei New Yorke, nei Clevelande, 
tik laiškais ir telefonais pasita-

rus, išleisti rezoliuciją ir ją pa
skelbti visuose laikraščiuose, 
kad tą knygelę žūt būt perskaity
tų kiekvienas, kuris dar nepamir
šo lietuviškai skaityti.

Tai, žinoma, būtų irgi "tam 
tikras savotiškai suprantamas 
pragmatizmas", bet beveik galvą 
guldyčiau, kad padariniai ir vai
siai būtų daug didesni.

AUKOS DIRVAI
Dr. O. Nakutienė, Chicago.. 10.00 
Dr. J. Maurukas, Elyria..... 10.00
J. Valiukėnas, Bellrose..... 4.00
J, Kazickas, Cleveland ...... 5.00 
Dr. P. Švarcas, Mascoutah 5.00 
V. Augustinas, Richmond

Hill, .............................. 5.00
A. Alksninis, Charleston.......1.00
J. Paskųs, Detroit.................4.00
J. Krivis, Rochester .......... 4.00
Dr. D. Giedraitis, So. Elgin4.00 
Dr. J. Sandargas, No.

Royalton.................
A. Patalauskas, Detroit. 
A. Puskepalaitis, Boston 
A. šumakaris, Cleveland 
A. Mikulskis, Cleveland , 
P. Stoncelis, Chicago .... 
M, Selivoncikas, Boston.
K. Matutis, Chicago........
P. Rūkas, Chicago.........
K. Kraučiūnas, Chicago.,
A. Rūkas, Chicago......... .
V. Leskaitis, Jamaica...,
I. Paukštys, Elizabeth ..
B. Steponis, Detroit........
K. Starinskas,Wickliffe„ 
P. Mačiulaitis, Union ....
J. Gumbelevičius, St.Louis.. 4.00
V. Katinas, Woodhaven........4.00
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DIRVOS NOVELES KONKURSAS
'TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 

temą, turinį ii- pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės rankraštis privalo būti ne trumpesnis, kaip 
16 standartinių mašinraščio puslapių spaudai, pralei
džiant vieną tarpą. Pageidaujama, kad novelė nebūtų 
ilgesnė, kaip 50 mašinraščio puslapių, tačiau toleruo
jamos išimtys, atsižvelgiant į novelės siužetą ir me
ninę vertę.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1966 metų 
kovo 31 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui 250 dolerių premija 
bus įteikta 1966 m. Konkurso skelbėjas turi teisę 
premijuotąją novelę be papildomo atlyginimo spaus
dinti Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. 
Autorius gali premijuotąją novelę spausdinti antruo
ju leidimu arba jos siužetu rašyti dramą, poemą ar 
romaną.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA sudaroma iš trijų asmenų. Ji visai nepri
klausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jei
gu komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta no
velė nepremijuotina, premija tais metais neskiriama 
ir perkeliama į ateinančius metus. Tokiu atveju ki
tais metais premijuojamos dvi novelės, premijų suma Į 
500 dol. * i

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

J

Tik užbaigai norėjau pridėti 
kiek aritmetikos. Tokios trivia
lios, gal nemandagios, mizernos, 
kad net pačiam nejauku ir nerim
ta. Bet ot taip sau, dėl vaizdo, 
dėl spalvos, dėl žaismo, dėl pra
mogos, kaip Aukso Žąsyje.

SIUNTINIAI I LIETUVA
4- 4.

Licenzijuotą lietuvių Įmonė , registruota 
U. S. Department of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2608 ir 2501 W. 69 St., Chicago, III. 60629. 
Telef. WA 5-2737

3212 So. Halsted St.. Chicago, III. 60608. 
Telef. 225-1864

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų

KREIPKITĖS
tinius siųsti

prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 
kitur kainomis.

i mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun- 
be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuvą.
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI
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East Chicagos, Ind. miestelis 
yra prisiglaudęs prie Michigano 
ežero, apie 20 mylių nuo Didžio
sios Chicagos, nuo didžiųjų lie
tuvių centrų: Jaunimo Centro ir 
Marąuette Parko. Vietovė, dažnai 
vadinama dar ir Indiana Harbor 
vardu, yra žinoma savo sunkiąja 
pramone: didelėmis plieno liejyk
lomis ir žibalo rafinerijomis. 
Vien tik dviejose plieno liejyk
lose dirba per 25.000darbininkų. 
Oras nepavydėtinas, kaip ir vi
suose pramonės centruose: dū
mai, suodžiai ir visokie kvapai 
pravažiuojantiems nosį laužo. 
Nuolatiniai gyventojai apsipran
ta ir to nejaučia, tik namų šei
mininkės pavargsta nuo kasdie
ninio palangių ir namų apyvokos 
daiktų valymo.

Turint galvoje vietos gyveni
mo sveikatingumo sąlygas, di
desnė dalis darbininkų gyvena ne 
vietoje, bet aplinkiniuose mies
teliuose, kurių pastaruoju metu 
5-10 mylių atstu yra pridygę, kaip 
grybų po lietaus. Tai grynai re
zidenciniai miesteliai, daugiausia 
išaugę paskutinio dešimtmečio 
laikotarpyje. Tų miestelių pasta
tai yra vieno buto, daugiausia 
standartiniai namukai su būtinu 
amerikinio gyvenimo priedu — 
garažu. Turbūt, ir "Vienaaukš
tės Amerikos" pavadinimas iš to 
atsirado.

PARAPIJA

paminėti mūsų 
kontingento iš- 
Noll mokyklai 
parapijai buvo

Lietuvių branduolys dar tebe
gyvena East Chicagoje, bet dalis 
jau yra įsikūrusių ir aplinkiniuo
se miesteliuose. Lietuviai turi 
savo parapiją su bažnyčia ir 
prie jos veikiančia pradžios mo
kykla. 1964 metais parapija at
šventė 50 mėtų sukaktį. Dėl pa
rapijos steigėjų neapdairumo ar 
kitų priežasčių buvo įsigyti tik 
trys sklypai, ant kurių sutalpin
ti visi parapijos pastatai: bažny
čia, seselių namas, salė ir kle
bonija. Aplink jokios aikštės ar 
darželio. Parapija priskaičiuoja 
per tris šimtus šeimų ir pavienių 
asmenų. Dalis jų yra nelietuviai 
ar maišytos šeimos.

