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Kokia kaina už susitarimą?
PREZIDENTAS KENNEDY NORI IŠNAUDOTI 
SUSITARIMĄ SU SOVIETAIS DĖL ATOMINIŲ 
BANDYMŲ ATMOSFEROJE, ERDVĖJE IR 
VANDENYJE KAIP SVARBIAUSIĄ KOZIRĮ 
PRIEŠRINKIMINĖJE PROPAGANDOJE. — TAI 
SUPRASDAMAS CHRUŠČIOVAS PAREIKALA
VO SAVO KAINOS — PAŠALINTI BET KOKIĄ 
VOKIEČIŲ ATOMINIO APGINKLAVIMO GALI
MYBĘ. — PREZIDENTAS TĄ KAINĄ PRADĖ

JO MOKĖTI GRĮŽDAMAS Iš VOKIETIJOS.

- - - - - - - - - Vytautas Meškauskas - - - - - - - - - -

*

"Ne visi bus laimingi" -- sam
protavo savo vedamajame New 
York Times pereitą sekmadienį, 
laukdamas pranešimo iš Mask
vos apie atominių bandymų už
draudimo sutarties pasirašymą. 
"Bus generolų visose stovyklo
se, kurie norėtų daugiau žinių, 
daugiau tobulumo, daugiau saugu
mo. Abiejose pusėse netruks vals. 
tybės vyrų ir politikų, kurie taip 
giliai viens kitu nepasitiki, kad 
gyvens baimėje. Bet likusieji — 
o jų yra daug kartų daugiau -- 
sutiks su popiežium Povilu, kuris 
vakar pasisakė matąs pasaulio 
horiznote ‘didesnės vilties* ženk
lus '-- baigia N.Y. T.

Tas ‘didesnės vilties* ženklas 
būtinai yra reikalingas preziden
tui J. F. Kennedy, kuris kartą pa
reiškė, kad kalbėti apie taiką yra 
labai naudinga, siekiant išrinki
mo (peace is štili a pretty good 
issue). Ir nors šios eilutės ra
šomos dar nesulaukus iš Mask
vos pranešimo apie tos sutarties 
pasirašymą, atrodo, kad tą pra
nešimą Nashingtono administra
cija yra pasiryžusi paskelbti tau
tai, kaip didžiulį savo laimėjimą. 
Jis be abejo reikalingas tam, kad 
pateisinus savo politiką Kubos at
žvilgiu.

Kaip praneša pirmadienio New 
York Herald Tribūne, adminis
tracija jau dabar ruošiasi pasi
tikti ir nugalėti visas kliūtis, 
kurias galėtų padaryti senatas, 
turįs tą sutartį ratįfikuoti. Ad
ministracijos pareigūnai, kurie 
paskutiniuoju laiku nerado rei
kalo painformuoti kongreso na
rius apie politinių įvykių raidą, 
paskutinę savaitę pradėjo ieško
ti kontaktų. Rusk telefonavo se
nato užsienio komisijos pirmi
ninkui Fulbrightui ir pasiprašė 
audiencijos. Tą patį jis padarė 
ir su Iowa senatorium Bourke 
Hickenlooperiu, įtakingiausiu res
publikonu senato užsienio reika
lų ir jungtinės atominės komisi
jos nariu. J tą tarpą vienas iš 
įtakingiausių senato komitetų, 
John Stennis pirmininkaujamas 
Pasiruošimo komitetas, už už
darų durų apklausinėja žinovus, 
ko verta tokia sutartis ir ar ji 
nesutrukdytų JAV paruošime 
prieš-raketinės raketos (anti- 
missile missile). Tam komite
tui priklauso Goldwater, Syming- 
ton, Jackson, Saltonstall, Thur- 
mond ir Margaret Chase Smith. 
Kaip matome, jų dauguma yra 
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- Kol mes nesustabdysime savo bandymų, nežinosime ar jo bomba veikia!

patys buvę kariai ar karo sekre
toriai, turį puikius ryšius su ka
riais. Iš jų laukiama didžiausio 
pasipriešinimo ir kaip tik čia ga
lės pasireikšti senatorius Barry 
Goldwateris, iš kurio laukiama 
vadovybės visai opozicijai.

