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SNIEGO PŪGOS 
SUPARALIŽAVO 
AMERIKOS 
MIESTUS
• SNIEGO PŪGOS ir nepap

rastas šaltis, beveik paraliža- 
vęs Chicagą ir daugelį kitų Illi— 
nois, Wisconsin, Michigano 
miestų, pasiekė New Yorką ir 
aplinkines valstijas, laimingu 
būdu aplenkęs Clevelandą.

Vasario 7 d. New Yorkas, 
paskendęs arti pėdos gilumo 
sniege ir šaltyje .pavirto ark
tine dykuma, užsidarius mo
kykloms, darbovietėms ir su
stojus susisiekimui. Gub. Rocke- 
felleris įsakė kariuomenei pa
gelbėti maistu jo pritrukusiems 
ir sniege užpustytiems kelei
viams.

• RAND BENDROVES (Cle- 
velande) skiepai kovai su vė
žio ligomis laikinai uždrausti 
vartoti federalinio teismo įsa
kymu. Nors bendrovės savinin
kas H. James Rand tvirtina, 
kad visos valdžios pareikalau
tos sąlygos vaistų gamybai įvyk
dytos, teismas aiškina, kad da
lis tų vaistų gali būti užkrėsta 
bakterijomis, tąs dalis gabe
nant iš kitų valstijų.

Daugelis pacientų, gydomų 
vienoje Clevelando ligoninėje, 
liko nusivylę ir skaito teismo 
nutarimą "mirties sprendimu". 
Daugelis jų tvirtina, kad ir 1% 
galimybių išgyti teikė jiems 
vilčių, kurių dabar nustota.

Į tuos vaistus vilčių dedančių 
yra ir lietuvių, atvykusių net iš 
tolimesnių vietovių. Pacientų 
tarpe yra ir iš Europos atvy
kusių. Pats Rand teigia, kad 
vaistais negarantuojamas iš
gydymas, bet jie teikią didelių 
vilčių. Daugelis pacientų apklau
sinėtų spaudos atstovų, tvirtina 
jaučiasi žymiai geriau.

• SATELITINIŲ VALSTYBIŲ 
ambasados Pekine išsiunčia tar
nautojų šeimas namo, R. Kinijos 
vyriausybei negalint užtikrinti 
jų saugumą esamoje suirutėje. 
Kol kas nuo tokio Žygio susi
laiko Rumunija ir Albanija.

• TIK KREMLIUS galįs žino
ti, rašoma spaudoje# kas gi pa
galiau vadovauja Mao Tse-tun
go opozicijai ir kokie jos sie
kiai. Nežiūrint kruvinų susirė-

ŠIANDIEN IR RYTO/
WASHINGTONE valstybės ir gynybos departamentuose eksper

tai šiuo metu svarsto du dalykus, kuriuos laiko labai svarbiais. Pir
masis, tai Maskvos pagalba šiaurės Vietnamui, kuri kasdien didi
nama. Sovietų laivai į Haiphongą atvyksta veždami ne vien maisto 
produktus ar fabrikams mašinas, bet ir ginklus, kurie sakoma, la
bai geri ir nauji. Ypač gynybos departamente jaudinamasi dėl 
priešlėktuvinių ginklų pristatymo. Tuo metu, kai Maskva su Wa~ 
shingtonu flirtuoja ir ieško bendradarbiavimo įvairiose srityse, 
sovietai rodo labiau, negu kada anksčiau, savo solidarumą Šiau
rės Vietnamui. Tad Amerikos strategai stato klausimą: kas yra pa
vojingiausias priešas Vietname? Kinija ar Sovietų Sąjunga? Ir 
iki kada bus uždrausta amerikiečių lakūnams bombarduoti sovietų 
laivus, vežančius vietnamiečiams ginklus?

Kitas dalykas visai naujas, tai Washingtono pažiūra į Vietkon- 
gą. Iki šiam laikui Washingtonas jam nenorėjo pripažinti jokio 
vaidmens. Buvo galvota, jei pavyks Kiniją sulaikyti nuo įsikiši
mo ir šiaurės Vietnamą parklupdyti ant kelių, tai Vietkongas liks 
užslopintas ir Vietname gausis panaši situacija kaip Korėjoje, 
šiandien amerikiečių ekspertai dėl to pradeda abejoti. Belaisvių 
apklausinėjimas parodė, kad tai autonominė organizacija, turinti 
savo tikslus. Kai kurie amerikiečių žvalgybos karininkai net tvir
tina, kad tarp Vietkongo ir šiaurės Vietnamo esama mažų kon
fliktų, kuriuos reikėtų išnaudoti.

Tie du dalykai, sovietų pagalba š. Vietnamui ir atsiradęs in
teresas diskutuoti tiesiog su Vietkongu, verčia Washingtoną per
žiūrėti savo strategiją, nes anot ekspertų, ko verta žaisti sovietų 
- kinų nesutarimu, jei sovietai daugiau ir daugiau ginklais remia 
Šiaurės Vietnamą, Koks tikslas bombarduoti š. Vietnamą, jei us 
nepadės galutinai sutriuškinti Vietkongo. I tuos klausimus valsty
bės ir gynybos departmentuose dabar ieškoma atsakymo.•

KINIJOJE vienose kapinėse susitiko du skeletai.
— Aš miriau nuo šiltinės, — sako pirmasis. -- O tu nuo ko?
— Aš dar tebesu gyvas... — atsakė kitas.

(vg)
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Jfc 22 (70) II metaiVilnius, antradienis, 1918 m. vasario mėn. 19 d.

LIETUVOS TARYBA
skd bi3.

Lietuvos nepriklausomybę
Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario m. 16 d. 

1918 m. vienu balsu nutarė kreiptis.- j Rusijos, Vokie
tijos ir valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:

Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos 
atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsispren
dimo teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu 
rugsėjo m. 18—23 d. 1917 metais, skelbia atsta
tanti nepriklausomą, demokratiniais pa
matais sutvarkytą Lietuvos valstybę 
su sostine VILNIUJE ir tą valstybę atskirianti 
nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis 
tautomis.

Drauge (Lietuvos Taryba pareiškia, kad liietliVOS Valstybės p8- 
matus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo 
galutinai nustatyti kiek galima greičiau sušauktas Steigia
masis Seimas, demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas.

Vilnius, vasario 16 d. 1918 m. Lietuvos Tarybos nariai:
Dr J. Basanavičius, K. Bizauskas, M. Biržiška, S. Banaitis, P. Dovydaitis. St. 
Kairys, P. Klimas, D. Malinauskas, V. Mironas, St. Narutavičius. A. Petrulis, 
Dr. J. Šaulys, K Šaulys, J Šernas, A. Stulginskis, A Smetona, J. Smilgevi

čius, J. Staugaitis, J. Vailokaitis, J. Vileišis.

1918 m. vasario 19 d. Lietuvos Aido pirmame puslapy buvo atspausdinta Lietuvos Tarybos deklaracija 
skelbianti Lietuvos Nepriklausomybę. Šis Lietuvos Aido numeris buvo vokiečių karinės valdžios tuoj 
konfiskuotas ir uždraustas platinti.

mimų ir akivaizdaus tos opozi
cijos pasipriešinimo, toji opo
zicija nesireiškia nei savo spau
da nei kitomis propagandos prie
monėmis, išskyrus vieną kitą 
pripuolamai iškabintą plakatą.

Mao institucijos atvirai 
pripažįsta, jog opozicija yra pa
jėgi perimti valdžią, bet kol kas 
ji yra išsklaidyta iš anksto įvyk
dytomis deportacijomis, įkalini-

mais ir 1.1. Neaiški ir kariuo- laikytis tvirčiau, ko iš jos ir ti- 
menės padėtis. Viena tik aišku, kimasi.
kad Mao Tse-tungofrakcija skel
bia "aršią kovą prieš Krem
liaus skelbiamo komunizmo po-
būdį".

• KALBOS APIE TAIK£ 
Vietname kol kas ribojasi iš
sireiškimų ir žodžių aiškinimu 
ir diplomatinių užkulisių veik
la. Paliaubos įmanomos tik 
abiem pusėm darant nuolaidas. 
Komunistai kol kas tik kalba 
apie taiką, bet nuolaidų reika
lauja iš JAV.

Abejojama, ar JAV vyriau
sybė pasiduos propagandos ka- 
nuolėms.

Suirutė Kinijoje, JAV kariuo
menės persvara, sumažėjęs tie 
kimas iš šiaurės leidžia JAV

/

KIEK LIETUVOJE
YRA ŠEIMŲ?

Šiuo metu Lietuvoj 
turi būti apie 700,000 
šeimų (1959 metų sura
šyme buvo 670,000). Tie
sa (sausio 26) pranešė, 
kad Vilniuje,universite
to salėj, susirinko res
publikos sociologai ap
tarti santuokos, šeimos 
bei buities problemų.

Būdinga, kad ir tokių 
Lietuvos "šeimyninių 
reikalų" Lietuvos sočio-

KRITIŠKAS METAS
NEGALĖDAMI LAIMĖTI ATVIROJE KOVOJE, 
KOMUNISTAI SUSTIPRINO SAVO SPAUDIMĄ 
Į VAKARŲ VIEŠĄJĄ OPINIJĄ, SIEKDAMI 
PRIVERSTI AMERIKIEČIUS ATSISAKYTI NUO 

SAVO LAIMĖJIMŲ VAISIŲ.

------------ VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ---------
Senatorius Robert F. 

Kennedy, (dem. N.Y.), ne
seniai lankydamasis Eu
ropoje, aiškino laikraš
čių reporteriams, kad 
karas Vietname pasiekė 
kritiškos stadijos, pa
brėždamas, kad jis labai 
pakenkė JAV prestižui. 
Newsweek magazinas 
praneša, kad Kennedy, 
viešėdamas Paryžiuje 
gavęs Šiaurinio Vietna
mo taikos pasiūlymą 
per Prancūzijos užsie
nio reikalų ministerijos 
Azijos reikalų departa
mento direktorių, kuris 
jį gavęs iš M ai Van Bo, 
Šiaurinio Vietnamo pre-

logai nesvarsto be "di
džiųjų brolių" dalyvavi
mo. Į tą pasitarimą at
vyko svečių "išMaskvos 
Leningrado, Baltarusi
jos, Ukrainos. Svečių 
tarpe — prof. A. Char- 
čevas, TSRS Mokslų aha 
demijos ( Etnografijos 
instituto direktoriaus pa
vaduotoja L. Terentje- 
va, prof. S. Abramzo- 
nas... (ELTA)

ANTANUI SUTKUI 
75 METAI AMŽIAUS

Sausio 26 d. 75 metų 
amžiaus susilaukė An
tanas Sutkus, buvęs Lie
tuvos Valstybės Teatro, 
Valstybės Radiofono di
rektorius, anksčiau Tau
tos Teatro ir satyrinio te - 
atro Vilkolakio vadovas.

Šiuo metu A. Sutkus 
gyvena Vilniuje, yra te
atro veteranų draugijos 
pirmininkas, renka lietu
vių teatro istorijos me= 
džiagą, yra surinkęs Lie
tuvos teatro veteranų at
siminimus ir pats para
šęs atsiminimų knygą. 
Sutkaus sukaktuvių die
ną Vilniaus Teatro ir Mu
zikos muziejuje atidary
ta paroda, kuriai jis ir
gi surinkęs daug ekspo
natų. (ELTA) 

zidento Ho-Cimino įga
liotinio Paryžiuje.

Pagal tą informaciją,. 
Šiaurinis Vietnamas 
esąs pasirengęs kalbėtis 
su JAV pagal trijų dalių 
planą. Visų pirma JAV 
ir šiaurinis Vietnamas 
turėtų aptarti savo san
tykius, antra — po to bū
tų aptartas JAV vaidmuo 
pietiniame Vietname ir 
trečia — dėl to sutarus, 
būtų tariamasi dėl visos 
Vietnamo problemos iš
sprendimo.

Jei tai tiesa, įdomiau
sias dalykas tuose pasiū
lymuose yra tai, kad jie 
buvo perduoti ne atitin
kamom amerikiečių įs
taigom, bet senatoriui 
Robert F. Kennedy. To 
kelio tikslas yra labai aiš
kus. Senatorius siekia 
padidinti savo populiaru
mą, svajodamas apie kė
dę Baltuose Rūmuose. 
Komunistai jam padeda 
padidinti tą populiaru- 
mąf(tuo pačiu padidinda
mi savo spaudimą į JAV 
ir viso pasaulio viešąją 
opiniją, kuri, atrodo, yra 
linkusi sutikti su bet ko
kiomis sąlygomis, kad 
tik tas karas pasibaigtų. 
Žinia, ’pasaulio opini
ja’ yra labai neaiškus 
apibrėžimas, jos vardu 
gali kalbėti kas tik no
ri, bet nepaisant to, ta 
formulė vis dar turi pa
sisekimo.

Jei Newsweek praneši
mas remiasi daugiau ar 
mažiau gandais, leidžia
mais specialiu tikslu, 
tai vienintėlis daugiau ar 
mažiau oficialus (ar bent 
raštiškas) pareiškimas 
iš Hanoi pusės buvo 
straipsnis Š. Vietname 
komunistų partijos laik
raštyje Nhan Dan, kuria
me diskutuojant su pre
zidento Johnsono pareiš
kimu praeitą penktadie 
nį, kad Washingtono ad
ministracija iki šiol ne
gavo jokio pasiūlymo iš 
Hanoi kalbėtis apie tai
kos sudarymą, nurodo
ma į Hanoi užsienio rei
kalų ministerio Nguyen 
Duy Trinh pareiškimą 
Australijos komunistų 
laikraščio koresponden- 
tui Burchett, kad Hanoi 
tik tada kalbėsis su ame
rikiečiais, jei tie sustab
dys visam laikui Š. Viet
namo bombardavimą ir 
kitus karo veiksmus 
prieš šiaurinį Vietnamą. 
Tai, žinoma, turi padi
dinti spaudimą JAV vi
duje ir užsienyje, kad 
JAV tai ir padarytų. O 
jei JAV tai padarytų, ko
munistų prestižas vėl 
pakiltų ir jie vėl galėtų 
svajoti apie savo laimė
jimą ne tiesioginiais ka
ro veiksmais, bet sub- 
versyvia veikla.

