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BRITAI IŠRYŠKINA SOVIETU KOLONIJALIZMA
Jungtinių Tautų plenu

me, prasidėjus debatams 
dėl nepriklausomybių sutei
kimo kolonijiniams kraš
tams, Britanijos delegatas 
David Ormsby-Gore pa
smerkė sovietus pabrėžda
mas, kad rusai yra ”didžiau- 
si prispaudėjai mūsų lai
kais”.

Jis nurodė, kad JT plenu
me atstovaujama 500 mil. 
žmonių, kuriems Britanija 
nuo 1939 metų suteikė ne
priklausomybes. ”Per tą pa
tį laiką šeši kraštai su 22 
mil. gyventojų buvo pilnai 
ar dalinai jėga įjungti į So
vietų Sąjungą; jų tarpe yra 
trys naujausios pasaulyje

Venezueloj kariuomenei pavedė 
palaikyti krašte tvarką

Prezidentas Romulo Be- 
tancourt suspendavo kon
stitucines teises Venezuelo- 
je ir pavedė kariuomenei 
krašte palaikyti tvarką. Jis 
pareiškė, kad neramumai 
krašte esą sukelti ekstre
mistinio elemento, kuris 
siekiąs nuversti teisėtą vy
riausybę ir ”čia sukurti re
žimą panašų į Kubos”.

Jau daugiau kaip pusę 
savaitės besitęsianč i u o s e 
neramumuose keletas asme
nų žuvo ir daugiau kaip 
pusšimtis sužeista. Areš
tuotųjų skaičius prašokęs 
100. Prezidentas dėl nera
mumų kėlimo apkaltino dvi 
partijas: kairiųjų revoliuci
nį sąjūdį ir komunistus. 
Abeji yra marksizmo išpa
žintojai.

Prezidentas įspėjo, kad 
vyriausybė neleisianti nera
mumams išplėsti į pilietinį 
karą. Visi subversiniai ban
dymai būsią griežtai bau
džiami. Jis pareiškė, kad 
konstitucinės garantijos bū
siančios vėl atstatytos, kai 
tik įsiviešpataus ”taikos ir 
ramybės klimatas”.

Betancourt kvietė ”visus 
d e m okratinius sektorius” 
mobilizuotis, kad būtų iš
vengta bet kokio — dešinės 
ar kairės — tQtalitarinio 
režimo susikūrimo.

Suspenduotųjų konstitu
cinių garantijų tarpe yra 
susirinkimų teisės, ryšių ir 
kelionių laisvių suvaržymai. 
■Jie buvo paskelbti po mi
nisterių kabineto nepapras
tojo- posėdžio.

Daugumą demonstrantų 
sudarė jaunuoliai, bet ste
bėtojai yra įsitikinę, jog jie 
esą sukurstyti ir vadovau
jami kraštutinių kairiųjų. 
D e m o nstracijos prasidėjo 
po trumpo telefono darbi
ninkų streiko, nors demons
trantai nebuvo telefono dar
bininkai. Streikas pasibaigė 
šeštadienį, darbininkai grį
žo į darbą, bet demonstra
cijos tęsėsi. Demonstrantai 
skleidė prieš vyriausybė nu
kreiptus šūkius ir gyrė Ku
bos premjero Fidel Castro 
režimą.

(Nukelta į 2 psl.)

kolonijos: Lietuva, Estija 
ir Latvija”.

”Be to, Sovietija ūkiškai, 
politiškai ir kariškai domi
nuoja milijonus vyrų ir mo
terų kituose kaimyniniuose 
kraštuose. Tautiniai sąjū
džiai rusų kontroliuojamuo
se kraštuose įvykdė nesu
skaitomą skaičių bandymų 
atgauti nepriklausomybes. 
Bet tie bandymai buvo už
gniaužti”, pastebėjo britų 
delega tas Ormsby - Gore. 
Kalbėdamas apie sovietų 
kolonijinę politiką, jis nu
rodė, kad sovietai naudoja 
masines gyventojų deporta
cijas ir negailestingą tauti
nę priespaudą.

Jam kalbant, sovietinio 
bloko atstovai šūkavo ir 
daužė stalus, o po paskuti
niųjų žodžių Zorinas šoko 
protestuoti dėl ”kišimosi į 
Sovietų Sąjungos vidaus 
reikalus” ir ”bandymų pa
gyvinti šaltąjį karą”.

JT plenuman Kambodija, 
kitų 27 Azijos ir Afrikos 
tautų remiama, yra įnešusi 
rezoliuciją, reikalaujan č i ą 
skubių žingsnių kolonijinių 
kraštų nepriklausomybėms 
pasiekti.

ALICE STEPHENS, kurios vadovaujamas ir diriguojamas dainininkių ansamblis gruodžio 4 d. Chi
cagoje švenčia 20 metų sukaktuves.

I ALICE STEPHENS ANSAMBLIO SĄRAŠUS 
(RAŠYTA 549 LIETUVAIČIU VARDAI

DEŠINEJE: Lietuvos atstovas 
Washingtone Juozas Rajeckas, 
lapkričio 20 d. Chicagoje atiden
giant žuvusiems dėl Lietuvos pa
minklą, padėjo vainiką ir pasakė 
kalbą.

APAČIOJE: Žuvusiems dėl 
Lietuvos paminklo atidiengimo 
iškilmių bendras vaizdas.

Z, Degučio nuotrauka
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Plačiai lietuvių ir amerikiečių 
tarpe žinomas Alice Stephens (įai- 
nininkių ansamblis gruodžio 4 d. 
Chicagoje švenčia sukaktuves. 
Nuo ansamblio įsikūrimo jau spė
jo prabėgti dvidešimt metų.

1940 - 1960 metų laikotarpis 
atžymėtas skambia lietuviška 
daina. Per šį laikotarpį dainuota 
daugiau 400 kartų. Kažin, šiuo 
atveju, ar kuris kitas mūsų dai
nos vienetas galėtų šiam ansamb
liui prilygti? Sąrašuose atžymėti 
549 mergaičių vardai. Vadinasi, 
per dvidešimt metų tiek turėta 
dainininkių. Visos, daugumoje, 
čiagimės lietuvaitės. Ir reikia 
pasakyti, kad ansamblis šioms 
mergaitėms buvo ne tik dainos, 
bet, tam tikra prasme ir lituanis
tinė mokykla. Čia jos lietuviškai 
dainuoti, kalbėti ir savo tėvų 
gimtą žemę pamilt išmoko.

Ansamblis nepaprastai sėk
mingai veikė ir lietuvių tautos 
reprezentaciniame kelyje. Tai 
liudija gauti diplomai bei raštiš
ki radijo, televizijos stočių ir 
įvairių organizacijų atsiliepimai. 
Ypatingai vertinga ansamblio 
duoklė praėjusio karo metu. Dai
nininkės daugybę kartų teko kon
certuoti kariuomenės ŪSO cent
ruose, ligoninėse ir kitur. Kon
certų metu dažnai tekdavo sutik
ti ir lietuvių kilmės karių. Už 
šiuos pasirodymus ansamblis ap
dovanotas specialiu pažymėji
mu. Pažymėjimo tekstas:

The Music War Council of 
America certifies that the Alice 
Stephens Ali Giri Singers has 

. been awarded a distinguished 
service citation in national ef- 
fort and that Alice Stephens by 
participating in and contributing 
to the success of its "music for 
victory" activities has merited 
this individual recognition of pat- 
triotic services rendered.

Pažymėjimo data: 1945 m. bir
želio 23 d.

Ansamblis suvaidino didelę ro
lę ir muzikos - dainos populia
rinime Chicagos miesto gyven
tojų tarpe. Šis populiarinimo pla
nas yra pačios miesto valdžios. 
Koncertai vykdavo (vyksta ir

dabar) vasaros metu miesto par
kuose. Kartubūdavo rengiamos ir 
varžybos. Tokiose Grant parke 
vykusios varžybose, Alice Ste
phens ansamblis yra laimėję pir
mą vietą.

O kiek dainuota įvairiomis pro
gomis lietuvių tarpe? Daug! Ir

tai nevien Chicagoje, bet ir New 
Yorke, Clevelande, Toronte, Bal- 
timorėje, Philadelphijoje, Det
roite ir kitur. Dainuota minėji
muose, sukaktuvėse, pobūviuo
se. Ir vis nemokamai arba ren
gėjams padengiant tik faktiškas 
kelionės išlaidas.

(Nukelta į 8 psl.)

EISENHOfERIS: MISIJA BUVO NAUDINGA
Prez. Eisenhoweris pareiškė, 

kad JAV vyriausybė imsis visų 
reikalingų priemonių "dolerio 
pastovumui apsaugoti".

Tas pareiškimas buvo paskelb
tas po iždo sekr. Andersono ir 
valst. pasekr. Dillono pranešimų 
apie jų misijos rezultatus. Pri
pažindamas, jog jiems nepasise
kė įkalbėti Vak. Vokietijos vy
riausybę, kad ji mokėtų po 650 
mil. doL amerikinių įgulų iš
laikymui paremti, prez. Ei- 
senhoweris vis dėlto yra įsiti
kinęs, kad tie pasitarimai bu
vę "labai naudingi".

Esą, vieningai sutarta, kad vi
sų laisvųjų valstybių bendras 
saugumas ir jų ekonominė gerovė

reikalaujanti "sveikos tarptauti
nės finansinės sistemos", ir tu
rį būti siekiama pagerinimų JAV 
išmokėjimų išbalansavime, jei 
norima, kad doleris liktų ne
komunistinio pasaulio finansinės 
sistemos kertiniu akmeniu.

Todėl buvę sutarta tęsti pa
sitarimus VVashingtone ir Bon
noje, siekiant pagerinti JAV mo
kėjimų balansus "eilėje kitų", 
ne JAV įgulų išlaikymo, sričių. 
Vak. Vokietijos vyriausybė su
tikusi persvarstyti esamų kai ku
rių JAV prekių importo suvar
žymus, karinių reikmenų pirki
mo saviems reikalams padidini
mą ir kitas savitarpinės pre
kybos pozicijas, kurios pagerin
tų dolerio išmokėjimų balansą.

Taip Londono laikraštis "Evening Standard" vaizduoja nepasise
kusias JAV vyriausybės pastangas gauti pagalbą doleriui Vakarų 
Vokietijoje.
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IKI PASKUTINIO ŠOVINIO... (10)

MANSTEINO BANDYMAS 
IŠGELBĖTI ŠEŠTĄJĄ ARMIJA

Sevastopoliui kritus vokiečių 
vienuoliktosios armijos vadas 
marš. Mansteinas su operaty
viniu štabu buvo pasiųstas J Le
ningrado ruožą, o armijos ū- 
kiniai daliniai perkelti į Rosto
vą. Jiems tebeplanuojant žie
mos ofenzyvą Vitebsko erdvė
je, lapkričio 25 buvo gauta Hit
lerio radiograma:

"Vienuoliktosios armijos ope
ratyvinė vadovybė perkeliama į 
Novo - Čerkaską perimti "Dono 
armijų grupės komandavimą".

Naujai sudarytoji "Dono armi
jų grupė" (Heeresgruppe Don) 
turėjo, vadovaujant maršalui 
Mansteinui, perimti vokiečių tan
kų ketvirtąją, Stalingrade apsup
tąją šeštąją ir rumunų trečiąją 
bei ketvirtąją armijas. "Armijų 
grupėje B" liko italų aštuntoji, 
vengrų antroji ir vokiečių antro-

Kiti rašo:

ARGENTINOS ŽYDAI 

NUTAUTĖJA
Argentinos laikraštis "La Ra- 

zon" rugpiūčio 30 d. Įsidėjo Įdo
mų straipsnį apie Žydų bendruo
menės suvažiavimą Buenos Ai
res mieste rugpiūčio mėnesio 
pabaigoje. Žydų bendruomenė 
Argentinoje ta proga atšventė 
100 metų gyvavimo jubiliejų, ku
rio proga iš viso krašto buvo 
atvykę Į sostinę patys didžiausi 
jų veikėjai.

Iš pasakytų kalbų jubiliejaus 
proga paaiškėjo Įdomūs dalykai. 
Visų pirma sužinome, kad Ar
gentinoje yra apie pusę milijono 
izraelitų, kad jie šiame krašte 
yra gerai organizuoti, puikiai 
Įsikūrę, bet kartu pastebimas 
nutautėjimas - nužydėjimas. Jau
nimas jau nebekalba "idiš" kal
ba, nebeskaito žydiškų laikraš
čių ir nebesidomi bendruomenės 
reikalais. Kalbėtojai dėl to buvo 
labai susirūpinę ir kėlė klausi
mą - "Kur eina žydų jaunimas?" 
Nutautėjimo svarbiausia prie
žastimi laikoma materialinis 
gerbūvis, religijos nepaisymas 
ir vietinių papročių pamėgdžio
jimas.

Vienas iš kalbėtojų žydų emi
graciją Į Argentiną palygino su 
žydų kadaise buvusia nelaisve 
Babilonijoje, kur žydai buvo nu
tautėję, nes jiems gerai sekėsi. 
Su gailesčiu prisimenami anie 
geri laikai, kai žydai Argenti
noje dar kolonijose gyveno ir 
vertėsi žemės ūkiu, bet kai pra
dėjo visi bėgti Į centrus, pra
turtėjo, tuo pačiu pamiršo ir 
savus papročius.

Mums lietuviams Įdomus yra 
šis faktas, kad žydai, kurie yra 
laikomi geriausiai organizuoti ir 
vieningi, dejuoja dėl tų pačių 
bėdų, kaip ir mes: dėl jaunimo 
nutautėjimo, jo sumaterialėjimo, 
pasidavimo vietiniams papro
čiams ir Įtakai.

ji armijos, kurios turėjo lai
kyti rytų fronto ruožą tarp Mež- 
kovskaja — Voronežo ir Kursko.

"Dono armijų grupė" anksčiau 
buvo pažadėta Rumunijos valdy
tojui maršalui Antonescu. Pasta
rasis minėtos armijų grupės pe
rėmimu norėjo laikinai išvengti 
vis didėjančių krašto vidinių sun
kumų, tikėdamasis sėkmingomis 
fronto operacijomis sustiprinti 
savo politines pozicijas.

Minimos armijų grupės pave
dimas marš. Mansteinui turėjo 
savo priežastis ir buvo neabejo
tinas marš. Mansteino karinių 
gabumų pripažinimas, nes užda
vinys, kurĮ Jis Novo - Čerkaske 
gavo, buvo laikomas sunkiausiu 
viso karo istorijoje.

Dėl blogo oro negalėdama nau
dotis lėktuvais, vienuoliktosios 
armijos operatyvinė vadovybė Į 
naują paskyrimo vietą vyko trau
kiniais. Lapkričio 28 marš. Man
steinas su savo pagelbininkais 
atvyko Į "armijų grupės B" šta
bą Starobelske. Hitlerio Įsaky
mas naujajai "Dono armijų gru
pei" skambėjo:

"Ketvirtosios tankų armijos 
puolimu link pietinės Stalingra
do dalies atstatyti sąlytį su šeš
tąja armija. Tam reikalui ket
virtosios tankų armijos sudėtis 
papildoma 57 tankųkorpuir 23-ja 
tankų divizija iš "armijų grupės 
A". Tolesni papildymai bus at
siųsti iš Prancūzijoje stovinčių 
divizijų. Atsižvelgiant Į laukiamą 
būklės pablogėjimą ir galimą 
rusų ofenzyvos plėtimą, remti 
rumunų trečiosios armijos fron
tą.