ESAME ĮPAREIGOTI DIRBTI 
LAISVES BYLAI

Laisvos Europos Komiteto pirmininko John Richard
son pareiškimas ALT S-gos pirm. Vyt. Abraičiui.

Amerikos Lietuvių, Tautinės Sąjungos pirmininkas Vytau
tas Abraitis, grįžęs iš Tautinės Sąjungos Seimo St. Louis, Mo. ir 
patyręs apie vykdomus ir numatomus vykdyti Laisvosios Euro
pos Komiteto (Free Europe Committee, Ine.) paramos susiauri
nimus Pabaltijos tautų išvadavimo problemoms, šių metų birže
lio mėn. 21 dieną asmeniškai kreipėsi į Laisvosios Europos Ko
miteto Pirmininką Mr. John Richardson, Jr., atkreipdamas jo 
dėmesį į pastaruoju laiku, ir anksčiau, visą eilę pasirodžiusių 
reiškinių., verčiančių pabaltiečius susirūpinti, kad Laisvosios Eu
ropos Komitetas Pabaltijos tautų išvadavimo problemą pradeda, 
laikyti antraeile palyginus su dėmesiu ir parama teikiama Cent
ro Europos tautų išvadavimo problemoms, tuo tarpu, kai Lais
vosios Europos Komiteto uždaviniu yra domėtis ir remti išvada
vimo pastangas visų po komunistų, jungu patekusių Rytų-Centro 
Europos tautų. Šiam galvojimui paremti Sąjungos pirmininkas 
V. Abraitis žodžiu nurodė visą eilę pavyzdžių, kurie patvirtina 
teikiamos paramos siaurinimą.

Šia proga Tautinės Sąjungos vardu buvo įteiktas Mr. John 
Richardson, Jr., Laisvosios Europos Komiteto Pirmininkui, me
morandumas, prašant jį raštu pasisakyti dėl Laisvosios Europos 
Komiteto pažiūrų į Pabaltijos Kraštų išvadavimo problemas ir 
leisti tas pažiūras perduoti Amerikos Lietuvių visuomenei. Į šį 
memorandumą atsakymas buvo gautas šių metų liepos mėn. 12 
dieną, kurio vertimą čia talpiname:

litinei akcijai. Tai ir buvo1. Mūsų Įnašas visiems 
tautiniams komitetams, su 
kuriais mes bendradarbiau
jame, yra kiek sumažintas, 
kad galėtume didesne pro
porcija koncentruoti bend
ras jėgas Pavergtųjų Tau
tų Asamblėjos programos 
Įgyvendinimui. Tai yra or
ganizacinis žingsnis, kuri 
radome reikalingu žengti 
mūsų bendrų pastangų tvir
tesnei politinei Įtakai su
stiprinti.

2. Tuo pat būdu mes esa
me pasiūlę programą, ku
rios pasėkoje padarytos su- 
taupos būtų panaudotos po-

Bet... jei prezidentas taip no
ri tos sutarties, nors ji turės 
daugiau psichologinės negu re
alios praktiškos reikšmės, tai 
negalėjo būti paslaptis Chruš
čiovui, kuris be abejo pareikala
vo už ją tam tikros kainos. Čia, 
žinoma, galima būtų įterpti, kad 
Chruščiovui toji sutartis rei
kalinga tarpusavio kovoje su ki
nų komunistais, kas gali būti tei
sybė, bet gali būti ir ... neteisy
bė. Kaip ten būtų, Chruščiovas 
reikalauja tam tikros kainos, bū
tent vienokio ar kitokio susitari
mo dėl nepuolimo pakto tarp 
NATO ir Varšuvos pakto vals
tybių. Bet dar prieš pradedant 
derėtis, Chruščiovas jau kai ką 
inkasavo savo naudai.

(Nukelta į 2 psl.)

bazė, kuria buvo nutarta už
daryti Free Baltic namus, 
a t i tinkamoms organizaci
joms tam pritarus.