Parapijiečiai iki šiol savo baž
nyčią pajėgė išlaikyti, bet dides
niems patvarkymams ar remon
tams vykdyti nesiryžta, nes re
zervų neturi, o stambesnes su
mas aukoti atsisako. Kaip pavyz
dį būtų galima 
parapijai uždėto 
pildymą Bishop 
praplėsti. Mūsų 
skirta 40.000 dolerių suma, o pa
sižadėjimų gauta vos 17.000 dole
rių sumai. Tas parodo, kad para
pijiečiai neturi didelio entuziaz
mo vyskupijos užsimojimus rem. 
ti. Kadangi vyskupijos nustatyta 
parapijoms kvota turi būti įvyk
dyta, tai klebonas likusiai su
mai gavo paskolą (iš tos pačios 
vyskupijos), o parapijiečiams pa
kėlė metinį mokestį iš 12 dol. į 
25 dol. Tokiu būdu per tam tik
rą laiką paskola su nuošimčiais 
bus išmokėta.

Parapijai priklauso senieji atei
viai ir jų vaikai, kurie gyvena 
vietoje, daugiausia, jų tėvų pas
tangomis įsigytuose namuose. 
Naujųjų ateivių skaičius buvo ga
na nemažas ir jie žymiai papil
dė retėjančias lietuvių eiles. Lai
kui bėgant naujieji ateiviai pra
dėjo palikti mūsų parapiją ir iš
sikėlė į geresnes klimato ir dar
bo sąlygas. Šiuo metu naujųjų 
ateivių skaičius yra nedidelis 
ir dar tebeturi tendenciją mažė
ti. Senieji, išeiną į pensijas, 
retas kuris pasilieka šiojeapylin- 
kėje, bet keliasi kur toliau nuo 
fabrikų ar į tirščiau gyvenamas 
lietuvių vietoves. Jaunimas, už
augęs ir baigęs mokslus, taip pat 
neieško darbo vietinėje pramo-

PARAMA
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

■i

1. Import. French Cognac ...............5th — 4.39
2. Armagnac Imp. French Brandy ... 5th —-4.39
3. Skaidrioji 80 proof .......................5th — 3.19
4. Zubrovka 100 proof ...... 1........... 5th—4.75

nėję, bet keliasi į didesnius cent.- kultūros, lietuvybės išlaikymo ir 
rus, kur randa geresnes darbo 
sąlygas. Didelis skaičius jauni
mo baigė aukštuosius mokslus, 
bet iš jų nėra pasilikusių mūsų 
parapijos ribose. Lietuvių eilės 
pastebimai retėja ir lietuvių pa
rapijos išlaikymas darosi sun
kesnis.

Šiuo metu turime kiekvieną 
sekmadienį vienerias lietuvių 
kalba pamaldas, bet lankytojų 
gausa nepasižymi. Į lietuviškas 
pamaldas atsilanko vos 40-50 dū
šių. Parapijos klebonu yra čia 
gimęs ir augęs kunigas Ign. Vi- 
churas, o jo asistentu — kun. 
Povilas Jakulevičius (naujasis 
ateivis). Klebonas lietuvių veiklos 
nevaržo, bet pats stovi nuošaliai. 
Leidžia už atlyginimą naudotis 
parapijos sale ir kitomis patal
pomis.

MOKYKLA
Prie parapijos veikia aštuo- 

nių skyrių pradžios mokykla. Mo
kina seselės kazimierietės iš 
Chicagos, III. Lituanistiniai da
lykai dėstomi pamokų metu po 
30 min. dienoje, keturis kartus 
savaitėje. Šiuo metu lituanistinių 
dalykų mokosi 15 vaikų. Mokyto
ju yra kun. P. Jakulevičius. Ne 
tik lituanistinės, bet ir parapi
jinės mokyklos perspektyvos yra 
liūdnos. Jau šiuo metu iš mokyk
lą lankančių 160 vaikų didelę dalį 
sudaro meksikiečiai. Lituanisti
nės mokyklos išlaikymas ateinan
čiais metais darosi problematiš
kas, nes lietuvių kalbos pamokas 
lankančių beliks tik 7-8 vaikai. 
Galvojama pereiti į šeštadieninę 
mokyklą.

Vyskupas jau pradėjo žygius 
jungti kelių parapijų mokyklas į 
vieną, kad racionalesnis būtų iš
laikymas ir ekonomiškesnis pri
taikymas mokyklos patalpų val
džios reikalavimams. Motyvas 
gana rimtas, bet dauguma žiūri 
skeptiškai ir daro toli siekian
čias išvadas: šiandien jungiamos 
parapijinės mokyklos, o rytoj — 
bažnyčios. Nors ir šiandien mū
sų bažnyčia oficialiai vadinasi: 
St. Francis church, bet mes ją 
vadiname ir dauguma gyventojų 
Žino, kaip lietuvių bažnyčią. To
kiai padėčiai esant, nervuotumas 
parapijiečių tarpe didėja ir su ne
pasitikėjimu žiūrima į ateitį. 

ORGANIZACIJOS
Žvilgterėkime į lietuvių orga

nizacijų politinę, kultūrinę ir so
cialinę veiklą. Pagrindan imkime 
ALB-nės East Chicagos apylin
kės v-bos išleistas žinias. Nors 
gyvų lietuvių apylinkė priskaito 
apie 160 (paskutinės AL Tarybos 
rinkimuose dalyvavusių skaičiusį 
bet aktyviai besireiškiančių lie
tuviškam gyvenime ir besisielo
jančių lietuviškais reikalais tė
ra tik 40-50, o remiančių jų veik
lą bei lankančių parengimus yra 
apie 80-100 asmenų. Nors akty
vių žmonių maža, apylinkės gy
venimas yra gana judrus ir gau
sus organizacijomis.