Apie reikalą pirmiau
siai sustabdyti bombar- 

(Nukelta į. 2 psl.)
I
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Vėžio ligos ir nauji
Praeitų metų rugpiū

čio mėn, Clevelando 
dienraštis ”Plain Dea- 
ler” paskelbė, kad Rand 
Co. pradėjo gaminti vė- 
žio gydymui vakciną. 
Vietinės televizijos sto
tys davė pasikalbėjimą 
su eile gydytojų, bandžių 
šių šia vakcina kelis pa
cientus gydyti. Žmonės 
susidarė įspūdį, kad 
Rand vakcina yra efek
tinga kovoje prieš vėžį* 
Rand Corporation akci
jos pakilo nuo 5 iki 50 
dolerių. Šiuo klausimu 
susidomėjo Cleveland 
Academy ofMedicine (gy
dytojų organizacija) ir 
pradėjo tą klausimą tir
ti, Tyrimai parodė, kad 
Rand vakcina nebuvo jau 
tokia sėkminga, kaipdau. 
gelis manė. Gydytojų 
grupė, kuri vartojo šią 
vakciną, turėjo 15-ka 
vėžiu sergančių pacientų, 
iš kurių tik vienas pa
gerėjo, bet jo pagerėji
mo daviniai buvo abejo
tini, nes praėjo per 
trumpas laikas, kad gali
ma būtų daryti išvadas. 
Neilgai trukus į šį rei
kalą įsikišo Food and 
Drug Administration ir 
uždraudė šią vakciną iš
vežti į kitas valstijas. 
Pagal vaistų gaminimo 
nuostatus, visi vaistai tu 
r i būti pirma išbandyti

Dr. D. DEGESYS

KRITIŠKAS
METAS...

(Atkelta iš 1 psl.) 
davimą šią savaitę kal
bės Kosyginas, viešė
damas pas D. Britani
jos premjerą Wilsoną, 
apie tai jau kalbėjo so
vietų ’prezidentas* Pod- 
gorny, apsilankęs pas Po
piežių. Visa tai ruošia 
dirvą tam, kadWashing- 
tono administracija tai 
padarytų, išeidama neiš 
karinių sumetimų, bet 
pasiduodama 'pasaulio 
opinijos’ spaudimui.

Už tat iš tikro gyve
name kritišku metu, bet 
ne ta prasme, kurią tu
ri galvoje Robertas F. 
Kennedy, galvodamas 
apie savo asmeniškus in
teresus. JAV neturi jo
kio reikalo nusileisti. 
Dėl įvykių Kinijoje ka
ras Vietname pasidarė 
nemalonus ir Maskvai, o 
jei taip, ji, bet ne Wa- 
shingtonas , turi ieškoti 
būdų karui užbaigti. Wa- 
shingtonui turėtų dau
giau rūpėti jo paties, o 
ne Maskvos prestižas.

MIRĖ POETAS 
JOVARAS

Šiauliuose, sausio 21 
d., sulaukęs 87 m. am
žiaus, mirė Jonas Krikš
čiūnas - Jovaras, spau
dos draudimo laikais bu
vęs knygnešys, vėliau pa
rašęs nemaža populiarių 
eilėraščių, kurių keletas 
virto plačiai žinomomis 
dainomis (kaip "Ko liū
di, berželi"). Po ilgos 
pertraukos, bolševiki
niais laikais vėl ėmė 
rašyti eiles, tinkamas 
naujos valdžios dvasiai 
ir būdamas 67 metų am
žiaus buvo priimtas net 
į komunistų partiją,ap
dovanotas Raudonosios 
vėliavos ordinu ir kito
kiais ženklais už nuopel
nus "didžiajai tėvynei".

(ELTA)

ant eksperimentinių gy
vulių ir tik tada gali bū
ti leidžiami vartoti žmo
nių gydymui. Gi su šia 
vakcina tokių bandymų 
mažai daryta. Šių įvy
kių pasėkoje Rand Cor
poration akcijų pardavi
mas buvo sustabdytas. 
Bet Rand Corporation vė' 
žio vacinos gamybos ne
nutraukė.

Vakcinų vartojimas vė
žiui gydyti nėra naujas 
metodas. Praeityje buvo 
daryta daug eksperi
mentų su įvairiom vak
cinom, bet ne viena iš 
jų nebuvo veikli prieš 
vėžio ligą, todėl rinko
je jų ir nėra. Medici
nos srityje vartojamos 
vakcinos apsaugo žmo
nes nuo infekcinių ligų, 
kaip pav. nuo raupų, po- 
liomyelito, džiovos, kok
liušo ir kitų. Vakcina yra 
skiedinys, kuriame yra 
sukoncentruota didelis 
kiekis nusilpnintų ir mū
sų kūnui nepavojingom 
padarytų bacilų bei vi
rusų. Tokius nusilpusius 
virusus arba bacilas su
leidus, žmogaus organiz - 
mas reaguoja į svetimkū
nius ir kraujuje atsiran
da taip vadinami antikū- 
niai, kurie sudaro atspa
rumą (imunitetą) prieš 
įleistas bacilas ar viru
sus. Susidarę antikūniai 
pasilieka mūsų organiz
me ilgesnį laiką ir tokiu 
būdu apsaugo mus nuo 
tos infekcinės ligos, ku
rios vakciną mes esame 
gavę. Vakcinos yra var
tojamos apsisaugojimui 
nuo ligų, bet ne jų gydy
mui.

Daugelis gydytojų bei 
vėžio ligos tyrėjų mano, 
kad vėžio sergančio pa
ciento kūnas kovoja su

vaistai
/ 

ta liga ir jame atsiran
da antikūniai prieš vė
žį. Juo didesnis kūno at
sparumas, tuo pamažiau 
vėžys plinta. Kadangi 
mes nežinome, kas vė
žį sukelia, todėl ir ne
galime pagaminti prieš 
jį veiklios vakcinos. Vė
žio liga turi daug rūšių 
ir kiekvienai rūšiai gali 
būti kitas sukėlėjas.

Darant bandymus su 
paukščiais ir gyvuliais 
buvo nustatyta, kad vė
žį galima sukelti įlei
dus tam tikrus speci
finius tam vėžiui viru
sus. Žmogaus baltųjų 
kraujo kūnelių vėžys yra 
irgi sukeliamas specifi
nių virusų. Manoma, kad 
ir kiti žmogaus kūne at
siradę vėžio augliai ga
li būti virusų infekcijos 
išdava, bet tam dar tik
rų davinių nėra. Stebint 
sergančius vėžiu žmo
nes buvo pastebėta, kad 
susidarius tam tikrom 
sąlygom kai kurie pa
cientai pagyja nuo vėžio 
visai jų negydant.

1949 metais, Jackson- 
vilėje, Floridoje į ligo
ninę pateko 30 metų vy
ras, kuris turėjo po vi
są kūną paplitusį (meta- 
statinį) vėžį, melanoma 
vadinamą. Tas vėžys pra
sidėjo ant blauzdos ir 
greitu laiku išplito po vi
są kūną. Tokiu atveju 
žmogus miršta gana grei
tai, bet jis nemirė. Į jo 
blauzdą, apie tą vietą, 
kur jis turėjo melano
mos pradžią, pateko in
fekcija ir jo koja supū
liavo ir tas pirminis vė
žio gabalas iškrito. Užgi
jus jo kojai pranyko ir 
jo kūne išsiplėtę metas- 
tazai. Praėjo 5 metai, į 
tą pačią ligoninę buvo 
atvežtas kitas, 26 metų 
vyras. Šis irgi turėjo iš- 
siplėtusį po visą kūną tos

pačios rūšies vėžį. Ti
riant paaiškėjo, kad jam 
buvo daryta operacija 
prieš metus laiko, ir kad 
nugaroje prasidėjęs vė
žys buvo išplautas, bet 
operacija vėžio eigos ne
sustabdė ir jis išsiplė
tė į visas kūno liaukas 
bei plaučius. Gydytojas 
prisiminė apie keistą pir
mo paciento pagyjimą ir 
nutarė padaryti eksperi
mentą. Jis galvojo, kad, 
jei pirmas pacientas 
pagijo nuo tokio vėžio, 
tai jo kūne turbūt yra tam 
vėžiui atsparumas ir to
dėl, suleidus jo kraują 
kitam sergančiam, reikė
tų tikėtis tų pačių rezul
tatų. Pasirodė, kad pir
mo ir antro paciento 
kraujo grupės buvo to
kios pačios. Gydytojas 
paėmęs 500 cc pirmo pa
ciento kraujo, suleido 
antram. Praėjus 6 savai
tėms po kraujo transfu- 
zijos, antro pacijento iš
siplėtęs vėžys pradėjo 
nykti ir po metų jo kūne 
vėžio nebesurasta.

Šiais pacientais susi
domėjo valstybinis vė
žiui tirti institutas ir pra
dėjo nuodugniai tirti abie - 
jų pacientų kraują, bet 
jokių specifinių antikū- 
nių jų kraujuje nerado. Iš 
jų kraujo padarytas se
rumas buvo bandytas ant 
pelių, turinčių tos pat rū
šies vėžį, bet serumas pe
lių vėžio eigos nesustab
dė. Po kelių metų į tą pa
čią ligoninę buvo atvež
ta sunkiai serganti seny
va moteris, turinti me
lanomos metastazus 
plaučiuose ir smegeny
se. Jai buvo suleista 2 
litrai abiejų pacientų 
kraujo, bet ligonė ne už- 
ilgo mirė.

Šie dviejų pacientų iš - 
gijimai nuo melanomos 
rodo, kad jų kūne susi
darė melanomai atsparu
mas ir kad tas atsparu
mas buvo perduotas iš 
vieno paciento į kitą.

Du atsitikimai nepada
ro taisyklės, bet jie duo
da akstiną šioje srity
je daryti tolimesnius ty
rimus. Todėl nenuostabu, 
kad atsiranda naujų idė
jų vėžio vakcinas gamin
ti. Rand vakcinos gami
nimo būdas nėrapaskelb- 
tas, bet principas yra ži
nomas. Ta vakcina — tai 
yra baltyminis ekstrak
tas sujungiamas su tam 
tikra chemine medžiaga 
ir šis mišinys duodamas 
pacientui injekcijų pa
vidale.

Nežiūrint, kad vėžiui 
gydyti vakcinos nesise
ka surasti, kai kurie ty
rinėtojai nenustoja vil
ties. Jeigu pasitvirtintų, 
kad vėžio ligos yra su

keliamos virusų ir tuos 
virusus būtų galima izo
liuoti, tai vėžio gydy
mas pasidarytų labai pa
našus į dabartinį infek
cinių ligų gydymą. Prieš 
kai kurias vėžio rūšis 
jau ir dabar turime efek
tingų vaistų, bet tie vais
tai yra cheminiai jungi
niai, ir kartais jų varto
jimas neigiamai veikia 
žmogaus organizmą. Tie 
žmonės, kurie juos var
toti pajėgia, visiškaipa- 
gyja nuo tokio vėžio rku
ris dar prieš 10 metų 
skaitėsi nepagydomas, 
pavyzdžiui Choriocarci- 
nomos. Kiekvienam vais
tui atrasti reikia daug 
bandymų, laiko ir kapi
talo.

4f/0
ON INVESTMENTS
Unit$ of $100.00 
Dividend Checks 
Mailed Ouarterly

5^

F

ON BONUS SAVINGS
Unitj of $1,000.00 

For 3 Year» 
Dividendi Paid 

Ouarterly 
or Compounded

1447 So. 49lh Court
CICERO, IUINOIS 60650

Phofte (Area Code 312) 656-6330
HOURS: Mon. 9-8; Twi, Thvn., M. 9-5; $at 9-1; Wed. Cloied 

Savitas in By The iM Of The M o n f h Wl« E«rn From The Ut.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą 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, III. 60629 — Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St., Chicago, III. 60608 — Tel. CA 5-1864

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

kitur kainomis.
KREIPKITĖS i mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun

tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuvą.
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

Girkite
MAY’S KASDIEN: MIESTE 9:30 IKI 5:45 PIRMAD. IR KETVIRTAD. IKI 9 V AL. VAK. SKYRIUOSE KASDIEN 9:30 IKI 9:30 '

NAUDOKITE EAGLE STAMPS VIETOJ PINIGŲ MAY’S KRAUTUVĖSE

[MAY'S BASEMENTSj
Matracai, spyruoklių dėžes
2 už 1 žemą kainą!

Pasirinktinai 2 matracai ar 2 spyruoklių dėžės ar 1 matracas ir 1 
spyruoklių dėžė, taip pat renkatės viengubai ar dvigubai lovai.

Royal Sleep sagomis išsiūti
Tvirti matracai išsiųti sagomis, kad neslidi
nėtų, plius pritaikyti kraštai. Ekonomiškai 
įkainuoti matracai ilgam naudojimui.

Buckingham Firm
Švelniai išsiuvinėtas viršus, tvirtų spyruoklių 
matracas su pritaikytais kraštais, 10 metų 
garantija, švelniai išsiuvinėtu viršum dides
niam patogumui.

837 spiralių matracas
Tai mūsų geriausias vid. spyruoklių matracas. 
Turi 837 spirales vienete, tuo suteikiant ne
paprastą stiprumą. Garantija 15 metų.

Queen-Size setas
Tai tikrai deluxe setas. Jį lydi garantija 10 
metų. Pilnas setas iš spyruoklių, matraco ir 
pakeitimui priedų, kad jūsų lovą pavertus į 
ųueen size liuksusinę lovą.

2.37"
ar 24.99 vienas

2.47"
ar 29.99 vienas

2.57"
ar 39.99 vienas

2.97"
ar 69.99 vienas

BE ĮMOKĖJIMO PALANKIOS IšSIMOKĖJIMO SĄLYGOS 
BASEMENT MATTRESSES, DOWNTOWN, HEIGHTS, PARMA z
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jPRASMINTI MINĖJIMAI
Gerai paruošti ir įspū

dingi Vasario 16 minėji
mai, kiek blankesni ir 
savo tvarka pasikartoją, 
— vistiek jie lietuvių vi
suomenės yra laukiami, 
lankomi. Einama į minė
jimus lydint labai įvai
rioms žmogaus nuotai
koms. Dažnam sudreba 
širdis Himno žodžius iš- I
girdus, dažnas nuobo
džiauja istorijos pamo
ką klausydamas; vienas 
su dėmesiu išklauso įdo
mesnių ir originalesnių 
žodžių, jei tokių pasitai
ko kalbose, kiti laukia 
atgaivos koncertinėje 
programos dalyje. Žmo
gus žmogui nelygus. Ir 
į atlaidus žmonių minios 
važiuodavo, bet ne visi 
melstis. Po atlaidų būda
vo ir mugė...

Taip jau yra Ameri
kos lietuviuose įprasta, 
kad Vasario* 16 minėji
mams, į kuriuos subu
riama didelė visuome
nės dalis, priduodamas 
iškilmingumas pakvies
tų svečių rangu, atitin
kamu ceremonialu ir pro
grama, kurioje apart 
kiekvienais metais kar
tojamos rezoliucijos, nė
ra nieko, kas rodytų pa
darytas pastangas ir at
liktus darbus, iškilmin
gai pasižadėtus atlikti 
praeitų metų minėjime.

