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PARYŽIUJE TEBESITARIA BERLYNO KLAUSIMU
Kaip ir galima buvo spė

ti, Vakarų užsienių reikalų 
ministerių konferencija Pa
ryžiuje nedavė laukiamų 
rezultatų. Prancūzija kie-

ŠIANDIEN 
IR RYTO]

☆ ☆ ☆
DAR TOLIAU - DAR 

GRAŽIAU?
Maskvos diplomatai Albani

joj susikrovė daiktus ir išva
žiavo namo. Kas toliau?

Kai prieš 13 metų Stalinas 
susikirto su Titu, sužiūrom į 
žemėlapius. Albanija liko at
skirta nuo sovietinio bloko. 
Ar ji šliesis prie Jugoslavi
jos, ar spruks prie Vakarų?

Vakarai, tačiau, Albanijai 
tada nei akim nepamerkė.

Albanijoj tebeviešpatavo 
vyriausias jų komunistas Hox- 
ha (tariamas — Hodža). Ka
daise, Paryžiuje, draugai ju
goslavai buvo išmetę jį iš te
nykščio studentų komunistų 
sambūrio. Hoxha nuo to meto 
neapkenčia jugoslavų. Jugos
lavijos išmetimas iš komin- 
terno Hoxhai buvo "širdies 
balzamas”: saldus kerštas už 
jo išvarymą iš paryžiškio 
sambūrio!

Hoxha užtat ėmė dar uoliau 
dievinti Staliną ir jautėsi lai
mingas likęs ten, iš kur ju
goslavai išjoti.•

Tad Stalino suniekinimas-- 
pikčiausia "šventvagystė 
Hoxhos akyse. Vienas gal ne
būtų drįsęs prieštarauti. 
Bet pajutęs, kad kinų ko
munistų vadai irgi Chruščio
vo negiria už tą sųniekinimą, 
pasidarė įžūlus.

Jau pernai drožė Chruščio
vui į akis: "tu revizionistas!" 
O tai baisiau, nei kardinolą 
pavadinti masonu.

Įsiutęs Chruščiovas atrėžė: 
"Drauge Hoxha, išliejai ant 
manęs kibirą srutų, turėsi nu
plauti!" Bet tas neplauna. 
Chruščiovas ima pats plautis. 
"Jie dogmatikai!" -- šaukia 
Chruščiovas, rodydamas į al
banų komunistų vadus. Komu
nistų žodyne tai keiksmažodis, 
nemenkesnis už "revizionis- 
tą". Įtampa juo didesnė, kad 
Chruščiovas rodo į albanus, 
bet piršto galas palenktas į 
kinus...

Žiūrovai ima niūniuoti: 
"Dar tiktai dar, dar toliau, 
dar bus gražiau, dar tiktai 
dar!" •

Pavergtųjų Tautų Seimas 
New Yorke, kur ir lietuviai 
atstovaujami, anais metais 
nesiryžo priimti Jugoslavi
jos egzilų. Tie priekaištavo: 
"Tai prieš ką kovojat: prieš 
komunizmo, ar tik prieš 
Maskvos prievartą?"

Klausimas tebėra neatsaky
tas.

Bet kaip dabar su albanų 
egzilais? Hoxha jau kertasi 
su Maskva kone pikčiau, kaip 
Titas. Jeigu jugoslavai egzilai 
dėl to netiko į PET, tai al
banus dabar irgi išprašyti?

PET vicepirmininku, lyg ty
čia, šįmet išrinktas albanas. 
Negi nuo Maskvos pasielgimų 
priklausytų, kas tinka būti Pa
vergtųjų Europos Tautų Sei
me! Žinoma, ne! Bet kodėl ta
da jugoslavai netinka?
PETS turėjo šiomis die

nomis plenumo posėdžius. Sis 
klausimas nebuvo dienotvar
kėj numatytas. Bet, turbūt, 
reiks jį pasvarstyti.

Gruodis-December 15, 1961 

tai laikosi savo pozicijos ir 
nelinkusi leistis j derybas 
su sovietais, kaip siūlo ang
lai ir amerikiečiai, kad bū
tų surastas koks nors "me
dus vivendi” Berlyne.

Iš amerikiečių pusės to
lokai jau pažengta ir Wa- 
shingtonui gal nebepatogu 
klausyti Paryžiaus patari
mų. Kalbama, kad dabarti
nis Amerikos ambasadorius 
Maskvoje bus pakeistas val
stybės sekretoriaus pava
duotoju Kohler, kuris iki 
šio laiko rūpinasi Europos 
reikalais, arba dabartiniu 
ambasadoriumi Varšuvoje 
Beam. Visi ženklai rodo, 
kad Washingtonas pasiry
žęs, jei reikės, vienas derė
tis su rusais.

S v a rbiausias klausimas 
ministerių pasitarime buvo, 
kaip pakelti berlyniečių mo
ralę, nes nuo to laiko, kai 
komunistai išmūrijo mūrą, 
vokiečiai visai rimtai susi
rūpinę dėl savo likimo.

Viena aišku, kad iki šio 
laiko vakariečių rodytas 
griežtumas nė kiek nesu- 
kliūdė rusams sustiprinti 
savo pozicijas Berlyne.

Gen. de Gaulliui bus sun
ku atsilaikyti prieš keturio
lika NATO ministerių, ku
rių net ir griežčiausieji sa
ko, kad negalima atmesti 
derybų minties ir reikia 
bandyti derėtis. Gen. de 
Gaulle bandė jiems įrodyti, 
kad jau seniai buvo norima 
derėtis su rusais, tikrumoje 
jau penkiolika metų, bet 
vis be rezultatų, tad būtų 
klaidinga manyti, kad da
bar staiga per vieną dieną 
rusai pasikeistų.

Kas atsitiks, jei gen. de 
Gaulle pasakys ”ne”? Ang
lai sako, kad prancūzų ba
talionas Berlyne jiems ne
sukliudys susitarti su ru
sais. Bet Kennedy dar dve
joja. Jo nuomone, būtų la
bai neprotinga pasirašyti 
”modus vivendi” Berlyne 
be Prancūzijos. Ar tai reiš
kia, kad sąjungininkai nu
sileis Paryžiui? Aišku ne. 
Prieš de Gaullį bus pradėta 
kampanija ir kadangi jis 
priešų turi ir taip nemažai, 
tai jo padėtis pasunkės ir 
svarbiausia auka bus jo kū
rinys — Europos Sąjunga.

Chruščiovas tai mato ir 
gal dar kartą nusišypsos 
vakariečiams, arba pagra
sins, kad abejojančius pri
verstų sutikti su derybomis.

Kiekvienu atveju diplo
matiniai stebėtojai prana
šauja sunkias dienas Vaka
rų sąjungai. Ne vien tik 
Berlynas sukelia rūpesčių 
NATO konferencijoje, bet 
yra ir daugiau problemų dėl 
kurių nelengva susitarti, 
kaip tai Laos, Vietnamo ir 
Kongo,,

NATO JĖGOMS REIKALAUJA 
ATOMINIŲ GINKLŲ

Iki šio laiko vis tebėra neiš
spręstas NATO jėgų, esančių Eu
ropoje, ginklavimas atominiais 
ginklais. Viena, kad tuos ginklus 
iki šiol kontroliuoja beveik vie
nos JAV, o antra, dėl jų davimo, 
ypač Vakarų Vokietijos karinėm 
jėgoms, nuolat susilaukiama 
sovietų protestų ir įvairaus gąs
dinimo.

Šiuo metu vykstančiuoseNATO 
posėdžiuose Paryžiuje, iš Vakarų 
Vokietijos gynybos ministerio 
F. J. Strauss pranešimo paaiš
kėjo, kad jam žinoma, jog sovie
tai, prie pat Vakarų Vokietijos 
sienos turi nemažiau, kaip 200 
vidutinio skridimo raketų su ato
miniais užtaisais. Taigi esant to
kiai padėčiai, stiprinant NATO 
ginkluotas jėgas, esą visiškai ne
atsargu ir kariniai žalinga, ne
padidinti tokiais ginklais savo 
atsvarą.

Šie nauji daviniai, pateikti Va
karų Vokietijos žinių rinkimo į- 
staigų, neabejotina, /ers tą rei
kalą iš naujo persvarstyti. Bet 
taip pat numatoma, kad taip 
pat pasigirs nauji sovietų kalti
nimai ir gąsdinimai.

Stiprinant NATO jėgas, JAV 
reikalauja, kad kiti kraštai grei
čiau prisidėtų prie karių skai
čiaus pakėlimo, kurs būtinas, 
kad neatsitiktų kokių staigmenų. 
Tas karių saičiaus padidinimas 
turi siekti 250,000 vyrų daugiau, 
negu NATO jėgos turėjo prieš 
šių metų rugpiūčio mėnesį, ka
da prasidėjo didžioji Berlyno 
krizė ir kiti sovietų tarptautinės 
padėties įtempimai.

TOKIŲ KARIŲ RUOŠIMAS
NEPATINKA...

Komunistų spaudoj nemažai ži
nių, kad JAV Vokietijoje ruošia 
karius specialiems uždaviniams. 
Esą, jie rengiami dvejose vieto
se, jiems vadovauja pulk. S. Ma- 
tesenas ir C. White.

Tie kariai esą savanoriai, kal
bą įvairiomis kalbomis, jų esą 
keli tūkstančiai. Komunistai juos 
vadina partizanais, kurie susi
dūrimo atveju bus nuleisti į prie
šo užnugarį.

Tadas Meckauskas 
4222 Euclid Str* 
E •Chicago, Ind.

Stalo teniso turnyro dalyviai, žaidę Clevelandę gruodžio 9-10 dienomis. Viršutinėj nuotraukoj iš 
kairės: J. Šoliūnas, J. Nasvytis, B. Žemaitis, K. Mačiulis, V. Kleiza, J. Nešukaitis, S. Navickas, Pr. 
Gvildys ir J. Braslauskas. Nuotraukoj nėra A. Nasvyčio. Žemutinėj nuotraukoj: R. Gaidžiūnaitė, JT. 
Koklienė, E. Sabaliauskaitė, S. Kasperavičiūtė ir L. Jonušaitė. V. Pliodžinsko nuotraukos

STALO TENISO TURNYRĄ LAIMĖJO P. GVILDYS
MOTERŲ GRUPĖIE LAIMĖTOJA S. KASPERAVIČIŪTĖ

Pereitame savaitga 1 y j e 
vykusias Clevelande geriau
sių š. Amerikos lietuvių 
stalo- tenisininkų turnyre 
dalyvavo dešimt vyrų ir 5 
moterys. Vyrų klasėje pir
mą vietą gavo Pr. Gvildys, 
laimėjęs visas devynias 
partijas. Antroje vietoje li
ko V. Kleiza (ASK Lituani- 
ca) su 7 laimėjimais ir 2 
pralaimėjimais, trečioje J. 
Našukaitis (Toronto Vytis)
6-3, ketvirtoje K. Mačiulis

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO

• NATO metinėj konfe
rencijoj Paryžiuj, kur da
lyvauja 14 valstybių atsto
vai, dėl Konge vedamo J. 
Tautų karo palaužti Katan- 
gą, įvyko nuomonių skili
mas. Taip pat ryškūs nesu
tarimai ir dėl Berlyno iš
laikymo taktikos. Berlyno 
reikalais Paryžiuje lankėsi 
ir burmistras W. Brandt.

• Jungtinėse Tautose pri
imtas nutarimas vėl pradė
ti nusiginklavimo derybas. 
Bet prieš balsavimą Sovie- 

(Rochesterio Sakalas) 5-4 
J. Nasvytis (Clevelando 
žaibas) 5-4 su blogesniu se
tu santykiu ir B. žemaitis 
(ASK Lituanica) su bloges
niu setų santykiu.

Tuoliau sekė J. šoliūnas 
(Clevelando žaibas) 3-6, J. 
Braslauskas (Hami 11 o n o 
Kovas) ir A. Nasvytis Cle
velando žaibas po 2-7 taš
kus ir S. Navickas (Hamil
tono Kovas) — 1-8.

Kovos buvo labai atkak

tų Sąjungos atstovas V. A. 
Zorin apkaltino Vakarų val
stybes dėl 'Ženevos konfe
rencijos nepasisekimo. Jam 
gerai atsakė JAV atstovas 
Arthur Dean, Ženevos kon
ferencijos dalyvis, pažymė
damas, kad tai ciniškas pra
simanymas.

• Venezueloje, kur turi 
lankytis prezidentas Ken
nedy, išsprogdinta bombų. 
Kai kurios spėtos pašalinti 
dar nesprogus. Prezidento 
apsaugai telkiamos labai di
delės jėgos. Iki šiol jau yra 
daug areštuotų, kurie agi
tuoja išvystyti didžiausią 
nedraugiškumą JAV prezi
dentui.

• Prezidento Kannedy po
puliarumas, Gallupo apskai
čiavimu, buvo aukščiausias 
šių metų balandžio mėn. — 
83 r<. Tuo tarpu lapkričio 
mėn. jis buvo kritęs iki 
78r(. Bet visokiu atveju, 
nuo atėjimo į valdžią jis 
dar tebėra pakilęs. Tada bu
vo 69 %.

• Iš Portugalijos Ango
los ateina pranešimai, kad 
ten jau vyksta susidūrimai 
su Indijos karinėmis jėgo
mis. Portugalija kaltina, 
kad Indija nori Angolą už
imti.

• FBI turi davinių teigti, 
kad Sovietų Sąjunga išlaiko 
per 30,000 šnipų, jai dirban
čių visame pasaulyje. Jie 
esą sutelkti 37 slaptose or
ganizacijose. 

lios ir daugiausia iš trijų 
setų. Pereitų metų trečios 
vietos laimėtojas S. Navic
kas buvo šiek tiek neformo- 
je ir tuojau nusmuko į pa
skutinę vietą. Jis yra Lon- 
don Ontario) Canada mies
to meisteris.

