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KUBA PASIRUOŠUSI SUKILIMUI
Kubos revoliucinės Tarybos 

pirmininkas dr. Jose Miro Car- 
dona pareiškė, kad pasiruošimai 
nuversti Castro režimą jau vi
siškai baigiami ir visuotinis su
kilimas iš vidaus bei užsienio 
prasidėsiąs "tuoj".

CBS iš Miami, Fla., pranešė, 
kad busimieji sukilėliai esą su
šaukti į stovyklas ir vykdomas 
paskutinis politinis patikrinimas, 
prieš pradedant žygį. Sukilimas 
būsiąs pradėtas sabotažo banga 
krašto viduje ir tuo pačiu metu 
sukilėlių invazija į salą iš oro 
ir jūros.

Kubos režimo sluoksnių 
įniršimas dėl JAV paskelb
to ”Baltojo dokumento” ne- 
atslūgsta. Prezidentas Os
valdo Dorticos Torrado, ati
darydamas naują radijo 
propagandos programą, aiš
kino kubiečiams, kad tai 
esą nauji JAV grasinimai ir 
pasiruošimai agresijai, sie
kiančiai "sunaikinti Kubos 
revoliuciją”.

Jis kalbėjo apie tą doku
mentą, kaip apie kubiečiams 
gerai žinomą faktą, nors jo 
turinys Kuboje nebuvo pa
skelbtas. Iš to tenka daryti 
išvadą, kad Kuboje doku
mento tekstas yra plačiai 
žinomas iš Amerikos Balso 
transliacijų ir kitų ameri
kinių stočių pranešimų.

Naujoji radijo programa, 
pavadinta ”Mes laimėsime”, 
pakeičia neseniai iš Kubos 
pabėgusio radijo komenta
toriaus Jose Parda Llada 
programą ir yra vadovauja
ma Kubos‘komunistų orga
no ”Hoy” redaktorių.

Antras sukilėlių frontas
Tuo pat metu Kubos vy

riausybė oficialiai pripaži
no, kad esama antro sukilė
lių fronto Pibalo kalnuose, 
Oriento provincijoje. Gink
luotų pajėgų ministerija gy
rėsi, kad ji vasario 25 ir 30 
tuos sukilėlius ”totališkai 
likvidavo”, kautynėse žuvus 
6 sukilėliams ir 127 patekus 
į Castro režimo rankas da
lis jų jau sušaudyta). Bet 
tas ”totališko likvidavimo” 
pranešimas iš karto sukelia 
abejones, atsiminus, kiek 
laiko Kubos armija ir mili
cija turėjo sugaišti, bandy
dama tuos, anot jų praneši
mo, 133 sukilėlius likviduo
ti. Ministerijos komunikate 
JAV kaltinama, kad ”gink-

PIETĮ) VIETNAMAS 
NORI PINIGU

Pietų Vietnamo prezidentas 
Ngo Dinh Diem prašė padidinti 
JAV pagalbą jo kraštui, kuri da
bar siekia 150 mil. dol. per 
metus. Pinigai jam esą reikalingi 
padidinti 150,000 vyrų armijai, 
dabar kovojančiai su komunistų 
teroristais.

Washingtonas aprobavęs armi
jos padidinimą 20,000 vyrų, ta
čiau su sąlyga, kad tai nepadi
dintų karinio biudžeto. Bet P. 
Vietnamo prezidentas sako, kad 
tuo atveju reikėtų susiaurinti 
pramonės, švietimo ir kitas 
programas, kurios esančios labai 
svarbios 14 mil. gyventojų mora
lei palaikyti. Armijos padidini
mas 20,000 vyrų kraštui kainuotų 
apie 14 mil. dolerių per metus.

Vyriausybės paskelbtame ko
munikate sakoma, kad vyriausy
bės kariuomenė turėjusi su ko
munistais susidurti 9 kautynėse, 
per kurias žuvo apie 300 komu
nistų. Kaip iš rastų dokumentų 
aiškėja, komunistai planavę dau
gelį vietovių užgrobti per visuo
tinius rinkimus, kurių proga bu
vo sušvelnintos saugumo prie
monės. 

lai buvo tiesiogiai tiekiami 
iš Guantanamo laivyno ba
zės, kuri yra jankių impe
rializmo nelegaliai okupuo
ta teritorija”.

Gaisras buvusioje ameri
kinės Hershey bendrovės 
cukraus refmerijoje padarė 
nuostolių apie 1 milijoną do
lerių. Valdžios sluoksniai 
gairą vadina sabotažu ir ry
šium su juo areštavo nema
ža asmenų. Fabriko sandė
lyje sudegė apie 180,000 
cukraus maišų po 100 svarų. 
.Apie 100,000 maišų buvo 
išgelbėta, bet jie labai nu
kentėjo nuo vandens.

Glaudus ryšys
Tuo tarpu, kaip atsitikti

nai paaiškėjo, JAV vyriau
sybė palaiko labai glaudų 
kontaktą su Kubos egzilinė- 
mis grupėmis, siekiančiomis 
nuversti Castro režimą. 
Valstybės departamente re
guliariai lankosi Kubos eg- 
zilinės vyriausybės nariai, 
kurie čia tariasi su departa
mento Lotynų Amerikos 
politikos koordinat o r i u m 
Adolfu E. Berle ir’ buvusiu 
ambasadorium Kuboje Phi- 
lipu W. Bonsai. Kubos egzi- 
linė vyriausybė Amerikoje 
sudaryta prieš kelias savai
tes, tik, prisitaikant prie 
JAV įstatymų, ji oficialiai 
vadinasi Revoliucine Tary
ba. Jon įeina visos didžio
sios, anksčiau atskirai vei
kusios egzilų grupės, ir jos 
pirmininkas dr. Miro Cor- 
dina padėjo valstybės de
partamentui paruošti vadi
namąjį ”Baltąjį dokumen
tą”.

Valstybės departamento 
kalbėtojas Lincoln M.

'Nieko naujo’ Laoso fronte
Prezidentas Kennedy ir britų 

premjeras Macmillanas praeito 
savaitgalio pasitarimuose, kaip 
informuoti sluoksniai sako, su
tarę, jog Laose reikią siekti 
naujos vyriausybės, kuri repre
zentuotų visus Laoso politinio 
gyvenimo elementus. Toks atve
jis greičiausiai įjungtų vyriausy- 
bėn kelis prokomunistinio Pat- 
het Lao sąjūdžio narius; anglo
saksų valstybių lyderiai tikį, kad 
komunistus būsią galima išjungti 
iš postų, kurie atidarytų jiems 
kelią į krašto užgrobimą. Jie 
tiki, kad vadovaujančią rolę to
kios vyriausybės sudaryme su
vaidins karalius Vatana.

Iš Vientiana AP pranešė, kad 
karalius Vatana jau bandąs suso
dinti prie derybų stalo visas 
krašto politines frakcijas,kurios 
turėtų princo Boun Oum vyriau- 

VARŠUVOS PAKTO KONFERENCIJOS NARIAI: "Reikia, bet kaip?..."

White pareiškė, kad ten la
bai šaltai žiūrima į Kubos 
užs. reik. min. Roa padary
tus pareiškimus apie tai, 
kad JAV remianti ”taip va
dinamą išlaisvinimo armiją 
iš 4000^-5000 kontrarevoliu- 
cionierių ir nuotykių ieško
tojų”. Esą, jei Roa skųsis 
Jungtinėms Tautoms, JAV 
yra pasiruošusios į tai pil
nai ir greitai atsakyti.

Užsienio sukilėlių armija

”N. Y. Times” paskelbė 
platesnius duomenis apie 
Kubos egzilų karinių jėgų 
paruošimą užsieniuose. Ar
miją sudaro 5000-6000 vy
rų. Jos mobilizacija buvo 
pradėta praeitą vasarą ir 
dabar jau užbaigta. Pagrin
diniai apmokymo objektai 
yra partizaninė taktika, sa
botažas ir žinių rinkimas. 
Apmokymas vyksta Flori
doje, Louisianos valstijoje, 
netoli New Orleans uosto, ir 
Gvatemaloje, kur JAV spe
cialistai apmoko pėstininkų 
ir artilerijos vienetus. Be to 
dar, džiunglių karo vadai 
apmokomi specialiose nedi
delėse mokyklose, kurių vie
na yra Panamoje.

Sukilėlių eiles sudarą po
litiškai atrinkti kubiečiai, o 
ne, kaip Roa skelbė, "ame
rikiečiai, puertorikiečiai, is
panai ... ir net buvusieji 
naciai”. Jų šeimoms taryba" 
išmoka mėnesines pašalpas, 
bet pastaruoju metu dalis 
kandidatų nebevežama į 
specialias stovyklas, o ap
mokomi naktimis ir savait
galiais, kai dienomis jie už
sidirba pragyvenimą.

sybę pakeisti nauja, koalicine . 
Vienas iš jo žygių buvo kara
liškasis veto dabartinės vyriau
sybės reikalavimui formaliai 
šauktis SEATO pagalbos.

Karalius Vatana tikisi, kad bu
vęs premjeras Phouma grįšiąs 
kraštan į buvusio karaliaus Si- 
savango laidotuves ir ta proga 
galbūt būsią galima sutaikyti 
priešingas puses. (Karalius Si- 
savang mirė 1959 metais, bet, 
pagal vietos papročius, valsty
binės laidotuvės vykdomos po 
dvejų metų).

Laose, kaip ir Vakarų sosti
nėse, įtemptai laukiama sovietų 
atsakymo dėl britų reikalautų 
ginklų paliaubų, tačiau iš Lon
dono ateiną pranešimai rodo vis 
didėjantį skepticizmo. Pasitari
mai tarp britų ambasadoriaus 
Si r Frank Roberts ir sovietų

NIJOLĖ SALADŽIŪTĖ, 17 metų amžiaus, iš Rochester, N. Y., dalyvauja Dirvos rengiamose jaunų
jų pianistų varžybose, kurios įvyks balandžio 29 d. Clevelande, N. Saladžiūtė piano muzikos mokosi 
pas Z. Nomeiką.

LIETUVIS, SOVIETU LAIVO KAPITONAS, ATBĖGO 
[ ŠVEDIJA IR PASIPRAŠĖ POLITINĖS GLOBOS
Jaunas lietuvis, nedidelio so

vietų karinio laivo kapitonas,pa
siprašė politinės globos pasie- 

uzsienių ministerijos valdininkų 
vis aiškiau rodą, kad sovietai 
planuoją įteikti Britanijai visiš
kai naujus pasiūlymus, kurie nu
delstų laiką. Spėjama, kad esama 
tuo reikalu nesutarimų tarp So
vietijos ir komunistinės Kinijos, 
iš kitos pusės tikima, kad Mask
va ir Pekinas laukią prez. Ke- 
nnedžio ir britų premjero Mac- 
millano pasitarimų pabaigos, ti
kėdamiesi nuomonių skirtingumo 
tarp abiejų vyriausybių Laoso 
ir komunistinės Kinijos klausi
mais.

Pačiame Laose kariniai veiks
mai tebesitęsia. Keturi sovietų 
lėktuvai išmetė parašiutininkus 
netoli karališkosios armijos šta
bo Vang Vieng, už 80 mylių 
nuo Vientiano. Jų skaičius ne
žinomas, bet tikima, kad komu
nistai norį ta operacija atremti 
praeitą trečiadienį išmestus 500 
karališkosios armijos parašiu
tininkų, kurie pravalę nuo ko
munistų pagrindinį lrašto kelią, 
jungiantį abi sostines. 

kęs Švedijos teritorinius vande
nis.

Švedų laivyno kalbėtojas atsi
sakė komentuoti Stockholmekur
suojančias žinias, kad tą laivą 
gaudę sovietų povandeniniai, 
prieš jam pasiekiant Baltijos jū
ros salą Gotlandą.

Jaunasis laivyno karininkas, 
kurio pavardė britų žinių agen
tūros pranešime neminima, turi 
jūrų leitenanto laipsnį, yra dvi
dešimt penkerių metų amžiaus 
ir šeštadienį buvo laikomas Hem- 
se, pietinėje Gotlando dalyje, kur 
jį apklausinėti iš Stockholmo iš
vyko švedų saugumo organai.

Jo laivą, 300 tonų povandeninį 
tenderį, uostan įvedė švedų lai
vyno daliniai, kai švyturio bu
dėtojas davė jiems žinią, paste
bėjęs iš laivo siunčiamus signa
lus. Laivas buvo neginkluotas, 
bet jo įgula turėjo rankinius gin
klus. Laivo kapitoną krantan iš
kėlė vienas jo įgulos narys, ku
ris vėliau grįžo J laivą.