Mes prašome, kad iš 
Lietuvos būtų atitraukta 
okupanto kariuomenė ir 
administracija, kad tau
tai būtų suteikta apsi
sprendimo laisvė. Nors 
tai nėra padaryta, bet tai 
nereiškia, kad visi po 
minėjimo išsiskirstę ga
lime ramiai laukti sekan
čių metų minėjimo. Ir 
tegul atitinkamos valdy
bos kvaršina sau gal
vas, kaip jį vėl suruoš
ti... Peršasi mintis, kad 
vistik vienerių metų lai
kotarpyje, tarp vieno ir 
kito minėjimo, kas nors

DĖKINGUMAS UŽ DEMESį

1967 m. vasario 1 d. Dirvos 
numeryje man padarė didelio 
įspūdžio mano brangaus drau
go Vyt. Alanto pastabos dėl 
vienos akimirkos "Už ką žuvo 
artojai?" Ypač impozantiška jo 
straipsnio antraštė - "Didysis 
klausjuko ženklas Lietuvos pa
dangėje". Rašytojas į klaustuką 
iš dalies atsakė savo ir mano 
žodžiais, iš dalies rado dar dau 
giau mįslingumo.

Esu labai dėkingas už dėmesį 
"artojų žuvimo" temai dviem 
draugam. Stasiui Žymantui, ku

toje ar kitoje srityje yra 
atsiekta ir laimėta.

Kalbame ir ginčija
mės dėl pagrindinių ko
vos už Lietuvos laisvę 
pradų pirmumą. Atrodo, 
kad pirmumas turėtų pri
klausyti tiems, kurie dau
giau nuveikia ir laimi. 
Tat kodėl Vasario 16 
šventės ir minėjimų pro
ga tų laimėjimų neiškel
ti, jų neišryškinti, kartu 
parodant*. kad laukdami 
laisvės nesėdimeužpeč- 
kyje.

Panašių švenčių ir 
minėjimų proga kitos tau
tybės kaip tik stengiasi 
tai ir pabrėžti, įteikiant 
gausias premijas kultū
riniame ir visuomeni
niame darbe atsižymė
jusiems asmenims. Ir 
tai ne vienoje kurioje 
nors srityje. Kartu su
teikiamas platus ir išsa
mus vaizdas ne tik sa
viesiems, bet ir sveti
miesiems, kada paro
domi dėmesio verti pa
vienių kūrėjų ir organi
zacijų nuveikti darbai, 
rodą į išeivijos kūrybinę 
jėgą ir pasiruošimą bei 
ryžtą dar didesniu kūry
bingumu jungtis į visos 
tautos poreikių įgyven
dinimą laisvei nušvituso

Vasario 16 yra tinka
ma diena viešai parodyti 
kultūrinių, visuomeni
nių, švietimo, socialinių 
ir kt. sričių laimėjimus, 
metų bėgyje nuveiktų dar
bų suvestinę. To neda
rant, daugeliui pradeda
me atrodyti tik sentimen
tais ir praeitim gyveną. 
Taip, kaip iki šiol minė
jimus ruošdami, skriau
džiame savųjų kūrybi
nius polėkius, ignoruo
jame atsiektus laimėji
mus, neatsiekiame to įs
pūdžio, kurį galėtume at
siekti daug darbo įdedant 
minėjimų ruošai.

ris tik paskaitęs tą akimirką 
Dirvoje, skambino telefonu, iš
reikšdamas pasitenkinimą, kad 
toks klausimas buvo iškeltas ir 
šitaipos aptartas. Ir Vytautui 
Alantui, kuriam problema "už 
ką?" vistiek pasiliko dar ne
išaiškinta ir kuris pareiškė kito 
kio pobūdžio abejonių dėl mano 
galvojimo pagrįstumo.

Labai malonu, kad tais klausi
mais domimasi ir reaguojama.

Aną kartą tik trumpai susto
jęs ties "melodramatiškais 
verkšlentojais" mūsų literatū
roje, aš gal kiek geriau ir aiš
kiau sugebėčiau panagrinėti tą 
pačią problemą (iš esmės neli
teratūrinę) politinėje ir mora
linėje plotmėje. Tačiau šiuo me
tu negaliu ir nenoriu pertrauk
ti savo įspūdžių serijos apie kny 
gas. Tikiuos, ji pasibaigs "grei
tai", bet dar ne poryt.

Užbėgdamas laikui už akių, 
norėjau tik pasakyti, kad deja, 
šį kartą mano brangaus draugo 
Vytauto galvojimo gijos vis dar 
kelia stambių abejojimų. Ken
tėdamas turiu prisipažinti, kad 
nebe nuo dabar ir galbūt ne aš 
vienas bodžiuosi melodramatiš
kais ir sachariniškais žliumbei-

BRITAI
Iš viešnagės Paryžiu

je grįžęs premjeras Ha- 
rold Wilson pareiškė Že
miesiems Rūmams, kad 
jo pasitarimai su Pran
cūzijos prezidentu de 
Gaulle "kai kuriais at
žvilgiais buvo sekmin- 
gesni negu galima buvo 
laukti”. Bet tas ’sėkmin
gumas’ atrodo slypi ta
me, kad de Gaulle labai 
nuoširdžiai išklausė bri
tų noro įstoti į Bendrą
ją Rinką ir nepasakė 
savo ’oui’ ar ’no’ dėl tos 
paprastos priežasties, 
kad Wilsonas ir jį lydįs 
užsienio reikalų minis
teris Brown tokio klau
simo visai nedrįso ir pa
statyti.

Niekam nepaslaptis, 
kad de Gaulle nenori bri
tų įsileisti į Bendrąją 
Rinką dėl to, kad tas 
žingsnis palaužtų pran
cūzų dominavimą toje or
ganizacijoje. Antra ver
tus, kiti penki Bendrą
ją Rinką sudarą kraštai 
britų dalyvavimo pagei
dauja, nes tokiu būdu at
sidarytų kelias į didesnį 
visos Vakarų Europos 
ūkinį bendradarbiavimą, 
o kartu ir politinę vieny
bę, o tai būtų labai svar
bu ypač turint galvoje 
prasidėjusį Washingtono 
- Kremliaus flirtą, nepai
sant Vietnamo karo.

komis tiek literatūroje, tiek mū
šų politikoje.

Ir kai ne vienas rašytojas bei 
prakalbų sakytojas savo "me- 
tafiziškomis" raudomis vis te- 
bekankina skaitytoją ir klausy
toją, tai kaip laisvas žmogus, 
rodos, irgi turėčiau teisę pa
klausti: - už ką?...

Bronys Raila 
Los Angeles, Calif.

LAUMIŲ JUOSTA

Laumių juosta taip suausta, 
kad jos gijas ir metmenis be- 
narstydamas net ir nepajunti 
kaip prieini galą. O norėtųsi 
dar daug skaityti ir ilgai. Už
danga greit nusileidžia. Tokio 
grožio kalbos, tokio stiliaus, 
tokio lengvumo skaityti retai 
kas teparašo. Laumių juosta 
tartum labai gero muziko ar 
solisto įgrota plokštelė, kurią 
gali klausytis daug kartų ir vis 
ji neatsibosta. Tas pats yra ir 
su Laumių juosta. Ją norisi ir 
vėl skaityti, nes vienu perskai
tymu to grožio ir giliosios min
ties negali išsemti. Laumių juos
ta turėtų būti perskaityta kiek
vieno lietuvio, kiekvieno jau
nuolio. Turėtų būti suruošta 
Laumių juostos kalbos grožio 
nagrinėjimai, palyginimai.

Norėtųsi, kad Br. Raila ma
žiau užsiimtų su "two by fo
rais", o austų Laumių juostas 
ir puoštų mūsų galvojimą, mū
sų jausmus ir keltų lietuvių kal
bos turtingumą, žodingumą, mu
zikalumą.

A. M.
Detroit

VIESĖBAMI CHICACUR PIRKITE MUJOJE MODERMOJE 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE 

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

PARAMA
ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI
1. Import. 5 Stars Greese Brand .... 5th — $5.39
2. Glenmore Vodka ....................... 5th— $2.98
3. Coepr de France Cordials ...... 5th — $2.98
4. Import. 3 Stars French (’ongnac 5th —$1.75
5. May Wine — Import.

From German 5th — $0.98

6. Krupnik — Honey punch ....
7. Import. Scotch VViskey ........

5th — $3.69
5th — $3.98

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

m iii: i; ii ili:
Kol kas de Gaulle pa

sisekė tai, kas nebuvo 
pasisekę jo tautiečiui Na
poleonui, o prieš jį Liud
vikui XIV bei vokiečių 
kaizeriui ir Hitleriui,bū
tent izoliuoti D. Britani
ją nuo Europos. D. Bri
tanija de Gaulle akyse 
yra "sala ... su įvairiau
siais ryšiais su dažnai 
labai tolimais kraštais”. 
Už tat, kai darbiečiai lai
mėję rinkimus iš pra
džių visai nekalbėjo apie 
įstojimą į Bendrąją Rin
ką, de Gaulle buvo labai 
patenkintas ir susitikęs 
naują premjerą Wilsoną 
per Churchillio laidotu
ves jo politiką pagyrė: 
"Anglija vėl pradeda bū
ti savimi!"

Wilsonas tačiau grei
tai pastebėjo, kad 'būti 
savimi’ nūdieniame pa
saulyje yra mažas ma
lonumas, ypač jei tavo 
žodžio niekas nepaisoo 
Už tat jis vėl pradėjo 
akciją ruošiant dirvą bri
tų prašymui priimti į B. 
Rinką.

Prieš atvykdamas į 
Paryžių jis buvo susto
jęs Strasburge. Ten jis 
kalbėjo posėdžiaujančiai 
Europos Tarybai, kuri, 
kol kas be jokios galios, 
puoselėja Europos poli
tinės vienybės mintį. Čia 
Wilsonas griežtai pasi
sakė už Europos vieny
bę, nurodydamas, kad tik 
susijungusi Europa ga
lėsianti iš stiprių pozi
cijų kalbėti su atlantiniu 
partneriu, suprask JAV. 
Tie, kurie tokiam susi
jungimui kliudo, suprask 
de Gaulle, esą 'pražū
ties architektai’. Vie
nintelė žmonijos institu
cija, kurioje nėra pasi
keitimų, esančios kapi
nės.

Taip pasisakęs prieš 
Ameriką ir už Europą 
Wilsonas atėmė de Gaul
le kozirį, kad britai esą 
tik amerikiečių patikėti
niai. Gal todėl de Gaulle 
savo svečiams gana švel
niai bandė paaiškinti, 
kad "Bendroji Rinka tu
ri savo taisykles ir sa
vitą gyvenimą", į smulk
menas neįsileisdamas. 
Jas vėliau palietė minis - 
teris pirmininkas Pom- 
pidou, pabrėždamas, kad 
britai, prieš bandydami 
įstoti į rinką, turėtų su
tvarkyti savo valiutą. 
Mat, dabar britų svaras 
po dolerio yra laikomas 
tarptautine atsiskaitymo 
priemone, nors jo pa
dengimas auksu nėra vi
sai įspūdingas ir net ma
žesnis už kitų Europos 
kraštų. Britai turėtų pir
miausiai išlyginti savo 
mokėjimų balansą... Aiš
kiau tariant, ir dabar jie 

yra de Gaulle nepriimti
ni.

Po to vėl pas de Gaul
le įvykusioje puotoje, 
aukštasis generolas bu
vo geriausiam ūpe. 
Gurkšnojant Veuve Cli- 
cąuot, 1959 m. šampaną, 
kurį labai mėgo Winsto- 
nas Churchillis, nuotai
ka buvo taip pakili, kad 
britų užsienio reikalųmi
nisteris George Brown, 
kuris gana greitai pasi
geria, yra stačiokiškas, 
bet kartu ir labai sąmo
jingas, paėmė de Gaulle 
ranką. Tai buvo lygiai 
toks pats nusižengimas 
protokolui, lyg kas nors 
britų karalienę būtų pa
traukęs už ausies, tačiau 
de Gaulle savo palydovų 
nusistebėjimui visai ne- 
užsigavo ir atsisveikin
damas britams pareiš
kė: "Kiekvienu atveju (de • 
toute facon) buvo labai 
malonu turėti privilegi
ją Jus čia pamatyti ir 
pasikalbėti".

Tas "de toute facon" 
skambėjo kaip atsipra
šymas: "... nors aš 
jums niekuo negaliu pa
dėti".

Kas bus toliau? Wil- 
sonas yra nutaręs ir 

PAVASARINIAI IR
VASARINIAI SIUNTINIAI 

1967 METAMS
Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 

metų pavasariui ir vasarai siūlome du, kurie yra labai 
praktiški, už žemą kainą ir į juos yra Įtraukta viskas, kas 
labiausiai reikalinga Jūsų artimiesiems.

Žinoma, taip pat, kiekvienas siuntėjas gali sudaryti 
dovanų siuntini savo nuožiūra pasinaudodamas mūsų kai
noraščiu.
MOTERIŠKAS (1967).

Nailoninis su diržu itališkas lietpaltis, 3 yd. vilnonės 
angliškos kostiumui medžiagos, 4 yds. puikios suknelei 
medžiagos, 1 komplektas nailoninių apatinių rūbų, 2 p. 
geriausios rūšies nailoninių kojinių, 1 šilkinė gėlėta ska
relė, 1 nailoninė skarelė, 12 specialiai parinktų namų dar
bui adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 trumpom ranko
vėm megstukas.

Kainuoja $75.00.
VYRIŠKAS (1967).

Itališkas nailoninis su diržu dėvimas lietpaltis 3V2 
yds. angliškos vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai 
vyr. maškiniai, 1 terylyno kaklaraištis, 1 komplektas apa
tinių rūbų, 2 p. nailoninių arba vilnonių kojinių, 12 įvai
raus dydžio adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 3 jardai vil
nonės paltui medžiagos.

Kainuoja $75.00.
Jungtinis moteriškas 1967 ir vyriškas 1967 siun

tinys kainuoja $135.00.
Tebesiunčiame ii' visus kitus mūsų anksčiau skelbtus 

siuntinius dar vis už tą pačią kainą.
Automobilius, dviračius, motociklus, siuvamąsias ma-. 

šinas, svaiginamus gėrimus, tabaką ir maistą (sov. gamy
bos), pristatome iš kooperatyvų Lietuvoje ir Sov. Sąjun
goje.
Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES LTD. (Z. JURAS)
421 Hackney Rd., London, E. 2., England.

Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garan
tuotas pristatymas.
Atstovai:
A. Kušinskis, 167 College St., Sudbury, Ont., Canada. 
L. Radzevičius, R. R. #2, Port Arthur, Ont., Canada.

Galime pervesti ir pinigus, už ką gavėjas turi teisę 
pasirinkti kas jam patinka iš specialių krautuvių.

toliau važinėti po Bend
rosios Rinkos valstybių 
sostines, ruošdamas dir
vą savo prašymui. Kas 
nors gali kada nors pa
sikeisti, tačiau kol kas 
— šiuo momentu vilčių 
nedaug. Daugiausiai bri
tų prašymui galėtų padė
ti vokiečiai, tačiau šiuo 
metu jie nedrįsta prieš 
de Gaulle ’pasišiaušti’. 
Erhardo laikais jie tai 
bandė padaryti, tačiau 
nesulaukę paramos iš 
Washingtono, dabar vėl 
ieško bendros kalbos su 
de Gaulle, nors tai ir 
prieštarauja jų intere
sams. Mat, kancleris 
Kiesingeris bijo, kad jo 
griežtas britų užtari
mas galėtų suskaldyti 
jo paties krikščionių de
mokratų partiją į "ang
lišką" ir "prancūzišką" 
sparną ir ko gero suar
dyti koaliciją. To neno
ri ir socialdemokratai, 
už tat nauja vokiečių po
litika kol kas pasireiš
kia tik šypsniais į visas 
puses. Tokioje situaci
joje — sarkastiškai pas
tebi Der Spiegei leidėjas 
Augsteinas — de Gaulle 
gali būti labai patenkin
tas vokiečių nykštukais 
(Er kann mit seinem 
deutschen Zwergen zu- 
frieden sein.)