Gaila, kad nesimato stalo 
tenise jauno prieauglio. Kol 
kas savo klasės įsikibę lai
kosi stalo teniso veteranai 
ir gerai pasirodo tarp Ame
rikos ir Kanados stalo teni
sininkų.

Skirtingas vaizdas buvo 
moterų klasėje, kur ketu
rias žaidėjas reikia skaity
ti jaunu prieaugliu. Ypatin
gai reikia iškelti jaunę Sa
baliauskaitę, visos Kanados 
jaunių meisterę, kuri laimė
jo vieną partiją iš Kaspera- 
vičiūtės, pereitų metų vi
sos Kanados meisterės ir la
bai sparčią pažangą daran
čią clevelandietę R. Gai- 
džiūnaitę.

Moterys žaidė dvigubą 
ratą. Pirmą vietą laimėjo
S. Kasperavičiūtė Toronto 
Vytis su 5 laimėjimais ir 
vienu pralaimėjimu, antrą 
vietą E. Sabaliauskaitė irgi 
Toronto Vytis 6-2, trečią L. 
Jonušaitė Rochesterio Sa
kalas 5-3, ketvirtą J. Kok
lienė Clevelando žaibas ir 
penktą R. Gaidžiūnaitė Cle
velando žaibas.

žaidynės globojo L. Ben
druomenės I-ji apylinkė, 
pastoviai remianti lietuviš
ką sportą. Pr. Gvildys gavo 
PLIAS (inžinierių), Cleve
lando skyriaus pereinamąją 
dovaną ir vienkartinę pa
skirtą Fasko vicepirminin
ko V. Jokūbaičio. Vyrų ant
rai vietai paskyrė dovaną 
A. Nasvytis ir trečiai F. 
Eidimtas — Clevelando pir
mosios apylinkės pirminin
kas.

Moterų pereinamąją tau
rę įsteigė Clevelando I-ji 
apylinkė. Vienkartinę I-mos 
vietos dovaną J. Nasvytis 
(Farko pirm.), antros — 
K. Laikūnienė ir trečios — 
A. Bielskus. A. N.
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JEI HITLERIS BŪTĮ LAIMĖJĘS KARlį... (4)

HITLERIS NIEKAD NEBUVO DAŽYTOJU...
šitaip, ūkiškojo gyvenimo 
klausimus spręsti, taip va
dinamuose silpno ūkinio iš
sivystymo kraštuose. Dau
gelyje valstybių, Azijoje, 
Afrikoje, Lotynų Ameriko-

Pagyvenęs Vienoje metus 
laiko, 1909 m. lapkričio mėne 
sį Hitleris turėjo apleisti meb
liuotą kambarĮ pas Simon Gas- 
se ir persikelti į benamių nak
vynių namus prie Dunojaus, kur 
ir išgyveno ketvertą metų.

Nežiūrint skurdo, Hitleris ban
dė išlikti menininku ir niekad 
nebuvo dažytoju, kaip dažnai ban
dė pavaizduoti jo politiniai prie
šininkai. Nėra užsilikę jokio į- 
rodymo, kad jis kada nors bū
tų vertesis šiuo amatu. Priešin
gai, kada jam pritrukdavo pinigų, 
jis sutikdavo vienai ar kitai fir
mai nupaišyti plakatą. Taip jis 
yra nupiešęs plakatą pudrai nuo 
prakaitavimo, Kalėdų senelį, 
pardavinėjantį spalvotas žvaku
tes, muilo kalnus už Vienos ka
tedrų.

Jis piešdavo ir nedidelius 
Vienos vaizdelius, kuriuos par
davinėdavo už mažą sumą ir tai 
buvo jo pragyvenimo pagrindi
nis šaltinis. Bet vienas dalykas 
pažymėtinas, kad Hitleris niekad 
nėra nieko kopijavęs.

Nors tai buvo nedideli darbai, 
bet Hitleris visą gyvenimą save 
laikė dailininku.

Laike klajūniško gyvenimo 
Vienoje, Hitlerio išvaizda irgi 
buvo bohemiška. Tie, kurie jį 
tuo laiku pažinojo, sako, kad jis 
vaikščiodavo įsisupęs į ilgą, už
kulnius siekiantį, juodą ap
siaustą, kurį jam buvo padova
nojęs senų rūbų supirkinėtojas 
žydas, gyvenęs tuose pačiuose 
nakvynių namuose, kaip ir Hit
leris. Hitleris turėjo juodą rie- 
balotais kraštais skrybėlę, ku
rią nešiojo keletą metų. Jo plau
kai dribo ant kaktos iš po 
skrybėlės ir užpakalyje gulė ant 
nešvarios apikaklės. Atrodo, kad 
jis retai skusdavosi barzdą ir 
dar rečiau kirpdavosi plaukus.

Tačiau iš visų benamių, gy
venusių Dunojaus pakrantėje, 
Hitleris skyrėsi ir neturėjo tų 
valkatiškų savybių, kuriomis pa- 
sižybėjo kiti jo kaimynai. Jis 
negėrė alkoholio, nerūkė ir nuo
šaliai laikėsi nuo moterų. Ne 
dėl to, kad jis būtų nenorma
lus, bet dėl to, kad buvo nedrą
sus su moterimis.

Nežiūrint skurdo, jis vengė 
dirbti fizinio darbo. Jis buvo uo
lus skaitytojas, dieną ir naktį 
skaitydamas knygas ir laikraš
čius.

Hitleris sakydavo, kad reikia 
mokėti skaityti: atsiminti tai 
kas reikalinga ir užmiršti vi
sa kitą. Toks skaitymas turi 
tikslą, sakydavo Hitleris, ir 
jis buvo įsitikinęs, kad tas jo 
gyvenimo periodas Vienoje jam 
buvęs naudingas, padėjęs sukurti 
savo filosofiją ir pasaulėžiūrą.

Bet Hitlerio idėjos, išskyrus 
vieną kitą, nebuvo originalios, 
o tai buvo mišrainė, surankio
tos iš vienur ir kitur.

Hitleris tuo laiku dar nedaly
vavo politinėje veikloje, bet jis 
atidžiai sekė senosios Austrijos 
politinį gyvenimą ir veiklą trijų 
pagrindinių partijų: socialde
mokratų, socialkrikščionių ir 
pangermanistų nacionalistų.

Socialdemokratų iš pirmo kon
takto jis neapkentė, bet buvo 
užtenkamai protingas suvaldyti 
savo neapykantą ir išstudijuoti 
jų programą ir pasisekimą liau
dyje. Vėliau, kurdamas naciona- 
socialistų partiją, Hitleris pa
naudojo keletą dalykų.

"Aš supratau melo teroro nau
dą, kurią socialdemokratų par
tija naudoja prieš buržuaziją, 
šiai nesugebant atsilaikyti prieš 
puolimus. Davus ženklą social
demokratai pradeda tikrą mela
gysčių ir šmeižtų audrą prieš 
savo priešininką, kuris tuo metu 
atrodo pavojingiausias ir kovą 
veda tol, kol priešininko nervai 
visiškai pasiduoda. Šiai taktikai 
panaudotas žmogiškasis silpnu
mas ir pasisekimas būna visada 
beveik matematiškai užtikrin
tas...

"Aš taip pat įsitikinau, koks 
yra svarbus faktorius fizinio te
roro, taikomo į asmenį ir 
mases."

Hitlerio nuomone, pangerma
nistų partijos klaida buvo ta, kad 
nesugebėjo sukelti mases ir su
prasti jos psichologiją. Nuo ne
atmenamų laikų religiniai ir poli
tiniai sąjūdžiai buvo sukeliami 
tik magišku žodžiu. Masės juda 
tik nuo žodžio.

Jei Hitleris vengė tuo laiku 
kištis į politinį gyvenimą, jis

pradėjo pasižymėti kalbėtojo ga
bumais tarp valkatų, su kuriais 
gyveno, benamių valgyklose ir 
Vienos gatvėse. Vėliau jis tiek 
išsitobulino, kad tarpe dviejų ka
rų Vokietijoje buvo laikomas

vienu įąpūdingiausiu oratoriu
mi.

Kitame numeryje: DIDŽIAJA
ME' KARE HITLERIS APDOVA
NOJAMAS UŽ DR^SĄ...

AR MŪSŲ ŽEMĖ PAJĖGS 
IŠMAITINTI? IGN. ANDRAšIŪNAS

Skubus gyventojų prie
auglio didėjimas kelia žmo
nių išmaitinimo problemas.

Įdomius samprotavimus 
tuo reikalu patiekia Pasau
linio Banko prezidentas Eu
genijus R. Black. Jis tą 
klausimą gvildena išeida
mas iš finansų mokslo po
žiūrio ir kelia mintį, kokie 
uždaviniai kyla žmonijai 
sprendžiant ateities gyven
tojų prieauglio didėjančią 
naštą.

šiuo klausimu jis yra 
pareiškęs įdomias mintis 
'Traline” žurnale Nr. 22, 
1961 m.

— žmonijos ateities isto
rijos raida yra paženklinta 
reikšminga 2000 metų skait
line. Statistika, pagal gy
ventojų daugėjimo prieaug
lį sako, kad tais metais mū
sų žemė jau turės dvigubą 
gyventojų prieauglį. Jei 
šiandieną apytikriai, ant 
žemės rutulio yra 3 milijar
dai žmonių, tai už 40 metų 
ant žemės rutulio bus apie 
6, ar 6V2 milijardai žmonių.

Pagal gyventojų prieaug
lio progresyvinio santykio 
didėjimą, apskaičiuoj a m a, 
kad per vieną minutę gims
ta 180 vaikų. Spėjama, kad 
•iš ką tik gimusių miršta 
120. Tuo būdu lieka 60 žmo
nių prieauglis per kiekvie
ną prabėgusią minutę.

Gyventojų prieauglio di
dėjimas leidžia tikėti į džiu
gią gerbūvio ateitį, ūkio 
ekspertai galvoja, kad dide
lis gyventojų prieauglis 
kurs palankius veiklos san
tykius gamybai ir prekybai 
tarpti. Pakilusi paklausa 
leis išlyginti technišką pa
sisekimą masinėje gamybo
je. Stiprioje paklausų apy
kaitoje, susidarys sąlygos

iškalkuliuoti žemas kainas. 
Naujas produktas bus spar
čiai gaminamas ir tuojau 
p a r duodamas. Moderniška 
gamyba staiga kils ir senas 
ir atgyvenusias įmones pa
keis. Krašto gerovė augs.

Suglaustai, pagal opti
mistų pažiūras, stovima 
prie auksinių laikų durų. 
Tačiau iš kalno reikia būti 
apsidraudusiam, kad gyven
tojai visa tai be sąlygų pri
ims arba laikysis įprasti
nės perkamosios galios ly
gio.

Ūkiškasis stiliaus stan
dartas yra toks; privatinė 
galia turi būti apribota, 
valstybė turi išskirti tas 
ūkio sritis, kurios natūra
liai priklauso laisvajam 
ūkiui ir privatinei gamybai.

ši teorija skamba įtiki
namai ir ji galioja tik tur
tingam kraštui. Bet yra pa
vojinga ir klaidinga pažiūra

je ir Artimuose Rytuose, 
gyventojų prieauglis didėja 
nuo 2-3,5 %; o kartais net 
krinta.

Tačiau laimingu būdu pir
moje vietoje erdvė yra iš
sprendusi žmonių prieaug
lio sutalpinimą Lotynų 
Amerikos valstybėse ir Af
rikos kraštuose. O daugely
je Azijos ir Artimių Rytų 
kraštuose šitokios galimy
bės šaltinių nebegalima ras
ti. Laukai mažais sklype
liais, jau iš anksčiau skait
lingų gyventojų rūpestin
gai užimti. Ir čia jau pa
siekta galutine riba. Mies
tai taip pat prisotinti žmo
nėmis. Tolimesnis gyvento
jų daugėjimas reiškia rini
tą pavojų krašto gyvenimo 
esamam lygiui. Ir šitokioje 
padėtyje gyventojų prie
auglio aprūpinimas kelia 
didelės sunkenybes. Ir be 
pagalbos iš užsienio, reiškia 
laukti sunkių likimo bandy
mų.

Tie kraštai turi arba sa
vo atsargas paliesti, arba 
leisti gyvenimo lygiui kris
ti. Abiejuose atvejuose ta
čiau labai sunku rasti 
sprendimą. Abejojama, kad 
vidaus taupumas ir užsienio 
pagalba patenkintų, kad 
tikra pažanga būtų vysto
ma ir gyventojų prieauglis 
reikiamai sutalpintas.

Specialistai yra apskai
čiavę, kaip aprūpinti vien 
gyvenamąja pastoge atei-

nančią Indijos generaciją, 
kur gyventojų prieauglis 
yra 2 metiniai procentai. O 
tie 2 procentai per 25 me
tus Indijos gyventojų skai
čių padidins iki 200 milijo
nų. Tam reikalui reikia kas
met išleisti 25 milijonai do
lerių. Į tą skaičių neįeina 
kaimuose atsirandąs prie
auglis. Jį, iš savo išteklių, 
turi aprūpinti patys kaimo 
gyventojai — ūkininkai.

Miestų prieauglio klausi
mas sudaro tik dalį tų sun
kumų, kurie atsiranda, ka
da ūkis, dėl skubaus gy

ventojų prieauglio, yra ap
sunkintas. čia socialinius 
santykius liečia ištisa eilė 
būtinų patalpų: klinikos, 
ligoninės ir kiti viešo nau
dojimo pastatai. Jie būtini 
gyvenimo lygiui išlaikyti.