Dvylika laivo įgulos narių, ku
rie, pagal britų žinių agentūros 
pranešimą, taip pat galį būti 
lietuviai, pasisakė, kad jie norį 
grįžti namo, bet neturį kam par
vesti laivą. Tada laivan įlipęs 
vienas švedų karininkas ir for
maliai pareikalavęs palikti Šve
dijos teritorinius vandenis. Po 
to laivas buvo nulydėtas į Slitę

PAVERGTIEJI PRAŠO 
JUOS PRISIMINTI

Ryšium su Amerikos - Bri
tanijos pasitarimais Washingto- 
ne kovo 5 Pavergtųjų Seimo pir
mininkas V. Sidzikauskas pa
siuntė telegramas JAVpreziden- 
tui Kennedžiui ir Britanijos 
premjerui Macmillanui. Tele
gramos primena, kad Sovietųpa- 
vergtos Europos tautos su dide
liu dėmesiu stebės Washingtono 
pasitarimus ir pabrėžia, kad ko
voje dėl laisvės su sovietiniu 
imperializmu Centro ir Rytų 
Europos tautoms tenka labai 
svarbus vaidmuo. Išvadoje te- 
telegramos prašo prezidentą Ke
nnedy ir premjerą Macmillaną 
savo pasitarimuose turėti galvo
je ir Sovietų pavergtos Centro 
ir Rytų Europos padėtį. 

šiaurinėje Gotlando salos dalyje 
ir 20 vyrų sargyba iš Švedijos 
pakrantės apsaugos dalinių per
ėmė laivo apsaugą, kad niekas 
jin neįliptų ir iš jo neišliptų. 
Laive pasilikusi įgula nebus klau
sinėjama švedų saugumo organų, 
nebent dar kuris jos narys pasi
prašytų politinės globos.

Iš Stockholmo į laivą išvyko 
sovietų ambasados pareigūnai, 
kurie tvarkys laivo atsiėmimo 
formalumus.

TRUMPAI IŠ VISUR
• JUNGTINĖS TAUTOS "vle- 

ningai" nubalsavo, kad Pietų Af
rikos Unija nutrauktų "itornišką 
politiką" ir rasinę praktiką savo 
krašte. JAV balsavo kartu su 
Afro-Azijos valstybėmis ir so
vietų bloku, tuo būdu išsiskir
dama iš 9 Vakarų valstybių, ku
rios nuo balsavimo susilaikė.

♦ PREZ. KENNEDY pasiūlė, 
kad JAV paskirtų 10 mil. dolerių 
senovinėms Nubijos šventykloms 
ir kitiems istoriniams pamink
lams apsaugoti, kuriems gresia 
užliejimas vandeniu, užbaigus 
sovietų finansuojamos užtvankos 
statybą Egipte.

* NAUJOJOE MEKSIKOJE per 
karinius pratimus įvyko didelė 
tragedija, sprausminio naikintu
vo įgulai per klaidą paleidus 
Sidewinder raketą, kuri susprog
dino aštuonis milijonus dolerių 
kainuojantį B-52 bombonešį. 3 
bombonešio įgulos nariai, sunkiai 
sužeisti, išsigelbėjo parašiutais, 
apie kitus 5 dar nieko nežinoma.

* SOVIETAI įteikė Jungtinėms 
Tautoms rezoliucijos projektą 
dėl Kongo, kuri leidžia spėti 
naują Kremliaus posūkį Kongo 
politikoje. Joje reikalaujama per 
tris savaites sušaukti Kongo par
lamentą JT priežiūroje, bet ne- 
bereikalaujama JT karinių įgulų 
atitraukimo ir gen. sekr. Hamm- 
arskjoldo nušalinimo.

♦ PRANCŪZŲ policija sustip
rino kovą su prancūzų dešiniųjų 
ir Alžiro nacionalistų teroro 
veiksmais, dėl kurių neprasidėjo 
penktadienį planuotos derybos 
tarp Prancūzijos vyriausybės ir 
Alžiro nacionalistiį*atstovų.



Nr. 41 — 2 DIRVA 1961 m. balandžio 10 d.

X

© 1961 by The Chicago Tribūne.

RU55IAN 
IMPERIALI5M

' CAPTIV& MĄTlONS. 
POLAND, E-GERMANY, 

czecho-slovakia ,huncary,
, lithoania, latvia, estoniA, 
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< AVlP n.korea.

Kolonijos lobai nelygios
Laose norima laisvę ginti, Konge 'tvarką’ įvesti, 

bet Rusijos kolonijos visiškai nutylimos.
Pastarojo meto įtampa dėl to

limojo Laoso galėjo sudominti 
net ir tokį žmogų, kuriam už
sienio politikos įvykių sekimas 
niekada nebuvo pirmasis dieno
tvarkės punktas. Nesvarbu, kad 
Laosas yra nedidelė tauta, tu
rinti porą milijonų gyventojų. 
Nesvarbu ir, kad ji taip toli 
nuo Amerikos, kažkur pietinėje 
Azijoje, arba ir tai, kad nuo 
tų poros milijonų žmonių likimo 
nedaug kas priklausytų pasaulyje. 
Bet jei dėl tokio krašto piktai 
susiginčija tokios valstybės, kaip 
Amerika, Rusija ir jos užnuga
ryje komunistinė Kinija, tai jau 
aišku, kad dalykai pasidaro svar
būs: bus ar nebus karas dėl 
Laoso, o jeigu taip, ar jis neuž
siliepsnos nauju pasauliniu karu?

Jau ilgesnį laiką amerikiečių 
ir lietuvių spauda pilna žinių 
apie Laosą, ir dąug kas sako, 
kad Laosas prilygsta chaosui. 
Bet to chaoso mįslė atrodo labai 
paprasta, šią ligi 1955 m. buvu
sią prancūzų koloniją jau kuris 
metas nori užimti komunistai. 
Jie su vietiniais raudonųjų par
tizanais įsitvirtino greta Laoso 
teritorijos ir vis daugiau gauna 
"savanorių" talkos iš kaimyni
nės komunistų Vietnamo valsty
bės, galbūt ir iš Kinijos komu
nistų, o vėliausiu laiku ginklais, 
pinigais ir agitatoriais smarkiai 
pradėjo Laoso užėmimą remti 
Sovietų Rusija.

YOURSELF.

HAVE YOU PAID

. . . and Kava you paid yourself first . . . before you 
started spending? Saving a portion of all you earn 
is a maįor stop toward success and a secure future. 
St. Clair Savings will help you plan for your future by 
providing a safe place for your savings while paying 
you a generous return
guarterly and paid twice each

4% intorest . . . computed 
year.

ffiree J J 813 East 185th SL
Convenient 25000 Euclid Avė.
Locations... I K 6235 St. Clair Avė.

JUOZAS I. BACHUNAS
Pusiau laukinė ir primityvi 

Laoso karalystė yra tačiau svar
bus strateginis punktas visos 
Azijos pietryčiuose. Ji ribojasi 
su keturiomis kitomis valstybė
mis. Komunistų įsigalėjimas La
ose staiga visą šią sritį pasta
tytų į didelį pavojų. Todėl Ame
rika, kuri ir ligi šiol gausiai 
pinigais rėmė nepriklausomą La
osą, dabar sujudo, susirūpino 
ir nusprendė kietai pasipriešinti 
komunistų užmačioms. Ji parei
kalavo, kad Rusija tuoj atitrauktų 
iš šio žaidimo, sudraustų vieti
nius ir kinų komunistus, ir kad 
Laosas toliau liktų neutralus, 
bet nepriklausomas.

Dėlto dabar eina pasitarimai 
su rusais. Ir čia bus pirmas 
labai ryškus prezidento Kenne- 
džio autoriteto ir prestižo iš
bandymas, ir drauge visos Ame
rikos prestižo egzaminas. Nes 
jaunasis prezidentas labai smar
kiai užsiangažavo, ir jo reikala
vimai buvo gana panašūs į ulti
matumą. Deja, kaip jau matyti, 
vien tik žodžiais rusų jis neiš
gąsdino. Rusai gal kiek ir nusi
leis, bet dar labai netikra, ar 
visas įtempimas galiausiai ne
pasibaigs, jei ne Laoso suko- 
munistimu, tai jo padalinimu - 
vieniems gabalą ir kitiems ga
balą.

AR RIMTAS TAS KOLONIJŲ 
IŠLAISVINIMAS

Mums, lietuviams, šioje Laoso 
istorijoje rūpi, be abejo, kas 
kita: kiek iš viso yra rimtas 
ir visuotinis tas kolonijų išlais
vinimas iš "imperialistinio jun
go", kurį nuolat skelbė Sovietų 
Rusija, o nuo pereitų metų ypač 
garsiai Chruščiovas net iš Jung
tinių Tautų tribūnos pačiameNew 
Yorke, ir kiek yra blaivus Ame
rikos nusistatymas pavergtų tau
tų išlaisvinimo programoje, nes, 
kaip žinoma, ir Amerika visada 
palaikė kolonijinių tautų išlais
vinimo ar išsilaisvinimo idėją.

Kaip atrodo, didžioji ameri
kiečių spauda visuotinai remia 
prezidento Kennedžio pastangas 
ir gerai supranta chruščioviškus 
burbulus už "tautų laisvę" ir 
prieš imperialistus. Štai, čia iš- 
kirpau Chicago Daily Tribūne 
piešinį pirmame puslapyje (š. 
m. kovo 23 d. numery; gautas 
leidimas iš ChicagoTribūne var
toti Dirvoje, Chicago Tribūne 
tas piešinys buvo spalvotas, bet 
man pasiuntė pieštą juodu ant 
balto), kur Chruščiovo propa
ganda iš karto nunuoginama, nes, 
šaukdamas apie kitų imperializ
mą, jis pats laiko pamynęs dau
gelį tautų, jų tarpe ir lietuvius. 
Karikatūristas tačiau surašė tik 
sovietų pavergtas Europos tau
tas ir vieną Azijoje - šiaurinę 
Korėją. Jam turbūt ir į galvą 
neatėjo, kad Rusijos imperialis
tiniame kalėjime jau nuo carų 
laikų yra daugybė kitų tautų. 
Europoje dar Ukraina, Gudija, 
dalis Suomijos, Kaukaze Gruzi
ja, Armėnija ir kitos, o Azijoje 
Kazakstanas, Turkestanas, viso
kie baškirai, kalmukai ir daugy
bė kitų mongoliškos rasės tau
telių.

Kiekvienas blaivesnis ir pla
čiau žiūrįs žmogus negali nesi
stebėti dėlto, kas dedasi pasau
lyje su kolonijinių tautų išlais
vinimu, ir koks tuo klausimu 
yra Washingtono nusistatymas ir 
veiksmai. Faktai vis daugiau ro
do, kad VVashingtono politikos 
vadovų nusistatymas tiek anks
čiau, prezidento Eisenhowerio, 
tiek dabar, prezidento Kennedžio 
administracijoje, nėra nei rim
tas, nei realus.

RUSUOS KOLONIALIZMO 
SUGRIOVIMAS YRA DAR 

SVARBESNIS
Kaip minėjome, Amerika vi

suomet palaikė pavergtų tautų 
išsilaisvinimo idėją, ypač dėlto, 
kad pati Amerika ilgai buvo an
glų kolonija ir gerai sugeba įver
tinti, ką reiškia tautai nepri
klausomybė. Šiame šimtmetyje 
matome, kad kolonializmui atei
na galas. Po pirmojo pasaulinio 

karo sugriuvo vokiečių kolonia
lizmas, o po antrojo baigia laips
niškai nykti anglų, prancūzų, 
olandų, belgų kolonijinės impe
rijos. Kas dar liko, tai jų dienos 
jau suskaitytos. Jau dvi ar trys 
dešimtys tautų gavo nepriklau
somybes, daugelis iš jų, kaip 
aiškiai matyti, nepriklausomam 
gyvenimui visiškai neparengtos 
ir nepasirengusios. Kol jos to
kiam gyvenimui priaugs, daug 
dar bus Azijoje ir ypač Afrikoje 
chaoso.

Ryškiausias pavyzdys - belgų 
kolonija Kongas, kurio naują lais
vę ir neaiškią nepriklausomybę 
mėgina ginti Jungtinės Tautos 
ir pirmoje vietoje Amerika (no
rint apsaugoti šį primityvų kraš
tą nuo komunizmo įsigalėjimo). 
Milijonais kišami pinigai, gin
klai, diskutuojama, kalbama ir 
rašoma. Kitas pavyzdys 
Laosas. Tai dirbtinei valstybėlei 
išsilaikyti, jos karaliukui links
mai pragyventi, padėti tautai, 
kuri pati menkai tenori ir tegali 
padėti savo laisvės apgynimui, 
vien Amerika per kelis pastarus 
metus sukišo, kaip skaičiuojama, 
apie 300 milijonų dolerių ir da
bar, rizikuodama sukelti panašų 
karą kaip Korėjoje, yra nusista
čiusi sukišti dar daugiau dolerių, 
ginklų ir gal žmonių gyvybių.