(vm)
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AKIMIRKOS

Ką NKVD dar išperės
Labai malonu, kad Kauno 

smuikininko Pomeranco duk
relė Danutė "pateko į istoriją". 
Tiesą sakant, ji galėtų būti ir 
buvo keleriopas simbolis: Lie
tuvos žydų tragedijos nacių lai
kais, gete gimusių kūdikių bai
saus likimo, pavojingo ir nuo
stabaus išsigelbėjimo, lietuvių 
ir žydų tarpusavinės pagalbos 
nelaimių metais, pagaliau net 
bolševikų "aukštosios politi
kos" argumentu kovai prieš 
fašistus ir "tarybinės tėvynės 
išdavikus".

O jau specialiai privalėčiau 
būti dėkingas, kad ši nieku ne
kalta mergytė tapo "medžiaga 
papildyti mano biografijai", ką 
su pasigardžiavimu, kaip pra
ėjusį kartą minėjau, skubėjo pa
teikti Amerikos lietuviams 
Brooklyno Vienybė savo "prie
šakinio kolumnisto" rūpesčiu.

Deja, ir be galo gaila, Danu
tės Pomerancaitės istorija, 
kiek ji mane lietė, buvo visai 
kitokia. Daug pilkesnė, daug ma
žiau reikšminga ir kol kas dar 
neturėjusi beveik jokio ryšio su 
mano "biografija". Nebent tik 
tiek, kad NKVD turbūt labai 
norėtų, jog ją būčiau pavadinęs 
"semitine išpera", - taip labai, 
kad net po 20 metų NKVD lite
ratai iš savo užperėto kiaušinio 
žūtbūt stengėsi išperėti pritren 
kiančią istoriją.

Faktai lieka faktais: Danutė 
išliko gyva, po išnešimo iš geto 
nenukentėjo nuo nacių ir fašis
tų nei ji, nei jos lietuviški glo
bėjai. Nors "nuožmus tautinin
kas įr fašistas", net ir gerai 
viską žinodamas, kažkodėl nei 
Danutės, nei jos globėjų nacių 
Gestapui neišdaviau. Tik stebiuo- 
si, kodėl ŠĮ kįrtą pritrūko ga
bumo sovietiškai, kaip kirviu 
kirsti, kad juk išdaviau, ap
skundžia u, tik vistiek tai hitle
rinei žmogėdrai nepasisekė Da
nutės ir Petrauskienės suėsti.

Šitaip atrodytų daug drama- 
tiškiau! Ir "medžiaga biografi
jai" būtų nors šiek tiek raiš
kesnė... •

Iš tikrųjų buvo tik taip.
1943-44 metų sąvartoje, gerai 

net neatsimenu gal vėlai rudenį, 
gal anksti pavasarį, kartą einu 
viena centrine Šiaulių gatve ir 
matau: vežiko ratuose sėdi Pet
rauskienė, laikydama glėbyje 
aptūlotą gniužulą. Kadaise bu
vau namų mokytoju Kipro Pet
rausko šeimoj, esam su jo žmo
na geri pažįstami, pasisveiki
na, įsikalbant.

— Parodyk gatvę, kur gyvena 
Potencija, — vėliau sako ji.

Įsėdu vežiman, ir važiuojam 
pas Potenciją Pinkauskaitę, mū
sų bendrą pažįstamą Šiauliųdra- 

mos teatro aktorę. Tada geriau 
įsižiūriu, kad ji laiko rankose 
antklodėlėm ir skarom storai 
apvyniotą kūdikį.

— Tai kaip, Ale, ar dar nau
jos atžalos senatvėj susilaukei? 
- klausiu juokaudamas.

- Ne, tas tai ne mano, bet 
viena pažįstama iš Kauno pra
šė nuvežti į Rainius, - paaiš
kina Petrauskienė - Turėsiu 
palaukti traukinio ligi vakaro.

(Rainiai buvo Kipro Petraus
ko viensėdis prie Telšių. Vie
tovardis ir ypač Rainių miške
lis tada buvo labai išgarsėjęs, 
kur karui kilus enkavedistai 
bestiališkai išžudė Telšių ka
lėjime kalintus lietuvių patrio
tus).

Pinkauskaitė mus sutiko nu
džiugusi ir paruošė gerus pie
tus, kas tais karo laikais mies - 
tiečio nespekulianto virtuvei bu
vo išskirtino vaišingumo ženk
las. Kūdikis buvo padėtas ant 
lovos miegamajame už durų, 
daugiausia miegojo, protar
piais suknirksėdamas. Pi etų me
tu Petrauskienė, nedramatizuo
dama ir didvyriškumo nevaidin
dama, trumpai ir paprastai pa
pasakojo, kad čia yra smuikinin
ko Pomeranco duktė iš Kauno 
geto. Dar pridėdama:

- Motinos beveik nepažįstu, 
bet jos vyresnė sesuo buvo ma
no draugė ir labai prašė padėt 
išgelbėt gete gimusią mergytę. 
Negalėjau atsisakyt, tai dabar 
ir gabenu pasaugot į nuošales
nę vietą.

1946 metų žiemą iš Paryžiaus 
lankydamasis Vokietijoje, turė
jau reikalų užsukti į Fellbacho
D.P. Stovyklą, kur tuomet gy
veno Elena Petrauskienė - Alė 
Sidabraitė ir visa gausi jos ar
timųjų šeimyna (sūnus dakta
ras, dvi dukterys, motina, se
suo su vyru). Pernakvojau jų 

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

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

visas taupymo sąskaitas. perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS 

MUTUAL Federal SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO, ILL. 60608
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Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed.
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vilukėje. Malonu buvo po tiek 
audrų dar kartą susitikti, daug 
kalbėjomės, Elena vaišino, o 
prie pietų stalo vis kartu sė
dėdavo Danutė, jau Ūgterėjusi 
gūvi mergytė, kalbi ir pilna 
sąmojų. Ir buvo smagu pajuo
kauti, o kartu ir kiek graudu 
girdėti, kaip į Petrauskienę ji 
vis kreipdavosi: mama...

Tai buvo antras ir paskuti
nis mano susitikimas su ta "se
mitine išpera". Ir galiu tik 
džiaugtis, kad ji turėjo progos 
vėl būti parvežta Lietuvon, ten 
susitiko gyvus tėvus, ištekėjo 
ir šiandien yra diplomuota mu
zikė. O jos tikrąją motiną irgi 
pažinau dar iš senų palangišku 
atostogų laikų, kada ji buvo pui
ki šokėja ir žydaitė iš tų ne
daugelio, kurios nuoširdžiai no
rėjo sulietuvėti ir draugavo dau 
giausia su lietuviais. Ir jeigu 
jos duktė gavo Danutės vardą, 
tai gal iš globėjos Petrauskie
nės, o gal ir pačios motinos.

Taigi, enkavedistų literatų 
istorijoje apie didelius Petraus
kienės nerimus ir nuožmius fa
šistiškus mano įžeidimus Danu
tei nėra nei lašo tiesos, nei gry
belio tikrovės.

Lygiai nemanau, kad ir Pet
rauskienė taip kam yra pasako
jusi. Iš pabėgimo sugrįžusi Lie
tuvon pačiais aršiausiais "as
menybės kulto" laikais, ji be abe
jo gavo atlikti enkavedistams 
"viso gyvenimo išpažintį" ir, 
žinoma, turėjo ką nors užsi
minti apie Danutę. Būdama žo
dinga, plačios širdies ir tirš- 
tesnio (jei nesakyti riebesnio) 
humoro mėgėja, galimas daly
kas, vėliau ji draugams galėjo 
juokais pasakoti Danutės gabe
nimo šiauliškį epizodą, - o enka
vedistų reporteris klausėsi ir

MINTYS IR 
_ŽVILGSNIAI_

NAUJIENŲ PRIEDE 
(vasario 4 d.) Santaros 
- Šviesos skyriuje ”Mti
sų Žingsniai” patalpin
tas D. Bulgarytės repor
tažas iš New Yorke įvy-

savaip "kaip reikia" užsirašė.
Bet turbūt arčiausia tiesos 

bus tai, kad Vilniaus NKVD (da
bar KGB ar panašiai) priešfa- 
šistinė sekcija, kuriai skirta 
ir toliau vesti kovą su nuož
miais tautininkais, man paskel
bus Dirvoje dalį savo atsimini
mų apie Salomėją Nėrį, nieko 
kito negalėjo sugalvoti stipres
niam tarybiniam atkirčiui, kaip 
tik labai jau vėlokai išperėti to
kį "reportažą", idant Amerikoj 
tuoj jį pakartotų ir praplatintų 
giminingos dvasios ivanai gir
nakaliai.

Iš to gerai ir Baronui. Tai 
rodo, kad jo naujojo premijuoto 
romano motyvas - žydų kū
dikio nacių laikais paėmimas 
auginti lietuvių šeimoje - yra 
ne iš piršto išlaužtas ar dirb
tinai sugalvotas, bet tikras 
ir ne retas. Barono pasakos 
atveju jis išsirutuliojo skau
džiu išgyvenimu vienai bevai
kei lietuvei moteriai.

O mano atveju panašus nuo
tykis buvo panaudotas sovie
tinės politikos reikalui - 
žūtbūt dar kartą nukaukuoti 
kažkur Amerikoje besibastan- 
čią vieną fašistišką išperą, mė
ginant įtikinti, kad ji ne tik, 
reikia ar nereikia, keiksnoja 
bolševikinius batlaižius, bet dar 
gi niekina ir įžeidinėja mūsų 
visų, taip sakant, brolius žy
dus.

Deja, tas NKVD stilistų me
todas šį kartą buvo toks nai
vus ir kvailas, kad net ir no
rėdamas negalėčiau jo pavadin
ti nuožmiu.

kusio simpoziumo, kuria
me paskaitą skaitė dr. V. 
Kavolis, simpoziumui va
dovavo V. Rastenis, o, 
anot autorės, ”vieno as
mens apsilankymas vi
suomenės akyse paver
tė šią popietę tik į pi
gų politinį incidentą, per 
kurį buvo užmiršta ir net 
nesidomėta, o kas gi iš 
tikrųjų ten buvo saky
ta?!"

Po antrašte "Jauno
sios kartos sąmoningu
mas" pridėtas priera
šas, kad, girdi, "Dirva 
straipsnį atsisakė spaus
dinti, nes, redakcijos 
nuomone, jis liktų dau
gumos Dirvos skaitytojų 
nesuprastas"...

Viena, straipsnis buvo 
atsiųstas labai pavė
luotai, antra iš tikrųjų 
redakcijai teko skaity
tis ir su paskaitos teks
to perdavimo tikslingu
mu.

Kad būtų dar aiškiau, 
apie ką kalbama ,čia vie
na paskaitos minčių iš
trauka (kaip perduota 
Naujienose):

"Egzistencializmas vėl pa
sidaro aktualus vienatvės ir 
neapsisprendimo problema
tikoje. Apsisprendimas pa
lieka būtinybe egzistencia
listiniam žmogui, nes jei ne
apsisprendi — gal būti ar 
nebūti, nėra jokio skirtumo, 
nes per jį įgauni savo esmę. 
O jei nepasieki to, kuo buvai 
apsisprendęs, tuomet tegali 
būti identifikuojamas tik ki
timu".

FORDO FONDACIJA 
— tai fondas, kurio pel
nas milijonais dolerių 
skiriamas įvairiau
siems mokslo, švietimo 
ir kt. reikalams tirti, 

studijuoti ir paremti. Ne 
kartą yra tekę nugirsti 
užuominų, kad, girdi, 
reiktų ir lietuviškoms 
institucijoms kreiptis į 
tą fondą prašant para
mos. Kad būtų aiškiau su
galvojusiems į jį kreip
tis, pasinaudojame Ford 
Foundation vasario 8 d. 
informacija spaudai, ku
rioje nurodoma, kam ir 
kur duota parama.

Šalia įvairiausių Azi
jos ir Afrikos valstybių 
institucijų, milijonai 
dol. paskirta "kultūrinio 
bendradarbiavimo" su 
Rytų Europos kraštais 
rėmimui. Tąja parama 
yra pasinaudoję: Veng
rija, Jugoslavija, Če
koslovakija, Lenkija.

Toji "mokslininkais ir 
studentais pasikeitimo 
programa" nuo 1957 m. 
fondui jau kainavo 5,1 
mil. dol., tąja programa 
pasinaudojant 625asme= 
nims iš Rytų. Tik 100 
amerikiečių buvo nuvykę 
fondo lėšomis į R. Eu
ropos kraštus žinių pa
sisemti.

Tarp 1957 ir 1962 me
tų vien 330 lenkų moks
lininkai, žurnalistai, te
atralai naudojosi fondo 
stipendijomis, kai tuo 
tarpu tik 30 amerikiečių 
galėjo nuvykti Lenkijon.

Anot Fordo Fondaci- 
jos prez. McGeorge Bun- 
dy, privačių institucijų 
suteikta parama esanti 
lankstesnė ir nenuspal
vinta sugestijonuojan- 
čios propagandos.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

BENEDIKTAS ZABIELA

UAUJAS DVARO PONAS
Ištrauka B. Zabielos romano "Klaida”.

(7)
Nors ir seniai jau buvo indus suplovusi, Te

resiukė vis dar gaišo virtuvėje ir retkarčiais ty
liai prislinkusi prie valgomojo durų, klausėsi, ką 
veikia Pranas. Bet be tylios radio muzikos ir ret
karčiais duslaus Prano kąsulio, ji nieko negirdėjo 
ir negalėjo suprasti, ką jis ten veikia. Neiškentus, 
ir, norėdama atkreipti jo dėmesį, pradėjo išplau
tus indus dar kartą plauti ir garsiai krauti iš vie
nos vietos į kitą.

Kraunamų indų triukšmas nustelbė ne tik Pra
no kosulį, bet ir radio muzikos nebebuvo girdėti. 
Teresiukė manydama, kad jo valgomajame nebė
ra, palikusi indus, drąsiai atidariusi duris įėjo. 
Jos didžiausiam nustebimui, Pranas buvo tiek įsi
gilinęs į savo rašymą, kad jos nei nematė. Ant 
stalo gulėjo keletą knygų. Vienos buvo spausdin
tos, kitos visai tuščios, tik kai kur išgrafuotuose 
lapuose kas nors įrašyta. Pranas vis dar rašė.