Eugenijus R. Black sako, 
kad visos mūsų viltys Į 
ūkišką pažangą daugelyje 
Azijos valstybių ir Artimų
jų Rytų kraštuose gali bū
ti palaidotos, jeigu gyven
tojų padaugėjimas ir toliau 
bus toks didelis, koks da
bar yra.
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CONCRETE PIPE CO. 
OF OHIO

21200 MILĖS AVĖ.
MO 3-8733

BEST WISHES

tfllSON PURE 011
SERVICE STATION

8000 Bessemer Avenue DI 1-9807

Azijoje ir Afrikoje dar daug kur tokiomis primityviomis prie 
monėmis apdirbama žemė.

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

PHILLIP BERNARDINELLI 
CEMENT CONTRACTORS

19371 LOCHERIE AVĖ. IV 1-7383

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

L. GOTTLIEB
CONTAINERS and RE-CONDITIONERS

8105 PRjEBLE AVENUE VU 3-0075

BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

RELIABLE FDRNACE AND
SALES SERVICE COMPANY

1 I St Clair Avė. Call GL. 1-4799

HERA
UEW BffS

GREETINGS and BEST WISHES

BILUS SHOES
SCIENTIFIC FITTING

OUR 33rdYEAR

Eastgate Plaza ' HI 2-7430

TAI YRA PUIKI DOVANA. Gaso džiovintuvas sutaupys jūsų žmonos kiekvienos 
savaites darbo valandas — nereikės džiauti sunkius ir šlapius drabužius, nuimti nuo 
šniūro ir tvarkyti. Gaso džiovintuvas taip pat saugo rūbus. Rūbai ir skalbiniai ilgiau 
laiko, geriau atrodo. Geriausias įrengimas, Gaso džiovintuvas sutaupo pinigus. Ka
dangi gasas išdžiovina rūbus *4 pigiau, negu kitos priemonės... išdžiovina 4- pa
krovimus už vieno kainą. Ir gaso džiovintuvas nereikalauja specialių įrengimu. Pa
sirinkit gaso džiovintuvą dovanoms šių žinomų rūšių:

Eisy. Frigidaire, Hamilton, Maytag. Morge. Philco. RCA Whirlpool. Sears Kenmore. Speed Queen the east ohio gas company

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

KENMORE DAIRY INC.

CaU SYVeetbriar 5-5100
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Riksmas dėl bazių ir penktosios 
kolonos nesuvaldymas

Propagandinėse sovietų pareigūnų ar jų bendrake
leivių kalbose nuolat girdime, kad JAV savo karinėmis 
bazėmis graso jų saugumui. O jų laikraščiuose tokių ži
nių visad pilna. Ir priedui dar pridedama, kad JAV į savo 
rankas nori sugrobti viso pasaulio kontroliavimų, o pro
gai pasitaikius pasidaryti ir viso pasaulio valdytoja.

Pilnai suprantamas sovietų rūpestis, kad JAV ka
rinės bazės, atominiai povandeniniai laivai, tolimojo skri
dimo raketos ir satelitai — šnipai, tiesioginiai kerta per 
jų pirštus, kurie ištiesti svetimas žemes grobti ir dar 
laisvas tautas pavergti.

Prie tokių sovietinių rūpesčių ir akiplėšiškumų gali
ma priskirti ir paskutinius sovietų spaudimus Suomijai, 
grasinimus Norvegijai, Austrijai, o dabar notas Danijai. 
Ypač už NATO jėgų Baltijos apsaugos štabo suorganiza
vimą, kuriame ir Vakarų Vokietija turi ne paskutinį 
vaidmenį.

Mums, kurie ne tik gerai žinome, bet ir savo kailiu 
esame patyrę sovietinio melo, akiplėšiškumo ir grobimo 
politiką, tie propagandiniai verksmai iš Maskvos įspūdžio 
nedaro. Bet jei Maskva tai pastoviai kartoja, tik momen
tais atleisdama, kad paskiau vėl stipriau ir įspūdingiau 
užgrobtų, tai, matyt, kad aukų suranda. Ir jų suranda, 
kaip jau žinome, net šio krašto milijonierių šeimose, ku
riuos po kelių metų ant jų pačių sodybų medžių iškars
tytų, jei čia pajėgtų įsigalėti.

Šiuo atveju, kada kalbame apie sovietinį riksmą dėl 
JAV karinių bazių, mums pravartu kiek prisiminti ir apie 
jų žinomas ir slepiamas, o taip pat ir gerai nujaučiamas 
bazes ar tas bazes gerai pavaduojančius veiksmus.

žinios, kurios ir šykštokos, bet sako, kad sovietijos 
raketų įrengimų pilna Baltijos pajūryje, kuris priklauso 
Estijai, Latvijai, Lietuvai, Vokietijai. Apie tokių raketų 
bazių įrengimus jau kalbama Čekoslovakijoje, Bulgari
joje ir Rumunijoje, o taip pat ir Kuboje, tik 70 mylių 
nuo JAV krantų.

Bet, reikia manyti, kaip ir anksčiau yra buvę, sovie
tijos stiprumas yra paremtas ne vien tomis bazėmis ir 
kitokia ginklo jėga, bet ir penktąją kolona, kuri pasku
tinio karo metu visur vaidino didelį vaidmenį. O ta penk
toji kolona yra ne už šimtų ir dešimtų mylių, bet čia pat, 
mūsų tarpe. Ir labai gaila, kad demokratijos ir kitų kilnių 
motyvų vardais, ji čia vis nesutvarkoma, žiūrėk, jei kiek 
vienu ar kitu įstatymu pa spaudžiama, tai pro esamus tų 
įstatymų plyšius vėl išsineria, vėl veikia, vėl varo ardo
mąjį darbą.

Jau kartą esame minėję, kad šiame krašte ta penk
toji kolona leidžia tiek ir tokiomis kalbomis laikraščių, 
kiek ji nepajėgia leisti net savo tiesioginiai kontroliuoja
muose kraštuose. Tk pavartykit tokią "Vilnį" ar "Laisvę*1. 
Kur rasi geresnį pavyzdį, kad tai ne svetimo krašto agen
tų darbas. Juk viskas, ką daro JAV valdžia yra bloga, o 
ką daro Maskva — visiems išganymas. Kiek ten drabs
toma purvo prieš visus, kurie tik nenori Maskvai patai
kauti. Ir kiek į padanges kėlimo kiekvienam komunistų 
pajudėjimui.

Ta penktoji kolona, be jokio abejojimo, atlieka ir 
daug tokių darbų, kurie viešumos ne taip gerai įžiūrimi 
ar net ir visai negalimi pastebėti. Juk į jų planus įeina ir 
kitoks knisimasis į visas gyvenimo sritis, kad tik atliktų 
didžiausį 'ardomąjį darbą.

štai skundžiamasi, kad JAV jaunimas tvirkinamas 
visokia parnografija žurnalais, knygomis ir net filmo- 
mis. O tegul gerai pakrato ir susipažįsta, kas yra tikrieji 
jų gamintojai — gal atpažins ne vieną iš tos penktosios 
kolonos. Ne vienas iš tos penktosios kolonos yra ir krimi
nalinių filmų gamintojai, kurie šiandien JAV jaunimui 
padeda sugriauti tai, ką jie gero išmoksta namuose, mo
kykloje ir net bažnyčioje.

Komunistinė penktoji kolona yra perdaug pavojingas 
veiksnys, kad apie ją nereikėtų nieko girdėti ir rimtai 
veikti, kad ji būtų sutvarkyta.

Jei sovietai rėkia, kad JAV karinės bazės ją iŠ visų 
pusių supa ir jai graso, tai jų penktosios kolonos bazės 
yra įsikūrusios čia pat, po mūsų nosimis. Ir jos atlieka 
tai, ką Maskva joms įsako atlikti.

Yra dėl ko paglavoti ir rūpintis, kad taip nebūtu!
B. G.

Kalbant*.apie Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą pravartu 
prisiminti Kuchel - Lipscomb 
rezoliuciją, apie kurią Amerikos 
lietuvių spaudos skiltyse skaitė
me jau įvairiausių nuomonių. 
Vieni šiai lietuvių iniciatyvai, 
prasidėjusiai prie Pacifiko kran
tų pritarė, kiti pasisakė abejin
gi, dar kiti aštriai kritikavo, o 
dauguma beviltiškai numojo ran
ka, palikdami visus Lietuvos 
klausimus spręsti svetimie
siems, būdami įsitikinę, kad 
visa tai yra tik tuščios pastan
gos.

Ar mūsų tylėjimas nebus su
prastas, kaip sutikimo ženklas 
su amerikiečių naujai pagamintu 
žemėlapiu, kur Lietuva tarp ki
tų pavergtų tautų esanti nebepa- 
vergta, o Sovietų Sąjungos dalis. 
Tuo silpnintume Lietuvos nepri
klausomybės siekimą dabar, ka
da sovietų agresija nesiliauja 
ne tik mūsų tėvynėj, bet jau bai
gia išplėšti iš Vakarų pasaulio 
du pačius didžiuosius žmonijos 
idealus: krikščioniškąjį ir hu
manizmo, nes, anot filosofo Ma
ceinos, krikščioniškasis idealas 
yra nustumtas į siaurų ratelių 
sienas ir vegetuoja be entuziaz
mo.

Humanizmas nebepasitiki pa
čiu savimi, jis yra skurdus ir 
klajoklis. Komunizmas iš jo čiul
pia gyvybinius syvus, skelbdama- 
sis, kad tik jis vienas išva
duojąs žmogų iš visokių varžtų. 
Vadinasi, tik jis vienas vykdąs 
laisvės idealą -- rašo H. W. 
Rus s ei.

Tokiu būdu abu Vakarų idealai 
lieka apiplėšti to trečiojo --ko
munizmo, kuris, kaip rašo J. 
Bernhardt, atskleidžia, kiek Va
karų žmogus yra pasimetęs 
savame kelyje ir godžiai grie
biasi koegzistencijos, tarsi skęs
tantis šiaudelio, nepaisydamas, 
kad kitas jo galas yra Sovietų 
Sąjungos rankose.

Ar galime likti abejingi šian
dien, kada nepriklausomybės ir 
demokratinės santvarkos teisė
mis naudojasi jau ir puslaukinės 
Afrikos tautos, nusikračiusios 
kolonializmo. Bet Lietuva, aukš
tos kultūros kraštas, turinti 
šimtmečių istoriją, kuo negali 
didžiuotis nei mūsų kaimyninės 
Pabaltijo valstybės, vis dar te
bėra žiauriausio istorijoj So
vietų kolonializmo vergijoje.

E. ČEKIENĖ

"Beoigu jums, lietuviams, tu
rintiems tokią ilgą, didingą savo 
tautos istoriją, vėl siekti savo 
tautos nepriklausomybės re
miantis tokiu tvirtu istoriniu pag
rindu", -- pabrėžė kartą buvęs 
žymus estų pareigūnas tuo klau
simu mums diskutuojant.

Šiuo metu yra didelė proga tą 
jautrų klausimą efektingiau pa-

ta, kad JAV Senatas ir Atstovų 
Rūmai prašytų JAV prezidentą 
iškelti Pabaltijo Valstybių klau
simą Jungtinėse Tautose ir pra
šytų, kad Jungtinės Tautos So
vietų pareikalautų: 1) ištraukti 
Sovietų kariuomenę, agentus, ko
lonistus ir kontroles iš Lietuvos, 
Estijos ir Latvijos, 2) gražintų 
visus pabaltiečių tremtinius iš 
Sibiro, kalėjimų, vergų darbo 
stovyklų ir, 3) kad Jungtinės 
Tautos savo priežiūroje pravestų 
laisvus rinkimus Lietuvoj, Esti-
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ATAZ PLUMBING CO.
YOUR PLUMBING SERVICE BY THE YEAR

3528 St. Clair Avė. EX 1-8052

-... — - —.....-

JAV Kongreso atstovas Glen Lipscomb (dešinėje) kalbasi su Kuchel 
-Lipscomb rezoliucijai remti komiteto koordinatoriumi Leonardu 
Valiuku. D. Čibo nuotrauka

Thomas Kuchel re- 
sakoma: "kadangi ko- 
neįsigalėjo Lietuvoje 
Pabaltijo kraštuose,

judinti aktyviai visiems remiant 
šen. Kuchel - Lipscomb rezoliu
ciją, kuri numatoma gyviau.JAV 
kongrese iškelti sekančioj sesi
joj, t. y., 1962 m. sausio 10 d.

Ko ši rezoliucija siekia? Se
natoriaus 
zoliucijoj 
munjzmas 
ir kituose
Estijoj ir Latvijoje, legaliu de
mokratiniu procesu, bet Sovietų 
Sąjunga užėmė jas karine jėga ir 
žmonės tuose kraštuose didelė 
dauguma buvo ir yra antikomu- 
nistai;

kadangi JAV vyriausybė pa
laiko diplomatinius santykius su 
Pabaltijo tautomis ir pakartoti
nai atsisakė pripažinti jų pagro
bimą ir jėga "inkorporavimą" į 
Socialistines Sovietų Sąjungos 
respublikas, todėl tebūnie nutar-

GREETINGS and BEST WISHES
THE L & K HOTEL

654 BOLTVAR ROAD SU 1-4197

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

tflEHN’S BAKERY
For GOOD Baked Goods - See WIEHNTS

12429 ARLINGTON AVĖ 
704 EAST 185 th ST.

GL 1-3756
KE 1-0650

GREETINGS and BEST WISHES

A-ROYAL CLEANING
SERVICE INCORPORATED

1817 East 13rd St.
821 Vincent

MA 1-4026
PR 1-9179
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SUKRIUS YALUE CENTER

13107 ST. CLAIR AVĖ UL 1-5116

joj ir Latvijoj."
Kuris lietuvis tokių siekimų 

savo tėvynei galėtų atsisakyti? 
Gerai žinome, kad šie mūsų no
rai nebus tuoj pat įvykdyti, ta
čiau, JAV vyriausybė įsitikins, 
kad netaip lengvas išbraukti mus 
iš tautų istorijos, kaip iš že
mėlapio vieno neapdairaus žmo
gaus rankos brūkštelėjimu.

