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šešios valstybės pareika
lavo Jungtinių Tautų ple
numą ”iškilmingai apeliuo
ti” į Sovietiją, kad būtų at
šaukti pasiruošimai šio mė
nesio pabaigoje išsprogdin
ti 50 megatonų galingumo 
branduolinę bombą. .

Rezoliuciją įteikusios val
stybės — Danija, Kanada, 
Islandija, Japonija, Norve
gija ir Švedija — reikalavo, 
kad tam klausimui būtų su
teiktas ”absoliutinis pirmu
mas”, nes sovietai bombos 
sprogdinimą galį atlikti 
anksčiau, negu Chruščiovas 
buvo minėjęs.

Bet jų reikalavimas susi
dūrė su Indijos ir Gvinėjos 
opozicija: pirmoji atmetė 
idėją, kad rezoliucija būtų 
nukreipta vien tik prieš So
vietiją, antroji pareiškė ne
pasitenkinimą, kad rezoliu-

KALBOS APIE PEKINO
IR MASKVOS SKILIMĄ

Praeitą savaitę Maskvoje pra
sidėjo komunistų partijos XXII 
kongresas. Dar neįmanoma pra
matyti, kokios bus jo pasėkos, 
bet nė vienas komunistų suva
žiavimas nebuvo Vakarų dip
lomatų taip atidžiai stebimas, 
kaip šis, pagrindinį dėmesį nu
kreipiant Į komunistinės Kinijos 
ir Sovietijos diktatorių santy
kius.

Beveik neabejojama, kad 
Chruščiovo "taikios koegzisten
cijos" liniją rems Lenkija, Veng
rija, Čekoslovakija, Rumunija, 
Bulgarija ir Rytų Vokietija.

Bet iš Maskvos satelitų bū
rio jau iškrito Albanija, kurią 
Chruščiovas pasmerkė, kaip "ne
demokratinę, diktatūrinę", užsi
mindamas apie jos išmetimą iš 
komunistų internacionalo, o Ču 
Enlai už tai pradėjo prausti 
Chruščiovą. Čia pastebėtina, kad 
Pekinas suvažiavime atstovauja
mas ne paties "boso" Maoce- 
tungo, bet jo pavaldinio Ču En
lai, ir dar prieš suvažiavimą bu
vo žinoma, kad pastarasis at
vykstąs Chruščiovo politikos kri
tikuoti.

Kiek iš ligšiolinės kongreso ei - 
gos žinoma, Albanijos klausimas 
neabejotinai padidino plyšį tarp 
abiejų komunistinių imperijų. 
Kuria kryptimi skilimas vystysis 
ir ar toliau vystysis, parodys to
limesnė kongreso eiga. Bet va
dinamasis "ideologinis kivirčas" 
šį kartą turės iškilti aštresne 
forma, negu anksčiau, nes šį 
kartą yra. konkretus jo objek
tas -- Berlyno derybų proble
ma.

VOKIETIJOJ KOMTAUNIMAS 
ĮJUNGIAMAS 1 ARMIJĄ

Ryty Vokietijos režimas pa
skelbė, kad valstybinė komunis
tinio jaunimo organizacija su 
253,061 narių "savanoriškai" į- 
sipareigojo įsijungti į vadinamą 
"liaudies armiją".

"Liaudies armijos" dydis da
bar skaičiuojamas 180,000 vyrų, 
įskaitant nesenai į ją įjungtą pa
sienio sargybų tarnybą su 45,000 
vyrų.

Organizacijos organas Junge 
Welt paskelbė, kad šalia "sava
noriškai prisiekusiųjų, dar apie 
4,000 jaunuolių įjungta į vadi
namas "tvarkos grupes”. Laik
raštyje taip pat giriamos tos 
"tvarkos grupės" už pavyzdin
gą kovą su "pro^iokatoriais, spe
kuliantais ir ideologiniais bėg- 
Jiais".

Komunistai taip pat paskelbė 
premijas vaikams, kurie išduos 
žmones, bandančius ar besiruo
šiančius bėgti į Vakarų Vokie
tiją.

ei jos siūlytojų grupę suda
rą beveik vieni Vakarų ”ka- 
rinių blokų” nariai.

Kanados delegatas Ho- 
ward C. Green pabrėžė, kad 
šios rezoliucijos skubus pri
ėmimas galbūt esąs ”pats 
didžiausias uždavinys, su 
kuriuo Jungtinės Tautos su
sidūrė”, nes visai žmonijai 
pavojų kelianti ”vaiduokliš
ko j i bomba” galinti būti iš- 
surogdinta lygiai už kelių 
dienų, lygiai už kelių valan
dų.

Nepaisant jo karštos ape
liacijos, Politinis Komitetas 
debatus atidėjo iki pirma
dienio, nes Azijos ir Afri
kos valstybių blokas norįs 
rezoliuciją papildyti reika
lavimu, kad visi kraštai su
silaikytų nuo atominių ban
dymų.

Tuo tarpu kitame JT ko

Nėra lengva pramatyti faktinę 
skilimo apimtį, bet iš viešumon 
iškilusių duomenų apie pastaruo
sius kelis komunistų suvažiavi
mus žinoma, kad vadimoji "am
žina Pekino ir Maskvos draugys
tė" nėra perdaug šilta.

* 1960 metų vasario mėnesį, 
komunistų vadų suvažiavime, ko
munistinė Kinija ne tik nesutiko 
su Chruščiovo politika, bet Ki
nijos delegatas dar atpylė tris ar 
keturias valandas trukusią kal
bą, kurioje Chruščiovas buvo 
smarkiai iškritikuotas.

* Tų pačių metų pavasarį So
vietijos delegacija pagrasino 
išeiti iš komunistų profesinių 
sąjungų suvažiavimo Pekine, kur 
Ču Enlai puolė Chruščiovo teo
riją, kad karas su kapitalistais 
nesąs reikalingas. Ču Enlai ti
kino, kad Vakarai nepergyventų 
kito karo, o komunizmas išliktų.

* 1960 metų birželio mėnesį 
Chruščiovas tris valandas kal
bėjo rumunų komunistų suvažia
vime, ginčydamas, jog karo 
esą galima išvengti, bet komu
nistų lyderiai turį būti apsukrūs 
ir lankstūs. Į tai už mėnesio at
sakė Pekino "Liaudies laikraš
tis" vedamuoju, kuriame Chruš
čiovo kalba buvo iškritikuota ir 
atmesta.

Nėra žinoma, kas atsitiko 1960 
metų lapkričio mėnesį, kai ko
munistinė Kinija deklaravo pa
ramą Maskvai, lyg ir pritardama 
"taikios koegzistencijos" linijai. 
Daugelis diplomatų yra įsitikinę, 
kad Pekinas tuo metu davė Chruš
čiovui laiko iki šio kongreso iš
bandyti savo "koegzistencinę" 
politiką. Kiek tojeprielaidojebu- 
vo tikrovės, parodys šis kong
resas ir po jo seką mėnesiai.

--Tau, Ivaniuk, jau bus gerau: tu dėvėsi šilkinius autus ir tavo partijos knygutė bus paauksuota!...

mitete priimtas planas su
kurti pasaulinį sekimo sto
čių tinklą, kuris matuotų ir 
pranešinėtų apie radioakty
vių kritulių kiekį.

Planą buvo pasiūliusi Ka
nada, komitete jis priimtas 
75 balsais, sovietų blokui ir 
keliems neapsisprendusiems 
kraštams susilaikant nuo 
balsavimo.

Pagal planą pasaulyje tu
rėtų veikti apie 8500 stebė
jimo stočių, kurios bendra
darbiautų su Pasauline Me
teorologijos Organizac i j a, 
Jungtinių Tautų agentūra.

Iš britų delegacijos pa
reiškimo išryškėjo, kad Že
nevoje trejus metus truku
sios derybos dėl atominių 
bandymų uždraudimo buvo 
jau beveik pasiekusios su
tarties pasirašymo fazę.

Jis dar kartą apeliavo į 
Sovietiją, kad būtų susitar
ta dėl likusių punktų, ”pa- 
dedant šalin visas polemi
kas” ir ”siekiant užbaigti 
darbą”.

Anksčiau JAV ambasa
dorius Adlai Stevenson 

. kvietė sovietus neatidėlio
jant atnaujinti pertrauktas 
derybas.

Pasaulyje pradeda įsivieš
patauti įsitikinimas, kad 
atominių bandymų uždrau
dimo sutartis būsianti ank
sčiau ar vėliau pasirašyta.

RIAUŠĖS DOMINIKOJE
Penktąją Dominikos Res

publikoje vykstančių nera
mumų dieną policija jau 
naudojo pusiau automati
nius ginklus, vandens švirk
štus ir ašarines bombas, 
siekdama numalšinti de
monstruojančius studentus 
ir gimnazistus. Visos mo
kyklos uždarytos, ir jau
nuoliai dabar tapo ”demon- 
strantais iš profesijos”. Su
augusieji ligšiol neramu
muose neaalyvavo, bet 
įtampa vis didėja ir tenka 
laukti, kad per atentatą žu
vusio diktatoriaus Trujillo 
giminė turės pasitraukti. 
Dar nepatvirtintomis žinio
mis, du tos giminės nariai 
jau pasiprašė vizų į JAV.

VOKIEČIAI SUTARĖ 
KOALICIJĄ

Bonnoje pasiektas susita
rimas tarp krikščionių de
mokratų unijos ir laisvųjų 
demokratų partijos dėl koa
licinės vyriausybės, kuriai 
vadovaus ligšiolinis kancle
ris Adenaueris.
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Dr. ANTANAS BUTKUS, atvykęs iš N. Zelandijos įJAV atstovauti įvairius privačių įmonių ir valdžios 
ūkinius reikalus, pakeliui į Angliją, keliom dienom buvo sustojęs Clevelande ir pasikalbėjime pasidalino 
įvairiom žiniom. g. Gaidžiūno nuotrauka

LIETUVIS ATSTOVAUJA N. ZELANDIJOS REIKALUS
Dr. Antanas Butkus, at

siustas j JAV atstovauti 
Naujosios Zelandijos pra
monės |mones ir valdžios 
ištaigas, kelias dienas vie
šėjo Clevelande. Kaip retas 
svečias iš taip tolimo kraš
to, atsako į Dirvos redakto
riaus klausimus apie savo 
darbą ir N. Zelandijos lie
tuvius.

- Iš N. Zelandijos į JAV ne taip 
dažnai atvyksta ir naujazelandie- 
čiai. O lietuviams tai tikrai re
ta proga. Įdomu būtų patirti, ko
kiais reikalais čia atvykote ir ką 
atstovaujate?

--N. Zelandija priklauso pa
saulinei Water Pollution Control 
Fedaration organizacijai. Jos 
centras yra JAV. Prie N. Ze
landijos vyriausybės yra su
darytas patariamasis komitetas 
vandens lygiui pagerinti bei 
ieškoti naujų priemonių pramo
ninėms liekanoms nekenksmingai 
pašalinti. Aš esu to komiteto na
rys-konsultantas.

Spalio 8-12 Mihvaukee, Wisc. 
buvo sušaukta tos organizacijos 
konferencija, kurion ir buvau pa
kviestas dalyvauti. Dirbu di
džiausioje Australinės Azijos 
mėsos gaminių firmoje kaip vy

riausias chemikas ir mano žinio
je yra pramonės liekanos bei van
dens problema. Šioji firma ir 
siuntė mane atstovauti jos reika
lus. Šia proga pasinaudodamas 
Mėsos tyrimo institutas Hamilto
ne, kurios techniniu konsultatu 
taip pat esu, įgaliojo mane at
stovauti jos reikalus Washing- 
tone ir New Yorke. Tai liečia
N. Zelandijos mėsos į JAV įve
žimo reikalus. Ten turėsiu 
aiškintis su valdžios pareigūnais 
visa eile klausimų, ypač sieros 
dvideginio vartojimu, kaip mė
sos konservavimo priemone. 
Taigi į čia atvykau dvigubais tiks
lais. Pirmąją tikslų dalį atlikau 
Milwaukee. Buvau labai nuošir
džiai sutiktas ir visur buvo pra
nešimai, kad aš ne tik iš N. 
Zelandijos, bet esu ir lietuvių 
kilmės. Daugumai vandens kont
rolės specialistų lietuvio vardas 
gerai žinomas iš ilgalaikių su- _ 
sitikimų su velioniu Antanu Oliu 
Chicagoje.