— Atsiprašau, — pratarė ji sumišusi.
— O, prašau! — lyg iš miego pažadintas at

sakė Pranas.
— Aš maniau, kad jūs jau išvažiavot.
— Dar ne. Piktžolių ir nepageidaujamų sve

čių sunku nusikratyti.
— Juk jūs nesat nepageidaujamas!
— Bet mažai kieno ir laukiamas.
— Kodėl? — nustebo ji. — Ar kad aš vėla

vau jums paruošti vakarienę?
— Ne, juk vakarienė buvo laiku ir labai ge

rai paruošta. Koks pagrindas taip galvoti?
— Užtai, kad jūs lyginate save su piktžolė

mis.
— Aš gal ir ne, bet kiti.
— Kas kiti? Šeimininkai Andrikoniai?
— O gal ir jie, ką gali žinoti.
— Tai gal jie pyksta, kad jūs išpeikėte dvaro 

karves?
— O ne, jie nepyksta, bet yra dėkingi, nes no

ri savo ūkį padaryti pavyzdiniu, ir jiems nei ma
no, nei agronomo patarimai nieko nekainuoja. Mes 
gauname algas per Žemės Ūkio Rūmus.

— Tad niekas jūsų piktžole ir nelaiko.
— O gal jūs, panele Teresiuke?
— Kas, aš? Kas jums į galvą atėjo?
— Gal jums perdaug darbo, kada svetimų 

žmonių prisideda?
— Dėl jūsų aš galiu virti nors ir kiekvieną 

dieną, man tas visai nesunku.
— O aš vis tik netikiu. Juk jeigu manęs čia 

nebūtų, jums nereikėtų laukti, kol aš išvažiuosiu. 
Ir, manau, susiplovusi indus būtum jau ramiai 
lovoje miegojusi. Ar ne?

— Ne, netiesa. Aš visuomet einu gulti vėlai. 
Baigusi darbą, skaitau arba mezgu.

— O ką jūs skaitot?
— Skaičiau "Brolių Grimų pasakas", "Haufo 

Pasakas", o dabar skaitau "Knygnešio" pirmąjį 
tomą.

— O gal ką iš mūsų naujų rašytojų skaitei?
— Ne.
— Tai kitą sykį vykdamas atvešiu.
— Tikrai?
— Taip, tikrai, nes aš turiu keletą jų per

skaitęs.
— Koks jūs geras, nes man sunku gauti 

knygų! Į, miestelio knygyną nueiti nevisuomet 
galiu.

— O kokias knygas jūs čia turite? — teira
vosi Teresiukė, žiūrėdama į storus Žemės Ūkio 
Rūmų leidinius, kurių puslapiai buvo pilni visokių 
jai nesuprantamų diagramų.

— Šios knygos yra moksliniai Žemės Ūkio 
Rūmų leidiniai, liečia pieninkystę. Kadangi visko 
atsiminti negaliu, tad kartais reikia pasižiūrėti,

— O gal galima man pasižiūrėti? — teiravo 
si Teresiukė.

— Taip, prašau! — ir patraukęs kėdę, Pra
nas pakvietė Teresiukę sėstis šalia savęs.

Paėmusi knygą, Teresiukė atsivertė patį vi
durį, kur rado išbraižytą lentelę su daugeliu skait' 
menų. Jos dėmesį atkreipė vienas sakinys, kurį 
skaitė net kelis kartus. Galop, nesupratusi ir pri
trūkusi kantrybės, sušuko nustebusi:

— Argi gali taip būti.
— Kas gali būti? — paklausė nustebintas 

Pranas.
— Vienas kilogramas miežių atstoja šešio

lika kilogramų šiaudų.
— Taip, atstoja, — tvirtino Pranas.
— Juk šešiolika kilogramų šiaudų tai didžiau

sia krūva! — nenusileido Teresiukė.
— Taip, bet maistingumu lygu vienam kilogra

mui miežių, — nepasidavė Pranas, ir kad geriau 
galėtų paaiškinti Teresiukei, kas parašyta knygoj, 
pasitraukė savo kėdę arčiau prie jos.

Dabar ji juto vyriškį taip arti savęs, kad jo 
plaukų garbanos kuteno jos kaktą ir dvelkė ne
suprantama šiluma.
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Nepriklausomybės keliu
Praslinkus dešimtme

čiui nuo spaudos grąži
nimo ir spalio manifes
to, Lietuvos gyvenime vy
ko daug permainų, žadan
čių skaistesnę ateitį: su
klestėjo lietuvių kultūri
nis gyvenimas, kilo jos 
materialinė gerovė, lie
tuviai pamažu pradėjo 
įsigalėti savo miestuo
se, visur buvo matoma 
pažanga. Tačiau šią gra
žią, visur besireiškian
čią pažangą ūmai sustab
dė 1914 m. vasarą kilusi 
pasaulinio karo audra, 
kuri pirmiausia pradėjo 
siaubti Lietuvos Prūsų 
pasienį.

— Sustojo ramus kul
tūros gyvenimas, ir visa 
išklypo iš paprastųjų pa
žangos vėžių. Plienas ir 
ugnis naikina visa, kas bi 
vo amžių prigaminta. 
Kur stovėjo turtingi 
miestai, tarpo gražiai 
įdirbti laukai, šiandien 
yra belikę nedėguliai su 
pelenais ir nuniokotos so
dybos su griuvėsiais. Di
dis, dar ligšiol neregė
tas karas suvirpino vi
są žmoniją. Pajuto jį ne 
vien tos šalys, kur eina 
kruvinoji gyvatos kova, 
bet visas pasaulis. Karo 
žinias gaudyte gaudome 
visi, baimės paimti lau
kiame nepaprastų atsiti
kimų, maža besirūpin
dami savo kasdieniniais 
reikalais, -- greit į skau
džiąsias tautos opas re
aguojąs A. Smetona 1914 
m. vasarą rašė Vaire.

Rusų ir vokiečių pa
vergtai lietuvių tautai ka
ras, keldamas siaubą, 
slėgdamas ją sunkia var
go ir sielvarto našta, ža
dino ir šviesesnių vilčių, 
kad, karo audrai apri
mus, įvyks permainų, ir 
Lietuvos gyvenimas pa- 
kitės gerojon pusėn. Tą 
skaistesnės ateities viltį 
be perstogės A. Smetona 
puoselėjo lietuvių tauto
je.

Rodos, teisybė reika
lauja, — jis rašė, kad po 
tų krupių žygių, po tos 
pasaulį išjudinusios vėt
ros, tiek kultūros lobio 
išvartaliojusios, tiek jau
nų žiedų pačioje jaunu
mėje nuskynusios, — tap
tų ilgą laiką ramu, švie
su ir giedra. Jei tos vil
ties, skaisčiomis atei
ties spalvomis išpieštos 
nebebūtų, tai žmogus vi
sai nusimintum ir, rasit, 
nebematytum nė gyveni
mo tikslo. Kam dirbti, 
kam vargti, jei griuvė
siai apžels usnimis, var- 
nalėšiais ir kitokiomis 

plktažolėmis, jei nunio
kotosios sodybos nebe
pražys gyvu kultūros žie
du, tiekiančiu žmogui 
poilsio, naujos dvasios

Pirmasis Lietuvos respublikos prezidentas Antanas Smetona

pakvėpto. Gajoj i žmo
gaus siela, sopulių su
spausta, vaduojasi ne 
tuo, kas yra gyvenime, o 
tuo, ko ji trokšta, kad bū
tų. Ji tiki, kad po nelai
mių sužibs laimės švie
sa: kovos tikslas yra juk 
rimtis.

A. Smetona skelbė, 
kad, "kaip kitos šalys, 
taip ir mūsų gimtasai 
kraštas turi teisės tikė
tis būsiąs atlygintas už 
tuos vargus, kuriuos 
vargsta lygiai su kito
mis tautomis, klodamas 
žmonėmis ir turtais au
kas valstybės visumai. 
Nualintas troškaus ka
ro žygio, jis turės atsi
gauti tyresniu oru".

Rusai, kariaudami 
prieš vokiečius,negailė
jo pažadų savo paverg
tosioms tautoms, kad tik 
jas patrauktų savo pu
sėn, ir buvo nuolaides- 
ni jų reikalavimams. Vy
riausiasis rusų karo va
das buvo pažadėjęs len
kams sujungti visus jų 
kraštus, duoti jiems val- 
dymosi ir sprendimo tei
ses ir pripažinti lenkų 
tautai bent kultūrinės vi
sumos pagrindą. Karui 
prasidėjus, ir mūsų at
stovas Martynas Yčas 
Dūmoje reikalavo, kad

Mažoji Lietuva būtų pri
jungta prie Didžiosios, o 
vėliau lietuvių delegaci
ja tuos savo siekius iš
dėstė vyriausiajam karo 

vadui įteiktoj deklara
cijoj.

— Jei tat įvyktų, — 
samprotavo A. Smetona, 
— tai jau būtų didelis 

JŪS ŽUVOT UŽ LAISVĘ

JŪS žuvot už laisvę garbingoj kovoj, 
Gimtosios šalies sakalai!
Per amžius lietuviai minės jus dainoj, 
Garbė jus lydės amžinai.

Jūs žengėt į kovą, nebojot mirties, 
Kad pančiai nuo rankų nukrist’, 
Viltis, kad sulauksim šviesios ateities 
Širdyje kiekvieno sušvist’.

Jau Lietuvai teka laisvoji aušra, 
Ir greitai užges raudonoji žvaigždė. 
Pirmus partizanus jau glaudžia kapai 
Ir gėlės jiems šlama "sudiev".

Bet ne! jūs gyvensit tarp mūs amžinai, 
Tėvynė jūs vardą minės.
Iš kartos į kartą, seni ir jauni 
Daina ir maldoj palydės...

(I§ LNF išleistos knygos "Laisvės Kovų Dainos")

žingsnis pažengtas mūsų 
atgimimo istorijoje: 
krūvon sutapus, būtųdrą 
siau mums judėti ir švie 
siau žiūrėti ateitin. At- 
gautume Klaipėdą, Nemu 

nu siektume jūrą.
Kada ir kaip pasibaigs 

karas, niekas negalėjo 
įspėti, nes karo metu 
daug dalykų neįmatoma, 
tačiau viena buvo aišku, 
jog po karo, kaip ir vi
suomet kad esti, bus 
daug atmainų, ir joms 
reikia būti iš anksto pa- 
siruošusiems. Todėl A. 
Smetona ir ragina savo 
tautiečius būti budrius, 
kad nebūtų užklupti be- 
miegą, sekti kitų tautų 
gyvenimą ir jų buitį ly
ginti su savąja, skelb
tis, kad esame atgiję ir 
privalą daugiau oro savo 
gyvatai. Labai svarbu ir 
tautos vienybė, nes "yra 
atėjusi valanda visoms 
srovėms viena vaga te
kėti ir parodyti tautos 
individualybę". Už ka
ro Lietuvai padarytus 
nuostolius ir eibes, pa
sak A. Smetonos, "tik
ras atlyginimas būtų, jei 
Lietuva susilauktų dau
giau laisvės plėtotis ir 
augti".

Prasidėjus karui, pa
sunkėjo lietuviško dar
bo sąlygos, pakitėjo ir 
pats to darbo pobūdis. 
Vadinamos laisvės me
tais, pasak A. Smetonos 
"mes vėtra ėjome, o 
šiandien patys esame pa 
tekę jos sūkurin. Tada 
veržėmės į visas puses, 
teorijų aukštybėse sklan 
dėme, skelbėme palai
dą individualizmą su jam 
privalomąja "diferenci- 
jacija", sektomis būrė- 
mės ir didžiavomės ne
są panašūs į kitus, ne
stengusius prasimanyti

VASARIO 16
savotiško katekizmo. Nū
dien kitaip: visų rimtas, 
dargi rūstus ūpas, nori
me būti nepartiniai, no
rime spiestis krūvon, iš 
teorijų esame nusileidę 
praktikon, stengiamės 
nutverti gyvenimo pulsą 
it jį pagreitinti. Vieny
bės obalsis ima viršų".

Svarbiausiu lietuvių 
darbo programos klausi 
mu A. Smetona laikė ko 
plačiausią Lietuvos pa
dėties aiškinimą, nes da- 
bar esanti gera proga duo
ti save pažinti rusų vi
suomenei ir kitoms sve. 
Ūmosioms šalims. "Juk 
kasdien kiekvienas, kurs 
seka karo žinias, pirštu 
baksi į mūsų kraštą, bet 
nežino, kas per tauta te
nai gyvena ir ko ji sie
kia". Skatindamas į gy
venimą žiūrėti prakti
ko akimis, A. Smetona 
taip pat pabrėžia, kad 
negalima pamiršti ir te
orijos, nes "ji saugo, 
kad nenusvirtume per
daug į mažmožius ir ne
pražiopsotume bendru-

MINĖJIMAS
[XHT

LST Korp! Neo-Lithuania Chicagoje rengia iš
kilmingą Lietuvos Nepriklausomybės šventės minė
jimą, kuris Įvyks vasario 26 d., sekmadienį. 3 vai. p. 
p. Jaunimo Centro didžiojoje salėje.

PROGRAMA
3 vai. p. p. minėjimo atidarymas. Invokacija — 

GINTAUTAS SABATAITIS, S. J. Paskaitą skaitys 
dr. ALGIRDAS BUDRECKIS, VLIKO valdybos na
rys, kalbės gen. konsulas dr. PETRAS DAUŽVAR- 
DIS.

4 vai. meninė programa, kurią išpildys korpo
racijos jaunieji talentai: piano — Mykolas Drunga; 
duetas — Vyt. Nakas ir Zita Burneikytė; poezija — 
Danguolė šukelytė; deklamacijos — Eglė Juodval
kytė ir Danguolė šukelytė; montažas — Kristina 
Sabaliauskaitė; Lietuvos vaizdai — Uosis Juodvalkis 
ir piano Živilė Keliuotvtė; dainos — Viktorija Braž- 
džionytė, Karolė Domeikaitė, Gina Luneckaitė, Vir
ginija Strasevičiūtė ir Daiva Vaitkevičiūtė; gitara 
— Romas česas.

Visa programa užtruks apie 2 vai. Meninę pro
gramą praves Liucija Virpšaitė.

5 vai. kavutė.
Kviečiamas jaunimas ir visuomenė.

LST Korp! Neo-Lithuania Chicagoje

(Minėjimas turėjo būti atidėtas iš vasario 5 d. 
Į vasario 26 d. dėl sniego audrų Chicagoje) .

Žuvusiems dėl Lietuvos laisvės paminklas, stovėjęs Karo muzie
jaus sodelyje Kaune, kurį komunistai okupavę Lietuvą tuoj nugriovė, 
kad lietuviams jis neprimintų Nepriklausomą Lietuvą.

mos, apimančios reikalų 
visumą". Dienos progra 
ma turi būti ne teore
tiška, bet iš gyvenimo 
patyrimo sudaryta.

