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KOMUNISTŲ valdomuose 

kraštuose paskutiniu laiku gi
mimų skaičius mažėja. Jis 
taip smarkiai krito, kad ko
munistų ideologai rimtai su- 
sii'ūpino.

Priežastis tam aiški: mo
terys perdaug užimtos darbu, 
dažnai labai sunkiu. Dėl po
litinių priežasčių valstybė per 
skiria šeimas, atima ir atito
lina iš jų vaikus, kad išauk- 
lėjus gerais komunistais - so
cialistiniais robotais.

Tik vienas kraštas komunis 
tiniame bloke sudaro išimtį. 
Tai komunistinė Kinija. Jos 
gyventojų skaičius, dabar sie
kiąs 700 milijonų, už dvide
šimt metų, jei gimimai tęs
tųsi tokiu ritmu, siektų bilijo
ną...

Kas atsitiks tada, jei jau 
šiandien Kinija nebegali iš
maitinti savo gyventojų?.

•
KINIJA prieš penketą metų 

bandė įvesti gimimų kontrolę. 
Profesoriui Ma buvo pavesta 
rūpintis tuo reikalu. Bet pirm 
negu kontrolė buvo pradėta 
vykdyti, partijos centro komi
tetas pakeitė nuomonę nes 1958 
metais "šuolio pirmyn" planas 
pareikalavo daug darbininkų ir 
kareivių. Prof. Ma buvo nuša
lintas ir kinietės buvo ragina
mos gimdyti kuo daugiau vai
kų. Būti gausingos šeimos mo
tina buvo laikoma garbe. Vals
tybė griebė iš motinų rankų 
kiekvieną vaiką, kad išauklė- 
jus jį pasaulinei revoliucijai.

Bet greit Pekinas pamatė, 
kad toms naujoms burnoms 
papenėti neturi užtenkamai 
ryžių, o ideologiniais šūkiais 
niekas nebūna sotus.

Blogas derlius, ekonominis 
chaosas, nesutarimai suSovie 
tų Sąjunga ir kiti nepasiseki
mai privedė prie mizerijos ir 
partija turėjo padaryti naują 
posūkį.

•
DABAR kinietėms mote

rims uždrausta tuoktis nesu
laukus 26 metų amžiaus, o vy
rams - 23. Susituokusiems lei
džiama turėti vaikų tik po 5 
metų vedybinio gyvenimo.

Oficiali komunistų propagan 
da skelbia: "Vaikai trukdo dar 
bui ir neleidžia tėvams poli
tiškai apsišviesti, kas yra bū
tina. Gausingos šeimos suda
ro valstybei naštą ir kliudo 
pažangai."

Nežiūrint paskelbtos gimi
mų kontrolės, maisto produk
tų trukumas Kinijoje didelis. 
Tad prieš komunistinį reži
mą kyla neorganizuotas spon
taniškas pasipriešinimas, 
ypač iš tų, kurie turi dideles 
šeimas.

Šis pasipriešinimas darosi 
pavojingas komunistinei sis
temai ir Mao TseTungasban
do liaudies pyktį nukreipti 
prieš Formozą ir laisvąjį pa
saulį. SU savo atomine bomba 
ir milijonais alkanų jis tikisi 
iš laisvojo psaulio išgauti 
jam palankių koncesijų.

DABARTINE situacija Kini
joje yra tik laikino pobūdžio,- 
aiškina HsingTaisung savo tė
vui.

- O kada mes pasieksime ga 
lutinį pastovumą?

- Už dešimt metų.
- Už dešimt metų? Kaip pui

ku...
- Ar tave tai džiugina?
- Aišku, nes aš myliu gyve

nimą ir geriau badu mirti už 
dešimt metų, negu dabar!

(vg)

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO Į

* JTO DIPLOMATAI NEABE
JOJA, kad Berlyno klausimas bus 
iškeltas artėjančioje JTO visu
mos serijoje.

* PREZIDENTAS KENNEDY 
pareikalavo teisę pašaukti 
150.000 rezervistų Kongresui iš
vykstant ilgesnių atostogų. Da
bartinė pasaulio situacija (Ku
bos ir kt. įvykiai) reikalauja, kad 
Prezidentas turėtų pakankamai
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De Gaulle piršlybos Vokietijoje
Aukštasis prancūzas siūlo sudaryti glaudesnius santykius, tuo tarpu vokie

čiai tikisi tvirtų vedybų be divorso galimybės. - Už savo meilę de Gaulle rei
kalauja pagelbos pasidaryti atominę bombą, nes amerikiečiai esą nepatikimi 
ir kariausią tik iki paskutinio vokiečio ir lenko išnaikinimo...

Charles de Gaulle, pereitą sa
vaitę viešėjo Vokietijoje, kur bu
vo labai širdingai sutiktas. Ir de 
Gaulle nesigaili komplimentų vo
kiečiams, pasak jo net Hitleris 
siekęs gero tikslo - suvienyti 
Europą - tik blogomis priemo
nėmis. To paties tikslo dabar 
siekia de Gaulle, to paties nori 
vokiečiai, tačiau patį tą tikslą - 
Europą - de Gaulle ir vokiečiai 
įsivaizduoja skirtingai. Vokie
čiai - tam pritaria visos jų par- 
tijos - norėtų matyti tvirtą Va
karų Europos politinę sąjungą 
su ministerių kabinetu ir parla
mentu. Toji sąjunga ilgainiui tu
rėtų visai suvirškinti ją sudariu 
sias tautines valstybes. Tuo tar
pu de Gaulle Europą kitaip įsi
vaizduoja. Buv. Prancūzijos mi- 

galios, esant reikalui, panau
doti didesnius kariuomenės re
zervus.

* PRANCŪZUOS PREZIDEN
TAS DE GAULLE, savo viešna
gės Vak, Vokietijoje metu pareiš
kė siekiąs abiejų kraštų kariuo
menių "organiško bendradarbia
vimo". JAV spauda aiškina, kad 
Vokietija, neturėdama teisių pa
čiai gamintis atominių ginklų, 
yra de Gaulle viliojama remti 
jį finansinėmis priemonėmis 
siekiant atominio apsiginklavi
mo.

* PRANCŪZUOS VYRIAUSY
BĖ pranešė pagavusi dalyvius 
atentato, kurio metu De Gaulle 
vos išvengė mirties.

* JAV IŠŠAUTA RAKETA Ma- 
riner 2 veikia toliau be priekaiš 
tų ir gruodžio 14 d. ji turėtų bū
ti 9.000 mylių nuo Veneros. Ra- 
dio signalai su norimais atsiek
ti daviniais ateina normaliai.

Raketos veikimas ir tolimesnė 
kelionė erdvėje laikoma JAV tech
nologijos ir erdvės mokslų 
triumfu.

* BUVĘS FBI DIREKTORIUS 
J. EDGAR HOOVER spalių mėn. 
pasirodys su nauja knyga apie 
komunizmą. Knyga bus pritaiky
ta studentams ir vidut. lygio skai 
tytojams.

* REPUBLIKONŲ VADOVYBĖ 
LAIKO, kad JAV propaganda ne
išnaudoja galimybių patiekti pa
sauliui žinių apie "gėdos sieną" 
Berlyne. Savo laiške Preziden
tui Kennedy jie reikalauja dides
nių pastangų "pasakyti tiesai apie 
barbarišką komunistų elgesį" 
Berlyne.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
nisterio pirmininko Mendes- 
France apibudinimu de Gaulle Eu
ropos samprata skamba taip: 
"Tai- būtų sąjunga valstybių, ku
rios lieka nepriklausomos; jų 
atstovai laikas nuo laiko susirink
tų ir stengtųsi rasti bendrus vien
balsius sprendimus. Jei tai nepa
sisektų, kiekviena liktų prie sa
vo nuomonės ir nieko nebūtų nu
tarta".

Pats de Gaulle savo Europos 
sampratos visai aiškiai dar ne
suformulavo, tačiau iš esmės ji 
nelabai skirtųsi nuo Mendes- 
France, išskyrus tik vieną mo
mentą. Anot de Gaulle šiuo at
veju yra svarbiau tarpusavio mei
lė, negu šalti sutarties paragra
fai. Dėl tos meilės Vokietija, ūki
niai stipriausia Europos valsty
bė, turėtų padėti Prancūzijai įsi
gyti atominių ginklų arsenalą. To
kius arsenalus šiandien jau turi 
amerikiečiai ir sovietai, ir tai 
tokio didumo, kad savo priešus 
galėtų net kolioliką kartų sunai
kinti. De Gaulle apetitas yra ma
žesnis, jis nori prancūzams tik 
tiek bombų, kiek užtektų Sovie
tų Sąjungą tik vieną kartą su
naikinti. Bet kodėl vokiečiai vien 
iš meilės jam turėtų padėti įsi
gyti tų bombų?

De Gaulle yra įsitikinęs, kad 
praktiškai tarp JAV ir Sovietų 
Sąjungos jau šiandien galioja ne
pasirašytas susitarimas, arba 
prie jo labai sparčiai einama, 
konflikto atveju nevartoti atomi
nių ginklų, o jei jau konflikt< 
eiga priverstų jų griebtis, juos 
pavartoti tik daugiau ar mažiau 
kariniams tikslams sunaikinti - 
tiekimo kelius Vokietijoje ir Len. 
kijo j e. Tokiu būdu naikinant Vo
kietiją ir Lenkiją bei Čekoslo
vakiją dar būtų šiek tiek laiko 
dar kartą pabandyti susitarti dėl 
taikos. Akivaizdoje tokios gali
mybės Europai reikia arba pa
čiai įsigyti atominių ginklų, kad 
nepriklausius nuo Washingtono 
malonės, arba ieškoti kokio nors 
kelio, kad ir amerikiečiams ir 
sovietams neapsimokėtų rung
tis dėl viešpatavimo bei įtakos 
Europoje. De Gaulle yra įsitiki
nęs, kad Kennedy administraci
ja, jei klausimas visai rimtai iš
kiltų į totalinį karą dėl Europos 
reikalų, kaip pvz. dėl Berlyno, 
neitų. Kad tokiai pažiūrai pasi
priešinus, o jai paremti yra pa
kankamai dabartinės Washingto- 
no administracijos įtakingų vyrų 
pareiškimų, prezidentas Kenne
dy prieš pat de Gaulle vizitą Vo
kietijos kancleriui Konradui Aden 

M a o: - Musų tauta reikalinga palaikymo!...

aueriui parašė laišką, kuriame 
pažada visos JAV atominės ga
lybės paramą ir Vakarų Vokie
tijos ir Vakarų Berlyno saugu
mui.

De Gaulle į tokį laišką gali 
atsikirsti, kad darbai rodo ne 
tai, ką žodžiai sako. Amerikie
čiai nesigaili jokių nuolaidų dėl 
atominės energijos bandymo kon 
trolės, jei tai - o dėl to. dabar 
deramasi Ženevoje - privestų 
prie atominių ginklų monopolio 
amerikiečių ir sovietų rankose. 
Amerikiečių atominės politikos 
tikslas esąs neleisti kitom vals 
tybėm, išskyrus JAV (ir D. Bri
taniją) bei Sovietų Sąjungą įsi
gyti tų bombų. Washingtone ma
noma, kad Chruščiovas su tuo tu 
rėtų sutikti, nes jam būtų nema
lonus Kinijos apsiginklavimas ato. 
miniais ginklais.

Ir de Gaulle spekuliuoja Kini
jos gręsme Sovietų Sąjungai. Jei 
Europa, skaityk Prancūzija, tu
rėtų nuosavų atominių ginklų, 
Chruščiovas turėtų ilgesniam lai
kui nusiraminti. Per tą laiką ir 
Raudonoji Kinija įsigytų atominių 
ginklų ir nuo tada Chruščiovas 
ar jo įpėdinis turėtų atsigręžti 
į rytus ir ... ieškoti pagalbos Va 
karuose. Tada nesunku būtų iš
spręsti Berlyno problemą Vaka 
rams priimtina prasme, nes ir 
Sovietų Sąjunga tada atsimintų 
esanti tik Rusija... tada išsipil
dytų ir de Gaulle dabar dažnai 
mistiškai kartojama svajonė apie 
Europą ’ nuo Atlanto iki Uralo’. 
Tų de Gaulle svajonių išsipildy
mui tereikia vieno mažmožio - 
atominių ginklų arsenalo Pran
cūzijai. Ji pati jo negali pasiga
minti, jai reikalinga vokiečių tal
ka, bet tie |iiepaisant visos meilės 
Jungtinės Europos idėjai, turi 
tam tikrų abejonių.

Visų pirma, pradėjus eiti tuo 
keliu, ir JAV ir D. Britainija 
atsikratytų bet kokios atsakomy
bės dėl Vakarų Berlyno. Tai ves
tų prie jo visiško praradimo. O 
kas gi tuo atveju, jei sovietų- 
kiniečių santykiai neitų tuo ke
liu, kurį nubrėžė de Gaulle? Kas 
atsitiks už kelių metų, jei ame
rikiečiai naujos Europos poli
tikos paveikti jausis visai neat
sakingi už Europą? De Gaulle 
aiškina, kad tokios galimybės 
nėra, tačiau ne tik vokiečių dau
guma, bet ir labai daug pran
cūzų su tuo nesutinka ir svajo
ja apie glaudesnę sąjungą su D. 
Britanija ir JAV, apie Europos 
sąjungą, kuri turėtų vesti prie 
Atlanto sąjungos. Jei šiandien 
kas pravestų balsavimą, dauguma 
Vokietijoje ir Prancūzijoje tur
būt dar pasisakytų už tokią'per -

KAZYS S. KARPIUS, baigdamas Dirvos redagavimo tretįjį de
šimtmetį, ėmė galvoti apie Dirvos perleidimą kam kitam, kad ji 
ir toliau pasiliktų Amerikos lietuvių tautininkų srovės tarnyboje. 
Naujieji savininkai ir redaktoriai K. S. Karpiaus neapvylė, šian
dien Dirva išaugo į tvirtą tautinės srovės laikraštį, išeinantį tris 
kartus savaitėje. V. Gedgaudo nuotrauka

VILTIES DRAUGIJA PRADEDA 
ANTRAI) DEŠIMTMETĮ

VILTIES Draugija, arba, ta
riant pilnu vardu, -- Amerikos 
Lietuvių Spaudos ir Radijo Drau. 
gija Viltis tikrovėje yra Dirvos 
leidyklos organizacinis pavida
las. Ji tą darbą perėmė iš anks
tesnės tos pačios Dirvos leidyk
los, kuri buvo vadinama Ohio Lith
uanian Publishing Company, ar
ba—Ohio Lietuvių (Spaudos) Lei
dimo Bendrovė.