--Iš N. Zelandijos esam ga
vę tenykščių laikraščių iškarpas, 
kur buvo plačiai rašoma apie 
Jūsų padarytus išradimus. Gal 
apie juos plačiau papasakotumėt 
mūsų skaitytojams?

--Virš 6 metų savistoviai vyk
džiau projektą pramonines lieka
nas efektyviau ir ekonomiškiau 
pašalinti. Iki tol N. Zelandijoj į 
tą reikalą buvo žiūrima, kaip į 
neišvengiamą blogybę ir visi jos 
kratėsi. Man pavyko savo firmą 
iš tos bėdos ne tik ištraukti, 
bet dar ir gerokai išlaidas su
mažinti.

Kaip žinote, mėsos pramonės 
liekanos yra labai turtingos azo
tinėm, baltiminėm, fosforo, ka
lio ir sieros medžiagom. Man 
jas pavyko anaerobinės bak
terijos pagalba sustabilizuoti, t. 
y. padaryti sveikatos atžvilgiu 
nekenksmingom, labiau koncent
ruotom bei augalų maistui la
biau prieinamom.

Šiame procese, skysčių pavy- 
dale pagamintas trąšas, mes jau 
neleidžiam į upes, bet atvirais 
kanalais, aliuminijaus vamz
džiais, nuvedam j pievas. Kaip 
minėjau, tos atmatos yra labai 
turtingos augalams labai reika
lingomis trąšomis, todėl tręši
mo rezultatai labai geri. Žolės 
augimas padidėja daugiau kaip 
700%, O ir pati žolė daug mais- 
tingesnė ir gyvuliams skanesnė. 

jų produkcija padidėja net 10 kar
ty.

Pagal atsargius mano apskai
čiavimus, mes kasdien dabar 
pątręšiam ganyklas už 480 do
lerių. O iki tol tos trąšos, ži
noma, atatinkamai neparuoštos, 
buvo leidžiamos į upę, kur jos 
kenkė florai ir žuvis naikino.

Iki mano perėmimo toji fir
ma N. Zelandijos vyriausybės 
buvo spaudžiama gerinti atmatų 
pašalinimo metodą. Buvoparuoš
ti projektai kitokiais būdais tą 
problemą tvarkyti. Tie projektai 
firmai būtų kainavę apie 300,000 
dolerių. Mano projektas buvo žy
miai pigesnis, tekainavo tik 
$45,000. Ir tą sumą, už paga
mintas trąšas, greit atsiėmėm. 
Taip pat ir valdžios pasiūlytas 
projektas jokių trąšų gaminimo 
nebuvo numatęs.

Be laimės, teko įdėti ir labai 
daug darbo, praleisti daug ne
miegotų naktų, bet atsiekti re
zultatai bus plačiai panaudoti vi
soj N. Zelandijoj. Tuo metodu su
sidomėjo ir Kanada. Gavau pa
siūlymų perimti Pramonės atma
tų bei vandens kontrolės tyrimų 
laboratorijos vedėjo pareigas. 
Pasiūlymas labai malonus, bet, 
deja, VVinnipeg toli nuo lietuviškų 
centrų, o jei tektų iš N. Zelan
dijos pajudėti, tai maloniau būtų 
patekti kur daugiau lietuvių.

—Ta pačia proga norėtųsi kiek 
daugiau patirti apie N. Zelandijos 
mokslo lygĮ ir tenykščių moksli* 
ninku darbo sąlygas?

--N. Zelandijos mokyklų admi
nistracija bei programų paruoši
mas yra miestų vadovybių žinio
je. AuŠtesniųjų mokyklų progra
mos šiek tiek skiriasi ir pri- . 
taikytos prie vietinių sąlygų.

Vaikai, sulaukę 3 metų, eina į 
darželius. Ten, šalia žaidimų, 
pramoksta skaityti. Nuo 5 metų 
eina į pradžios mokyklas. Šis 
kursas tęsiasi 6 metus.

Gimnazijos kursas padalintas 
į dvi dalis. Baigimo pažymėjimą 
galima gauti per 3 ar 4 metus. 
Reikia išlaikyti egzaminus iš 4 
dalykų. Anglų kalba ir matema
tika yra privalomi dalykai. Pa
žymėjimui įsigyti taip pat rei
kia surinkti mažiausiai 200 taš
kų. Po to per vienerius ar dve
jus metus galima išlaikyti "Uni- 
versity Entrance" egzaminus. Jei

(Nukelta į 2 psl.)
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VELNIŠKOJI SUTARTIS (20)

HITLERIS NUSPRENDŽIA PULTI RUSMĄ
„Stalinas yra gudrus ir 

klastingas”, pasakė Hitleris 
savo generolams, kaip Hal- 
derio užrašuose pažymėta. 
’’Jis kaskart vis daugiau 
reikalaus. Vokietijos perga
lė rusų ideologijai yra ne
pakeliama. Išvada: Rusiją 
galimai greičiau parblokš
ti.”

Hitleris buvo įniršęs. 
Gruodžio pradžioje jis pa
reikalavo, kad Halderis pa
tiektų planą Sovietijai už
pulti. Tai buvo padaryta 
gruodžio 5 dieną, ir po ke
turias valandas trukusios 
konferencijos su Brauchit- 
schu ir Halderiu, Hitleris 
planą patvirtino. Tiek į są
jungininkų rankas patekęs 
armijos vadovybės štabo 
dienynas, tiek Halderio slap
tajame dienoraštyje yra pa
stabų apie tą lemiamąjį pa
sitarimą.

Karo vadas Hitleris nuro
dė, kad raudonoji armija 
turinti būti pralaužta, ap
supta ir sunaikinta Pripe
tės pelkių, šiaurėje ir pie
tuose, „kaip Lenkijoje”. 
Maskva, pasakė jis Halde- 
riui, esanti „nesvarbi”. 
Svarbu esą sunaikinti Rusi
jos „gyvybės jėgą”. Rumu
nija ir Suomija turinčios 
žygyje dalyvauti, bet Ven
grija ne. Generolo Dietlio 
kalnų divizija turinti būti 
per šiaurinę Švediją per
mesta į Suomiją, kad už
pultų sovietų Arkties sritis. 
Iš viso didžiajam žygiui rei
kią panaudoti apie ”120 iki 
130 divizijų”. Švedija, kuri 
rusų-suomių karo metu at
metė sąjungininkų kariuo
menių transitą, dabar leido 
pravažiuoti pilnai ginkluo
toms vokiečių divizijoms. 
Vengrija, žinoma, vėliau 
įstojo į karą su Rusija.

Ruošiama „Barbarosos 
operacija”

Pastabose apie šį pasita
rimą, lygiai kaip ir ankstes
niuose savo dienoraščio už
rašuose, Halderis šio puo
limo planui vartoja slapta
žodį ”Otto”. Bet jau už 
dviejų savaičių, gruodžio 18 
dieną, to vardo vieton įeina 
slaptažodis, kuriuo Rusijos 
užpuolimas įeis į istoriją. 
Tą dieną Hitleris peržengė 
Rubikoną: jis išleido "ins
trukciją nr. 21”, kurios ant

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

Kl/Of MOKAME UŽ BONU 
VM TAUPMENAS
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 

valdžios agentūrą.
KAS DU MĖNESIUS DUDDAMDS VIS NAUIOS 

DOVANOS TAUPYTOJAMS

raštė skambėjo — „Barba- 
rossos” operacija”. Instruk
cija prasidėjo tokiais žo
džiais;

„Vokiečių kariuomenė tu
ri būti pasiruošusi, pabai
gus karą su Anglija, stai
giu žygiu nugalėti sovietų 
Rusiją. Armija čia turės 
saugoti okupuotąsias sritis 
nuo netikėtumų. Pasiruoši
mai turi būti baigti iki 1941. 
V. 15. Lemiamą svarbą su
darys tai, kad priešas nepa
justų pasiruošimų puoli
mui”.

Taigi, ateinantį pavasarį, 
1941 metų gegužės vidury, 
turėjo prasidėti žygis. Jo 
„bendruosiuose tikslu o s e” 
Hitleris nurodė:

„Vakarinėje Rusijoje sto
vinti rusų kariuomenės ma
sė turi būti sunaikinta drą
siomis operacijomis, toli 
įvarant tankų junginių 
pleištus, kurie turės sukliu
dyti kovingų dalių atsitrau
kimą į rusų erdvės platu
mas ... Galutinis operacijos 
tikslas yra sudaryti prie
dangą prieš azijinę Rusiją 
ben droje Volgos-Archan- 
gelsko linijoje”.

Tolesniuose nurodymuose 
apie, operacijos vykdymą 
Hitleris išdėsto daugiau de
talių. Rumunijai-ir Suomi
jai tenka uždavinys saugo
ti pietinį ir šiaurinį sparnus 
bei parūpinti karo pagelbi- 
nes jėgas. Suomijos uždavi
nys buvo itin svarbus: ke
lios suomių ir vokiečių ar
mijos turi prasiveržti į Le
ningradą ir Ladogos ežero 
sritį, nukirsti Murmansko 
geležinkelį, užimti Petsamo 
nikelio kasyklų sritį ir už
valdyti neužšąlančius uos
tus rusų Baltosios jūros pa
krantėje. Kaip Hitleris pri
sipažino, šios operacijos pa 
sisekimas labai daug pri
klausė nuo švedų leidimo 
pergabenti vokiečių kariuo
menę iš Norvegijos, tačiau 
jis teisingai išpranašavo, 
kad Švedija būsianti pasi
ruošus tai padaryti.

Pagrindinė operacijos er
dvė, pareiškė Hitleris, bū
sianti padalinta pusiau Pri
petės pelkėmis. Jos svoris 
būsiąs šiaurinėje dalyje, 
kur metamos dvi pilnos ar
mijų grupės. Viena jų tu
rinti eiti per Pabaltijo vals

tybes link Leningrado, ant
roji — pietų kryptimi per 
Gudiją, o vėliau pasukti į 
šiaurę ir susijungti su pir
mąja, siekiant apsupti Pa
baltijy stovinčias rusu jė
gas.

Maskva vis dėlto svarbi
Tik tada, kaip nurodė Hit

leris, turįs būti pradėtas 
Maskvos puolimas. Rusijos 
sostinė, kuri dar prieš porą 
savaičių Hitleriui atrodė 
„nesvarbi”, dabar įgijo di
desnės reikšmės, „šio mies
to paėmimas”, rašė jis ins
trukcijoje, „reiškia lemia
mą politinį ir ūkinį laimėji
mą, be to, svarbaus gele
žinkelių mazgo iškritimą”. 
Šalia to dar, Maskva esanti 
„svarbus ginklavimosi cent
ras’\

Trečioji armijų grupė tu
rėjo pro pietinę Pripetės 
pelkių dalį veržtis į Ukrai
ną, Kijevo kryptimi; jos pa
grindinis tikslas esąs „su
vynioti” sovietų jėgas va
karinėje Dniepro pusėje ir 
jas ten sunaikinti. Toliau į 
pietus operaciją turėjo rem
ti vokiečių - rumunų jungi
niai, žygiuodami Odesos 
kryptimi ir vėliau Juodosios 
jūros pakrante. Po to pa
imti Doneco baseiną, ku
riame buvo sukoncentruota 
60% visos sovietinės pra
monės.

Devynios slaptojo plano 
kopijos

Taip prieš pat 1940 metų 
Kalėdas buvo nuspręstas 
grandioziškas Hitlerio pla
nas. Jis buvo taip gerai pa
ruoštas, kad neatrodė reik
sią daryti bet kokių esmi
nių pakeitimų. Slaptumo su
metimais buvo pagamintos 
tik devynios jo kopijos, ku
rių trys padalintos ginklų 
rūšių vadovybėms, o liku
sios saugomos vyriausiame 
ginkluotųjų pajėgų štabe. 
Net ginklų rūšių vyriau
siems vadams apie jį tebu
vo pasakyta, kad tai liečią 
„atsargumo priemones at
vejui, jei Rusiją pakeistų 
savo ligšiolinę laikyseną”.

Ir Hitleris įsakė, kad pa- 
slaptin įšvęstinųjų karinin
kų skaičių „išlaikyti gali
mai mažesnį... nes kyla 
pavojus, kad, išryškėjus 
mūsų pasiruošimams ... ga
li iškilti didelė politinė ir 
karinė žala”.