— Negana to ar kito 
norėti, negana aukšti ide
alai statyti. Tai padarys 
ti lengva. Visų sunkiau
sia yra pasistatyti toks 
idealas, kurs yra aukš
tas ir betgi įmanomas, 
galimas. Lietuva privalo 
laisvės, lietuviai trokš
ta geresnės ateities; tai 
visi žinome. Bet kokia 
forma, kokiomis sąly
gomis ta laisvė gali įsi 
kūnyti, kiek mes esame 
ją priaugę, tai pareina 
ne vien iš nepastovių ap
linkybių, kurių negalime 
kol kas numatyti, bet ir 
nuo mūsų vidujos kultū
ros ir nuo mūsų mokėji

mo susiklausyti, — 1914 
m. Vaire rašė A. Sme
tona, realiai ir kritiškai 
vertindamas ano meto 
sunkią Lietuvos būklę ir 
ieškodamas tinkamų 
priemonių iš jos išeiti.

(Iš A. Merkelio para
šytos A. Smetonos mo
nografijos)

CHICAGO

• Vasario 16 minėjimas, 
ruošiamas Korp; Neo-Li
thuania Chicagoje, negalė
jo įvykti vasario 5 d. dėl 
didelių sniego pūgų. Minė
jimas atidėtas į vasario 26 
d. toje pat vietoje — Jau
nimo Centre — ir tąja pa
čia programa, kaip skelbia
ma rengėjų skelbimuose.

Lietuvos Valstybės Tarybos pirmininkas A. Smetona su jos prezidiumo 
nariais (kun. J. Staugaičiu, dr. J. Šauliu ir J. Šernu) ir keliais kitais L. 
Valstybės Tarybos nariais 1918 metais Berlyne po pasitarimo, kuriame 
A. Voldemaras buvo numatytas sudaryti pirmąjį ministerių kabinetą
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HELP VVANTED MALĖ

SHEET METAL 
MECHANICS

CLOSE TOLERANCE WORK
BRAKE OPERATOR 

and
SETUP MAN

N. E. FORGE CO.
Cambridge, Mass. (617) 868-6400 

(16-18)

FARM SHOPS, 1NC.
(FINE FOOD & 1CE CREAM)

Litchfield Farm Shops is a young, 
fast growing Conn. group of fine 
food and ice cream shops.

We are looking for men who seek 
an annual income of over $10,000. 
Our management program consisting 
of on the job training runs for a 
maximum of 6 months with fringe 
benefits.

We are seeking men in any field 
who have the ability to learn to 
supervise and control totai opera- 
tions of our business. No financial 
investment necessary.

No seniority, even during training, 
and your progress is solely dependent 
on your own capabilities.

2 I Farm Shops now in operation 
and more under construction.

CALL OR WRITE 
FARM SHOPS, INC. 

pr-ocoNNEL CENTER
BOX 269 

MIDDLEBURY, CONN.
203 — 758-2481

(15-17)

WANTED EXPERIENCED

LATHE HANDS 
GRINDER HANDS 

MILL HANDS
Mušt be able to sėt up work 
from Blue Prints & Close Toler- 
ances.

Jobs With a Future

SPACEMET, INC. 
13471 M t. EIliot 

Detroit, Mich.
313 _ 892-0400

(16-19)

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORP.

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, -tu
rinti daugel metų patyrimo siunčiant

DOVANAS — SIUNTINIUS I USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 

Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos rūšies 
prekių pasirinkimas prieinamom kainom.

Dėl informaijų ir nemokamų katalogų kreipkitės i visus 
mūsų skyrius.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• NEW YORK 3, N. Y. — 39 — 2nd Avenue___ AL 4-5456
• NEW YORK, N. Y. 10011 — 108 W. 14th St. CH 3-3005
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue __ DI 5-6808
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue __ LI 2-1767
• SO. BOSTON 27, Mass. — 327 W. Broadway A N 8-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue TL 6-2674
• CHICAGO, III. 60622 — 2222 W. Chicago Avė. BR 8-6966
• CHICAGO, III 60608 — 3212 So. Halsted St. WA 5-2737
• CLEVELAND, Ohio 44113 — 904 Liter'ary Rd. TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 7360 Michigan Avenue __ VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N. W.

Tel. GL 8-2256
• HAMTRAMCK. Mich. — 11333 Jos. Campau __ GL 7-1575
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Avenue.

Tel. 233-8030, 246-0215
• IRVINGTON 11, N. J. — 762 Springfield Avė ES 2-4685 
« YO,UNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue RI 3-0440
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd.

Tel. A N 1-2994
• LAKEWOOD, N. J. — 126 — 4th Street_____ PO 3-8569
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springfield Avenue BI 3.-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė. LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Main Street___ MU 4-4619
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Street_______ GR 2-6387
• PHILADELPHIA Pa,19122 1214 N. 5th St, PO 3-4818
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter St. FI 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 905 Bank St....... . PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 169 Millbury Street SW 8-2868

IŠ PRAEITIES ARCHYVŲ... 1935 m. Kaune Karo muziejaus so
delyje prie žuvusiems paminklo dedant vainiką Pasaulio lietuvių su
važiavimo proga. Kairėje stovi Draugo redaktorius L. šimutis, prie 
Latvijos lietuvių vainiko neatpažinti studentai, toliau dešinėje stovi 
Dirvos buvęs redaktorius K.S. Karpius ir prel. Krušas.

SHITTT01Į HUŪMOHĖS II PASTABOS

RYŠIAI BE IIKII'inil MALONĖS
Daug rašalo išliejom 

besiginčydami, kaip pa
laikyti ryšį su pavergtu 
kraštu — kaip padėti pa
vergtam lietuviui. Bet iki 
šiol vis nesiseka rasti 
visiems priimtino spren
dimo. Daugumas norime 
susisiekti su pavergtu lie 
tuviu be okupanto tarpi
ninkavimo, bet kur tik 
bandom, visur susidu
riam su okupanto parei
gūnais.

Keistas ir mūsų elge
sys, kai pasikalbama su 
atvykusiu lietuviu —ko- 
liojamasi paskutiniais 

žodžiais, kai kalbamasi 
su okupanto pai eigūnu 1d 
tataučiu -- kodyluoja- 
ma... Suprantamesnis 
būtų priešingas elge
sys. Susidarai įspūdį, 
jog mūsų spauda ir va
dovaują veiksniai norė
tų, kad Lietuvoje vado
vaujančias vietas užimtų 
svetimtaučiai, o lietu
viai liktų pastumdėliais. 
Tokiu elgesiu mes pila
me vandens ant okupanto 
malūno ir alyvos į de
gančias pavergto lietu
vio žaizdas...

Šiandien okupuotos 
Lietuvos spauda mirga 
kitataučių pavardėmis, 
užimančių vadovaujan
čias vietas. Štai keletas 
išti’aukų iš vilniškės 
"Tiesos": Irena GUSE- 
VA, P. RUKASUJEVAS, 
S. KOČETOVAS, Euge
nija KARANLIOVA, F. 
KOZAKOVA, MOROZO
VAS, A. GUSLAJEVAS, 
KORBOČINSKAJA. Visi 
jie užima vienokias ar 
kitokias vadovaujančias 
vietas. Rajonų kompar
tijų pirminiai sekreto
riai: A. TUJEZOVAS,Go 
SIMONENKA, S. BOL- 
DAREVAS. Fijonierių 
ūkio vadovas K. KARPO
VAS. Filmo ''Atsitiki
mas traukinye" režisie
riai: D. KLEINAS ir SO 
BOTA. Vilniaus apdailos 
statybų direktorius VIa 
dimiras ZINOVJEVAS. 
Vilniaus skaičiavimo ma
šinų gamybos direkto
rius B. BORISĄ. Molė
tų milicijos viršininkas 
V. KONDRAŠOVAS. Ute
nos rajono kompartijos 
inspektorius F. VASIL
JEVAS ir t.t. Tai tik ma
ža dalelė tų, kurie vieno
kiu ar kitokiu būdu už ko
kius nors atsižymėji- 
mus, būna paskelbti spau
doje. Reikia neužmiršti 

kad okupantas kitataučių 
skelbti nemėgsta. Šian
dien Lietuvą yra užplū
dę rusai savo — "spe
cialistais". O mūsų stu
dentija siunčiama į Ka
zachstaną prie darbų. 
Bet ar laisvojo pasaulio 
lietuviškoji spauda šau
kia, kad Lietuvoje vyk
domas genocidas, ar ra
šome į svetimą spaudą 
apie mūsų kraštą užplū
dusius "specialistus", 
ar duodame konkrečius 
pavyzdžius išvardinda
mi tų "specialistų" pa
vardes, užimamas vie
tas? Ne. Ar aiškinam lais 
vajam pasauliui, koks 
žiaurus genocidas įvyk
dytas Rytprūsiuose, kur 
ne tik panaikintos visos 
lietuviškos mokyklos, 
bet ir visiems krašto vie
tovardžiams duoti nauji 
rusiški vardai ir pats 
krašto pavadinimas iš
brauktas ne tik iš žemė
lapių, bet ir iš dokumen
tų? Kodėl mes tylime?..o

Ne kartą esame paty
rę, kad okupantas yra 
jautrus išeivijos spau
dai ir darbams. Daug 
kur, kai tik mes stipriau 
paremiam pavergto lie
tuvio balsą, okupantas su
silaiko nuo savo užmojų, 
kartais gal tik laikinai, 
laukdamas palankesnio 
momento, bet svarbu, 
kad paveikti galima. Tad 
šioje plotmėje ir turime 
ieškoti palaikymo ryšio 
su kraštu ir stengtis 
padėti pavergtam lie
tuviui. Šia kryptimi dar
bai turėtų maždaug taip 
grupuotis:

* Šiuo metu svarbiau
sias uždavinys, kad Bal
tijos Valstybių pavergi
mo byla būtų iškelta 
Jungtinėse Tautose ir 
ten apginta. Šiam darbui 
turime nesigailėti nei 
laiko, nei lėšų.

* Turime persiorgani
zuoti į vieną nesrovinį 
vadovavimo - koordina
vimo veiksnį, įtraukiant 
naujas jėgas, visai at
metant tęstinumo mitą.

* Gerbti privačią vi
suomeninę iniciatyvą ir 
ją remti.

* Skubiai išleisti doku
mentuotą anglų kalba lei
dinį dėl Rytprūsiuose 
įvykdyto genocido ir kiek 
galima plačiau jį pa
skleisti.

* Atidžiau sekti gyve
nimą Lietuvoje, tiksliau 
ir greičiau skelbti spau
doje okupanto kėslus ir 
jo daromas skriaudas lie
tuviui ir Lietuvai.

* Nustokime kolioję 
pavergtą lietuvį, nes ir 
po raudonais marški
niais plaka lietuviška šir
dis. Nešiūlau jįkodyluo- 
ti, kaip kad kiti daro, bet 
būkime santūresni ir tei
singesni.

DIRVOS NOVELĖS 
KONKURSAS

TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 
temą, turinį ir 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: 1967 metų 
balandžio 30 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 1967 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 
500 dol.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

nuoš irdžiausiais sveikini
mais persiformavusiam Vy
riausiam Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetui — ALB 
P h i 1 a delphijos apylinkės 
valdyba siunčia čekį $600 
sumoje, linkėdama įjungti 
visą Amerikos Lietuvių 
Bendruomenę — Lietuvos 
laisvinimo akcijon, per ją 
išjudinti visus užsnūdusius 
ir vesti kovą visais fron
tais, nuo Kalifornijos iki 
New Yorko, nuo Chicagos 
iki Floridos.

N u o š i r džiausiai Jūsų: 
Juozas Ardys — pirminin
kas ir P. Didelis — iždinin
kas.

Tautos Fondo valdyba 
širdingai dėkoja.

* KOLUMBIJOS val
džia išleido įstatymą 
draudžiantį laisvą dole
rio judėjimą krašte. Vi
si turėję dolerius ar ki
tą svetimą valiutą turėjo 
per 20 dienų atiduoti 
bankui. Dabar į kraštą 
doleriai gali įeiti, bet jie 
turi būti iškeisti banke 
į pezus. Dolerio išsiun
timas iš krašto drau
džiamas. Dėl šio įstaty 
mo didelį smūgį pajuto 
spauda ir knygos iš sveti 
mų kraštų.

ŠACHMATAI

* BOSTONO TARP- 
KLUBINĖSE rungtynėse 
Lietuvių B. komanda ne
seniai įveikė B lygos pir 
mūną — Harvardo uni
versitetą 4-1. Va
sario 3 d. vėl laimėjo su
dorojus Bostono univer 
sitetą sausai 5-0! Taš
kus gavo: W. Shakalis,
N. Gutting, K. Makaitis, 
S. Girnius ir Br. Skra- 
bulis. Lentelėj rikiuoja
si: Suffolk 5-0,Harvard 
5-2, Lithuanian & Har- 
vard Club po 4-3. Viso 
9 komandos.

* M.I.T., praeitąmėn. 
laimėjo visos Amerikos 
tarpkolegines varžybas, 
įvykusias Penn Statė uni
versitete. Dalyvavo 27 
universitetai. Vasario 10 
d. M IT rungiasi su Lietu 
vių I, So. Bostono L.P0 
D-joj.

* WORCESTERY nuo 
praeito rudens tarpklu- 
binėse varžybose daly
vauja lietuvių komanda 
— "Maironio Parkas". 
Joje žaidžia: A. Šar- 
kauskas, J. Pipiras, P. 
Grigalauskas ir St. Šur- 
kus. Pirmąjį ratą baigė 
trečioj vietoj drauge su 
Statė Mutual.

VCanted F.xperienced
D1 F. MAKERS 

OI E REPAIRMEN 
TOOLROOM HELP

Mušt have job experiet>ce. Full or 
part time. Apply Thonias Die A 
Stamping. Ine.. 2 170 Walton Blvd.. 
Pontiac, Mich. (16-18)

P. Puronas

AUKA TAUTOS FONDUI
JAV LB Philadelphijos 

apylinkės valdyba L. I. Tau
tos Fondui šitaip rašo: su

PUNCH PRESS OPERATORS
We need punch press operators for our day shift 
(7 A.M. - 4:30 P.M.). Our press operators have been 
working more than 50 hours for the Icrst five yeats, 
vvith an average hourly rate of $2.49. We also offer 
top fringe benefits.
Call 334-31 14. There's no toli charge. We are only 30 
minutes from Bridgeport on the Parkway or Turnpike. 

LAMINATED SHIM COMPANY, INC.
48 UNION ST., GLENBROOK, CONN. (15-17)

LAISVĖS KOVU DAINOS
"žūtbūtinių kovų atvangomis, kraupiuo

se mirties šešėliuose gimė šios neviltingų ko
vų dainos. Gūdžioj prieblandoj, mirtinų pa
vojų grėsmėj jas kūrė, rašė, perrašinėjo ir 
net spausdino kovūnai, kurių®vardų jau nie
kas nebesužinos".

ši knyga tai kuklus, bet ir gražus laikinas paminklas 
mūsų žuvusiems partizanams.