Armijų grupės A ir B turi Į- 
sakymą be atodairos laikyti sa
vo pozicijas.

Aviacijos ketvirtoji flotilė turi 
uždavinį, be Stalingrado ap
rūpinimo oro keliu, remti Do
no armijų grupės žygį."

Maršalas Mansteinas Į padėtį 
žiūrėjo kitaip. Jis Hitlerio Įsa
kymą laikė neišpildomu ir gal
vojo padėtį pataisyti tokiomis 
priemonėmis:

L Šeštosios armijos prasi
laužimas iš Stalingrado, sude
rinant su ketvirtosios tankų ar
mijos ofenzyva. Reikia tikėtis 
šeštosios armijos sunkiųjų gink
lų ir sandėlių praradimo.

2. Armijų grupę A sutelkti 
Dono srityje ir tol laikyti Ros
tovo prietiltį, kol ketvirtosios 
tankų armijos ir trečiosios ru
munų armijos būklė to reika
laus.

3. Pasisekus šeštosios armi
jos prasilaužimui, sudaryti gy
nimosi frontą prie Doneco arba 
Miuso (tai pozicijos, iš kurių 
buvo pradėta ofenzyva link Sta
lingrado 1942 metų vasarą).

4. Išvalyti visą rytų frontą ir 
jį sutrumpinti.

Šis projektas buvo dešimtimis 
kartų Įvairiomis formomis siū
lytas vyriausiajai fiurerio būsti
nei, jį rėmė visi Stalingrado 
ruožo komanduojantys generolai, 
bet vyriausioji fiurerio būstinė
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Ketvirtosios tankų armijos bandymas išlaisvinti Stalingrade ap
suptąją šeštąją armiją.

jame Įžiūrėjo plotų ir prestižo 
praradimą.

Tuo laiku vis katastrofiškes- 
ne virstanti geležinkelių būklė 
neleido laiku permesti papildy
mų. Be to, pradėjo aiškėti, kad 
Stalingrado aprūpinimas oro ke
liu sunkiai Įmanomas. Aviacijos 
ketvirtosios flotilės vadas marš. 
Richthofen jau aukščiau buvo 
Įspėjęs: "Tai bus Įmanoma tik 
tuo atveju, jei bus garantuota 
trys aerodromai katile ir 3000 
mašinų." Koks teisingas buvo jo 
sprendimas, parodė ateinančios 
savaitės.

Būklė kasdieną darėsi vis pa
vojingesnė. Dono vakarinėje pu
sėje improvizuotas frontas ne
galėjo ilgai išlaikyti priešo spau
dimo, o papildymų iš Prancū
zijos, kaip aiškėjo, sunku buvo 
besitikėti. Realiai pažvelgus, 
vienintelė galimybė greitai ir 
efektingai sustiprinti ketvirtąją 
tankų armiją buvo rezervų per
metimas iš Kaukazo. Bet Hit
leris buvo nusistatęs Kaukazą, 
kaip ir Stalingradą, išlaikyti 
politiniais sumetimais, visiškai 
neatsižvelgdamas Į militarinę si
tuaciją. ♦

Nepaisant laiku nesulaukiamų 
papildymų, armijų grupių štabuo
se buvo ruošiami planai "žie- .

važiuoti tik 30 kilometrų. Tada 
Hitleris pareiškė:

"Aš gi nagaliu imtis atsako
mybės už tai, kad tankai be de
galų liktų stepėje."

To pasėkoje buvo antrą kartą 
uždrausta pradėti prasilaužimą.

Pasiruošimai "Stalingrado 
tvirtovėje" nutrūko, buvo pra
leistą paskutinė proga išgelbėti 
šeštąją armiją.

(Bus daugiau)

VENEZUELOIE...
(Atkelta iš 1 psl.)

Pilietinių grupių vadai 
per radiją ir televiziją pa
reiškė pritarimą prez. Be- 
tancourt paskelbtiems su
varžymams. Jų tarpe buvo 
Caracaso a r k i v yskupas, 
darbo federacijos pirminin
kas, krikščionių partijų ly
deriai.

W a s hingtone valstybės 
departamento sluoksniai pa
reiškė susirūpinimą įvy
kiais Venezueloje, bet yra

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO

* Konge karinis pik. Mobutu 
režimas intensyviai ieško buvu
sio premjero Lumumbos, kuris 
šeštadienį su savo sekretoriu
mi dingo iš JT Komandos saugo
mos rezidencijos. Spėjama, kad 
jis pabėgęs Į savo politinę tvir
tovę Stanį eyvilę.

♦ New Yorke, Jungt. Tautų 
sekretoriate, gautas pranešimas, 
jog per praeitos savaitės nera
mumus buvo užpulti ir sumušta 
12 Jungtinių Tautų misijos parei
gūnų.

♦ Konfliktas tarp Haiti vyriau
sybės ir Romos Katalikų Baž
nyčios paaštrėjo, kai vyriausy
bė atsisakė pripažinti apašta
liškuoju administratoriumi Va
tikano naujai paskirtąjį vyskupą 
Remy Augustin. JĮ popiežius Jo
nas XXIII paskyrė arkiv. Fran- 
cois Poirier vieton. Pastarąjį 
Haiti vyriausybė prieš savaitę 
ištrėmė apkaltindama, kad jis 
davęs pinigų komunistams stu
dentams, kurie ruošėsi nuversti 
vyriausybę.

* Laiške JT gen. sekretoriui 
Ganos prezidentas Nkruma ap
kaltino JAV, Britaniją ir Pran
cūziją, kurios remiančios belgų 
pastangas atgauti kontrolę Kon
ge. Jis pareiškė, kad kreipęsis Į 
devynias Afrikos valstybes, siū
lydamas sudaryti bendrą kariuo
menę, kuri būtų paruošta veiks
mams JT žinioje arba savaran
kiškai.

♦JAV nutarė duoti Jungtinėms 
Tautoms apie 30 mil. dolerių — 
beveik pusę reikalingos sumos JT 
Komandai Konge išlaikyti iki 
gruodžio 31 d. Bet tuo dar 
neišsprendžiama daug sunkesnė 
problema: tos kariuomenės iš-

laikymas ateinančiais metais.
♦ Jugoslavijos diktatorius Tito 

paskelbė, kad 1962 metais bū
sianti priimta nauja Jugoslavijos 
konstitucija, kuri sumažinsianti 
komunistinės vyriausybės vaid
menį krašto ūkyje.

♦ Jugoslavijos komunistinė vy
riausybė paskelbė amnestiją po
litiniams kaliniams, paleisdama 
iš kalėjimų 112 asmenų ir suma
žindama bausmes 537 asmenims. 
Nors jų pavardės dar nepaskelb
tos, bet netikima, kad amnes
tuotųjų tarpe yra Milovan Dji- 
las, kuris nubaustas 9 metais ka
lėjimo už knygos "Naujoji kla
sė" paskelbimą užsieniuose.

IR VĖL LAIKAS KALĖDŲ
KLUBUI

Dabar yra pats laikas pradėti planuoti links
mas 1961 m. Kalėdas. Tik apskaičiuokite jūsų 
dovanų pirkimo išlaidas, ir pažiūrėkite, kiek 
mažai reikia atidėti kas antrą savaitę, kad su
taupytum reikiamą sumą ateinantiems metams.
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Member Federal Deposit Insurance Corporation

mos audros" operacijai -- šeš
tosios armijos atpalaidavimui. 
Iš karto numatytąją X-dieną, 
gruodžio 8, reikėjo nukelti ne 
vien nespėjus atvykti skirtosioms 
divizijoms, bet ir dėl oro sąly
gų -- lietaus ir kelių laipsnių 
šilumos. Bet gruodžio 10 kiek 
pašalo, ir operacijos nutartos 
pradėti gruodžio 12, nelaukiant, 
kol atvyks vėluojanti 17-ji tan
kų divizija, nes sunkėjant! ap
suptosios armijos būklė vertė 
nedelsti.

Puolimas nešė sunkius nuosto
lius, rusų pasipriešinimas buvo 
žūtbūtinis, bet per savaitę Dono 
armijų grupės priekiniai smaiga
liai nužygiavo 130 kilometrų. 
Jie buvo tik už 55 kilometrų nuo 
pietinės apsuptojo katilo dalies 
ir galėjo per pliką stepę matyti 
ten skraidančias šviečiančiąsias 
kulipkas.

"Stalingrado tvirtovėje", kaip 
jau kartą anksčiau lapkričio mė
nesį, buvo iš naujo ruošiamasi 
prasilaužimui. Apsuptųjų nuotai
kos buvo pakilusios, nors armija 
skaičiavo tegalėsianti prasi-, 
veržti tik 15 kilometrų, nes ko
vos dalinių nusilpimas, degalų 
stoka ir maži šaudmenų ištek
liai neleido planuoti tolimesnių 
distancijų. Armija turėjo 
"griaustinio" operaciją --prasi
laužimo žygĮ pradėti tada, kai 
atpalaiduoją Dono armijų grupės 
junginiai pasieks 18 kilometrų 
atstumą nuo Stalingrado.

Vyriausioje fiurerio būstinėje 
Hitleris iš karto buvo davęs pri
tarimą "griaustinio" operacijai, 
bet su sąlyga, kad bus išlaiky
tas Stalingradas. Jo nuomone, ka
tilas, susilpnintomis jėgomis gi
nant kitus frontus, turėjo būti ple
čiamas Į pietvakarius, kol bus 
pasiektas sąlytis su ketvirtąja 
tankų armija. Tai, be abejo, ne
buvo Įmanoma Įvykdyti.

Bet tą pačią gruodžio 21 die
ną per radiją buvo pareikalauta 
suteikti smulkmeniškas žinias 
apie šeštosios armijos degalų iš
teklius Kai duomenys litro tiks
lumu buvo gauti, paaiškėjo, kad 
tankai geriausiu atveju tegali nu-

isitikinę, kad prezidentas 
Betancourt pajėgs išspręsti 
krizę, čia tikima, kad be
veik visi Lotynų Amerikos 
kraštai anksčiau ar vėliau 
turės susiremti su komunis
tinių perversmų bandymais 
tuose kraštuose, ir esą ge
riau, kad tie įvykiai išsivys
to anksčiau, kol dar komu
nistai nėra spėję gauti di
desnius ginklų kiekius iš 
Kubos.

Geriausia kalėdinė 
dovana yra knyga 

Tokios knygos yra:
Vyt. Augustino 

Lietuvos vaizdų albumas
LIETUVA 

yra geriausia dovana viso
kiomis progomis. Albumo 
vaizdai kalba apie Lietuvą 
visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka, visiems, kas 
kokia kalba bekalbėtų. Albu
mas Lietuva yra geriausia 
kalėdinė dovana visiems. 
Kaina — 5.00 dol.

Kun. St. Ylos — 
ATEITININKŲ

VADOVAS $4.00 
Prof. Juozo Ereto — 

STASYS
ŠALKAUSKAS $4.00 

Sibiro lietuvaičių 
maldaknygė —

MARIJA, GELBĖKI
MUS 1.00 

Prof. St. Šalkauskio — 
ATEITININKŲ

IDEOLOGIJA $3.00 
Kalėdiniams sveikinimams 
(20 atvirukų su vokais) $1.00 

Visus šiuos leidinius ga
lima gauti užsakymus siun
čiant šiuo adresų:

ATEITININKŲ 
FEDERACIJA

916 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

P. S. čekius ar money or
derius išrašyti; Ateitininkų 
Federacija.

Stroh’s alus daug skanesnis 
...ir jis toks yra

Tai Amerikos vienintelis ugnim virtas alus. . „ virtas prie 
2000° kad duotų geriausį skonį iš geriausių medžiagų!

Jums patiks
yra šviesesnis!

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Mich

Joks kitas Amerikos alus nėra taip verda
mas ir todėl joks kitas Amerikos alus ne
turi tokio skonio kaip Stroh’s... šviesesnis... 
lengvesnis... skanesnis... gaivinantis!
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DAR TRYS VALANDOS NAKTIES (14) DESZO ARVAY

DVEJUS METUS NEMAČIAU JOKIOS MUTERS...
PirmadienJ centriniame ka

lėjime pietums davė žuvies sriu
bą. Maisto dalintojas pasižiūrėjo 
pro celės duris Į Iloną, spus
telėjo samti iki dugno ir pripy
lė pilną dubeni. Ilona sočiai pa
valgė.

Atrėmusi nugarą j sieną, ji 
dabar kiūtojo ant medinių na
rų. Koridoriuje slankiojo prižiū
rėtojai. Ilona buvo užmerkusi 
akis, nors nebejautė nuovargio, 
nes sekmadieni ir praeitą naktį 
buvo miegojusi, bet, užmerkus 
blakstienas, yra lengviau kai ką 
pažinti. Blankūs praeities vaizdai 
įgyja spalvas, dabartis praranda 
ryškią vidudienio šviesą, ir atei
ty sužimba troškimai.

Vakarienei celėn buvo įstumtas 
silpnai saldintos kavos dubenė
lis. Ilona valgė prie jos duonos 
gabaliuką. Koridoriuje pasigirdo 
medinių klumpių kaukšėjimas. I- 
lona sukluso, nebaigusi kramtyti 
kąsnio. Netoliese subarškėjo 
raktų ryšulys. Atrakinta kaimy
ninė celė. Po valandėlės joje su
kosėjo: tai buvo vyras. Ilona pri
dėjo ausj Prie sienos. Viduje 
kažkas žingsniavo su medinėmis 
klumpėmis, vėl sukosėjo, su
stojo. Sutarškėjo skardinio indo 
dangtis. Ilona atitraukė galvą nuo 
sienos, bet vis dėlto girdėjo van
dens pliauškėjimą. Pora minu
čių praėjo, paskui pabeldė:

KAS TEN?
Ilona priėjo prie durų ir pasi

klausė, kas dedasi koridoriuje. 
Sargybinis buvo kitame gale.

ILONA FARKASCH — KAS 
TEN?

Celės kaimynas neatsakė. Ji 
galvojo: "Kodėl jis tyli?" Po va
landėlės atėjo atsakymas:

BUDAHAZY VIKTOR.
Ygrekas pavardėje, vengrų 

aristokratijos ženklas, priver
tė Iloną nusišypsoti.

BARONAS? -- paklausė ji.
VYRESNYSIS LEITENANTAS. 
DŽIAUGIUOSI GALĖDAMA 

SUSIPAŽINTI SU SENOSIOS 
GVARDIJOS VYRESNIUOJU LEI
TENANTU.