Ir visas reikalas vis eina dėl 
Europos demokratinių kraštų ko
lonijų panaikinimo ir jų valdytų 
tautų tautelių išsilaisvinimo ar 
jų įgytos trumpos laisvės apgy
nimo. Ir tuo tarpo jokio rimto 
veiksmo, net kiek daugiau griež
to ir blaivaus žodžio nei Wa- 
shingtone, nei tarptautiniuose 
forumuose nesigirdi dėl sovie
tinio imperializmo sustabdymo 
ir sovietinio kolonializmo panai
kinimo. T ai mūsų laikmečio keis
tenybė, tai mūsų gėda, tai lais
vės idealo išdavimas, nesupran
tamas ir nieku nepateisinamas 
trumparegiškumas.

Kodėl prezidentas Kennedyga
lėjo siųsti Rusijai beveik ulti
matumus dėl puslaukinio Laoso 
o ligi šiol nė vieno griežtesnio 
žodelio neprasitarė, kad Sovietų 
Rusijos kolonializmas Europoje 
turi būti panaikinamas, kaip 
nyksta prancūzų, anglų ar belgų 
kolonializmas Azijoje ir Afri
koje?

DAUG KITŲ "KODĖL"

Kodėl rytinė Vokietija, Len
kija, Čekoslovakija, Vengrija, 
Pabalti jos valstybės, kitos aukš
tai kultūringos tautos Europoje 
ir pačioje So vi et i joje, kaip Ukrai
na, Gudija, ir kitos, - kodėl 
jos vis neturi teisės būti laisvos 
ir nepriklausomos, kaip Laosas? 
Kodėl komunistinis veržimasis 
į tą Laosą ar į pietryčių Aziją 
yra gyvybiškai svarbus Ameri
kos saugumui, ir kodėl mažiau 
ar visai nesvarbus rusiškai bol
ševikinių kolonijų įsisteigimas 
ir stiprėjimas aukštai kultūrin
gose Europos vietose, o pagaliau 
ir visai Amerikos pašonėje, kaip 
Kuboje?

Maža to, ne tik tylima apie 
bolševikinį imperializmą, ne tik 
nededama pastangų jo užgrobimų 
nepripažinti, ne tik realiai ne
padedama sovietų pavergtoms 
tautoms siekti išsivadavimo, ne 
tik naikinamos ar silpninamos 
galimybės pasireikšti tų tautų 
laisvės kvapui (kaip Voice of 
America europinių tarnybų pa
naikinimas pabaltiečiams), bet 
pastaruoju laiku mūsų valstybės 
sekretorius tariasi su rusais ir 
ieško būdų, kaip vis daugiau ir 
daugiau išimti iš dienotvarkės 
Jungtinėse Tautose tuos punktus, 
kurie palaiko "trynimą".

Mes privalome šią naują at
mosferą atidžiai nagrinėti, sek
ti, daryti išvadas ir, kaip ame
rikiečiai ir balsuotojai per rin
kimus, ko griežčiausiu ir orga
nizuotu būdu kelti juos didžiųjų 
amerikinių partijų komitetuose 
ir administracijos sluoksniuose 
Washingtone. Amerikos lietuvių 
visuomenė turėtų daug smarkiau 
sukrusti. Nuo jos pastangų ir 
nusistatymo priklausys ir tai, 
ar mes pagaliau būsime pajėgūs 
peržiūrėti ir surasti naujo kraujo 
Amerikos Lietuvių Tarybai, kuri 
šiuo atžvilgiu būtų rimtas, orga
nizuotas mūsų balso reiškėjas, 
ir kurios ilgametė Sklerozė ir 
prieštvaninio darbo metodai kas
met darosi vis graudesnis fak
tas.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Kreipiuos j tuos, kurie nori
studijuoti

Neabejoju, kad JAV yra 
ne vienas lietuvis, kuris sa
vo profesiniu likimu nepa
tenkintas. Ypač, kada ten
ka dirbti ne pagal pasiruo
šimą gautą darbą. Toks ne
pasitenkinimas, jei prieš 
draugus ir nutylimas, tai 
širdies gilumoj nuolat ver
da. O momentui atėjus ir 
skundu išsilieja.

Mano noras kiek patal
kinti tiems, kurie buvo pra
dėję, galvojo ar ir dabar dar 
galvoja studijuoti mediciną. 
Bet ne JAV, kur yra žymiai 
didesni suvaržymai, bet Vo
kietijoje, kur ir aš dabar 
gyvenu.

A m e r i kiečių studentų, 
studijuojančių mediciną Vo
kietijoje, yra nemažas skai
čius. Vien Heidelberge yra 
virš šimto. Ir visi, daugiau 
ar mažiau, vyresnio am
žiaus, net iki 40 metų. Jų 
dauguma, dėl įvairių prie
žasčių, medicinos JAV ne
galėjo studijuoti.

Iš šių studentų didelę da
lį sudaro Izraelio tautos sū
nūs. Yra ir lietuvių, bet 
juos, greičiausia, galima su
skaičiuoti ant abiejų rankų 
pirštų.

Manau, nereikia aiškinti, 
kodėl į medicinos mokslus 
taip veržiasi Izraelio tautos 
vaikai. Jūs gyvenat JAV ir 
tai labai gerai žinot. Mano 
noras šiuo atveju yra ne 
medicinos studijų praktiš
kumą aiškinti, bet pakalbė
ti apie sąlygas ir galimu
mus medicinos mokslus stu
dijuoti Vokietijoje ar Aus
trijoje.

Visi, kurie yra baigę gim
nazijas Lietuvoje, kiti vė
liau Vokietijoje, buvę stu
dentai, lankę kolegijas Ame
rikoje ir turį bakalauro 
laipsnį, nesunkiai galėtų 
mediciną studijuoti Vokie
tijoje. Studijos tęsias 5^ 
metų. Buvusiems medicinos 
studentams ir turintiems fi- 
zikumo egzaminus, užskai
toma 21/.) metų. Turintiems 
bakalaurą su išeitais bota
nikos, zoologijos ir chemi
jos dalykais, užskaitoma 1 
metai.

Vokiečių kalba reikalinga, 
bet gyvenę Vokietijoj jau 
pajėgs susikalbėti, nes per
daug nespaudžia. O bestu
dijuodami pakankamai pra
moks ir kalbos trūkumus iš
lygins. Visiškai nemokant 
vokiečių kalbos, reikia lan
kyti vokiečių kalbos kursus. 
Po semestro ar dviejų, kal
bą pramokus, priimami tik
rais studentais.

PADĖJUS 1500.00 AR DAUGIAU KOVO IR

J O 8 E P H F. ORI B A U S K A S , vedėja*

AND LOAN ASSOCIATION

1447 S. 41 HCOURT, CICERO 50, ILL./BI 21307,TO 3-0131

mediciną
Vokietijoje studijos ir 

pragyvenimas žymiai piges
nis, negu JAV. žinoma, la
bai nesunku ir čia išleisti 
pinigą. Bet kas važiuoja 
studijuoti medicinos, apie 
tokius išleidimo malonumus 
negalvoja.

Mokslas prasideda gegu
žės mėn. ir baigias liepos 
pabaigoje. Tada yra trys 
mėnesiai atostogų, žiemos 
semestras prasideda lapkri
čio mėn. ir baigiasi vasario 
pabaigoje. Austrijoj studi
jų sistema kiek kitokia.

Suinteresuotieji studijo
mis turi kreiptis į vieną ar 
kitą universitetą pasiun- 
čiant prašymą ir dokumen
tus, kad priimtų. Gal ge
riau pradžioje pasirinkti 
mažesnį universitetą, o pas
kui, apsipratus, persikelti į 
didesnį, kur patiks. Tokie 
mažesni yra: Muenster, 
Mainz,Marburg, Homburg/ 
Saarland, Kiel, Giesen, Er- 
langen, Fr.eiburg. Didesni 
universitetai: Bonn, Koeln, 
Heidelberg, Hamburg, Mūn- 
chen. Austrijoj: Wien, Ins- 
bruck.

Norintieji gauti išeitų 
mokslų užskaitymą, dar tu
ri kreiptis į Vidaus Reika
lų Ministeriją. Pav., jei no
ri studijuoti Heidelberge, 
Freiburge ar Erlangene — 
turi kreiptis į Baden-Wuer- 
temberg Innenministerium. 
O jei nori studijuoti Bonn, 
Koeln ar Muenster — rei
kia kreiptis į Nord-Rhein- 
AVestfallen I n n enministe- 
rium.

Nuoširdžiai kviečiu, ku
rie dar tebėgaivojat apie 
studijas, jomis susirūpinti. 
Fabrikai, kuriuose jūs dir
bat, niekad nepabėgs. O su 
studijomis gali ateiti toks 
laikas, kada iš visur gausit 
atsakymą, kad jau vėlu. O 
jei daugiau lietuvių gydy
tojų turėsim, visai lietuvių 
bendruomenei bus geriau. 
Ne tik, kad su mumis tada 
daugiau skaitysis, negu su 
fabrikų darbininkais, bet 
gydytojai iš savo uždarbių 
galės daugiau ir lietuviš
kiems reikalams atiduoti.

Lietuvis gydytojas
Vokietijoje

Ar jau įsigijote knygą 
ALMA MATER ? Galima 
gauti pirkti Dirvoje.

Kaina $5.oo
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DAR TRYS VALANDOS NAKTIES (67) DESZO ARVAY 100,000,000 LOTYNU AMERIKOS BETURČIŲ
Jau nebepasieksite Pešto SAUKIASI GERESNIO GYVENIMO

Toliraščio aparatas iš "Szabad 
Nep" pastato pranešinėjo į Vie
ną:.

"Laikinai viešpatauja ramybė. 
Greičiausiai ramybė prieš audrą. 
Mes beveik neturime ginklų, tik 
lengvus kulkosvaidžius, sovieti
nius šautuvus ir keletą karabi
nų. Mes visai neturime sunkių
jų patrankų. Žmonės šoka ant 
tankų, mėto rankines granatas ir 
užtepa stebėjimo plyšius. Veng
rų tauta nebijo mirties. Tik gai
la, kad mes negalėsime ilgai 
priešintis.

Kaip tik dabar ateina vienas iš 
gatvės. Jis sako, mes neturį ti
kėti, kad žmonės išsislapstė, jei 
matome tuščią gatvę. Jie stovi 
tarpuvartėse ir-laukia patogaus 
momento.

Vienam vengrų kareivui atsi
sveikindama motina pasakė: Ne
būk didvyris, bet nebūk ir bai
lys!

Dabar jie vėl šaudo. Pataiko į 
mūsų pastatą. Tankai artėja, sun
kiosios artilerijos ugnis taip pat. 
Kaip tik ateina pranešimas, kad 
mūsų vienetai gavo pastiprinimų 
ir šaudmenų. Bet toli gražu per- 
mažai. Negali būti, kad žmonės 
tankus pultų plikomis rankomis.

Ką daro Jungtinės Tautos? At
siųskite mums mažą padrą
sinimą."

*
Lėktuvai pasirodė Budapešto 

danguje. Jie šaudė iš patrankė- 
lių. Laikas nuo laiko, kai sutap
davo artilerijos ir tankų patrankų 
ugnies pertraukos, ir kai lėktu
vai, palikdami baltas juostas, kil
davo į viršų, kad vėl iš naujo 
pultų, tikėjai girdįs Dunojų, ku
ris aimanuodamas ošė, bet tai 
buvo aimana beviltiškumo, kuri 
kilo iš namų jūros, kybojo didžiu
liu varpu virš miesto -- dulkių 
ir dūmų varpu.

Ilonos akys ašarojo, ir Ers- 
zebetos su Kuzinu taip pat. Du 
sužeistieji artėjo į juos. Vienas 
buvo apsivyniojęs ranką. Antra
sis buvo pusnuogis, apsvilusiais 
plaukais. Jis mosavo virš galvos 
pradeginimų nusėtų švarku ir 
marškiniais, ’ lyg pergalės 
vėliavomis, ir šaukė: "Jie dega, 
jie dega!" Bet tas šauksmas buvo 
panašus Į raudą. Jis atrodė ne
jaučiąs nudegimų krūtinėje, ran
kose ir nugaroje. Jo akys spin
dėjo pamišimo ir triumfo miši
niu.

--Ar mes prasiveršime į Peš
tą?

--Jie dega, jie dega! -- pra
giedojo jis pro Erszebetą.

--Dėl tiltų kovojama, -- pa
sakė kitas.

--Kur jūs einate? -- paklau
sė Ilona.

--Ic ligoninę vaikų darželyje.
--Mes palydėsime jus.
--Mes netrukus būsimeten,tik 

pro anuos vartus, -- pasakė 
jis, vydamasis giedantį, kuris 
buvo jau perdaug nutolęs.

Jie dega, jie dega! -- siaubin
gai kartojo aidas.