Kuo ir kaip šią rezoliuciją 
remti? Neužtenka, kad tuo rūpin
tųsi vien mūsų laisvinimo veiks
niai. Turime kiekvienas tuoj 
siųsti po trumpą laiškutį pre
zidentui John Kennedy ir Dean 
Rusk, valstybės sekretoriui, 
prašant juos griežtos laikysenos 
Kremliaus atžvilgiu, priminti 
Kuchel-Lipscomb rezoliuciją ir 
prašyti šį reikalą remti.

Laiškus adresuoti taip: His 
Excelency John F. Kennedy, Pre- 
sident of United Statės, The White 
House, Washington, D. C. O val
stybės sekretoriui taip: The 
Honorable Dean Rusk, Secretary 
of Statė, Departament of Statė, 
Washington, D. C.

AČIŪ UŽ, GRAŽŲ 
ATSPAUSDINIMĄ .

Gavęs gruodžio 6 dienos Dir
vą apsidžiaugiau, kad mano pa
rašytą rašinį apie čiurliniečius 
atspausdinote taip, kaip mano 
buvo pageidauta. Esu jums la
bai dėkingas kad nei tekstas nei 
sakiniai nepakeisti, o antraštės 
pakeitimas dar įspūdingiau patį 
įvertinimą padarė ir jis labai 
pritiko po nuotrauka.

Gaila tik, kad įvyko viena ko
rektūros klaida, kurią, manau, 
atitaisysit.

Repertuaro ir programos su
statymo skirsnyje atspausdin
tas sakinys: "Didelė pagarba ir 
muz. A. Mikulskiui už tai, kad 
bene bus pašventęs liaudies dai
nai". Turi būti: "Didelė pagarba 
ir muz. A. Mikulskiui už tai 
kad bene bus vienas iš lietu
vių muzikų, kuris savo kūrybinius 
sugebėjimus ir energiją yra pa
šventęs liaudies dainai."

Dar kartą Tamstai ačiū ir 
pasisekimo Jūsų atsakingame 
darbe.

S. SLIŽYS, 
Dearborn

REIKIA PATIKSLINTI
Dirvos 138 Nr. Stasys Santva

ras, nepaprastai šiltai įvertin
damas mano kuklias pastangas 
parodyti amerikiečiams ir ang
lams dalelę lietuvių kūrybos, vie
noj vietoj rašo: "S. Z., atlikęs 
minėtus darbus, ėmėsi ini
ciatyvos paruošti lietuvių poe
zijos antologiją anglų kalba. Tu
rėdamas patvarių ryšių su ame
rikiečiais rašytojais ir vertėjais, 
jis ir tą nelengvą darbą pradėjo 
stumti į priekį."

Tai klaida. Aš su minima an
tologija (Green Oak, Green Lin- 
den) neturiu nieko bendro. Jos 
iniciatoriai yra Clark Mills ir 
Algirdas Landsbergis. Jie rūpi
nosi verstinų autorių ir jų kū
rinių atranka, jie patys juos ver
tė ir organizavo kitus vertė
jus, žodžiu, ant savo pečių nešė 
ir tebeneša visus sunkumus, su
rištus su mūsų poezijos ir dai
nos reprezentacinio leidinio pa
ruošimu. Taigi tik jiems vie
niems toji pagarba ir padėka 
priklauso.

Su gražiausiais linkėjimais 
Jums ir Dirvai.

STEPAS ZOBARSKAS, 
Woodhaven
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AURORA RESTAURANT
Famous for Steaks, Lobster, Spaghetti, 

Ravioli, Excellent

WE CATER TO tVEDDINGS & SHOWERS

11316 Euclid Avenue RA 1-1010

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE

MAISTO ir LIKERIŲ 
KRAUTUVĘMIDWEST
Marquette Parke

- 9259
2515 West 69 St.

PR
SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA 

čia gėrimus pirksite tikrai pigiai! 
TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:

ASBACH URALT ................... 5 ths. 4.95
BISQUIT 3 star cognac........5 ths. 4-98
MARTEL 3 star cognac .... 5 ths. 5-39 
WHITE HORE SCOTCH
WHISKY..........................
Arrow Cockt. MARTINI 
OR MANHATEN ........
CONTREAU LIQUER . 
Da SILVA 10 metų 
Portugalų BRANDY ...
Kijafa Vynas.......... • •..

Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

8

5 ths. 4-98

5 ths. 2.98
5 ths. 4.75

5 ths. 3.4)9
5 ths. 1.75
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vykęs operuotis ir gydytis buv. 
britų ministeris pirm. Edenas. 
Sveikatos čia ieško ir daugiau 
visokio rango garsenybių.

Jau aštunti metai vienoj iš 
didžiųjų Bostono ligoninių ir man 
tenka dirbti. Pilnas tos gydymo 
įstaigos vardas taip skamba: 
Massachusetts Memorial Hospi- 
tals. Taigi, ne ligoninė, bet 
ligoninės. Pagrindini jos vienetą 
sudaro Robinson, Collamore ir 

Evans pastatai. Atskirus namus 
turi klinikos ir kai kurios labo
ratorijos. Medical Associates, 
MMH atskiro padalinio rūmai 
yra Bostono centre. Common- 
wealth Avė. Ten savo kabinetus 
turi 42 žymieji MMH gydytojai, 
ten yra ir visi reikalingi kli
nikinių tyrimų įrengimai. MMH 
turi savo atskirą elektros jėgai
nę. Tų ligoninių medicininę, 
administracini ir technikini 
personalą sudaro apie 1000 sam
domų tarnautojų.

Jau kuris laikas Bostono uni
versitetas ir MMH sudaro me
dicinos centrą. Pirmuoju centro 
direktorium buvo prof. C. S. 
Keefer, M. D., šiuo metu centrui 
vadovauja J. M. Faulkner, M. D.

Medicinos centro planai |spū-
Massachusetts Memorial Hospitals prezidentas Jerome Preston įteikia dovaną ūkio skyriaus tarnau

tojui Angelo, išdirbusiam ligoninėje 25 metus. Greta prezidento stovi ligoninių administratorius dr. 
Philip D. Bonnet.

BOSTONAS IR LIGONINĖS, KURIOSE DIRBAM
STASYS SANTVARAS

Bostono menin| veidą atstovau
ja muziejai (ypač puikūs Dai
lės muziejus ir Gardner dailės 
muziejus), teatrai, literatūri

Tafts...) čia randasi visa eilė 
pasaulin| garsą turinčių ligo
ninių, kuriose dirba tok| pat var
dą tur| gydytojai specialistai. 
Kaipo toks, Bostonas beveik nie
kad nestinga ir garsių pacientų. 
Dar neseniai į Bostoną buvo at-

ruošia dar visa eilė kole-

Daugelis Amerikos lietuvių ži
no, kad Bostonas yra JAV moks
lo ir meno centras. Patys ame
rikiečiai dažnai pasako, jog tai 
yra jų Atėnai, Savo išore Bos
tonas panašus | bet kur| Euro
pos didmiestį. Jis turi gražiai 
sukomponuotų aikščių ir archi
tektūrinių ansamblių, bet ypatin
gu puošnumu nepasižymi. Jo di
dybė glūdi tuose darbuose ir vei
kaluose, kuriuos sukuria čia gy
veną žmonės.

Bostonas tarptautine plotme 
garsus savo mokyklomis. Jo 
priemiesty Cambridge įsikūręs 
seniausias ir garbingiausias JAV 
Harvardo universitetas. Greta 
Harvardo nemažiau žinomas 
Massachusetts Technologijos 
Institutas, trumpai vadinamas 
MIT. Beto, Bostone gausius bū
rius jaunimo įvairiom specialy
bėm
gijų, kurių tarpe Tafts universi
tetas, Northeastern universite
tas ir jėzuitų vadovaujama Bos
tono Kolegija.

Pats didžiausias yra Bostono 
universitetas. Įvairias jo mokyk
las, mūsiškai fakultetus, kasmet 
lanko apie 35,000 studentų. Dau
gumas Bostono aukštųjų mokyklų 
pasižymi aukštu mokymo lygiu, 
moderniai ir puikiai įrengtomis 
laboratorijomis, plačiame pa
sauly žinomais profesorių var
dais.

Kiek lietuvių baigė aukštąsias 
Bostono mokyklas, šiandien labai 
nelengva būtų atsakyti. Jeigu pa
žvelgsim tik | jaunus veidus, tai 
jų tarpe rasim St. Mikai, M. D.. 
Stasį Jasait}, M. D., Krisiukė- 
ną, M. D., Bronių Baškį, Ph. D., 
Vyt. Kavolj, Ph. D., R. Mieželi, 
visą būr| inžinierių, kurių tarpe 
plačiau žinomus Zigmą Gavelį, 
J. Bobelį, J. Vaičjurgį, J. Kun- 
cait|, Alg. Gustaiti, Vit. Lem- 
bertą ir kt.

Harvarde ilgesnį laiką dirbo (ir 
toliau rengiasi dirbti), šiuo metu 
mokslini darbą Californijoj 
dirbanti Dr. M. Alseikaitė-Gim
butienė. Trumpai tariant, mi
nėtų mokyklų kiemuose jau yra 
išminti ir gana ryškūs lietuvių 
takai. Reikia tikėti, kad jie ne
išnyks be atgarsio mokslo 
pasaulyje.

Ligoninės didžioji halė. Toliau matoma dovanų krautuvė.

dingi. Rengiamasi statyti naujus 
B U Medicinos mokyklos rūmus, 
naujas klinikas ir eilę pagelbinių 
pastatų. Didžiuliai medicininių 
tyrimų rūmai atidaryti praėjusi 
pavasari. Kiek aprėpiu tuos pla
nus, susidarau įspūd|, kad gal 
jau netolimoj ateity jie bus įgy
vendinti.

MMH įsipareigojo dirbti trijų 
sričių darbus: slaugyti ligonius 
apskritą parą, studijuoti priežas
tis ir gydyti ligas, ruošti spe
cializuotą medicinos mokslų 
personalą, kad būtų įveikti atei
ties žmonių sveikatos rūpesčiai. 
Taigi MMH yra universitetinė 
ligoninė, dirbanti ranka rankon 
su BU Medicinos mokykla.

Minėti faktai rodo, kad MMH 
yra plataus masto gydymo įstai
ga. Jos turi 234 lovas ir dar 
24 patalpas, į kurias priima
mi ligoniai neatsižvelgiant | jų 
rasę, kilmę, spalvą ir socia
linę bei medžiaginę padėtį. Vi
sų medicinos mokslą žymūs spe
cialistai {vairiuose MMH sky
riuose per metus laiko suteikia 
pagalbą maždaug 7000 pacien
tų. Ligoninių klinikas per me
tus aplanko apie 40,000 sveikatos 
ieškančių ar norinčių ją patik
rinti. Namų medicininės tarybos 
gydytojai per tą patį laiką ap
lanko 16,500 ligonių jų priva-

nis ir muzikinis gyvenimas. 
Pvz., Bostono simfoninis orkest
ras yra laikomas vienu pačių 
virtuoziškiausių orkestrų ne tik 
šioj šaly, bet ir platesniuose 
mūsų žemės laukuose. Bostone 
gimė ir augo poetas Edgar Allen 
Poe.

Ilgesnį laiką Harvardo profe
sorium buvo Hiavatos autorius 
H. W. Longfellow. Šiam kraštui 

artimas vyras buvo garsus 
dramaturgas Eug. O’Neill. Dabar 
Bostono kaimynystėj gyvena po
etas Robert Frost, o Harvarde 
literatūrą dėsto poetas Arch. 
MacLeish. To paties Harvardo 
profesorium eilę metų buvo 
komp. Pistone.

Garsių bostoniečių būtų galima 
sudaryti ilgą sąrašą, bet paryš
kinti tai aplinkai, kurioj dirbam, 
gal pakaks apie Bostoną tos 
informacijos, kuri aukščiau yra 
duota.

Gal ne tiek daug Amerikos lie
tuvių žino, kad Bostonas yra 
ir medicinos mokslų stambus 
centras. Čia veikia keletas aukš
to lygio medicinosmokyklų(Har- 
vardo, Bostono universiteto,

DIRVOS ROMANO KONKURSAS
Dirvos redakcija skelbia pirmąjį romano konkursą. 

Lietuviai rašytojai nuoširdžiai kviečiami tame konkurse 
dalyvauti. Laimėtojui bus išmokėta 1,000 (vieno tūks
tančio) dolerių premija.

Kiekvienam rašytojui, dalyvaujančiam konkurse, 
skelbiamos šios sąlygos;

a)
b)
c)

Bendras vaizdas Massachusetts Memorial Hospitals rūmų, 750 
Harrison Avė., Bostone.