KIEK TAMSTAI METŲ?
DVIDEŠIMT VIENERI ATEI

NANČIU SAVAITĘ.
PUIKU.
KAS PUIKU?
TAMSTOS AMŽIUS.
Ilona tylėjo. Jis paklausė:
KAIP ATRODOTE?
Pasikalbėjimas sutriko, pri

žiūrėtojas pražingsniavo korido
riumi. Jam nutolus, buvo tęsia
ma:

PLAUKŲ SPALVA?
KAŠTANINĖ.
AKYS?
NE APIBŪDINAMAI RUDOS.
ŪGIS?
METRAS ŠEŠIASDEŠIMT AŠ- 

TUONI.
TALIJOS APIMTIS? 
PENKIASDEŠIMT AŠTUONI. 
IDEALI KRŪTINĖS APIMTIS? 
Ilona neatsakė.
PYKSTI?
Ji tylėjo.
KALBĖKIME APIE KĄ KITA 

—ALIO -- ATSAKYKITE PAGA
LIAU -- PRAŠAU.

Ilona vaikščiojo tarp durų ir 
narų. Priartėjusi prie vietos, 
iš kur sklido beldimas, ji piktai 
pasižiūrėdavo l sieną. Garsams 
nutilus. Ilona užsimetė ploną ap
siaustą. Ji neatsipalaidavo jaus
mo, kad jo akys matančios kiau
rai sieną, ir tokio žvilgsnio įsi
vaizdavimas ją veikė labiau, negu 

MUTUAL FEDERAL BENDROVES 
REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
leri.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

• Nuo šių metų liepos 1 dienos dividendai yra pa
kelti iki 4*4.

MUTUAL ĄedeAal SAVINGS
a»i J ~L oaii č^ssoctaiton

Chartercd ond Supervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Grupė svečių, dalyvavusių lapkričio 19 d. Korp. Neo Lithuania minėjime Chicagoje. Iš kairės: inž.
V. Mažeika, inž.Jasiukaitis, Šimkienė, V. Kasniūnas, inž. S. Švedas, Mažeikienė, Jasiukaitienė, Šimkus, 
dr. J. Bartkus, dr. St. Biežis su ponia ir dr. B. Dirmeikis su ponia.

V. Noreikos nuotrauka

sargybinio žvalgymasis pro lan
geli.

21 valandą koridoriuose nu
skambėjo ženklas gulti. Nuo sie
nos sklido maldavimas:

ILONA - KALBĖKITE VĖL 
SU MANIMI.

NORIU MIEGO, pabeldė ji.
Nelaukdamas atsakymų, kai

mynas pro akmenis ir tinką bel
dė:

SĖDĖJAU SOPRONO KALĖJI
ME — ČIA TURIU DAUGIAU PA
PASAKOTI — DVEJUS METUS 
NEMAČIAU JOKIOS MOTERS — 
JAU NEŠIOJU MEDINES KLUM
PES.

Ilona atsigulė kitame narų ga
le, bet jis beldė kietu daiktu, grei
čiausiai saga.

NAKTYS NEBEPAKELIAMOS 
—AR SUPRANTATE - NORĖ
ČIAU PAJODINĖTI — AR KADA 
SĖDĖJOTE ANT ARKLIO — AT
SAKYKITE PAGALIAU.

Ilona nesijudino. Po ilgos per
traukos jau tyliau pabeldė:

LABĄNAKT.
Koridoriuose pagyvėjo. Prasi

dėjo naktiniai tardymai. Ilona 
nemiegojo. Ji laukė, ir lauki
mas buvo nebepakeliamas. Vidu
nakti atėjo prižiūrėtojas beždžio
nės rankomis. Nors jis uždėjo 
apyrankes, bet jai atrodė, kad jis 
vedąs ją laisvėn. Tik prieš Ku- 
ziną ji prarado laukimo nekant
rumą. Jis pasižiūrėjo l Iloną, 
kai prižiūrėtojas išėjo iš kam
bario, ir padavė jai du lapus.

—Tai paskutinio tardymo pro
tokolas. Jūs turite ji pasirašyti.

--Aš nepasirašysiu!
—Pirma perskaitykite, -- pa

sakė jis.
Ilona perbėgo akimis ranka 

rašytą protokolą.
—Tai yra... tai netiesa... tai 

nėra...
Jis neleido jai baigti.
--Ar pasirašysite?
—Aš negaliu... jei kitas su ki

tais metodais... ten rūsyje... aš 
nežinau, ar aš tada...

--Išmokite protokolą atminti
nai, turite laiko.

Kuzinas išsitraukė iš švarko 
kišenės knygą ir skaitė. Po va
landos jis išsuko AVO kapitono 
Totho telefono numeri. Niekas 
neatsakė. Totho jau nebebuvo ka
lėjime. Kuzinas padėjo bylą ant 
stalo.

—Ar norite valgyti?
--Ne, -- atsakė ji parausda- 

ma.
Jis išėmė iš portfelio išsiu

vinėtą užtiesalą, kuriame buvo 
kažkas suvyniota, ir padėjo ant 
rašomojo stalo priešais Iloną.

--Ar pažįstate tą siuvinį? — 
paklausė jis.

--Tai senas vengriškas moty
vas, ūkininkaitės taip siuvinėja.

--O kodėl ir jūs taip siuvinė- 
jate?

Jis parodė I ir F. Raidės, 
kaip violetinių žiedadulkių ke
kės kilo iš tulpės žiedo tau
rės. Protokolas iškrito Ilonai 
iš rankų.

—Kaip l tamstos rankas pa
teko mano staltiesėlė?

Kuzinas atidengė kraštus.
--Tai siunčia tamstos motina, 

--pasakė jis, pakeldamas proto
kolą.

--Jūs buvote pas mano moti
ną?

--Taip.
Ji netardama žodžio, žiūrėjo l 

paprastą kepini iš miltų, rieba

lų ir druskos.
—Jūsų’motina siunčia sveiki

nimus, -- pasakė Kuzinas. --Jai 
gerai sekasi. Aš jai pasakiau, kad 
esu kalėjimo gydytojas.

—Ar ji neturėjo širdies prie
puolių?

--Apie tai ji nieko nesakė.
Ilona žiūrėjo l pogačą, bet jo 

neėmė. Jis padavė jai ryšuli l 
rankas.

--Kodėl tai darote? — paklausė 
ji.

--Kartais rusai yra toki, — 
atsakė jis. -- Na, sėskite ir 
valgykite.

Ilona nejudino valgio. Kuzi
nas priėjo prie lango, įsikišo 
burnon cigaretę ir išpūtė dū
mus. Jis laukė, nerodydamas ne
kantrumo ženklų. Pagaliau ji pra
dėjo valgyti.

--Spasiba, . -- pasakė Ilona.
Jis atsisuko ir atsakė:
—Ničevo.
--Vi gavorite po ruski? -- pa

klausė jis.
—Nemnočko, -- atsakė ji,*su

lankstė staltiesėlę, padėjo ją ant 
Kuzino portfelio ir vengriškai 
paaiškino: -- Kartais celės kre
čiamos. Iš manęs viską atėmė. 
Staltiesėlės neturi rasti.

Jis linktelėjo, atsisėdo už ra
šomojo stalo ir vėl skaitė knygą. 
Ilona įsigilino l protokolą. Lai
kas slinko pamažu. Paskui šauks
mas sudraskė tylą. Jo aidas kar
tojosi tarp kalėjimo sienų. Dar 
šauksmaę, ir dar vienas, kas
kart reiškiąs didesni skausmą, 
bet tylesnis. Buvo girdimi smū
giai. Kuzinas uždarė langą.

--Ar jau žinote, kas protokole 
parašyta?

--Aš manau.
--Gerai, pasirašykite.
Ilona priėjo prie rašomojo sta

lo. Jis padavė jai plunksnakoti.
--Aš dabar liepsiu tamstą at

vesti kiekvieną naktį. Mes tol re
petuosime protokolą, 'kol galėsite 
ji kaip per sapną pakartoti.

Netikėtai susitiko jų žvilgsniai.
Ilona pasirašė. Plunksnakoti 

padedant, drebėjo jos ranka.
—Aš tikrai nieko nusikalstamo 

nepadariau, -- užtikrino ji.
—O kodėl, kaip manote, esate 

čia?

—Šiandien kiekvienas gali at
sidurti kalėjime.

-Ir aš?
—Ir tamsta.
—Ar dėlto, kad parašiau šj 

protokolą? -- paklausė jis.
—Jau ir prieš tai.
-Už ką?
—Nes Vengrijoje kiekvienas 

gali būti areštuotas bet kuriuo 
metu.

--Ne vien tik Vengrijoje, -- 
pasakė Kuzinas ir pašaukė ka
lėjimo prižiūrėtoją.

(Bus daugiau)

♦ JAV darbo departamento pra
nešimu, maisto produktų ir kas
dienio pareikalavimo prekių kai
nos spalio mėnesi vėl pakilo 
0.4%. Paprastai spalio mėnesi 
tų prekių kainų indeksas turi 
kristi, o dabartinis pakilimas 
rodo, kad jos yra 1.4°7<> aukš
tesnės, negu prieš metus. Iš 
to reikia daryti išvadą, kad kal
bos apie "šliaužiančią infliaciją" 
yra pagristos, nors autoritetin
gos įstaigos vis dar stengiasi 
tai paneigti.

Korp. Neo Lithuania Chicagoje švenčiant 38 metų sukaktj iškilmingojo posėdžio prezidiumas. Iš 
kairės: prie vėliavos E. Žemgulytė ir K. Kirvaitis. Prie stalo tėvūnas R. Stakauskas, mergaičių 
arbiter elegantiarum B. Cicėnaitė, centro valdybos pirm. M. Valiukėnas, V. Aleksandriūnaitė, pirm. 
St. Virpša, D. Nemunaitytė, R. Merkelytė, K. Cicėnas, Liet. Taut. Akad. Sambūrio pirm. J. Našliūnas, 
arbiter elegantiarum A. Plaušinaitis.

V. Noreikos nuotrauka

AŠ ESU LABAI LAIMINGA
Neo-Lithuania sukaktuvinė šventė Chicagoje

Lapkričio 19 d. Chicagoje 
įvyko L. S. T. Korp! Neo- 
Lithuania 38 metų ir L. T.
A. Sambūrio 10 metų su
kakties minėjimo šventė, 
praėjusi labai didingoje ir 
pakilioje nuotaikoje.

9 vai. ryto Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje vyko pamaldos 
už mirusius Korp! narius. 
Pamaldose gausiai dalyvavo 
korporantai ir svečiai. Po 
pamaldų organizuotai buvo 
nuvykta j šv. Kazimiero ka

Garbės sargyba prie vėliavos Korp, Neo Lithuania iškilmėse 
Chicagoje. Iš kairės E. Žemgulytė, K. Kirvaitis ir R. Košubaitė. 

V. Noreikos nuotrauka

pines aplankyti mirusiųjų 
korporantų kapus. Apleidu- 
sieji mus ir iškeliavusieji į 
anuos paslaptingus amžius 
buvo pagerbti susikaupimu 
ir tylios maldos žodžiais. Jie 
niekada jau nebedalyvaus 
mūsų šventėse ...

7:30 vai. vakare įvyko 
Korp! Neo-Lithuania ir L.
T. A. Sambūrio iškilmingas 
posėdis. Puošnią vidurmies- 
čio viešbučio salę užpildė 
apie 400 svečių: akademinis

Nr. 137 — 3

jaunimas, idėjos draugai, 
puošnios viešnios ir svečiai.

Iškilmingąją šventę jaut
riu žodžiu pradėjo Korp! 
pirmininkas Stasys Mažulis. 
Filisteris — adv. Jonas Naš
liūnas prisiminė Sambūrio 
sukaktį. Toliau žodį tarė 
Korp! vyr. valdybos pirmi
ninkas Mečys Valiukėnas. 
Po to vyko iškilmingos ce
remonijos korporacijos ju
morų pakėlimo į senjorus. 
Po iškilmingos priesaikos, 
visai salei didingai giedant 
„Lietuva brangi, tėvyrie 
mano ..suteiktos Korpo
racijos spalvos šiems korpo- 
rantams: Vytautui Aglins
kui, Dr. Algiui Juliui Ramo
nui. Iš juniorų pakelti į sen
jorus ir suteiktos korporaci
jos spalvos: Jonui Valkiū- 
nui, Algimantui Tekoriui, 
Rimvydui Mulokui, Reginai 
Matusevičiūtei, Vilūnei Ma- 
liorytei, Silvijai Norkutei, 
Vidui Nemickui, Auksei Pa- 
plėnaitei, Reginai Juškevi
čiūtei, Gražinai Gečaitei ir 
Vidai Didžiulytei.

Naujuosius seniorus pa
sveikino Chicagos skyriaus 
pirm. Mažulis.

Chicagiečius korporantus 
šios šventės proga sveikino: 
Latvių stud. Korp! Letonia 
atstovas, estų stud. Korp! 
Fraternitas Estica atstovas, 
A. L. T. S-gos pirm. P. Vėb
ra, Clevelando Tautinės Są
jungos skyriaus vardu — 
F. Mackus, Liet. Studentų 
Korp! Neo-Lithuania Cleve
lande — Birutė Augustina- 
vičiūtė, Lietuvių Studentų 
S-gos Chicagos skyrius — 
Saulius Grėbliūnas, Korp! 
Gintaras — Liudas šleinys, 
Stud. Skautų S-gos — Vy
tautas Demereckas, Korp! 
Viltis, Bostono neolithuanai

(Nukelta į 8 psl.)
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Buržuazini nacionalistą vis dar 
su šaknimis teberauna

Užgrobtų kraštų komunistinė spauda nuolat rašo apie 
du didžiuosius priešus: buržuazinį nacionalistą ir religiją. 
Jai į talką, kaip tokiais atvejais visada būna, ateina vy
resniojo brolio — Maskvos spauda. Dažniausia tai vieno 
ar kito didžiųjų komunistų vadų lūpomis dar įsakmiau 
šūkaudama baigti buržuazinio nacionalizmo ir religijos 
piktžoles ravėti...

Iš šalies žiūrinčiam, kuris giliau nepažįsta Maskvos 
komunistinio pavergimo, gali riet keistai atrodyti. Juk, 
sakysim, nuo Lietuvos pavergimo praėjo beveik dvide
šimtmetis, o vis tebekovojama su tais pačiais priešais. 
Ir ta kova, Maskvai visom dūdom dūduojant apie laisva
norišką įsijungimą į Sovietų Sąjungą, vis naujais kovos 
metodais atgimsta.

Kas tas baisusis buržuazinis nacionalizmas, kuriam 
dabar, kiekvienam komunistinio laikraščio numeryje, tiek 
daug vietos skiriama? Kas gi tie baisieji buržuaziniai 
nacionalistai, kuriuos taip žiauriai sunaikinti reikia?

Jie pavergėjui, ir jo talkininkams už sidabrini grašį, 
tėra tik lietuviai, mylį savo kraštą, savo kalbą, savo tau
tos istoriją, norį savo žemėje šeimininkais būti. Jie oku
pantui baisūs todėl, kad nenori vergais būti. Jie paver
gėjui baisūs todėl, kad jie nenori, jog mūsų žemė ir mūsų 
tauta, Maskvai kolonialinė trąša būtų.