Taip buvo mesti burtai. 
Hitleris tuo metu, be abejo, 
dar negalėjo žinoti, kad 
1940 metų gruodžio 18 die
nos sprendimu jis užant
spaudavo savo likimą. Pa
lengvėjusia širdimi, kad pa
galiau padarė sprendimą, 
jis išvyko į Atlanto pakran
tę kartu su kareiviais ir la
kūnais atšvęsti Kalėdų ir — 
kiek galima — atsipalaiduo-

Lietuvos Aero Klubo nariai, kurių nemažai dabar išsiblaškę tremtyje, 1937 metais išlydint į A- 
meriką sklandytojus Pyragių ir Oškinį.

Lietuvis atstovauja H. Zelandijos
(Atkelta iš 1 psl.) 

per metus mokinys gerai moko
si ir surenka 300 taškų, jam tie 
egzaminai užskaitomi.

Palyginus su Nepriklausomos 
Lietuvos mokslo lygiu, N. Zelan
dijos universitetan įstojimo 
mokslo lygis būtų šiek tiek ma
žesnis ta prasme, kad čia egza
minai reikalaujami iš mažesnio 
skaičiaus dalykų, bet matema
tika ir chemijos dalykai praei
nami giliau.

Mokslas visiems privalomas 
iki 16 metų. Jis taip pat nemo
kamas. Tik katalikų gimnazijos 
nėra valstybės išlaikomos. Ten 
reikia mokėti.

Universitetą baigti N. Zelan
dijoj labai geros sąlygos. Jei 
studentas gerau mokosi, labai 
nesunku stipendiją gauti. Kur
sas išeinamas per 4-5 metus. 
Universitetų yra keturi. Visi 
yra vienas nuo kito nepriklau
somi. Be jų dar yra dvi Žemės 
ūkio akademijos. Nėra tik ve
terinarijos aukštosios mokyk
los. Šios srities specialistai pa
ruošiami Australijoje.

Mokslininkų sąlygos nėra la
bai lengvos, nes kraštas, gy
ventojų skaičium nedidelis. Pra
monės dar nedaug, tat ir gali
mybių neperdaugiausia. Ir atly
ginimai, palyginus, nėra aukšti. 
Daugumas išvyksta į Angliją stu
dijų pagilinti ir nebesugrįžta. 
Australija taip pat labai vi
lioja. Universitetą baigęs ten

ti nuo minčių apie Rusiją. 
Atsipalaidavo, kiek galima, 
jo mintys ir nuo to, kaip 
švedų Karolis XII ir Napo
leonas Bonopartė po gausy
bės garsių pergalių sulaukė 
katastrofos beribėse rusų 
stepėse. Tuo metu jis pasi
juto esąs pats didžiausias 
karo vadas pasaulio istori
joje, ir ta manija, sužlug
džiusį visus užkariautojus, 
palaipsniui pradėjo žlugdy
ti ir jį.

(Pabaiga)
Vertė J. P. Palukaitis

• ••

gauna apie 3000 dolerių stipen
diją toliau gilintis. O tai jaunus 
ir veržlius akademikus labai vi
lioja.

Tiesa, paskutiniu laiku akade
minio išsilavinimo žmonėms at
lyginimai labai pakilo, tat ir 
perspektyvos darosi geresnės. 
Įsigyjama daugiau ir mokslo 
priemonių.

--Mums visiems įdomu, kaip 
sekasi į N. Zelandiją nuvyku- 
siems lietuviams?

--ĮN. Zelandiją nuvykome 1949 
metais. Iš viso 200 lietuvių. Visi 
turėjome pasirašę dviems me
tams darbo sutartis, tat vyriau
sybės buvom išskirstyti po vi
sus N. Zelandijos kampus. Su
tartis užbaigę visi kėlėsi į mies
tus. Į Aucklandą suvažiavo virš 
20 šeimų, į Wellingtoną 12 šei
mų, į Christchurch 5, Dunediną 
10. O kiti, kaip ir mano šeima, 
dar vis tebegyvenam pavieniui.

N. Zelandijos lietuviai susi
organizavo labai vieningai. Dar 
laive būdami įsteigėm Lietuvių 
Sąjungos skyrių. Man teko apie 
6 metus vadovauti. Rotatorių 
spausdinom laikraštėlį" N. Ze
landijos lietuvį", kurį ilgą laiką 
redagavo Vladė Butkienė.

Tas laikraštis buvo vieninte
lė galimybė su visais lietuviais 
susisiekti. Pradžioje jis labai 
daug padėjo visais rūpimais klau
simais susižinoti. Mums, tą laik
raštėlį leidžiant, vėliau talki
no Martynas Pakalniškis. Gaila, 
bet laikraštėlis šiuo metu jau 
sustojęs. Žadam jo leidimą vėl 
perimti ir toliau leisti.

Lietuviai ideologiniu požiūriu 
nesusiskirstę. Greičiausia todėl, 
kad mūsų mažai ten yra. Į- 
vykstančius parengimus visi lan
ko. Prieš dvejus metus turėjom 
suvažiavimą. Ruošiamės ir kitą 
sušaukti. Gal šį kartą drauge su 
latviais ir estais, kurių N. Ze
landijoj yra virš 800.

--Ar N. Zelandijoj iš ankščiau 
buvo kiek lietuvių ir ar po Antro
jo pasaulinio karo ten nuvykę 
taip pat pakėlę sparnus į JAV 
vykti?

--N. Zelandijoj radome tik du 
lietuvius. Abu atvykę 1925 metais 
kaip jūrininkai. Abu yra vedę 

zelandietes, bet su vėliau atvy
kusiais palaiko labai artimus 
santykius ir yra daug padėję 
Aucklande apsigyvenusiems tau
tiečiams.

Kai vaikai pradėjo suaugti, at
sirado nemažai tautinių proble
mų. Iki šiol tik viena lietuviš
ka šeima tesukurta. Tai inž. Eug. 
Makauskas ir Algė Jančytė. O 
kitiems nesisekė, nors jaunų 
merginų ir vyrų yra. Daug kas 
apsivedė zelandietes. Tiesa, ir 
taip apsivedę, santykių su lietu
viais nenutraukia ir vaikus mo
ko lietuviškai.

Jau 9 šeimos atvyko į JAV. 
Yra nemažai užsirašiusių pasekti 
šių pėdomis. Jie laukia eilės.

Didžiausia N. Zelandijos lietu
vių gyvenimo spraga tai netu
rėjimas pastovių tarpusaviu ry
šių. Atstumai dideli, o lietuvių 
nedaug. Man teko daug pastangų 
padėti besirūpinant atsikviesti 
lietuvį kunigą. Gaila, bet iki šio 
laiko arkivyskupas tokiam suma
nymui nepritaria. Buvo mus ap
lankęs iš JAV vyskupas V. Briz- 
gys. Kiek sąlygos leido, jį labai 
gražiai priėmėm. Buvo visiems 
didelė ne tik dvasinė, bet ir tau
tinė šventė. Pažadėjo ir kitą kar
tą atsilankyti. Lietuviai tikrai 
laukia.

Taip pat mus buvo aplankęs ir 
kiti brangūs svečiai -- Juozas 
Bačiūnas su ponia. Gailėjomės, 
kad jie neturėjo laiko ir į kitas 
kolonijas užsukti, o pasitenkino 
tik Aucklandu. Vietos ir apylin
kių lietuviai jiems suruošė vai
šes, kurios visiems buvo didelė 
šventė. Tas Bačiūnų lankymasis 
visiems lietuviams paliko pačius 
geriausius įspūdžius.

(Pabaiga kitam numeryje)

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso EVerglade 4-7376 
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

Norveat Medical Center 
2336 We8t Chicago Avė.

Chicago 22, Ilk
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. 
pirmad., antrad., ketvirtad., 

penktad.
Tik susitarus trečiadieniais.

ST. ANTHDNY SAVINGS
& LOAN ASSN.

1447 Su. 49tk Court, Cicero 50, III. Tel.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 

sekretorius
Dlshop 2-1397

M O K A M E
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metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.
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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
leri.

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

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

Tel. ofiso PRoepect 8-1717 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3148 West 63 St.
Vai.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiad. ir sekniad. ofisas 
uždarytas.

šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
Rezid. 3241 W. 66th PLACE.

Telefonas:
Ofiso REpublic 7-5020. 

Namų WAlbrook 5-3765.

J. Ramunis, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2557 W. 69th Street 
(Įėjimas iš Rockwell St.)

VaL: kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 p. p. 
šeštadieniais:

2-4 p. p. ir 5-7 p. p<
J
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Kodėl nemokamas gydymas 
tik pensininkams?

Šiame krašte, kol visas socialinis draudimas pasieks 
reikiamą lygi, dar nemažai bus priekaištų ir ginčų. Gin
čysis respublikonai su demokratais dėl žalių šviesių socia
lizmui atidarymo. Draudimo bendrovės įrodinės, kad tik 
pas juos apsidraudusieji daugiausia laimės. O gydytojų 
draugijų atstovai kalbės, kad geriausią medicininį patar
navimą sergantieji gaus laisvai rinkdamiesi gydytojus.

Ir ginčysis Ilgai, nes šiame krašte tokia tvarka. Rei
kia daug ką įtikinti, reikia su kapitalą valdančiomis gal
vomis susitarti, reikia išgalvoti būdus, kad galėtų ir atei
ty, prie tų pačių pastangų, nemažiau uždirbti. O prie tokių 
aplinkybių socialinis draudimas tik labai lėtais žingsniais 
gerės, vis atsilikdamas nuo kitų kraštų pažangesnio drau
dimo.

Šiuo metu, kadangi tuo arkliuku nemažai buvo ban
doma pajoti ir prezidentiniuose rinkimuose, daug kalba
ma ir rašoma apie pensininkų nemokamą gydymą. O apie 
kitų nemokamą gydymą dar tylima. Atseit, tuo lyg ir 
duodama suprasti, kad reikalas tebėra nepribrendęs ar 
nepribrandintas.

šiuo atveju įdomu, kodėl tesirūpinama tik pensinin
kams padėti. Tiesa, jie daugiau serga, kaip kitų grupių 
žmonės, bet jie tuo pačiu, jei tvarkingai gyveno ir nebuvo 
įvairių nelaimių persekiojami, turi ir sutaupų. Dažnas, 
šio gyvenimo kelionę baigęs, dar ir nemažas sumas pa
lieka.

Atrodo, kad valstybei turėtų būti svarbiau ne kuria 
nors viena gyventojų grupe ypatingai susirūpinti, bet 
visais lygiai. Ir šiuo atveju surasti tokius sprendimus, 
kurie palaipsniui visų gyventojų būtų vienodai jaučiami.

Man sakysim beveik labiau patiktų, kad nemokamą 
gydymą pirmoje eilėje gautų visi moksleiviai, kurie mo
kosi pradžios, vidurinėse ir aukštosiose mokyklose. Viena, 
kad tėvai, leisdami vaikus į mokslą, juos išlaikydami ir 
už jų mokslą mokėdami, ir taip yra nelygiai traktuojami. 
Geroj aukštojoj mokykloj mokyti vieną vaiką metams 
neužtenka $2000.00. O ta suma tėvams net ir iš mokesčių 
neišskaitoma. O jei dar taip atsitinka, kad besimokyda
mas vaikas suserga, tada tėvai tikrai būna pastatomi į 
tikrai sunkią padėtį.

Moksleiviams ir studentams įvedus nemokamą gydy
mą, iš valstybės pusės būtų daugiau prisidedama, ir ne
skirstant kas kokią mokyklą lanko, patalkinama saugiau 
mokslą baigti. Tai, atrodo, valstybei daug nekaštuotų, bet 
į nelaimę patekusiems, būtų rimta apsauga ne tik iš ligų 
išsikapstyti, bet ir sveikiems užaugti.

Bet ir šios, sakyčiau labai svarbios žmonių grupės 
gydymo reikalus rūpestingiau tvarkant, reikėtų rimtai 
ruošti kelią ir visų gyventojų nemokamam gydymui, o 
nesitenkinti tik pensininkais, kaip dabar daroma. Bergž
džias darbas klausytis draudimo bendrovių ar suintere
suotų gydytojų draugijų kalbų, kad taip padarius bus 
daug blogiau. O praktika mums ką kita sako. Sakysim, 
mūsų dauguma pažįsta Vokietiją. Ar ten bloga gydyto
jams ir nemokamą gydymą gaunantiems darbo žmonėms? 
Ar gydytojo profesija ten nors kiek negarbingesnė, negu 
šiame krašte? Priešingai, daktarui kiekvienas vokietis 
aukščiau pakelia kepurę ir žemiau nusilenkia.