A. L. Tarybos skyrius. 
Kasmet suruošia Lietuvos Nepri
klausomybės Atstatymo minėji
mą ir Lietuvos laisvinimo reika
lams surenka apie 600 dol. Šis 
minėjimas yra gausiausiai lan
komas. Jame dalyvauja abiejų 
laikotarpių ateiviai lietuviai: 
200-250 asmenų. Skyriui nuo pat 
jo įsteigimo (25 m.) vadovauja 
čia gimęs taurus lietuvis Albert 
Vinick. Šiais metais minėjimas 
įvyks vasario 20 d. 6 v.v. parapi
jos salėje.

A.L. B-nės apylinkė. 1965 
metais apylinkei vadovavo K. Va
leika. Žiniose rašoma: "Bend
ruomenė savo veiklą vysto savos

kovos už Lietuvos laisvę srity
se." Šiems tikslams pasiekti apy
linkės valdyba surengė Motinos 
pagerbimą ir Baisiojo Birželio 
prisiminimą ir kasai papildyti 
gegužinę. Pinigais parėmė šias 
institucijas:

Operos chorui -- $100.00; vie
tos lituanistinei mokyklai --$50; 
Lituanus žurnalui -- $20; A.L. 
Tarybos vietiniam skyriui--$15; 
vietos skautams — $ 15.00; Va
sario 16 d. gimnazijai surinko -- 
$241.00.

Apylinkė yra įstojusi į Lietuvių 
Fondą su 1.000 dolerių įnašu.

Apylinkės dešimtmečiui atžy
mėti, valdyba, tuo laiku pirmi
ninkaujama P. Indreikos, išleido 
bendruomeninės veiklos leidinį.

Sausio 30 d. įvykęs apylinkės 
narių susirinkimas išklausė val
dybos ir revizijos komisijų pra
nešimus, juos priėmė ir išsirin
ko naują valdybą. Šiais metais 
apylinkės valdybai vadovaus se
nas bendruomenės veikėjas ir 
aktorius bei vaidinimų rengėjas 
Z. Moliejus. Kiti valdybos na
riai: R. Nemickas, J. Pečiulis, 
J. Liubinas ir S. Vaišvila.

Susirinkimas gyvai diskutavo 
parapijinės mokyklos panaikini
mo reikalą ir pavedė valdybai 
sekti ir informuoti bendruomenę.

Tenka pastebėti, kad kiekvie
nais metais darosi vis sunkiau ir 
sunkiau surasti asmenis, kurie 
savanoriškai eitų į valdybas. Vi
si pradeda pavargti ar nustoti 
noro kovoti už lietuvių kultū
ros reikalus.

Rezoliucijų komisija. 
Prie B-nės apylinkės veikė Re
zoliucijų Komisija, kuriai vado
vavo savanoris - kūrėjas dr. J. 
Paukštelis. Jo yra suorganizuo
ta genocido paroda ir su ja ap
važinėjo dalį šio krašto, supažin
dindamas amerikiečius su komu
nistų vykdomais žiaurumais. Re
zoliucijų Komisijos centras 1965 
m. paremtas 127 dol.

Tenka apgailestauti, kad ir ge
nocido parodos savininkas ir di
delis Rezoliucijų komisijos dar
bo rėmėjas bei vykdytojas dr. J. 
Paukštelis taip pat apleido mūsų 
apylinkę ir persikėlė į Chicagą. 
kur tikisi rasti palankesnę dir
vą ir platesnę auditoriją savo už
simotiems uždaviniams vykdy
ti.

BALFO veikla. Balfo vie
tos skyrius rūpinasi į skurdą pa
tekusių lietuvių šelpimu. Skyrius 
juda tik kelių atsidėjusių asmenų 
dėka. Nepailstamas Balfo dar
buotojas yra J. Pečiulis, kuris 
jau eilę metų jam vadovauja. 
Kasmet Balfo centrui parengimų 
ir aukų būdu surenkama po tūks
tantinę.

A. L. T. sąjunga. S-gos sky
rius veikia jauaštunti metai. Pir
muosius penkerius metus skyriui 
vadovavo uolus tautinės spaudos 
rėmėjas K. Pocius, kuris šiuo 
metu yra Vilties d-jos vicepir
mininkas. Neįprastu amerikie
čiams būdu, skyrius sudarė eko
nominį pagrindą, talkos būdu pa
statydamas namus ir pardavus iš 
gauto pelno pa rėmė ta utinės min
ties spaudą bei Smetonos mono
grafijos išleidimą ir kitus reika
lus.

Pastaruosius dvejus metus 
skyriui vadovavo nuoširdus lietu
vis ir ištvermingas tautinės min
ties skleidėjas bei spaudos rėmė
jas R. Nemickas. Praeitais me
tais skyrius padarė porą stam
besnių parengimų ir iš gauto pel
no parėmė gyvybinius lietuvių rei
kalus:

ALTS-gos seimą —$100; Vil
ties d-ją -- $100; Jaunimo žygį, 
lapkr. 13 d. -- $50; vietos litu
anistinę mokyklą -- $25; sporto

MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

5.
6.
7.

Import. Bordeaux Wine................ 5th —0.98
Import. Riccadonna Vermouth Bott. —1.29
Import. Napoleon Vermouth .... Bott. — 1.19

MAROUETTE PARK CHICAGO
2533 W. 71 St. m GR 6 2345 6 ♦

CICERO ILLINOIS
1410 S. 50 Avė., ai TO 3-2108 9

Pasiruošimas K. Ostrausko dramos "Duobkasiai" pastatymui vasario 26 d. 8 v.v. Jaunimo Centre 
Chicagoje per Algimantui Mackui prisiminti skirtą vakarą. Iš kairės aktoriai A. Dikinis, V. Juodka, 
D. Juknevičiūtė, dail. A. Kurauskas supažindina su dekoracijų eskizais, apšvietimo tvarkytojas S. Ga- 
siūnas, režisierius J. Blekaitis ir rež. asistentė D. Bylaitienė. P. Petručio nuotrauka

klubą "Neolituania" -- 25; ALT 
vietos skyrių — $15; surinko au
kų Vasario 16 d. gimnazijai, Vo
kietijoje -- $151.00.