VILTIES steigimo mintis kilo 
1949-50 metais. Apčiuopiamai ji 
pradėta vykdyti 1951 metais (pir
mas įnašininkas-šimtininkas tų 
metų vasarą atsiuntė savo įnašą, 
-- tai buvo inž. Vladas Venckus, 
iš Venezuelos). Formali inkorpo
racija buvo atlikta 1951 m. rugp. 
23. Leidyklos darbo ir piniginių 
atsiskaitymų perėmimas visiems 
su Ohio Publishing Co. reikalų 
turėjusiems asmenims ir įstai
goms formaliai buvo nurodytas 
įvykstąs 1952 metų liepos 1 die
ną. Tad VILTIES Draugijos "gim 
tadienis" buvo "ištysęs", galima 
sakyti, daugiau kaip per poros 
metų laikotarpį. 1952 metų liepos 
1 diena laikytina VILTIES kon
kretaus veikimo pradžios diena, 
nors faktiškas Ohio Publishing 
Co. vardo išnykimas ir VILTIES 
vardo įsigalėjimas toj vietoj, be 
abejo, truko dar mėnesį kitą. 
Tad šis metas yra VILTIES Drau 
gijos praktinio veikimo 
antrojo dešimtmečio pradžia.

Rugsėjo mėnesio 29-30 d. Cle 
velande bus Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Tarybos ir sky 
rių pirmininkų konferencija, ku
rioje, tarp ko kita, numatoma in- 
formuotis bei kalbėtis ir apie 
VILTIES Draugijos veikimą. Ry
šium so tokio sukaktuviško slenks
čio peržengimu ir numatomu pa
sitarimu susidaro proga per
žvelgti VILTIES ligi šiol nueitą 
kelią.

spektyvą, o ne de Gaulle perša
mą. Vienintėlis kas jaučia senti
mento grynai Europai, prancūzų- 
vokiečių vadovaujamai, be britų 
ir amerikiečių kišimosi į jos 
reikalus, yra kancleris dr. Kon
radas Adenaueris. Bet ir jis no
rėtų daugiau formalės Vakarų 
Europos sąjungos, o ne de Gaul
le peršamo laisvos meilės san
tykiavimo. Kartu jis nori ir ge
resnių santykių su amerikiečiais. 
Be to, jam jau 86 metai. Ir de 
Gaulle jau turi 71 metus, prieš 
jo gyvybę kęsinasi ne tik jo pa
ties amžius, bet ir kai kurie jo 
tautiečiai. Jiems abiems mirus, 
romantinė katalikiškos Vakarų 
Europos santarvės svajonė ne
teks savo svarbiausių globėjų. 
Už tat vilčių, kad šį rudenį - 
abejų valstybių vyrų gyvenimo ru
denį - bus galima padaryti kokių 
praktiškų žingsnių tai svajonei 
įvykdyti, yra labai nedaug.

Lietuvių laikraštijos istorijo
je, kaip Lietuvoj, taip ir išeivi
joj, beveik nematyti buvus gry
nai komerciniais pagrindais lei
džiamų laikraščių. Jei daugelį 
laikraščių ir leido ar leidžia 
savo finansine atsakomybe paski
ri asmenys, šeimos ar komer
cinio pobūdžio bendrovės, joks 
lietuviškas laikraštis nėra pa
siekęs tokios padėties, kurioje 
jis duotų pastovaus pelno ir veik
tų, kaip apsimokanti, normaliai 
pelninga komercinė institucija. 
Jei ir buvo atvejų, kur tokia pa
dėtis laikraščio leidime buvo lyg 
ir besusidaranti, tai neilgam. Pap. 
rastai lietuviškas laikraštis lai
kosi (beveik niekad neklesti), 
naudodamasis už formalios lei
dyklos stovinčia ta ar ta visuome
nine, tam tikrų idėjinių tikslų 
siekiančia bei toms idėjoms 
skleisti laikraštį palaikančia gru 
pe, srove, organizacija. Viena ki
ta buvusi ar dar lyg ir tebeesama 
išimtis šios taisyklės nesugriau
na.

Dirva, galima sakyti, niekad 
nebuvo išimtis iš. šios taisyklės, 
nors jos leidimo organizacinė for
ma nuo pat įsteigimo 1916 m. li
gi 1952 metų, tai yra, 36 metus bu
vo privataus, komercinio pobū
džio. Būtent, finansiniai reikalai 
(drauge su pelnais ar nuostoliais) 
buvo tik nedidelio skaičiaus da- 
lininkų-savininkų dispozicijoje, 
bet aplink Dirvą visą laiką spie
tėsi Amerikos lietuvių tautininkų 
(seniau dar ir tautiečiais besi
vadinusių) srovė. Tokia intencija 
ir valia buvo pagrindinio Dirvos 
leidyklos (Ohio Lithuanian Pub
lishing Co.) steigėjo ir didžiau
sio dalininko Bartoševičiaus, ku
rios ištikimai laikėsi ir pirmie
ji Dirvos redaktoriai,Jokubynas, 
Gedminas, ir ypač, patvariai, iš
tisą 30 metų, steigėjui seniai mi
rus, laikėsi redaktorius (tapęs ir 
pagrindiniu dalininku-savininku) 
K.S. Karpius.

Kai jis, Karpius, trečią de
šimtmetį Dirvoje baigdamas, 
ėmė galvoti apie Dirvos perlei
dimą kam kitam, jis nepasi
naudojo progomis perleisti (par
duoti) ją nei į kurios kitos lie
tuvių visuomeninės srovės ran
kas, nei kitataučiams pirkėjams 
(kurie, žinoma galėjo būti suin
teresuoti ne laikraščio, o tik jo 
turimų rinkyklos įrenginių pir
kimu), nors jis galėjo taip pa
daryti nevaržomas, kadangi buvo 
apie 95% įmonės savininkas, o 
keli dar tebegyvi smulkūs da
lininkai faktiškai neberodė susi
domėjimo jų dalių likimu (Dir
va neturėjo tokio pelno, iš ku
rio būtų buvę galima mokėti ap
čiuopiami dividendai dalinin
kams). K.S. Karpius dairėsi, kam 
būtų galima perleisti Dirvą, taip 
kad ji ir toliau pasiliktų Ameri
kos lietuviųtautininkų srovės (tuo 
metu pradėjusios pasipildyti nau
jomis jėgomis) tarnyboje. Zino-

(Nukelta į 4 psl.)
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Dail. J. Bagdono kūrinių parodos Bostone atidaryme kalba dail. V. K. Vizgirda.
B. Kerbelienės nuotrauka

JUOZO BAGDONO KURINIŲ PARODA BOSTONE
Viktoro Vizgirdos pasisakymas apie moderniąją dailę

tapo tarptautine kalba ir 
krastutiniausios dailės 
kaip abstraktinis dailės 
šiandien yra jau univer-

Gana dažnai dabar išgirstame 
posakių, kad mūsų gyvenamo lai
ko žmogaus dvasia yra pavargusi 
ir pakrikusi. Gal aš klystu, bet 
kartais susidaro įspūdis, kad to
ji "dvasia be vietos” ypač ryškiai 
save atspindi vadinamam abs
traktiniam dailės mene.

Mūsų dail. Juozas Bagdonas 
pradėjęs reikštis Nepr. Lietuvos 
saulėleidy buvo žinomas, kaip 
stiprus ir savaimingas tapytojas, 
aiškiai palinkęs į impresionizmą. 
Dabar jis pasinėrė į abstraktinės 
tapybos vandenis. Tuo požiūriu 
dail. J. Bagdonas yra daugiau 
tarptautinis, negu savas, lietuviš
kas. Jo dabartinėj kūryboj ataidi 
nemaža tokių abstraktinės dailės 
formų, brūkšnių ir linijų, kurių 
apstu ir kitų tos srovės daili
ninkų tapyboj.

Pats dail. J. Bagdonas, kalbė
damas su Keleivio bendradarbiu 

* prieš parodos atidarymą Bosto
ne, taip pasisakė: "Kaip ir pe
reitų epochų, taip ir šio laiko
tarpio meno kūryba yra šių die
nų žmogaus vidaus veidrodis. 
Žmogus, kuris staptelėjo ir gi
liai susimąstė, kuris išgyvena 
savyje aštrų gėrio ir blogio kon
fliktą, kuris turi apsispręsti, ar 
už materialinę gerovę ir pato
gumus, vedančius į sunykimo 
galimybes, ar už dvasinį pasau
lį, už grožį, gėrį, kilniosios pri
gimties dalies pergalę. Tokiam 
pat konflikte ir jo menas, kon
flikte su savim bei jį kuriančiu 
žmogum. Prieš jį kyla problema, 
ar grįžti prie žmogaus fizinės 
struktūros, jo aplinkos ir norų 
lėkšto vaizdavimo ir saldaus pa
taikavimo, ar - teptuku, žodžiu 
ir muzikos garsais gręžtis į jo 
dvasinį vidų, į jo pasąmonės gi
lybę, kaip 
naujos ir

į jūros dugną, pilną 
nematytos gyvybės."

Tarti žodžiai sako, kad dail. 
J. Bagdonas tiki į tą dailės me
no srovę, kuri jį pagavo ir neša 
per šių dienų apsiniaukusį gyve
nimą.

Dail. Viktoras V i z g i r d a, pa
sakęs pagrindinę kalbą J. Bagdo
no kūrinių parodos atidaryme Bos 
tone, rugpiūčio 31 d. vakare, kiek 
plačiau palietė moderninio dailės 
meno problemas. Didesnę jo kal
bos dalį čia cituojame ištisai:

"Dabarties laikais jau galima 
suprasti, kad dailės mene, kuris 
per pastaruosius 50 metų sukėlė 
tiek daug kontroversijų, visiš
kai skirtingų ir dažnai viena ki
tai prieštaraujančių, srovių su
pratimui ir įvertinimui kiekvie
nu atveju yra reikalingas ir vi
siškai skirtingas kritikos žvilgs
nis. Jeigu praeities mene, kurio 
pradžios joks mokslas nepajėgus 
dar įžiūrėti, mes randame bend
rų bruožų, kurie davė pagrindo 
nustatyti kriterijųkas yra menas, 
tai dabarties polėkiai plastiniame 
mene daugumą tų dogmų sugrio
vė. Vienok tai dar nereiškia, kad 
XX a. dailė yra visiškai nutrauku
si ryšius su praeitimi. Dabarties 
dailėj, kokia ji bebūtų, susipina 
visų srovių, visų praeities mo
kyklų ir visų tautų kūrybinių lai
mėjimų palikimas. Atidžiau Pa
studijavus kūrybą tokių dailinin
kų, kaip Picasso ar Paul Kle, 
kartais galima teigti, kad jų dar
bai kai kuriuo požiūriu yra dau
giau artimi Bizantiniam dailės 
menui, negu dabarties abstrak
tinei dailei.

Filosofiniu požiūriu, o filoso
fija moderniam žmogui kartais 
yra jo tikėjimas, moderninė dai
lė yra realybės paneigimas ir 
ieškojimas išraiškos anapus re
alizmo, ieškojimas išraiškos mis
tiniame pasaulyje,.kuriuo mes

nepasitikim dar tiek, kad galė
tume jį vadinti tikrove.

Gal nereiktų klausti, kodėl XX 
a. žmogus bėga nuo realizmo.

formos 
pačios 
srovės, 
menas, 
Salios.

Studijuodami dabarties gyveni
mo ekonominius, socialinius, po
litinius ir dvasinius elementus, 
matome, kad dailė neina šalia to 
gyvenimo, t.y. kitu keliu. Jis yra 
tiesioginiai veikiamas tų fakto
rių. Dabarties dailininkas, kaip 
ir visais laikais, yra natūraliai, 
biologiniai ir nesąmoningai į- 
jungtas į gyvenimą ir jo kūryba 
neišvengiamai yra to gyvenimo at
spindys. Y ra natūralu, kad vienai 
ypač charakteringai mūsų epo
chos mąstymo formai - egzisten
cializmui - atsako ir dabarties 
dailės įvairios srovės.

Labai originali dailės srovė 
gal yra surrealizmas - daugiau
sia dramatinis realizmas, kuris 
iki pasišlykštėjimo ir tikrai ab
surdiškose situacijose ėmėsi 
vaizduoti dvasiniai apnuogintą 
gyvenimą, žmogaus skurdą ir 
kančias.

Kita srovė-taibedaiktinisdai
lės menas, per kurį žmogus sten
giasi pabėgti nuo dabarties pa
saulio netikrovės ir nesaugumo, 
kurdamas visiškai naują savo vi
dinės realybės pasaulį. Bedaikti
nis arba abstraktinis dailės me
nas yra atsipalaidavimas nuo sur- 
realizmo. Jis iškilo, kaip stip
rios ir konstruktyvios formos jė
ga, prieš impresijonistų elegan

J. BAGDONAS Kompozicija (aliejus)

daugiau laisvės ir galimybių, ne
gu daiktinis surrealizmas.

Įvedimas į abstraktinės tapy
bos techniką naujų plastinių me- 
džiagų-smėlio, metalo, geležies 
laužo ir kitko, suteikia abstrak
tinei formai neriboto įvairumo ir 
todėl abstraktinės tapybos jėga 
gali būti daug stipresnė. Abstrak
tinė forma, neturėdama ryšio 
su medžiagine realybe, daugiau at
sako dabarties dailininko vaizduo
tės polėkiams. Bedaiktinis menas 
yra ideali priemonė supernatū- 
raliom ir dvasinėm idėjom reikš
ti.