žinoma, už tokį Maskvai nenaudingą ir kenkiantį 
norą, jie apšaukiami buržuaziniais nacionalistais, kuriuos 
Maskvos terminu tariant, reikia su šaknimis išrauti. Ir 
ne tik išrauti, bet išrovus dar ir sunaikinti. Atseit, su 
mažomis išimtimis, išrauti ir sunaikinti visą lietuvių 
tautą.

Tai nieko sau užsimojimas! Bet iš pačio pikčiausio 
kolonializmo nieko geresnio ir negalima tikėtis. Tik mes, 
kada girdim Maskvos ir jos tarnų šūkavimą apie buržua
zinio nacionalizmo sunaikinimą, vis dar pilnai neįsisąmo- 
ninam, kad tai eina reikalas apie visuotinį lietuvių tau
tinio atsparumo pasmaugimą.

Pradžioje mūsų krašto pavergėjams buržuaziniai na
cionalistai buvo stambesni ir vidutiniai ūkininkai, tada 
daugiausia buožėmis vadinami, laisvos Lietuvos valdinin
kai, pramonininkai ir prekybininkai. Kada juos žudymais 
ir trėmimu sunaikino, dabar buržuaziniai nacionalistai 
jau daug smulkesnės rūšies. Tai jau kolchozininkai, fab
rikų vergai, studentai, neretai mokytojai ir kiti lietuviai. 
Ir kada tuos sunaikins, buržuaziniu nacionalistu greičiau
sia jau bus tas, kuris lietuviu yra gimęs ir juo nori būti, 
bet kuris komunistų partijai nepriklauso. O pagaliau ir 
tarp partijos narių pradės buržuazinių nacionalistų ieš
koti, nes ir iš jų tarpo kai kas atsimins, kad rusams 
Lietuvoje ne vieta ir jie gali i savo kraštą kraustytis.

Maskva Lietuvoje jau dvidešimt metų rauna buržua
zinį nacionalizmą. Rauna pačiomis stipriausiomis naiki
nimo priemonėmis. Bet jis, kad ir labai tautai kraujuo
jant, tebėra gyvas. Ir bus gyvas, nes niekas nepajėgs su
naikinti lietuvių tautos noro laisvai gyventi ir savaran
kiškai tvarkytis. B. G.

įkurta tik akcine
BENDROVĖ

Jau kuris laikas lietuviškoje 
spaudoje visiškai perdėtai rašo
ma apie Kalifornijos Lietuvių 
Bendruomenės Centrą ir jo at
liktus darbus, surištus su namų 
pirkimu Los Angeles mieste.

Lapkričio 11 d. Draugo N r. 
266, skiltyje “Mūsų kolonijose" 
korespondentas, šį kartą pasi
vadinęs Juozu Veniu, šį faktą 
pavadina pijonierišku žygiu, kurį 
seka ir kitos kolonijos. Kartu 
džiaugiasi įveikę keistą opozici
ją, kurios jokioje kitoje pasau
lio lietuvių kolonijoje atsirasti 
negalėtų.

Los Angelėje gyvenantiems ir 
žinantiems tikrus faktus, tikrai 
keistai atrodo toks naivus reika
lo vertinimas ir rašinėjimas. 
Kas gi čia nepaprasta, kad Los 
Angelėje gyvenančių lietuvių su
daryta akcinė bendrovė nupirko 
keturių butų namą, čia, kaip 
kitose vietovėse, yra šimtai lie
tuvių įsigiję didesnes nuosavy
bes su keliasdešimtis būtų ir to 
niekas nešaukia.
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Tiktai keistai atrodo Los An
geles lietuviams, kad toji akci
nė bendrovė, pirkdama tą namą 
pasivadino Lithuanian Communi- 
ty Center, Ine., o lietuviškoje 
spaudoje dar vadinasi Kaliforni
jos Lietuvių Bendruomenės 
Centru. Mes visi žinome, kad 
Lietuvių Bendruomenė ir jos 
padaliniai nėra jokia akcinėbend- 
rovė, bet yra visų lietuvių 
tautinė, kultūrinė ir visuomeni
nė organizacija, tikslu apjungti 
visus išeivijoje gyvenančius lie
tuvius.

Kaip žinoma, šios bendrovės 
kūrimas vyko su vietos bendruo
menės vadovų palaiminimu. Var
gu, ar šioje vietoje bendruome
nės vadovai padarė teisingą 
sprendimą, perleisdami bend
ruomenės vardą akcinei bendro
vei.

Įdomu, ką pasakys ateityje 
bendruomenės vadovai, kurie gal 
nebus toks akcinės bendrovės 
dalininkai ir panorės ką nors 
tikrai bendruomeninio tuo vardu 
pavadinti.

P.K.,
Los Angeles

JEIGU TOKIEMS KALBĖTOJAMS 
NEBUS ATSEIKĖTA PEKLOJE

Kaip gaila, kad Mikna Riesta
ragis neatvyko į paminklo paš
ventinimo iškilmes Chicagoje, 
Jis su savo kuoka būtų "pašven
tinęs" kalbėtojus ir iškilmių 
programos sudarytojus. Gal būtų

— Belaukiant kitų rinkimų ir naujų pažadų išlaisvinti Lietuvą, da
bar galima saldžiai užmigti...

Akimirksnių kronikos Bronys Raila

"LAISVINIMAS” RINKIMU BALSAVIMAIS
Tai tuščių iliuzijų daina jau per 20 metų 

dainuojama balsų medžiojimui.
Jau daugelis mąstytojų ir ra

šytojų yra priėję išvados ir tat 
vaizdais nupiešę, kad gyvenimas 
yra žiaurus. Tai nėra jokia nau
jiena, ir mes patys dažnas ją 
žinome iš patyrimo. Bet britų 
rašytoja Muriel Spark vėliausia
me savo apsakymų rinkinyje 
"The Go-Away Bird" praveda 
mintį, kad už patį gyvenimo tik
rovės žiaurumą yra dar dides
nis žiaurumas — tai palinkimas 
žiaurią gyvenimo tikrovę ap
gaubti melagingomis, falšyvomis 
iliuzijomis. Tai jau padvigubintas 
žiaurumas.

Likimas mūsų tautai nepagai
lėjo žiaurumų, o iš kitos pusės 
mes patys esame pirmaeiliai 
iliuzijų gamybos specialistai. Tik 
pradžioje buvo dar kiek geriau. 
Bolševikų Rusija skelbėsi atėju
si išlaisvinti Lietuvą nuo "kru
vinojo Smetonos", ir tuo patikėjo 
gal tik maža mūsų visuomenės 
semitiška saujelė. Tuomet daž
nas raminomės, kad rusiška oku
pacija bus "geriau", negu vokiš
ka... Kai neužilgo nacių Vokietija 
šokosi mus išlaisvinti, tuo gandu 
tikinčių beliko tik žiupsnelis, o 
kiti patys griebėsi ginklo tautos 
garbei apsaugoti ir nors ir pavė
luotai ginti nepriklausomybės i- 
dėją. Ir tada galutinio išlaisvi
nimo iliuzijas sudėjome į Va
karų demokratijas, kurias spėjo
me laimėsiant karą ir tada "bū
tinai" sunaikinsiant mūsų tėvy
nės okupantą priešą ir tuo pačiu 
metu -- jų karo sąjungininkę so
vietinę Rusiją...

Ši iliuzija pasiliko štai jau per 
pusantro dešimtmečio ir, man 
rodos, palinkimas falsifikuoti 
tikrovę vis tirštėja, vis liūdnėja, 
vis labiau nebeišbrendamas. Ne 
tik kiti mus dažnai klaidina, bet 
ir mes patys save. Ir sutinku, 
kad tai jau būtų trečio laipsnio 
žiaurumas, jei kas pabandytų 
atimti iš žmogaus jo sapnus ir 
jo paskutines iliuzijas!

Pavyzdžių galėtume rasti dau
gybę, bet čia suminėsiu nors 
tris atvejus.

priminęs, kad taip daryti nega
lima. Prieš desėtką metų vis 
tikėjomės, gal gi jie pramoks 
švenčių rengimo ir prakalbų sa
kymo. Bet dabar tenka jau palai
doti visas viltis. Kas metai vis 
blogiau. Mūsų kalbėtojai "kalba" 
iš storiausių pluoštų lapų visai 
nepakeldami galvos. Jeigu jiepa- 
keltų, tai pamatytų, kaip tirpsta 
klausytojų eilės.

O paskui, po tokių kankinimų, 
skaitome laikraščiuose nusi
skundimus, esą visuomenė nebe
lanko minėjimų, nesidomi tautine 
veikla. Šiandien būti susipratusiu 
lietuviu reikia turėti nervus, sto
rus, kaip Miknos Riestaragio 
kuoka. Jeigu tiems visiems kal
bėtojams pekloje nebus atsei
kėta karštos smalos, tai nėra tei
sybės nei šioje žemėje nei ana
me gyvenime.

J. Eidimtas, 
Chicago

Išrinkus pirmą kartą Amerikos 
prezidentu generolą Eisen- 
howerį Dr. B. Nemickas "Lietu
vių Dienų" magazino 1953 m. 
sausio numeryje paskelbė 
straipsnį, vardu "Išlaisvinimo 
politikos laikotarpin". Čia skai
tėme tokių minčių: "Demokrati
nio ir sovietinio pasaulio politi
niai santykiai šiuomet pereina į 
tretįjį tarpsnį, vadinamą iš
laisvinimo vardu... Rinkimus lai
mėjusi Respublikonų Partija, 
nors ir neryškindama priemo
nių, laisvinimo politikos principą 
yra visai aiškiai pareiškusi bu
simųjų JAV politikos vairininkų 
(Eisenhowerio ir Dulles) lū
pomis"...

Taip, šis naujas principas bu
vo pareikštas jų lūpomis ir tai 
sudarė naujieną. Šio straipsnio 
autorius yra žinomas ramus ir 
sausas juristas, bet tik žiūrė
kit, kiek jis čia turėjo romanti
kos, lyg būtų tikras poetas. Pa
vergtų tautų išlaisvinimo prin
cipas nei per tą, nei per sekan
čią respublikonų prezidento ka
denciją nė kiek nepasistūmėjo į 
priekį, net ir Korėjos tolesnis 
laisvinimas nuo bolševizmo tuo
jau pat buvo sustabdytas. Po tri
jų metų nuvažiuota į "viršūnių" 
konferenciją Genevon, nuo kada 
buvo sutartas "kultūrinis" ir tu
ristinis bendradarbiavimas. Dar 
po metų nebuvo suteikta paramos 
vengrų laimėto sukilimo vai
siams išlaikyti. Rusija su savo 
tankų divizijomis intervenavo, 
bet Amerika — ne. Kodėl? 
Dėl to, kad Jaltoje Vengrija bu
vo atiduota Rusijai, ir Amerika 
nemėgino Jaltos susitarimų at
sisakyti ar juos pakeisti.

Dar vėliau prezidentas Eisen- 
howeris per viceprezidento Nixo- 
no vizitą Rusijoje pakvietė 
draugą Chruščiovą Amerikon. 
Tik Los Angeles burmistras N. 
Puolson ir darbo unijų vadai, 
oficialiųjų sluogsnių nepasiten
kinimui, nebuvo "mandagūs" gar
bingajam svečiui, kurį policija 
pareigingai saugojo nuo nepa
sitenkinimo demonstracijų. Ta
da užgimė slaptinga "Camp Da- 
vid dvasia"! Čia pat sutarta nau
ja "viršūnių" konferencija Pa
ryžiuje. Jei ne U-2 incidentas, 
kurio proga Chruščiovas susiti
kimą sugriovė ir Amerikos pre
zidentą iškiaulino, nežinia, kur 
šiandien su Dovydo dvasiomis 
stovėtume...

Bet mūsų visuomenei buvo per
šama nauja iliuzija, kad jei šios 
partijos prezidentinis vėliavne
šys bus išrinktas, tai reikš... 
sustiprintą kovą prieš komu
nizmą ir bolševikinę Rusiją, kad 
juo galima pasitikėti ir tik juo, 
nes jis prityręs, jis teturi valią 
priešintis ir pagaliau, kad jis 
"pakels geležinę uždangą"... Ko
dėl taip buvo klaidinta ir klai
dinamas!? Juk jokių apčiuopiamų 
įrodymų dar nebuvo ir nėra.

•

Atsiprašau, — įrodymų būtų 
daug, įrodymų žodžiais. Ne tik 
nuo dabar, bet ir prieš aštuonetą 
metų, ir net prieš 20 metų, kai 

dar prezidentas Rooseveltas Lie
tuvai "garantavo” nepriklauso
mybės išlaikymą.

Congressional Record yra pil
nas tokių gražiausių įrodymų 
kiekvienais metais. Apdairūs ir 
protingi kongresmenai ir sena
toriai, kurie rimtai atsižvelgia į 
savo rinkikų simpatijų išlaikymą, 
Vasario 16 proga pasako gražių 
žodžių ar atiduoda paskelbti į 
Recordą puikių prakalbų apie 
Lietuvą ir jos nepriklausomybės 
atstatymo viltį. Tai tikrai nuosta
bi ir viena iš maloniausių mums 
lektūrų!

Pvz., buvęs dabartinis vice- 
prezidentinis kandidatas, tuomet 
dar senatorius 1952 metais taip 
pareiškė dėl Lietuvos:

"Kiekvienais metais yra mano 
karštas noras, kad sekančios 
metinės rastų kilnią Lietuvos 
tautą atstatytą laisvų tautų šei
moje, į ką jos istorija ir tra
dicijos aiškiai jai duoda teisę. 
Tragiškas faktas pasilieka, kad 
tiesioginės pažangos mažai te
buvo padaryta... Tačiau didėja 
viltis dėl to fakto, kad demok
ratinės tautos tampa stipresnės 
ir stipresnės, ir patvarios pa
saulio taikos perspektyvos duo
da vis daugiau vilties. Efekty
viausia akcija, kurios mes galim 
imtis, yra tęsti taikos kūrimą 
per jėgą ir tuo būdu užimti po
ziciją diplomatiškai Kremlių taip 
paspausti, kad jis atsisakytų savo 
eksterminacinės politikos... To
kie yra žygiai, kurie neša seniai 
kenčiantiems Lietuvos gyvento
jams geriausią išlaisvinimo viltį. 
Aš sakau amerikiečiams ir ypač 
tiems, kurie turi glaudžių ryšių 
su tėvyne Lietuva, kad tas vis
kas nėra beviltiška. Ateis die
na, kada slogutis praeis. Aš mel
džiuosi, kad ji nebūtų toli".