Jie degė sankryžoje prieš vie
ną barikadą. įgulos gulėjo negy
vos aplinkui tankus. Angos buvo 
atviros. Iš vieno kyšojo suanglė
jusi nuoga ranka, tartum vis dar 
tebeduodama ženklą išlipti. Ker
tiniai namai buvo skylėti, kaip 
rėčiai, arba artilerijos svie
dinių sutrupinti. Barikados gynė
jai buvo nupiovę ten stovėjusį 
medį. Milžiniškas platanas buvo 
nuvirtęs į granatų suraustą sieną 
iš grindinio akmenų, tankų da
lių, tramvajaus bėgių ir mūro 
gabalų. Šautuvų vamzdžiai kyšo
jo iš to kratinio ir taikė į de
gančius tankus ir didžiąją gat
vę.

—Alio! -- sušuko Kuzinas.
Šautuvai tebetaikė.
--Mes turime į Peštą! -- su

šuko Erszebetą.
Pro dūmų uždangą, dar toli 

sužlegėjo tankų vikšrai.
Kuzinas ėjo pirmas. Jie vengė 

kabančių elektros laidų, skubėjo 
šaligatviu per kalkes, stiklų šu
kes ir plytgalius, ir pro namo 
sienos bei nuversto skelbimų 
stulpo tarpą įsispraudė kiton ba
rikados pusėn. Barikados kovo
tojai gulėjo, kaip kritę: susi
rietę, išsitiesę, aukštielniki, 
kniūbšti, ant šonų, šalia šovinių 
tūtelių, tarp platano paskutinių
jų lapų ir kamuolinių sėklidžių.

--Nuo gatvės! Tankai gali 
sprogti! -- sušuko kažkas.

Jie nubėgo į kitą pusę, ten 
rado plačią spragą ir išbėgo 

į skersinę gatvę. Kareivis su Ko- 
suto ženklais ant rusiško šalmo 
gulėjo saugioje vartų kertėje.

--Ar mes prasiveršime į Peš
tą?

--Gulkit priedangon, po vel
nių!

Jie sukrito šalia jo. Jo uni
forma dvelkė benzinu ir buvo 
alyvuota bei dumblina. Šalia 
savęs jis turėjo du automatinius 
šautuvus.

--Ar tu esi vienas? -- paklau
sė Kuzinas.

Kareivis parodė į barikadą.
—Ne, ten mano studentai.
—Bet jie juk visi žuvę.
Trys sprogimai, smūgis po 

smūgio, sudraskė tankus, ir trys 
ugnies stulpai ištryško sankry
žoje, ir tris kartus sudrebėjo 
žemė. Krito geležinės dalys. 
Paskui pradėjo lyti: akmenų tru
piniais, stogo čerpėmis ir kal
kėmis. Dulkių debesis dar tebe
stovėjo sankryžoje, kai kareivis 
iŠ laužo rinko šautuvus savo 
studentams.

♦
Toliraščio aparatas iš "Sza

bad Nep" pastato Pešte prane
šinėjo į Vieną:

"Mes laikomės iki paskutinio 
kraujo lašo. Vyriausybė neuž
tenkamai padarė, kad mus ap
rūpintų ginklais. Apačioje stovi 
vyrai, kurie turi tik vieną ran
kinę granatą.

Aš bėgu prie lango, aš turiu 
šaudyti, bet aš grįšiu atgal, kai 
kas nors atsitiks arba man pa
skambins.

Nebūkite nekantrūs dėl mano 
pranešimo formos. Aš esu susi
jaudinęs. Norėčiau žinoti, kaip 
viskas baigsis. Norėčiau šau
dyti, bet ligšiol neradau taiki
nio. Aš pranešinėsiu tol, kol 
galėsiu.

Sovietų lėktuvai šaudo iš pat- 
rankėlių. Bet mes nežinome kur, 
tik girdime ir matome.

Toliau statomos barikados. 
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Mūsų foto bendradarbis L. Kančauskas, ilgą laiką gyvenęs Ar
gentinoje ir prieš metus persikėlęs į JAV, įsikūrė Kalifornijoje, 
nusipirkdamas Hollywoode foto studiją (4417 Santa Monica Blvd.), 
bet atliekamu nuo darbo laiku aktyviai dalyvauja vietos lietuvių 
veiklojez lanko parengimus ir Dirvai dažnai parūpina nuotraukų 
iš Los Angeles lietuvių gyvenimo.

P. J. KERSIS
609 Society for Savings Blgd. — Cleveland. Ohio 

Ofiso telef.: MAin i-1773 
Rezidencija: OL 7-2521

Turėdami reikalų prašom į mane kreip
tis namų telefonų OL 7-2521 — Peninsųla.

Parlamentas netoli mūsų ir jo ap
linka yra tankų apsupta... Virš 
mūsų skraido lėktuvai, bet jų ne
galima suskaičiuoti, nes perdaug. 
Dabar didelėmis gaujomis ateina 
tankai. Jie šaudo į mūsų pasta
tą, bet ligšiol čia neturime nuos
tolių. Jie ūžia ir klega taip gar
siai, kad čia vos begalime susi
kalbėti.

Dabar aš turiu į kitą kamba
rį, aš turiu šaudyti pro langą. 
Kai atsitiks kas nors naujo, 
pranešiu vėl."

Jie padėjo kareiviui ir jo stu
dentams nutaikyti šautuvus: per 
susprogdintus tankus, į pagrin
dinę gatvę.

--Jūs jau nebepasieksite 
Pešto.

--Mes turime, -- tarė Ersze- 
beta.

--Daugumas tiltų jau užimta, 
dėl kitų kovojama.

--Likime čia, -- pasakė Kuzi
nas.

Kareivis aprimdamas pasižiū
rėjo į rankines granatas.

--Aš turiu žinoti, kaip atrodo 
leidykloje, — tarė Erszebetą.

--Ne kitaip, kaip čia, -- at
sakė kareivis, pasilenkė prie vie
no savo studentų ir nuėmė jo šal
mą. Jį padavė Erszebetai.

--Ką su juo darysiu?
--Užsidėk, paskui paeik galiu

ką gatve; dešinėje, už artimiau
sios kertės, yra telefono bū
delė.

Erszebetą nuėjo. Gatvėje ji bu
vo viena. Žmonės sėdėjo rūsiuo
se. Barikada užtvėrė kelią į re
zidencinį kvartalą, drauge atkirs
dama ryšį tarp pietų ir šiaurės, 

siauras šalutines gatves tankai 
nedrįso. Dar reikėjo kurį laiką 
laukti naujo puolimo, bet buvo 
surastas paskutinis studentų šau
tuvas ir nutaikytas, kai Ersze- 
beta grįžo — išvargusiu veidu, 
praradusiu bet kokią išraišką.

(Bus daugiau)

Katalikų laikraštis "CISCA 
NEWS" (The Weekly Newspaper 
for Catholic Students of Chi- 
cago’s High Schools) 1960 m. 
lapkričio 3 dienos numeryje at
spausdino straipsnį, prisiųstą iš 
Čilės ir rašytą ne kokio nors 
privataus asmens, bet oficialaus 
instituto: "Institute in Mexico 
City to Discuss Catholic Res- 
ponsibility inEffectinglmprove- 
ment". Šiame straipsnyje patie
kiama duomenų iš studijinio lei
dinio, kurį Čilėje išleido "Inter- 
American Secretariat for Catho
lic Action". Minimas leidinys 
buvo skirtas, kaipo bazė disku
sijoms, katalikų akcijos savai
tei, kuri įvyko 1960 m. lapkri
čio 26 - gruodžio 4 dienomis 
Meksikos sostinėje.

Leidinyje Catholic Action sek- 
retorijatas pranašauja, kaip kad 
rašo "CISCA NEWS", jog Loty
nų Amerikos Katalikų Bažnyčia 
praras didžias žmonių mases, 
jei katalikų sąžinė nepabus so-

SOCIALINIS DRAUDIMAS I. ’SOLIŪNAS

teviT pensija
Sakoma, kad valgyti nori ir 

jaunas ir senas. Atsižvelgdami, 
į šią neišvengiamą būtinybę, 
šio krašto įstatymų leidėjai so
cialinio draudimo įstatyme įra
šė nuostatus, pagal kuriuos, tam 
tikrais atvejais, mirusio darbi
ninko tėvai taip pat gali gauti 
mėnesinę socialinio draudimo 
pensiją.

Nuostatus sudarant atsižvelgta 
jog neretai mirusio darbininko 
tėvai, dėl jų senatvės bei fi
nansinės padėties, turėjo būti 
dukters ar sūnaus išlaikomi. Už
tat šiuo metu, prašant tėvų pen
sijos, vienas pagrindinių reika
lavimų ir yra, kad tėvas arba 
motina turėjo gauti bent pusę 
išlaikymo iš to darbininko, iš 
kurio socialinių mokesčių įmo- 
kėjimo yra prašoma pensijos.

SVARBESNIEJI REIKALAVIMAI

Kad mirusio darbininko tėvai 
turėtų teisę gauti mėnesinę soc. 
draudimo pensiją, jie turi iš
pildyti šiuos reikalavimus:

1. Turi paduoti pareiškimą pen
sijos gavimui,

2. Turi būti pensininko am
žiaus (tėvas bent 65 m., mo
tina - 62 m. amžiaus).

3. Neturi teisės arba negau
na savo nuosavos pensijos, kuri 
yra lygi arba didesnė negu trys 
ketvirčiai tėvų pensijos,

4. Prieš darbininko mirtį ga
vo iš jo bent pusę išlaikymo.

5. I/odymui, kad iš darbinin
ko buvo gaunama bent pusė iš
laikymo, pareiškimas buvo už
pildytas ne vėliau, kaip laike 
dviejų metų po darbininko mir
ties.

6. Nevedė arba neištekėjo po 
darbininko mirties.

Be minėtųjų reikalavimų dar 
turi būti išpildyta bent viena iš 
šių sąlygų:

1. Tėvai, gyvenamosios valsti
jos ribose turėjo teisę į dar
bininko turtą, kaip jo tėvas arba 
kaip jo motina,

2. Tėvai darbininką įsisūnino 
ar įsidukrino prieš darbininkui 
sukankant 16 m. amžiaus,

3. Tėvai vestuviniu aktu tapo 
darbininko patėviu arba pamote 
prieš darbininko 16-jį gimtadie
nį.

Turiu pastebėti, kad prieš 1958 
m. rugsėjo mėnesį tėvai netu
rėjo teisės į darbininko pensi
ją, jei mirusio darbininko pa
liktieji kiti artimieji šeimos na
riai (žmona ir vaikai) turėjo tei
sę į mėnesinę našlės bei našlai
čių pensijas. Tačiau dabar anas 
suvaržymas jau yra panaikintas 
ir visi darbininko artimieji šei
mos nariai tuo pačiu metu gali 
gauti mėnesines pensijas.

Taip pat svarbu pažymėti, jog 
tik mirusio darbininko tikrieji 
tėvai turi teisę į pensijas. Va
dinasi, jei darbininkas yra gyvas 
ir sulaukęs pensininko amžiaus 
arba tapęs nedarbingu įgauna 
teisę į mėnesinę pensiją tai jo 
tėvai dar neturi tos pačios tei
sės gauti pensijas. Kol darbi
ninkas gyvas jo tėvams pensija 
nemokama. Be to darbininko tė
vais yra laikomi tik jo tikrieji

Vyt. Daratėnas

daliniam teisingumui, jei nebus 
skubiai pravestos žemdirbystės, 
sveikatos, namų, apšvietos ir ki
tos panašios reformos. Gi prie
šingu atveju - ryt dienos Loty
nų Amerika bus valdoma komu
nistų. Pabrėžiama, kad minėtos 
problemos turi būti išspręstos 
kuo skubiausiai, atsižvelgiant 
į Lot. Amerikos milžinišką gy
ventojų prieauglį. Esą, ten po 15 
metų reikės aprūpinti naują 100,- 
000,000 žmonių prieauglį ir 
rasti darbų 38-ių milijonų nau
jų darbininkų masei.

ATSILIKĘS ŽEMĖS ŪKIS

Minėtame leidinyje nurodoma, 
kad Lot. Amerikos problema Nr. 
1 yra žemės ūkio atsilikimas ir 
valstiečių skurdas. Ir šioji prob
lema žvelgia ne kur kitur, o tie- 

tėvai. Nei švogeris, nei uošvė, 
tėvų pensijos negali gauti.

APIE TĄ IŠLAIKYMĄ

Minėjau, kad tik tie tėvai, ku
rie darbininko buvo išlaikomi, 
gali gauti pensijas. Ką tai reiš
kia? Pirmiausia, būtina įrodyti, 
kad miręs darbininkas, per 
paskutiniuosius 12 mėnesių prieš 
mirtį, arba prieš tapimą nedar
bingu, buvo teikęs bent pusę 
išlaikymo tėvams.

Į teiktąją išlaikymo pusės su
mą įskaičiuojama ne tik pini
ginė parama, bet taip pat ir vi
sos kitos pragyvenimo išlaidos, 
už kurias vienu ar kitu būdu 
mokėdavo tėvų darbininkas. 
Reiškia, jei darbininko tėvai ga
vo iš jo nemokamai butą ir mais
tą, tai beveik tikra, jog jie iš 
darbininko gavo bent pusę iš
laikymo.