★

Šis leidinys, 1962 m. išleistas L. N. F. ir reda
guotas poeto JONO AISČIO, ypatingai rekomen
duotinas įsigyti Vasario 16 proga.

KAINA — 5 DOL.
Rašvkite:

DIRVA,
6907 Superior Avė.,
Cleveland, Ohio 14103
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CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• A. L. T. Sąjungos Cle

velando skyriaus naujai iš
rinktoji valdyba vasario 5 
d. Dirvos patalpose įvyku
siame posėdyje pasiskirstė 
pareigomis; K. S. Karpius
— pirm., K. Karalis ir Ant. 
Nasvytis — vicepirm., V. 
Stuogis — sekretorius ir V. 
Blinstrubas — iždininkas.

Posėdžio eigoje valdyba 
apsvarstė naujų sumanymų 
ir skyriaus veiklą liečiančių 
klausimų eilę.

• P. Kazakas, Dirvos, 
skaitytojas Clevelande, bu
vo išsiuntęs eilę laiškų JAV 
senatoriams, prašant bal
suoti prieš JAV-Sov. S-gos 
Konsularinės sutarties ra
tifikavimą. Gautus atsaky
mus jis pristatė Dirvai. Tai 
panašūs laiškai, kuriuos se
natoriai išsiuntinėjo vi
siems rašiusiems laiškus ir 
tų senatorių nusistatymas 
jau yra viešai paskelbtas ir 
žinomas.

Senatorius Thomas J. 
Dodd yra griežtas ir nepa
lenkiamas kovotojas prieš 
bet kokias nuolaidas ir su
siartinimo kėslus su Sov. 
S-ga. Ir iš konsularinės su
tarties jis nesitiki nieko 
kito, tik komunistinių šni
pų padaugėjimo.

Panašias mintis reiškia 
senat. Kari E. Mundt.

Tik senat. J. W. Ful- 
bright yra kitokios nuomo
nės ir savo . mintis remia 
tuo, kad toji sutartis ge
riau apsaugosianti JAV tu
ristų saugumą keliaujant 
po Sov. S-gą. Sutartis savo 
turiniu ir frazeologija nesi
skirianti nuo kitų panašių 
sutarčių su kitais kraštais. 
Jo manymu, sutartis bū
sianti naudinga Amerikai.

PAJAMŲ MOKESČIŲ
BLANKAI PILDOMI

7 dienas į savaitę 
Friendly Flower Shoppe 

krautuvėje, 6900 Superior 
Avė., telef. 431-6339.

Darbo valandos: pirmad. 
iki penktad. — 4 vai. p. p. 
iki 9 vai. vak. šeštad. — 12 
vai. iki 9 vai. vak. Sekmad.
— 9 vai. iki 6 vai. vak.
Kitu metu - pagąl susitarimą.

Čia pildydami pajamų 
mokesčių blankus galite su
sikalbėti lietuviškai.

Solistas STASYS BARAS Vasario 16 minėjime Clevelande išpil
dys meninę programą. Iškilmingas minėjimas Įvyks ŠĮ sekmadienĮ, 
vasario 12 d. 4 v.p.p. Naujosios parapijos salėje, 18022 Neff Road. 
Pagrindinę kalbą pasakys Tautos Fondo pirmininkas prel. Jonas 
Balkūnas; Minėjimą rengia ALT Clevelando skyrius. Visi lietuviai 
kviečiami atsilankyti.

STATĖ OF OHIO

ŠHCDtitrc ©epartmcnt
OFFICE OF THE OOVEF^NOR

OolamkuA

f R O C L AM AT I O N

LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY

FEBRUARY 16, 1967

VHEREAS, on February 16, 1918, 123 years after the fall of 
the Lithuanian Empire, the Lithuanian Council gathered in its ancient 
capital of Vilnius, proclaimed Lithuania an Indpendent Republic; and

VHEREAS, Lithuania’s sovereignty, although temporarily violated 
by the forced presence of Soviet Union's military forces on Lithuanian 
soil, continues to be recognized by the United Statės; and

VHEREAS, the large number of American citizens of Lithuanian 
descent who have established homes in Ohio, are planning to coninemorace 
Lithuanian Independence Day in public observances in several cities in 
the Statė of Ohio, February 12, 1967; and

VHEREAS, the Statė of Ohio recognizes the stable character of 
our Lithuanian citizens and their notable contrlbutions to our statė 
and our nation:

NOV, THEREFORE, I, James A. Rhodes, Govemor of the Statė of Ohio, 
do hereby designate February 16, 1967, as

LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY

in Ohio and invite all our citizens to join with their neighbors of 
Lithuanian descent in appropriate ceremonies in observance of the Re- 
storation of Independence of Lithuania and in honor of the sacrifices 
of the Lithuanian people in attaining their freedom and their aspira- 
tions to overthrov the Soviet tyrants.

IN VITNESS VHEREOF, 
I have hereunto subscribed 
my name and caused the Great 
Seal of the Statė of Ohio to 
be affixed at Columbus, this 
lst day of. February, in the 
year of Our Lord, One Thousand 
Kine Hundred and Sixty-Seven.

_♦ LB I-OS AP YLIN
KES VALDYBA jau bai
gė išsiuntinėti apylinkės 
ribose gyvenantiems lie
tuviams Reg. kvitus LB 
solidarumo įnašo reika
lu.

Valdyba prašo visų lie' 
tuvių, kurie esate gavę 
tuos kvitus, neatidėlioti 
ir vasario mėn. bėgyje 
įnešti Lietuvių Bendruo
menei tą mažą metinį 
solidarumo įnašą. Jūsų 
įneštas doleris yra pa
naudojamas tik lietuviš
kiems reikalams ir lietu 
viiii patekusiam į vargą. 
Užsimokėti galima ir 
valdybos nariams, bei 
kiekvieną sekmadienį po 
liet, pamaldų šv. Jur
gio parap. salėje.

Šios kadencijos valdy
ba jau yra atidavusi virš 
tūkstančio dol. Štai kele
tas paminėtina: P. Jau
nimo Kongresui, Tautos 
Fondui, Liet. Enciklope

dijai, Dirvai, kanklinin
kėms, lit. mokyklos pa
žangiesiems mokiniams
3-jai Dainų šventei, Dai
navos stovyklai, 16 va
sario gimn., prel. Kru
pavičiaus minėjimui, Mu
zikologijos Archyvui, 
Lietuvos laisvės sukili
mo minėjimui, Kultūros 
Fondui, Balfui. Viso iš
dalinta 1109 dol.

• IŠVYKĘ P. AMERI
KON PLB valdybos atsto
vai — St. Barzdukas.M. 
Lenkauskienė ir Liet. 
Fondo Tarybos narys dr. 
E. Lenkauskas, kurie ne 
tik dalyvaus P.A. Lietu
vių kongrese ir P. Jau
nimo Metų uždaryme, bet 
aplankys mūsų brolius ir 
seses — Venezueloje, 
Brazilijoje, Kolumbijo
je, Argentinoje ir Urug
vajuje. Jie grįžta į Cle- 
velandą vasario 15-16 
d. ir vasario 19 d. po liet > 
pamaldų Lietuvių salėje 
pakviesti LB I-os apyl. 
valdybos padarys prane
šimą apie įvykusį kon
gresą, tenykštį lietuvių 
gyvenimą, nuotaikas ir 
veiklą. Pranešimas bus 
iliustruojamas nuotrau
komis.

Valdyba kviečia visus 
dalyvauti. Jaunime, at
silankyk, nes išgirsite 
apie P. Amerikos jauni
mo gyvenimą, jų veiklą 
ir kt.
• LIETUVIŲ TAUTI

NES SĄJUNGOS Cleve
lando sk. savo metinia
me susirinkime palietęs 
liet, jaunimo ir švietimo 
problemas , nepamiršo 
ir lituanistinių mokyklų. 
Lit. mokykla yra pagrin
das lietuvybės ugdyme ir 
išlaikyme, lit. mokyklų 
išlaikymas bei rėmi
mas turi rūpėti ne tik mo
kinių tėvams, bet kiekvie
nam lietuviui ir_lietuviš- 
koms organizacijoms.

Susirinkimas iš savo 
iždo Clevelando lituanis- 
tinėm mokyklom pasky
rė po 25 dol. Tai sekti
nas pavyzdys, kad ir ki-
tos liet, organizacijos 
laike metinių susirinki
mų atkreiptų į tai dė
mesį ir paremtų litu
anistines mokyklas.

F.E.

DAYTON
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Daytono lietuviai Lietu
vos Nepriklausomybės pa
skelbimo 49 metų sukaktį 
minės vasario 19 d.

10 vai. ryto Šv. Kryžiaus 
bažnyčioj bus atlaikytos 
pamaldos už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės ir jų gar
bei padėtas vainikas prie 
Trijų Kryžių šventovės. 3 
valandą, parapijos salėj 
įvyks iškilmingas posėdis ir 
meninė programa.

Pagrindinę kalbą pasa
kys inž. Algis Zaparackas iš 
Detroito, Mich. Meninę pro
gramą išpildys vietinės jė
gos: Lietuvos Vyčiai, para
pijos choras ir kiti.

Po minėjimo, daytoniškių 
ponių parengti bendri už
kandžiai.

Minėjimą rengia L. R. K. 
Draugijų Sąryšis. f d j)

MIRĘ
CLEVELANDIEčIAI
• Ignas Visockas, 86 m. 

amžiaus, gyv. 20400 South 
Lake Shore Blvd., mirė pū
gos metu kasdamas sniegą. 
Po pamaldų N. parapijos 
bažnyčioje, velionis palai
dotas vasario 9 d. Kalvari
jos kapinėse.

• Jonas W. Babrauckas, 
gyv. 4215 E. 96 gt., mirė 
Clevelande ir po pamaldų 
Šv. Jurpio parapijos bažny
čioje vasario 9 d. palaidotas 
Kalvarijos kapinėse.

Mirusiųjų laidotuvė m i s 
rūpinosi Jakubs & Son lai
dotuvių įstaiga.

• AFDRAUDOS reika
lais geriausius patarna
vimus gausite kreipda
miesi į Z. Obelenį tel. 
531-2211.

HELP WANTED MALĖ

MACHINISTS 
ENG1NE LATHE 
TURRET LATHE

Day shift, usual benefits. Stea- 
d.y work, mušt be able to read 
Blue Prints and do own set- 
ups.
Cleveland Mixer Co.

'26061 Cannon Rd.
Days 232-5630 

Evenings 371-3359

PARDUODAMAS NAMAS
4 miegamieji — 1 apa

čioj. Grovewood rajone. Sa
vininkas išsikrausto. Priva
lo parduoti. $12,800.

Tel. 752-3400.

PARDUODAMI NAMAI
Beveik naujas namas, 2 

miegamieji žemai, padalin
tas rūsys, 2 automob. gara
žas. Sklypas.

šešių kambarių vienos 
šeimos namas. Pilnas rūsys. 
2 garažai, nebrangus, prie 
pat 185 gt.

Plytinis, 3 miegamieji, 
tuščias, pilnas rūsys, gara
žai.

Mažas namas, bet didelis 
sklypas prie E. 185 gt. Pra
šo $12,500.

Mūrinis, 2 miegamieji 
apačioj, 2 — viršuj. Įreng
tas rūsys, garažas. Patogi 
vieta.

10 šeimų apartamentas 
netoli Neff Rd. Geros paja
mos.

Norintieji pirkti, parduo
ti ar išmainyti prašome 
skambinti
EAST SHORE REALTY 

Juozas Mikonis — Realtor 
Notary Public 

United Multiple Listing 
Service

780 E. 185 gt. Tel. 481-6900 
arba KE 1-2190

* PRIEŠ ATNAUJIN
DAMI savo namų ar au
tomobilių draudimus, pa
lyginkite savo mokestį 
paskambindami V. Gied
raičiui tel. 944-6835.

HELP WANTED MALĖ

THE
CLEVELAND 
PNEUMAT1C 

Tool Co.
3784 E. 78 St. 

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components 
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HOR1ZONTAL 
BORING 
M1LLS

TURRET 
LATHES

GAR TURRET 
LATHES
ENG1NE 
LATHES
MILLING

MACHINES
RADIAL 
DR1LLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
GAUSITE GERĄ VALANDINI 

ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

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

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you. (17-18)

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

WANTED AT ONCE
JOURNEYMEN 

MACHINISTS 
Experienced Milling machine opera
tors and general machinists. 
Mušt be able to sėt up work from 
Blue Prints & Tolerances. 
Steady overtime, all benefits, good 
starting rate, long range aircraft 
programs. Write:

A. W. HECKER CO. 
7100 Euclid Avė.

Cleveland, Ohio 44103 
or phone 1-216-881-3700 

An Equal Opportunity Employer 
(16-22)

WANTED AT ONCE 
1ST CLASS 

ALL AROUND 
MACHINISTS 

TOOL MAKERS 
With job shop experience 

Steady work, ample overtime, 
many fringe benefits.

E & W TOOL
3555 W. 69th St.

Cleveland, Ohio
216 — 651-5335

(13-19)

M1LKMAN
Prosperous established home 
delivery Milk Route is avail- 
able. Experience not necessary. 
East Side station. Married 
preferred, all benefits. Call be- 
tween 9 and 4 p. m.

883-0700
(17-19)

ELECTRICIAN

American 
Monorail

OPPORTUNITIES
for

PRODUCTION
and

MAINTENANCE 
ELECTRICIANS

Permanent position vvith manu- 
facturer material-handling equip- 
ment. N«w 2-yr. union contract. 
With excellent company fringe 
benefits.