Tai juk puikūs žodžiai ir tų' 
žodžių "žygiai"! Daug vilties ir 
maldų, ir nė žingsnio tolyn. 
Jei respublikonų partija būtų lai
mėjusi rinkimus, Lodge buvo nu
matytas vyriausių prieškomu- 
nistinės propagandos vadovu. Bet 
jo partijos valdymo metu Ame
rikos Balso lietuviško skyriaus 
pranešimų politinis turinys buvo 
susilpnintas ligi minimumo, o 
lietuviškas skyrius Europoje vi
sai panaikintas. Ir jokie mūsų 
protestai nieko nepadėjo.
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O štai dar vienas naujai iš
rinkto Amerikos prezidento Ken
nedžio balsas, pareikštas lietu
viams prieš rinkimus.

Telegramoje K. Žirguliui bu
simasis prezidentas (ar jo vardu 
sekretariato štabas) pareiškė: 
"Aš dar kartą noriu atkreipti 
dėmesį į tą faktą, kad demok
ratų administracija niekad ne
pripažino smurtų įvykdytos Lie
tuvos aneksijos ir kad prie nau
jos demokratų administracijos 
mes ir toliau atsisakysime pri
pažinti priverstinę aneksiją"... 
Nors tas faktas nekliudo Ame
rikai normaliai diplomatiškai 
santykiauti su Rusija ir su sa- 
talitinėmis Amerikos vyriausy
bės pripažintomis komunistinė
mis tų kraštų vyriausybėmis, J. 
F. Kennedy toliau teigia, kad 
1960 metų demokratų partijos 
platforma "atsisako pripažinti 
sovietų sukurtą status quo rytų 
Europoje, ir tai įparegoja naują 
demokratų administraciją gar
bingomis ir atsakingomis prie
monėmis paskubinti tą dieną, ka
da visi Lietuvos vyrai ir moterys 
drauge su kitais Pabaltijo sri
ties laisvę mylinčiais žmonėmis 
vėl galės gyventi laisvėje ir tei
singume"...

Taigi, skirtumo maždaug nėra. 
Kennedžio įsipreigojimas nepri
pažinti sovietinių okupacijų Pa
baltijyje visai aiškus. Simpatijos 
tos "srities" tautoms deklaruoja
mos. Net duodamas pažadas 
"paskubinti tą dieną", kada mūsų 
tautos galės vėl išsivaduoti. Ne
žadama jas išvaduoti, bet tik 
demokratų administracijos 
"garbingomis ir atsakingomis 
priemonėmis" sudaryti sąlygas 
išsivadavimui priartinti. Bū
dingas skirtumas būtų nebent tik 
toks, kad protestantas Lodge už 
Lietuvą jau meldėsi, o katalikas 
Kennedy dar nesimeldžia.

Tai nėra bloga daina, nors tai 
ta pati tuščių iliuzijų daina jau 
per 20 metų. Tubūt visi sutik
sime, kad ši rinkiminės pro
pagandos ir balsų medžiojimo 
malda nei ką naujo bepasako, nei 
pakankama. Jai trūksta vadi
namosios "specifikos": t. y. 
tikslumo ir priemonių konkretu
mo. V. Rastenis čia man aiš
kino, kad "ir nėra reikalo pa
sigesti" tos specifikos, nes rin
kimų propagandoje jos papras
tai nebūna ir negali būti ir kad 
tai daugiau kiaušingalvių reika
las. Jam gana kandidatų princi
pinio nusistatymo ir jų kietos 
valios pareiškimų. Jam užtenka 
juos išklausyti ar paskaityti, ir 
tuoj pasijunta šviesesnis, lyg už
gėręs ugnimi virto Stroh’s 
alaus...

Deja, man atrodo, kad nei kito 
dar neužtenka. Plepalas apie Ru
sijos pavergtų tautų išvadavimą 
ar išsivadavimą vistiek lieka te
gu ir šviesiu, bet minkštu ple
palu, nors jį kartotų ir "kie
tos valios" liežuvio muskulas. 
Kaip matėme, gyvenimo prakti
koje Amerikos politika nuo Jal
tos laikų šiuo atžvilgiu esmiškai 
dar nepasikeit'ė. Nieko nebuvo pa
daryta, kad {vykstu politiniai ir 
teritoriniai pasikeitimai Europo
je anapus geležinės uždangos.

Mano tezė būtų: -- Neapsigau- 
dinekime, bolševizmo pavergtos 
tautos negali būti išlaisvinamos 
Amerikos prezidento rinkimų 
balsavimo kortelėmis.

šimtai naujų skaitytojų, 
pradėję skaityti Dirvą ir Ja 
džiaugiasi. Pasiteiraukit, 
ar Dirvą skaito Jūsų pažįs
tami ir kaimynai. Jei ne— 
atsiųskit Jų adresus. Jie 
Dirvą gaus dvi savaites 
nemokamai.

20 metų tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TILEFUNKIN
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Ką galėtume, jeigu galėtume BENEDIKTAS SPRIKTAS

OPTIMISTŲ MARŠASLeiskite, po- 
nučiai, jau šito 
žodžio pradžio
je raminančiai 
tarti, kad mes 
vis dėlto nesa
me tokie ir ano
kie, kaip dau
gelis mūsų žur
nalistinių savi- 
knisų bei savi- 
plakų tvirtina. 
Mes tik apgau
lingai atrodo
me, tar y t u m 
patys ant ma
mos kelių dar

nepajėgtume užlipti. Iš tikrųjų gi — po tais tariamais 
kūdikio marškinėliais glūdi toks vandenilinės bombos 
branduolys, kad juo galėtume pasaulį sudrebinti. Mes tik 
nenorime tą vandenėlį ant žmonijos galvų išlaistyti. Bet 
mes galėtume.

Mes galėtume atlikti milžiniškus darbus, jeigu čia 
pat galėtume atlikti ir visiškai mažus, iš kurių tie didieji 
darbai kyla. Gal tik dėl to, kad mažiems darbams šian
dien esame jau perdideli, tai ir tų didelių vis negalime 
pradėti. Bet mes tikrai galėtume.

Kaip jau spaudoje kadaise išsiaiškinom, tūkstantis 
mūsų kilniausiųjų tautos sūnų, atsiimtinai sudėję į banką 
po tūkstantį dolerių ir laisvės reikalams paaukoję tik 
nuošimčius, galėtų net patys save papirkti. Iš tos sumos 
galėtume prisisamdyti ne tik iškalbingiausių diplomatų, 
vlikų ir altų, bet net ir tikrų veikėjų, kurie tylėtų. Tą 
milijoną sudėti mes tikrai galėtume. Bet mes negalime 
paaukoti tik tų mažųjų procentų, nes tokią kiaulystę pa
tyrusi, žmonelė lelijėlė jau pirmą naktį lovoje papiautų 
patį didžiausią patriotą.

Už penkių dolerių abonentinį bilietą mes galėtume 
pragydinti lietuvišką operą, už keturis — išlaikyti dramos 
teatrą ir jo šlavėją dramaturgą, o už vieną dieninį dolerį 
papuošti savo rezidenciją net aktorium Stasiu Pilka, kur
sai kas vakaras mums duotų po naują atsiminimų reči
talį. Bet mes negalime tik dėl to, kad operoj visada už
miegame, dramos spektakliai visada sutampa su mūsų 
naujo kūdikio krikštynomis, o aktorius Stasys Pilka per
daug suvartoja ”Yuban” kavos miltelių.

Mes galėtume net mūsų kasdieninę degtinėlę vande
niu praskiesti ir iš tų menkų santaupų periodiniai leisti 
ne tik ”Lituanus”, bet ir ”Lituanus Magnus”, kurį tikrai 
kasdien net Nigerijos ministeris pirmininkas skaitytų. 
Mes negalime tik su redakcija susitarti, kad mūsų pa
vardę išspaustų bent kiek didesnėm raidėm, negu Mag
nus. Tai tik dėl to velniop ir visą tą Lituanus!

Atgailaudami už senas nuodėmes, Vasario 16 d. naktį 
mes galėtume net kryžium ant seno matraco pagulėti, o 
Nepriklausomybės Akto signatarus ne tik į pūkus, bet ir 
ant gyvų žąsų maišo suguldyti. Mes negalime tik tos 
mažytės moralinės kančios pakęsti, kai atsišerpetojusi 
spyruoklė vis į minkštymėlį duria ir ne laiku jaunystės 
vargus primena.

žinoma, mes esame labai užimti. Mes kuriame būsi
moms kartoms ateitį ir fabrike už du doleriu iš veislinės 
žiurkės inksto padarome du guziku. Bet mes galėtume 
kas šeštadienis savo vaikams priminti, kad toli, labai toli 
ir seniai, labai seniai mūsų kariai ir partizanai mirė kovos 
lauke tik už du lietuviškus žodžius — Nepriklausoma 
Lietuva! Aišku, mes galėtume tai priminti, jeigu galė
tume užmiršti, kad Jonas Rupkevičius tada gaudavo al
gos dviem litais daugiau, negu mes.

O jau visiškai nėra abejonės, kad betkuri mūsų po
niutė, — maloningoji savo vyro motinėlė, — atsisaky
dama per metus bent vieno naujo playtexo, galėtų ne tik 
visus plonuosius mūsų poezijos žodelius įsisavinti į savo 
romantiškosios sielos gelmę, bet tuo dar ir pati poetą 
nauja dvasele įkvėpinti. Ji tai padaryti tikrai galėtų. Bet 
negi vaikščiosi aplink tėvynės aukurą, abrūsu susiveržusi 
amplitudę? Ne, ponučiai! šiuo atveju net ir mes negalė
tume reikalauti negalimo.

Bet mes viską galėtume, jeigu galėtume ...

Baltą dieną, naktį juodą 
Skrendam priekin, kaip arai, 
Šimtas ima, vienas duoda - 
Viskas baigiasi gerai.

Šimtas traukia vieną dainą 
Šimtą kartų vis tvirčiau, 
Šimtas veda, vienas eina 
Vis į Nemuną arčiau.

Bučkis sesei geltonkasei -
Šimtas posmų gatavų!
Vienas lašas vienai dvasiai - 
Šimtas kūnų negyvų!

Kas.mums vieškelį pastotų? 
Kokių vėtrų sūkurys ? 
Priešais šimtą majestotų 
Vienas priešas - ne karys!

UŽKIRSTAS KELIAS TĖVYNĖN

MEDICINOS RETENYBĖ

Nors širdy ir giliai liūdėdami, 
vistik turime sutikti su neginči
jamu faktu, kad į savo senąją 
tėvynę jau negalėsime grįžti, net 
ir Nepriklausomybę atgavus. O 
jeigu dar koks pasišovėlis ban
dytų, tai tiktai laisvėje sąmonin
gai badu numirti. Štai tik patys 
permąstykite, ką iki šiol mūsų 
laikraščių -sveikatos patarėjai 
yra pasakę. O mokyti daktarai 
juk žino, ką sako.

Lietuvoj visiškai nėra neikris- 
bių, nei klemsų ir nei popkornų. 
Aišku, kad ir nebus. O lašiniai, 
ypač dar rūkyti, didina skilvio 
svorį, liemens storį, choles
teroliu užkemša gerklą, ir a- 
men!

Nuo juodos duonos, ypač dar 
tinginio valgomos, ima graužti 
riemuo, rūgštis praėda dvylika
pirštės žarnos vieną pirštą, o be 
to piršto, kaip jau žinome, nėra 
gyvenimo. Gi bulvės, kad ir be 
lupynų valgomos, netiktai gadina 
moterų figūros svarbiausiąją da
lį, bet nuo jų ir inteligentiškiau
sią žmogų laukia kiaulės galas.

O kas dar galėtų mus prilai
kyti ant kojų tėvynės žemėje? 
Krienai, nuolat erzindami tą pa
čią vietą, sukelia vėžį, vištos 
oda radioaktyvi, kiaušinis plati
na džiovą ir gadina veislę, jau
čio uodegoj perdaug jodo, o 
bergždžios karvės tešmuo ap
skritai nemaistingas. Taigi be
lieka tik samagonas be jokio už
kandžio, o nuo jo, kaip jau ne 
vienas mūsų amžinos atminties 
bičiulis patyrė, -- sudiev, tėvy
ne, man linksma buvo gyventi 
tavojoj šalelėj!

tuvių kalbą išversta ir išleista. 
Ji ypatingai yra įdomi, kad šių 
laikų pasaulio įvykiai joje yra 
atspėti, tad yra pagrindo ma
nyti, kad ir spėjimai, kas bus 
toliau, išsipildys."

Mes į tai tegalėtume tik pasa
kyti: "Chi chi chi chi chi chi, 
malonus ir pažangus bičiuli Re
daktoriau!"

Atsakymas p.P.luodmaliui 
Chicagoje,III.

Nuoširdžiai dėkodami 
dradarbiavimą, visdėlto 
pranešti, kad Tamstos 
kuriuo siūlote dr. J. Valiūną iš
rinkti mūsų vadovaujančių 
veiksnių pirmininku, spausdinti 
negalime.

Tamsta rašote, kad dr. J. Va-

už ben- 
turime 
laiško,

Gydytojas: Mielasis tamstelyte... Tikėsi, ar netikėsi, bet aš 
visai aiškiai girdžiu, kad į gerbiamojo plaučius yra įsimetusi gana 
ilga ištrauka iš Juliaus Gaidelio "Aliarmo"...

'Nepriklausoma Lietuva” 
atkasė nepaprastą turtą
Kanadiškė "Nepriklausoma 

Lietuva" skelbiasi atradusi tokį 
nepaprastą dalyką, kuris greitu 
laiku turės visą pasaulį apversti 
aukštyn bamba. Ir štai kokia ta 
paslaptis; minėto laikraščio žo
džiais: "Lietuvoje žmonės labai 
domėjosi karalienės Mikaldos 
Sabijos pranašystėmis, nes jos 
pranašavimai išsipildo. Tos pra
našystės buvo dingusios. Dabar 
pasisekė gauti originalas tos kny
gelės, kuri 1880 m. buvo į lie-

Praėjus rinkiminiam įkarš
čiui, kaip ir po kiekvieno kito 
temperatūros pakilimo, mums 
belieka ne tik nusiraminti, bet ir 
savo tarpe susiraminti. O susi
raminti šiuo atveju yra ypatin
gai patogu, nes beveik abu prezi
dentiniai kandidatai buvo išrinkti, 
taigi abiejų frontų pusėse buvo 
mūsų teisybė.

Balsavusiems už Kennedy nėra 
jokio pagrindo toliau rūpintis, 
nes, kaip buvo pasakyta, taip bus 
ir padaryta. Darbai ir uždarbiai 
padidės šimtu procentų, o jeigu 
dar tiek pat padidės ir mokesčiai, 
tai Scotcho kaina ir gurkšnių 
kiekis išsibalansuos mūsų biud
žete lygiai taip gerai, kaip ir 
seniau. O tos kiniečių Matsu ir 
Ouemoy salos nuo komunistinio 
kranto yra tikrai perarti, o nuo 
Amerikos vidurio tiek pat per- 
toli, kaip ir Lietuva, tai jas ga
lima visai ramiai užmiršti. Na, 
o jeigu dar netyčia kiltų koks 
karelis, tai tada laimėtų ne tik
tai karo, bet ir taikos šalinin
kai, nes taika visada būna po 
karo. Siekiant visiško susirami
nimo, mes tik nepatartume prieš 
miegą skaityti Cincinnati He- 
raldo, kursai jau pirmą porin- 
kiminę dieną ragino panaikinti 
visus priešamerikinei veiklai 
tirti komitetus, ir Lipmanno 
straipsnio, kuriame šis ideolo
gas pabrėžė, kad Lietuva, Lat
vija ir Estija yra integralinės 
Sovietų Sąjungos dalys ir nėra 
ko ten nosį kaišioti. Tokiais nie
kais tikrai nereikia savęs jau
dinti.