šis kraštas dabartiniu materialiniu turtingumu var
žovų beveik neturi. Tik reikia, kad ir žmonių socialiniu 
aprūpinimu, ypač ligai užklupus, jis nebūtų taip atsilikęs, 
kaip dabar yra. O yra tikrai nekaip, ir šiuo požiūriu iš 
Amerikos daug kas turi rimtą pagrindą kreivokai šaipy
tis. B. G.

Po prezidento J. F. Kennedžio 
atėjimo į pareigas buvo laukia
ma, kad laimėjus tokiu mažu 
balsų skirtumu, jį kietai pradės 
pešioti respublikonai. Bet man 
atrodo, kad respublikonai opo
zicijos nedaro dėl opozicijos. 
Tai vienas tai kitas pasisako, 
bet tik labai svarbiais klausi
mais. O pats buvęs prezidentas 
D. Eisenhoveris net į pasitari
mus daugiau kviečiamas, negu 
buvęs demokratų prezidentas H. 
Trumanas.

Pastaruoju laiku prieš J. F. 
Kennedy pradėjo smarkiau šiauš
tis. pačių demokratų liberališ-
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Vasario 16 Gimnazijos choras, vadovaujamas Kazio Motgabio, dažnai pasirodo lietuvių parengi
muose Vokietijoje. Z. Venciaus nuotrauka

TAUTA IR TAUTINĖ IŠTIKIMYBĖ m
Dr. Juozo Girniaus naujas veikalas

klausias sparnas, kurių tarpe, 
reikia manyti yra ir su tokiais 
akiniais, pro kuriuos Kremliaus 
mūrai matyti labai šviesiomis 
spalvomis.

Tie kraštutiniai liberalai jau 
pradeda prezidentą J. F. Ken
nedį pešioti aiškindami, kad jis 
savo duotų pažadų nevykdo, o 
jo politika esanti tokia, tarsi tre
čiam terminui būtų išrinktas tas 
pats prezidentas D. Eisenhove
ris.

Man atrodo, kad prezidentas' 
J. F. Kennedy labai rūpestin
gas ir nori daug kur išvystyti
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Tautinei lietuvių išeivių san
talkai -- Pasaulio LietuviųBend- 
ruomenei — Dr. J. Girnius ski
ria gana plačią savo knygos dalį 
ir taip kalba: "LB idėjinis pagrin
das yra daugiau negu lietuviškoji 
kilmė. Tai valia likti lietuvių 
tautoje, ir būtent ne tik patiems, 
bet ir jaunąsias kartas išauklėti 
savo tautai. LB įkurta kovai su 
nutautimu, kovai visam laikui, 
o ne tik laikiniam susitelkimui 
"savo tarpe". Ši ryžtis teikia LB 
idėjai didybę.

Kiekviena idėja jungia, tik iš
skirdama tai, kas jai priešinga. 
Kreipdamasi į visus lietuvius 
LB neišskiria žmonių: ji apelio- 
ja į kiekvieną lietuvį, kokių pa
žiūrų, religijos, socialinės pa
dėties etc. jis bebūtų. Bet LB 
išskiria visa tai, kas nesuderi
nama su tautine ištikimybe Lie
tuvai, būtent — nutautiman 
vedančią oportunistinę menkystę, 
egoistinį materializmą, tingų 
abejingumą. LB idėja -- ištiki
mybė Lietuvai, paremta tautiniu 
idealizmu, pasiaukojimo dvasia, 
nepavargstančia ryžtimi. "Ir kiek 
toliau priduria: "Kaip priklau
syti LB yra kiekvieno tautinė 
pareiga, taip likti šalia LB 
yra tautinis nusikaltimas. Kas 
atsisako savo naštos, tas dvigu
bina kito naštą. Vieno šykštumas 
bendram reikalui liečia visus. 
Vieno abejingumas silpnina visų 
tautinę kovą. Vieno nutautimas 
laužia visų frontą. Todėl nie
kas neturi teisės be kaltės ir 
be gėdos būti "paliktas sau pa
čiam". Kas "privačiai" užsida
ro, tas užsidaro ne su gryna 
sąžine, o su savo kalte tautai.

Trečioj savo knygos daly Tau
tinės ištikimybės pagrindai, kal
bėdamas apie ryšį su tauta, Dr.- 
J. Girnius rašo: "Mūsų, paverg
tosios tautos vaikų, kelias: ne 
su okupantu koegzistuoti, o savo 
tautai egzistuoti. Kaip mes esa
me reikalingi tautos, taip tauta 
yra reikalinga mūsų. Ne tauta, 
o tik okupantas išeivius skelbia 
tautai nereikalinga atplaiša. Mo
tina neišsižada savo vaikų, iš
klydusių iš gimtųjų namų; tauta 
neišsižada savo išeivių, dėl 
vienų ar kitų priežasčių pali
kusių tėvų kraštą. Esame tautai 
reikalingi viskuo, ką galime jai 
duoti.

Daugausia turimekąduotikaip 
tik tose srityse, kuriose okupan-

Šiam kraštui sveiką veržlumą, 
bet tie jo padėjėjai, tai jau man 
nelabai patinką kombinatoriai. 
Ir. kaip atrodo, jie patys pir
mieji, jei ir netiesioginiai, tai 
per savo draugus ir pradeda tą 
pešiojimą.

B. NORBALIS,
W intex

ST. SANTVARAS
tas vykdo tautos nuodijimą, siek
damas jos dvasinio pavergimo. 
Tai visos tos sritys, kuriose 
žmogus kreipiasi nebe į šalia jo 
esančią tikrovę (augalus, eže
rus, piliakalnius, statinius), o 
išreiškia save patį ir savo idea
lus: poezija ir grožinė proza, 
filosofija, sociologija ir kiti vi
suomeniniai mokslai. Visos šios 
sritys krašte pajungtos okupanto 
propagandai ir ištisai užnuody
tos.

Kol kada galės tautą pasiekti 
visa, ką jai sukūrėme ar sukur
sime, dabar pat esame jai rei
kalingi laisvės kovoje. Tai bū
ties ar žūties kova raidine šių 
žodžių prasme, nes kova vyks
ta ne tik dėl nepriklausomos val
stybės, bet ir dėl pačios tauti
nės gyvybės. Sužlugdęs valsty
bę, priešas siekia sunaikinti 
ir pačią tautą, žinodamas, jog kol 
tauta bus gyva, ji visada ilgėsis 
laisvės. Pragaištinga būtų "bū
ties ar žūties" žodžius laikyti 
patetiška hiperbole ir guostis, 
kad tautos ištveria vergijoj am
žius."

Aptardamas vienybę savo 
tarpe, Dr. J. Girnius rašo: "Tau
tinis broliškumas -- vienybės 
pagrindas. Tautinės vienybės 
reikalas yra aiškus. Jis svarbus 
krašte, bet dar svarbesnis išei
vijoj, kur dėl mažo skaičiaus vi
sada yra daugiau uždavinių negu 
pajėgų. Pozityviai tai liudija nuo- 
stabusai tautinio atsparumo pa
vyzdys -- žydų tauta, išlaikiusi 
per ilgus amžius savo tautinę 
gyvybę visų pirma dėl savo su
gebėjimo išlikti vieninga. Ne
gatyviai tai liudija įprastinis iš
eivių likimas: nesant formaliai 
jungiančio autoriteto, išsiskaido- 
ma į grupių grupeles ir rieja
mas! tol, kol visus suvienija tik 
bendras nutautimas.

Tautinė vienybė remiasi tau
tinio broliškumo jausmu ir są
mone. Visi esame tarp savęs bro
liai, nes kiekviename mūsų yra 
įsikūnijusi Lietuva. Lietuva -- 
tai mes visi. Kiekvienas lietuvis 
savotiškai atstovauja pačiai Lie
tuvai. Ir todėl mylėti Lietuvą -- 
tai mylėti lietuvius, visus ir kiek
vieną. Lietuvos meilė neatskiria
ma nuo lietuvio meilės. Patrio
tizmas mus visus įpareigoja 
broliškai tarpusavio meilei. Kas 
sakytųsi mylįs Lietuvą, bet sto
kotų savo tautiečių meilės, tasai 
pats liudytų jo patriotizmą te
sant tuščią deklamaciją". Baig
damas tą poskyrį, Dr. J. Gir
nius sako: "Tėra dvi realios 
"partijos": kurie priešinamės 
likimui, tikėdami lietuvybe, ir 
kurie koegzistuojame su likimu, 
leisdamiesi nutautimo lemtin.Ne 
tarp savęs tenka varžytis, o už 
visų laimėjimą kovai už laisvą 
Lietuvą krašte ir gyvą lietuvy
bę išeivijoj."

Rašydamas apie gyvą tautinę 
kultūrą, Dr. J. Girnius sako: 
"Kas negyvena lietuvybe, tam 
ji savaime darosi atliekama ir 
iškeičiama. Šituo būdu ir vyksta 
nutautimas: kai nieko nebereiškia 
tautinė kultūra, tai nieko nebe
reiškia ir pati tautybė.

Gyventi lietuviu — tai gyventi 
visais lietuviškosios kultūros 

laimėjimais. Nuo bolševizmo ti
ronijos tremtin išvyko didžioji 
dalis mūsų rašytojų, dailininkų 
muzikų, o taip pat pagrindiniai 
lituanistai ir kiti dvasinių moks
lų atstovai, taigi, svarbiausi tau
tinės kultūros ugdytojai -- kū
rėjai. To neturime užmiršti, be
siteisindami, jog tik išeiviai te
same. Savo tarpe turimų kūrė
jų skaičiumi esame daugiau at
sakingi, negu paprasti išeiviai. 
Nestokojame kūrėjų, bet šie sto
koja sąlygų. Kritika sąlygomis 
nieko nepateisina, bet gyvenime 
jos daug lemia. Nors kūrybinis 
talentas suteikiamas lyg malonė, 
bet šiai "malonei" pateisinti rei
kia kieto darbo ir tuo pačiu 
pakankamo laiko. Tai atsako 
klausimą kodėl, turėdami tiek 
istorikų, literatų, kalbininkų 
ir kitų kūrybinių pajėgų, vis dėlto 
per 15 metų sulaukėme tiek maža. 
Tik dailiosios literatūros knyga 
per vargus mušasi viešumon, o 
mokslinės ar apskritai intelek
tualinio pobūdžio knygos beveik 
neturime.

Kultūrinė kūryba neįmanoma 
ne tik be kūrėjų, bet ir be visų 
tų, kurie jos laukia ir ją priima. 
Nors kūrybos "reikalingumo" ne
galima matuoti tik šios dienos 
pareikalavimu, vis tiek negali 
būti kuriama, "amžiams". Kiek
vienam kūrėjui reikia jį verti
nančios visuomenės. Primity
vaus lygio bendruomenėj iškilus 
kūrėjas negali pasireikšti: bū
damas "nereikalingas", jis turi 
arba pats žūti, arba šią bend
ruomenę palikti. Juo vienašališ- 
kiau laisvas laikas praleidžia
mas tik pramoginiam išsiblaš- 
kimui, juo labiau tuštėjama ir 
tamsėjama. O juo plačiau iš švie
suomenės žengiama įtamsuome- 
nę, juo sunkiau viešumą išvysti 
viskam, ko vis mažiau belaukia
ma. Šis užburtas ratas skurdina 
mūsų kultūrinę dirvą ir gilina 
atsiveriančią prarają tarp kūrė
jo ir tamsėjančios visuomenės. 
Juo visuomenė konservatyvėja 
bei primityvėja, juo kūrėjas iš 
vado darosi sukilėlis. Tai mums 
ir būdinga šiuo metu.

Tautiniam jaunųjų kartų auklė
jimui Dr. J. Girnius, savo kny
goje skiria 21 puslapį, o čia 
teduosim tik porą ištraukėlių: 
"Tokia lietuvybė, kuri tesireiš- 

Ilgametis Medellino (Kolumbijoj) lietuvių kolonijos valdybos narys 
ir dabartinis iždininkas S. Tamulis su Kolumbijos industrijos 
technikiniais šulais inž. Dyrikiu ir inž. J. Kalėda.

Ida namuose tėvų kalbos 
vartojimu, negali būti at
spari: ji išblėsta su tė
vų mirtimi. Akivaizdžiai 
tai matome senojoj išeivių 
kartoj, kur ir lietuviškai išmo
kytieji bei lietuviškas šeimas 
sukarusieji nebesirūpina savo 
vaikų lietuviškai auklėti.