Dabarties dailės meno aptari
mas ir kritika turi eiti drauge su 
moderninio žmogaus tragiškos 
padėties samprata. Paneigimas 
dabarties dailės yra paneigimas 
laiko ir aplinkos, kur mes gyve
name.

Bedaiktinis menas nėra re
voliucinis. Jis neatsirado stai
ga perversmo keliu. Pradedant 
impresijonizmu, per kubizmą, 
neo-realizmą, konstruktivizmą 
ir futurizmą prieita iki visiško 
regimo pasaulio formų paneigi
mo.

Dailininkas ėmėsi ieškoti nau
jų išraiškos formų savo vidaus 
nuotaikai vaizduoti. Linijų, plokš
tumų, reljefinės formos ir spalvų 
bedaiktiniais deriniais jis ieško 
naujos kalbos savo jausmams iš
reikšti.

Tos naujos realybės suprati
mui, žinoma, reikia pasiruoši
mo. Į meno pasaulį negalima at
važiuoti, kaip turistui į svetimą 
kraštą ir grožėtis nematytom 
keistenybėm.

Žmogui, kuris nesuprato ku
bizmo, Picasso pasakė: "jeigu 
jūs skaitot anglišką knygą, ne
mokėdami anglų kalbos, tai jūs 
nieko negalit suprasti, bet tai dar 
nereiškia, kad toje knygoje nie
ko neparašyta". Papildant tuos 
žodžius, dar reikia pasakyti, kad 
mokėjimas skaityti dar nereiškia 
mokėjimo vertinti. Tuo tarpu gy
venimo praktikoje dažnai mato
me, kai žiūrovai, dažnai iškarto, 
nustato dailės kūrinio vertę tar
dami, kad jis labai geras ar nie
kam tikęs, ištikro nesugebėdami 
jo nei suprasti, nei vertinti.

Apgailestaudami savo vargingą 
patyrimą, turime aiškintis, kad 
pasikeitė žmogaus prigimtyje am
žių bėgyje, ką galima išjungti ir 
ko negalima išjungti iš mūsų jaus
minio aparato, kad vėl galėtu
mėm grįžti prie pradinio šaltinio, 
prie primityvių piešinių grotose, 
kurie yra simboliai pirmykščio 
žmogaus pergyvenimų ir kurių 
kalba gali mums padėti suprasti 
ir dabarties dailės kūrybą.

Neteisingas priėjimas prie 
dailės kūrinio, o kartais ir per- 
didelis žinojimas, kliudo kūrybos 
supratimą. Apžiūrint šią parodą 
nereiktų perdaug aiškinti, ką ku
ris darbas reiškia. Prisiminus 
savo jaunystę, reikia į visa pa
žiūrėti daugiau vaiko akimis. Tuo
kart jūs gal rasit čia ir gražių 
spalvų, formų, turinio ir min
ties."
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kas dr. Stasys Jasaitis. Ištik- 
i-o prie Bagdono kūrinių parodos 
surengimo Bostone ypač daug 
prisidėjo poetas Antanas Gus
taitis. Dail. J. Bagdonas, at
vykęs čia parodos rengti visą lai
ką ir viešėjo Gustaičių pastogėj.

Bostono lietuviai gausiai daly
vavo parodos atidaryme ir, kiek 
teko patirti, nupirko apie dešim
tį dail. J. Bagdono abstraktinių, 
drobių.

Man asmeniškai būtų šilčiau 
širdy, jei dail. J. Bagdonas būtų 
mažiau tarptautinis, o daugiau sa 
vas, tautinis. Tačiau,būdamas 
varsų muzikas, ir abstraktinės 
dailės mene jis dar gali daug ką 
pasakyti ir giliai save išreikšti. 
Jo darbuose apstu nūdienio žmo
gaus sielos problemų, netgi su 
sėkmingu bandymu apčiuopti erd
vės problemą, kurią dabar mes 
bandom perskrosti.

Bagdono kūriniai vienam gali 
patiktų kitam visai nepatikti, bet 
kaip žemaičiui, leiskim jam tikė
ti seną žemaičių tiesą: "Ne tas 
gražu, kas raudona, o tas gražu, 
kas kam patinka".,.

VISAIS
APDRAUDOS
REIKALAIS,

st. s.

J. BAGDONAS Kompozicija (aliejus)

Moderninio gyvenimo aplinkoje 
yra užtektinai priežasčių, kurios 
verčia žmogų ilgėtis išsiaiškini
mo kai kurių tiesų, kurios jį ka
muoja jau tūkstančius metų. Mo
dernus žmogus, metalo ir plasti
kos mašinų aplinkoje, yra vie
nišas minioje. Visa praeitis ir 
realus pasaulis jau neranda atgar
sio jo sieloje. Atrodo, kad jis 
jau negali gėrėtis grožiu klasiki
nės madonos, kurią sukūrė Re
nesanso kūrėjai ir kurios gyvą 
modelį pats žmogus pajungė ma
šinų vergijai. Dabarties žmogus, 
paskendęs skepticizme, ieško sa
vo idealų abstrakčioje harmoni
joje ir simbolikoj, kuri iškyla iš 
jo pasąmonės.

Moderniniam ir abstraktiniam 
dailės menui pradžią davė vadi
nama Paryžiaus mokykla. Tas 
terminas nėra visai konkretus. 
Paryžiaus mokykla nėra tokia 
vientisa, kaip italų Renesansas 
ar Venecijos mokykla, gotika, 
Barbizono mokykla ar anglų mo
kykla. Visos tos mokyklos yra 
tautinės, tuo tarpu Paryžiaus mo
kykla yra daugiau tarptautinio 
pobūdžio. Kiekvienos tautos dai
lininkas, trumpiau ar ilgiau gy
venęs Paryžiuje ar Prancūzijoje, 
prisidėjęs prie naujų atradimų 
dabarties dailėje, gali priklau
syti Paryžiaus mokyklai. Pary
žiaus mokyklos viena itin svar
bi savybė yra tai, kad ji iškėlė 
dailininko individualybę tautinio 
stiliaus sąskaiton. Naujos dailės

Dail. J. Bagdono kūrinių paro
da f surengta ALTS-gos Bostono 
skyriaus namuose. Ji atidaryta 
rugpiūčio 31 d. ir uždaryta rug
sėjo 8 d. Pačiam dailininkui ge
rai padirbėjus, jo paveikslai pui
kiai eksponuoti, nors jie neturi 
įprastinių rėmų.

Parodos globėjas - L.B. Bos
tono Liet. Kultūros klubas. Ofi-

ciją ir ištižimą. Abstraktinis dai
lės menas yra taip pat ir reakci
ja prieš ekspresijonistų tapybinį 
dezorganizuotumą. Dailininkai 
nusisuko nuo, jų manymu, jau pa
senusio tapymo būdo, kadangi ab- ’cialiai trumpa kalba parodą ati- 
straktinė forma suteikia jiems

kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę

PAULINA
MOZURAITISBENNETT 

Hl 2 4450
642 Meadow Lane Dr. 

Cleveland 24
darė naujasis to klubo pirminin- .

Poetas Faustas Kirša, dail. J. Bagdonas ir rašytojas St. Santvaras su ponia, Bagdono parodos atidary
me. B. Kerbelienės nuotrauka
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TAUTINIO IDEALIZMO KELIU
Tautos sąmonės gyvybės klausimą galima tyrinėti įvairiais požiū

riais. Biologas pagal eugenikos mokslo duomenis ieškos tautos kas-' 
dieninių dvasinių ir fizinių pradų jos tvirtumui kelti.Istorikai ieš
kos istoriniuose žygiuose iškelti tautos garbę ir didybę. Valstybi
ninkas stengsis atskleisti savo tautinės bendruomenės kūrybinį 
nusiteikimą ir parodyti jos dvasinius ir medžiaginius polėkius.

Šie klausimai gerų teoretikų gali būti labai įdomiai paliesti, 
išgvildenti ir išryškinti;

Man rūpi į tautos sąmonės gyvybę pažiūrėti grynai tautiniu po
žiūriu. Žiūrint iš šio taško, tautos gyvybės sąmonę sudaro šie 
pagrindiniai veiksmai: kultūra, tradicijos, papročiai ir tautinis ide
alizmas.

Tautos individualybės turinys geriausiai atsiskleidžia per tauti
nės kultūros pradus. Pagrindiniai tautinės kultūros pradai yra kalba, 
menas ir mokslas. Kalba yra priemonė atskleisti tautos dvasią, paro
dyti sielos pasaulį. Per.kalbą tauta išreiškia savo mintyjimo gilumą. 
Ir, anot kalbininkų - kalba yra priemonė dvasios ir proto sąmonės 
turiniui išreikšti. Kalba yra žmogaus viršujas regimas ženklas. Taigi, 
kas save laiko lietuviu, būtinai privalo mokytis lietuviškai, nes lietu
vių kalba yra mūsų tautos žymė, kuri išskiria mus iš kitų tautų tarpo. 
Šiuo atveju labai svarbu, kad mūsų jaunoji karta gerai išmoktų ir ne
pamirštų savo tėvynės-motinos gimtosios kalbos. Kad jaustų jai meilę 
ir taurų prie jos prisirišimą.

Mūsų tautos praeityje, jos valdovai savo karo žygiais atžymėjo ir 
įamžino Lietuvos vardą. Bet savo likiminės kovos kelyje lietuvių kal
bai nebuvo lemta tapti valstybinio santykiavimo priemone. Ji liko 
kasdieninio lietuvių gyvenimo minčių išreiškėja ir jo buities tarpi
ninkė. Ir tik dėl šitos priežasties lietuviųtauta žiloje senovėje daug ko 
nustojo ir prarado.

Mūsų praeities istorijos lapai rodo, kad lietuviai daug savo kraujo 
ir dvasios turtų atidavė, rytų, pietų ir vakarų kaimynams. Jie mūsų 
tautos kraujuje ir jos būde išaugusiais vaisiais didžiuojasi ir savina- 
si. Prisiminkime Adomą Mickevičių, E. Kantą ir kt. Mūsų tautos dva
sioje, amžiais brandintais kultūros gėlių žiedais, papuošiame sveti
mųjų meno šventyklas. Tai skaudi ir žalinga mūsų praeities klaida. 
Bet ilgų amžių bėgyje lietuvis, kurdamas savo kasdieninio gyvenimo 
buitį, kartu sukūrė didelius lobynus pasakų, dainų ir įvairios tauto
sakos. Savo kasdieninio gyvenimo santykiuose paliko labai daug gra
žių papročių, taurių tradicijų, liaudies šokių ir įvairių kitų meninių 
apraiškų.

Tai yra senos ir garbingos tautos išdava. Tautos, kuri sugebėjo 
savo dvasinę gyvybę išreikšti gražiausiais kūrybos žiedais. Ir šie 
amžių bėgyje sukurti mūsų liaudies dvasiniu turtų lobynai yra puiki 
priemonė išlaikyti mūsų tautos gyvybę ir ją apsaugoti nuo didžiųjų 
pavojų.

Daugelis mokslininkų tvirtina, kad tautinės minties šaknys siekia 
net antikinius laikus, kad tautiškumas yra modernus reiškinys ir kad 
tautiškumo išsivystyme gilią mintį yra įdiegusi žmogaus prigimties 
nemarioji kūryba. Taigi, anot Mažini, tautiškumas yra tai, ką Dievas 
kiekvienai tautai skyrė žmonijos darbe.

Bet man šiuo reikalu daugiau rūpi sustoti prie mūsų lietuviško tau
tiškumo. Mūsų tautiškumas buvo nuspalvintas humanistiniais pradais. 
Jis išaugo iš mūsų tautos individualaus būdo savybių. Todėl jis rėmė
si ne romantizmo mistika, bet gilaus proto galia. Ir šiuo atveju mūsų 
valstybės vyrai siekė ne kitus laisvės vardu pavergti, bet sudaryti 
tinkamas sąlygas, kad lietuviško tautiškumo pavėsyje galėtų tarpti 
ir žydėti mūsų krašto ūkiška ir dvasinė kultūra.

Kalbant apie mūsų tautiškumo dabarties būklę, jo raidą ir ateities 
gaires, reikia turėti mintyje mūsų praeities sunkius istorinius įvykius 
ir išgyvenimus. Mūsų tautos likiminė padėtis yra labai panaši į tuos 
laikus, kada Maironis dainavo:

Tas ne lietuvis, kurs jos būdo, 
Jos žemės dainų nemylės; 
Neverks, kad patys sūnūs žudo, 
Kas verta meilės ir garbės.

Šiandien tėvynėje pasilikusius kankina marksizmo dialektika, griau
nančioji dvasia rausiasi po lietuvių tautos dvasinį lobyną, be gailes
čio naikina tautos išugdytą supratimą apie teisingumą, artimo meilę 
ir pasiaukojimą tėvynei, išprievartauja žmogaus garbę ir sąžinės 
laisvę, be atodairos ruošia mūsų tautą galutiniam išnykimo kapiny
nui. O svetur išklydusius smaugia praktinis materializmas ir skubė
jimas greičiau pamesti lietuviškos dvasios gražų rūbą. Visa tai 
žlugdo mūsų tautinį idealizmą. Pagal Markso mokslą, ateities gyve
nime tautos turėtų išnykti, jų vietoje atsiradus tautiškumo antspalvid 
neturinčiai bendruomenei. Tat šiuo atveju kiekvienas tautiškumo pasi
reiškimas, pagal Markso doktriną yra nepageidaujamas. Tautos savo 
dvasinę kūrybą turi derinti pagal iš anksto suplanuotus dėsnius. Galu
tinoje išvadoje josturi nivėliuotis ir išnykti, kad jų vietoje galėtų atsi
rasti internacionalinė žmonijos masė.

Ir kapitalistinėje santvarkoje yra pavojų žmogui pavirsti be dvasi
niu, gamybos įrankiu. Žmogaus dvasios kūrybiniai pradai palengva 
miršta ir užleidžia vietą materializmo pagimdytam skubėjimo rūpes
čiui ir rytdienos netikrumui.