Balsavusiems už Nixoną irgi 
neverta iš nusiminimo plaukus 
rautis. Pirmiausia, jie dabar 
gali labai patogiai aiškintis, kad, 
būdami iš prigimties idealistai, 
rinkimuose palaikę silpnesniojo 
pusę, o jų priešininkai, kaip ir 
visada, jau iš anksto prisiplakė 
prie būsimos valdžios lovio. Be 
to, jeigu Kennedžiui valdant bus 
geriau, tai bus ir nixonininkam 
geriau, ir dar liks pakankamai 
laiko politiniai persiorientuoti. 
Jeigu gi būtų blogiau, negu da
bar, tai kiekvienas nixonininkas, 
sutikęs kennedininką, galės svei
kintis anuo garsiu klasišku po
sakiu: "Ar aš nesakiau?" Apla
mai imant, šie prezidentiniai rin
kimai lietuvių visuomenei išėjo 
į didelę naudą. Susirinkę Nixonui 
ar Kennedžiui remti lietuviškų 
komitetų sąrašus, mes be jokio 
vargo žinosim, ką galima rinkti 
į Bendruomenės ir kitų mūsų 
organizacijų valdybas ir į ku
riuos tautiečius kreiptis stam
besnių aukų reikalu. Mes tvirtai 
tikime, kad šitie mūsų aktyvis
tai lietuviškuose reikaluos pa
sižymės dešimteriopu veiklumu 
ir duosnumu. Argi mes vėl klys
tume?

PADĖKITE ATPAŽINTI
NELAIMINGAI!

liūnas geriau už visus mūsų buv. 
ministerius numatė Amerikos 
politinę ateitį, ką įrodė prieš pat 
rinkimus pereidamas iš respub
likonų į demokratus, ir kad tik 
toksai žmogus galėtų geriausiai 
numatyti ir mūsų laisvės kovos 
ateitį.

Mūsų nuomone, betkurį per
daug toli numatantį tautietį į 
vadovaujančius veiksnius rinkti 
būtų labai pavojinga. Jis galėtų 
kartais numatyti, kad po šimto 
metų Ameriką okupuos bolševi
kai, o tada net ir nevadovaujan
tieji veiksniai arba slaptai įsto
tų į kompartiją, arba jau dabar 
iš laisvės kovos fronto išbėgiotų.

POETINĖ MEDITACIJA

O Mūza, angele kūrėjo, 
Tave maldauju ir liūstu: 
Kiti jau laurus apturėjo, 
O aš - nė krienlapių prastų.

Geidžiau dainuot tėvynei viltį, 
Plasnoti sakalu puikiu, 
O šiandie negaliu pakilti 
Lig tavo mėlynų akių...

Jaučiau širdy šilelių vėjus, 
Krūtinėj - giesmes vyturių, 
O liko, vasarai praėjus, 
Tik tai, ką rankose turiu...

Užvakar Detroite atrastas pa
klydęs mūsų tautietis, kuris vi
siškai neatsimena nei savo vardo, 
nei pavardės ir nei praeities. 
Jo kišenėse, švarko pamušale 
ir kelnių atraitojimuos surankio
ti tokie daikteliai:

N. C. W. C. dar neapmokė
ta sąskaita už kelionę traukiniu 
nuo New Yorko ligi Chicagos 
1949 m.

Senas Balfo laiškas, kuriuo 
jam dar Vokietijoj buvo paskir
ta stamboka parama.

Dvidešimt trys tūkstančiai do
lerių šimtinėmis.

Keturių mūsų didžiųjų parti
jų pasenę bilietai.

Du skirtingų konfesijų krikšto 
liudijimai ir treji vedybų metri
kai, išduoti J. A. V-se. Vai
kučių laiškas iš Lietuvos, ku
riame skundžiamasi, kad iki šiol 
į savo raštelius dar nesulaukę nė 
vieno atsakymo, ir pranešama, 
kad prieš savaitę jam išsiuntė 
baravykų siuntinį.

Vytauto Didž. U-to baigimo 
diplomas ir jau suplyšęs pažy
mėjimas, kad duota stipendija 
vykti užsienin mokslo pagilinti.

Terros, Gabijos, Nidos ir L. 
Enciklopedijos knygų reklaminiai 
lapeliai, ant kurių paties nelai
mingojo ranka užrašyta: "Durnių 
darbas!"

Supreme Market kortelė, kad 
pirkta 5 svarai žalių lašinių, 3 
svarai raugintų kopūstų ir butelis 
vodkos "Anastazija".

Kadangi rastuos laiškuos ir 
dokumentuos, matyt iš kuklumo, 
pavardė nutrinta, tai prašome 
visus, bent iš fotografijos jį at
pažinusius, suteikti papildomų 
žinių L. Bendruomenei, kad ji 
nelaimingąjį galėtų tinkamai pri
glausti vėl po mi^sų lietuvišku 
sparneliu, nes kiekvienas tau
tietis šiandien yra mums šventas.
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Omahos lietuvių žinios
Šiais metais Dirvoje jau 

porą kartų buvo reiškiama 
susirūpinimo, jog skautų 
berniukų vietininkija Oma- 
hoje atsidūrė iširimo stadi
joje. Vietininkas J. Sakalas 
1959 m. rugsėjo mėn. iš ei
tųjų pareigų pasitraukė. 
Vietininkijai likus be va
dovo, skautų berniukų veik
la visiškai sustojo.

Dalis skautų tėvų ir su
interesuotieji tuo reikalu 
pradėjo daryti žygių, kad 
skautų berniukų veikla čia 
vėl būtų atgaivinta. Lapkri
čio 16 d. įvykusiame skautų 
vadovų pasitarime vyr. 
skilt. Gediminas Drazdys 
vienbalsiai buvo išrinktas 
kandidatu vietininko parei
goms ir pristatytas Skautų 
Brolijos vyr. vadovybei pra
šant jį tose pareigose tvir
tinti. Tikime, kad greitai 
Omahos skautai, vyr. skilt. 
G. Drazdžio asmenyje, tu
rės veiklų ir energingą vie
tininką, kurs vėl pajėgs su
burti vietos lietuviškąjį at
žalyną po skautiškąja vė
liava.

*

Jokių priekaištų negali
ma būtų primesti kitai, 
aukštai vėliavą nešančiai, 
lietuviškai organizacijai —•» 
vietos bendruomenės valdy
bai. šiuo metu, ruošiantis 
naujiems bendru o m e n ė s 
valdybos rinkimams, dau
gelis nuogąstauja, kad gali 
netekti pačios judriausios 
ir veikliausios vyrų grupės. 
Už tikrai gražų ir nuoširdų 
lietuvišką darbą Omahoje, 
dabartinė bendruo menės 
valdyba yra nusipelniusi vi
sų omahiečių pagarbos.

Šiuo metu, bendruomenės 
valdybos pirm. — J. šarkai 
tarnybos reikalais ilges
niam laikui išvykus į Yel- 
lowstone National Park, 
Wyo., jo vietą užima valdy
bos narys — A. Reškevi- 
čius.

♦

Kaip kitose vietovėse, 
taip ir pas mus, pereitą mė
nesį, Lituanikos sporto klu
bo iniciatyva, buvo rodomi 
filmai: Vasario 16-os Gim
nazija ir Lietuva — krepši
nio nugalėtoja. Gaila, filmų 
pažiūrėti susirinko, paly
ginti gana mažas žiūrovų 
skaičius.

*

Lituanikos klubo futbolo 
komanda šį rudenį nepasi
reiškė kaip pernai, iškovo
dama Nebraskoje pirmąją 
vietą. Neturėdama rimtes
nio trenerio, komanda vis 
"’abiau šlubuoja. Be to, ne
turint pakankamai prieaug
lio, žaidėjų tarpe jaučiamos 
ir pavargimo žymės.

Kiek teko stebėti ir pa
tirti, Omahos Lituanikos fi
nansinės problemos dar ne
vargina. Klubo valdyba su
geba sau lėšų pasisemti net 
ir iš amerikiečių tarpo. Ten
ka net stebėtis narių išra
dingumu, ”bemeškeriojant” 
lėšas|

Kai kitur jau neberetas 
Įvykis, tai mūsų tarpe dar 
naujiena, kad Omahoje, pir
mą kartą, med. gydytojo 
teises įsigyjo tautietis Juo
zas Petrikonis.

Naujai teises gavęs gy
dytojas medicinos mokslus 
yra baigęs dar Lietuvoje — 
VD Universitete, čia nusta
tytą interno darbą atliko 
Council Bluffs, Iowa ligoni
nėje. Sėkmės naujajam gy
dytojui. V. Š-a.

* SOVIETIJA pradėjo cukraus 
"dumpingą", mesdama rinkon 
Kubos cukrų pigesnėmis kaino
mis, negu tarptautinėje rinkoje 
Įprasta. Viena siunta iš 1,500 
tonų buvo pasiųsta per Bulgariją 
Į Jordaną ir ten parduota po 
84 dol. už toną, kai tuo tarpu 
Įprastinė kaina yra 98 dol. už 
toną.

TREČIOKAS AGENCY
SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA

Kelionių bilietų parūpinima* ir pinigų persiuntimas j visus kraštus 

TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA 
Kur tik besiruoštumėt keliauti, tuoj susiriškit su mūsų įstaiga

ALBINAS IR KAZYS TREČIOKAI 
311 Walnut Street, Newark 5, N. Jersey 

Telefonas; MArket 2-4867

GERIAUSI SVEIKINIMAI
VISIEMS LIETUVIAMS

NEW LOCATION

DODDS - ROSS &
Associates

GENERAL INSURANCE AGENCY

* KAS yra sąžinė?-klausia prekybininko tėvo iš mokyklos parėjęs 
sūnus. Šis truputį pagalvojęs paaiškino: Sakysim, vieną dieną aš esu 
krautuvėje be savo partnerio, užeina medžiagų nusipirkti moteris, ku
rią aš pažįstu. Ji nuperka medžiagų už 5 dolerius, bet per klaidą man 
sumoka 10 dol.Vakare, tikrindamas kasą, randu 5 doleriais daugiau. 
Ir tuo momentu man Į ausį šnibžda balsas, kad aš turiu tai pasakyti 
savo partneriui. Tai mano sąžinė...

* NAUJASIS sovietų tankas 50 tonų T-10 turi 700 a. j. motorą, va
žiuoja 50 km. greičiu ir veikia 300 km. spinduliu.

LIFE INSURANCE — AUTOMOBILE
FIRE — CASUALTY AND BOND

7010 ST. CLAIR AVENUE EX 1-0682

kontrolių lentą. Vienu akimirksniuĮgudusios rankos vikriai prižiūri
250,000 elektros kilovatų, įsijungia — užtektinai aptarnauti namus 3/4

Clevelando miesto didumo. Tai yra Lloyd E. Benjamin rankos —

ŽMOGUS SU TRIM GYVENIMAIS
Uoyd Benjamin,

DARBININKAS
Lloyd, įgudęs darbininkas iš Illumi- 
nating Company Ashtabula jėgainės, 
yra vienas iš 4300 Illuminating Com
pany vyrų ir moterų, kurių sudėtos 
pastangos duoda jums patogumą ir 
saugumą elektros gyvenimo, ir leidžia 
Northeast Ohio fabrikams veikti pil
nu tempu.

Uoyd Benjamin,
AKCIJŲ SAVININKAS

Jau beveik septynerius metus Lloyd 
perka Illuminating Company akcijas 
pagal kompanijos darbininkų pirkimo 
planą. Jis ir 32,000 kiti savininkai — 
sunkvežimių vairuotojai, dantistai, 
namų darbininkai, pramonės žmonės, 
ūkininkai, žmonės iš visų sričių — ro
do tipiškai plačią nuosavybę elektros 
kompanijos, operuojamos publikos 
gerbūviui.

Lloyd Benjamin,
KLIJENTAS

Namuose, Lloyd jau yra narys di
džiausios ir svarbiausios grupės ... 
mūsų. 500,000 klijentų. Klijentai ap
tarnaujami The Illuminating Compa
ny beveik padvigubino elektros sunau
dojimą per paskutinį dešimtmetį. Ir 
kada jų pragyvenimo kaina padidėjo 
25',, tuo laiku elektros vieneto kaina 
net sumažėjo. Tai yra priežastis, ko
dėl elektra yra geriausias pirkinys 
jūsų namuose.

FREE ALUMINUMWARE 
WITH $500.00 OR MORE 

ST. ANTHONY
SAyiNGS & LOAN ASS'N. 
1447 S. 49 Court, Cicero, III. 

Tel. BIshop 2-1397
HOURS: MONDAY 9 to 8 

TUESDAY, THURSDAY, FRIDAY 
9 to 5

SATURDAY 9 to 1 
WEDNESDAY CLOSED
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DR. EDMUNDAS LENKAUSKAS paskirtas Clevelando Universiteto 
ligoninių ausų, nosies ir gerklės skyriaus direktoriumi.

Dr. E. Lenkauskas medicinos studijas pradėjo Lietuvoje V.D. 
Universitete ir baigė Vokietijoje, Heidelberge. Atvykęs į JAV, 
Chicagoje atliko interno praktiką, po to tarnavo JAV armijoje 
kapitono laipsny. Atlikęs karinę tarnybą persikėlė su žmona Milda 
(Gulbinskaite) į Clevelandą, kur Veteranų ligoninėje specializavosi 
chirurgijoje. Vėliau perėjo dirbti Į Clevelando Universiteto ligo
nines, kur baigė ausų, nosies ir gerklės chirurgijos specialybę 
ir buvo pakviestas Į Western Reserve University Medical School 
ausų, nosies ir gerklės klinikų instruktoriumi. Lapkričio pradžio
je išsikėlus ausų, nosies ir gerklės departamento direktoriui, 
dr. Edmundas Lenkauskas buvo paskirtas jo vieton.

Dr. E. Lenkauskas savo privatų ofisą turi atidaręs Southgate 
Medical Bldg., Cleveland 37, Ohio Telef. GE 5-2266.

• Abu didieji Clevelando 
dienraščiai paskelbė Cleve
lando miesto valdybos pro
jektą atnaujinti mįesto da
li į pietus nuo Superior Av. 
(tarp E. 79 St. ir Ansel Rd.) 
iki Cedar Avė. ir nuo E. 55 
St. (tarp Chester Avė. ir 
Carnegie Avė.) iki E. 115 
St. Į tą rajoną- įeina vadi
namas University Circle su 
Meno muziejum, Muzikos 
mokykla, Magnolia Dr. iki 
Wade Park Avė.