Lietuvybė yra daugiau negu tik 
lietuvių kalba. Todėl nepasiten
kinant tik kalba, reikia savo vai
kus į lietuvybę įugdyti visu plo
čiu ir gyliu, kad ji taptų jiems 
patiems brangi, o ne tik dėl tė
vų "iš pareigos" gerbiama. Kaip 
anksčiau pastebėjome, be kalbos, 
lygiai svarbu jaunąją kartą įug
dyti į tautinį charakterį, tautos 
istoriją ir kultūrinius jos lai
mėjimus.

Istorinė sąmonė teikia pagrin
dą tautinei sąmonei. Tik kas ži
no, iš ko jis kilo, drauge žino, 
kas jis yra. Išblėsinti jaunosiose 
kartose istorinę sąmonę yra lygu 
jas išrauti iš savo tautos. Su
prantama, kodėl krašte pavergė
jas visu uolumu stengiasi iš vie
nos pusės tautos istoriją paversti 
tik klasių kovos istorija, iš ant
ros pusės --ją falsifikuoti lie
tuvių slavams giminiškumo bei 
lietuvių ir rusų istorinio bičiu- 
liškumo teorijomis. Lygiai savo 
akimis čia matome, kaip lietuvy
bė nieko nebereiškia tam jauni
mui, kuris buvo tėvų paliktas be 
lituanistinės mokyklos ar joj tik 
prasistumdė metus kitus. Neži
nodami savo istorinės kilmės, jie 
nebesuvokia nė savęs. Be isto
rinės sąmonės nebėra pagrindo 
nė tautinei ištikimybei. Kas nuo
širdžiai įsigyvens į mūsų tautos 
istorinį kelią, tas negalės ra
mia sąžine likti abejingas, vėl 
tautai atsistojus prieš būties ar 
žūties klausimą, kur jis bebūtų 
--savame krašte ar svetur."

Paskutinėje savo knygos da
lyje -- Rezistencinis tikėjimas 
--tautinės ištikimybės siela, Dr. 
J. Girnius daro lyg ir santrauką 
viso to, kas buvo anksčiau pa
sakyta. Ir tame skyriuje rasime 
apstą gyvybę alsuojančių minčių: 
"Kova už tautinę savo gyvybę 
svetimoje aplinkumoje atskiram 
asmeniui iš esmės yra ,kova už 
savo dvasinę laisvę. Ne laisvi 
gimstame, tik galime laisvi 
tapti: kiekvienas savo dvasine 
laisvę turi pats išsikovoti, tap
damas pačiu savimi, ne "kitų" 
atspindžiu. Todėl ir politiškai 
laisvose šalyse laisvi tėra tie, 
ktirie pajėgia išsikovoti nepri
klausomybę nuo aplinkos. Nieko 
nereikia paskęsti aplinkoj, pati 
aplinka savaime pavergia. Bet 
išsaugoti laisvę aplinkos atžvil
giu reikia sąmoningos ir kietos 
kovos visą laiką. Todėl dauguma 
netrunka nutausti, o dėl tautinės 
gyvybės kovoti lieka tik mažu
ma. Visur žmogiškoji didybė 
yra reta, nes ji iškovojama tik 
pasiaukojimo idealizmu. O men
kystė visur klesti legionais, nes 
ji nieko nereikalauja -- nei ko
vos, nei aukos. Dauguma visada 
renkasi menkystę, viliojančią 
savo lengvu keliu. Tik mažuma 
nesibaimina sunkaus kelio {visą, 
kas didu. Mažumoj slypi ir mū
sų viltis."

Savo knygą Dr. J. Girnius bai
gia asmeninio tikėjimo išreiški
mu, kuris nesunkiai gali tilpti 
kiekvieno lietuvio širdy: "Tikiu 
Lietuvos istorinį amžinumą, 
nors miršta ir tautos. Jai miršta 
tauta -- miršta visam laikui. 
Todėl tikėti Lietuvos istorinį am
žinumą reiškia visomis pajėgo
mis kovoti, kad piktas likimas jos 
neištiktų. Tai visomis pastango
mis rūpintis, kad nemirtume Lie
tuvai, kur bebūtume atsidūrę.

(Nukelta į 4 psl.)
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NEMOKAMO GYGYMO PROJEKTAS slaugymo

Aną kartą pradėjome kalbą apie 
nemokamo gydymo reikalingumą 
šitame krašte. Paminėjome, kad 
ir mums būtina su šia proble
ma susipažinti, nes ji vis dau
giau ir dažniau yra diskutuoja
ma. Toliau užsiminėme apie 
priežastis, kurios spartiną ne
mokamo gydymo įvedimą ir pa
sakėme savo nuomonę. Kas tu
rėtų imtis atsakomybės tokio gy
dymo administravimą.

Šiandien, bent trumpai norė
tųsi skaitytojus supažindinti su 
projektu, dėl kurio jau prasidėjo 
kova. Jinai tęsiasi ir apie tą 
projektą, neabejoju, dar labai 
dažnai girdėsime.

Kodėl gi būtina pirmiausiai 
susipažinti su pačiu projektu? 
Nagi todėl, kad ir mums ne
atsitiktų tai, kas neseniai nu
tiko vienam nemokamo gydymo 
priešininkui Washingtone» Kai a- 
nas žmogus, kalbėjęs viename 
posėdyje prieš nemokamo gydy
mo įvedimą, buvo paklaustas, 
ar jis iš viso yra skaitęs tą 
projektą, tai turėjo prisipažinti 
(faktinai tai buvo sugautas kal
boje, nes nušnekėjo į lankas), 
jog jis neturėjo progos net to 
projekto pamatyti. Kad ir mums 
taip nenutiktų, nors trumpai 
žvilgterėkime, ką šio krašto 
vyriausybė siūlo. Juk visai ne
svarbu: norime ar nenorime to 
nemokamo gydymo. Draugą ir 
priešą reikia pažinti.

ATSTOVO CECIL R. KING 
PROJEKTAS

Tokia jau yra šio krašto įsta
tymo leidimo tvarka, kad kiek
vienas svarbesnis įstatymo pa
keitimas, turi ne tik numerinį 
vardą, bet labai dažnai ir to 
atstovo vardą, kuris tąjį projektą 
pasiūlo. Taip prieš kiek laiko

Tauta ir...
(Atkelta iš 3 psl.)

Tikiu lietuviškosios dvasios 
kūrybinį nemirtingumą, nors 
miršta ir kultūros. Tikėti lietu
viškos dvasios kūrybinį nemir
tingumą -- tai kiekvienam pagal 
savo pajėgas įsipareigoti lietu
viškosios kultūros ugdymui.

Tikiu lietuviškosios išeivijos 
pašaukimą iš naujo įžiebti pa
saulyje drąsą kovai už laisvę, 
nors paprastai išeiviai įsikuria, 
sutirpdami be ženklo. Nieko 
neturės apreikšti paprastas įsi
kūrimas, užmiršus,’ kas buvo 
brangu, ir tuo būdu patiems save 
išdavus. Turės ką apreikšti tik 
ta mažuma, kurioj tremtis iš
liks gyva kančia, nes tik joj žė
rės naujo žmogaus ir naujų lai
kų ilgesys. Tikime šia mažuma 
kuri drįsta tikėti priešais tikro
vės neviltį, ne supdamasi į iliu
zijas, o ištikima žmogiškosios 
didybės idealui."

Tai tiek šį kartą Dr. J. Gir
niaus Tautos ir tautinės ištiki
mybės tekstinių paveikslų. Aišku, 
nors ji to verta, aš negalėjau 
čia visos knygos pacituoti. Taip 
pat visiem turėtų būti aišku, kad 
veikalo ištraukas parinko vie
nas žmogus, tad jos yra neiš
vengiamai subjektyvios. Kitas, 
be abejonės, padarytų kitokią 
tekstų atranką. Mano pareiga 
buvo tik parodyti, kokiu filosofi
niu įžvalgumu ir gilumu ir kokia 
jautria patrioto širdim 
Girnius kalba apie tautą 
tinę ištikimybę. Drįstu 
kad ir šiom lietuviškos 
neskaitymo dienom Dr. J. Gir
niaus veikalas itin pravers a- 
kis lietuviams tėvams, kurie 
gimdo, augina ir moksluosna 
leidžia savo vaikus, o taip pat da
barties ir ateities lietuviškajam 
jaunimui, savo tarpe susilaukian
čiam vis daugiau ir daugiau tokių 
svečių, kurie jau nepajėgia sa
vęs atrasti savo senoj ir gar
bintoj tautoj.

Juodoje dabarties naktyje Dr.
J. Girniaus Tauta ir tautinė 
ištikimybė yra, tartum žvaigž
dė, kuri rodo kelią audringose 
dienų sąvartose išlikimo ieškan- 
tiem žmonėm, dar nepamiršu- 
siem kad jie yra lietuviai.

*
Juozas Girnius: Tauta ir tauti

nė ištikimybė išleido Į, Laisvę 
Fondas Lietuviškai Kultūrai Ug
dyti. Leidinys Nr. 2, 1961 m. 
Aplankas dail. Sigito Ramanaus
ko. Kaina nepažymėta. 

Dr. J. 
ir tau- 
tikėti, 

knygos

buvo garsusis atstovo Forando 
projektas. Tačiau aną projektą 
numarinus, dabar turime labai 
panašų Cecil R. King nemoka
mo gydymo projektą. Jis taip 
pat yra žinomas dar ir kaip
H.R. 4222 Bill. Neužmirškime, 
nes jeigu kada laišką rašytume 
kam nors į Washingtoną, tai bū
tinai turime atsiminti to pro
jekto vardą.

SVARBESNIEJI PROJEKTO 
PUNKTAI:

1. Numatytasis projektas su
teiktų teisę į nemokamą gydymą 
visiems žmonėms virš 65 m. 
amžiaus, turintiems teisę gauti 
socialinio draudimo pensiją. Va
dinasi, asmenys, negauną socia
linio draudimo pensijų, nemoka
mu gydymu pasinaudoti negalėtų. 
Tokių būtų apie 5°Jo.

2. Turintiesiems teisę į ne
mokamą gydymą socialinis drau
dimas apmokėtų dydymo išlai
das, ligoninėje, iškaitant ligoni
nės patarnavimą (mokestis už 
kambarį, maistą, vaistus bei ki
tus reikmenis ir medicininę ap- ! 
žiūrėjimą, tipingą kiekvienai 
ligoninei).

3. Apmokamos išlaidos už gy
dymąsi namuose, jei toks gydy
masis yra būtinas. Čia butų ap
mokėta išlaidos už daktaro, gai
lestingosios sesers ar slaugės 
patarnavimus mediciniškus į- 
rankius (ne vaistus).

4. Apmokamos išlaidos už 
slaugymo namų (nursing - home) 
naudojimąsi. Šituo atveju būtų ap
mokama visas slaugymo namų 
patarnavimas, vaistai bei medi
ciniškų įrankių naudojimo iš
laidos.

5. Tyrimų išlaidos, kurios at
sirado nesant pensininkui ligo
ninėje, tačiau tie tyrimai buvo 
padaryti su ligoninės žinia.

Žinoma, labai svarbu atsimin
ti, kad nemokamo gydymo lai
kas yra apibrėžtas. Pagal nu
matytąjį projektą, kiekvienam

MAROUETTE PARK CHICAGO
2533 W. 71 St. Jei. GR 6 2345 6
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CICERO IILINOIS

1410 S. 50 Avė., Jei TO 3*2100*9

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE

MIDVVEST MAISTO ir LIKERIŲ 
KRAUTUVĘ

Marąuette Parke2515 West 69 St 
SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA 

čia gėrimus pirksite tikrai pigiai! 
TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:

1 ASBACH URALT ........5ths
2 BISQUIT 3 star Cognac .. 5ths
3 MARTELL 3 star Congnac 5ths
4 METAXA graikų brendy 5ths nuo $5.75
5 WHITE HORSE SCOTCH

whisky ...................5ths
6 SKAIDRIOJI 80° .......... 5ths
7 CHERRY, BLACKBERY, PEACH,

APRICOT importuoti 
prancūzų likeriai...........5ths !

8 BORDEAUX pranc. vynas 5ths
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kanomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!

$498
$2.95

$2.98
$0.98

DIRVA
kvalifikuotam ligoniui būtų apmo - 
karnos gydymosi išlaidos nedau
giau kaip už 90 dienų ligoninėje 
ir nedaugiau kaip už 180 dienų 

> namuose. Tačiau, jeigu 
' būtų reikalinga, kad ligonis tu

rėtų praleisti virš 90 dienų lo
voje ir sekančios dienos (po 90 
dienų laiko ligoninėje) būtų pra
leidžiamos slaugymo namuose, 
tai šitoji kombinacija negali būti 
ilgesnė, kaip 150 dienų.