Šitokioje būklėje žmogaus gražius vidinius nusiteikimus pakeičia 
bedvasinė materializmo aplinka ir beidėjinė rutina. Tik stiprios as
menybės, apsišarvavę geležine valia ir nepalaužiamu ryžtu gali iš
likti nepaliestos. Kiekvieno lietuvio šventa pareiga apsidrausti prieš 
tuos realius pavojus. Jausti didelį atsakomybės jausmą prieš istoriją 
ir mūsų tautos ateitį. Daryti rimtus žygius, kad praktinis materializ
mas nenustelbtų mūsų tautinio idealizmo.

Bet kad visa tai žadintų ir gaivintų mūsų sąmonę reikia, kad mūsų 
likiminės nelaimės vingiuose degtų mūsų dvasioje tautinio idealizmo 
žibintai. Idealizmo, apie kurį dainavo mūsų atgimimo dainius Mairo
nis, gaivinančiais Varpo aidais kėlė iš miego V. Kudirka,ugningais 
žodžiais bylojo Vaižgantas-Tumas ir visa eilė anos gadynės idealis
tų. Jų pranašiški žodžiai pasiekė mūsų tautos gyvybės gelmes, suža
dino mūsų tautos širdyje laisvės ilgesį. Ir per aukas, kančias ir di
delį tautinį idealizmą sužibėjo jų puoselėtas laisvės idealas.

' 'Pavergtas lietuvis tėvynėje jaučia didelę meilę ir pagarbą savo tė
vų kalbai, papročiams ir tradicijoms. Lietuvis išklydęs {platų pasaulį 
turi gyventi tautinio idealizmo dvasia. Šiuo požiūriu mus su tėvynėje 
pasilikusiais jungia vieninga nematomoji jėgos dvasia bendram dar
bui - tautos gyvybei išlaikyti. Todėl lietuviškos minties žmonės, gy
veną laisvame pasaulyje, turi sugebėti išugdyti tautinį idealizmą, ku
ris būtų dinamiškas savo veiklos dvasia ir budrus kovoje dėl mūsų 
tautos laisvės priemonių ir metodų.

, Ign. Andrašiūnas

DAR APIE LIETUVOS ATSTOVI

Ką tik perskaičiau juodom li
nijom apibrauktą Bronio Railos 
"pasiblusinėjimą" pavadintą

"Lietuvos atstovo titulas" ir pa
galvojau pats sau: "Viešpatie, 
ar tam kada kas kur buvo gerai?" 
Iš tikro, norėčiau kada nors ma
tyti Bronio Railos parašytą ra-

LRS suvažiavimo Kanadoje, Wassaga Beach, rugsėjo 1-3 d. prezidiumas. Iš kairės: A. Kuolas, suva
žiavimui ruošti komiteto pirm. H. Žemelis, suvažiavimo pirmininkas K. Kalendra ir sekretorius A. 
Daunys. V. Gedgaudo nuotrauka

LRS PASIRINKO NAUJA VEIKLOS KRYPTĮ
Rezistencinės Santarvės suvažiavimasSėkmingas Lietuvių

Rugsėjo 1-2-3 dienomis, Wa- 
saga Beach, Kanadoje, įvyko pir
mas Lietuvių Rezistencinės San
tarvės Amerikos ir Kanados na
rių suvažiavimas. Šis suvažiavi
mas tiek savo dalyvių skaičiumi, 
tiek priimtais nutarimais, laiko
mas vispusiškai nusisekusiu, nes 
tai pirmasis, po ilgos pertraukos, 
realus žvilgsnis į turtingą LRS 
praeitį, pasitikrinimas dabar tu
rimų jėgų, išsamus ir realus da
bartinės padėties išnagrinėjimas 
ir nustatymas pagrindų, kuriais 
remsis tolimesnė LRS veikla, 
siekdama savo užsibrėžto tikslo 
- visomis priemonėmis, keičiant 
metodus, siekti Lietuvai nepri
klausomybės.

Suvažiavimą atidarė trumpu pa 
sveikinimo žodžiu Kanados LRS 
pirm, ir šio suvažiavimo šeimi
ninkas A. Kuolas, pasidžiaugda
mas, kad šis LRS suvažiavimas 
ruošiamas Kanadoje, lietuviškos 
aplinkos vasarvietėje ir palinkė
damas išspręsti visus suvažiavi- 
Aiui skirtus klausimus.

Toliau ilgesnį atidarymo žodį 
tarė šiam suvažiavimui ruošti 
komiteto pirm. H. Žemelis.

Išnagrinėjęs dabartinę LRS pa
dėtį ir mūsų emigracinės visuo
menės būklę, siūlė suvažiavimui 
tvirtai pasisakyti, kur stovima ir 
kur toliau bus einama. Šis suva
žiavimas, H. Žemelio žodžiais, 
yra istorinis įvykis LRS gyveni
me, nes nuo jo vienokio, ar kito
kio sprendimo priklausys visa to
limesnė LRS veikla.

Pirmą suvažiavimo darbų se
siją vedė K. Kalendra iš Toron
to. Jis perskaitė nuoširdų Lietu
vos konsulo p. Žmuidzino pasvei
kinimą ir apgailestavimą, kad ne
galįs asmeniškai tame suvažiavi
me dalyvauti. Taip pat buvo per
skaityti sveikinimai iš Kolumbi
jos inž. J. Kalėdos, dr. inž. J. 
Vėbros ir kitų LRS skyrių, kurie 
dėl nuotolio ir kitų priežasčių, 
negalėjo šiame suvažiavime da
lyvauti.

Toliau suvažiavimas specialiai 
pagerbė tik ką mirusį LRS Gar
bės narį ir Nepriklausomybės ak
to signatarą prof. M. Biržišką, 
Apie jo nuopelnus lietuvių tautai 
ir kultūrai ilgesnį pranešimą skai 
tė H. Žemelis, kurio ištrauka 
buvo atspausdinta praeitame Dir
vos numeryje.

Prof. M. Biržiškos ir kitų žu
vusių dėl Lietuvos laisvės kovo
tojų atminimas buvo pagerbtas su 
sikaupimu tylos minute. Ta proga 
buvo paskelbtas LRS vieno mėne- 

šinį, atradusį mūsų varganame 
tremties gyvenime ką nors bent 
pusiau pozityvaus. Ar dar geriau 
- išgirsti Bronį Railą patį kokį 
nors pozityvų darbą nudirbus. Jei 
tokia diena kada išauštų, ar ne
verta būtų ją paskelbti Tautos 
Švente? Tą galėtų kad ir Diplo
matijos Šefas padaryti --vis dar
bas būtų.

Atleiskite už tokią ne visai 
krikščionišką kantrybę, bet ar 
būtina, kad Bronio Railos raši
niai iš "Dirvos" darytų "Der
vą"?

Arvydas Barzdukas 
Washington, D.C.

Suvažiavimui pasibaigus buvo suruoštas pobūvis, kuriame daly
vavo daug svečių iš Toronto ir kitur. Nuotraukoje vienas vaišių 
stalelis, prie kurio sėdi šeimininkas A. Kuolas (matomas nugara), 
iš kairės V. Tamošiūnas, A. Daunys, H. Žemelis, P. Bastys, K. 
Drunga, E. Jurkevičienė, B. Bieliukas, J. Budrikis.

V. Gedgaudo nuotrauka

šio gedulas ir išrinkta speciali 
komisija ištirti visas sąlygas, 
kaip LRS galės pagerbti mirusio 
garbės nario prof. M. Biržiškos 
atminimą.

Toliau sekė ilgesnė komiteto 
vicepirm. K. Drungos paskaita - 
pagrindų nustatymas tolimesnei 
LRS veiklai. Ryškiais pavyz
džiais ir realiupožvilgiuįdabar- 
tinį lietuvių visuomenės gyve
nimą ir pasaulinę politiką, K. 
Drunga išnagrinėjo LRS praei
tį ir davė konkrečius pasiūlymus, 
kokiu keliu LRS turi eiti toliau. 
Visos lietuviškos gyvenimo sri
tys, gal ir nevisai tobulai ir be 
trūkumų, yra daugiau ar mažiau 
užpildomos kitų organizacijų,ta
čiau reali ir gyvenimo eigai pri
taikinta antikomunistinės kovos 
dirva yra apleista, todėl LRS ir 
turėtų užpildyti šią spragą. Šio
je srityje yra daromi tik parti

Diskusijos apie LRS ateities veiklą vyko gražioje pušų ir berželių aplinkoje. Iš kairės: A. Daunys, J. 
Budrikis, A. Kuolas, K. Drunga, B. Bieliukas ir kt. V. Gedgaudo nuotrauka
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zaniški ar atsitiktini žygiai, o 
reikia pastovios, giliai apgalvo
tos, gyvenimo reikalavimams 
pritaikintos kovos ir konkrečių 
darbų.

Sekmadienio darbų sesijoms 
vadovavo H. Žemelis. Buvo iš
klausytas komiteto pirm. B. Bie 
liuko pranešimas apie naujo ko
miteto veiklą ir planus, paryš
kino reikalingumą LRS užimti 
daugiau pozityvią liniją visų lie
tuvių organizacijų ir veiksnių at
žvilgiu, kurie dirba Lietuvai nau 
dingą darbą, iškėlė kai kurių LRS 
skyrių darbus, ypačiai Detroito, 
ilgiau apsistojo ties LRS spaudos 
reikalais ir šioje srity daromas 
pastangas bei nagrinėjo LRS vi
daus gyvenime iškilusius klausi
mus bei problemas.

Po to sekė iždininko A. Daunio 
ir skyrių atstovų pranešimai ir 
diskusijos, pasiūlymai ir pasta

bos dėl tolimesnės LRS veiklos.
Toms diskusijoms pagrindą 

sudarė K. Drungos paskaita. Su
važiavimo pabaigoje buvo pada
ryti nutarimai ir pasiūlymai dėl 
LRS ateities.

Pagrindiniu nutarimu buvo pri 
imti LRS veiklos pagrindai atei
čiai. Pasikeitus politinėms sąly
goms ir atkritus kai kuriems tie
sioginiams uždaviniams - nuoda
bar LRS visą savo energiją ir veik
lą koncentruoja į planingą ir pas
tovią antikomunistinės kovos ak
ciją, išnaudojant visus kelius ir 
priemones tai kovai išplėsti ne 
tik svetimųjų tarpe, bet lietuvių 
visuomenėje.

Išreikštas pageidavimas, kad 
greičiau įvyktų mūsų laisvinimo 
veiksnių apsijungimas į vieną 
centrą, užgirtas kitų organizacijų 
dirbamas naudingas Lietuvai 
darbas, kad būtų siekiama ma
žesnio visuomenės politinio pa
siskirstymo, ieškoti kelių atgai
vinti LRS spaudą ir esamoje spau 
doje daugiau gvildenti LRS idė
jas bei nusistatymą visais lietu
vių gyvenimą liečiančiais klausi
mais.

Buvo plačiau pasisakyta dėl 
Talkos ir L.N. Fondo veiklos. 
Pritarta Talkos darbą stiprinti, 
siekti gal dar didesnio grupių 
apjungimo ir šalinti visa tai, kas 
įneša į Talkos darbą nesklandu
mų.

Suvažiavime dalyvavo ir gyvai 
diskusijose reiškėsi Dirvos red. 
Vyt. Gedgaudas, kuris perdavė 
suvažiavimui Dirvos vyr. red. 
J. Čiuberkio sveikinimus ir lin 
kėjimus sėkmės suvažiavimo dar
buose.

Suvažiavimas buvo baigtas 
bendra vakariene, kurią vedė A. 
Kuolas. Vakarienėje dalyvavo ir 
daugiau svečių, tarp kurių buvo 
Kanados Pabaltiečių Moterų 
D-jos garbės pirm, ir Toronto 
LNT moterų būrelio pirm. E. 
Jurkevičienė ir Kanados LN Tal
kos pirm, ir Dirvos redakcijos 
kolegijos narys P. Bastys.

Buvo pareikštas pasitenkini
mas kad šis pirmasis LRS suva
žiavimas visais atžvilgiais pavy
ko ir pasidarė tuo išeities punk
tu, nuo kurio LRS pradeda naują 
veiklos barą, naudingą tiesiogi
niams LRS uždaviniams siekti. 
Tai savų jėgų atsinaujinimas ir 
išryškinimas visų jos narių pa
siryžimo dar aktyviau įsijungti į 
bendrą kovą už Lietuvos laisvę.

Labai turtingą skaniais ir įvai 
riais valgiais vakarienę ruošė ir 
daug darbo įdėjo P. Kuolienė, ku
riai talkininkavo pp. Jurkevičie
nė, Kalendrienė ir Bastienė.

Reiktų atskirai paminėti ir pa
čią suvažiavimo vietą - Wasaga 
Beach. Tai naujai kylanti Toron
to lietuvių vasarvietė, kurioje 
dabar lietuviai turi pasistatę ar
ti 200 vilų ir kuri savo puikiais 
maudymosi ir vasarojimo pri
valumais kiekvienam atvažiavu
siam teikia tikrą poilsį ir lietu 
višką nuotaiką - čia jauties nė 
kiek ne blogiau, kaip Palangoj... 
Lietuviška bažnyčia, krautuvės, 
restoranai, vilų lietuviški pa
vadinimai ir ištisos gatvės, gir 
dint tik lietuvių kalbą ir dainas 
- sudaro tikrai tą lietuvišką ap
linką, apie kurią to suvažiavimo 
šeimininkas A. Kuolas taip vi
siems piršo ir visus įtikino.

(hž)

KAS DIRVOS NESKAITO
- DAUG NUSTOIA!
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IŠ KORP! NEO LITHUANIA 
STOVYKLOS DIENORAŠČIO

Po nuotaikingo pirmojo savait
galio. visiems svečiams išvažia
vus, stovykla įėjo į rimto darbo 
vėžes, vakarojimais, paskaito
mis, bei diskusijomis.