Lietuviams įdomus tas 
projektas dėl to, kad jis iš 
dalies liečia lietuvių gyve
namą rajoną ir turės teigia
mos įtakos į šv. Jurgio ir 
Šv. Kazimiero parapijų ri
bas, į šiaurę nuo Superior 
avė.

Projektas siekia 90 mil. 
dol., kurių dalį padengs fe
deralinė valdžia. Jei bus 
priimtas, projektas numa
tomas įgyvendinti dešimties 
metų laikotarpy. Palies 3 7c 
nusidėvėjusių namų. Išdygs 
nauji apartamentai, nauji 
prekybos centrai, naujos 
mokyklos, E. 79 St. bus 
praplatinta. Dėl to projek
to priėmimo gruodžio 16 d. 
įvyks apklausinėjimai mies
to valdyboje. E. K-nas

Praeitą savaitgalį Clevelande įvyko Lietuvių Studentų Sąjungos suvažiavimas. Nuotraukoje A. Kris- 
čiukaitis iš Detroito prie registracijos stalo. Sėdi: P. Ancevičius iš Detroito ir I. Stasaitė iš Clevelando. 
Daugiau nuotraukų iš suvažiavimo bus kitame numeryje.

V. Pliodžinsko nuotrauka

SOCIALINIS DRAUDIMAS 191
Visais šio skyriaus reikalais laiškus prašom 

adresuoti: Dirva, Socialinis skyrius, 6907 Superior 
Avė., Cleveland 3, Ohio.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - |. ŠOLIŪNAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Reikalingi trys apsuk
rus real estate pardavėjai 
— vyrai ar moterys, vaka
rų pusėje veikiančiai įstai
gai. Bus apmokyti, turi bū
ti piliečiai, virš 21 m. am
žiaus. šaukti Top Realty — 
AT 1-2090 susitarimui.
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APIE NEDARBINGUMO PENSIJĄ
Gelbėk ponuli, tapau nedarbin

gu. Maždaug šitokiais ir pana
šiais žodžiais žmogus pradeda 
pasakoti apie jį ištikusią nelai
me.

Šiuo metu socialinio draudimo 
įstaigose dažniausi ir gausiausi 
lankytojai yra nedarbingi darbi
ninkai. Buvo jų ir pirma, tačiau 
ne tiek. Mat, prieš porą mėnesių 
buvo pakeistas socialinio drau
dimo įstatymas, panaikinant am
žiaus suvaržymą nedarbingumo 
pensijai gauti.

Pirma nedarbingas darbinin
kas galėjo gauti nedarbingumo 
pensiją, jei jis buvo visiškai 
nedarbingas ir buvo bent 50 m. 
amžiaus. Dabar anoji 50 m. am
žiaus riba panaikinta ir nedar
bingumo pensiją gali gauti kiek
vienas nedarbingas darbininkas.

KIEK TURI IŠDIRBTI?

Bent trumpai skaitytojus esa
me supažindinę su pagrindiniais 
bendrais socialinio įstatymo 
bruožais. Šiandien pradedame 
kalbėti apie paskiras socialinio 
draudimo pensijų kategorijas.

Dėl savo aktualumo noriu visą 
paskirų pensijų ketegorijų aiški
nimą pradėti apie nedarbingumo 
pensiją.

Vienas iš pagrindinių reika
lavimų, kad darbininkas kvali- 
fikuotųsi nedarbingumo pensi
jai, jis turi turėti bent 20 metinių 
darbo ketvirčių iš paskutiniųjų 
išdirbtų 40-ties darbo ketvirčių.

Vadinasi, prieš tampant ne
darbingu, darbininkas turėjo būti 
išdirbęs bent 5 metus iš pasku
tiniųjų dešimties metų, kad tu
rėtų teisę į nedarbingumo pen
siją.

Turiu pastebėti, jog tie išdirb
tieji 5 metai nebūtinai turi būti 
iš eilės. Svarbu, kad būtų dirbta 
tame nusakytame 10-ties metų 
laikotarpyje. Sakykime, darbi
ninkas tapo nedarbingu 1960 m. 
sausio mėnesį. Reiškia, kad kva- 
lifikuotųsi nedarbingumo pensi
jai, jis turi būti išdirbęs bent 
20 metinių darbo ketvirčių tarp 
1950 m. sausio mėn. ir 1960 m. 
sausio mėn.

IŠSINARINAU RANKĄ
Tiesiog cirkas. Kartais juo-

kinga, o kartais graudu. Žmogus 
netekęs darbo dėl įvairių prie
žasčių, šiuo metu visokiais bū
dais bando gauti nedarbingumo 
pensiją. Negalime visų ir kal
tinti, nes gyventi kiekvienam rei
kia. Bet kartais yra ir linksmų 
nuotykių. Štai neseniai, viena mo
terėlė būtinai norėjo gauti pen
siją, nes ji išsinarino ranką... 
susimušusi su savo vyru. O kartą 
atėjo toks tipas kuris būtinai 
norėjo įtikinti visus, kad jis yra 
nedarbingas, nes nesusivaldo ir 
visuomet nusigeria. Dėlto neteko 
net darbo. Bet tai tik linksmi 
įvykiai.

Paprastai, nedarbingumo pen
sijos prašytojai yra verti pasi
gailėjimo žmonės, nes labai daž
nai, net jaunas darbininkas, ne

tenka sveikatos ir yra priverstas 
duoną gauti iš kitų rankų.

Koks darbininkas yra laikomas 
visiškai nedarbingu, kuris dėl 
nesveikatos gali kvalifikuotis 
pensijai?

Griežtai ir trumpai apibrėžti, 
kas yra visiškas nedarbingumas, 
neįmanoma. Pirma, tik daktaras 
gali galutinai nustatyti ar asmuo 
yra visiškai nedarbingas. Antra, 
ligų yra tiek daug ir tiek įvairių, 
jog beveik neįmanoma kategoriš
kai nustatyti, kuria liga sergąs 
žmogus gali kvalifikuotis ir kuria 
negali. Praktikoje esu pastebė
jęs, kad dažnai nedarbingumo 
pensijai kvalifikuojasi darbinin
kai, sergą kuriomis dviems li
gomis, arba viena sunkiai pa
gydoma.

Ligos atžvilgiu bendra taisyklė 
yra maždaug tokia: nedarbingu 
darbininku laikomas tas darbi
ninkas, kuris serga tokia liga, 
iš kurios nėra vilties pasveikti 
arba tos vilties labai mažai tėra.

Pavyzdžiui suminėtinos šios 
ligos ar atvejai kur darbininkas 
dažniausiai kvalifikuojasi nedar
bingumo pensijai: vėžys, sunki 
širdies liga, paralyžiai, protiniai 
sutrikimai, priepuoliai, neteki
mas abiejų rankų arba kojų, vi
siškas apakimas ir pan.

Tenka pastebėti, kadnedarbin- 
gump pensijai kvalifikuotis turi 
įtakos ne tik ligos įsigalėjimas 
ar jos rūšis, bet taip ir kitos

šalutinės priežastys. Sakysime,

LIETUVIŲ KLUBAS
ir
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SAVINGS 
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REMODEUNG LOAN3

E CORNER 68™-SUPERIOR AVENUE 1
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 
EN 1-1763

936 East 185 SI.
KE 1 7770

Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi
mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.

— Cleveland —
6835 Superior Avenue EX 1-1143

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams
LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

The Louisville Title Bldg., 118 St. Clair Avė., 
N. E. Phone: MA 1-2075

Listen to Rudolph Ringwall and his "Memorable 
Music” WJW Radio, Monday thru Friday, 

7:05-7:30 P.M.

AUTOMOBILISTŲ DĖMESIUI! nu t«t 9 si.. ,.ie

St. Clair, telef. TO 1 1673 atidarytas laijas, ertus, lietiviškas pražas

Quik Auto Service, Ine.
TAISOME VIETINI! S IR l'/.SIENINIUS AUTOMOBILIUS

Taisoma moderniausiomis priemonėmis stabdžiai ir visi stabdymo 
mechanizmai, išmetimo vamzdžiai ir duslintuvai - "mufflers", mo
toru reguliavimas - "tune - up" ir analizavimas, vožtuvų šlifavimas, 
radijo ir visų elektros įrengimų taisymas.

Darbas atliekamas greitai, sąžiningai ir žemomis kainomis PRA
NO GRIGONIO priežiūroje.

Atidaryta kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo S vai. ryto iki 7 vai. 
vakaro

paprastas darbininkas, netekęs 
abiejų kojų, vargu ar galės gauti 
kur nors kitur darbą dėl darbo 
patirties stokos. O tuo tarpu 
raštinės tarnautojas, netekęs ko
jų, dar turbūt galės ir toliau 
dirbti. Svetimos kalbos nežino
jimas, išsilavinimas tai vis prie
žastys kurios turi įtakos darant 
sprendimą ar darbininkas yra 
nedarbingas.

Pastebėtina, kad apie darbi
ninko nedarbingumą galutinį 
sprendimą daro speciali sociali
nio draudimo daktarų kolegija. 
Vietinės socialinio draudimo į- 
staigos tik surenka iš darbininko 
visus duomenis ir juos paruošia 
galutiniam daktarų kolegijos 
sprendimui.

KAS BŪTINA?
Labai dažnai, nedarbingumo 

pensijos prašą darbininkai ateina 
į įstaigą su daktaro pažymėjimu, 
kad, girdi, jis yra nedarbingas. 
Toks daktaro pažymėjimas yra 
bereikšmis ir nereikalingas.

Tas, kuris kreipiasi prašyda
mas nedarbingumo pensijos pir
miausia turi turėti daktarų ir 
ligoninių vardus, adresus bei da
tas, kada buvo gydytas. Tai viena 
iš pagrindinių ir būtinų informa
cijų. Taip pat būtina žinoti ir 
vietoves, kur buvo ir kada buvo 
dirbta.

Jeigu turime savo amžiui įro
dyti dokumentus - pasiimkime. 
Jie niekados nepakenks.

KADA DUOTINAS 
PAREIŠKIMAS?

Galima jį duoti tuojau, kai dėl 
nesveikatos nustojama dirbti.Ta- 
čiau turime atsiminti, kad socia
linio draudimo įstaiga pareiški
mui negali duoti jokios eigos 
tol, kol nesukanka bent 4 pilni 
mėnesiai nuo tos dienos, kada 
darbininkas tapo nedarbingu. 
Tenka pridurti, kad už pirmuo
sius 6 mėnesius nedarbingumo 
pensija nemokama. Geriausiai, 
jeigu pareiškimas būtų įteikia
mas 5-me, arba 6-me nedarbin
gumo mėnesyje.

Pagal seniau pakeistą įstaty
mą, nedarbingo mažamečio vai
kai (arba nedarbingi vaikai), taip 
pat turi teisę gauti pensiją, jei 
jų nedarbingas tėvas ar motina 
kvalifikuojasi tai pensijai. Jų pa
reiškimai {teiktini kartu su tėvų 
pareiškimais. Nedarbingo dar
bininko žmona, jei ji neturi 
savo globoje mažamečių vaikų, 
žmonos pensijai gali kvalifikuo
tis tik sulaukusi bent 62 m. am
žiaus.

Nedarbingumo pensijos dydis 
yra toks pat, kokį darbininkas 
būtų gavęs sulaukdamas 65 m, 
amžiaus.

Kartais atsitinka, kad nedar
bingo darbininko pareiškimą at
metus, jis nėra tuo sprendimu 
patenkintas. Tokiu atveju darbi
ninkas laike 6 mėnesių nuo at
mesto pranešimo gavimo datos, 
turi atnaujinti prašymą jo bylą 
persvarstyti, tai patartina kartu 
įteikti ir naujus įrodymus, kurie 
palengvintų daryti vienokį ar ki
tokį sprendimą.

DETROIT
Radijo Klubo susirinkimas

Ateinantį s e k m adienį, 
gruodžio 4 d., 12 vai. (tuo
jau po pamaldų), Ispanų 
namų mažojoje salėje (buv. 
Lietuvių svetainėje), šau
kiamas Amerikos Lietuvių 
Balso Radijo Klubo metinis 
sus irinkimas. Susirinkime 
dalyvauti kviečiami visi klu
bo nariai ir visi, kurie remia 
ir pritaria klubo veiklai.

Susirinkime Klubo valdy
ba padarys pranešimą apie 
Radijo Klubo veiklą per 
šiuos metus ir nurodys savo 
planus ate; šai. Malonu bus 
išgirsti ir kitų narių nuo
monės dėl klubo veiklos.

šiame metiniame susirin
kime bus renKami Radijo 
Klubo valdomieji ir priežiū
ros orga/.a? ateinantiems 
metams.

Susirinkime reikėtų daly
vauti visiems, nes Radijo 
Klubas yra visų Detroito ir 
apylinkių lietuvių organiza- 
nja.

Radijo Klubo programos 
girdimos kiekvieną sekma
dieni iš stoties WCHP ban
ga 1440. Gruodžio mėnesį 
programos laikas yra nuo 4 
vai. 30 min. iki 5 vai. po 
pietų. J. P.

Pamatykite įdomias filmas 
■ šį šeštadieni, gruodžio 3 
d., 7 vai. vakaro Ispanų sa
lėje bus parodytos dvi fil- 
mos iš lietuvių gyvenimo — 
Laisvoje Lietuvoje ir trem
tyje. Salė bus atdara nuo 
6 vai. vakaro. Įėjimo kaina 
1 dol., o vaikai iki 12 metų 
amžiaus, lydimi tėvų, bus 
leidžiami nemokamai.

Detroitiečiai, windsorie- 
čiai bei Londono apylinkių 
tabako augintojai, kviečia
mi pasinaudoti proga ir pa
matyti šias įdomias filmas.

A. M.
KALĖDINĖ RINKLIAVA

Ateinantį sekmadienį, gruodžio 
4 d. prie šv. Antano parapijos 
bažnyčios, skautės su dėžutėmis 
rinks aukas. Surinktieji pinigai 
bus panaudoti šalpai: užjūryje 
pagalbos reikalingiesiems lietu
viams.

Ši rinkliava neeilinė --dešim
toji kalėdinė rinkliava, prave
dama Gabijos tunto skaučių.

ORGANIZUOJAMAS JAUNIMO 
CHORAS

Jau kuris laikas Detroite vei
kia mergaičių choras, kuris ke
lis kartus ir viešai pasirodė. 
Dabar, šalia mergaičių,, nori
ma suorganizuoti ir berniukų 
chorą.

Jaunuoliai, sukakę 15 metų, no
rintieji šiame chore dalyvauti, 
kviečiami gruodžio 4 d. (sekma
dienį) 2 vaL p.p. YMCA patal
pose (prie Clark park) registruo
tis pas St. Šližį. K.J.
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KAS IR KUR?
• V. Abraitis, V. Alksninis, 
kun. L. Jankus, S. Briedis,
C. Paulius, A. Trečiokas ir 
kiti iš New Yorko dalyvavo 
Chicagoje vykstančiam 
BALFo dešimtajam seime.
• L. Bieliukienė, LMA pir
mininkė, lapkričio 19 d. 
skaitė paskaitą Lietuvių 
Moterų Atstovybės Pater- 
son, N. J., klubo iškilmin
game susirinkime.