Veikalo žanras — romanas.
Veikalas turi būti niekur nespausdintas.
Veikalo tematika ir dydis neaprėžiami, bet kūri
nys turi būti vertingas literatūriniu požiūriu. 
Konkursą laimėjęs autorius premijuotą kūrinį lei
džia spausdinti Dirvoj be atskiro atlyginimo. 
Premijuoto romano autorius pasilieka sau atskiro 
išleidimo teises, bet sutinka dėl leidimo sąlygų 
tartis visų pirma su Vilties Draugijos leidykla. 
Viena rankraščio kopija, perrašyta mašinėle, jury 
komisijai atsiunčiama iki 1962 m. rugpiūčio 15 d., 
6 vai. vakaro.
Konkurso slaptumui užtikrinti, veikalai siunčia
mi tokiu būdu: 1. Autorius veikalą konkursui duo
da ne tikra savo pavarde, bet pasirašęs slapyvar
džiu, 2. Prie rankraščio pridedamas uždaras vo
kas, ant kurio pakartojamas minėtas autoriaus 
slapyvardis, 3. Vokan įdedamas mažesnis uždaras 
vokelis su tikra autoriaus pavarde ir adresu. 
Jury komisijos nepremijuoti veikalai grąžinami 
autoriams išlaikant šiuo atveju reikalingą slap
tumą.
Jei kurį nors nepremijuotą romaną Dirva norėtų 
spausdinti savo skiltyse, dėl to su autorium ta
riamasi atskirai.
Dirvos romano konkurso jury komisiją sudaro 
Dirvos redakcijos atstovas — Stasys Santvaras, 
du rašytojai, Lietuvių Rašytojų Draugijos nariai 
— Antanas Gustaitis ir Faustas Kirša, ir du gro
žinei literatūrai artimi asmenys — dail. Viktoras 
Vizgirda ir Juozas Kapočius. Jury komisijos 
sprendimai daromi balsų dauguma.
Konkursą laimėjusiam rašytojui 1000 dolerių pre
mija bus įteikta Clevelande, Ohio, Dirvos meti
nės šventės metu, 1962 m. rugsėjo 29 d'.

m) Dirvos romano konkursui rankraščiai, perrašyti 
mašinėle, nelaukiant nustatyto termino, siunčia
mi šiuo adresu: Stasys Santvaras, Dirvos romano 
konkursui, 404 K St., So. Boston, Mass., U.S.A.

Šio romano konkurso 1, OOO dolerių premijos me
cenatas yra JONAS ČESNA, iš Omahos, Nbr.

Dirvos Redakcija

d)

e)

f)

g)

h)

i)

k)

D

čiuose namuose. Kas nori gydytis 
privačiai, tam kiekvienu atveju 
pagalba teikiama jau minėtoj Me
dical Associates įstaigoj.

MMH gali didžiuotis tarptauti
niu pripažinimu, kurį jos lai
mėjo medicininių tyrimų darbais 
įvairiose medicinos mokslų sri
tyse per ilgą metų eilę (1955 
m. MMH šventė 100 metų veik
los sukaktį). Atlikti darbai Evan
so memorialinėj ligoninėj, o taip 
pat chirurgijos, psichiatrijos, 
patologijos ir kt. tyrimai, atlikti 
MMH, nemaža prisidėjopriemo- 
derninės medicinos laimėjimų.

MMH kaip universitetinė ligo
ninė, dirba svarbų mokymo dar
bą. Čia atlieka reikalingą prak
tiką B. U. Medicinos Mokyklos 
studentai, čia iš viso krašto ir 
užsienių atvažiuoja nemaža gy
dytojų specializuotis įvairiose 
med. mokslų srityse.

MMH turėjo savo med. seserų 
mokyklą, kurią tik šiemet per
leido Bostono universitetui. Ta
čiau medicinos technologijos ir 
Rentgeno technologijos mokyklos 
ir toliau tebeveikia, todėl jaunos 
lietuvaitės ar jauni lietuviai, 
kurie tais mokslais domėtųsi, 
gali savo laimę jose išbandyti. 
Abi mokyklos yra pripažintos 
Amerikos Medicinos Asocia
cijos. Retesnis dalykas tai ligo
ninių kapelionų ruošimas, ku
riam čia vadovauja malonus ir 
simpatingas Rev. L. R. Potter, 
Jr.

HHM yra savanorinė, pelno 
nesiekianti institucija, vadovau
jama ir prižiūrima neatlygi
namos Patikėtinių Tarybos, pa
laikoma pacientų, gaunanti pali
kimų ir bičiulių dovanų. Kor
poracijos ir Patikėtinių Tary
bos pirmininku jau dešimts metų 
yra Jerome Preston. Ligoninių 
administratorium ilgesnį laiką 
yra Philip D. Bonnet, M. D. 
Jo artimiausi asistentai p. C. W. 
Bushnell, p. Eileen D. Lynch. 
Ūkio sk. viršininkas yra inž. 
H. D. Klein, tiekimo p. W. M. 
Gray, atskaitomybės p. W. C. 
West ir p. J. F. Mullett 
Jei daugiau negu per septynis 
metų galima šio to išmokti, 
tai mano įspūdis, kad MMH ad
ministracija yra išieškota ir pa
vyzdinga.

Ligoninių didžiausias rūpes
tis, žinoma, yra tarnyba žmogui, 
kurio sveikata ima šlubuoti. Tam 
reikalui MMH turi ne tik gerai 
įrengtas palatas, rūpestingai su
organizuotą ligonių slaugymą ir 
priežiūrą, bet ir visą eilę pla
čiam medicinos pasauly žino
mų gydytojų specialistų.

Dideliam širdies ligų depar
tamentui vadovauja R. W. Wil- 
kins, M. D. Aš kasdien matau 
su kokiu pasišventimu mokslui 
ir sergančiam žmogui dirba jis 
pats ir jo artimi asistentai 
Dr. Huckabee, Dr. Hollander, Dr. 
VVhipple, Dr. Chobanian, Dr. 
Coffman ir kt. Metabolizmo dep- 
to vadovas yra A. S. Relman, 
M. D. Ir jis dirba su būriu asis
tentų, ir jų yra žymus medicinos 
mokslų vyras.

Gastroenterologjos dep-to 
veikla rūpinasi Franz J. Ingel- 
finger, M. D.,kilme bavaras, pla
čiai žinomas savo srities spe
cialistas.

Hematologijos, arba kraujo li
gų, dep-to vadovas yra malonus 
C. P. Emerson, M. D. Šiuo me
tu jis vadovauja ir vėžio ligų

tyrimams, talkinamas Dr. Wotiz 
ir kt.

Dr. Emersonas bendradarbių 
tarpe žinomas ir kaip smuiki
ninkas, nes dažnam MMH paren
gime jis pasirodo su smuiku, 
paprastai akompanuojamas Dr. 
Bonnet, B. A. Burrows, M. D., 
vadovauja Radijo - isotopų tyri
mams, o H. Mescon rūpinasi 
dermatologija, odos ligom.

Gynekologijos ir Moterų ligų 
dep-to vadovas yra simpatingas 
L. Parsons, M. D. Jo departa
mente dirba tikrai malonus 
žmogus Dr. Elia, savo kilimu 
albanas.

Chirurginiame skyriuje dirba 
visa eilė žinomų chirurgų, bet 
jų prieky stovi garsus to meno 
žinovas R. H. Smithwick, M. D.

Reumatizmo ir artričio ligų 
tyrimu bei gydymu rūpinasi A. 
S. Cohen, M. D. Bakteriologija 
ir bakterijų pasaulis priklauso S. 
Kibrick, M. D.

MMH vyr.. gydytojas ir Evan
so Klinikinių Tyrimų dep-to di
rektorius šiuo metu yra Robert 
W. Wilkins, M. D., ne tik Pla
čiai žinomas širdies ligų spe
cialistas, bet ir tauri asmenybė.

Beveik visi aukščiau paminėti 
gydytojai yra BU Medicinos 
mokyklos profesoriai ar mo
komojo personalo nariai.

Greta manęs MMH dirba ir dar 
pora lietuvių. Ligoninių vyr. 
vaistininkas ir vaistinės vedė
jas yra J. S. Zareika. Tai 
Bostone gimęs ir mokslus bai
gęs vyras, bet visai laisvai ir 
gražiai kalbąs lietuviškai. Su li
gonių bylom pluša J. Kaman- 
tauskienė, mūsų žinomo kal
bininko ir diplomato Vikt. Ka
mantausko našlė.

Aš pats dirbu laboratorijų tar
nybos administracijoj, vadovau
damas atskiram tos tarnybos 
skyriui.

Malonu tarti, kad ilgesnį lai
ką turiu regimo pasitikėjimo, 
nemaža svarankumo ir tikrai 
malonią bei kultūringą darbo ap
linką.

Gal čia dirba ir daugiau lietu
vių, bet aš jų nepažįstu. Med. 
seserų tarpe mačiau pavardę 
Ramoška, mačiau ir dar vieną 
kitą liet, pavardės darinį. Tos 
jaunos ir gražios merginos, daž
niausia jau šiame krašte gimu
sios lietuvaitės, su savo kilmės 
žmonėmis paprastai pažinčių ne
ieško.

Kai med. seseris miniu, tai 
prisiminiau ir jų direktorę tikrai 
įdomią ir mielą moterį Miss FI. 
Flores.

Pasinaudodamas vienu Dr. 
Bonnet pranešimu, rašinio pabai
gai dar galiu pridurti, kad JAV 
yra apie 7000 ligoninių, kurios 
visos krūvoj sudaro penktąją did
žiausią šio krašto "industriją", 
tiksliau tariant, penktąjį didžiau
sią organizuotos visuomenės vie
netą.

Statistikos pavyzdžiai tikrai 
imponuoja: 2% viso krašto paja
mų skiriama ligoninių palaiky
mui 1 iš 50 amerikiečių dirba 
kurioj nors ligoninėj. Viena šei
ma iš 3-jų kasmet pasinaudoja 
ligoninių paslauga.

Man, kaip jaunam šio krašto 
piliečiui, tikrai nemenka garbė 
dirbti tokioj įstaigoj, kur ateina 
žmonės, vienokios ar kitokios 
specialisto pagalbos reikalingi.

VAIKO GRAŽIAUSIOS NUOTRAUKOS KONKURSAS
(Nuotraukoms siųsti terminas baigtas 1961 m. lapkričio 1 d.)

KONKURSINĖ NUOTRAUKA Nr. 129. Diana Špokaitė, 15 mėn. amž. 
iš Rockford, III. Nuotrauka R. Špoko.
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SIAUBINGOS VALANDOS (2) JONAS JANČYS

Bėgimas i Švedija
Laivą palikome viduryje 

uosto, kad kas jo iš mūsų 
nepavogtų. Jis talpino 20 
žmonių. Tą skaičių sudarė
me iš 9 lietuvių ir 11 vo
kiečių.

Susikraustę į laivą ilgai 
prakaitavome prie motoro, 
negalėdami jo užvesti. 
Krapštėmės iki 6 vai. ryto, 
bet motoras tylėjo, lyg už
sispyręs ožys. O čia jau vi
sai aušo. Kiekvienu momen
tu galėjo pasirodyti rusai.

Mūsų „įgula” pradėjo ne
rimauti. šeši vokiečiai, ne
tekę kantrybės, pasileido į 
miškus. O ir mes, likusieji, 
pradėjome abejoti ar kas iš 
mūsų plaukimo beišeis.

Staiga ant kranto pama
tėme stovintį latvį žvejį. Jį 
prisikalbinome ateiti patik
rinti motoro. Kiek apie jį 
pasikrapštęs, žvejys vėl pa
tarė pamėginti motorą už
vesti. Mūsų nustebimui ir 
džiaugsmui, motoras su
čiaudėjo, suburzgė. Laivas 
pasipurtė lyg iš sunkaus 
miego pabudęs, o mums net 
širdys smarkiau pradėjo 
plakti. Motoro ūžimas atro
dė maloniausia ir gražiau
sia simfonija.

Ant kranto stoviniavę 
vokiečių kariai pradėjo 
šaukti, moti, prašytis į lai
vą. Mūsų buvo likę tik ke
turiolika žmonių. Oras gra
žus, bet žinojome, kad ar
tinasi audra, todėl ilgai ne
delsdami ir nebekreipdami 
dėmesio į krante stovinčius, 
pasukome iš uosto. Tai bu
vo 6 vai. ryto, gegužės mėn. 
9 dieną.

Mūsų tikslas buvo pa
siekti Gotlandą, 160 km. į 
šiaurės vakarus. Nors bu
vome girdėję apie rusų po
vandeninius laivus Baltijos 
jūroje, bet šiuo metu netu
rėjome noro apie juos gal
voti. Tuo metu mums atro
dė mirtis jūroje geriau, ne
gu nelaisvė ant kranto.

Rytas buvo puikus, saulė 
šildė pradedančius atsipa
laiduoti mūsų kūnus. Ne
buvo nė mažiausio vėjelio. 
Laivas ramiai traukė šiau
rės vakarų kryptimi.

Latvijos krantas ėmė 
dingti akiratyje. Vienas ki
tas mėgino pajuokauti. Pa
sigirsdavo net niūniuojamos 
dainos posmas, lyg rūpesčių 
jau visai nebebūtų.

Dvi valandas paplaukę ir 
laive apsitvarkę, pajutome, 
kad oras ir jūra pradėjo 
keistis. Pakilo baisus vėjas, 
o su juo ir jūra, blaškyda
ma mūsų laivą nuo bangos 
ant bangos, lyg degtukų 
dėžutę.

Mūsų veidai pabalo, o vė
liau pažaliavo. Stvėrėmės 
borto, nes prasidėjo masinė 
jūros ligos epidemija. Ir dar 
baisiausia — laivo motoras 
sustojo.

P a m a inomis mėginome 
taisyti motorą vis bėgdami 
prie borto. O skilvis ir taip 
buvo tuščias, nes senai be
buvome valgę.

Taip bevargstant praėjo 
viena, paskui dar viena va
landa. Bangos laivą nešė 
atgal į krantą. Vėl matėsi 
Liepojos uostas ir mūsų vil
tys ištrūkti kas minutę ma
žėjo. Visai beviltiškai dar 
bandėme užvesti motorą. 
Pagaliau jis tik visai pa
krantėje vėl pradėjo ūžti, 
lyg juokdamasis iš mūsų 
troškimų ar bandydamas 
mūsų paskutinius nervus.