Š.m. sausio 15 d. susirinkimas 
skyriaus vadovavimą perdavėj. 
Rimkūnui, žinomam dailiojo žo
džio menininkui, patyrusiam vi
suomenininkui. Ta pačia proga 
skyrius parėmė ALTS-gos cent
ro valdybą ir Vilties d-ją paskir
damas iš turimų kasos atsargų 
po 100 dol.

Naujoji skyriaus v-ba yra užsi
mojusi plačiau supažindinti na
rius su veikiančiomis ir gyvybę 
rodančiomis mūsų politinėmis 
organizacijomis ir esama tarptau- 
tinę padėtimi. Šia tema paskaitą 
skaityti sutiko Dirvos bendradar
bis Vyt. Meškauskas. Susirinki
mas ir paskaita numatyta š.m. 
kovo 26 d. parapijos salėje.

Jaunimo Žygio į Jungti
nes Tautas parėmimas. Šiai ak
cijai vadovavo studentas Uosis 
Juodvalkis ir žygiui paremti su
rinko:

aukų lapais -- $104.00 
už bilietus -- $ 26.00 
už ženklelius -- $47.50.
Be paminėtų politinių ir kul

tūrinių sambūrių parapijos ribo
se veikia abiejų susivienijimų sky
riai ir visa eilė bažnytinių orga
nizacijų bei politinių klubų. Poli
tiniuose klubuose daugiausiai yra 
susispietę čia gimę lietuviai ir 
tik vienas kitas naujasis ateivis, 
bandąs pirmuosius žingsnius vie
tos politiniame gyvenime.

Periodinė lietuvių spauda yra 
plačiai paplitusi. Daug šeimų 
prenumeruoja po 2-3 lietuviškus 
laikraščius ar žurnalus. Deja, 
to negalima pasakyti apie lietu
višką knygą. Lietuvišką knygą 
perka tik keliolika asmenų, nors 
Smetonos monografijos, kai bu
vo gerai organizuotas platinimas, 
parduota apie 50 egz. Mūsų apy
linkei gana imponuojantis skai
čius!

EKONOMINIS GYVENIMAS

Ekonomiškai vietos lietuviai 
yra įsikūrę pakenčiamai. Vyrai 
daugiausia dirba plieno pramonė
je .kur atlyginimai yra gana ge
ri. Moterys dirba siuvyklose, vie - 
nintėlėje čia esančioje moterims 
pramonėje. Yra ir savų versli
ninkų, deja, tik vienoje namų sta
tybos šakoje. Vieni iš jų gana 
gerai įsikūrę ir daro dideles apy
vartas, bet dauguma yra tik lais
valaikio statybininkai. Buvo ban
džiusių veržtis į prekybą bei val
gyklų verslą, bet nesėkmingai.

Daugelis yra įsigiję savas pa
stoges ir susisiekimo priemo
nes. Lietuviškiems reikalams yra 
dosnūs, tik reikia aplankyti ir pa
prašyti. Jau ir čia nurodytos su-

'VAKARAS ALGIMANTUI MACKUI’
Vienas įdomiausių ir kū

rybingiausių įvykių šios žie
mos sezone ous vasario 26 
dieną, 8 vai. vak. Jaunimo 
Centre ruošiamas "Vakaras 
Algimantui Mackui ’. Visą 
šio vakaro meninę progra
mą sudarys jam specialiai 
sukurti kūrjmai.-

Komp. Darius Lapinskas 
sukūrė kompoziciją Cantata 
Declamata — garso ir švie
sos spektaklis "Mirusiems 
mūsų mylimiesiems”, kurios 
išpildyme dalyvauja solistė 
Aldona Stempužienė, solis
tas Stasys Baras-Baranaus- 
kas, akt. Milda Pakalniškai- 
tė, akt. Leonas Barauskas, 
vyrų kalbantis choras Ju
lius Lintakas, Leonas Nar- 
butis, Pranas Naris, Romas 
Stakauskas, Rimas Vėžys, 
vadovaujant muz. Bernar
dui Prapuoleniui.

Kompozitorius Jonas šve
das parašė kompoziciją 
"Rečitatyvai — Pokalbiui 
su mirusiais vaikais”, ku
rios išpildyme dalyvauja so
listė Nerija Linkevičiūtė, 
solistas Algimantas Grigas 
ir pianistas Mykolas Drun- 
ga.

K o m p o z itorius Julius 
Gaidelis sukūrė muziką ke
turioms 
džiai, į kur 
meldimas”, 
ir "Sala ir paukštis 

dainoms "Balan- 
jūs?”, "Pasi- 

"Keista mirtis” >2 , kurių

mos vienerių metų bėgyje sudaro 
per 3.000 dol., o kur spauda, kon
certai, operos ir kiti parengimai 
bei kitoms organizacijoms para
ma?

Nors Chicagos artumas stel
bia vietinę kultūrinę veiklą, bet 
'iš kitos pusės sudaro progas 
naudotis ten esamu kultūriniu gy
venimu. Net keletas moksleivių 
baigė ar lanko Chicagos Aukštes- 
niąją Lituanistikos mokyklą ir 
Pedagoginį Lituanistikos Insti
tutą.

Baigiant reikia pastebėti, kad 
lietuviškoje veikloje jaučiamas 
nuovargis ir abuojumas. Lietu
viškos veiklos vežimas tempia
mas tik kelių pasišventusių as
menų dėka.

dvi vakare dainuos solistė 
Aldona Stempužienė akom
panuojant prof. Vladui Ja- 
kubėnui.

Vakaro metu trumpą spe
cialų pritaikytą žodį apie 
tragiškai žuvusį poetą Al
gimantą Mackų tars poetas 
Alfonsas Nyka-Nyliūnas.

Poetės Liūnės Sutemos 
naujausias poezijos rinki
nys "Bevardė šalis” yra 
specialiai išleidžiamas šiam 
vakarui ir Liūne Sutema 
paskaitys iš jo kelis eilėraš
čius. Rinkinys išleidžiamas 
Algimanto Mackaus Vardo 
Knygų Leidimo Fondo lėšo
mis.

Dramaturgas Kostas Os
trauskas vakare dalyvauja 
su nauja savo vienaveiks
me drama "Duobkasiai”, 
kurią režisuoja Jurgis Ble
kaitis, o vaidina- aktoriai 
Dalia Juknevičiūtė, Algi
mantas Dikinis ir Vytautas 
Juodka, dekoracijos dail. 
Algirdo Kurausko.