APPLY IN PERSON

American Monorail Co.
IIII E. 200 486-5000

An Eauol Opoortunlty Employer



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BERNARDAS BRAZDŽIO
NIS — SUKAKTUVI

NINKAS

Poetui Bernardui Braz
džioniui š. m. vasario 2 d. 
sukako šešios dešimtys me
tų. Kaip iš Los Angeles 
mums pranešama, Bernar
das Brazdžionis buvo vie
nas iš labai nedaugelio tų 
įžymiųjų mūsų veikėjų ir 
rašytojų, kuris griežtai at
sisakė ne tik pats ruošti 
savo šešių dešimtų metų su
kakties minėjimą, bet ne
sutiko, kad ir kiti jam 
ruoštų "paminėjimus”, ku
rie pastaraisiais laikais lie
tuvių tarpe pasidarė labai 
dažni, labai iškilmingi ir ne 

PADĖKA
Mirus mano brangiam vyrui

A. A.
SIMANUI BARANAUSKUI, 

reiškiu padėką klebonui kun. J. Angelaičiui, lai
dotuvių direktorei Jakubs, broliui Feliksui, sese- 
rei Adelei Kančienei, karsto nešėjams, abiejų 
šeimų giminėms, kurie kuo nors prisidėjo laido
tuvių metu, ir visiems artimiesiems už pareikš
tas man užuojautas;

Marė Baranauskienė ir šeima

Mūsų mylimam

Inž. VYLIUI VASIULIUI
mirus, didžiame skausme pasilikusiems 

tėvams SOFIJAI ir ADOLFUI ir sesu

tei DALIAI VASIULIAMS reiškiame 

nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime

Genė ir Kazys Trečiokai 
ir

Laima, Romas ir Audra 
Petruliai

Brangiam tėvui 
A t A

LEOPOLDUI KRUMPLIUI
mirus, kolegai VALENTINUI KRUMPLIUI, šei
mai ir artimiesiems nuoširdžiai užjaučia

Korp! Neo-Lithuania 
Clevelande

Detroito Lietuvių Namų Draugijos nariui

A t A

PRANUI MISIŪNUI 
mirus, jo šeimai ir artimiesiems nuoširdžią užuo

jautą reiškia

D. L. Namų Draugijos Valdyba

kartą baisiai banalūs.
Nežiūrint to, Los Ange

les Dailiųjų Menų Klubas 
savo nariui šešiasdešimtojo 
gimtadienio proga paruošė 
ir įteikė draugišką adresą 
su eiliuotu tekstu, kuriuo 
visi klubo nariai pasveiki
no poetą. Kaip girdėti, atei
nantis klubo pobūvis bus 
daugiausia paskirtas didžia
jam lietuvių tautos poetui 
pagerbti kuklioje savybėje. 
Rašytojo vertė ir didybė 
glūdi ne iškilminguose su
kaktuvių minėjimuose ir ne 
dėl to ir ne tada, kai jam 
sukanka tam tikras metų 
skaičius.

• Dr. Juozas Rimvydas 
Vaišnys pakeltas į Yale 
universiteto pritaikomojo 
mokslo ir inžinerijos asso- 
ciate profesorius. Jo darbo 
sritis yra geofizika.

Chicagoje kovo mėn. jis 
darys pranešimą Amerikos 
Fizikos Draugijos suvažia
vime. Dr. Vaišnys yra San
taros - šviesos Federacijos 
New Yorko skyriaus pirmi
ninkas.

* SLA LOS ANGELES 
75 kuopa iš savo paja
mų parėmė Dirvą atsiun
tus 7 dol. iš parengimo 
pajamų.

Melbourne sausio 14 d. suruoštoje jūros dienoje kalbėjo Mažosios 
Lietuvių Bičiulių draugijos atstovas A. Pocius. Kai čia Amerikoje 
siaučia šalčiai ir sniego pūgos , Australijoje šiuo metu yra vasara.

Klaipėdietis dr. Valteris Didžys, ilgus metus Klaipėdoj pirminin
kavęs Lietuvos buriuotojų draugijai, su savo jachta buvo laimėjęs 
daug prizų. Po karo emigravęs Australijon, pasiliko aktyvus lietu
viškoje veikloje, išaugino sūnų lietuviškoje dvasioje, taip pat didelį 
mėgėją buriuoti. Nuotraukoje dr. V. Didžys suruoštoje Melbourne 
jūros dienoje, sausio 14 d., kalba apie Klaipėdos vaidmenį Lietuvos 
gyvenime. Kairėje stovi lietuvių jūrų skautų vadovas A. Gabas.

* TĖVŲ JĖZUITŲ 
leidžiamo religinės ir 
tautinės kultūros mėne
sinio žurnalo ” Laiškų 
lietuviams” radakci- 
niam kolektyvui padidė
jus, bus plečiamas ir gi
linamas žurnalo turinys, 
kas antrame numeryje 
plačiau pagvildenant vie
ną kurią nors įdomią ir 
aktualią gyvenimo temą. 
Balandžio mėn. numeris 
daugiau apsistos prie 
šiais laikais labai reikš
mingų komunikacijos 
priemonių ir jųjų įtakos 
žmonėms. Friešvasari- 
nio birželio numerio pus
lapiai atsivers žmonių 
pamėgto laisvalaikio te
mai.

Dabartinį žurnalo re
dakcinį kolektyvą suda
ro: vyr. red. K. Trima
kas, S.J., J. Borevičius, 
S.J., B. Bulotaitė (techn. 
red.), G. Ivaškienė, Alg. 
Kezys, S.J (fotografijų 
red.), V. Kleiza, A. ir 
A. Liulevičiai, G. Saba- 
taitis, S. J. ir J. Vaiš
nys, S. J.

IE SKOMĮMM*
• Eleonora Simonavičiūtė 

iš Šeduvos, ieško savo 4-rių 
brolių Simonavičių : 
Izidoriaus, Alekso, Prano ir 
Benedikto, gyvenusių De
troite. Minėti Simonavičiai 
emigravo į U. S. A. prieš 
Pirmąjį Pasaulinį karą. Vi
si kilimo iš Šeduvos. Jau
niausias iš jų brolis, Bene
diktas Simonavičius, prieš 
Didįjį karą gyveno: 9556 
Oakland St., Detroit, Mich.

Broliai Simonavičiai, ar 
jų pažįstami, maloniai pra
šomi atsiųsti adresus S. 
Dėdjurgiui: . 8251 Clover- 
lawn, Detroit, Mich. 48204, 
arba skamb. telefonu: WE
4-9612, už ką Eleonora Si
monavičiūtė bus jum dė
kinga.

DETROIT

METIKIS SUSIRINKIMAS
Sausio mėn. 11 d., šešta

dienį, 5 vai. 30 min. p. p. 
yra šaukiamas A. L. Tauti
nės Sąjungos Detroito sky
riaus metinis narių susirin
kimas.

Po susirinkimo, 7 vai. 30 
min., kartu su Korp! Neo- 
Lithuania Detroite nariais, 
bendraminčiais ir draugais 
bus paminėta Vasario 16 
diena. Trumpą žodį tars 
paskutiniojo, Nepriklauso
mos Lietuvos Seimo vice
pirmininkas Alfonsas Gil- 
vydis. Po to meninė dalis ir 
rodomas trumpas iš Lietu
vos filmas.

Po oficialios dalies — vai
šės. Kviečiame visus kuo 
s k a i 11 ingiau atsilankyti. 
Vaišių kaina 2 dol.

Skyriaus Valdyba

• ”DIDIS TENORAS ATĖ
JO” rašo Stasys Santvaras 
Aidų 1 nr. ”Mes, mažos tau
tos saujelė, neturime ne sa
vo teatrinių agentūrų, nei 
pakankamom lėšom aprū
pinto garsinimų aparato, o 
gal net ir noro savo talen
tus pastūmėti aukštyn ir 
priekin. Tad ir Stasys Ba
ras tuo tarpu tėra tik mūsų 
vienų dainininkas. Jeigu jis 
būtų italas, prancūzas ar 
vokietis — nūdien jis būtų 
pasaulio garsenybė”.

Kad Stasys Santvaras 
nepataikau jo, o teisybę sa
ko, gali kiekvienas įsitikin
ti ne tik retomis progomis 
klausydami Stasio Baro 
koncertų, bet ir įsigydami 
jo operų arijų plokštelę.

Pirmoji šio įžymaus mū
sų tenoro plokštelė gauna
ma DIRVOJE. Jos kaina — 
stereo — 7 dol., mono — 6 
dol.

Užsakant pridėkite 25 c. 
pašto išlaidoms.

CHICAGIŠKES 
NUOTRUPOS

Sniegas, sniego, sniegui, sniegą, sniegu... tas žodis vyravo 
visuose chicagiškių pokalbiuose. Ir nenuostabu. Per paskutines 11 
dienų tos baltos medžiagos iškrito net 36 coliai. Tai yra daugiau 
negu normaliai iškrenta per visą žiemos sezoną. Meteorologai aiš
kina, kad dėl to kaltos žemo slėgimo sritys, atslinkusios pas mus 
iš Pacifiko. Jos pritraukė drėgno oro mases iš Meksikos įlankos 
ir audra gavo jai reikiamos amunicijos. Taigi, sniegas nebuvo chi- 
cagiškis, bet importuotas.

Sausio 26-27 dienos audra per 29 valandas Chicagą apklojo 
23 colių danga, tuo būdu sumušdama visus rekordus. (1930 metais 
per 48 valandas buvo iškritę 19,2 colių, o 1939 m, per 24 valandas 
— 14,9 coliai sniego). Po pirmosios (sausio 26 d.) audros meteoro
logai aiškina, kad tiek daug sniego vienu ypu pasitaiko tik kartą 
per šimtmetį. Kai laikraščiai tai paskelbė, vėl pradėjo snigti ir jau 
atrodė, kad meteorologai turės savo teigimą modifikuoti. Jų lai
mei, sniego tą syk iškrito tik 6 coliai, o šias eilutes rašant pasi
baigė trečioji iš eilės audra su 8 coliais.

Kurį laiką atrodė, kad Chicagai suparaližuoti visai nereikia 
atominės bombos. Užteko dviejų pėdų sniego ir milijono automo
bilių, kurie, patys negalėdami judėti, sustabdė visą kitą judėjimą. 
Krutuvėse pritrūko šviežio pieno ir duonos, kur ji pasirodė — buvo 
išpirkta daugiau negu normaliai reikėjo. Daug kas negalėjo pasiek
ti savo darboviečių ar namų. Nebuvo pašto. Miesto valdžia buvo 
aršiausiai kritikuojama, cituojami Montrealio ir Maskvos pavyz
džiai, kur sniegas greičiau nukasamas. Buvo herojiškų atsitikimų, 
kai susilaukta pagalbos iš ten, kur nesitikėta, o kiek pykčio tarp 
kaimynų dėl pastangų sniegą nustumti į kito ‘teritoriją’... Dar 
sniegti, tačiau už kiek laiko liks tik prisiminimas ir ateičiai ati
dėti sekmadieninių laikraščių specialūs priedai: "TheGreatSnow- 
storm of ’67.” (vm)

PATERSON

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Vasario 16 d. minėjimas 

šiais metais įvyks sekma
dienį, vasario 19 d.

10 vai. 30 min. bus pa
maldos šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje, 147 Mont- 
gomery PI., Paterson, N. J.

2 vai. p. p. Lietuvių Pilie
čių Klubo salėje įvyks iš
kilmingas susirinkimas, kur 
numatyta įdomi ir įvairi 
programa. Pagrindinę kalbą 
pasakys jaunas, bet jau 
stipriai besireiškiąs visuo
meninėje veikloje, studen
tas Vytautas Radzivanas iš 
New Yorko. Meninėje daly
je girdėsime solistę Oną Zu- 
bavičienę, muziką Algirdą 
Kačanauską, deklamatorius 
ir kt. Įėjimas nemokamas. 
Norintieji galės paaukoti 
Lietuvos laisvinimo reika
lams.

Patersono ir apylinkės 
lietuviai kviečiami daly
vauti. Piliečių Klubo salės 
adresas: 62 Lafayette St., 
Paterson, N. J.

šventei Rengti Komitetas

CAMBRIDGE

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Lietuvos Nepriklausomy

bės dienos minėjimas įvyks 
vasario 12 dieną, 8 vai. 30 
min. bus Šventos Mišios, 
kurias atnašaus klebonas 
kun. S. Saulėnas už ken
čiančią Lietuvą. 2 vai. po, 
piet — pamaldos skirtos 
pavergtai Lietuvai prisi
minti ir už ją pasimelsti. 
Po pamaldų 2 vai. 30 min. 
parapijos salėje įvyks iš-, 
mingas Vasario 16-tos mi
nėjimas.

Minėjimo programoje da
lyvaus parapijinės mokyk
los mokiniai, smuikininkai 
kun. V. Valkavičius ir Iz. 
Vasyliūnas, pianistas Vyte
nis Vasyliūnas ir solistė 
Daiva Mongirdaitė. Pagrin-. 
dinę kalbą tema "Lietuvy
bės žudymas” pasakys Ele
na Vasyliūnienė: Savo žodi 
tars ir klebonas kun. Saulė
nas. Po minėjimo dalyviai 
bus maloniai pavaišinti 4- 
tos kuopos Moterų Sąjun
gos narių. Bus pasišneku
čiuota ir pasidalinta įspū
džiais. Maloniai kviečiami 
visi į minėjimą atsilankyti.

BOSTON

VASARIO 16-TOS 
PROGRAMA

Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 49 metų su
kaktį Amerikos Lietuvių 
Tarybos Bostono skyrius 
rengia vasario 19 dieną.

Programa: 10 vai. ryto 
Šv. Petro lietuvių parapijos 

bažnyčioje pamaldos. Orga
nizacijos prašomos dalyvau
ti su vėliavomis. Vėliavoms 
vadovauja Amerikos legio
no Stepono Dariaus posto 
komendantas Trapenskas. 2 
vai. p pietų South Boston 
High School auditorijoj So. 
Bostone vyksta minėjimas, 
kuriame dalyvaus, be kitų 
svečių, vicegubernato r i u s 
Sargent. Organizacijos da
lyvauja su vėliavomis. Su- 
giedami Amerikos ir Lietu
vos Himnai, maldą sukalba 
klebonas Antanas Baltrašū- 
nas. Minėjimą atidaro ir 
praveda Tarybos skyriaus 
pirm. inž. Vytautas Izbic- 
kas. Kalba Lietuvos garbės 
konsulas adv. Anthony 
Shallna, vicegubernatorius 
Sargent ir tautybių atsto
vai. Pagrindinę kalbą pasa
kys Vilties draugijos pir
mininkas Aleksas Laikūnas 
iš Clevelando, Ohio. Priima
mos rezoliucijos.

Meninėje programoje da
lyvauja solistė Daiva Mon- 
girdaitė, šv. Petro parapi
jos choras, ved. J. Kačinsko 
ir Beatričė Kerbelienė.

Visi kviečiami dalyvauti.

CHICAGO
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Lietuvių Studentų Sąjun
gos Chicagos skyrius ruo
šia Vasario 16-tos minėji
mą vasario 12 d. Jaunimo 
Centre, šv. Mišios už tėvy
nę, užprašytos studentų tą 
dieną bus atnašaujamos 11 
vai. tėvų jėzuitų koplyčio
je. Po jų bus apeigos prie 
paminklo žuvusiems. Pats 
minėjimas prasidės 12 vai. 
Jaunimo Centro didžioje sa
lėje. Pagrindinis kalbėtojas 
— inž J. Jurkūnas. Meninę 
programą atliks patys stu
dentai.

Studentai, moksleiviai ir 
visą lietuviškoji visuomenė 
kviečiama gausiai dalyvau
ti.

• MEČYS ŠIMKUS, teisi
ninkas, kviečia visus Dirvos 
skaitytojus, gyvena n č i u s 
Chicagoj ar apylinkėse tuoj 
pat atvykti jo kontoron su
tvarkyti savo 1966 metų 
pajamų mokesčius. Jis tai 
atliks Jums tikrai tvarkin
gai, tiksliai ir greitai, nes. 
toje srityje turi ilgą ir di
delį patyrimą. Jei nesi dar 
jo klijentas^būk — būsi pa
tenkintas.

4259 So. Maplewood Avė.
Chicago, Iilinois.
Telef. CL 4-7450.
Vai. 9-3 ir 5-8.

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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