Vėl sukome šiaurės vaka
rų kryptimi, tik šį kartą 
mus lydėjo rusų lėktuvai iš 
kulkosvaidžių apšaudydami 
mūsų laivą. Aplink kilo ma
ži vandens fontanai, krito 
žemyn. Tuo tarpu vėl pasi
rodė kitas lėktuvas, paleis
damas kulkų lietų. Taip mus 
atakavo keletą kartų, bet į 

laivą nepataikė, nes bangos 
jį svaidė lyg svaidytų svie
dinį. Nekantriai laukėme 
nakties, kad tamsa mus pa
slėptų nuo mirtį nešančių 
svečių.

Plaukėme keletą valandų 
kovodami su milžiniškomis 
bangomis. Netoliese matė
me tris vokiečių ”sturmbo- 
tus”, iš paskutiniųjų besi
stengiančius išsilaikyti van
dens paviršiuje. Jautėme, 
kad jiems likimas nelėme 
išvysti Švedijos kranto, bet 
padėti nieko negalėjome. 
Po kiek laiko jie dingo 
mums iš akių, kaip šiurpą 
keliantis miražas.

Artėjo vakaras. Jūra vis 
dar rūstavo, o mes visi šla
pi, ir vis dar jūros ligos 
baisiai kankinami, bet va
lioje nepalūžę, pamažu stū- 
mėmės pirmyn. Staiga kaž
kuris draugų pastebėjo, kad 
mus supa du povandeniniai 
laivai.,

A. Gulbinsko nuotrauka

Solistė P. Bičkienė (dešinėje) po koncerto Chicagoje gaivinasi 
su Jule Zakarka karšta arbata.
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DIRVA

Prietemoje tikro povan
deninių laivų atstumo ne
galėjome įspėti. Gal buvo 
500 metrų, o gal ir visas ki
lometras.

Aptilę žiūrėjome, kas bus 
toliau. Jie plaukė lygiagre
čiai su mūsų laiveliu. Po ke
liolikos minučių pradėjo 
grimsti į jūrą, kol pagaliau 
visai pasinėrė. Mums liko 
tik laukti, kada mūsų lai
velis pakils į padanges.

Praslinko dešimt nepa
prastai ilgų minučių, pusė 
valandos, valanda. Jau vi
sai temo, o mūsų laivas vis 
dar ramiai pūškavo pirmyn

N e n o r omis pradėjome 
galvoti, kad likome nepa
stebėti. Gal dėl didelių ban
gų, o gal, kad juos traukė 
koks didesnis objektas.

Naktį praleidome ramiai, 
nors nė vienas akių nesu
merkėme. Paryčiais jūra 
aprimo, vėjas sušvelnėjo,

CHIME
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Gen. konsulas dr. P. Daužvardis ir dr. Stp. Biežis su grupe žymesniųjų rėmėjų šv. Pranciškaus 
seselių veiklai Chicagoje. A. Gulbinsko nuotrauka

VASARIO 16 GIMNAZIJA STOVI ANT
TVIRTIĮ IUOZAS I. BACHUNAS

Vi eni utėlės lietuviškos gimna
zijos Vokietijoje likiminis rū
pestis jau yra senas reikalas. 
Kaip skaitytojai gal neabejos, esu

bangos aptingo mūsų laivą 
svaidyti.

Visų akys krypo į taip 
norimą išvysti . akrantę. 
Staiga išgirdom-. džiaugs
minga žinią, k; i švyturys 
matosi. Visi puolėme prie 
laivo krašto, iš kur galėtu
me jį pamatyti.

Lyg snaudžiančio milžino 
pusiau primerkta akis, pa
mažu kilo švyturio šviesa 
nuo vandens paviršiaus, 
įžiebdama mumyse vilties 
kibirkštį išsigelbėti.

Kitame numeryje: 
karštų ginčų Gotlando 
loję įplaukiam į uostą.

Po
sa-

dažnai domėjęsis jos reikalais 
ir ten porą kartų lankęsis. Per
nai rudenį keliavau Europon dau
giausia gimnazijos reikalais 
susidomėjęs ir norėdamas vie
toje ištirti visas jos gyvenimo ir 
išsilaikymo sąlygas.

Tie kelionės įspūdžiai ir pa
tyrimas buvo plačiau atpasakoti 
Dirvoje. Taip pat ir kai kurios 
išvados -- ne galutinės, ne iš 
anksto nusistatytos, bet greičiau 
lyg ir sugestijos, ką pagaliau tu
rėtume ir galėtume daryti, kad 
gimnazijos klausimas išsi
spręstu lietuvybės naudai.

Žinau, kad mano įspūdžiai ir 
tos išvados ar sugestijos ne vi
siems vienodai patiko. Kai ku- 

' riems jos visai nepatiko ir, kaip 
tai iš anksto žinojau, buvo pa
laikytos lietuviško ištvermingu
mo ir net patriotizmo stoka. 
Buvo atbalsių įvairioje spaudoje, 
o ir Dirvoje tada viena rašyto-

ja, mano mintis išnagrinėjusi, 
sugestijas į miltus sumalė. Gir
di, taip tai taip, Vasario 16 
gimnazijai sunku, sunku moki
niams ir mokytojams, bet lietu
viško pasiryžimo, ištvermingu
mo ir pasiaukojimo dėka gim
nazija jau išgyvavo dešimtmetį, 
daug naudos davė, ir mes turi
me toliau aukotis, ją remti ir 
išlaikyti, negalvodami apie par
davimą ar kokius bendrabučius.

Su tokiomis ir panašiomis min
timis nei tada, nei dabar nebu
vau linkęs polemizuoti. Mat, iš 
viso Vasario 16 gimnazijos liki
mas yra ne polemikų klausimas. 
Ne tai, kas ką šmaikščiau pasa
kys, nugalės ar ant popierio su
griaus vienokius argumentus, o 
labai gražiai kitokius įrodys. Kad 
gimnaziją turime išlaikyti, kad 
tai yra lietuviško patriotizmo 
pareiga ir mūsų stačiai tauti
nės garbės dalykas, -- yra gana 
nesunku ant popierio įrodyti. Ir 
aš pats taip galvočiau ir taip 
galėčiau pasakyti (ir berods esu 
jau taip sakęsis).

Bet gimnazijos reikalai ir sun
kumai ant popierio lakšto neiš- 
sisprendžia net su pačiais 
šmaikščiausiais ir patriotiškiau
siais argumentais. Dar lengviau 
yra pasakyti tautiečiams: na, 
aukokite ir daugiau remkite lie
tuvišką mokyklinį židinį. Na, jūs 
mokytojai, važiuokite į Vokietiją 
iš kitų kraštų ir pabūkite ten 
nors metus kitus gimnazijos mo
kytojais, nes lietuvių mokytojų, 
ypač jaunesnių, gimnazijai labai 
trūksta. Gal mažiau uždirbsite, 
gal nieko neuždirbsite, bet už 
tai parodysite lietuvišką pasiau
kojimą ir turėsite dvasinį 
džiaugsmą...

Taigi, nesunku taip kitiems 
pasakyti ir dar gražius pamo
kymus pridėti. Bet nuo to, kaip 
žinome, niekas nepasikeičia. 
Gimnazija dėl to negauna nei 
daugiau mūsų aukų, nei moky
tojų, nei ko kito.

Sakoma, kad Vasario 16 Gim
nazija, nors turinti kiek kitokių 
pajamų, aukų ir subsidijų, bet 
be Amerikos lietuvių aukotojų 
pagalbos negalėtų išgyventi, ne
galėtų ir mokinių bendrabučio 
išlaikyti.

O kaip yra su mūsų aukomis? 
Pradžioje jos buvo gausesnės, 
neblogai veikė gimnazijai remti 
įvairūs būreliai, bet vėliau jie 
apsilpo, kai kurie visai pakriko, 
ir nors neturiu dabartinių tikslių 
statistikos davinių, bet manau, 
kad tos aukos kasmet mažėja.

Toks yra liūdnas ir skaudus gy
venimo faktas, kurio nepakeisi 
jokiomis polemikomis. Pagaliau, 
juk beliko tik pora, gal keletas 
reto pasišventimo idealistų, ku
rie tuos būrelius judina, aukas 
išrenka, pasiunčia ir neleidžia 
užmigti. Kad taip būtų visą laiką 
ar dar vieną dešimtmetį, sunku 
būtų patikėti, jeigu skaitysimės 
su gyvenimo faktais ir žmonių 
būdo pažinimu.

Tat jei gimnazijos likimas pri
klauso nuo mūsų aukojimo ir 
pasišventimo, jos ateities aš ne
laikyčiau tikra. Reikia realiau 
ieškoti kokių kitokių išeičių. To
kios buvo mano ir pernykštės 
išvados.

(Nukelta į 6 psl.)
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Ar Vasario 16 Gimnazija...
(Atkelta iš 5 psl.)

Jei dabar vėl grįžau prie šio 
klausimo, tai dėl to, kad buvau 
nustebintas kai kuriomis naujai 
patirtomis informacijomis.

Lietuvių Bendruomenės atsto
vas, dalyvavęs stebėtojų paskuti
niame Vliko susirinkime New 
Yorke, informavo apie ten pa
darytą Vliko Vykdomosios Tary
bos pirmininko J. Glemžos pra
nešimą apie Vokietijos ir Eu
ropos lietuvių padėtį. Iš jo pra
nešimo paaiškėjo, kad Vakarų 
Vokietijos federalinė valdžia yra 
draugiška ir palanki politiniųpa- 
bėgelių kultūriniams ir švietimo 
reikalams. Esą, valdžia už tris 
milijonus markių neseniai pasta
čiusi pastatus ir mokyklą Vokie
tijoje esantiems vengrams. Taip 
pat už tris ir pusę milijonus 
markių yra pastačiusi moderniš
ką mokyklą ir bendrabutį lat
viams. Esą, susitarta, kad tos 
grupės galės naudotis tais pasta
tais, kol jie bus toms tautoms 
reikalingi. Vokiečių valdžia pas
tatus paims vėl savo žinion, kai 
jie nebebus reikalingi.

Kaip žinoma, vokiečių federa
linė valdžia suteikia finansinės 
paramos ir Vasario 16 Gimnazi
jai. Bet ne tiek, kad gimnazija 
galėtų lengvai išsilaikyti ar 
prisistatyti būtinai reikalingus 
naujus pastatus, kur mokiniai 
galėtų gyventi, žiemomis nešaltų 
ir vėjas pro plyšius nekauktų. 
Bet kadangi formaliai skaitosi, 
jog Vasario 16 Gimnazijos pasta
tai yra lietuvių nuosavybė, 
tai valdžia neskiria tiek pašal
pos, kaip anoms, minėtoms tau
tinėms grupėms.

Čia susidaro kaip ir "užburtas 
ratas". Jei lietuviai nieko savo 
neturėtų, tai vokiečiai gal ir juos 
taip būtų parėmę, kaip latvius ar 
vengrus. Bet kadangi lietuviai

jau turi savo gimnazijos pas
tatus, tai juos paremia žymiai 
mažiau.

O ar mes tikrai "turime" tą 
gimnaziją? T urime, su naujų pas - 
kolų būtinumu, su neaiškiomis ir 
netikromis galimybėmis, kad jai 
kasmet bus suaukota pakankamai 
pinigų žmoniškam išsilaikymui. 
Tai beveik tas pats, kaip su 
kai kuriais namų "savininkais" 
Amerikoje. Namų galima pri
sipirkti, teisingiau sakant, juos 
užpirkti, užsitraukiant bankų 
paskolas. Jei tu esi tikras, kad 
turėsi kiekvieną mėnesį įmokėti 
bankams nustatytos paskolos 
grąžinimo dalis, tie visi namai 
kada nors bus tavo. Bet jei tau 
paslys koja, prarasi sveikatą, 
darbingumą ar numatytas paja
mas, tie namai greit bus nebe 
tavo. Ir dar prarasi ką buvai 
įdėjęs.

Jei norime lietuvių gimnazijos 
reikalą Vokietijoje realiai 
spręsti ir ilgesniam laikui už
tikrinti jos tinkamą veikimą, gal 
ir mums, t. y. pirmiausia Vo
kietijoje gyvenančių lietuvių 
bendruomeniniams organams 
reikėtų nuodugniai išsiaiškinti, 
ar mes gautume tokią paramą, 
kaip kitos tautybės, jeigu mes 
savo esamų nuosavybių neturė
tumėm. Jeigu taip, gimnazijos 
rūmų pardavimas atsistotų kito
kioje šviesoje. Ir tai mums nesu
darytų nuostolio, o galėtų būti 
tik moksleivių ir mokytojų būklės 
pagerėjimas.

Ta prasme viešai norėjau dar 
kartą iškelti šį klausimą. Man 
neatrodė, kad ligšiolinis Vasario 
16 Gimnazijos likimas stovėtų 
ant tvirtų ir pastovių kojų. Tai 
yra ne tik patriotizmo, bet ir 
ekonominis klausimas. Turėtu
me išnaudoti ir ištirti visas gali
mybes, kad užsitikrintume sau
gesnę tos gimnazijos ateitį.
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VAISTAI IR MEDICINOS DRAUDIMAS
KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

MOKAME UŽ BONU 
TAUPMENAS

Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 
valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NADIOS
DOVANOS TAUPYTOJAMS

ST. ANTHONY SAVINGS
S, LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III. Tel.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 

sekretorius
Blshop 2-1397

Gyventojams skundžiantis 
vaistų brangumu, šen. Kefauerio 
komitetas ryžosi išaiškinti ne
geroves. Kol kas jam nepavyko 
gauti vaistų dirbtinų kainų (fixed) 
įrodymų, bet jis turi įrodymų, 
kaip tūlos vaistų gamintojų kom
panijos vaistus parduoda vais
tinėms 200% pagaminimo išlaidų 
kaina (dvigubai). Vadinasi, kai 
mes perkame vaistus iš parda
vėjų, mes mokame 300%, nes 
pardavėjai prie tų 200% pride
da pusę savo uždarbio.