Šiame vakare artimu ir 
gyvu ryšiu susijungia poe
zija, muzika ir drama, nes 
toks buvo ir Algimantas 
Mackus — poetas, bet ir ar
timai dirbęs su teatru, mu
zika ir daile. Algimantas 
Mackus savo iniciatyva, 
darbu ir pastangomis buvo 
vienas iš pagrindinių lietu
viškosios kūrybos ugdytojų 
ir skatintojų, tad ir šis 
"Vakaras Algimantui Mac
kui" Įvykstąs vasario 26 d. 
Jaunimo Centre Chicagoje. 
bus kūrybinga Gyvosios 
Lietuvybės apraiška.

Numeruoti bilietai Į ši 
nekasdieninį vakarą jau 
g a u n a m i "Marginiuose". 
"Vakarą Algimantui Mac- 
cui” rengia Santara-Šviesa.

MIAMI, Florida

* VACLOVAS KLEIZA iš Chi
cagos, PLJ Kongreso narys, bus 
pagrindiniu kalbėtoju ALT Miami 
skyriaus ruošiamame Vasario 16 
minėjime, kuris įvyks vasario 20 
d. 2 vai, .30 min. Miami Lietu
vių Klube.

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotu 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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• Vasario 12 ir 13 d. sa
vaitgalis praėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės 
ženkle ir nuotaikomis. Arti 
luO svečių atsilankė į ALT 
S-gos Clevelando skyriaus 
rengtą tradicinį tos šventės 
minėjimą Čiurlionio An
samblio namuose vasario 12 
d., o sekmadienį ALT Cle
velando skyriaus suruoštas 
Vasario 16 minėjimas nau
josios parapijos salėje su
traukė 600 žmonių. Minėji
me dalyvavo ir Clevelando 
miesto burmistras Ralph S. 
Locher su ponia.

Plačiau apie tuos įvykius 
—- sekančioje Dirvos laido
je.

• Pulk. Vladas Grudzins- 
kas, neseniai atvykęs iš 
Lietuvos pas savo šeimą, su 
ponia dalyvavo Vasario 16 
d. minėjime Clevelande, kur 
susitiko daugelį savo senų 
bičiulių ir pažįstamų.

Po minėjimo Vaclovo 
Steponavičiaus ir ponios 
(Grudzinsko sesers) bute 
įvyko priėmimas, kuriame 
dalyvavo gen. Tallat-Kelp- 
ša, muz. A. Mikulskis, J. 
Čiuberkis, Edvardas, Balys 
ir Alfonsas Steponavičiai 
su poniomis. Priėmimo me-

P. Lėlio kūrinys "Uostas naktį", kuris drauge su kitais jo darbais 
iškabintas Dirvos patalpoje.

HELP WANTED MALĘ

KELLER-HYDROTEL
CONTOUR1NG AND PROFILING 

MACHINES

HORIZONTAL 
BORING MILLS

TURRET LATHES

GAP TURRET LATHES

ENGINE LATHES

MILLING MACHINES

RADIAL DRILLS

I. D. and O. D.
GRINDERS

HONES

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES

tu buvo pasidalinta aktua
liomis mintimis apie padėtį 
Lietuvoje ir išeivijos pro
blemas.

• Clevelando L.S.S. Sky
rius ruošia vasario 19 d., 7 
vai. vak. Čiurlionio ansamb
lio patalpose Vasario 16 mi
nėjimą. Programą išpildys 
jaunimas. Maloniai kviečia
mi dalyvauti visi tautiečiai, 
ypatingai jaunimas.

Po minėjimo bus muzika 
ir dainos.

A. Gudauskas, R. Gulbi
nas ir Chicagoj studijuojąs 
A. Rukšėnas patieks įdo
mias apžvalgas apie stu
dento galimybes dalyvauti 
Lietuvos atstatyme. J. Dun- 
duras parodys filmą iš pre
zidento A. Smetonos gyve
nimo.

• Sąžiningiausią patarna
vimą visais draudimo rei
kalais, gausite paskambinę 
patyrusiam draudimo at
stovui V. Giedraičiui tel. 
944-6835.

• Dirvos krautuvėje 
(6907 Superior Avė.) yra 
išstatyti P. Lėlio paveiks
lai. Paveikslai prieinama 
kaina parduodami realisti
nio ir pusiau moderniškojo 
meno mėgėjams.

P. Lėlys, dailės meno mė
gėjas, yra ilgametis Čiurlio
nio Ansamblio narys. Visą 
eilę savo kūrinių jis yra pa
dovanojęs įvairioms organi
zacijoms, dalį jų yra įsigiję 
ir privatūs asmens savo bu
tams papuošti.

D. Penkauskaitei savo 
paveikslus išstačius vieno 
teatro meno parodoje, Dir
vos krautuvės sienas šiuo 
metu puošia P. Lėlio kūry
ba, prieinama visiems atsi
lankiusiems Dirvos krautu
vėje.

• Dr. E. Lenkauskas, Lie
tuvių Fondo Tarybos narys, 
vasario 9 d. buvo sukvietęs 
LF vajaus Clevelando ko
mitetą posėdžiui, kurio me
tu buvo aptarti vajaus rei

kalai. Vajus nusistatyta 
pravesti balandžio mėn. vi
same Clevelande ir apylin
kėse. Vajui reikalingą talką 
pasižadėjo sutelkti abiejų 
LB apylinkių pirmininkai.

• Vysk. M. Valančiaus li
tuanistinės mokyklos tėvų 
komitetas š. mėn. 20 d., sek
madienį nuo 12 vai, iki 3 
vai. p. p. šv. Jurgio para
pijos salėje ruošia pietus.

Visi kviečiami.Savo atsi
lankymu paremsite kilnų 
lietuvišką darbą.

• Tėvynės Garsų radijo 
savo Vasario 16 skirtą pro
gramą patieks penktadienį, 
vasario 18 d., 8 vai. vak. 
Kalbės Jūra Gailiušytė ir 
dailiojo žodžio programą iš
pildys Vysk. Valančiaus lit. 
mokyklos moksleiviai.