Labai dažnai tėvai .neturi įro
domųjų dokumentų gautam išlai
kymui įrodyti. Tokiu atveju tada 
reikia apskaičiuoti įvairiausias 
turėtas tėvų pragyvenimo išlai
das bei pajamas. Visas žinias su
teikus, socialinio draudimo į- 
staiga daro sprendimą ar tėvai 
gavo išlaikymą ar ne.

IŠLAIKYMUI ĮRODYTI 
PAREIŠKIMAS

Turiu būtinai perspėti dėl vieno 
specialaus pareiškimo užpildy
mo, kuris nieko bendro neturi 
su tėvų amžiumi.

Tėvų pensijoms gauti yra spe
cifinis reikalavimas. Būtent, lai
ke dviejų metų po darbininko 
mirties yra būtina užpildyti pa
reiškimą, jog tėvas ar motina 
(jei abu gavo, tai abu turi ir 
užpildyti), gavo bent pusę iš
laikymo. Visai nesvarbu ar šito 
specialaus pareiškimo metu tė
vai jau yra sulaukę pensininkų 
amžiaus ar ne. Net jei tėvai ‘ir 
yra labai jauni, jie vistiek turi 
minėtąjį pareiškimą užpildyti, 
nes to nepadarius ir pensininko 
amžiaus sulaukus, tėvai bus pra
radę teisę į pensiją. Užtat pa
tartina, kad darbininkui mirus, 
jei kuris nors iš tėvų buvo jo 
išlaikomas, nieko nelaukiant turi 
vietinėje socialinio draudimo 
įstaigoje užpildyti pareiškimą, 
jog darbininkas teikė bent pusę 
išlaikymo.

Tėvų pensijos dydis yra trys 
ketvirčiai gautosios darbininko 

pensijos. Pastebėtina, kad jei 
vienoje šeimoje, iš to paties 
darbininko įmokėtų uždarbių ir 
daugiau kas nors gauna mėne
sinę pensiją (našlė, vaikai), tai 
toji mėnesinės pensijos bendroji 
visos šeimos suma negali būti 
didesnė, kaip 254.00 dol.

Laikinai tėvų pensijos nu
traukiamos jei jie uždirba virš 
leistinos $1200.00 sumos perme
tus (kiekvienam leista uždirbti 
po $1200.00, atskirai - tėvui 
ir motinai). Taip pat pensija 
tėvui ar motinai gali būti su
stabdoma, jei darbininkas buvo 
nepili et i s ir prieš mirdamas čia 
išdirbo ar gyveno mažiau negu 
10 metų ir tėvai išvyksta gy
venti užsienin. 

šiai į katalikišką sąžinę - "stri- 
kes most directly at the Catholic 
conscience".

Nežiūrint, kad Lot. Ameri
koje daugiau negu 50% visų žmo
nių gyvena kaimuose, tačiau 
maisto gamyba yra per maža iš
maitinti savo šalių gyventojus. 
Rašoma, kad visai priešingas 
vaizdas yra J. A. V., kur tru
putį daugiau negu 10% visų žmo
nių gyvena ūkiuose, o tačiau pas
toviai turima maisto pertek
liaus.

Lot. Amerikoje maisto gamy
ba kaskart ne gerėjant, o smun
kanti, nes paskutinio dešimtme
čio laikotarpyje, kaip kad rašo
ma, ten gyventojų prieauglis pa
kilo net 45%, kai tuo tarpu maisto 
gamyba tepakilo vos 32%. Ne
žiūrint to, didelė dalis kavos ir 
cukraus yra išvežama užsienin. 
Todėl, kaip kad rašoma leidi
nyje, "ten nėra nei vieno krašto, 
kuris nekentėtų alkio ar bado 
pasekmių".

Esą, taip atsilikusio ūkio pag
rindinis kaltininkas yra neteisin
gas žemės paskirstymas. Stam
bi žemės nuosavybė yra nedau
gelio žmonių rankose, gi kita li
kusi žemė yra padalinta į per 
mažus ūkelius, todėl neįmanoma 
juos pelningiau apdirbti, o dėl 
minėtos koncentruotos nuosavy
bės -- ten esama masės beže
mių ūkininkų. Rezultate: skur
das yra apėmęs plačias žem
dirbių mases.

Minėto leidinio apskaičiavimu, 
iš Lot. Amerikos 30 mil. ūki
ninkų apie 24,000,000 yra beže
miai proletarai, kurie drauge su 
savo šeimomis sudaro net 100,- 
000,000 beturčių žmonių, o tai 
yra daugiau negu pusė viso Lot. 
Amerikos žemyno gyventojų.

Pažvelkime, pavyzdžiui, į so
cialinį "teisingumą" BRAZILI
JOJE, kuri yra, kaip kad žinome, 
pati didžiausia katalikų valstybė 
ir teritorijos ir gyventojų at
žvilgiu ne tik Lot. Amerikoje, 
bet ir visame pasaulyje. Ten 
60% visos ariamos žemės valdo 
tik 62 tūkstančiai turtuolių, kurie 
tautoje sudaro mažiau kaip vieno 
nuošimčio vieną dešimtąją! Pa
našiai yra ir Gvatemaloje bei Ve- 
nezueloje, kur mažiau 2% tautos 
gyventojų yra savininkai daugiau 
kaip 70% visos žemės. Gi Kolum
bijoje iš kiekvieno 1,000 žemės 
ūkio darbininkų tik 5 iš jų turi 
savo ūkius.

Lotynų Amerikos kaimiečius 
slegia ne vien socialinis netei
singumas ir skurdas, bet ir sto
ka transportacijos, ryšio, susi
siekimo priemonių. Todėl nepap
rastai sunkiai tvarkomi švietimo 
reikalai, medicinos pagelba, 
policijos apsauga ir kitos pana
šios būtinybės. .

MEDICINOS "APRŪPINIMAS"

Pavyzdžiui, Kolumbijos du 
trečdaliai gydytojų gyvena did
miesčiuose, gi likusiam vienam 
trečdaliui tenka 88% krašto gy
ventojų, gyvenančių kaimuose. 
Toliau leidinyje pastebima, kad 
80% kaimiečių gyvenimo sąlygos 
yra tiesiog nežmoniškos.

Toks Lot., Amerikos kaimo 
žmonių būvis verčia juos keltis 
laimės ieškoti į greitai augan
čius didmiesčius, tačiau ir ten 
jų gyvenimas tėra menkai ge
resnis. Leidinio apskaičiavimu 
ten namų parūpinimas yra 45% 
nepakankamas. Todėl nežmoniš
kas stovis vis daugiau įsigali 
miestų plačiuose skurdžių ra
jonuose, kaip pvz. Buenos Aires 
Argentinoje ir Santiego Čilėje. 
Per paskutinį dešimtmetį iš kai
mų į Santiego miestą atsikėlė 
1,000,000 žmonių ir dabar kas
met atvyksta po 40,000 kaimiečių.

Tokiuose skurdžių priemies
čiuose, kaip rašo leidinys, nėra 
nei gatvių, nei kanalizacijos, nei 
šviesos, nei pagaliau vandens. 
Ir jei kaimiečiai vis vien į 
miestus keliasi, matyt, kad kai
muose yra dar blogiau. Nežiū
rint esamų nežmoniškų sąlygų, 
skubus sumiesčionėjimas vyksta 
blogiausiose aplinkybėse, o ypač 
moraliniu atžvilgiu.

Minimos skurdynų apylinkės 
yra ir šeimos vertės, ir žmo
niškojo garbingumo naikintojos, 
lygiai griovėjos tiek socialinio 
organizuotumo, tiek ir bendruo
meninio gyvenimo. Jos tapo ydų, 
įvairių kurstymų ir sukilimų 
židiniais. Tokiu būdu, kaip kad 

(Nukelta į 5 psl.)
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Tautinės Sąjungos Seimui 
artėjant

Tautinės Sąjungos Centro Valdyba paskelbė, kad 
gegužės 27-28 d. Chicagoje, Sheraton TaNvers viešbutyje, 
šaukiamas Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos skyrų 
atstovų suvažiavimas-seimas. Sąjungos seimai šaukiami 
kas dveji metai. Tautinės Sąjungos dešimtmečio seimas 
įvyko 1959 m. gegužės 30 ir birželio 1 d., Detroite.

Kai gyvenome savajame krašte, tokie suvažiavimai 
— seimai įvykdavo dažniau. Dabar gyvename kitose są
lygose ir turime visai skirtingų reikalų bei uždavinių.

Todėl nenuostabu, kad mes, vienminčiai ir tautinės 
minties nešėjai, išsiskirstę po įvairius kampus, karts nuo 
karto stengiamės susieiti, pasidalyti įvairiais 'kasdieni
niais gyvenimo reikalais, pasižiūrėti į. praeitį, į nuveiktus 
darbus. O peržvelgę praeitį stengiamės nustatyti veiklos 
gaires ir ateičiai.

Mums rūpi lietuvybės išlaikymas bei stiprinimo rei
kalas. Bendro, vieningo ir darnaus darbo nustatymas vi
suomeninėje, kultūrinėje bei politinėje plotmėje su drau
gingoms organizacijoms bei veiksniais. Tvirtas pasisaky
mas dėl Amerikos Lietuvių Tarybos veiklos. Bendruome
nės reikalai bei kultūros fondai. Spaudos reikalai. Balfo 
negerovės. Vasario 16 Gimnazijos reikalai. Ir visa eilė 
kitų, didesnių ir mažesnių reikalų ir klausimų laukia at
sakymo, kaip toliau bus tvarkomi.

Praeityje mes turėjome įvairaus svarbumo seimų. 
Busimasis seimas, tarptautiniu požiūriu nebus džiuginan
tis. Naujosios JAV vyriausybės politiniai ėjimai kol kas 
nėra aiškūs. Lietuvos laisvinimo reikalas jokių konkrečių 
prošvaičių nerodo. Amerikos Lietuvių Tarybos sekreto
riaus P. Grigaičio paskutinė informacija dėl Brazilijos 
vyriausybės padaryto sprendimo Lietuvos pasiuntinybės 
reikalu ne vieną lietuvį sujaudino. Ko gero, dar sekreto
rius nuvykęs į Washingtoną gali pasakyti, kad ir J. Ka- 
jeckas neturi įgaliojimų ar paskyrimo, šiame seime Tau
tinė Sąjunga turi aiškiai pasisakyti dėl tolimesnio bendra
darbiavimo su tokiais ALT vadovais.

Gyvenant tokiame neaiškiame laikotarpyje mums rei
kia dar tvirčiau savybėje rikiuotis ir pasiryžti visokiems 
ateities galimumams bei darbams. Turime dar labiau su
bendrinti savąsias jėgas. Juk pats didysis mūsų šiandie
ninis uždavinys ir rūpestis yra nenuilstama kova už pa
vergtos tautos laisvės atstatymą.

Baigiant šias kelias pastabas, noriu kviesti ir raginti, 
kad visi skyriai ir visi Tautinės Sąjungos nariai, seimui 
jau dabar pradėtų rimtai ruoštis. Tiesa, dar du mėnesiai, 
bet visus reikalus rimtai apsvarstyti ir geresnius spren
dimus priimti, į seimą atstovus išrinkti, taip pat reikia 
laiko. Ir tą laiką dabar sunaudokim geram Tautinės Są
jungos seimo pasiruošimui.

Juozas Jurevičius

PRAMONE AKMENEJE
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

METAIS
Neseniai Dirvoje buvo rašyta 

apie dabartinę pramonę Akmenė
je. Kad nesusidarytų kreivas 
vaizdas, čia noriu kai ką pri
minti, kad Akmenėje ir Lietuvos 
nepriklausomybės metais buvo 
pramonės įmonių. Štai 1928 -1930 
Skučo ir Kiršos bendrovė buvo 
nupirkusi 30 ha ūkį Menčių kai
me ir iš ten kasė kalkes cukraus 
fabriko reikalams. Metai iš me
tų darbas ten didėjo ir buvo 
samdoma vis daugiau darbininkų. 
1934-1936 metais ten jau dirbo 
150 darbininkų. Čia taip pat buvo 
pastatytos ir kalkių degyklos. 
Veikė-dvi krosnys. Kalkės buvo 
pirmos rūšies.

Tuo pačiu laiku ten buvo pra
vesta platesni tyrinėjimai ir Kar- 
pėnų kaimo apylinkėse buvo rasti 
kalkių klodai, kurie labai tiko ce
mento gamybai. Ta vietovė vė
liau buvo pavadinta Nauja ja Ak
mene ir dabar ten yra pastatytas 
cemento fabrikas.