Žmonės nuo seniau žino prie
žodį: brangu, kaip vaistinėj. Bet 
retas žmogus apsieina be vaistų. 
Žmonės dejuoja, bet, reikalui 
esant, vaišius perka ir brangiai 
moka. Ir tik valdžia gali suvaldy
ti lupikautojus.

Kiek liečia mūsų žmones, la
bai gerai, kad mes galime naudo
tis savos tautybės gydytojais. 
Nesakau, kad kiti gydytojai yra 
nesąžiningi, bet, kaip patyrimas 
rodo, geriau pažįstami gydytojai, 
be būtino reikalo, nerašo re
ceptų vaistams nusipirkti. O yra 
taip susitvarkiusių medicinos 
centrų, kad gydytojai nepaleidžia 
paciento be recepto, pagal kurį, 
būtinai reikia ar nereikia, jis turi 
nusipirkti vaistų čia pat medici
nos centre esančioj vaistinėj.

Štai viena istorija iš seniau. 
Pas vieną lietuvį vaistininką Chi
cagoje lankosi su receptais 
pažįstami. Vaistininko pareiga 
pildyti receptus, kaip jie gydytojo

išrašyti, žinoma, tik gydytojui 
ir vaistininkui suprantama kalba 
ir žinomais sutartinais ženklais.

Viena pažįstama moteriškė 
ateina su receptu tokiems vais
tams ir tokiai ligai, kad vaisti
ninkui kyla įtarimas, nes jis žino 
ją gerai, kad ji tokia liga neser
ga ir negali sirgti. O vaistai bran
goki, ir moteriškė nėra iš pasi
turinčiųjų.

Vaistininkas drįso to recepto 
neišpildyti, pasiūlydamas mo
teriškei nueiti pas kitą gydytoją 
pasitikrinti. Nusiminusi mote
riškė dėl pavojingos ligos, kiek 
nušvitusi, paklausė vaistininko 
patarimo. Už kelių dienų mote
riškė grįžtą pas tą patį vais
tininką visai linksma, nes pa
aiškėjo, kad jai visai nereikia tų 
brangių vaistų, nes ji neturi tos 
pavojingos ligos, kurią jai pri
rašė pirmasis gydytojas. Tai pa
sakojo man dabar jau pensijon 
išėjęs pažįstamas vaistininkas.

Vargu patikėtina, kad ir dabar 
kur nors panašių reiškinių pasi
taiko, kadangi, atrodo, gydytojų 
niekur nėra perdaug, o pacientų 
gi jiems netrūksta.

Laukdami šen. Kefauerio ko
miteto darbų teigiamų rezultatų, 
tikėkime, kad atsibus ir tas ko
mitetas, kuris turi nugalėti vi
sas kliūtis, kad Amerikoje būtų 
įvestas socialinis medicinos 
draudimas, kuris jau senai sėk
mingai veikia kituose kultūrin
guose kraštuose. To sulaukus, 
būtų pašalinta viena didžiausių
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UNITED PROVISION
CLEVELAND and COLUMBUS, OHIO

M O K A M E

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

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

depresija*. panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupy tojams 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.

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.

negerovių Amerikoje. Milijo
nams ameikiečių nereikėtų dre
bėti dėl "juodų dienų", kai žmo
gus reikalingas ilgesnio kūniško 
remonto, kai jo neapsaugoja jo
kios ribotos Blue Cross ir kitos 
"hospitalizacijos" ar kitokie 
draudimai, kurie dabartinę nege
rovę išnaudoja sau milijonus 
kraudami.

J. NENDRĖ

Kas Dinas atskaita 
- Kaat aastaja!
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For a Pleasant Holiday

MONARCH FINER 
FOODS

QUALITY FOODS FOR OVER

100 YEARS

6560 Juanita HE 1-6868
i_________ ■__________________________ -
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Pranui Gvildžiui, stalo teniso dešimtuko turnyro laimėtojui, dovaną įteikia inž. V. Civinskas, Inži
nierių ir architektų draugijos Clevelando skyriaus pirmininkas. V. Pliodžinsko nuotrauka

CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Dail. V. Stančikaitės- 
Abraitienės dailės darbų 
paroda, vykstanti Čiurlionio 
ansamblio namuose, užda
roma šį sekmadienį, gruo
džio 17 d., 9 vai. vakaro. 
Iki šio laiko jau yra par
duota nemažai darbų, o pa
roda kasdien aplanko gra
žus skaičius svečių. 

• Ona G. Mihelich, Dir- • Dr. V. Ramanauskas, 
vos skaitytoja ir rėmėja, mokėdamas už laikraštį 
vyresniosios kartos veikė- įteikė $5.00 auką ir kaip 
ja, ilgokai nesveikavusi ir švenčių dovaną trims asme-

Dail. V. Stančikaitė-Abraitienė, po parodos atidarymo dėkoja 
visiems talkininkams. Nuotraukoj matyti jos kūrinys — Vaidila. 

V. Pliodžinsko nuotrauka

Čiurlionio ansamblio namuose, Clevelande, gruodžio 10 d. buvo atidaryta dail. V. Stančikaitės - Abrai- 
tienės tapybos ir grafikos darbų paroda. Į atidarymą buvo prisirinkę daug svečių Pirmoj eilėj: J. 
Krištolaitytė-Daugėlienė, V. ir N. Braziuliai, V. Nagevičienė. Toliau V. ir J. Mockai, A. Mikoliūnas, 
E "*eponavičius, P. Karalius ir kiti. V. Pliodžinsko nuotraukos

išgyvenusi sunkią operaci
ją, dabar gydosi namie. Ti
kisi, kad po keturių savai
čių vėl galės įsijungti į or
ganizacinį darbą. Ona G. 
Mihelich, Dirvos leidimo 
pradžioje, yra dirbusi jos 
administracinį darbą.

• Dail. J. Račila, ilgesnį 
laiką buvęs ligoninėj dėl 
širdies ligos, grįžo į namus 
ir pamažu sveiksta.

• Dr, J. Maurukas, po 
sunkios vidurių operacijos, 
toliau sveiksta savo namuo
se Elyrijoje.

nims užsakė Dirvą.
• Clevelando Skautų Tė

vų Komitetas praneša, kad 
numatytas gruodžio 16 d. 
Kūčių vakaras su tradici
niais papročiais ir menine 
programa, dėl tam tikrų 
priežasčių atšaukiamas ir 
šiemet neįvyks.

• Kazys Senikas, mokė
damas už Dirvą, įteikė $5 
auką.

Superior Shoe Store 
perkantieji batų nemažiau 
kaip už $10.00 sau ar siun
timui į Lietuvą, gauna do
vaną — Kalėdų eglutę.

Krautuvė atidaryta kiek
vieną dieną nuo 9 vai. ryto 
iki 8 vai. vak., o sekmadie
niais nuo 12 vai. iki 4 vai.

Visus kviečia .atsilankyti 
ir batų pasirinkti krautu
vės . savininkas Juozas Ka- 
maitis, 7013 Superior Avė. 
Namų telef. GL 1-765$ 
(šaukti vakarais nuo 8 
vai.). (141, 144)

10 šeimų, beveik naujas 
apartamentas. Labai geros 
pajamos.

Labai gerami stovyje, prie 
pat Naujos parapijos, vie
nos šeimos namas. Visi di
deli kambariai.

Plytinis trijų miegamųjų. 
Garažai. Skiepas.

Trijų miegamųjų, netoli 
Naujos parapijos, netoli 
ežero.

Norintieji pirkti ar par
duoti prašome skambinti
EAST SHORE REALTY
Juozas Mikonis — Realtor

180 E. 185 St. IV 1-6900
MU 1-2154 

(138, 141, 144)

DIRVA

AR ZINAI?
SATELITAI RYŠIO

REIKALAMS
Amerikos Telefono ir Te

legrafo Kompanija siekia 
išvystyti komunikaciją pa
naudojant erdvėn paleistus 
tam reikalui satelitus. Tai 
nebūtų kokia atskira insti
tucija, o tik tobulinimas jau 
esamos komunikacijos sis
temos.

Sudarytas specialus ko
mitetas praneša, kad toks 
satelitų pagalba vietinis ir 
t a r ptautinis susižinojimas 
žmonėms būtų naudinges
nis, jei jis bus vykdomas ir 
tvarkomas privačios inicia
tyvos. Kompanijos iš savo 
pelno leistų tos rūšies sate
litus, tat išlaidos gultų ant 
kompanijų, o ne ant mokes
čių mokėtojų.

Federalinė valdžia prisi
dėtų tik tiek, kad duotų kai 
kuriuos reikalingus nuro
dymus ar patvarkymus.

žinoma, toks planas yra 
tik didžiųjų bendrovių in
teresas, kurios privačia ini
ciatyva ir dabar tvarko te
lefoną ir telegrafą. Tokių 
satelitų leidimo ir išlaiky
mo išlaidas vistiek sumokė
tų tie patys žmonės, kaip 
ir dabar sumoka už patar
navimus.

Dažnai girdime tokius išsi
reiškimus: senoji karta, naujoji 
karta. Bet retai kada pagalvoja
me, o koks yra kiekvienos kartos 
amžius?

Jei prisiminsime kiek metų 
vidutiniai gyvena žmogus, pasi
daręs suaugusiu, arba kiek metų 
pilnamečiai vaikai turi laukti tė
vų paveldėjimo, tai gausime vi
durkį -- 33 metus. Tai ir bus 
maždaug kiekvienos kartos sa
varankus amžius.

Gyvenimo sąlygų pagerėjimas 
ir tinkamesnio maisto panaudo
jimas turi įtakos, kad naujoji 
karta savo ūgiu praauga tėvus 
(maždaug 1.35 colio vidurkis). Ir 
ne tik JAV, bet ir Europoje.

Deja, nėra duomenų apie ki
tus kontingentus. Po Didžiojo ka
ro buvo pastebėta, kad Didžio
sios Britanijos ir Rusijos labai 
aukšti vyrai naujoje generacijoje 
beveik visai išnyko. Dabar vėl 
jie atsiranda.

Ne tik aukšti ir raumeningi 
vyrai yra moterų idealas. Štai 
kartą vienas nykštukas Tom 
Thumb buvo dviejų pėdų ūgio ir 
svėrė vos 16 svarų. Jis pasi
rodydavo parodose. Moterys,no
rinčios jį pabučiuoti, turėjo mo
kėti 25 centus.

Norinčių buvo tiek daug, kad 
ligi savo vedybų Tom sugebėjo 
surinkti 100,000 dolerių. Jis ap
sivedė taip pat su nykštuke La- 
vinia Bump.

«
Nemažai žmonių, norinčių su- 

plonėti, atsisako iš ryto nuo pus
ryčių. Bet specialistų tvirtinimu 
tai esanti klaidinga priemonė su- 
plonėti. Nepusryčiavęs žmogus 
per pietus suvalgo daugiau, ne
gu pats to norėti]. Ir tuo. būdu 
bendras kalorijų kiekis būna di
desnis, negu normaliai valgan
čio žmogaus.

Deja, dabar JAV žmonės per 
mažai juda. Net tingi nueiti du

• Prieš Kalėdas ir šiemet 
galima nusipirkti paršiukų. 
Užsukite Į Lietuviu klubą 
užsisakyti ir prieš Kalėdas, 
ketvirtadieni, gruodžio 21 
d. galėsite atsiimti Paršiu
kai tarp 20-25 svarų $12.50. 
o pusė (12 svaru) — S6.50.

(144)

• Išnuomojamas 5 kam
barių butas — antram auk
šte. Naujai remontuotas. 
Garažas. Nuoma 75 dol. mė
nesiui. Tik suaugusiems.

16924 Grovewood Avė.
IV 1-9239 (145)

....... —.. ■" 1 III 1.1 II. III III
kvartalus cigaretėms nusipirkti, 
būtinai važiuoja automobiliu. O 
žmogui judėti labai reikia ir 
sveika.

Vaikščiojimą galima pakeisti 
šokiu. Bet šokių mokyklos sako, 
kad vedę žmonės nelabai mėgsta 
šokti. O jeigu ateina pašokti, tai 
neišmokti, o pamėgdžioti pasku
tinę madą. Be to daugumas vyrų 
prisipažįsta, kad jie ateina šokti 
vien todėl, kad jų žmonoms tai 
patinka. *

Senovėje, pagal Romos gyven
tojų pasidalinimą į tris klases, 
jų moterys turėjo nešioti skir
tingos spalvos plaukus: aukštuo
menės — raudonus, vidutinės 
klasės -- blondinius, o liaudies 
--juodus.

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATIIRDAY IINTIL 2:30SAVINGS 
EARN

ACCOUNTS
INSURED TO

•10.000

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME ANO 
REMODEUNG LOANS

IN T0WN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST,

1

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta E. Jakubs & William 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

F START A 1

Cleveland Urust 
CHRISTMAS ACCOUNT 

NOW !
SAVE ALSO FOR

Education 
Insurance 
Home

Every Other Weeli 
deposit ... h avė

$22?25tms. .. $50
$429nmo.. $100 

$1022 n tibb. . $250
WE WELCOME YOUR SAVINGS

/
ALMA MATER YRA GERIAUSIA

IR PIGIAUSIA DOVANA
Norėdami, kad lietuviškoji knyga, kaip šven

tinė dovana, pasiektų daugumą lietuviškų šeimų ir 
tuo pačiu papuoštų namų bibliotekas, darome, tik 
gruodžio mėnesį galiojančią, pirkimo lengvatą.

ALMA MATER — R. Spalio apysaką iš Lie
tuvos universiteto studentų gyvenimo, gražiai įriš
tą, perkant tiesiai iš Dirvos, gruodžio mėnesį galit 
nusipirkti po $4.00. Taigi siųskit $4.00 už kiekvie
ną knygą ir Alma Mater paštu tuoj jums bus iš
siųsta.