Vasario 11 d. programo
je VLIK sveikinimą lietu
viams perskaitė pirm. V. 
Sidzikauskas. Vasario 16 
proga Clevelando lietuvius 
pasveikino County Auditor 
ir Clevelando tautybių sam
būrio pirm. Ralph J. Perk.

Tėvynės Garsų radijo va
landą jau ilgesnį laiką pa
stoviai veda Juozas Stem
pužis. Išlaikymo išlaidas 
bando padengti mūsų pre
kybininkų skelbimais ir 
klausytojų aukomis. Skelb
damas aukotojus, J. Stem
pužis pastebėjo, kad jų tar
pe pasigendama tų Cleve
lando organizacijų, kurios 
nuolat prašo radijo valan
dėlės patarnavimų ir savo 
veiklos garsinimų, tačiau 
pamiršta, kad valandėlei iš
laikyti reikia ir lėšų.

• Vasario 18 d., penkta
dieni, 7 vai., šv. Jurgio pa
rapijos salėje, Clevelando 
moksleiviai ir studentai 
Ateitininkai ruošia priešga- 
vėninį pasilinksminimą — 
blvnų vakarą. Visas Cleve
lando jaunimas nuoširdžiai 
kviečiamas dalyvauti.

• Clevelando ir Detroito 
apylinkių lietuviai kviečia
mi š. m. vasario 17 d. pasi
klausyti radijo programos 
”Adventures in Good Mu- 
sic'b kurios metu girdėsime 
ir lietuviškos muzikos. Pro-

MARCH 5 thru 13 
PUBLIC AUDITORIUM

1966 7
cleveland Jd

home &
flower show

SAVE 25^ ON ADVANCE-SALE TICKETS!
Available now for $1.00 at retail 
Flovver Shops • Downtown Ticket 
Offices of Burrovvs and Richman 
Bros. Stores • All Sears Stores • 
Greyhound Bus Stations • Garden 
Clubs • Federation of VVomen's 
Clubs • Ceramic Hobbyist Guild • 

BEFORE TUESDAY, MARCH^^^^

Admission at the Box Office will be $1.25

LIETUVIŠKOS KNYGOS, 
PLOKŠTELĖS, 
MEDŽIO DROŽINIAI, 
AUDINIAI, GINTARAS

ir įvairios kitos importuotos dovanos!
Visa tai galite įsigyti, atvykę į naujai atidarytą 

DIRVOS krautuvę, 6907 Superior Avė.
Krautuvė atidaryta kasdien nuo 9 vai, ryto iki 6 vai. 

vak., šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. p. p.

gramą transliuoja WJR— 
AM stotis (760 kc) nuo 
10:10 iki 11 vai. ryto. De
troito LB apyl. valdybai pa
prašius. stoties muzikos ve
dėjas Kari Haas nepriklau
somybės šventės proga su
tiko savo programon įtrauk
ti keletą lietuviškų dainų.

Programa gerai girdisi 
ne tik Detroite, Midlande, 
Flinte, Toledo, bet taip pat 
ir Clevelando apylinkėse.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

MALĖ HELP WANTED

GERAS VALANDINIS 
ATLYGINIMAS IR PRIEDAI 

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

TOOL CO. 
3784 E. 78 St. 

341-1700
An Equal Opportunity Employer

DES1GNERS 
DRAFTSMEN 
ENGINEERS 

MECHANICAL 
STRUCTURAL 
ELECTRICAL 

Permanent position with 
expanding company.

Fringe benefits.

AMERICAN 
MONORAIL

1111 E. 200 St. 486-5000

An Equal Opportunity Employer

(18-19)

PARDUODAMAS NAMAS
Didelis, 6 kamb. 1 šeimai, 

užbaigtas 3 aukštas. East 
174 gt. ir Lake Shore Blvd. 
rajone.

HRIBAR REALTY
GL 1-2500

(17-19)

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

Didelis pareikalav imas 
vienos ir dviejų šeimų na
mų šv. Jurgio ir šv. Vito 
rajone. Norintieji parduoti 
skambinkite UL 1-6666.

Lietuviai bendradarbiai:
Alg. Dailidė ir Ant. 

Mikoliūnas
15969 Euclid Avė.

UL 1-6666

BALTIMORE, MD.
WANTED AT ONCE 

EXPERIENCED:— 
MACHINISTS 

TOOL-MAKERS 
Good vvorking conditions. 
Liberal company benefits. 

Please write or call 
MR. BELTZER—

FINKEL OUTDOOR 
PRODUCTS 

141 Lanza Avė., 
Garfield, N. J.

201 — 772-7700
(13-19)

EMPLOYEES-FACTORY 
W0RKERS

Good starting pay experience not 
needed. Good vvorking conditions. 
Steady vvork: Apply

MR. JANONIS — 201 — 933-7800 

CRAFTOOLS, INC.
I INDUSTRIAL ROAD 
WOODR1DGE, N. J.

(17-23)

BILIETAI JAU PARDUODAMI
VASARIO 17 IKI 27 D.

SHEET METAL MEN 
BRAKE LAYOUT, ASSEMBLY 

WELDER—HELIARC 
Worked 48 to 52 hrs. All of 65 will 
be busier in 1966 overtime'. East Side 
Plant.

CRESCENT METAL 
PRODUCTS

12711 TAFT UL. 1-6800
(18-19)

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Deila E. Jakubs & \Villiam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

936 East 185th St. 
KE 1 - 7770

“The Circus With a Purpose” 
atrakcija 

THE GREAT VVALLENDAS 
BAIDYS SIRERIAN TIGERS 

_______ ir 16 naujų numerių!_______  
JAU GALITE PASIRINKTI BILIETUS

PUBLIC MUSIC HALL BOX OFFICE
E. 6th St. and St. Clair — 11:00 a. m. to 7:00 p. m. 

Parking Permjtted for 15 Minutes 
and RICHMAN’S — 736 EUCLID AVĖ.