Pastebėtina, kad išnaudojus to
kį nemokamo gydymo laikotarpį 
yra būtina, kad po to praeitų 
vėl bent 90 dienų, kad pensi
ninkas vėl galėtų kvalifikuotis 
naujam nemokamo gydymo lai
kotarpiui.

Jeigu pensininkas sirgtų na
muose, tai jam būtų padengtos 
išlaidos už 240 vizitų (šitie 
vizitai gali būti: slaugių, tera- 
pistų arba kitų specialistų). 

Turiu paminėti ir tai, kad pro
jekte numatyta ir tam tikros 
"pirmosios išlaidos", kurias tu
rėtų apsimokėti pats pensinin
kas.

Kas yra tos "pirmosios iš
laidos"? Pirmiausia, pensinin
kui tektų apsimokėti po 10.0C 
dol į dieną už pirmąsias 9 die- tą.

KAD ŽINOTU - PERBĖGTU VISI
Ryty Vokietijos pasienio sargybinis pasakoja 

apie savo pabėgimą
Dr. Gaurišas su žmona, neseniai grįžusia i§ Vokietijos, daug 

prisideda prie lietuviškos veiklos Medelline lietuvių kolonijoje, 
pravesdamas parengimus ir skaitydamas savo poeziją.

Daugiau, kaip 300 Rytų Vokie
tijos armijos karių pabėgo į 
Vakarus nuo tada, kai komunis
tai Berlyną perdalino "gėdos sie
na”. Daugumas jų bėgo pavieniui. 
Atskirais atvejais -- po du, o 
vieną kartą net keturi pasienio 
sargybiniai perbėgo kartu.

Masinis pasienio sargybinių iš 
sovietų okupacinės zonos yra 
sunkus, nes Ulbrichto režimas 
stengiasi maišyti pavaldinius, 
kad jie, ilgiau pabuvę kartu, ne
susidraugautų. Be to, standarti
nis šnipų naudojimas kariniuose 
daliniuose didina savitarpinį ne
pasitikėjimą. Todėl nenuostabu,

$4.95
$4.98
$5.39 

nas ligoninėje (reiškia kainuotų 
$90). Minimalinis apsimokėji
mas už vieną gydymosi laiko
tarpį yra numatyta $20. Taip 
pat pensininkas turėtų užsimo
kėti minimalinę kainą -- 20.00 
dol ir už tyrimus.

Štai pagrindiniai nemokamo 
gydymo projekto bruožai.

Geras ar blogas šis projek
tas? Pakankamai padengiąs gy
dymo išlaidas ar tik juokas iš 
ligonio? Štai klausimai, į ku
riuos norima atsakymų.

Prieš atsakant į tuos klau
simus, mes labai atsargiai ap
galvokime mūsų argumentus j ku
riuos naudosime ir gindami ir 
puldami numatytąjį projektą. Ži
nau, kai kuriems, kurie yra nau
dojęsi arba bent susipažinę su 
europi etiškojo mąsto nemoka
mų gydymų planais, šitas projek
tas atrodys tik pajuoka iš nelai
mingojo. Tačiau tie, kurie nėra 
ragavę nemokamo gydymo iš 
viso, šitas projektas galbūt at
rodys net per radikalus ir ve
dąs į socializmą.

Kur daugiau tiesos? -- ban
dysime paanalizuoti sekantį kar-

kad du pabėgėliai iš Rytų. Vo
kietijos armijos gali susitikti 
Vakarų Berlyno pabėgėlių sto
vykloje ir vienas kito nepažinti, 
nors abu kartu yra patruliavę 
arba tą pačią savaitę pralindę 
pro tą pačią skylę į Vakarus.

Komunistų šnipai kartais ban
do Rytų Vokietijos pasienio sar
gybinių lojalumą, vaizduodami 
norinčius pabėgti į Vakarus. 
Kiekvienas sargybinis, kuris ne
areštuoja tų netikrų "pabėgė
lių", tuoj pat suimamas ir ati
duodamas slaptosios policijos 
"globai". Bet vis dėlto dar yra 
daug pasienio sargybinių, kurie 
linkę rizikuoti -- pagelbėti pa
bėgėliams. Štai istorija vieno 
jauno sargybinio, kuris nusipel
no pagarbos:

Mes buvome paskirti patru
liuoti rajone, kur sieną sudaro 

■ upė. Vieną naktį, eidamas pa
krante, aš pamačiau dvi figūras. 
Tai buvo beveik toje pačioje vie
toje, kur aš vieną valtį palikau 
neprirakintą, žinodamas, kad ry
toj visos valtys bus išvežtos. 
Man stebint, moteris atsargiai 
lindo pro spygliuotų vielų tvo
ros apačią, vyras jai pagelbėjo. 
Būčiau pagelbėjęs ir aš, bet 
buvau nevienas. Salia manęs sto
vėjo neseniai priskirtas palydo
vas. Jau nebe pirmą kartą aš ir 
man priskirti kiti palydovai esa
me matę žmones pabėgant arba 
bandant pabėgti. Mes nusigręž- 
davome ir stengdavomės vienas 
kitam parodyti, kad nieko ne
pastebėjom.

Tai kas atsitiko vėliau, gal
būt niekada nebūtų įvykę, jei 
savo palydovą būčiau geriau pa
žinęs. Jis sušuko: "Stok, ne
judėk iš vietos!” Mes nubėgome 
prie žmonių ir pašvietėme į jų 
veidus. Tai buvo vyras ir žmo
na. Moteris maldavo: "Praleis
kite mus. Mūsų vaikai anoje pu
sėje. Pasigailėkite!"

"Rankas užpakalin ir nejudė
ti!" sušukau aš. Vyras, dengda
mas žmoną, išėjo priekin. "At
siskirti per tris metrus! Mes

LIETUVIŠKI ŠORIAI, JUODA DUONA. AUKŠ
ČIAUSIOS ROŠIES RŪKYTI KUMPIAI. DEŠROS 
IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU

NAMI KRAUTUVĖJE

MARTHA & PETER LISAUSKAS
6409 56 ROAD, MASFETH 78, N. Y.

Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir i>er paštą.

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

Prašau atsiųsti..........
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą:....
Name

No. Street City Stato
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šausime, jei bandysite bėgti!" 
Aš nukreipiau į juos savo auto
matinį šautuvą, kai mano palydo
vas juos krėtė. Po viršutiniais 
drabužiais jie turėjo maudymosi 
kostiumus. Aš ilgai skaičiau jų 
dokumentus. Tenorėjau, kad tuo 
metu čia būtų daugiau norinčių 
pabėgti — vertesnė rizika. Aš 
buvau nusprendęs veikti.

"Aš esu karo invalidas, 80% 
nedarbingas," kalbėjo vyras. "Aš 
nesu čia reikalingas, visus ver
tingus daiktus mes palikome!"

"Pranešk į kuopą," pasakiau 
savo palydovui. Kai jis nubėgo, 
aš pasakiau: "Greit paskui ma
ne, valtis neprirakinta!" ir pra- 
skyriau spygliuotą vielą. Iš karto 
jie nenorėjo tikėti, bet suvokė, 
kad mano palydovas gali grįžti 
kiekvieną minutę, pralindo užtva
rą.

Atsargiai nuleidau valtį į van
denį. Paskui išgirdau balsus va
kariniame krante. Perplaukęs u- 
pės vidurį teoretiškai turėjau 
jaustis saugus, bet gerai žino
jau: komunistų kulipkos yra ne
kartą pasiekusios vakarinį kran
tą. Tik tenai atsikvėpėme.

Moteris negalėjo paleisti ma
no rankos -- ji nežinojo, kaip 
atsidėkoti. "Dar trys atbėgo," 
girdėjau kalbant. Kažkas man į 
ranką įspaudė penkias markes: 
"Pirma išgerk, o paskui nueik 
į valdžios įstaigas."

Blogai, pagalvojau, kad kiti 
sargybiniai negali to matyti. 
Jiems yra įkaltas klaidingas Va
karų supratimas. Daugelis jų gal
voja, kad jie bus priversti tar
nauti NATO armijose, kai pabėgs 
į Vakarus. Kad jie žinotų, kaip 
iš tikrųjų čia yra -- perbėgtų 
beveik visi.

Paraginklt savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

“1

PADEKIT REPREZENTUOTI 
TĖVYNĘ!

Šiais metais LSB Jamboree’s 
Fondo Skyriaus piniginis vajus 
jau prasidėjo. JF Skyriaus tiks
las sutelkti kuo dauf iausia būti
niausiu lėšų lietuvių skautų re
prezentacijai kitų tautų skautų 
tarpe. Mūsų pareiga didelė, mes 
reprezentuojame ne tiktai išei
vijoje esančius skautus, bet 

I ir mūsų brolius, palikusius Tė
vynėje, kurie to atlikti šiuo metu 
negali. Šiam darbui esame įpa
reigoti tų brolių, kurie jau pa
guldė savo galvas už Tėvynę. 
Jie yra mums geriausias pavyz
dys jų atiduotos aukos Tėvynei 
ir jų mes užmiršti negalime.

* Šios vasaros metu keli skautai 
akademikai iš Vokietijos, JF 
Skyriaus lėšomis buvo pasiųsti 
į Witan, Gilwell Parke, Londone 
į pasaulio akademikų skautų są
skrydį ir ten atstovavo lietuvius 
skautus. Į. Tarptautinio Skautų 
Biuro Konferenciją Lisabonoje, 
JF Skyriaus lėšomis, taip pat 
buvo pasiųstas vienas skautinin
kas iš Vokietijos, kuris ten vie
toje galėjo atlikti įvairius žygius 
ir pasitarnauti lietuvių skautų la
bui. Taip pat ir Anglijoje esan
tieji lietuviai skautai buvo pa
remti jiems atliekant repre
zentacinius lietuvių skautų žy
gius anglų skautų tarpe. LSB 
Tarptautinio Skyriaus konfe
rencijų, memorandumų kitų tautų 
skautų vadovybėms, ir kiti veiks
mai, taip pat pareikalavo ne
mažai lėšų.

Jamboree’s Fondo ištekliai jau 
labai sumažėjo ir mes stengia
mės kiek galima daugiau sutelkti 
lėšų, kurios galėtų būti panau
dotos lietuvių skautų ir Lietuvos 
vardo kėlimui ir kovai už jos in
teresus. Nors ir mažiausi žy
giai reikalauja lėšų ir todėl krei
piuos į Jus, mieli broliai, se
sės, vadovai, tėveliai ir bičiu
liai, prašydamas Jūsų finansinės 
paramos, kad galėtume tinkamiau 
išnaudoti, ir. kur tiktai galima 
kelti, daromas skriaudas netiktai 
mūsų lietuviams skautams, bet 
ir mūsų Tėvynei.

Greitu laiku Jus aplankys, jei
gu dar neaplankę JF Skyriaus į- 
galiotiniai ar skautų vadovai su 
aukų lapais, prašydami pagelbė
ti JF. Taip pat kai kuriuos 
Jūsų pasieks individualūs laiškai 
iš JF Skyriaus. Visų labai pra
šau neatsisakyti ir savo auka 
prisidėti prie šios kovos, kurią 
veda skautai, kovodami už lietu
višką skautiją ir mūsų Tėvynę.

Visiems aukotojams JF Sky
riaus vardu nuoširdžiai dėkoju.

PETRAS MOLIS, 
JFS Vedėjas

Kas Dirvas atskaito 
- ha| nstoja!
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CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Dirvos metiniam spau
dos baliui-koncertui sureng
ti labai daug talkino eilė 
nuolatiinų talkininkų ir rė
mėjų. Didelę padėką, už tą 
nuoširdžią talką, reiškiame 
ponioms: Apanienei, Bespa- 
raitienei, Butkienei, Dule- 
bienei, Gaidžiūnienei, Gai- 
žutienei, Ignienei, Jokubai- 
tienei, Jasukynienei, Jonai
tienei, Juodėnienei, Karosie- 
nei, Karpienei, Lazdinienei, 
M a 1 c a n ienei, Orintienei, 
Pročkienei, Rašte nienei, 
R a u l.inaitienei, Rimkienei, 
Rukšėnienei, Sandargienei, 
Smetonienei, S n a rskienei, 
Steponienei ir Žemaitienei.