Akmenėje ankstesniais laikais 
taip pat veikė durpių kasyklos. 
Prie durpių kasimo darbų Kempi
nės kasykloje dirbo 40 dar
bininkų. Kitoje kasykloje, Ven- 
ciškių kaime, dirbo mažesniu 
maštabu.
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Akmenės valsčiuje taip pat vei
kė labai gera Dabikinės-Gaudžio- 
čių pieninė su 9 pieno nugriebi
mo punktais.

Jonas Montvila, 
Waterbury

ATSIPRAŠAU

Prieš kiek laiko, ryšium su 
žadančio kažkada pasirodyti žur
nalo, vardu "Fluxus", sukelia
momis "problemomis", esu 
"Dirvoje" parašęs, kad vieno 
"Laisvėje" buvusio straipsnio 
autorius, pasirašęs kaip "Atsi
skyrėlis", esąs A. Ignaitis. Ra-

to O K A M E 

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

Los Angeles skautų suruoštoj Kaziuko mugėj vilkiuko Raimundo Čiurlionio tapytą paveikslą laimėjo 
Šarūnas Karuža. x L. Kančausko nuotrauka

ŠLUOTRAŽIO ISTORIJA IR AMERIKOJE TA PATI
Stebėdami lietuvių išeivi

jos gyvenimą, nenoromis 
turime sutikti, jog kasdie
ną vis labiau gilinamės į 
tankėjantį problemų mišką. 
Nerandame nei spindžio, 
nei properšos, nei gaivaus 
atžalyno. Tik dangų remian
čios tankynės. Problemos 
vis tirštėja, renkasi į sle
giančius debesis, drąsinda- 
mos audra pratrūkti.

Jau* eilę metų išgyvena
me partinio susiskaldymo ir 
nesutarimo pasėkas. Imame 
gal net primiršti visa tai, 
apsiprasti. Betgi, skilimo 
vyksmas, kaip neišvengia
ma būtinybė, rutuliojasi, 
persimesdamas į visas lietu
viškojo gyvenimo sritis.

Pats skaidymasis partine 
prasme nebūtų toks baisus, 
jei politinio darbo vaisiai 
būtų gražaus susitarimo ii’ 
santaikos palydimi. Tačiau 
ir čia, neretas pagalvoja, 
nėra taip baisu, nes tai juk 
turės išnykti iš mūsų poli
tinių kovų arenos, kai „poli
tikai veteranai” pamažu 
pradės pasitraukti dėl biolo
ginės būtinybės, kurią pa
prastai senatve vadiname. 
Su jais, reikia viltis, ir lie
tuvių politiniame gyvenime 
sumažės įtampa, išsilygins

šiau tatai remdamasis man su
teikta informacija, kurią tariau 
esant patikimą. Pasirodė, kad 
tai būta kaip tik klaidingos in
formacijos, ir kad A. Ignaitis 
(lietuvių spaudoje rašęs apie 
kaikurias fizikos mokslo prob
lemas) nėra "Laisvėje" rašęs 
"Atsiskyrėlis" ir iš viso nėra 1 
"Laisvę" nieko rašęs.

Apgailestaudamas. patikėjęs 
klaidinga informacija, prašau vi
sus, aną straipsnį skaičiusius, 
įsidėmėti šį klaidos atitaisymą, 
o p. Ignaitį prašau atleidimo už 
tuo būdu jam padarytą nesmagu
mą.

V. Rastenis, 
New Yorke

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

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

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

• 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.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

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

ANTANAS SANTAKAS, 
Chicago

sąskaitos, apdils kampuo
tumai.

Daina graudyn
Skaudžiau, kai šis skilimo 

navikas plečiasi, paliesda
mas vis naujas gyvenimo 
sritis. Imkime nors ir kul
tūrinius reikalus. Jau ir 
spaudoje pabūgsta u j a m e 
dėl kultūrinio bendradarbia
vimo iš anapus skleidžiamų 
voratinklių. Kai kas jau ir 
suabejoja. O gal?...

Nugirstame kartais nusi
skundimų dėl pačios kovos 
metodų su krašto pavergė
jais, perdaug besiremiant 
tik materialinės gerovės 
pranašumais. Tai esančios 
reliatyvios vertybės, kurias 
reikėtų pervertinti.

Savo veikla mes apeliuo
jame į laisvąjį pasaulį, ku
riame ir be komunizmo esa
ma pakankamai materiali
nio nepritekliaus, skurdo ir 
vargo. Siūloma net kovoti 
tik su komunistinėmis dik- 
t a t ū r inėmis užmačiomis, 
šalin rusai ir kitoki. Telieka 
tik lietuviai komunistai. Ir 
laisvė. Ir demokratija. Ir 
tarptautinių komisijų seka
mas apsisprendimas. Vieni 
— sunaikinti Lumumbas, 
kiti, — kaip ir pačios Jung
tinės Tautos, — įtikinti Lu
mumbas.

Jeigu audra ...
Norėtųsi toliau, pagal po

eto dvieilį, prieiti prie „įsta
byn”, tačiau artėjanti 
skliauto apsiniaukimo grės
mė yra per didelė, kad pa- 
mirštumėm poeto, vistiome- 
ninko ir tautinio žadintojo 
įspėjimą neišsilakstyti ir 
turėti pakaitalų „išvirtu- 
siems stulpams’’. Logiška 
būtų, atrodo, kad dar prieš 
audrą patys gera valia ir 
s u s i tarimu pakeis tume 
anuos, kartais apkerpėju
sius „stulpus” naujais.

Nereikia aiškinti, jog to
kia „dailydžių įmonė” reika
linga ir lėšų, kad iš rąstga
lio galėtumėm ištašyti tau
tiniais raštais išdabintą 
stulpą.

Reikalas aiškus, skubus, 
neatidėliotinas ir spręstinas 
planingai.

Eina garsas
šluotražio istorija ir Ame

rikoje ta pati. Išskirstyk jį 
virbais — bematant sulau
žysi. Sujunk juos į krūvą, 
stambesnius ir net visai 
plonyčius, šluota bus ir tvir
ta ir veiksminga.

Jau turime keletą fondų. 
Sielojamės, kad jų tiek 
daug. Apytuščiai ar net tuš
ti. Dar du pakeliui. Ir nega
lima būtų tvirtinti, kad 
šluotražio virbais dalinimo 
procesas būtų baigtas.

Dažnai pajų okaujame, 
jog mėgstame ilgus plana
vimus, ginčus ir svarsty
mus, kurie suėda visą ener
giją, reikalingą praktiniam 
darbui. Idėja gi, nors ir gra- • 
ži, lieka neįvykdyta, kartais 
net ilgam, pasitarimų po
pieriuose palaidota.

Tačiau fondo reikalas yra 
toks svarbus ir toks gyyy- 
binis, kad nebūtų nuodėmė, 
jei ir plačiau būtų aptaria
mas.

Nagais ir ragais
Pupų laukas yra mūsų 

visų, gi jame tunkančios 
kiaulės yra svetimos. Reikia 
jas išvaryti. Norėtųsi tad, 
kad steigiamas fondas tu
rėtų aiškiai apibrėžtus tiks
lus. Ne bendrybėmis, ne pa
gal tai, kaip nariai nutars 
ar panorės. Neužtenka pa
sakyti, jog steigiam fondą, 
dėkite tūkstantines, ką no
rėsime, tą paremsim.

Akcija, svetimom kiau
lėm į tvartą suvaryti, turi 
būti planinga ir apgalvota. 
Reikia, kad popieriuje būtų 
įrašyta kokiems reikalams 
ir kas turės teisę gauti pa
ramos. šie fondo uždaviniai 
turėtų būti smulkiai išryš
kinti, suskaldyti ir aptarti 
be jokių dviprasmiškumų, 
kad iš fondo skirstomos lė
šos eitu ten, kur reikia ne 
pagal malonę, bet pareigą. 
To reikalauja kenčianti tau
ta, taip sako mūsų pačių 
tautinė sąžinė.

Jei du stos
Daug prirašyta fondo rei

kalais. Jis norima įsteigti 
visų lietuvių naudai, tautos 
ir būsimos nepriklausomos 
valstybės gerovei. Yra tai 
neabejotinai visų mūsų rei
kalas. Tačiau, atrodytų, lyg 
iš anksto norima jam uždė
ti tam tikrą socialinį at
spalvį. Norima skaldyti 
net ir lietuviškai veikian
čią ir galvojančią išeiviją į 
pilnateisius ir nepilnateisius 
narius. Atseit, į turinčius ir 
neturinčius. Pavojingas pa

sypsenos
— ☆ ☆ ☆ —

PAS cirko direktorių tarnybos 
ieškoti ateina artistas, kuris sa
kosi esąs kardų rijikas ir galįs 
į gerklę suvaryti dviejų metrų 
ilgio kardą.

--Kas čia nuostabaus, atsako 
direktorius, kardų rijikų yra 
daug. Be reikalo mane trukdote.

Artistas kukliai nusišypso:
—Taip, bet aš esu tik pusantro 

metro ūgio!
•

VYRAS su žmona uždusę atvyko 
į teatrą prieš prasidedant spek
takliui. Ilgai ieškojęs po kišenius 
bilietus, pagaliau surado ir pa
davė kontrolieriui. Tas pasižiū
rėjo ir grąžino atgal.

—Jūsų bilietai yra vakarykš
čiam spektakliui...

Vyras patraukė pečiais ir at
sisuko į žmoną.

--Ar aš nesakiau, kad ilgai 
besirengdama pasivėlinsi į spek
taklį...

KONGE vienas amerikietis pa
teko pas žmogėdras ir atsidūrė 
katile. Kai vanduo jau užvirė, 
žmogėdra pakėlė dangtį ir pa
klausė amerikiečio:

--Kaip vadiniesi?
--Ar tas syarbu, kaimanebai- 

giate išvirti?
--Taip, man reikia įrašyti į 

menu, -- atsakė negras.
•

VIENAS Brooklyno žydelis ke
liavo po Izraelį. Apžiūrėjęs Tel- 
Avivą, Negevą, pagaliau atsi
dūręs prie Genezareto ežero, su
galvojo išsinuomoti laivelį.

—Kiak kainuoja ekskursija po 
ežerą? -- klausia jis žvejo, vie
tinio žydo.

--Du šimtai dolerių, -- sausai 
atkirto Izraelio žydas.

--Du šimtai dolerių! Ar tu 
pasiutai? Gal mane laikai ameri
konu? Aš esu tavo tautietis, taip 
pat žydas...

—Du šimtai dolerių! -- nenu
sileidžia Izraelio žydas.

--Hm! Dabar aš suprantu, ko
dėl Kristus pėsčias ežerą perė
jo... *

DU prieteliai kalbasi.
--Pasakyk man, Jurgi, kuris 

esi mokytas, kokiu vardu vadina
ma, kada vyras turi dvi žmo
nas?

--Bigamija.
--O jei jis turi jų daugiau? 
--Poligamija.
Kiek pagalvojęs vėl klausia: 
--O kai turi tik vieną žmoną? 
--Monatonija.

DU vyrai ginčijasi restorane. 
--Mano žmona yra tokia ple

pi, kad namuose aš turiu ausis 
su vata užsikimšti.

--Tai nieko. Mano plepesnė. 
Štai pereitą vasarą Floridoj jai 
net liežuvis nudegė nuo kalbėji
mo!

skirstymas, kuris net pro
pagandai galėtų būti panau
dotas tų, su kuriais vedame 
mirtiną kovą.

Jei mesime žvilgsnį į is
toriją, tautoje tokio pada
linimo nerasime. Būtų ne
skoninga ir nelogiška. Ran
dame tik lietuvius ir išga
mas. Sutinkame tik tautą, 
jos vadovus, didvyrius ir 
brolius. Ir kiekvieno įnašas 
yra lygiavertis, jei atiduo
tas pagal išgales.

Atrodytų, būtų geriau, 
jei fondo pagrindan būtų 
paimtas kooperatinis princi
pas, su tam tikra įnašo riba 
iš apačios, neprašokančia 
šimtinės. Kas išgali dau
giau, — sveikintinas ir pa
vyzdingas reiškinys.

Nepaslaptis, jog bevarty- 
dami įvairius aukų lapus, 
randame tik smulkius 2-3 
dolerių aukotojus, per eilę 
metų sudėjusių didžiules, 
gal net milijonines sumas.

Sugretinus ir susiejus ir 
V. Rastenio minėtus šimti
ninkus ir Dr. Razmos tūks
tantininkus, išeitų gražus, 
lietuviško solidarumo koo
peratyvas — fondas. Apie 
tai vertėtų pagalvoti. Užda
vinys didelis, kova sunki, gi 
mūsų nėra perdaug, kad ga
lėtume skaldytis.
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KONKURSO

KONCERTAS ĮVYKS SLOVENIAN AUDITORIUM, 6417 ST. CLAIR AVĖ., CLEVELANDE.
VISUS KVIEČIAME į KONCERTĄ GAUSIAI ATSILANKYTI

PO KONCERTO ŠOKIAI. VEIKS TURTINGAS BUFETAS.