Vakarais programos pradžia 8 vai.
WEEKDAYS: Feb. 17, 21, 22, 23 and 24 

$3.00 $2.50 $2.00 $1.50
Fridays-Saturdays: Feb. 18, 19, 25, 26 

$3.50 $3.00 $2.50 $2.00 and $1.50

Papildomi spektakliai
VVeekdays at 2:00 P.M. Saturdays at 2:30 P.M. Sundays at 2:00 P.M.

WEEKDAYS: VVednesday, February 23 and Friday, February 25 
$2.00 and $1.50

SATURDAYS, SUNDAYS: Feb. 19, 20, 26 and 27 
VVASHINGTON’S BIRTHDAY, Tuesday, February 22 

$3.50 $3.00 $2.50 $2.00 and $1.50
(Sunday matinees for the benefit of the American Cancer Society)

FOREMAN
H. S. graduate with experience 
In coining trim press and grind- 
ing operators.

DRAFTMAN
H. S. graduate with experience 
in tool or impression die design. 
Company paid insurance, Holi
days, vacation & other fringe 
benefits.
Apply in person or send resume 
to Personnel Office

INDIANAPOLIS DROP 
FORGE CO.

1300 Madison Avė.
Indianapolis, Indiana

(13-19)

TOOLMAKERS
FULL OR PART TIME. LONG 

PROGRAM.

McDONALD MACHINE 
TOOL CO.

7326 McDONALD
DĖTRO1T, MICH.

3 13 — TY 7-2200
(18-24)

WANTED AT ONCE

TOOL MAKER
LATHE HAND

RADINL DRILL OPERATOR 
MACHINISTS

Job shop experience required. Days,
58 hours, benefits.

WYOMING TOOL & MACHINE 
CO.

25905 GLENDALE
313 — 537-0950

(18-24)



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

PATAISOME KOREKTŪ
ROS KLAIDĄ

Dirvos š. m. 17 Nr. pa
skutiniame puslapyje, pra
nešime apie pasikeitimą 
Vilties valdyboje, praspru- 
ko nemaloni korektūros 
klaida, kurią Redakcija čia 
atitaiso. Antrasis sakinys, 
užuot prasidėjęs "Nesuti
kus įtikinti...”, turėjo pra
sidėti: "Nepavykus įtikin

SU KUO BENDRADAR
BIAUTI — SU TAUTA 

AR OKUPUOTA 
LIETUVA?

Šis taip painus klausi
mas, lig Gordijo mazgas

ti, kad jis savo pareiškimą 
atsiimtų ir valdyboje pasi
liktų ...”

CHICAGO

Sekmadienį, 
vasario 20 d. 

Jaunimo Centro 
Didžiojoje salėje 
4 vai. po pietų

LST KORP! NEO-LITHUANIA
RUOŠIA IŠKILMINGĄ

VASARIO 16 D. MINĖJIMĄ,
kalbės ROMAS KEZYS

Vienas iš žygio į Jungtines Tautas 
organizatorių.

PO PASKAITOS BUS 
TRUMPA MENINĖ 

PROGRAMA.
KVIEČIAMA VISUO
MENĖ, JAUNIMAS, 

STUDENTIJA.

JAUNIMO
METAI

JAUNIMO 
METAI

uar reikalingas plačių ir at
sargių studijų. Nežiūrint 
veiksnių, konterencijų ar 
šiaip pavienių pasisakymų, 
klausimas savo esmėje lie

ka neaiškus. Kodėl? O to
dėl, kad lietuvių tauta ir 
okupuota Lietuva yra du 
griežtai skirtingi subjektai. 
Nes tauta ir okupuota Lie

LIETUVIAIS

JAUNIMO PETICIJĄ
JUNGTINĖMS TAUTOMS

Šiais 1966 Jaunimo Metais Vasario 16 minėjimuose visame laisvajame pasaulyje pradedami 
rinkti parašai JAUNIMO PETICIJAI, kuri prašo Jungtines. Tautas pasmerkti rusų kolonializmą 
Europoje ir grąžinti Lietuvai laisvę ir nepriklausomybę.

JAUNIMO PETICIJĄ Jungtinėms Tautoms įteiks PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESO dalyviai su Kongrese priimta deklaracija. '

VISI pasirašykim šią JAUNIMO PETICIJĄ ir taip pat surinkim visų lietuvių draugų pa
rašus! Priminkim pasauliui Lietuvos vergiją ir mūsų ryžtingą laisvės kovą iki jos laimėjimo!

Prašom iškirpti šią JAUNIMO PETICIJOS blanką ir ją su parašais grąžinti Jaunimo Kon
greso rengėjams.

fanijai Ventrei, solistė Pau
lina Savickienė, tautinių 
šokių grupė, vedama p-lės 
Kucinaitės ir deklamuoto- 
jai paruošti vietos lituanis
tinės mokyklos mokytojos 
ponios Rybokienės.

Minėjime yra kviesti da
lyvauti ir vietos valdomieji 
pareigūnai amerikiečiai.

Visi vietos lietuviai pra
šomi kuoskaitlingia u s i a i 
dalyvauti pamaldose ir mi
nėjime. Ypatingai yra kvie
čiamas lietuviškas jauni
mas, kaip 1966 — jaunimo 
metų atstovai. E. E.

DETROIT

5

kalbėtoju. Minėjimas

UNITED NATIONS!

— Condemn Russian colonialism in Europe

— Restore Freedom and Independence to LITHUANIA
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tuva nėra vienas ir tas pats. 
Tarp jų turi būti išvesta 
griežtai skirtinga linija. 
Todėl tolimesnis šių klausi
mų aiškinimasis reikalin
gas, visuomenei dalyvau
jant, viešų diskusijų.

Į šiuos taip visiems rūpi
mus klausimus gausite pil
ną ir aiškų atsakymą atėję 
į rengiamas viešas diskusi
jas š. m. kovo 19 d., šešta
dienį, 7:30 vai. vak. į Jau
nimo Centrą, didž. salę.

Paskaitą "Bendradarbia
vimas su lietuvių tauta" 
skaitys prof. Ged. Galva. 
Oponentais pakviesti politi
nių mokslų dėstytojai prof. 
Dr. Z. Rekašius, prof. Dr. 
T. Remeikis, prof. M. Mac
kevičius.