3. Mes transliuotume į 
Pabaltijo kraštus, jei tik 
galėtume. Deja, žymus biu
džetas, reikalingas naujoms 
priemonėms Įsigyti mums 
neprieinamas, o priemonių 
perkėlimas iš vienos valsty
bės Į kitą nenumatomas, šia 
proga užtikrinu, kad mes 
perijodiškai peržiūrime ir 
diskutuojame tokią trans
liacijų galimybę su viltim, 
kad susiras resursai tam

Dailininkas Juozas Bagdonas prie savo kurinio. - Vyt. Gedgaudo nuotrauka

I. BAGDONAS APIE ABSTRAKTINĮ MENĄ
Dailininko Juozo Bagdono pa

roda, suruošta ALT Sąjungos 
?-;mo metu St. Louis, Molda
vė progos visuomenei arčiau su
sipažinti su jo abstraktiniais kū
riniais, kurie žiūrovų buvo įvai
riai ir plačiai diskutuojami.

Šioje parodoje didžiumoj buvo 
išstatyti temperos darbai, vaiz
duoją dinaminę erdvės problemą, 
kurioje formos ir spalvos suves
tos iki tragiško konflikto.

Dail. Juozas Bagdonas skaity-

tikslui. Tačiau iki šiol tų 
resursų dar nesurasta.

4. Kad atsakius j Tams
tos klausimą dėl East Eu
rope žurnalo, mes kreipė
mės Į skyriaus vadovybę, 
atsakingą už tą leidinį, kad 
ji komentuotų savo nusista
tymą, kiek tai liečia Pabal
tijo sritį, čia patiekiu cita
tą to atsakymo:

”East Europe žurnale ne
buvo daromi jokie pakeiti
mai liečia Pabaltijo proble
mas. Redaktorius tvirtina, 
kad liepos mėn. laidoje, dar 
prieš gaunant jūsų laišką, ■ 
jau buvo numatytas dviejų 
pushipių skyrius, pavadin
tas ''Naujienos iš Raitijos 
valstybių”, apimančios ži
nias, suteiktas mūsų tar
nautoju iš Pabaltijo kraštu. 
Paskutinių dviejų metų bė
gyje žurnalą/ talpino dau
giau medžiagos apie Pabal
tijo valstybes, nei anksčiau, 
ir toji politika bus tęsiama.

Redaktorius tai]) pat tvir
tina negalįs skirti iš anksto 
nustatytą plotą žurnale Pa
baltijo problemoms. Sovie
tų kolonijalinė politika Pa
baltijo valstybėse turi tą 
nelaimingą pobūdi, kurio 
pasėkoje žinios apie politi
nius Įvykius siaurėja savo 
kiekiu, lyginant jas su pa
lyginamai laisvesniais sa
telitiniais kraštais Rytu 
Centrinėje Europoje. Svar
stant medžiagą spausdini
mui, redaktorius privalo va
dovautis bendru” angliškai 
skaitančių susidomėjimu ir 
politinių Įvykių svarba”.

(Nukelta į 2 psL) 

tojams nereikalingas smulkesnio 
pristatymo. Jau Nepriklausomo
je Lietuvoje jis buvo iškilus kaip 
realistinio meno šakos atstovas, 
už savo darbus laimėjęs premi
jas. Šiandien jo kūryba pasižymi 
abstraktiškumu, tad kreipėmės į 
jį su keliais klausimais, bandy
dami supažindinti skaitytojus su 
abstraktiniu menu.

— Apie abstraktini meną 

prirašyta visokiausių pašai

pų. Modernaus meno prie

šininkai tvirtina, kad abs

traktinis menas yra laiki

nas mados dalykas. Ar taip 

jau ištikiu jų yra?

-- Iš abstraktizmo šaiposi tik 
tie, kurie mažai nusivokia apie 
meną. Neturint net elementariau
sių žinių.iš meno istorijos,pa
saulio tautų kultūros raidos, mu
ziejuose pamačius tik gražius rė
mus ar dailias marmurines sta
tulas, dar negalima tvirtinti, kad 
abstraktizmas yra trumpalaikis

ŽINIOS IŠ VISO PASAULIO
* JAV ATSISAKĖ PATENKINTI 

LENKUOS VYRIAUSYBĖS REI
KALAVIMU SUGRAŽINTI lenkų 
aviacijos majorą, neseniai pabė
gusį su šeima lėktuvu į Vak. Ber
lyną.