BILIETUS IŠ ANKSTO ĮSIGYKIT DIRVOJE, KAD TURĖTUMĖT GERESNĘ VIETĄ

LOTYNŲ AMERIKA...
(Atkelta iš 4 psl.) 

leidinys daro išvadą, Lot. Ame
rikos kontinento politinis pasto
vumas yra pavojuje.

ŠVIETIMO REIKALAI
Kitas pavojus minėtam pasto

vumui kyla iš nepakankamo švie
timo, iš analfabetizmo, nemoky- 
tumo. Didelės dalies gyventojų 
analfabetiškumas apriboja gali
mybes tuos žmones informuoti 
žiniomis. Taigi, esant labai ri
botom viešosios opinijos forma
vimo galimybėm, žmonės yra pa
likti prietarų gailestingumui arba 
kitų asmenų karštam, jaus
mingam aiškinimui.

Daugiau kaip 100,000,000 Loty
nų Amerikos gyventojų, turinčių 
daugiau negu 10 metų amžiaus, 
nemoka nei skaityti nei rašyti. 
Mažiau kaip pusė Lot. Ameri
kos (ypač žemdirbių) vaikų teturi 
galimybę mokytis pradinėse mo
kyklose. Daugiausia analfabetų 
yra pradedant Haiti 89.3°/o ir bai
giant Argentina 13.3%. Mokykli
nio amžiaus vaikų, lankančių mo
kyklą, mažiausiai yra Nikaraguo- 
je 15.5% ir daugiausiai Argenti
noje - vos 56.9%. Taigi, mokyk
lose yra gerokai mažiau negu pu
sė visų Lot. Amerikos mokykli
nio amžiaus (5-19) vaikų.

Gimnazijas lanko tik 10%pradi
nes mokyklas baigusių mokinių. 
Gi iš tų minėtų dešimt nuo
šimčių gimnazijas baigia tik 2% 
mokinių. Iš maždaug 180 mil. 
J.A.V. gyventojų apie 3,000,000 
studentų lanko universitetus, ko
legijas, gi Lot. Amerikoje iš 
200,000,000 gyventojų -- maž
daug apie 350 tūkstančių studentų. 
Ir jei iš to skaičiaus vienai Ar
gentinai tenka 150,000 studentų, 

tai kiek jų bepalieka visoms 
kitoms likusioms Lot. Amerikos 
valstybėms?!

Nežiūrint didelių pastangų ten 
atsilikusius švietimo reikalus 
pakelti, kaip pranešimas tvir
tina, viltys esančios tamsios ir 
niūrios. Lot. Amerikai reikia 
naujų mokyklų, reikia dar pusės 
milijono naujų mokytojų, kad ga
lėtų pradėti mokslą 17,000,000 
vaikų, kurie dabar jokios mokyk
los nelanko.

Minėtas Katalikų Akcijos sek- 
retorijatas savo leidiniu krei
piasi { katalikų sąžines, raginda
mas kuo skubiausiai pabusti ir 
susirūpinti Lot. Amerikos "gloo- 
my" padėtimi, nes priešingu at
veju ten netrukus galįs įsigalėti 
komunizmas ir Romos Katalikų 
Bažnyčia netektų šimtamilijoni
nių masių žmonių, kurie sudaro 
virš vieno trečdalio viso pasaulio 
katalikų.

Teisingai sakoma, kad iš vai
sių yra atpažįstamas vaismedis. 
Jei taįp, tai tiek Rytų Katalikų 
kritimas komunizmo glėbin, tiek 
Vakarų (Romos) Katalikų platus 
palinkimas komunizman su viso
mis to palinkimo priežastimis 
Vatikanui jokios garbės neteikia.

Taip, KRISTAUS mokslas buvo 
ir yra tas pats visiems krikš
čionims, bet to mokslo inter
pretavimas ir jo įgyvendinimas 
įvairiose krikščionių srovėse at
nešė, kaip kad ryškiai matome, 
skirtingus vaisius. I šią tiesą 
visi turėtume noriau pažvelgti ir 
ją giliau išmąstyti, kad sau ir 
ateinančioms kartoms galėtume 
palikti tiesesnes gyvenimo gai
res.

ST. LOUIS
NAUJA BENDRUOMENES 

VADOVYBĖ
Pavasariškai atgajus balandis 

—ir BENDRUOMENĖS MENUO, 
pavasariškai paveikė ir į St. 
Louis Mo. Lietuvių Bendruome
nės skyrių.

Skyriaus Valdyba balandžio 4 
dieną, 7 vai. vakare, Šv. Juo
zapo lietuvių parapijos kleboni
joje sušaukė skyriaus narių su
sirinkimą, lietuviškai veiklai ir 
lietuviškai bendrybei skleisti. 
Susirinkimas išrinko naują ir 
energingą skyriaus valdybą. Pir
mininkas daktaras Jonas Jusio- 
nis, vicepirmininkas J. Bataitis, 
sekretorius H. Thomas, iždi
ninkas Vincas Gelažūnas. Val
dybos narys J. Jusonienė.

Revizijos komisija: A. Simo- 
navičius, A. Gudaitienė ir E. 
Bataitienė. Naujasis skyriaus 
pirmininkas yra senas ir prity
ręs kovotojas dėl lietuvybės ir 
lietuviško žodžio Vilniaus krašte. 
Jis, nors ir turi labai daugdar- 
bo, nes dirba didžiulėje V. A. 
H. Jefferson Barracks ligoni
nėje, St. Louis Mo., narių pra
šomas sutiko būti šio .skyriaus 
pirmininku. Jis yra daug žadanti 
pajėga šios lietuvių bendruome
nės gyvenime.

Naujoji valdyba paskyrė ir ko
misiją L. B. Tarybos rinkimams 
pravesti, o skyriaus nariai buvo 
paraginti apmokėti solidarumo 
mokestį ir tuo būdu įsigyti tei
sę balsuoti Tarybos rinkimuose.

Po susirinkimo buvo padaryta 
rinkliava Dainų Šventei Chicagoje 
liepos 2 d. paremti. Naujai sky
riaus valdybai buvo palinkėta 
sėkmės lietuviškiems darbams 
erdviau praplėsti St. Louis Mo. 
apylinkėje.

Susirinkusieji pakeltoje nuo
taikoje įsiskirstė iki sekančio 
susirinkimo.

Z.G.

CLEVELANDE 
ir apylinkėse

DETROIT
ATEIKIT Į SVARBŲ PRANEŠIMĄ

Anapus Atlanto šimtai mūsų 
jaunų lietuviukų ištiesę rankas 
laukia mūsų paramos. Para
mos išlaikymui lietuviškumo, iš
laikymui tėvynės meilės tebe- 
liepsnojančios jųjų jaunose šir
delėse. Paremkite ateidami į jų 
naudai ruošiamą parengimą sek
madienį, balandžio 16 d. 4 vai. 
p.p. Tarptautinio Instituto salė
je -- 111 E. Kirby. Visas pelnas 
atiduodamas Vasario 16 gimna
zijai. Bus linksma komedija, kon
certas, šokiai. Vokietijos krašto 
Lietuvių Tarybos vicepirminin
kas Dr. Rėklaitis padarys platų 
pranešimą iš tenykščių lietuvių 
gyvenimo. J. Bačiūnas, iš Tabor 
Farm, atveš visiems gražių do
vanelių. Visi į parengimą!

Detroito Liet. Kult. K-bas

• A. ir V. Garmai pirmie
ji įsijungė į Dirvos jaunųjų 
talentų varžybų rėmėjus ir 
pirmieji pirko varžybų kon
certo bilietus.

• Tėvynės Garsų radijo 
progrąma, Clevelande pra
dėjus veikti Tautybių radi
jo stočiai WXEN. dabar FM 
banga 106.5 girdima ir 
penktadieniais nuo 8 iki 9 
vai, vakaro. Klausytojai, 
kurie turi radijo aparatus 
su FM,gali tą programą gir
dėti.

• Būrelis clevelandiečių 
stalo teniso žaidėjų šiam 
savaitgaly dalyvavo Detroi
te įvykusiam tarptautiniam 
stalo teniso turnyre.

• Į jaunųjų talentų var
žybų koncertą, rengiamą 
Dirvos, bilietai jau parduo
dami. Bilietų kainos po 
$2.50, $2.00, $1.50 ir moks
leiviams po $1.00. Varžybų 
koncertas įvyksta balandžio 
29 d., 6:30 vai. vakaro Slo- 
venian Auditorium. Po kon
certo vaišės ir šokiai.

Iš anksto įsigykite bilie
tus, kad įdomiam varžybų 
koncerte, kuriam jaunieji 
pianistai dalyvauja iš visų 
JAV lietuvių kolonijų, turė
tumėt geresnę vietą.

• Parduodama delikatesų 
krautuvė. Netoli šv. Jurgio 
parapijos bažnyčios. $40000 
pajamų per metus. Į šiaurę 
nuo Superior. 6 kamb. 2 ga
ražai. Kaina prieinama.

♦

Šv. Jurgio parapijos rajo
ne 3 šeimų — 15 k. namas. 
2 garažai. Sklypas 50x170. 
Savininkas išsikelia iŠ mies
to.

Globokar Realtv
986 E. 74 St. HE 1-6607 

(42)

• Išnuomojamas butas. 6 
kambariai ir vonia. Kreip
tis : 6305 Gari Avė. (42)

• Išnuomojamas 6 kam
barių butas antrame aukšte 
1255 E. 71 (netoli šv. Pran
ciškaus bažnyčios).

Teirautis telefonu — HE 
1-2042.

Quik Auto Service, Ine.
1304 East 9 Str. Tel JO 11673

Vietinių ir užsieninių automobilių taikymas. 
Visų rūšių mechaninis ir ”Auto Body*’ taisymas, 
gerai išbaigtas — garantuotas dažymas Prano 
Grigonio priežiūroj.

Jei jūsų mašiną reikia taisyti, ilgiau nelau
kit ir susitaisyki! dabar, kada dar galit gauti 
nuolaidą.

Amerikos Lietuvių Piliečių Klubo Clevelande naujoji valdyba. Sėdi iš kairės: P. Šukys, A. Buknis, 
V. Žitkutė, pirmininkas Z. Dučmanas, E. Karnėnas. Stovi: S. Halabarda, A. Banis, J. Apanavičius, 
Mačis, I. Gatautis, J. Margevičius. Dirvos nuotrauka

Parengimų kalendorius
BALANDŽIO 22 D. Korp! Neo 

Lithuania literatūrinis vakaras 
Lietuvių salėje.

BALANDŽIO 29 D., Slovenian 
Auditorium, Dirvos rengiamas 
jaunųjų talentų konkursas.

GEGUŽIO 6 D. Organizacinio 
Komiteto Šv. Jurgio parapijos 
salei paremti rengiamas banke
tas.

GEGUŽIO 7 D. Neringos Skau
čių Tuntas švenčia Motinos die
ną.

GEGUŽES 13 D. Ateities Klu
bo vakaras - vaidinimas "Rau
donas Vynas" Lietuvių salėje.

BIRŽELIO 10 D. Studentų Są
jungos Clevelando skyriaus ren
giamas finis semestri.

BIRŽELIO 18 D. ALT rengia
mas liūdnųjų birželio įvykių mi
nėjimas

LIEPOS 15 D. TĖVYNES GAR
SŲ radio vakaras Lake Shore 
Country Club.

RUGPIUČIO 6 D. SLA 14 Kuo
pos vasaros pobūvis gamtoje.

RUGSĖJO 9 D., DLK Birutės 
Draugijos rengiamas tautos 
šventės minėjimas.

RUGSĖJO 23 D., Slovenian Au
ditorium, Dirvos 46 metų kon
certas - balius.

LAPKRIČIO 4 D. SLA 14 Kuo
pos gyvavimo 60 metų sukaktuvių 
minėjimas.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN

ACCOUNTS
INSUREDTO

•IO OOO

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNG LOAN3

IN TOWN OFF1CE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST. 1

DEPOSITS MADE BY APRIL 20 EARN INTEREST FROM APRIL 1

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką dueną, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’BelI-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525 
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius 

mėsos produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770
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KAS IR KUR?
• Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondui praeitą mėnesį 
iš Elizabeth, N. J. aukojo: 
po 20 dol.: S. Lukošiūnas ir
B. Lokus; po 10 dol.: P. Da
mijonaitis, O. Misiūnas, P. 
Lanys, A. Stukas ir B. Vy- 
liaudas. Po 5 dol.: L. Gude
lienė, P. Šlepetys, K. Kas- 
pariūnas, A. P. Žukauskas,
C. Gureckis, A. žemaitis, K. 
Ožalas, B. Lukoševičienė, D. 
Švenčiūnas ir M. Klimas. H. 
Bitėnas 7 dol. ir kiti po ma
žiau.