• Pianistas Andrius Kupre
vičius ruošiasi rečitaliui To
ronte, kurį gruodžio 10 d., 
Pranciškonų salėje ruošia 
Moters žurnalas.
• Illinois lietuvių gydytojų 
žmonų būrelis gruodžio 11 
d., 2 vai. Jaunimo Centre 
rengia Kalėdų eglutę vai
kams. Pelnas skiriamas lie
tuviškos mokyklos vadovė
liams leisti.

• A. Rėklaitis, iš Chicagos, 
mokėdamas už prenumera
tą atsiuntė ir $5.00 auką.

Alice Stephens ansamblis Chicagos Orchestra Hali salėje 1949 m.

ALICE STEPHENS ANSAMBLIS
(Atkelta iš 1 psl.)

Apie ansamblio veiklą galima 
būtų storą knygą prirašyti. Me
džiagos netrūksta ir būtų verta. 
Gal, ko gero, kas ir imsis šito 
darbo. Dievaži, tai būtų ver
tingas paminklas pagarbos vertai 
ansamblio vadovei ir tom 549 
dainavusioms ir Lietuvą garsi- 
nusiom mergaitėm.

Ansamblio veiklą ir lygį aukš
tai vertina svetimtaučiai. Jie do
misi ir pačiu sukaktuviniu kon

ALICE STEPHENS 
ANSAMBLIO

SUKAKTUVINIS 
KONCERTAS-B  ALIUS

1960 M. GRUODŽIO 4 D.
Chicagos Morrison viešbutyje —

Terrace Casino salėje
VAKARIENĖ 5:30 VAL., 

KONCERTAS 7:00 VAL.,
ŠOKIAI 8:30 VAL.

PROGRAMOJE:
Alice Stephens ansmablis, smuikinin

kas-virtuozas Francois D’Albert ir 
solistas Arnoldas Voketaitis.

Bilietų kainos: Vakarienė, koncertas ir 
šokiai — $10.00.

Tik koncertas ir šokiai — $3.50.

Dėl bilietų prašoma kreiptis į Alice 
Stephens telef. PR 6-2815 arba 

HA 7-0500.

Sveikink savo 
artimuosius 
per Dirva

Artimųjų daug, o visiems 
tikrai nespėsi parašyti svei
kinimo kortelių. Pasveikink 
juos per laikraštį. Tokį svei
kinimą skaitys tūkstančiai 
Dirvos skaitytojų, jų tarpe 
skaitys ir jūsų artimieji. Ir 
kainuos nedaug. Ūž sveiki
nimą, kuris tilps į dviejų 
Dirvos skilčių ir dviejų co
lių aukščio plotą, jūs mokė
sit tik $5.00. Tai pats pi
giausias ir daugiausia as
menų pasiekiantis sveikini
mo būdas. O neabejotina, ir 
savam laikraščiui parama.

Ypač šiuo sveikinimo bū
du'turėtų pasinaudoti lietu
viškos organizacijos.

Š v e n tiniai sveikinimai, 
kad laiku pasiektų skaity
tojus, Dirvos redakcijoje 
turi būti gauti iki gruodžio 
mėn. 10 d. Iki to laiko at
siųsti šventiniai sveikinimai 
bus laiku į laikraštį įdėti ir 
laiku pasieks skaitytojus.

certu. Pavyzdžiui, jau yra ži
noma, kad bankete ir koncerte 
dalyvaus Grant parko koncertų 
vyriausias vadovas W. Larson, 
Daily Tribūne muzikos festiva
lių vadovas P. Maxwell ir visa 
eilė kitų. O kaip gi su mumis? 
Deja, čia jau kitas klausimas. 
Ak, mes dažniausiai tinkamai 
nesugebam arba stačiai kažin 
kodėl vengiam pagerbti nusipel- 
nusius gyvus ir tebeveikiančius 
žmones. Yda!

Chicagoje lapkričio 19 d. Korp. Neo-Lithuania 38 metų ir Lietuvių Tautinio Akad. Sambūrio 10 me
tų sukaktuvių šventės metu pakeltieji iš juniorų į seniorus: Vida Didžiulytė, Gražina Gečaitė, Regina 
Juškevičiūtė, Vilūne Maliorytė, Auksė Paplėnaitė, Vidas Nemickas, Regina Matusevičiūtė, Algimantas 
Tekorius ir Jonas Valkiūnas.

V. Noreikos nuotrauka

Žinia, būna gražių ir išimčių. 
Ir tokia išimtis, be abejojimo, 
turėtų būti padaryta Alice 
Stephens ansamblio sukaktuvine 
proga. Ateikime ir pagerbkime 
mūsų šauniąsias-..dainininkes. 
Atsilankymas atstos padėką ir 
pagarbą ir bus geriausias į- 
rodymas, kad ne vien svetimtau
čiai, bet ir mes patys noriai 
ir prideramai gerbiame savuo
sius.

Beje, atsilankymas surištas su 
išlaidomis. Taip. Tačiau jukpui- 
kiai žinoma, kad nemokamai nie
kas nedalinama. Išimtį sudaro 
tik pačios dainininkės, nemoka
mai dainavusios du pilnus de
šimtmečius. Kažin, kiek jos turė
jo iki šiol asmeniškų išlaidų? 
Tikriausiai siekią tūkstančius.

Sukaktuves švenčiąs ansamblis 
nesiekia pelno. Nori tik padengti 
išlaidas. Atsilankiusiems neteks 
gailėtis. Jiems bus patiekta 
aukšto lygio įdomi programa.

Ansamblio sukaktuvinis reper
tuaras visiškai naujas ir negir
dėtas. Prof. VI. Jakubėnas šiam 
koncertui parašė nepaprastai 
gražią dainą, vardu Motinos kal
ba (J. Mikuckio žodžiai). Bus 
atlikta ir specialiai sukurta muz. 
J. Zdaniaus "Batsiuvėlis". Be 
to, koncertinėje programoje pa
saulinio garso smuikininkas - 
virtuozas Francois D’Albert. Jis 
pirmą kartą tliks Tėvo Bruno 
Markaičio kompoziciją - Sonatą 
in D Major. Ši sonata sukurta 
pačiam smuikininkui Francois 
D’Albert prašant. Apie ją smui
kininkas geriausiai atsiliepia ir 
tvirtina, kad ji parašyta meis
triškai.

Koncerte girdėsime ir bosą - 
baritoną Arnoldą Voketaitį. Sis 
mūsų solistas šiemet ypatingai 
išgarsėjo Įvairiuose koncertuose 
ir operų pastatymuose.

Sukaktuvinės iškilmės bus Chi
cagos Morrison viešbučio Terra
ce Casino salėje. Iki pasimatymo!

P. Ptr.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

Neo-Lithuania šventė Chicagoje
(Atkelta iš 3 psl.)

— Vilėniškis, Detroito neo
lithuanai — Griškonis, New 
Yorko neolithuanai — filis
teris Stepas Mackevičius, 
Brooklyno neolithuanai — 
Sperauskas, Adelaidės, Aus
tralijoje neolithuanai — 
Lukošiūnas. Iš Kolumbijos, 
Bagotos sveikino filisteris 
Vyt. Didžiulis ir iš Vokieti
jos — fil. Stp. Vykintas.

Kadangi Chicagos sky
riaus valdybos kadencija 
baigėsi, tai čia su tam tik
romis ceremonijomis buvo 
įvesdintą ir naujoji sky- 
rias valdyba. Ją dabar su
daro: Stasys Virpša (pir
mininkas), Vita Aleksan- 
arūnaitė (vicepirm.), Kęs
tutis Cicėnas (sekr.), Danu
tė Nemunaitytė (ižd.) ir Ri
ta Merkelytė (v-bos narys).

Alma Mater jau atspausta
Ją užsisakyki/ dabar, kad 

gautumėt prieš šventes
R. Spalio įdomių apysakų 

„Gatvės berniuko nuoty
kiai” ir „Ant ribos” tęsinys 
— trečioji dalis, kuri vadi
nasi „Alma Mater”, jau at
spausta Dirvos spaustuvėje. 
Ją išleido Viltis.

Knyga didelė, 434 psl., 
dabar jau rišykloje. Visos 
bus kietais viršeliais. Kny
gų rinkoje pasirodys gruo
džio 10 d. Kaina $5.00.

Tai pati geriausioji šven
tinė dovana.'Užsisakyk kny
gą dabar ir tuoj siųsk Dir
vai (6907 Superior Avenue, 
Cleveland 3, Ohio) už kiek
vieną knygą po $5.00. Per
siuntimo išlaidas apmokės 
pati Dirva. Užsakytos kny-

DIRVA
69o7 Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio.

Siunčiu $5.oo ir prašau man išsiųsti R. Spalio 
naują knygą "Alma Mater".

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

Visos iškilmės buvo be 
galo nuotaikingos ir spalvin
gos. Mūsų senosios studen
tiškos tradicijos tebėra gy
vos. Jos mums teikia 
džiaugsmą ir dvasinį pakili
mą. Kiek žinome, ne visi 
teturi tokias tradicijas ir 
ne visi taip kultūringai mo
ka džiaugtis. Iškilmėms pa
sibaigus, visa salė sugiedojo 
”G a u deamus”. Akademiš
kąsias iškilmes nufilmavo 
Vyt. Stasiūnaitis ir Br. Si- 
liūnas.

-Po to sekė vakarienė ir 
šokiai, grojant A. Markaus
ko kapelai. Nuotaikingai šio 
didmiesčio viešbutyje skam
bėjo lietuviškos dainos: 
„Lietuva brangi, tėvyne 
mano ...” „Draugai esam, 
amžiais paliksim...” Visam 
„masiniam chorui” energin

gos jums bus išsiųstos 
gruodžio 10 d. ir jas dar 
prieš šventes gausite, kad 
galėtumėt arba patys pa
siskaityti, arba savo arti
miesiems padovanoti.

Geros knygos mėgėjai, 
kurie gyvenate Clevelande 
arba apylinkėse, užeikit į 
Dirvos redakciją ir knygą 
prieš šventes nusipirkit. 
Nusipirkit sau ir dovanoms 
savo artimiesiems.

„Alma Mater” senokai 
Jaukta knyga. Tai gabaus 
rašytojo gili iškarpa iš stu
dentų gyvenimo Lietuvos 
žemėje. Ji kiekvieną skaity
toją pririš nuo pirmojo pus
lapio ir nepaleis iki pasku
tiniojo.

(Adresas) 

gai dirigavo kolega Plytni- 
kaš.

Progai pasitaikius, pa
klausiau vieną iš naujųjų 
senjorių:

— Kaip jaučiatės šį va
karą gavusi korporacijoš 
spalvas ?

-— Aš esu labai laimin
ga! — atsakė Auksė Pa
plėnaitė, auksaplaukė gra
žioji lietuvaitė.

Taip, šis nuotaikingas 
akademinis vakaras įnešė 
gražių ir malonių prošvais
čių į kasdieninį mūsų gyve
nimą. Svečių buvo atvykę 
iš Wisconsino ir kitų vieto
vių.

Alb. Valentinas

E. CHICAGO
MINĖJIMAS, VARŽYBOS 
IR VIEŠNIA IŠ LIETUVOS

East Chicagos Bendruo
menės valdybos pastango
mis buvo suruoštas Tautos 
šventės ir Kariuomenės die
nos minėjimas. Jis įvyko 
lapkričio 20 d., 4 vai. p. p. 
Šv. Pranciškaus lietuvių pa
rapijos salėje, Harbor, In
diana.

Minėjimą atidarė apylin
kės Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas - Zigmas Mokė
jus, kuris pristatė-supažin- 
dino ką tik iš Lietuvos at
vykusią Mariją Mikeliūnie- 
nę, Danio Mikeliūno žmoną. 
Viešniai iš Lietuvos, valdy-
bos ir narių vardu įteikė gė
les Valerija Valeikienė.

Į minėjimo dalyvius pra
bilo ir viešnia. Ji nuošir
džiai padėkojo visiems lie
tuviams, dalyvavusiems jos 
pagerbime, Amerikos val
džiai už įsileidimą atvykti 
Amerikon, o ypatingai dė
kinga savo vyrui Daniui, 
kuris nenuilstomai dėl jo
sios atvykimo rūpinosi.

Pagrindiniu minėjimo 
kalbėfoju-paskaitininku bu
vo pakviestas iš Chicagos p. 
Serapinas. Jis paskaitoje 
peržvelgė Lietuvos istorijos 
svarbesnius įvykius, kvietė 
visus ir toliau pasilikti išti
kimais ir gerais lietuviais. 
Po paskaitos įvyko jaunes
niųjų moksleivių dailaus 
skaitymo, rašymo ir dekla
mavimo varžybos, kuriose 
varžėsi 20 jaunųjų varžovų.

Varžybų teisėjų komisiją 
sudarė: Stasys Pilka, kun. 
Petras Celiešius, p. Serapi
nas, Valerija Valeikienė ir 
Jonas Rimkūnas.

Varžyboms pasiba i g u s 
teisėjų komisija paskelbė 
šiuos laimėtojus: jaunes
niųjų deklamavimo Leonas 
Balčiūnas — 1 skyriaus mo
kinys. Vyr. deklamavimo — 
Eglė Juodvalkytė. Jaunes
niųjų skaitymo — Ričerdas 
Holišas. Vyr. skaitymo — 
Rūta Domarkaitė ir rašy
mo — Uosis Juodvalkis.

Visi dalyvavę varžybose 
varžovai buvo premijuoti 
lietuviškomis knygomis, o 
daugiausia gavę taškų (po 
lygiai) Leonas Balčiūnas ir 
Eglė Juodvalkytė laimėjo 
piniginę premiją po 5 dol.

Varžybų organiza v i m u 
rūpinosi East Chicagos 
Bendr uomenės apylinkės 
valdvba ir Lituanistinės 
mokyklos mokytojas Algis 
Markevičius, kuris daugiau
sia įdėjo savo darbo.

Akt. V. Žukausko 
humoristinė popietė

East Chicagos apylinkės 
Lietuvių Bendruomenės val
dyba ruošia aktoriaus Vita- 
lo Žukausko humoristinę 
popietę. Ji įvyksta gruodžio 
4 d., 3:30 vai. p. p. šv, Pran
ciškaus lietuvių parapijos 
salėje, Harbor, Indiana.

Maloniai kviečiame visus 
apylinkės lietuvius atsilan
kyti. Bus tikrai įdomi pro
grama.

Įėjimas tik 1.50 dol.
Pakenė

• Feliksą Pabelionytė iš 
Amerikos yra nuvykusi į 
Paryžių pagilinti prancūzų 
kalbos studijas.


	1960-11-30-Darvia 0001
	1960-11-30-Darvia 0002
	1960-11-30-Darvia 0003
	1960-11-30-Darvia 0004
	1960-11-30-Darvia 0005
	1960-11-30-Darvia 0006
	1960-11-30-Darvia 0007
	1960-11-30-Darvia 0008