* N. CHRUŠČIOVAS SUKVIETĖ 
SATELITINIŲ VALSTYBIŲ VA
DUS į Maskvą, kad Maskvos-Pe
kino konflikto šešėlyje sustipri
nus rusų valdomąjį komunistų 
bloką. Nors konferencija šaukia
ma Comecon (bendros ekonomi
nės sąrangos) vardu, tačiau aiš
ku, kad diskusijų pagrindu bus 
skilimas komunistų eilėse.

* BRITŲ HONDŪRAS,300metų 
amžiaus anglų kolonija P. Ameri
koje, 1964 m. sausio mėnesį at
gaus pilną savivaldą.

* BUV. VICEPREZIDENTAS 
RICHARDAS NIXONAS, grįžęs iŠ 
3 vai. vizito Rytų Berlyne, pa
reiškė, kad nei Maskvoje, Var
šuvoje ar Budapešte žmones ne
bijo tiek prasitarti, kaip R. Ber
lyne. R. Berlynas, tai kaip kalė
jimas. Policijos kontrolė griež
čiausia pasaulyje.

* KONGRESO ATSTOVAS IŠ 
CLEVELANDO, OHIO,MICHAEL 
A. FEIGHAN PASIŪLĖ, kadKen
nedy išeitų su savo propozicija 
prieš Chruščiovo planą, kuriuo 

mados dalykas, kad tai neturinčių 
talento dailininkų peckiojimas, 
niekam nesuprantamas ir never
tas šlamštas.

Į tai galima .atsakyti, kad abs
traktizmas jau daugiau kaip pus
šimtis metų egzistuoja ir nesi
mato, kad greitai ateitų jo saulė
lydis. Jis ne tik nenyksta, bet 
vystosi įgaudamas vis naujas for
mas, naujas idėjas ir būdus toms 
idėjoms reikšti. Šiandien visame 
pasaulyje, išskyrus tik komunis
tų valdomus kraštus, abstrakti
nis menas plačiai dominuoja me
no akademijose, muziejuose ir 
meno galerijose. Galima būtų tik 
pasakyti Maironio žodžiais: Ne- 
beužtvenksi upės bėgimo...

— Kas stumia dailinin

kus pereiti prie abstrakti

nio meno?

-- Toliau nuo meno stovinčiam 
žmogui, visai teisingai, gali kilti 
toks klausimas, kodėl šiandien

(Nukelta į 5 psl.)

siekiama NATO ir Varšuvos pak
to valstybių nepuolimo sutarties.

M. A. Feighano planas kalba 
apie sutartis su paskiromis sa
telitinėmis valstybėmis, kurių 
pasėkoje jos pačios pasirinktų, 
ar likti esamoje sąjungoje su 
Sov. Sąjunga, ar išsirinkus lais
vą vyriausybę likti prie Varšu
vos pakto arba pasirinkus nepri
klausomą gyvenimą ir nutraukus 
esamus ryšius su Maskva, suda
rytų nepuolimo sutartis, kurias 
remtų JAV. Sutikus gi su Chruš
čiovo siūlymu būtų aiškus išdavi
mas pavergtųjų tautų.

* JAV, ANGLUOS IR SOV. SĄ
JUNGOS sutarties dėl ato
minių GINKLŲ BANDYMŲ DRAU
DIMO pasirašymas buvo atidėlio
jamas dar ir dėl to, kad Chruščio
vas norėjo pompastiškų ceremo
nijų pasirašymo metu.

* KUBOJE NUMATYTOS DI
DELĖS IŠKILMĖS ryšium su 
Castro revoliucijos dešimtme
čiu.