Dar kartą primename, kad toji nuolaida duo
dama tik gruodžio mėn. ir perkant tiesiai iš Dir
vos. Kitur knygos kaina lieka ta pati — po $5.00.

dirva
6907 Superior Avenue,
Cleveland 3, Ohio

Siunčiu $4.00 ir prašau man išsiųsti R. Spalio naują 
knygą "ALMA MATER"

Užsakytojas:

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

Nr. 144 — 7

Mada nešioti ilgus nagus iitsl- 
rado Kinijoje. Tai buvo įrodymas, 
kad ilgų nagų savininkas yra 
aukštos kilmės ir rankomis ne
dirba.

Kad jų nagai nelūžtų, kinie
čiai dažnai užsimaudavo juos ap
saugant, auksinius ar bambu
kinius pirščiukus.

♦
Anglijoje duodamas ordinas 

kuris vadinasi "Order of the 
Bath". Tai yra seniausias or
dinas, įsteigtas 1127 metais.

Žmogus, kuris tuo laiku buvo 
apdovanotas ordinu, prieš ordino 
gavimą turėjo nusiprausti, kad.jo 
ranka, kuri paims ordiną, būtų 
švari. Ir tai buvo ženklu, kad 
jis ves švarų, padorų gyvenimą.

N.B.

• Automobili
• Vacation
•Taxes



Nr. 144 1961 m. gruodžio 15 d.

KAS IR KUR?
• Pabaltijo Moterą Tary
bos 15-kos metų sukakties 
minėjimas įvyks 1961 m. 
kovo 31 dieną. Pagrindine 
kalbėtoja bus Tarptautinės 
Moterų organizacijos GF 
WC vicepirm. Mrs. Dexter 
Arnold.
• LSS akademinės jūrų 
skautijos korp. Gintaras iš
rinko naują valdybą, kurią 
dabar sudaro: Liudas Slė
nys — pirm., Marija Gum- 
binaitė — vicepirmininkė- 
sekretorė, Vytautas Put- 
rius — laivūnas, Benius Ur
bonas — tėvūnas ir Povilas 
Tyrulis — iždininkas.
• Ligija Bieliukienė pradė
jo studijuoti Cornell uni
versitete, New Yorke, gilin
dama žinias genetikos sri
ty.
• Vanda Papeliučkienė, pik. 
Papeliuškio našlė, paguldy
ta vienoj New Yorko ligo
ninėj po operacijos sveiks
ta.

• Jūratė Nausėdaitė, jau
nutė Hollywoodo artistė, 
jau keletas metų labai daž
nai pasirodanti televizijoj 
įvairiuose skelbimuose ir 
vaikams skirtuose vaidini
muose, šį sekmadienį, gruo
džio 17 d. vakare, pasirodys 
televizijoj Wald Disney’s 
programoj, svarbiame vaid- 
meny.

šiemet Wald Disney pa
kvietė Jūratę vaidinti savo 
statomo j operetinėj filmo j, 
kuri pasirodys prieš Kalė
das kinuose ”Babes in Toy- 
land”, kur ji dainuos solo 

Stalo teniso turnyro vaizdas Clevelando lietuvių salėje. Buvo 
žaidžiama prie trijų stalų, buvo atvykę patys geriausi žaidėjai iš 
Kanados ir JAV, o žiūrovų buvo labai mažai susirinkę.

V. Pliodžinsko nuotrauka

KORP! NEO LITHUANIA IR
L. T. A. SAMBŪRIS CHICAGOJE

GRUODŽIO 31 D. RUOŠIA

NAUJŲJŲ METŲ
SUTIKIMĄ

CHICAGOJE
Mid-West viešbučio patalpose,

6 Hamlin Avė.
Šokiams gros Clevelando neolithuanų 

orkestras.

Kolegos neolithuanai su savo draugais kvie
čiami dalyvauti tame Naujųjų Metų 
Sutikime. Staliukus galima užsisakyti 
pas filist. Juozą Žemaitį, 7056 So. Campbell 
Avė. Tel. HE 6-2231 vakarais nuo 8 iki 10 v.

{ėjimas drauge su vakariene: $7.50. 
Studentams $5.00.

vienam iš pagrindinių vaid
menų — Bo Peep.

Jūratės vardas televizijoj 
ir kinuose bus Ann Jilliann, 
tai buvo mandagus reikala
vimas kino vadovybės, pa
keisti vardą, dėl tikrojo 
vardo sunkaus ištarimo.

• Lietuvių Moterų Atstovy
bės sekretorė Z. Jurienė, iš 
New Yorko, atsiuntė padė
ką už Dirvos talką jų orga
nizacijai ir $15.00 auką.
• A. Pimpė, iš Chicagos, 
mokėdamas už Dirvą at
siuntė $5.00 auką.
• S. K. Balys, iš Grand Ra- 
pids mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė $5.00 auką ir gra
žų sveikinimą, kad Dirva 
padariusi didelę pažangą.

BOSTON
Naujų metų sutikimą 

savo namuose rengia Tau
tinės Sąjungos skyrius. Bus 
meninė programa ir turtin
ga vakarienė.

Visus kviečiama iš anks
to, užsiregistruoti pas Tau
tinės Sąjungos valdybos na
rius.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondo

atstovybė Bostone praneša, 
kad aukas galima įteikti 
fondo kasininkui Romui Ja
šiūnų! — 253 Gold St., So. 
Boston arba paskambinti 
telefonu AN 9-1676 ir pi
nigai bus paimti iš namų.

Taip pat fondo sekreto
rius T. Janukėnas priima 
pinigus kasdien vakarais 
161 I St., So. Boston.

Pabaltijo Teisininkų Lygos nariai ir valdyba. Sėdi iš kairės: Stasys Gečas, Charles P. Kai, Jacobs 
Kalninš, Janis Mangulis. Stovi: Edgards Berzinš, Arnolds Strautnieks, Valentin Davis, Adolf Ozolinš, 
Eizens Lielozols, Jonas Damauskas, Johann Anvelt, Kari Plaks ir Pranas Šulas.

V. Račkausko nuotrauka

PABALTIJO TEISININKU LYGA 
DIRBA NAUDINGĄ DARBA,

Praktiškai, aktyvieji Ameri
kos demokratijos nariai yra ne 
pavieniai asmenys, bet organi
zacijos. Neturi čia, žmogus, 
organizacijos už savo pečių, jo 
balsas dingsta masių jūroje.

Jei imtume pavyzdžiu Chica - 
gą, tai airiai, žydai, lenkai 
yra ne tik gerai susiorganiza
vę, bet ir labai aktyvūs savo 
reikalus ginant bei politiniame 
vietos gyvenime dalyvaujant. Re
tai čia sutiksi suaugusį airį, 
žydą, be teisės balsuoti, ko dė- 
ja, negalima pasakyti apie lie
tuvius.

Lietuviai yra pasyvūs ir leid
žiasi kitų tvarkomi. Todėl ir jų 
gyvybiniai reikalai dažnai labai 
nukenčia.

Dirvos 41-me Nr. buvo minė
ta, kad grupė Chicagos lietuvių 
teisininkų, įsteigė prie Lietuvių 
Teisininkų Draugijos Chicagos 
skyriaus, Amerikos Lietuvių 
Teisininkų Gildiją. Ir nuo pat 
įsisteigimo dienos toji gildija 
pradėjo aktyviai reikštis Lietu
vos laisvinimo darbe ir protes
tuoti dėl jaunimą tvirkinančių 
televizijų programų.

Dabar toji gildija, aplinkybių 
bei atskirų teisininkų įsitikini
mų verčiama, atsiskyrė nuo Lie
tuvių Teisininkų Draugijos ir kaip 
savystovi organizacija išplėtė 
savo veiklą apimdama Pabalti
jo kraštų teisininkus ir pasiva
dino Pabaltijo Advokatų - Tei
sininkų Lyga.

Sekmadienį, gruodžio 10 d. or

ganizacijos nariai, sulaukę iš 
valdžios įstaigų jos įstatų pa
tvirtinimo bei užregistravimo iš
rinko drganizacijos valdybą bei 
kitus vykdomuosius organus.

Organizacijos pirmininku iš
rinktas tos organizacijos pirmi- 
sis iniciatorius ir organizatorius 
advokatas Charles P. Kai (Kaz
lauskas), vicepirmininku latvis 
Janis Mangulis, sekretorium Sta
sys Gečas, iždininku estė pane
lė Maria Poška. Prie valdybos, 
atstovu lietuvių reikalams, iš
rinktas Pranas Šulas, latvių — 
Jacobs Kalninš, estų - August 
Utsar. Informacijos komiteto 
pirmininku išrinktas latvis Ja
cobs Kalninš. jaunimo komiteto 
--Jonas Dainauskas, sumanymų 
bei vykdymų komiteto pirminin
ku išrinktas Algirdas Aglinskas 
ir narių komiteto pirmininku -- 
estas Johann Anvelt.

Naujos organizacijos reikalin
gumą geriausiai pabrėžia jau 
pirmame susirinkime iškelti 
klausimai. Štai Pranas Šulas, 
mūsų darbo žmonių reikalų ne
nuilstantis gynėjas, iškėlė rei
kalą protestuoti dėl valdžios 
ištaigų nepalankaus nusistatymo 
naujųjų ateivių -- lietuvių, pra
šančių darbo valdinėse įstaigose 
Latvių atstovas Jacobs Kalninš 
nurodė reikalą reaguoti į Ame
rikos valdinių įstaigų propogandą 
sovietų naudai. Kaip pavyzdį 
jis paminėjo, kad prašančiam 
užsienio paso, Amerikos įstai
gos atsiunčiančios propogandinį 

leidinį apie Sovietų Sąjungą. Ta
me leidinyje yra ne tik išgiria
ma sovietinė santvarka, bet pa
žymimi istoriniai faktai sovie
tams palankia prasme, kaip tai 
tariamas Pabaltijo kraštų išva
davimas.

Susirinkimas nutarė surinkti 
papildomus duomenis ir jei pasi
rodys tikslinga, rašyti protesto 
raštus atitinkamoms ištaigoms 
bei atskiriems kongreso na
riams.

Vyt. A. Račkauskas

Lietuvių Teisininkų Draugijos Chicagos skyriaus naujoji valdy
ba. Sėdi iš kairės: Kavaliūnas, Čepulkauskienė ir dr. Jokubka. 

V. Račkausko nuotrauka

Artinantis šventėms užsakykit
Dirvą savo artimiesiems

Artinasi Kalėdų šventės ir Nauji metai. Rūpinsitės, 
ką dovanoti savo artimiems ir tolimiems bičiuliams.

Dirva tikrai gera ir per visus metus atsimenama 
dovana. Užsakykit ją dar neskaitantiems jūsų kaimy
nams arba kituose kraštuose gyvenantiems, kurie patys 
neišgali užsisakyti.

Naudokitės čia pridedama atkarpa ir tai padarykit 
dabar, kad laiku galėtumėm pranešti apie jūsų dovaną.

Jei jūs neturite tokių artimųjų, kurie Dirvos neskai
to, jūs užsakykit Dirvą lietuviams moksleiviams ar nese
niai iš Lietuvos atvykusiems ir gyvenantiems Vokietijoje. 
Užsakykit džiovininkams ar seneliams, gyvenantiems 
prieglaudose. Tokių adresų mes turime, ir gavę mokestį, 
tuoj pranešime kam Dirvą siunčiame.

Užsakant prašome naudotis šia atkarpa:

DIRVA
69o7 Superior Avė.,
CLEVELAND 3, Ohio

Prašau siųsti Dirvą, kaip švenčių dovaną, 
šiuo adresu:

.................................•.................

Už metus siunčiu $10.00
Už pusę metų siunčiu $ 6.00

Mano adresas:

Paskaita apie vaikų 
kaprizus

Amerikos lietuvių vaiko 
ugdimo draugija Chicagoje 
lapkričio 27 d., Jaunimo na
muose, turėjo šaunų pobū
vį su įdomia paskaita visuo
menei — apie vaikų kapri
zus.

Mokytoja Magdelena šu- 
laitienė plačiai išnagrinėjo 
vaikų įvairius kaprizus, ko
dėl pas vaikus jie atsiranda 
ir kaip jie šalintini. Paskai
tininke pabrėžė, kad pasi
reiškę vaikuose įvairiaus 
pobūdžio kaprizai yra jų 
pajautų sutrikimas. Prie
žastimis gali būti: įvairūs 
fiziniai negalavimai, arba 
tuos nenormalumus gali su
kelti nedarnus šeimos narių 
tarpusavis sugyvenimas ir 
netinkamas elgesys su vai
ku.

Paskaitą papildė dr. Jo
nas Adomavičius, žvelgda
mas į vaiko pajautų proble
mą iš medicines mokslo pu
sės, pailiustruodamas pa
veikslais ekrane. Pabrėžė: 
jeigu fiziniai sveikas vaikas 
elgėsi netvarkingai, reiškia, 
jis buvo kada nors keno 
stipriai užgautas ir elgesiu 
pajautos pažeistos. Reikia 
nedelsiant susekti nenor
malaus elgeso atsiradimo 
šaltinį ir šalinti priežastis. 
Patiems tai negalint atsta
tyti, — kreiptis pas specia
listą pagalbos.

Povilas Kupenis

Chicagiečio dr. L. Kriaučeliūno šeima, kuri daug dirba, uždirba 
bet kur reikia aukos, dolerių negaili.

A. Gulbinsko nuotrauka

AR IEŠKOT DOVANOMS
pigaus radijuko, plokštelių, nešiojamo patefono, gero AM, 
FM, trumpų bangų radijo ar liuksusinio TV ar vokiško 
stereo aparato, -- viską rasit pas Gradinską, 2512 W. 47th 
Str., Chicago, III., FR 6-1998.
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