Pirmoji stovyklos paskaita, 
skaityta muz. J. Gaidelio, apie 
"Lietuvišką Modernią Muziką" 
padarė didelį įspūdį visiems kor- 
porantams. Savo temoje J. Gai
delis aiškino, kad Lietuva ne
daug atsiekė muzikos moksle 
prieš nepriklausomybę atgau
nant. Paminėjo, kad žymesnie
ji mūsų muzikai bei kompozito
riai buvo Sasnauskas, kuris ra
šė kantatą, mišias, ir liaudies 
dainas; ir Čiurlionis, didelio 
masto muzikas, pasaulinė meni
nė figūra ir tarp lietuvių vienas 
iš pačių moderniausių muzikų. 
Iš lietuvių kompozitorių, priklau 
sančių moderninės muzikos mo
kyklai yra Gruodis, Švedas ir 
Lapinskas.

J. Gaidelis baigdamas paskai
tą, ragino jaunimą pamėgti ir 
domėtis gera klasikine muzika, 
kuri prisideda prie mūsų kultū
rinio išsilavinimo, aiškindamas 
kad džiaugtis estetiniu muzikos 
grožiu, nebūtina ją gerai sup
rasti.

Po pietų junj. Ramunė Jurkū
naitė skaitė labai įdomų refera
tą, paremtą savo motyvais ir 
anketos rezultatais užpildytais 
dvylikos kolegų-ių atsakant į klau

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MDS!

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

KAS DD MĖNESIDS DUODAMOS VIS NADIOS 
DOVANOS TAUPYTOJOMS

ST. ANTHONY SAVINGS
t, LOAN ASSN.

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

sekretorius
CHICAGO PHONE ...............242-4395
SUBURBAN PHONE .............656-6330

simą -- "Kodėl lietuviškas jau
nimas neskaito lietuviškų kny
gų?" Kolegė iškėlė šias mintis: 
jaunimui sunkiau skaityti lietu
vių kalba, nes daugiau yra naudo- 
jama_anglų kalba, ir jaunimas ne 
skaito lietuviškų knygų, nes ne
turi laiko ar net ir pritingi. Ko
legė Ramunė kvietė kiekvieną 
jaunuolį susipažinti su Lietuvos 
praeitim ir kultūra, skaitant lie
tuviškus leidinius. Referatas, 
taip nuoširdžiai pristatytas, iš
kėlė daug minčių ir pasiryžimo 
domėtis ir skaityti lietuvių lite
ratūrą.

Prof. J. Puzinas, negalėdamas 
būti su mumis, atsiuntė savo pas
kaitą, kurią antradienį skaitė fil. 
Algis Saulis.

Prof. Puzinas savo paskaitoj 
"Lietuvių proistorinė problema" 
pabrėžė, kad buvo galvojama, 
jog Lietuvių tauta buvo kilusi iš 
Romėnų,tačiau vėliau archeolo
gai patyrė, kad tikriausiai lie
tuvių proseneliai seniau gyveno 
dabartinės Rusijos pietuose prie 
Juodosios jūros. Kalbotyrinin- 
kai nesutinka sakydami, kad tau
ta kilo iš Mažosios Azijos.

Po paskaitos fil. dr. M. Kavo
lis davė trumpą santrauką šios 
paskaitos. Kolega Kavolis aiški
no kad yra trys momentai: pra
eitis, dabartis ir ateitis, kas 
svarbu ne tik asmeniui bet ir 
tautai. Suprasdami praeitį, mes 

galim žiūrėti į dabartį ir atei
tį su gilesniu supratimu, aukš
tesniu pasididžiavimu ir tapti 
bei išlikti gerais lietuviais ir 
'korporantais.

Vakare, senj. Rūta Dačytė, 
iš Bostono, skaitė referatą apie 
pareigos jausmą tautos išlaiky
me. Tema palietė pagrindinius 
elementus sudarančius tautą - 
rasė, kalba, tradicija ir jų reikš’ 
mė tautos išsilaikymui. Kolegė 
Rūta aiškino, kad tik aktyviai dirb
dami mūsų visuomenėj ir skaity
dami lietuviškas knygas bei spau
dą, išliksim tikrais lietuviais. 
Po referato kilo karštos disku
sijos apie nutautėjimą ir svarbą 
jaunimui priklausyti prie lietu
viškų organizacijų.

D. M.

BROOKLYN

PADARYS PRANEŠIMĄ APIE 
HELSINKIO FESTIVALĮ

jjį penktadienį, rugsėjo 14 d. 
8 vai. Lietuvių Atletų klubo pa
talpose, 1332 Halsey St., Brook- 
lyne, įvyks pirmoji povasarinė 
Akademinio Skautų Sąjūdžio New 
Yorko skyriaus sueiga. Prog
ramoje bus pranešimas apie ko
munistų organizuotą jaunimo fes
tivalį Helsinkyje. Pranešimą pa
darys šiame festivalyje dalyva
vęs JAV delegacijos narys, kuris 
buvo vienintelis lietuvis iš lais
vojo pasaulio ^alyvavęs kaip ofi
cialus festivalio narys. Be to su
eigoje bus pranešimas iš pereitą 
savaitę įvykusios ASS vasaros sto - 
vykios, einamieji reikalai ir kt. 
Visi studentai ir filisteriai skau
tai kviečiami dalyvauti. Taip pat 
kviečiami atsilankyti pradedan
tieji studijas studentai ir studen
tės.

• * LAIMA ŠILEIKYTĖ, Akade- 
mikių Skaučių Draugovės New 
Yorko skyriaus pirm.,praleidusi 
vasarą Chicagoje, grįžo į New 
Yorką kur tęs studijas Fordha- 
mo universitete magistro laips
niui įgyti sociologijos šakoje.

AUSTRALIJA
AUSTRALIJOS VYRIAUSYBES 

NARIAMS įteikta rezoliucija, ku
rią paruošė Viktorijos Baltų Ta
ryba drauge su kitomis organiza
cijomis, susilaukė gyvo atgarsio. 
Rezoliucijoje buvo iškeltas so
vietų vykdytų ir tebevykdomų de
portacijų sovietų okupuotuose Bal
tijos kraštuose klausimas ir tautų 
naikinimo tuose kraštuose politi
ka.

Reikalaujant JTO iškelti tautų 
apsisprendimo klausimą, rezo
liucijoje išvardinami ir kiti JTQ 
chartos principai, laužomi Sov. 
Sąjungos.

Rezoliucijos autoriai jau gavo 
visą eilę atsakymų, palankiai in
terpretuojančių rezoliucijose iš
keltų klausimų svarbą.

MELBOURNE - Lietuvių Klubo 
Tarybos posėdyje, to klubo pir
mininku buvo išrinktas Jonas Va
lys.

Vilties Draugija pradeda.
(Atkelta iš 1 psl.)

ma, Dirvos leidykla, tai yra jos 
tuo metu turėtas turtelis (rinkyk- 
la ir smulkių dalykų spausdini
mo priemonės) ir įsigyvenęs Dir
vos vardas buvo K.S. Karpiaus 
įsigyta ir per 30 metų uždirbta 
-išlaikyta nuosavybė. Tad galėjo 
būti kalba apie nuosavybės per
leidimą-pardavimą, o ne šiaip jau 
atidavimą -padovanojimą.

Amerikos lietuvių tautininkų 
srovė tuo metu dar neturėjo vie- 
nalytiškai ją reprezentuojančios 
organizacijos, kaip dabar yra 
Amerikos Lietuvių Tautinė Są
junga, ir ši grupė nebuvo pasi
rengusi savo vardu įsigyti bei 
leisti laikraštį. Pagaliau, tebe
buvo nepajudina ilgametė tra
dicija -- visuomeninė grupė re
mia tą ar kitą (arba tuos ar ki
tus) formaliai privačiai leidžia
mą laikraštį ir naudojasi jo pa
tarnavimais. Tad ir dabar reikė 
jo ieškoti išeities, kad formaliai
Dirva pasiliktų kieno nors priva
čioj nuosavybėj ir finansinėj at
sakomybėj, arba bent kad būtų 
operuojama privačios nuosavy
bės ir intereso pagrindais. Bet 
tautininkų tarpe nebuvo asmens, 
kuris būtų ir kvalifikuotas per
imti laikraščio leidimą bei reda
gavimą ir tuo pačiu metų būtų 
pajėgus finansiškai įsigyti (nu 
pirkti) nuosavybės teises į esamą 
turtą bei vardą (firmą). Tatai tu
rėjo būti sukombinuota iš bent 
dviejų ar kelių asmenų.

1948 metų vasarą tokia išei
tis buvo atrasta. Leidėju ("sa
vininku") pabūti tapo pakviestas 
V. Rastenis (su teise redagavi
mo ir kitų darbų atlikimo klau
simą spręsti, kaip nori: dirbk 
pats, ar samdyk kitus, jei suda
rysi iš ko užmokėti), o nuosavy
bės teisei įgyti lėšas kreditavo 
keli asmenys, suinteresuoti, kad 
Dirva eitų ir pasiliktų tautininkų 
srovės laikraštis. (Faktiškai toki 
kreditoriai buvo keturi: stambiau 
sias J.J. Bačiūnas, toliau --pats

MOKAME MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

K.S. Karpius, sutikęs dalies su
tartos kainos palaukti, Pr. Lapie
nė ir Dr. M.J. Colney). Kredi
tuotos sumos turėjo būti iš bu
simųjų Dirvos pajamų atmokėtos 
maždaug per 10 metų.... Tiesa, 
gal bent kaikurie kreditoriai nu
matė, kad vargu ar laikraštis tu
rės tiek pajamų, kad išsilaikytų, 
atlygintų į jo leidimą įdedamą 
darbą ir dar duotų pelno tai ka
pitalo amortizacijai, ir gal širdy 
iš anksto tuos savo įmokėjimus 
nurašė, kaip dovaną --ne nau
jam "savininkui", o Amerikos 
lietuvių tautininkų visuomeninei 
grupei, srovei. Visas tas spren
dimas ir rėmėsi svarbiausia pag
rindine mintim, kad naujas "sa
vininkas" bus tik savininkas iš 
vardo, bet tą vadinamą nuosavy
bę laikys, ugdys kaip Amerikos 
lietuvių tautinės srovės veik
los dalį, o ne parduos kam nors 
pirmutiniam priimtiną kainą pa
siūliusiam, ir nepasiims į savo 
kišenę.

REKORDAS...
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metu pergyvenom karus, ekonomines 

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

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

• Pinigų taupymui nereikia 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: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Po to pasikeitimo Dirvos leidi
me buvo net sustiprintai tęsiama 
Dirvos steigėjo ir jos redaktorių 
ypač K. S. Karpiaus sudaryta tra
dicija, būtent, kad Dirva yra tau
tininkų srovės laikraštis ir reiš
kia (gal ir formuoja) šios srovės 
mintis, nusistatymus bei nusitei
kimus. Žinoma, tai vyksta taip, 
kaip laikraščio redaktorius tą su 
pranta ir kaip jis iš ryškesniųjų 
tos srovės -žmonių yra įtaigoja
mas bei įtikinamas.

(Bus daugiau)

VILTIES DRAUGUOS NARIAI 
PADIDINĘ SAVO ĮNAŠUS BEI 
NAUJAI ĮSTOJĘ;
1. V.Aukštuolis, E.Chicago 10.00
2. V.Žemaitis, Chicago 25.00
3. Mažeikienė, Chicago 10.00
4. J. Dačys, Dorchester 15.00

Paraginkit savo 
pažįstamus užsipre

numeruoti DIRVĄ

Vertėj. P. Palukaitis
(61)

Gydytojas tikrino specialisto akimis, pagrindinai ir 
greitai.

— Tamsta nemirsi, — paskelbė jis pagaliau. —- Įta
riamas vidinis kraujavimas, bet labai mažas. Tačiau už
degimai yra stiprūs, ir sužalojimas tikrai milžiniškas. 
Užvalkaliuką, Jansci, jei galėčiau paprašyti, šio vaisto 
veiksmingumas, — tęsė jis, atsisukęs Į Reinoldą, — yra 
tiesiog proporcingas skausmui, kurį jis sukelia. Tamsta 
galbūt laipiosi sienomis, bet rytoj bus geriau. — Jis ant 
užvalkaliuko šaukštu sumaišė maždaug svarą pilko tepa
lo, kurį vienodai išsklaidė. — šis vaistas yra kiek veteri- 
noriškas, — pastebėjo jis, — šimtmečių senumo receptas. 
Naudoju jį viskam. Pacientai paprastai pasitiki gydy
toju, kuris laikosi gerųjų senų vaistų, o tai man sutaupo 
pastangas vaikytis naujenybių. Tarp kita ko, šis vaistas 
yra maždaug vienintelis, kurį prakeiktieji komunistai 
mums dar paliko.

Reinoldas pajuto, kaip jo kaktą išpylė prakaitas, kai 
tepalas pradėjo deginti jo odą. Gydytojas atrodė su pa
sitenkinimu registruojąs veikimą.

— Na, ką aš sakiau? Ligi rytojaus būsi atgijęs, kaip 
žuvis vandenyje. Dabar išgerk porą šitų tablečių, jau
nuoli, tada taip nebėjusi to skausmo, o nuo šių mėlynųjų 
užmigsi. Nes, jei nemiegotum, tai vėliausiai po dešimties 
minučių kompresą nuplėštum. Bet tos piliulės veikia greit, 
gali patikėti.