Castro konfiskavo JAV amba
sados turtą Havanoje, sulaužant 
tarpt, sutartis ir papročius. Am
basados turtą globojusi Šveicarų 
ambasada apie konfiskavimą ne
buvo net painformuota. Turto veh- 
tė virš 1 mil, dol.
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SVARSTYMAI IR NUOMONĖS K. S. KARPIUS

P. GRIGAIČIO PASIGYRIMAI
Dirvoje tilpęs mano straips

nis apie du Susivienijimus už
rūstino Naujienų apžvalgininką 
(jis ne kas kitas, kaip P. Gri
gaitis, taigi toliau minėsiu jį 
vardu). Liepos 12 d, numeryje 
jis bando nuneigti mano primini
mą, kad prieš 1930 m. Susivie
nijimo seimą, Įgąsdinę SLA val
dybą komunistais, socialistai be 
rinkimų gavo sau SLA iždininko 
vietą ir kad jų šeimininkavimas 
Susivienijimui neišėjo į naudą. 
Grigaitis į tai atsikerta:

"Socialistams nebuvo reikalo 
‘gąsdinti’... Pildomosios Tary
bos narius ‘bolševikų pavojum*. 
Pavojus buvo matomas visiems. 
Jau 1928 m. seime komunistai tu
rėjo absoliučią daugumą ir būtų 
galėję Susivienijimą paimti, tik 
jie nebuvo tam pasiruošę ir ne
mokėjo proga pasinaudoti."

"Jei tais kritiškais laikais so
cialistai nebūtų gynę Susivieniji
mo, tai komunistai būtų jį nusi
nešę arba sugriovę. Bet socia
listai kovojo už Susivienijimą, 
nereikalaudami sau už tai jokių 
atlyginimų nei privilegijų."

"Socialistams atrodė daug svar - 
biau išlaikyti fraternalę organi
zaciją, negu siekti naudos savo 
srovei." Prie šitų pasigyrimų Gri
gaitis dar pridėjo, kad 1934 m. 
Detroito seime socialistai buvę 
tokie stiprūs, kad galėję iššluoti, 
iš Pildomosios Tarybos ir Tėvy
nės redakcijos visų kitų pažiūrų 
žmones, bet "to nedarė laikydami 
fraternalizmo idėją svarbesniu 
dalyku negu savo partinius inte
resus." (Kodėl tik 1934 me
tais?...)

Tuo metu Susivienijimo užval
dymas reiškė didelį grobį, dėl jo 
Grigaitis su Bimba ir susiėdė, 
o su SLA centru manipuliavo, kad 
iškovojus socialistui vietą valdy
boje.

P. Grigaičiui negalėjo būti sve
timas 1928 m. seime komunistų 
ruošiamas perversmas: netvir
tinti narių balsavimu išrinktos 
valdybos, seime išrinkti savus. 
Grigaitis gal netyčia išsitarė, kad 
komunistai "nebuvo tam pasiruo
šę ir nemokėjo ta proga pasinau
doti."

Reikėjo tik pažadėti socialistui 
Gugiui SLA iždininko vietą ir so
cialistai būtų balsavę su komu
nistais. Komunistai, betgi, nesi- 
skaitą su niekuo, ne tik nesutiko 
rinkti Gugi iždininku, bet nežadė
jo socialistams nei SLA raštinės 
šlaviko vietos.

Esame Įpareigoti...
(Atkelta iš 1 psl.)

Ta proga turėčiau pridur
ti, kad leidinys Kast Europa 
nėra skirstomas skyriais, 
kiekvienas skyrius valsty
bei. Jis yra skirtas patiekti 
labiausiai dominančia me
džiagą, liečiančią visą Rytu 
Europą.

Džiaugiuos šia proga ga
lėdamas jus nuraminti, ry
šium su jūsų susirūpinimu 
dėl padarytu asmeninių pa
keitimų ir galimų pasikeiti
mu mūsų politikoje Baltijos 
valstybių atžvilgiu.

Noriu jus užtikrinti, kad 
Free Europe komitete 
mums yra patikėtas darbas 
dirbti Baltijos tautų laisvės 
bylai, lygiai kaip esame Įpa
reigoti tuo pat tikslu veikti 
ir kitų Rytų ir Centrinės 
Europos tautų, gyvenančių 
k o m u nistinėje tironijoje, 
atžvilgiu. Mūsų veikloje ta
čiau esame suvaržyti turi
mų išteklių ir esame pri
versti veikti tai, kas mūsų 
manymu turi geriausią 
efektą, o jūs turėtumėte su
tikti su mūsų akcijos link
me. (Iš tikrųjų, neatsakin
gi kai kurių spaudos atsto
vų komentarai neatstovau
ja nei mūsų pozicijos nei 
siekių).