Labai ačiū skautėms, 
skautams ir bufeto bei sa

Clevelande kandidatuojanti į teisėjus B. Krupansky dažnai lankosi 
lietuvių parengimuose. Čia ją matom Dirvos baliuj su adv. J. Sme
tona ir dr. V. Ramanausku. V. Pliodžinsko nuotrauka

SAVINGS 
EARN

[nPEHvERY'ŠMUmrŪNTrT^

4% SUPERIOR 
SAVINGS

ACCOUNTS 
iNSURE D TO 

•1O OOO

DEPUSITS MABE BY UCTUBER 20th į 
EARN INTEREST EROM OCTOBER Ist Į

> IN TOWN OFFICE — 6712 SUPER1OR AT EAST 68 ST. f

VANDENTEKIS IR ŠILDYMAS
ĮVEDIMAS IR PATAISYMAS

Vandeniu ir pečiais šildymas, vonios kamba
rių Įrengimas. Pristatymas Į jūsų namus ar pilnas 
Įrengimas.

Nelaimei atsitikus skubus pataisymas. Nemokamas 
numatomų darbų įkainavimas.

Mes esame pertvarkę šildymų Dirvoje, atlikę nemažai 
patarnavimų lietuviams ir mūsų darbu visi patenkinti.

W. F. HANN & SONS C0.
15533 EUCLID AVĖ. MU 1-4200

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 
Delta E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs 

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edita Avenue 
EN 1-1763 L

lės tvarkytojams: VI. Blins- 
trubui, V. Benokraičiui, P. 
Bartkui, S. Jurgaičiui, V. 
Kizlaičiui, G. Mekešai, I. 
Musteikiui, P. Maineliui, S. 
Lukoševičiui, V. Stuogiui,
L. Baniui, J. Pračkiui ir ki
tiems.

Tik didele talka Įmanoma 
ir didesnius parengimus su
rengti.

• Ramovėnai yra nutarę 
Lietuvos kariuomenės šven
tę minėti lapkričio 25 d., 
šeštadienį, šv. Jurgio liet, 
parapijos salėje. Bus iškil
minga ir meninė dalis. Į mi
nėjimą kviečiami ramovė
nai ir visa Clevelando lietu
vių visuomenė.

Lapkričio 26 d., 10:30 šv. 
Jurgio liet, parap. bažnyčio
je bus pamaldos už mirusius 
karius ir partizanus.

• Amerikos Lietuvių Ta
rybos Clevelando skyrius 
yra pakvietęs Detroito Dra-

936 East 185 St.
KE 1-7770 

mos Sambūrį suvaidinti 
„Karolio tetą”. Vaidinimas 
įvyks lapkričio 11 d., Lietu
vių salėje.

SKAUTININKUI 
SUSIARTINIMO ŠVENTĖ
Skautiškoji dvasia, lyg amži

noji ugnis, kartą metusi kibirkš
tį taurion širdyn niekuomet nebe- 
užgęs, niekados nepasiduos už
gesinama. O kas begali būti 
brangiau, kaip prigęsusios ki
birkšties naujas, gaivus, švie
sus ir šiltas įsiliepsnojimas ir 
įsijungimas ton amžinon idėja 
ir didžia dvasia degančionugnin?

Clevelando skautės, aplankytos 
Vyr. sktnk. O. Zailskienės, turėjo 
dvi šventiškas, iškilmingas ir 
prasmingas dienas savo šeimo
je: šeštadienį, 14 d. skautinin
kų sueigoje ir tunto sueigoje -- 
sekmadienį, 15 d.

Po ilgesnio laiko skautininkių 
sueigon susirinko didelis skai
čius vyresniųjų ir jaunesniųjų 
skautininkių. Dalis jų skautinin
kių sueigoje po ilgesnio metų 
skaičiaus susitiko pirmą kartą. 
Malonu buvo stebėti jaunesnią
sias atydžiai dalyvaujančias šioje 
šventės sueigoje, ir seserišku 
smalsumu stebinčias vyresnią
sias dideliu nuoširdumu vėl įsi
jungusias vis didėjančion skau- 
tiškon šeimon. Vyr. sktnk. O. 
Zailskienės žodis šia šilta su
siartinimo proga talpino įvai
riausius jausmus: sveikinimus, 
džiaugsmą, seseriška darnumą, 
šilumą ir meilę, kuria ir per 
kurią tiek daug galima siekti, 
nuveikti ir laimėti. Jos pavaduo
toja Vyr. sktnk. Kodatienė savo 
kalba dar kartą užtikrino visas 
susirinkusias tikru nuoširdumu 
grįstą skautiškąjį kelią nuo 
paskirosios skautės ligi gausio
sios Seserijos Vadijos. Vyr. 
sktnk. I. Jonaitienė kukliais žod
žiais apkeliaudama metus, di-

REIKALINGI DU VYRAI 
kalbantys angliškai. Pilnam 
ar laisvalaikio darbui. Au
tomobilis nebūtinai reika
lingas. Asmeniškai atsilan
kyti : 2419 St. Clair Avenue, 
nuo 9 iki 12 pietų. (123)

2-jų šeimų namas
Į pietus nuo Euclid Avė. 

Colonial Hts. (Lampson 
Rd.). Po 5 kambarius kiek
vienam bute ir 3 kambariai 
ant 3-čio aukšto. Nauji ga- 
zo pečiai, 2 automobilių ga
ražas. Namas visai gerame 
stovyje. Prašo $23,500.

J. ŠIRVAITIS
Wm. T. Byme Real Estate 

1535 Haydęn Avė.
MU 1-6100 — Office; 
KE 1-4080 — Home

Parengimu kalendorius

SPALIO 28 d. D. Stankaitytės 
ir Aloizo Barono koncertas - va
karas, rengiamas L. F. Bičiulių 
Lietuvių salėje.

LAPKRIČIO 4 D. SLA 14 Kno- 
pos gyvavimo 60 metų sukaktuvių 
ninėjimas.

LAPKRIČIO 18 D. Neo Lithjja- 
nia metinė šventė Continental 
Ballroom salėje.

LAPKRIČIO 25 D. L.V.S. Ra
movės rengiamas kariuomenės 
šventės minėjimas.

GRUODŽIO 31 D. Naujų Metų 
sutikimas, Naujos parapijos 
salėje. Rengia L. B. abi apylin
kės".

SAUSIO 7 D..1962ŠV. Kazimie
ro Lit. mok. eglutė Naujojoj Pa
rapijoj.

1962 M. SAUSIO 20 D. Cleve
lando Vyrų Okteto koncertas — 
balius Naujosios parapijos sa
lėje.

1962 m. VASARIO 3 D. LSK 
Žaibo vakaras -- koncertas Slo- 
venian Auditorium.

1962 m. GEGUŽĖS 12 D. Dir
vos jaunųjų talentų varžybų kon
certas Slovenian Auditorium.

1962 m. RUGSĖJO 29 D. Dir
vos metinis spaudos balius - kon
certas.

dėlių jautrumu nupasakojo Se
serijos pastangas sujungti kelius 
ir takelius į vieningus vieškelius, 
kuriais gera keliauti turint na
mus, grįžus į juos -- netuš- 
čius, bet nuolatos pilnus skautiš
kosios jaunystės balso, saulės 
ir šaltinių naujiems darbams. 
Sktnk. L. Dunduraitei sklandžiai 
pravedant šią sueigą, pirmoji jos 
dalis, po visuomet šventiškai nu
teikiančių dovanų -- knygų įtei
kimo Vyr. skautininkei ir jos 
pavaduotojai, buvo baigta toliau 
sekančiais užkandžiais ir kava.

Skautininkių Susiartinimo 
šventė buvo graži, giedra ir jau 
darbinga, nes, čia pat, dar va
landėlei Vyr. skautininke užtęsu- 
si sueigą informavo susirin
kusias Seserijos reikalais, su
manymais, projektais, prašyda
ma patarimų, minčių ir, reikalui 
esant, aktyvesnės talkos. Sueiga 
baigta giesme "Ateina Naktis".

--Ir tebūna ši diena, ši šventė 
savo prasme giliai įrašyta skau
tės vadovės, skautininkės šir
dy, kaip gražiausias žiedas puo- 
šiąs artimo dienas, darbus ir 
kelius.

R.N.

DETROIT

Antano Škėmos minėjimas
Spalio 29 d., Tarptautinio 

Instituto patalpose įvyks 
Antano Škėmos minėjimas. 
Minėjimą ruošia Santara ir 
Kultūros Klubas bendromis 
jėgomis.

Dr. J. Kaupas kalbės te
ma — Atsiminimai apie An
taną Škėmą, Dr. V. Zakolis 
— žmogus Antano Škėmos 
kūryboje. Meninę progra
mos dalį išpildys Detroito 
dramos sambūrių vadovų :— 
p. Mikšienės ir J. Pusdešrio. 
Meninėje dalyje bus skaito
ma ištraukos iš A. Škėmos 
prozos ir taip pat bus įsce- 
nizuota fragmentai iš A. 
Škėmos dramų — Vieną va
karą ir žvakidė.

Minėjimo pradžia 4 vai. 
p. p. Kviečiame Detroito lie
tuviškąją visuomenę gau
siai dalyvauti.

Rengėjai

TORONTO
RUDENS IŠVYKA

* LTS Toronto skyriaus na
riai spalio 15 d. turėjo gražią 
rudens išvyką pas A. Statule- 
vičių, prie Simcoe ežero. Išvy
kos metu įvykusiame pasitari
me, kuris užtruko apie ketver
tą valandų, buvo plačiai išsikal
bėta įvairiais lietuvišką veik
lą liečiančiais klausimais. Iš
kelta daugelis negerovių ir nu
rodyti stabdžiai, kurie neleidžia 
jas šalinti.

Lietuvybės išlaikymo proble
ma buvo vien aktualiausių temų. 
Pripažinta, kad visos kalbos bus 
tuščios, jei ta linkme nieko ne
bus daroma. Pagrindinis laidas 
nepaskęsti nutautėjimo jūroje, 
yra tautinė ištikimybė, kuri tu
ri būti aukščiau visų įstatymų. 
Toji tautinė ištikimybė negali bū
ti nė vienos akimirkos pamiršta. 
Ji turi būti vyraujanti lietuvių 
tremtinių kelyje. Krypstantiems 
iš šio kelio reikia padėti, kad 
būtų atgauta tautinio gyvenimo 
disciplina, mūsų sentėvių drą
sa ir bendrai individualinis stip
rumas.

Su mintimi, kad tėvynės inte
resai yra aukščiau už asmeni
nius, grupinius bei partinius 
interesus, susirinkusieji skir
stėsi vėl prie savo kasdienių 
darbų.

P. V.

Studentu Skautų Sąjun
gos Toronto skyrius spalio 
7-9 d., p. Matoliūno puikiam 
sklype, prie šilto Erie ežero, 
suruošė rudens stovyklą, 
kuri labai gerai pasisekė. 
Viso užsiregistravo 41 sto
vyklautojas, kurių 25 buvo 
SSS nariai. Svečių sulau
kėm iš Detroito ir Hamilto
no.

Programą išpildė patys 
SSS Toronto skyriaus na
riai. Apie dailininką Čiurlio
nį skaitė t. n. Sigita Rama
nauskienė, ASS ideologiją 
aiškino senj. K. Augustina- 
vičius ir apie psichiatrines 
ligas skaitė paskaitą medi

VAIKU GRAŽIAUSIOS NUOTRAUKOS KONKURSAS

KONKURSINĖ NUOTRAUKA Nr. 79. Angelė Abromaitytė, 8 metų 
amž., iš Toronto. Nuotrauka S. Dapkaus.

KONKURSINE NUOTRAUKA Nr. 80. Ramunė Valdytė, 3 metų 
amž., iš Chicagos, III. Nuotrauka V. Noreikos.

cinos studentė t. n. Gražina 
Girdauskaitė. Buvo ir keli 
posėdžiai. Viename iš jų bu
vo išrinkta nauja. SSS To
ronto skyriaus valdyba, ku
rios pirmininku tapo senj.
K. Deinora.

šeštadienio naktį, po lau
žo, iškilmingoj sueigoj buvo 
pakelti Į senjorus Korp! 
Vytis junjorai — K. Augus- 
tinavičius ir G. Beresnevi
čius, abu iš Toronto ir Ri
mantas Griškelis iš Detroi
to. A. P. D.

CHICAGO

Liet. Žurnalistų S-gos sky
riaus valdyba planuoja sušaukti 
JAV spaudos darbuotojų suva
žiavimą. Nustatyta provizorinė 
data -- gruodžio 9-10 Būtų 
įvairių paskaitų, naujų sąjun
gos įstatų priėmimas, laikinos 
centro valdybos rinkimai ir kt.