Jos tikrai veikė greit, ir paskutinis dalykas, kurį 
Reinoldas sąmoningai atsiminė, buvo gydytojo balsas, 
garsiai pagarbinąs tuos prakeiktus komunistus, jam jau 
leidžiantis laiptais. Ir po to jis nieko daugiau neatsiminė 
ištisas dvyliką valandų.,

Kai jis vėl pabudo, buvo jau naktis, tačiau šį kartą 
langas buvo uždengtas ir kambaryje švietė maža žibalinė 
lempelė. Jis tuoj pat išsiblaivė, kaip ilgo apmokymo metu 
buvo įpratintas, būtent, nedarant jokių judesių ir nekei
čiant kvėpavimo tempo, ir jo akys buvo ištisą sekundę 
nukreiptos į Julijos veidą, kuris rodė išraišką, kurios jis 
tame veide anksčiau nebuvo pastebėjęs, kol ji pamatė, 
kad jis pabudęs ir ją stebi. Jis matė, kaip ji paraudo ir 
lėtai nuėmė savo ranką nuo jo pečių; tačiau jis pasuko 
riešą ir pasižiūrėjo į savo rankinį laikrodį, lyg nieko ne
paprasto nebūtų pastebėjęs.,

— Ką, jau aštunta ! — sušuko ir vienu šuoliu atsisėdo, 
ir tada, jau sėdint, jam dingtelėjo skausmas, kuris vakar 
kliudė kiekvieną judesį. Jis parodė visiškai nustebusį 
veidą.

— Na? — paklausė ji nusišypsodama. — Kaip jau
čiatės? Geriau, ar ne?

— Geriau? Puikiai! — Jo pečiai buvo karšti kaip 
ugnis, tačiau skausmas buvo visiškai dingęs. — Aštunta 
valanda! — pakartojo jis netikėdamas. — Tai aš pra
miegojau dvyliką valandų...

— Taip, jūs pramiegojote.. Jūsų veidas vėl atrodo 
geriau. — Julija buvo atgavusi savitvardą. — Vakarienė 
jau paruošta, — pridūrė ji. — Ar atnešti?

— Ne, už poros minučių būsiu apačioje, — pažadėjo 
Reinoldas.

Virtuvėlėje degė jauki ugnis, ir stalas buvo padeng
tas penkiems asmenims- Sandoras ir Janscis pasveikino 
Reinoldą, jam įėjus, nudžiugoušgirdę, kad jam daug ge
riau, ir supažindino su Kazoku. Kazokas jam padavė ran
ką, parodė niūrų veidą, atsisėdo tylėdamas prie savo sriu
bos ir visą vakarienės metą neištarė nė žodžio. Valgyda
mas jis laikė nulenktą galvą, ir Reinoldas tegalėjo ma
tyti tik jo nuo kaktos atverstus tankius, judclus plaukus. 
Tačiau, kai Kazokas su paskutiniu kąsniu burnoje atsi
stojo, Jansciui kažką ^sumurmėjo ir išėjo, Reinoldas pa
matė jo atvirą, jaunuolišką veidą, kuriame slypėjo grasi
nanti išraiška. Kad ši grasinanti išraiška jam skirta, 
Reinoldui buvo visiškai aišku. Jaunuolis triukšmingai 
užtrenkė duris, ir po kelių sekundžių pasigirdo dundąs 
triukšmas, greičiausiai sukeltas sunkaus motociklo, kuris 
tuoj - pradėjo tolti, silpti, kol liko visai negirdimas. Rei
noldas peržvelgė kitų, prie stalo sėdėjusių, veidus.

— Gal kuris nors būtų toks draugiškas, kad man pa
aiškintų, kokį iš tikrųjų nusikaltimą padariau. Jei žvilgs
niai galėtų žudyti, tai aš jau nebebūčiau gyvas.

Jis pažiūrėjo į Janscį, tačiau tas uoliai triūsė, kur
damas savo pypkę. Sandoras spoksojo į ugnį ir regimai 
buvo giliai paskendęs į savo mintis. Kai Reinoldas paga
liau išgirdo paaiškinimą, tas paaiškinimas sklido iš Juli
jos, kurios balse skambėjo toks susierzinimas, kad Rei
noldas turėjo nustebti.

— Na, gerai, jei abu vyrai toki bailūs, tai tamstai 
paaiškinti turiu aš. Vienintelis dalykas, kurį Kazokas gali 
prikišti tamstai, yra faktas, kad tamsta iš viso čia esi. 
žiūrėkite, jis — na taip, įsivaizduoja mane mylįs — įsi
vaizduokite, kada aš esu šešeriais metais už jį vyresnė.

— Ką reiškia tie šešeri metai, — abejingai pasakė 
Reinoldas. — Svarbiausia, kad tamsta -..

(Bus daugiau)
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CLEVELANDE 
ir apylinkėse

ČIURLIONIO ANSAMBLIS 
RUOŠIASI SEZONUI

Rugsėjo 8 d. savo jaukiose pa
talpose susirinkę Čiurlioniečiai 
parodė, kad tai ne eilinis choras 
dainos mėgėjams, bet tvirta or
ganizacija, puoselėjanti savas 
tradicijas. Jie susirinko naujam 
aktyviam darbo sezonui pradėti.

Prie vaišių stalo susirinkusius 
ansambliečius pasveikino L.T.M. 
Čiurlionio ansamblio valdybos 
pirmininkas VI. Plečkaitis. Ta 
proga jis pakvietė ansamblio kan
didatus: Gelgotą, Gelažiūtę, Ku- 
biliūnaitę, Mekešaitę, Petkevičių 
tę, Šenbergaitę, Sniečkų, Ziedonį 
ir Žygaitę priimti ansamblio ženk
lelius, kuriuos naujiems ansamb
lio nariams prisegė ansamblio 
meno vadovas muz. Alf. Mikuls
kis.

Visa eilė ansambliečių buvo 
užgirti už pavyzdingą repeticijų 
lankymą.

Muz. Alf. Mikulskis savo žo
dyje, pasveikinęs darban grįžu
sius ansamblio narius, iškėlė 
dainos meno reikšmę mūsų kultū
riniame gyvenime, kartu apgai
lestaudamas, kad ta meno šaka 
nerandanti reikiamo atgarsio 
mūsų spaudoje. Mūsų meno an
sambliai, kviečiami koncertuoti 
svetimtaučių, kartais ten verti
nami aukščiau, nei mūsų pačių. 
Gi įdėtas darbas ir pastangos, ne 
vien rezultatas, meno ansamblių 
išlaikyme ir puoselėjime tikrai 
vertas didesnio mūsų visuomenės 
dėmesio.

Sezono atidarymo pokylio metu 
dar žodį tarė Dirvos redaktorius 
J. Čiuberkis ir Vaidilos teatro 
meno vadovas P. Maželis.

Sezono atidarymo pokylyje taip 
pat dalyvavo ir ansamblio rėmė
jas Edv. Steponavičius ir solistė 
Aid. Stempužienė.

SHAKER
AUTO HOSPITAL

GOING INTO A NEW BUILDING
THIS IS TO INFORM OUR FRIENDS AND CUSTOM- 
ERS THAT WE WILL BE IN OUR NEW BUILDING, 
JUST NORTHEAST OF OUR PRESENT LOCATION, 
VVITHIN THE NEXT FEW DAYS, OFFERING THE 
ŠAME FINE SERVICE AS HAS ALVVAYS BEEN OUR 
POLICY.

SHAKER AUTO HOSPITAL Ine. 
3473 LEE RD. WA 1-4455

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.'
SAVINGS

EARN

v SUPERIOR 
/0 SAVINGS

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

ACCOUNTS
R HOME ANO J
|r REMODELJNG LOANS 1

IN TOWN OFF1CE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST, <

UŽSAKYKITE GĖLES TELEGRAFU 
Gėles visoms progoms — vedyboms, laidotuvėms ir 1.1.

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI

Atdara: nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Sekntad. nuo 10:30 - 1:30 
Telef. namų 431-6558 6901 Superior Avė.
Krautuvės — 431-6339 Cleveland 3, Ohio

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

Ansambliečiams įprastoje, jau 
kioje ir jaunatviškoje nuotaikoje, 
dainai sekant dainą, praėjo va
karas, atskleidęs uždangą nau
jiems užsimojimams, naujai kon 
certų serijai ir naujoms galimy
bėms mūsų jaunimui stoti į an
samblio eiles ir lietuviška dai
na praturtinti save ir visuomenę 
viena brangiausių mūsų kultūros 
apraiškų.

* VYSK. VALANČIAUS VARDO 
LITUANISTINES MOKYKLOS 
kanklininkės, vadovaujamos O. 
Mikulskienės, rugsėjo 24 d. pa
sirodys televizijos programoje 
(Ch.5) 7 vai. vak. Programa yra 
skiriama Clevelando mokykloms 
pasireikšti. O. Mikulskienės va- 
dojaujamos kanklininkės yra pa
rodžiusios kanklių muzikos sri
tyje didelę pažangą ir jos žada 
net išleisti plokštelę.

* VYSK. M. VALANČIAUS var
do lituanistinė mokykla mokslo 
metus pradeda rugsėjo 15 die
ną. Mokinių registracija vyks tą 
pačią dieną. Tėvai prašomi bent 
pusę mokesčio už mokslą sumo
kėti registracijos metu.

Šiems mokslo metams į tėvų 
komitetą išrinkti: Dr. M. Vaitė- 
nas - pirm., Gatautienė - vice- 
pirm., A. Vasiliauskas - ižd., 
V. Staškevičius - sekret., Nei
manienė ir Lungienė - nariai.

Mokyklos vedėju sutiko būti 
Petras Balčiūnas.

EARN MORE MONEY!
Lange Metai Products Com- 

pany nėeds 3 men with cars in- 
terested in steady work. No lay- 
offs. Approximately $100.00 a 
week while learningthebusiness, 
plūs rapid advancement. To qua- 
lify you mušt be honest and 
WILLING TO WORK. For per
sonai interview write Gene Ten- 
ke c/o Dirva, 6907Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio, giving age, 
marital status, address andphone 
number.

Laukiamoji St. Pilkos viešnagė
Ja/i kyla klausimas, ar spalio 

6-ji diena duos clevelandiečiams 
aktoriškos Stasio Pilkos kūrybos 
rečitalį, ar labiau sukels cleve- 
landiečių įsiliepsnojimą šiam sce
nos, spaudos ir visuomenės vei
kėjui nuoširdžiai pasveikinti bei 
iškilmingai pagerbti. Vienaip ar 
kitaip atsakytume - būtų teisin
ga. Tebūnie tinkamai įvertintas 
tasai jau per 40 metų mumsšvy- 
tįs kultūrintojas.

Tokiam vakarui suorganizuoti 
mielai įsirikiuoja į ruošiamąjį 
komitetą asmenys, įstaigos ir 
organizacijos - garbės narių, 
garbės rėmėjų, sveikintojų, tal
kininkų ir tarėjų titulais. Nevie
nas neatsisako, vadinasi šiojo 
menininko nuopelnai pripažįsta
mi.

Tais pagrindais į komitetą jau 
įėjo: JAV LB tarybos prezidiumo 
pirmininkas St. Barzdukas, tos 
B-nės 1-os Clevelando apylinkės 
valdybos pirmininkas F. Eidim- 
tas, jau įvairioms ruošiamųjų 
darbų sritims su įkarščiu vado
vaujanti O. Jokūbaitienė, advo
katas J. Smetona, K. Karpius 
(globojęs 1927-8 m. gastroliavu
sį Clevelande tą patį St. Pilką), 
vyr. Dirvos redaktorius J. Čiu
berkis, Čiurlionio ansamblio va 
dovas ir dirigentas A. Mikulskis, 
Tėvynės Garsų radijo valandos 
vadovas J. Stempužis, Vaidilos 
teatro administratorius Z. Pec- 
kus, DLK Birutės karių šeimų 
moterų draugijos Clevelando sky
riaus valdybos pirmininkė Nage- 
vičienė, LVS Ramovės Clevelan
do skyriaus valdybos pirminin
kas J. Budrys, SLA 14, Kuopos 
valdybos pirmininkas (ir žurna
listas, dar Kaune rašęs apie 
Pilką) Vyt. Braziulis, Am. Liet. 
Pil. Klubo prezidentas Z. Duč- 
manas, Clevelando skaučių tun-

PARENGIMŲ KALENDORIUS
RUGSĖJO 15 D. Studentų Są

jungos Clevelando skyriaus Ini- 
tium Semestri.

RUGSĖJO 29 D. Dirvos meti
nis spaudos balius - koncertas.

SPALIO 6 D. Vlado Braziulio 
vad. dramos studijos rengiamas 
draminis Stasio Pilkos rečitalis.

SPALIO 20 D. "LietuvaMairo
nio kūryboje" - akademinis minė
jimas ir pobūvis šv. Jurgio pa- 
rap. salėje.

SPALIO 28 D. Eglutei paremti 
madų demonstravimo vakaras.

LAPKRIČIO 24 D. Kariuome
nės Šventės minėjimas Šv. Jur
gio Parapijos salėje.

GRUODŽIO 2 D. Akademija 
Maironio Garbei-paskaita, Čiur
lionio Ans. koncertas ir pobūvis 
Naujos parap. salėje.

PARDUODAMAS NAMAS
Idealus dviem šeimom. 5x5. 

2 kambariai ir vonia trečiame 
aukšte. Garažai. $6,000 įmokami 
pinigais, likusieji mokami kaip 
nuoma. Tuojau galima užimti. 
Skambinti savininkui MU 1-6389.

Jonas Brazauskas 
parduoda namus

1. G105 Trafalgar — kai
na $14,200, nedidelis įmo
kė j imas.

2. 18001 Maplecliff Rd., 
vienos šeimos gerame sto
vyje namas. Kaina $29,91)0.

Skambinkite IV 1-6265. 

paramą
ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI

German Brandy................
Kron-Brannvin Aąuavit. .. 
Dujardin German Brandy 
Old American Wiskey Full

tininkė A. Balašaitienė, Ameri
kos demokratų partijos atstovas 
J. Nasvytis ir... numatoma, kad 
tai dar ne visi.

Rengėjas - VI. Braziulio vad.

LENGVOSIOS ATLETIKOS
VARŽYBOS CHICAGOJE

Rugpiūčio 25 d. Chicagoje įvy
ko 1962 m. Vid. Vakarų Sporto 
Apygardos Lengvosios Atletikos 
pirmenybės. Apygardos vadovy
bės pavedimu, pirmenybes ren
gė Chicagos LSK Aras.