Baigiant, p. J. Richard- 
son, jr. džiaugiasi turėjęs 
progą išdiskutuoti V. Ab- 
raičio iškeltus klausimus, 
reiškiant vilti, kad tuo da
linai bus pavykę prasklai- 
dvti pateisinamą susirūpi
nimą.

1930 METŲ SEIMO SKILIMAS
Socialistams proga atėjo netikė* 

tai, kai 1928 m. vėliau po seimo, 
mirė SLA iždininkas tautininkų 
atstovas Tarnas Paukštis. Tikru
moje jo vieton turėjo būti vėl 
paskirtas tautininkas, bet Gri
gaitis pareiškė, -- jeigu neskiria, 
Gugį iždininku, o kadangi komu
nistai reikalauja iždininku skir
ti jų buvusį kandidatą (prieš 
Paukštį) J. Gerdauską, komunis
tai nušluos 1930 m. seimą, su Ger_ 
dausku iždininku, nes socialistai 
balsuos prieš tautininką.

Niekas kitas taip garsiai nerė
kė, kaip Grigaitis, kadGerdaus- 
kas liks SLA iždininku, jei Gugi s 
nebus paskirtas iždininku iki re
guliarių rinkimų. Išreikalavimas 
Gugiui iždininko vietos paskyri
mu būtų tikras laimėjimas. Įgąs
dinęs SLA centro valdybos na
rius sandarieČius komunistų pa
vojum, Grigaitis pagaliau pra
vedė savo kandidatą.

Pasigyrimas, kad socialistai 
"kovoję" už SLA reikalus "ne
reikalaudami už tai sau jokių 
atlyginimų ir privilegijų" yra 
neteisingas, nes nuo tų metų, 
šalia iždininko Gugio, Grigaitis 
pasidarė amžinu Švietimo Komisi
jos pirmininku ir nevengė ta pri
vilegija visokeriopai naudotis.

BENDRAS FRONTAS SU 
VAIDYLA
Pasigyrimas socialistų galė

jimu "iššluoti" kitų pažiūrų žmo- 
nes iš SLA vadovybės ir redak
cijos 1934 m. seime Detroite yra 
neteisingas tuo, kad po 1930 m. 
seimo Grigaitis jau buvo suda
ręs kitą "bendrą frontą" su san- 
dariečių vadu M. Vaidyla, o sanda. 
reičiai turėjo socialistus remti, 
Grigaičio klausyti. Pasigyrimo 
verto savo delegatų skaičiaus Gri
gaitis Detroite neturėjo, nes bol
ševikams nusivedus socialistus 
su savim po 1917 m. revoliucijos 
Rusijoje, jis buvo likęs vienas 
"generolas" su 20 vyrų "armija".

Priminsiu Grigaičiui, ką jis 
pasakė Washingtone, 1940m. spa
lio 15 d. atvykęs su keliais savai
siais dalyvauti Amerikos Lietu
vių Tarybos rengtoje audiencijoje 
pas prezidentą Rooseveltą. Klau
simas, kodėl socialistai neatvyko 
rugp. 10 d. į Pittsburghą dalyvau
ti A.L. Tarybos steigiamajame 
suvažiavime, atsakė: "Mes netu
rim tam pakankamai tinkamų žmo
nių."

Kas būtų paėmę vadovauti SLA, 
jeigu, kaip Grigaitis giriasi, so
cialistai būtų "iššlavę" Detroito 
seime iš valdybos kitų pažiūrų 
žmones?