♦

Lietuva 1961 metų vasarą va- 

dinasis programa, kurią rengia 
LŽS Chicagos skyrius spalio 29 
d. Dariaus - Girėno salėje. 
Šioje programoje pasirodys iš 
New Yorko atvykstanti žurna
listė S. Narkeliūnaitė, kuri pa
rodys filmą ir papasakos 
įspūdžius iš savo kelionės Lie
tuvoje.

♦

Chicagos lietuvių krepšinio 
pirmenybės yra rengiamos lap
kričio 11 - 12 d. Chicagos Mar- 
ųuette parko sporto salėje, prie 
67-tos ir Kedzie gatvių.

♦

Neries sporto klubo metinis 
narių susirinkimas įvyksta spa
lio 27 d., Jaunimo centro patal
pose.

E.Š.

Kas Dinos neskaito
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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KAS IR KUR?
• Elzbieta Stankuvienė, iš 
Chicagos, širdingai dėkoja 
visiems, prisidėjusiems prie 
a. a. Dr. Stepono Stankaus 
mirties metinių suruošimo.
• Ligija Bieliukienė, Lietu
vių Moterų Atstovybės pir
mininkė, kalbės tarptauti
nės moterų ruošiamos paro
dos metu lietuviams skirtoj 
programoj, ši paroda vyks
ta New Yorke kasmet lap
kričio mėn. pradžioj ir tę
siasi visą savaitę. Joje da
lyvauja virš 30 tautų.
• Rašytojo Antano Škėmos 
Raštų išleidimo fondui įna
šus prisiuntė Vygantas, Va
laitis $100.00, V. Fred $10, 
Galinda ir Daiva šilingaitės 
$5.00. Norintieji padėti iš
leisti vertingą Antano Škė
mos literatūrinį palikimą 
maloniai prašomi Fondui 
įnašus siųsti šiuo adresu: 
Dr. J. Valaitis, 2547 W. 45 
St., Chicago 32, III.
• Ona Karašienė, LMA įga
liotinė Floridoj, pakviesta 
pagrindine kalbėtoja GFWC 
tarptautinės moterų organi
zacijos Dayton Beach, Fla., 
amerikiečių klubo susirinki

Smuikininkė Elena Kuprevičiūtė-Bergienė ir pianistas Andrius 
Kuprevičius lapkričio 6 d. 8:30 v.v. duos rečitalį Columbus, Ohio 
Galery of Fine Arts (E. Broad str. ir Washington avė). Koncertą 
ruošia Columbus Symphony Orkestrą globėjai, norėdami supažindinti 
šio miesto muzikos mėgėjus su šiais dviem muzikais. Bus atlikti 
Stravinskio, C. Franko, Ravelio, Lizsto, Čiurlionio ir kitą kūriniai. 
Tikima, kad vietos ir apylinkės lietuviai gausiai atsilankys į šį 
koncertą.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame kunigui Dziegoraičįui, 

visiems A. A. Velionies kolegoms gydytojams, 
kurie parodė tiek daug nuoširdumo ir meilės Jo 
paskutinėj žemiškoj kelionėj. Dr. Vladui Rama
nauskui už visą rūpestį ir pagalbą, suteiktą mums, 
mūsų skausmo valandoje. Gydytojų ponioms, ypa
tingai p.p. Brazaitienei, Juodėnienei, Martusevi- 
čienei, Ramanauskienei, Skrinskienei ir Sabatai- 
tienei, inž. P. žiūrini, dr. Miliauskui ir dr. Rama
nauskui už pasakytą paskutinį atsisveikinimo žo
dį. Visiems, prisiuntusiems gėles, aukojusiems šv. 
Mišioms, pareiškusiems Mirusiojo šeimai užuojau
tą laikraščiuose, laiškais ir telegramomis, visiems 
asmeniškai atsilankusiems ir palydėjusiems į am
žiną poilsio vietą ir kiekvienam, kuris vienokiu ar 
kitokiu būdu prisiminė ar prisidėjo prie A. A. mū
sų brangatis vyro ir tėvelio laidotuvių, iš širdies 
dėkojame.

Serafiną Sukarevičienė, 
dukros, žentai ir 
broliai: Petras ir Antanas

me, kuris įvyks lapkričio 
mėnesio pabaigoj. Ji pasi
rinko temą apie Lietuvą.
• Lietuvos Atsiminimų ra
dijas, vadovaujamas Jokū
bo Stuko New Yorke, buvo 
įvedęs kiekvieną šeštadienį 
transliacijas ir mūsų ma
žiesiems klausyt ojams, 
kviesdamas tėvus pareikšti 
savo pageidavimus. Tačiau, 
nesulaukęs iš mažųjų nei iš 
tėvų jokios reakcijos, vėl 
panaikino.

E. CHICAGO
BALFo rudens parengimas

Balfo 95 skyriaus valdy
ba ruošia rudeninį parengi
mą su menine programa ir 
kitomis į v a i r ė n ybėmis. 
Įvyksta lapkričio 5 d., 3 vai. 
p. p. šv. Pranciškaus lietu
vių parapijos salėje, Har- 
bor, Indiana.

Po meninės programos 
bus šokiai, veiks turtingas 
lietuviškų valgių bufetas su 
gaivinančiais gėrimais ir ki
ti patogumai.

Maloniai kviečiame visus 
apylinkės gyventojus gau
siai dalyvauti parengime, 
kur turėsite progos smagiai 
praleisti laiką ir savo atsi
lankymu paremsite Balfo 
šalpos darbą.

Beverly Shores, Ind. Lietuvių Klubas spalio 7 d. buvo suruošęs balių, kuriame dalyvavo apie 170 
svečių. Meninę programą išpildė solistai Nerija Linkevičiūtė ir Stasys Baras, akomponuojant P. Mote- 
kaičiui. Balius praėjo su dideliu pasisekimu. Du vietiniai amerikiečių laikraščiai įdėjo baliaus ir nau
josios klubo valdybos nuotraukas ir nesigailėjo komplimentų solistams. Nuotraukoje naujoji Lietuvių 
Klubo valdyba. Sėdi iš kairės: Liudas Arbas, Zigmas Jonynas, pirm. Petras Rulis, Erįka Masiulienė, 
dr. Antanas Juozaitis ir Petras Blozis.

Solistai Nerija Linkevičiūtė ir Stasys Baras spalio 7 d. išpildę 
meninę programą Beverly Shores Lietuvių Klubo baliuje. Solistė 
Nerija Linkevičiūtė spalio 28 d. dainuos Chicagoje Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos skyrių ruošiamame rudens baliuje.

PHILADELPHIA

Jaunieji tautininkai 
atšventė 2-jų metų 

veiklos sukaktį 
Spalio 7 d. Jaunieji tauti

ninkai turėjo viešą pasiro-
dymą-koncertą. Pasirodymo 
egzaminus išlaikė gerai, tik, 
deja, vyresnieji apsileido. 
Mažai jų buvo salėje, net ir 
pačių tautininkų. Taigi sie
lojamės jaunimu, o kai jie 
dirba — jų nematome. Jų 
programa, nors buvo neilga,

bet įdomi ir gera. Gal kal
tas ir laikas, o ir garsini
mas buvo trumpas. Mat, 
spalio 7 d. buvo numatyta 
New Yorko grupės, vado
vaujamos V. Valiuko, pasta
tyti K. Ostrausko ”Kanarė- 
lę”. Deja, įvykusi auto ka
tastrofa, atsiliepė ir Phila- 
delphijoje. Kanarėlės akto
rė L. Vasiliauskaitė buvo 
sunkiai sužeista. Tai ir tas 
pastatymas atidėtas vėles
niam laikui, o Jaunieji tau
tininkai tada išėjo su sa
vuoju.

Prieš koncertą, dviejų me-

tų sukakties proga, gražų 
žodį tarė Tautinės S-gos 
skyriaus pirm. J. česonis. 
Labai gražiai ir sunkius da
lykus pasmuikavo B. Pum- 
polytė. Pianinu skambino 
A. Kaulinytė ir B. Banevi
čiūtė. Jų skambinimas pui
kus, tik pianinas tai jau 
tikrai blogas. Eilėraščius 
sakė D. Valiūtė ir G. Mita- 
laitė. Gražiai ir su įsijauti
mu padainavo Philadelphi- 
ją apleidžianti dainininkė 
Z. Kalvaitienė-čikotaitė. Ji 
išvyksta į Los Angeles.

Z. Kalvaitienė dainos me
no mokėsi pas solistę J. Au- 
gaitytę. Tikimės, kad jau
nosios solistės gražų balse
lį dar išgirsime ir Philadel- 
phijoje.

Smuikininkei ir daininin
kei akompanavo A. Kauli
nytė.

Bostono Lietuvių Moterų Klubas neseniai Tautinės Sąjungos namuo
se buvo suruošęs dail. Janinos Paukštienės darbų parodą. Nuo
traukoje klubo valdybos narės su dailininke. Iš kairės: Karosienė, 
Kubilienė, dail. Paukštienė, Galinienė ir Manomaitienė.

R. Bričkaus nuotrauka

Amerikos Lietuvių Tautinės S-gos Chicagos, 
Cicero ir East Chicagos skyriai spalio 28 d., 7:30 
vai. vak. Balio Pakšto svetainėje, 2801 W. 38 St. 
(kampas Californijos ir 38-g-vių) ruošia linksmą 
ir nuotaikingą

RUDENS BALIU
Programoje dalyvauja:

solistė — NERIJA LINKEVIČIŪTĖ, 
pianistas — ALVYDAS VASAITIS, 
aktorė — EGLĖ VILUTIENĖ, 
beletristas — JONAS VAIČIŪNAS.

Solistei N. Linkevičiūtei akompa
nuos — Algis Šimkus. Veiks bufetas su 
gėrimais ir skaniais užkandžiais, šokiams gros B. 
Pakšto orkestras.

Įėjimo mokestis — $2.50. Staliukai po 4, 6, 
8 ir 10 asm.

Bilietus iš anksto galima užsisakyti:
A. Janukaitis — tel. HE 4-6204 (nuo 5 vai. vak.), 
St. Šiaučiūnas — tel. HE 4-1979 (iki 2 vai. p. p.),
B. Pakštas — tel. YA 7-8722 (visą dieną). 
Spalio mėn. 28 d. prie įėjimo.

Chicagos lietuviškoji visuomenė kviečiama 
šiame baliuje dalyvauti ir linksmai praleisti ru
dens vakarą.

Skyriaus Valdyba

Bendrai paėmus, nors pa
rengimas buvo nelabai 
skaitlingas, bet jaukus.

Jaunųjų tautininkų val
dybą šiais metais sudaro: 
pirm. J. Matonis, vicepirm. 
V. P. Mitalas, sekr. B. Ba
nevičiūtė ir nariai: B. Pum- 
polytė, N. Bakuckaitė ir D. 
Valiūtė.

Solistės Juzės Augaitytės 
mokinių koncertas

Spalio 28 d., šeštadienį, 
8 vai. vak., 1906 Ritten- 
house Sųuare (tarp Walnut 
ir Locust g.) Ethical Socie- 
ty salėje, įvyksta Juzės Au
gaitytės dainavimo studijos 
mokinių koncertas. Daly
vauja: A. Dėl Borello, A. 
Berzinš, G. Kalviškis, O. 
Matijošaitytė ir R. Naso. 
Reikėtų ir jų troškimus, 
siekti dainos meno, paremti 
atsilankant į jų metinį kon
certą.

Tenka pasidžiaugti, kad 
sol. J. Augaitytė, kasmet 
suruošia tokius koncertus.
Tik gaila, kad lietuvių, be
sidominčių daina, maža.

Sol. J. Augaitytė, be dar
bo savo studijoje, dažnai 
su dainomis aplanko ir ki
tas kolonijas, štai rugsėjo
23 d. dainavo Asbury Park, 
spalio 8 d. Baltimorėje, o 
spalio 14 d. Waterburyje.

Susirgo J. Bakuckas
A. L. T. Sgos Philadelphi- 

jos skyriaus valdybos na
rys J. Bakuckas sunkiau 
serga ir paguldytas į ligo
ninę. M<

Paraginklt savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Medelline Kolumbijoje, spalio 1 d. po ilgos ligos mirė Dr. Felikso 
Proscevičiaus žmona Johana, sulaukusi 77 metų amžiaus. Laidotuvių 
apeigas atliko kun. Tamošiūnas. Prie karsto (su akiniais) dr. 
F. Proscevičius. Amerikoje, Brooklyne, gyvena jų duktė rašytoja 
VL Brazaitienė.
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