Pirmenybės buvo pravestos 
Rockne Stadione, Cicero, III. Bė
gimo takai buvo labai gerai pa
ruošti, tačiau šuolininkams sąly
gos tikrai nebuvo perdaug džiu
ginančios. Oras taipogi pasitai
kė nepavydėtinas - lietingas ir 
vėsokas. Dalyvių buvo nepergau- 
siausia. Didelė dalis lengvatletų 
dėl įvairių aplinkybių, negalėjo 
dalyvauti, todėl ir ypatingų pa
sekmių nebuvo pasiekta.

Vienok džiugu, kad šį kartą 
buvo gana gausu jaunių ir mergai
čių C klasėse. Reiškia, kad klu
bai pagaliau pradeda rodyti di
desnio dėmesio pačio jauniausio 
prieauglio organizavimui.

Varžybas labai didele persva
ra laimėjo Clevelando Žaibas su
rinkęs 230 1/2 taškų, nežiūrint, 
kad visa eilė elitinių Žaibo leng
vatletų nedalyvavo. Antroje vie
toje liko Chicagos Aras - 85, to
liau sekė Chicagos Neris 67 1/2, 
Cicero Ateitis 58, Detroito Kovas 
10, Chicagos ASK Lituanica 7 t.

šiose varžybose dalyvauti buvo 
pakviestas ir Chicagos Ukrainie
čių sporto klubas. Jie dalyvavo 
kaip svečiai "atvirose" varžybo
se. Tuo būdu pačios pirmenybės 
turėjo dvejopą pobūdį - "atviros" 
kuriose paskemės vertinamos 
bendrai visų dalyvių ir - "užda
ros", kuriose buvo išvedamos tik 
Vid. Vakarų Sporto apygardos da
lyvių pasekmės. "Atvirose” var
žybose svečiai stipriau pasireiš
kė tik Jaunių B klasėje, kur mū
siškių dalyviu buvo nedaug ir 
silpni. Kitose klasėse ukrainie
čiams nepavyko prasimušti į pir
maujančias vietas, nežiūrint, kad 
dalyvių jie turėjo nemažai. Vienin 
tėlė išimtis buvo vyrų šuolyje į 
aukštį, kur svečias ukrainietis 
išėjo nugalėtoju, peršokęs 6’-0" 
(1.83 m.).

Toliau apžvelgdami pirmeny
bes minėsime tik "uždarų" var
žybų pasekmes.

Varžybų metu buvo pasiekta 
2 nauji S. Amerikos Lietuvių re
kordai būtent:

Dalia Čiurlionytė (Žaibas) pa
gerino Elvyros Šikšniūtės 11 metų 
senumo rekordą 100 m. bėgime, 
Mergaičių A klasėje, prabėgdama 
per 13 -4 sek. Senas rekordas buvo
13.5 sek., pasiektas 1951 m.

Clevlando Žaibo Mergaičių B 
klasės 4 x 55 yd. estafetė pra
bėgo per 28.3 sek., tuomi page
rindama 4 x 55 yd. estafetės re
kordą pasiektą 1960 m. Toronto 
rinktinės (29.0 sek.) ir 4 x 50 m. 
estafetės rekordą, pasiektą šiais 
metais LSK Žaibo (28.7 sek.). Es 
tafetėje bėgo: M. Jokūbaitytė, A. 
Karaliūtė, V. Mockutė ir D. Čiur
lionytė.

Šalia to buvo pagerinti net 29 (!) 
Vid. Vakarų Sporto Apygardos 
Pirmenybių rekordai, iš jų - vy
rų klasėje - 5, moterų - 2; jau
nių A - 6; mergaičių A - 4; mer
gaičių B - 8; jaunių C -2; ir mer
gaičių C - 2.

Vyrų klasėje gerai pasirodė 
sprinteris A. Vasys (Aras), tai
pogi ir P. Bubnys (Aras).

Jaunių A klasėje gražiai pasi- 

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE APLANKYKITE
MI D W E S T MAISTO IR LIKERIŲ 

KRAUTUVE
c.

2515 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-1731
Savininkai: J.Janušaitis ir J . Mažeika

dramos studija tikisi, kad visi 
šitie atstovai paveiks savo sfe
rose tiek įtikinamai, kad rengia
moji šventė praskambės oriai ir 
nuotaikingai.

Bilietai nuo $1,50 iki $3,00 
(moksleiviams iki 18 m. amž. 
$1,00) parduodami Dirvoje ir 
Lietuvių Prekybos namuose.

rodė sprinteris M. Labanauskas 
(Aras) ir šuolininkas į aukštį E. 
Šilingas (Žaibas)

Moterų-mergaičių A ir B kla
sių varžybos buvo pravestos bend
rai. Čia Clevelando Žaibo leng- 
vatletės toli viršijo kitas daly
ves. Ypatingai pasižymėjo D. 
Čiurlionytė (Žaibas) laimėdama 
4 pirmas ir 2 antras vietas.

Daug entuziazmo parodyta pa
čiose jauniausiose klasėse. Čia 
vyravo Clevelando Žaibas, turė
damas daugiau prityrusiu daly
viu , tačiau neblogos medžiagos 
turi ir Chicagos Neris bei Cice
ro Ateitis. Jaunių C klasėje cle- 
velandietis J. Stankevičius pakar
tojo Š. Amerikos Lietuvių rekor
dą 50 yd. bėgime, praskutęs per 
6.7 sek. Rekordas priklauso G. 
Titui (Žaibas), pasiektas 1960 m.

4 geriausiais pripažinti daly
viai (2 vyrų klasėje ir po 1 - jau
nių ir mergaičių) buvo apdova
noti specialiomis dovanomis, bū
tent:

Vyrų klasėje 1-mą dovaną, pas
kirtą J. Žilionio iš Clevelando, 
gavo Arūnas Vasys (Aras). 2-trą 
gavo P. Bubnys (Aras).

Jaunių klasėje iškiliausio spor
tininko dovaną, paskirtą dr. Alg. 
Nasvyčio iš Clevelando, gavo Ed. 
Šilingas (Žaibas).

Iškiliausia mergaite pripažin
ta Dalia Čiurlionytė (Žaibas). Jai 
dovaną paskyrė Chicagos LSK 
Aras.

Visi pirmų 3-jų vietų laimėto
jai buvo apdovanoti skoningais 
kaspinėliais. Varžybos praėjo 
pakankamai sklandžiai, turint gal 
voje, kad jas vykdė jauni žmonės, 
dar neturėję šiame darbe daugiau 
patirties. Ta proga, tenka nusis
kųsti, kad niekas iš mūsų senųjų 
veikėjų nesiteikė net pasirodyti, 
o jų Chicagoje nemažai....

VYRŲ KLASE

* 100 m: 1) A. Vasys (Aras) 
11.1 sek., 2) A. Juška (Aras)
11.6 sek.

* 200 m: 1) A. Vasys (A)
22.4 sek., 2) A. Juška (A) 23.0 
sek.

* 400 m: K. Jankauskas (Ko
vas) 55.3 sek.

800 m: K. Jankauskas (Kovas) 
2:16.0 min.

* 110 m kliūtinis: 1) P. Bub
nys (Aras) 15.8 sek., 2) G. Ša
kys (Aras) 18.2 sek.

I aukštį: 1) P. Bubnys (Aras) 
5*-7 1/2"; 2) A. Vasys (Aras) 
5’-5 3/4".

Trišuolis: 1) A. Vasys (A) 40’- 
5"; 2) A. Juška (A) 36’-6".

* Su kartimi: 1) P. Bubnys (A) 
11'-0"; 2) S. Strasevičius (A) 
10’-6".

Rutulys: A. Juška (A) 36’-0".
Diskas: A. Juška (A) 100’- 

3 3/4".

JAUNIŲ A KLASE

* 100 m: 1) M. Labanauskas 
9a0 11.5 sek.

* 200 m: M. Labanauskas (A) 
24.3 sek.

440 yd.: K. Jankauskas (Ko
vas) 55.3 sek.

880 yd.: K. Jankauskas (Ko
vas) 2:16.0 min.

* 70 yd. kliūtinis: L. Juod
valkis (Ž) 10.3 sek.

PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
Chianti Import. Wine 
Borcleaux French Wine 
Zeller Schwarze Katz 
Ambasador Vermouth

* 1 mylios ėjimas: V. Gen- 
čius (ASK Lituanica) 9:32.1 min.

* I aukštį: E. Šilingas (Ž) 
5’-10 3/4".

I tolį: V. Premeneckas (Ž) 
18’-6".

Trišuolis: L. Juodvalkis (Ž) 
37’-7".

Rutulys (12 lb.): S. Lišauskas 
(Neris) 37’ - 3 1/2".

Diskas (High School): E. Ši
lingas (Ž) 107’-11".

MERGAIČIŲ A/B KLASĖ

*60 m.: 1) D. Čiurlionytė 8.3 
sek.; 2) A. Karaliūtė (Ž) 8.5 
sek.

* 100 m: 1) D. Čiurlionytė (Ž)
13.4 sek.; 2) V. Mockutė (Ž)
14.4 sek.

* 50 yd. kliūtinis: 1) D. Čiur
lionytė (Ž) 7.9 sek.; 2) V. Moc
kutė (Ž) 8.2 sek.

I tolį: 1) L. Juodytė (Ž) 15’-
6 1/2” 2) V. Mockutė (Ž) 14’-
1".

I aukštį: 1) V. Mockutė (Ž) 
4’-6"; 2) D. Čiurlionytė (Ž) 4’- 
4".

Rutulys: 1) D. Čiurlionytė (Z) 
25’-3"; 2) D. Jurgaitytė (Z) 24’- 
3 3/4".

Diskas: 1) D. Jurgaitytė (Ž) 
69’-4"; 2) A. Karaliūtė (Ž) 63’- 
10”.

* Ietis: 1) D. Jurgaitytė (Ž)
93’-7"; 2) L. Juodytė 64’-2'
(Ž).

* Beisbolo sviedinukas: 1) D. 
Jurgaitytė (Ž).

JAUNIŲ B KLASĖ

60 m: J. Lišauskas (Neris)
8.6 sek.

100 m.: J. Lišauskas (Neris) 
14.1 sek.

I tolį: J. Lišauskas (Neris) 
14’-10".

I aukštį: Bačinskas (Ateitis) 
3’-111/2".

Rutulys (8 lb.): 27’-2 1/2".

JAUNIŲ C KLASE

* 50 yd. - J. Stankevičius (Z)
6.7 sek.

I tolį: J. Stankevčius (Ž) 13’- 
4 1/2".

I aukštį: J. Stankevičius (Ž) 
4’-0".

Sviedinukas: - K. Bačinskas 
(Ateitis) 214’-9".

* 4 x 55 yd. estafetė - Žaibas
30.4 sek.

MERGAIČIŲ C KLASĖ

50 yd.: R. Jokūbaitytė (Ž) 7.5 
sek.

I tolį: D. Čiuberkytė (Ž)ll’-O".
I aukštį: Giniotytė (Ateitis) 3’- 

8".
* Sviedinukas: M. Lišauskaitė - 

(Neris) 116’-1".
* 4 x 55 yd. estafetė: Žaibas/ 

Ateitis mišri 31.9 sek.

* žvaigždutė prieš pasekmę reiš
kia naują VVSA-dos pirmenybių 
rekordą. (ab)

DIRVA METAMS
KAINUOJA TIK

1O DOLERIU

• Laisvės Kovu Dainas, 
išleistas Lietuvos Nepri
klausomybės Fondo, Cleve
lande galima užsisakyti 
pas: Vyt. Stuogį — 1198 
E. 84 St., tel. SW 5-4676; 
Marijų Blyną — 6823 Bay- 
liss Avė., tel. 361-8165; Dr. 
VI. Ramanauską — 18310 
Marcelin Rd-, tel. IV 1-G700 
ir Dirvęje.

Dirvoje Laisvės Kovų 
Dainas galima užsisakyti ir 
paštu ne Clevelando gyven
tojams.

<4u. $0.98
5th $0.98
5th $1.29
5th $0.98
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KAS IR KUR?
*,ALB. IR IEVA TREČIOKAI, 

ALTS-gos ir kitų lietuviškų or
ganizacijų veikėjai iš New Jer- 
sey, pirmieji užsisakė garbės 
bilietus į Dirvos vakarą. Jie 
atvyksta į Clevelandą rugsėjo 
29 d. į ALTS-gos Tarybos po
sėdį, o vakare dalyvaus Dirvos 
vakare.

* į. LIETUVIŲ FONDO pilna
teisių narių šeimą įsijungė Dr. 
VYTAUTAS MUSONIS ir Dr. LE
ONARDAS PLECHAVIČIUS, abu 
įnešę fondo sąskaiton po šimtą 
dolerių.

* HENRIKAS RABINAVIČIUS, 
Nepr. Lietuvos diplomatinės tar
nybos narys, 1926-1927 buvęs 
Lietuvos Konsulu New Yorke ir 
kituose konsularinės tarnybos 
postuose, mirė Connecticut vals 
tijoje sulaukęs 70 m. amžiaus.

* J. P. PALUKAITIS, Vilties 
spaustuvės vedėjas ir Dirvos re 
daktorius, rūgs. 8 d. vykdamas į 
Tabor Farm, Mich., kur J. Ba- 
čiūno sodyboje vyksta Santaros 
suvažiavimas, kartu nusivežė ir 
didesnę dalį J. Bačiūno leidžia
mos knygos "Blezdingėlės prie 
Torrenso".

Knyga, liečianti Australijos 
lietuvių gyvenimą, bus išsiunti
nėta aukojusiems "Širdies Fon
dui.".

Už mūsų Mylimą ir Brangų Vyrą ir Tėvelį

A. A.

Dr . JONĄ SUKARĘ VIČIŲ

vienų metų mirties šv. Mišios bus laikomos 
Clevelande, šv. Jurgio parapijos bažnyčioje, 
1962 m. rugsėjo 15 d. 9 vai. ryto ir Chicagoje 
šv. Kryžiaus bažnyčioje, W.46th St. ir Wood 
St., rugsėjo 16 d. 1O vai. ryto.