M. Vaidylai bendras frontas su 
Grigaičiu buvo reikalingas san- 
dariečių išlaikymui Susivieniji
me. Tuo metu dešinieji sandarie - 
čiai pradėjo kalbinti tautininkus 
grįžti atgal į Tautinę Sandarą, 
padėti jiems pašalinti Vaidylą iš 
"Sandaros" redakcijos, išrinkti 
kitą, ir dirbti išvien, kaip seniau. 
Kėlimas neapykantos prieš tauti
ninkus padėjo Vaidy-lai neprileis
ti tautininkų sugrįžimo (nors jie 
niekad to ir nemanė daryti). (Tau
tinė Sandara skilo 1926 metais po 
perversmo Lietuvoje, kurį tauti
ninkai sandariečiai užgyrė. Kai
rieji sandariečiai, pasiskelbę 
kad "socialistai mums artimesni 
negu tautininkai", braukė tauti
ninkus iš Sandaros.)

Vaidylos ir kairiųjų sandarie- 
čių talka sudarė galimybę Gri
gaičiui išlyginti seną 1909 m. so
cialistų sąskaitą Susivienijime:

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

atstovę

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT

Hl 2-4450
642 Meadow Lane Dr.
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Žymus tų laikų socialistų pla
čiaburnis agitatorius F. Bago- 
čius, klastingais dokumentais 
1908 m. įsiskverbė į SLA cent
ro pirmininkus. To neužteko, jis 
pasisavino vieno mirusio SLA 
nario pomirtinės pinigus. Tais 
fnetais specialiai sušauktas sei
mas Bagočių už nusikaltimus su
spendavo, o 1909 m. reguliarus 
seimas, jo nusikaltimus patik
rinęs, pašalino jį iš Susivieni
jimo visam laikui. (SLA istorija, 
P. 318.)

Po 1930 m. laimėjimų, Grigai
čiui pavyko sulaužyti 1909 m. 
nutarimą, Bagočius buvo priim
tas atgal į Susivienijimą, o 1934 
metais išrinktas pirmininku! Di
džiausias įžeidimas organizaci
jai.

GRIGAIČIO "FRATERNALIZMO 
IDĖJA"

Kaip su jo pasigirta "fraterna
lizmo idėjos" meile? Užsitik
rinęs sandariečių paramą, kitą 
dalį tos fraternalinės organizaci
jos narių -- tautininkus -- laikė 
didžiausioje paniekoje tik dėl to, 
kad jie dryso kandidatuoti į SLA 
centro valdybą, primindami SLA 
nariams, kur Susivienijimas so
cialistų vedamas.

Bačiūnas, Olis, Ginkus, Trečio
kas ir kiti tautininkai, kandidata
vę į SLA centro valdybą, to "fra
ternalizmo idėjos" apaštalo ir 
jo sekėjų akyse buvo laikomi 
niekingiausi žmonės.

SLA GAIVINIMO, STIPRINIMO 
VAJUS

Tik pastaraisiais metais SLA 
prezidentu yra drąsesnis žmo
gus, pirmutinis iš keliolikos 
valdybų 30 metų bėgyje, kuris, 
nepabijojęs Grigaičio diktatūros, 
pasiaukojo Susivienijimui vėl jį 
populiarinti, gaivinti, stiprinti -- 
tai Povilas P. Dargis. Jis davė 
suprasti, kad SLA yra tūkstančių 
lietuvių savišalpos organizacija, 
kad atsakominga prieš valstijų 
įstatymus, o ne kelių politinių už
sispyrėlių įnagis.

P. Dargis ir dabartinė valdyba 
pradėjo labiau skaitytis ir bendra
darbiauti su tautininkais SLA vei
kėjais.

Būsimas SLA seimas ir valdy
ba privalo apsisaugoti, kad "bend- 
rafrontininkų" laikysena nebūtų 
naudojama organizacijos nenau
dai.

Kokia kaina...
(Atkelta iš 1 psl.)