Iš Philadelphijos po 10 
dol. aukojo: P. Mitalas, A. 
ir E. Veisai ir B. R. Čepu
liai. Po 5 dol.: P. Didelis, J. 
Česonis, P. V. Jankai, K 
Jonikis, S. Mockūnas ir kiti 
po mažiau.
/Iš Detroito po 10 dol. au

kojo: J. Gaižutis, P. Stanio- 
nis, S. šimoliūnas ir J. Ta- 
mašiūnas. Po 5 dol.: V. Bi
tinas, J. Baublys, J. Preibys 
ir kiti po mažiau.

• Jonas Našliūnas, iš Chi
cagos, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė $5.00 auką.

Paraginklt savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Dr. POVILAS RĖKLAITIS, Vokietijos Krašto Lietuvių Bendruo
menės valdybos narys, atvykęs į JAV padaryti didžiosiose lietu
vių kolonijose pranešimus, balandžio 19 d. lankysis Detroite. Į, 
Clevelandą atvyks drauge su Juozu ir Marija Bačiūnais į jaunųjų 
pianistų varžybų koncertą.

Dr. BRONIUI ir VALERIJAI NEMICKAMS 

bei šeimai, mirus jų mielai motinai, uošvienei

VALERIJAI LASTAUSKIENEI
gilią užuojautą reiškia

Z. J. Kiaunės ir A. č. Sodaičiai

•• Dail. Vytauto Igno tapy
bos ir grafikos darbų paro
dą ruošia Baltimorės Lietu
vių Bendruomenės Apylin
kė balandžio 15 ir 16 dieno
mis. Parodoje bus išstatyta 
60 darbų.

• Petras M. Šileikis, po il
gos ir sunkios ligos, sulau
kęs 78 metus amžiaus, kovo 
20 d. mirė Kaune. Lietuvo
je liko giliai liūdinti žmo
na Kazimiera, duktė Valeri
ja ir sūnus Stasys, o Chica
goje 2 sūnus: Petras R. Ši
leikis, orthopedas — medi
cinos protezų specialistas, ir 
Kazys Šileikis.

PASIPRIEŠINIMAS CHULIGANIZMO SIAUTĖJIMUI
Turėjome mes ir Nepri

klausomoje Lietuvoje chuli
ganizmo, bet lyginti jį su 
čia siaučiančiu ir išsigims
tančiu į gangsterizmą, būtų 
panašu lyginti Amerikos 
didmiesčių chuliganizmą su 
Antruoju pasauliniu karu.

Aktualesnė chuliganizmo 
problema Laisvoje Lietuvo
je iškilo tik atgavus sostinę 
Vilnių, čia okupantų palik
tas chuliganizmas privertė 
N e p r įklausomos Lietuvos 
įstatymdavystę išleisti spe
cialų Baudžiamojo Statuto 
papildymą, kuris įsigaliojo 
1940 m. gegužės 31 d.

”Kas iš palaidumo, iš
dykaudamas: 1. Padaro 
kam medžiaginės ar do
rinės žalos, 2. Kaip ki
taip nedorai papiktina
mai ar niekšiškai pasi
elgia, tas už šį padaužiš
ką darbą baudžiamas pa
prastuoju kalėjimu.”

Tame B. St. papildyme 
žodis ”chuliganizmas” buvo 
pakeistas lietuviškuoju "pa
daužiškumu”. Pats žodis 
”chuliganizmas” yra kilęs iš 
Anglijoje XVIII šimtmety
je gyvenusios pasileidėlių - 
nusikaltėlių šeimos pavar
dės "Hooligan”. Tas termi
nas prigijo beveik visame 
pasaulyje padaužoms vadin
ti.

C h u 1 i g anizmo esminis 
bruožas yra tas akstinas, 
kuris pastumia žmogų per
žengti teisinę ar dorinę nor-

• Algis Kanauka, dr. V. ir
O. Kanaukų sūnus, esąs 
JAV karinėj tarnyboj Te- 
xas valstybėj, nesenai pa
keltas į kapitono laipsnį. A. 
ir L. Kanaukai susilaukė 
pirmagimės dukrelės, kurią 
pakrikštijo Irenos vardu.
• Raminta švipaitė, dirban
ti centrinėj New Yorko 
miesto bibliotekoj, įgijo tos 
profesijos master laipsnį ir 
gavo tarnybinį pakėlimą. 
Raminta yra aktyvi akade
minio jaunimo organizacijų 
narė.
• Vyt. A. Račkauskas, iš 
Chicagos, mokėdamas pre
numeratą, atsiuntė ir $5.00 
auką.

• Lietuvos atsiminimų ra
dijo valandos, vadovauja
mos Jokūbo Stuko, dvid
ešimties metų konrertas-ba- 
lius įvyks balandžio 30 d. 
Webster Hali — 119 E. 11 
St., New York.' Programą 
išpildys Alice Stephens mer
gaičių ansamblis, Rūtos an
samblis, aktoriai Vitalis Žu
kauskas ir Alfonsas Petru- 
tis. Minėjimo banketas ir 
šokiai įvyks balandžio 29 d. 
7 'vai. vak. Robęrt Treat 
viešbutyje, 50 Park Place, 
Newark, N. Jo

BOSTON
Balandžio 15 d., 7 vai. 

vak., Latvių "Baltais 
Nams”, Jamaica Plain, 
Akademinio Skautu Sąjū
džio Bostono Skyrius ruo
šia "Bohemų Vakarą”. Pro
gramoje pasirodys patys 
akademikai su pačių sukur
tais "beatnikiškais” eilėraš
čiais, palydimais bohemiška 
muzika. Visi kviečiami atsi
lankyti ir kartu su skautais 
akademikais maloniai pra
leisti laiką.'

VYT. AL. RAČKAUSKAS

mą tvarkančią individų vei
klą visuomenėje. Chuliga
nas tą norą peržengia ne dėl 
pasipelnymo, keršto ar pan., 
bet dėl palaidumo, išdyku
mo. Jam nusižengimas — 
pramoga.

Chuliganizmo siautėjimas 
Amerikos didmiesčiuose pa
daro gyvenimą juose pavo
jingesnį už Afrikos džiung
lėse. Sutemus pavojinga iš
eiti iš namų. Gatvėje graso 
paauguoliai. Blogiausia mo
terims, nes chuliganas yra 
bailys ir bijo stipresnio. Jie 
buriasi į gaujas kaip vilkai 
ir šunes į rujas, tuo užtik
rindami sau lengyesnį, be 
rizikos, ”pramogavimą”.

Nūs įkaitimai nediscipli
nuoto jaunimo, šiandieną, 
pasibaisėtinai gausėja. Nei 
įstatymai, nei teismai, nei 
policija, be aktyvios visuo
menės pagalbos, nepajėgia 
su šia blogybe efektingiau 
kovoti. Teisininkai yra vi
suomenės avangardas kovo
je prieš visokias visuomeni
nio gyvenimo blogybes. Jie 
rūpinasi ne vien baudimu 
už teisinės normos pažeidi
mą, bet taip pat remia bei 
kovoja už preventyvines 
priemones kliudančias to
kiam pažeidimui įvykti.

Viso to akivaizdoje nau
jai atvykę iš Lietuvos Chi
cagos lietuviai teisininkai, 
drauge su vietos lietuviais 
teisininkais įsteigė Ameri
kos Lietuvių Teisininkų Gil
diją Chicagoje (Guild of 
American Lithuanian Law- 
yers & Jurists in Chicago). 
Jos pirmininku yra Chica
gos žinomas lietuvis advo
katas Charles P. Kai (Kali
nauskas), o vienu iš vice
pirmininkų veiklusis Pra
nas šulas — Lietuvių Tei
sininkų Draugijos Chicagos 
skyriaus pirmininkas. Be 
abejo, svarbiausiu naujo
sios organizacijos uždaviniu 
yra Lietuvos laisvinimas. 
Tuo reikalu organizacija 
kreipiasi į krašto bei UNO 
aukštuosius pareigūnus pri
mindama neteisėtą Lietuvos 
okupaciją, kaip tik tuo me
tu, kai eilė Afrikos tautelių 
įgauna nepriklausomybę ir 
laisvę.

Kitas svarbus tos naujos 
organizacijos veiklos baras 
yra vadovauti visuomenei 
aktyvioje kovoje su gausė
jančiais nusikaltimais. Vie
nu iš pirmuoju tos organi
zacijos žygių yra atsišauki
mas į visuomenę kovoti su 
jaunimui kenksminga tele
vizijos kriminalinių progra
mų įtaka. Atsišaukime nu
rodoma, kad televizijos pa
mokyti jaunuoliai bando 
įgyvendinti- iškrypėlių su
galvotus nusikaltimus. At
sišaukime naujoji organiza
cija ragina visuomenę ne
delsiant imtis priemonių 
reikalingų pašalinti šiai ne
mokamai nusikaltimų, iš
tvirkavimų, chuligani z m o 
mokyklai iš televizijos ek
rano.

V i s u o tiname Lietuvių 
Teisininkų Draugijos Chica
gos skyriaus narių susirin
kime, įvykusiame kovo 12 
d. gildijos pirmininko adv. 
Kai patalpose, teisininkas 
Jonas Damauskas painfor
mavo Chicagos teisininkus 
apie pasekmingą Prancūzi
jos visuomenės kovą su 
plintančiu jaunimo nusikal

stamumu. Jis pabrėžė, kad 
tik aktyvus visuomenės re
agavimas į tvirkinančią vi
sokių pramogų veiklą, įgali
no Prancūziją sustabdyti 
plintantį chuliganizmą ir jo 
išperą — jaunimo nusikal
timus. Gildijos pirmininkas 
adv. Kai savo kalboje nu
rodė, kad Chicagos jaunųjų 
nusikaltėlių tarpe jau pasi

Lietuvių Teisininkų Chicagos skyriaus naujoji valdyba su Tei
sininkų Gildijos pirmininku adv. Kai vidury. Iš kairės sėdi: Gečas, 
Čepelkauskienė, adv. Kai, Kavaliūnienė, Sulas.’ Stovi: Gaudušas 
ir dr. Jokubka.

Lietuvių teisininkų Chicagos skyriaus susirinkime dalyvavusių 
grupė narių ir svečių. Pirmoj eilėj sėdi: Čerkauskaitė-Wilde, 
Sugintas, Jokubkienė, Gaudušienė. Užpakaly atsistojęs kalba dr. 
Jokubka. Toliau matyti neseniai iš Lietuvos atvykusi Šulaitienė, 
Rėželis, Pimpė, Račkauskienė ir Masiuliai.

Grupė ponių,dalyvavusių teisininkų susirinkime: Gaudušienė, Rač
kauskienė, Čerkauskaitė-Wilde, Tamulevičienė ir Masiulienė.

Trys buvę Nepriklausomos Lietuvos teisininkai susitikę Chica
goje teisininkų susirinkime. Nuotraukoje iŠ kairės: buvęs Kauno 
apygardos teismo vicepirmininkas Kavaliūnas, neseniai iš Prancū
zijos atvykęs teisininkas Dainauskas ir buvęs Valstybės Tarybos 
pirmininkas Masiulis. Vyt. A. Račkausko nuotraukos

taiko ir naujai atvykusių 
lietuvių vaikų.

Susirinkime buvo išrink
ta naują Lietuvių Teisinin
kų Chicagos skyriaus val
dyba ir kiti skyriaus orga
nai, kuriems susirinkimas 
pavedė išspręsti visą eilę 
naujų, svarbių veiklos už
davinių. Tikėsimės, kad jie 
su visų narių pagalba, tuos 
uždavinius pasekmingai iš
spręs.

RETA PROGA - PATOGUMAS
Rasite didelį didelį pasirinkimą!
Visokių lietuviškų plokštelių, knygų, gaidų, gin

taro, medžio ir odos dirbinių, rankdarbių ir kitų 
prekių, kurios primena Lietuvą.

Siuntinių siuntimas į visas pasaulio šalis. Tose 
pat patalpose yra net trys krautuvės, kuriose rasite 
visas prekes tinkamas siuntimui, pav.: medžiagas 
paltams, kostiumams, suknelėms, laikrodžius, rašo

mas mašinas su lietuviškais raidynais, siuvamas ma
šinas, akordeonus ir kitus muzikos instrumentus. 
Visų prekių išvardinti neįmanoma, prašome duoti 
adresą, tuojau atsiųsime katalogą su visomis infor
macijomis.

Ką norėtumėt pirkti ar pasiųsti, prašome pirma 
pasiteirauti pas mus

J. KARVELIS, 3322 So. Halsted St., 
Chicago 8, III. Tel. YArds 7-0677.

Pastaba: Iš kitų miestų siuntinius taip pat 
siunčiame, tik prašome pranešti ką ir kam pasiųsti 
— apmokėsite vėliau.


	1961-04-10-Darvia 0001
	1961-04-10-Darvia 0002
	1961-04-10-Darvia 0003
	1961-04-10-Darvia 0004
	1961-04-10-Darvia 0005
	1961-04-10-Darvia 0006