Tą dieną mes prašome visus Velionies Korp. 
Fraternitas Lithuanica Brolius, kolegas gydy
tojus, draugus ir pažįstamus, kuriems bus ga
limybės dalyvauti šv. Mišių aukoje už Mirusį
jį, prisiminti Jį savo maldose.

t

Liūdinti šeima

Brangiai Mamytei
Lietuvoje mirus, skyriaus nariai,

ALGIUI MARKEVIČIUI

ir jo šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia

ALT S-gos East Chicagos 
Skyriaus Valdyba

Musų mielą dalininką ir valdybos narį

BRONIU DŪDĄ ,

jo mamytei mirus Lietuvoje, širdingai už
jaučia

Los Angeles Lietuvių 
Tautiniai Namai

Mielai dalininkei

RŪTAI ŠAKIENEI,

jos mamytei mirus, gilią užuojautą reiškia

Los Angeles Lietuvių
Tautiniai Namai

ALTS RYTU APYGARDOS 
SKYRIŲ SUVAŽIAVIMAS

C

aLTS Rytų Apygardos meti
nis suvažiavimas įvyks š.m. rug
sėjo 16 d. 11 vai. ryto, Nida vieš
butyje, 7-tos ir ParkAvė. kampe, 
Ashbury Park, N.J. (Mačiulių 
viešbučio patalpose).

ALTS Rytų Apygardos skyrių 
nariai prašomi 11 vai. į pasita
rimą. 1-mą vai. pietūs, kuriuo
se galės dalyvauti narių šeimos 
ir svečiai užsimokėję po $3.00.

Po pietų kalbos ir pasitari
mai politiniais ir visuomeni
niais reikalais. Dalyvauja ALTS 
Centro Valdybos nariai ir žy
mūs svečiai.

Maloniai kviečia ALTS Rytų 
Apygardos Valdyba.

* JANIS JAUNSUDRABINŠ, ži
nomas latvių rašytojas ir poetas, 
kurio kūryba buvo verčiama ir į 
lietuvių kalbą, mirė Vak. Vokie
tijoje.

PED. LITUANISTIKOS INSTI
TUTE (CHICAGOJE) mokslas pra
dedamas rugsėjo 15 d. (šeštadie
nį), 9 vai. 30 min. ryto. Pirmąjį 
šių mokslo metų semestrą skai
tomi šie kursai: 1. Bendrinės lie
tuvių kalbos kursas: sakinio struk
tūra ir jo skyryba, rašiniai bei 
vertimai iš anglų kalbos (Domas 
Velička). 2. Liet, kalbos akcen
tologija ir morfologija (prof. dr. 
Petras Jonikas). 3. Klasicizmas, 
sentimentalizmas, romantiz-

Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Architektų Sąjungos suvažiavimo prezidiumas. Sėdi iš kairės: prof. 
J. Šimoliūnas, gen. J. Černius, prof. S. Dirmantas, kalba inž. J. Jasiukaitis, toliau matyti Detroito lietu
vių organizacijų atstovai ir darbo prezidiumas. J. Gaižučio nuotrauka

lietuvių inžinierių ir architektų suvažiavimas Detroite
Darbo dienos savaitgalyje Det

roite įvyko ALIAS (Amerikos 
Lietuvių Inžinierių ir Architek- 

mas ir jų atgarsiai lietuvių lite
ratūroje (Domas Velička). 4. Pa
saulio lietuvių istorija (Vincen
tas Liulevičius). 5. Lietuvių kal
bos metodika ir mokyklinė prak
tika (Aleksandras Dundulis). No
rintieji lankyti Institutą prašomi 
aukščiau minėtu laiku atvykti į 
Jaunimo Centrą (5620 S. Clare- 
mont Avė., Chicago 36, III.). Li
gi šiol jau užsirašė 19 naujų klau
sytojų. Šiais mokslo metais pra
dedamas ir neakivaizdinis Insti
tute einamųjų dalykų dėstymas. 
Šiuo būdu norinčių studijuoti li
tuanistiką yra užsirašę iš įvairių 
pasaulio kraštų (Amerikos, Aust
ralijos, Kanados, Vokietijos) 20 
studentų.. Ir kiti, norintieji šiuo 
būdu studijuoti, registracijos bei 
informacijų reikalais prašomi 
kreiptis aukščiau nurodytu ad
resu. Pagal šiuo metu turimus 
duomenis penktuosius mokslo me
tus Institutas pradeda su 55 stu
dentais.

PHILADELPHIA
PRADEDA MOKSLĄ

Philadelphijos LB Šeštadieninė 
Mokykla 1962-1963 mokslo metus 
pradeda rugsėjo 15 d. (šeštadienį) 
10 vai. pamaldomis Šv. Andrie
jaus bažnyčioje, po kurių parapi
jos salėje bus mokinių (tiek jau 
pernai mokyklą lankiusių,tiek nau
jai jon stojančių) registracija, 
pasitarimas su tėvais dėl sėk- 
mingesnio mokinių darbo, vado
vėlių užsakymas ir tt.

Labai prašome mokinių užre
gistravimo neatidėlioti, kad ne
būtų nereikalingai trukdomas ir 
gaišinamas mokyklos darbas. 
Pranešimą apie mokyklos rei
kalus ir numatomus darbus pa
darys tėvams taip pat ir nauja
sis tėvų komitetas.

Pamokos prasidės rugsėjo 22 
d. 10 vai. Šv. Andriejaus parapi
jos salėje, kur kleb. kun. J. Če- 
pukaičio rūpesčiu rengiamos šeš
tadieninei mokyklai specialiai 
skirtos patalpos.

Mokykloje, kaip ir pernai, 
veiks vaikų darželis (arba pa
rengiamasis skyrius), pradinės 
mokyklos skyriai ir aukštesnio
sios mokyklos klasė. Be to, jei 
susidarys pakankamas lankan
čiųjų skaičius, tęs darbą ir spe
cialioji grupė, skirta tiems, ku
riems normalioji aukštesniosios 
lietuviškos mokyklos programa 
būtų persunki.

Mokyklos vedėja

CHICAGO
RUOŠIA GEGUŽINĘ

Kristijono Donelaičio vardo li
tuanistinė mokykla Marijonų Se
minarijos sode š.m. rugsėjo mėn. 
23 d. 1 v. p.p. ruošia įdomią gegu
žinę, kurios pelnas skiriamas 
mokyklos išlaikymui. Laukiama 
gausaus visuomenės dalyvavimo. 
Gegužinei numatyta nuotaikinga 
ir įdomi programa.

PED. LITUANISTIKOS INSTI
TUTO išlaikymui chicagiškė Lie
tuvių Dantų Gydytojų S-ga per 
savo iždininkę gyd. A. Mačiuikie- 
nę atsiuntė 25 dol. čekį. Dantų 
Gydytojų S-gai už paramą Insti
tutas nuoširdžiai dėkoja. 

tų Sąjungos) metinis suvažiavi
mas, trukęs dvi dienas.

Šeštadienį .popiet Tuller vieš
bučio didžioje salėje įvyko iškil
mingas posėdis, kurį atidarė Det
roito skyriaus pirm. K, Tuske- 
nis ir ALIAS pirmininkas inž. J.

Bendras suvažiavimo dalyvių vaizdas. J. Gaižučio nuotrauka

CANADA

PRIME MINISTER- PREM1ER MINISTRE

O t t a w a, 
August 29, 19o2.

Dear Mr. Alsenas:

I was gratified to receive your letter 
of August 23, in vrhich you so favourably commented 
upon the attitude I have consistently taken that 
Soviet imperialism mušt be denoųnced in public 
places and before international bodies such as 
the United Nations.

The Canadian Govemment has been 
earnestly considering the presentation of a 
resolution to this effect in the United Nations 
Assembly, and I have received much encouragement 
from a great number of sources to be the one to 
present personally such a resolution.

Again I thank you for your gracious 
letter.

Dirvos bendradarbis Pr. Alšėnas iš Kanados ministerio pirminin
ko John Diefenbakerio į savo laišką gavo atsakymą, kurio nuotrauką 
spausdiname.

BOSTON

* LIETUVIŲ BENDRUOMENE 
rugsėjo 15 d. 7 vai. vakare Ame
rikos Lietuvių Pil. D-jos naujo
je salėje ruošia svečio iš Euro
pos dr. J. Griniaus paskaitą.

* LAISVES VARPO paskutinė 
šio sezono gegužinė įvyksta rug
sėjo 15 d. 2 vai. p.p. Brocktone 
Romuvos parke. Meninę progra
mą išpildys Bostono, Brocktono 
ir Worcesterio jaunimas. Pasi
linksminimas tęsis iki vėlos nak
ties.

* SOLISTĖS D. MONGIRDAI- 
TĖS sutuoktuvės įvyksta rugsė
jo 15 d. Vaišės Tautinės S-gos 
namuose.

* AMERIKOS LIETUVIŲ PIL. 
D-JA savo patalpose rugsėjo 16 
d. 5 vai. vakare rengia narių 

Jasiukaitis iš Chicagos. Suvažia
vimą žodžiu ar raštu sveikino vi
sų mūsų bendrinių veiksnių ir or
ganizacijų centrai. Posėdyje pas
kaitą tema: Erdvės ir jų užka
riavimas, skaitė dr. R. Zalūba 
iš Washingtono. Dr. Zalūba dirba 
mokslinį darbą Biuro of Stan- 

išbuvusių draugijoje ne mažiau 
kaip 25 metus pagerbimo vaka
rienę. Manoma, kad tokių narių 
yra apie 150, o iš viso draugija 
turi apie 1800 narių ir turto apie 
230.000 dol. vertės.

* KORPORACIJOSNEO-LITH
UANIA STOVYKLĄ Cape Cod vi
są savaitę lankė daug bostoniškių, 
jų ypač buvo gausu stovyklos už
darymo dieną - rugsėjo mėn 2 d. 
Stovyklavimo metu buvo sureng
ta korporacijos garbės nario Mai
ronio minėjimas, paskaitą apie 
Maironį skaitė rašyt. St. Santva
ras.

* PIRMASIS ŠIO SEZONO SU- 
BATVAKARIS įvyksta rugsėjo 29 
d. 7 vai. vakare Tautinės S-gos 
naujai atremontuotame name. 
Smulkesnė programa bus paskelb
ta vėliau. 

dards atominėje - astronominėje 
srityje.

Sekmadienį visą dieną tęsėsi 
darbo posėdžiai. Nauja ALIAS 
valdyba išrinkta iš Detroito in
žinierių: Č. Staniulis, K. Ance- 
vičius, V. Urbonas, A. Arlaus
kas, P. Svilas ir J. Dunčia. Taip 
pat išrinktas iš Bostono Br. Ga
linis kaip atstovas prie Massa- 
chusetts valstijos , kur ALIAS 
yra inkorporuotas.

Darbo posėdyje organizaci
niais ir ideologiniais klausimais 
referatus skaitė inžinieriai D. 
Šatas ir J. Rimkevičius, abuchi- 
cagiškiai. Diskusijų moderato
rium buvo dr. A. Damušis.

Suvažiavime buvo atstovaujami 
visi ALIAS skyriai JAV išskyrus 
Baltimorės ir Los Angeles. Su
važiavimui pirmininkavo Č. Sta
niulis ir p. Varis iš Detroito. 
Sekretoriavo J. Dunčia ir V. Bio- 
ševas iš New Yorko.

Suvažiavimas buvo darbingas 
ir laikytinas pavykusiu. Buvo at
kreiptas tinkamas dėmesis į ap
linkybę, kad dideliai daliai mūsų 
jaunimo studijuojant technikos 
mokslus, ALIAS augs, įgis dau
giau visuomeninės reikšmės, o 
tam reikia pasiruošti.

Suvažiavime, kuris buvo baig
tas pokyliu tame pačiam viešbu
tyje, taip pat dalyvavo Pasaulio 
Lietuvių Inžinierių ir Archt. Są
jungos C. Valdybos pirm. Prof. 
St. Dirmantas ir C. Valdybos na
riai.

LOS ANGELES

NAUJA VALDYBA

Los Angeles Lietuvių Tautinių 
Namų dalininkų susirinkime, įvy
kusiame liepos 14 dieną, išrinkta 
nauja valdyba, kuri pasiskirstė 
pareigom sekančiai: P.K. Skir
mantas - pirm., VI. Gilys -vice- 
pirm., A. Mažeika - sekr., B. 
Gediminas - ižd., H. Bajalis - 
ūkio vadovas, V. Aleksandrūnas 
ir B. Dūda - nariai.

Revizijos komisija laikinai 
palikta ta pati.

Susirinkime buvo aptarti įvai
rūs Namų reikalai.

ĮDOMI GEGUŽINĖ

Pasibaigus atostogų laikui, š. 
m. rugsėjo mėn. 16 d., sekma
dienį, Arroyo Seco Parke, prie 
60 Avė. ir No. Figueroa St. (va 
žiuoti Pasadena Freeway iki N. 
Avė. 60) įvyksta Lietuvių Tau
tinių Namų gegužinė - piknikas. 
Nuo 1 vai. p.p. bus duodami pri
tyrusių šeimininkių, vadovauja
mų O, Motiekienės, skaniai pa
gaminti pietūs. Bus pakankamai 
įvairių gaivinančių gėrimų. Ge
gužinę paįvairinti pažadėjo veik
lusis dramos aktorius J. Kari
butas, o jaunuomenei bus žaidi
mai ir kiti įvairumai. Kiekvie
nas atsilankęs turės progos su
sitikti su savo bičiuliais ir pa
žįstamais ir tuo pačiu paremti 
lietuvišką veiklą.

(Pks)

DIRVAI AUKOJO
METINĖS ŠVENTES PROGA
DIRVAI AUKOJO:

A.Silvestravičius.................. 5.00
A. Martus...............................5.00
V. Valteris........................• • 1.00
J.A. Urbonas.......................... 3.00
I. Masilionytė.......................  1.00
H. Plaušinaitienė..................5.00
A. Ciplys................................ 1.00
A. Unger................................ 5.00
VI. Braziulis..........................5.00
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