Diskusijas rengia LB 
Gage Parko (Chicagos) 
Apylinkės Valdyba.

* ROMAS KEZYS, atvyksta iš 
New Yorko ir Chicagoje LST 
Korp! Neo-Lithuania ruošiama
me Vasario 16 d. minėjime bu 
pagrindiniu
įvyks Vasario 20 d. 4 vai. p.p. 
Jaunimo centro didžiojoje salė
je.

Romas Kezys savo visuome
ninę karjerą pradėjo skautų eilė
se, kur jis iki šių dienų aktyviai 
reiškiasi. Perėjęs visas skauta- 
vimo fazes -- nuo vilkiuko iki 
skautininko ir filisterių skautų 
vadovo. Apdovanotas ordenu "Už 
nuopelnus".

Studijų metais Romas Kezys 
aktyviai reiškėsi studentų judė
jime — dvi kadencijas buvęs 
Liet. Stud. S-gos New Yorko sky
riaus pirmininku, LSS centro val
dybos nariu, Korp! Vytis ir Aka
deminio Skautų Sąjūdžio vadovu 
įvairiose pareigose.

Daug laiko ir pastangų yra pa
šventęs lietuviškos dainos puose
lėjimui. Yra įsteigęs New Yorko 
skautų vyčių ir New Yorko vy
rų oktetus. Ilgametis Operetės 
choro narys ir buvęs jo pirmi
ninkas. Šalia dainos keletą metų 
reiškėsi ir teatrinėje veikloje.

Jau eilę metų darbuojasi Lietu
vių Bendruomenės rėmuose. Jis 
yra buvęs LB New Yorko Apy
gardos valdybos nariu, o šiuo me
tu yra JAV LB Tarybos narys.

Nesvetimas R. Keziui ir spau
dos darbas. Jo rašinių ir kores
pondencijų yra tilpę beveik visuo
se JAV ir Kanados lietuvių laik
raščiuose. Jis jau eilę metų yra 
akademikų skautų žurnalo "Mūsų 
Vytis" redakcinės kolegijos na
rys.

Kezys turi magistro laipsnį 
biznio administracijoje.

BROCKTON

* FILISTERIŲ SKAUTŲ SĄ
JUNGOS --Detroito skyriaus stei
giamoji sueiga, įvyks vasario 19 
d. 1 v.v. Detroito Lietuvių Na
muose. Bus trumpai aptarta atei
ties veikla ir renkama valdyba. 
Po sueigos savo dalyvavimu pa- 
remsime Akademikų Skautų Są
jungos ruošiamą pobūvį, kurio 
pelnas skiriamas Jaunimo Kon
gresui.

HELP WANTED MALĖ

JOURNEYMEN

TOOL-DIE MAKERS
Tools for the manufacturer of small 
tube products.

STEADY WORK & OVERTIME

H & H TUBE & MFG. CO.
263 FORMAN 

DETROIT, MICH.
(16-22)

TOOL & DIE DESIGNERS 
For tools & fixtures. For the manu
facturer of small tube products. 
Permanent postion for qualified men. 
Overtime.

H & H TUBE MFG. CO
263 FORMAN 

DETROIT, MICH.
(16-22)

JOURNEYMEN TODMAKERS 
JIGS, FIXTURES & GAGĖS 

FOR 2 SHIFTS
Steady employment for qualified men. 
Good opportunity, benefits and 
future.

BRADFORD PRODUCTION, 
INC.

26290 W. 8 MILE 
SOUTHF1ELD, MICH. 

(16-22)

Paremkime JAUNIMO PETICIJOS ir PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESO dar
bus savo parašais ir piniginėmis aukomis. Peticiją ir aukas siųsti:

LITHUANIAN YOUTH CONGRESS 
c/o MRS. B. JUODIKIS 
1794 EAST 227 STREET 
CLEVELAND, OHIO 44117

Jaunimo Peticijai ir Jaunimo Kongresui paremti siunčiu auką

$......................................................................

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

VASARIO 16 MINĖJIMAS

Brocktone įvyks vasario 20 
d. Minėjimą rengia Brock- 
ton Lietuvių Taryba bend
radarbiaujant su vietos pa
rapija.

10 vai. ryto Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje įvyks 
pamaldos. Pamaldas laikys 
ir tai dienai pritaikyta pa
mokslą pasakys kun. M. 
Vembrė.

2:30 vai. po piet tos pa
čios parapijos, prel. Urba
navičiaus auditorijoje įvyks 
iškilmingas minėjimas. Pro 
grama susidės iš dviejų da
lių. Pirmoji — oficialioji 
prasidės vėliavų įnešimu, 
JAV ir Lietuvos himnais ir 
malda. Po to seks kalbos, 
rezliucijų priėmimas ir au
kų Lietuvos laisvinimo rei
kalams rinkimas. Pagrindi
niu kalbėtoju yra pakvies
tas dr. Petras Vileišis iš 
Conn.

Antrąją — meninę dalį 
atliks vietos mišrus choras, 
vadovaujamas kun. J. Pau
lausko, akomponuojant Ste

WANTED 
JOURNEYMEN 

DIE LEADERS 
DIE MAKER BENCH HANDS 

NIGHT SHIFT

DIE MAKER BENCH HANDS 
DAY SHIFT

63 hour week. Frinere benefits.

UNIVERSAL DIE & 
MFG. CO.

1421 E. 10 Mile
. Madison Heights, Mich.

(15-21)

WANTED AT ONCE 
FIRST CLASS

WELDERS (ARC)
Steady vvork for qualified men.

APPLY IN PERSON.
REMKE INC. 

28100 GROESBECK HYW. 
ROSEVILLE, MICH.

(19-25)

Are You 65 Or Over?
We have permanent job openings in 
the following manufacturing occupa- 
tions:

EXPERIENCED TOOL 
MAKERS

EXPERIENCED 
HELI—ARC WELDERS

i
Overtime voluntary, būt available. 

Good vvorking conditions.
Company presently employs

120 men. 
Apply Anytime.

SMITH-MORRIS CORP.
WOODWARD HEIGHTS BLVD. 

L1 1-3333
FERNDALE, MICHIGAN

(19-21)
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