Patrick Gordon Walker, D. 
Britanijos pralamento narys ir 
Darbo Partijai laimėjus sekan
čius rinkimus, kas šiuo metu at
rodo beveik tikra, būsimas jos už 
sienio reikalų ministeris, nese
niai kartu su nauju Darbo parti
jos Harold Wilsonu lankėsi Wa- 
shingtone ir Maskvoje. Kalbėda
mas apie savo įspūdžius su Der 
Spiegei redaktoriais (P.G. Wal- 
ker laikomas palankiu vokie
čiams, kas yra retenybė Darbo 
partijos narių tarpe), jis pabrė
žė jau seniau žinomą faktą, kad 
Chruščiovas bijo Vakarų Vokie
tijos ir tai neslepia. Savaime 
aišku, kad turėdamas pasigrobęs 
beveik trečdalį vokiečių,jis vi
sados turi bijoti jų pastangų su
sivienyti laisvėje. Šitą faktą mi
niu čia todėl, kad jis mums gali 
leisti suprasti vieną iš prezi-

ECHO VALLEY lietuviška vasarvietė atidaryta ištisus metus

Lietuviai savininkai
ELENA ir JULIUS GAR.MA1 

Visus maloniai kviečia atvykti 
Iš anksto kreiptis:

ECHO VALLEY 
ECHO LAKE. PA.

Tel. (Area 717 ) 424-1920.

Nuolaidos: organizacijoms. stovykloms. sitvažiaOmams.

DŽIAUGSMAS — POILSIS IR RAMYBĖ 
POCONO KALNUOSE.

Kur vakar dienos malonumai — tampa rytdienos 
maloniais prisiminimais ...

Puikūs ir patogūs kambariai su televizija, radijo ir 
voniomis, arba atskiri nameliai.

Modernus baras, didelis maudymosi baseinas ir ežerėlis,
20 akrų miško, visokiausias sportas vasarą ir žiemą, 

šokiai ir geras lietuviškas maistas.

Aušra Poškaitytė ir Algimantas Saulis liepos 20 d. susituokė Chicagoje. Aušra yra neseniai baigu
si medicinos technologijos mokslus ir dirba savo srityje. Algis Saulis yra chemijos inžinierius ir 
paskutiniu laiku ruošiasi magistro laipsniui. Jaunavedžiai aktyviai reiškiasi jaunimo organizacijų ei
lėse. Aušra yra skautė akademike ir Algis priklauso Korp! Neo-Lithuania, kurioje, šiuo metu, eina tė
vūno pareigas. Nuotraukoje iš kairės: Rimas Nemickas, Virginia Šaulienė, Rimas Staniūnas, jaunieji 
Algimantas ir Aušra Sauliai, Genė Džiupsnytė-Childress, Kęstutis Cicėnas, Rima Leizdevytė, Gintau
tas Saulis, Aldona Kudirkienė, Leonora Gašiūnaitė ir Arvydas Kudirka. Vestuvės įvyko šv. Antano 
bažnyčioje. Vaišės buvo B. Pakšto svetainėje, dalyvaujant virš 200 žmonių. N. Noreikos nuotrauka

dento Kennedy kelionės į Euro
pą priežasčių. Būtent, preziden
tas norėjo išnaudoti tą Chruščio
vo baimę, pademonstruodamas 
savo pasiruošimą eiti į glaudes
nius ryšius su vokiečiais. Dėl to 
ir visos kalbos apie NATO tarp
tautinį laivyną, kuriam be ame - 
rikiečių pritarė... tik vokiečiai. 
To laivyno kaip tik bijo sovie
tai ne tiek dėl jo reikšmės, kiek 
dėl to, kad jis gali sudaryti pra
džią vokiečių atominiam apgink
lavimui. Vokietijoje vietomis ka
ringai, vietomis nuolaidžiai kal
bėdamas prezidentas, grįždamas 
iš Europos sustojo D., Britani
joje ir .pasikalbėjęs su premje
ru Macmillanu Birch Grove dva
re , paskelbė tokį komunikatą: 
"Mes sutarėme susilaikyti nuo 
NATO laivyno sudarymo, kad tuo 
būdu pastūmėjus atominių bandy
mų sustabdymo susitarimą." Ki
taip sakant, prezidentas sutiko

MOKAME MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas. 

sulaikyti to laivyno sudarymą iki 
paaiškės sovietų tolimesnė laiky
sena dėl tos sutarties. Ir iš tie
sų, sovietai greitai suprato jiems 
siūlomą kainą ir tuojau pat pa
siūlė derybas dėl tokios sutar
ties sudarymo. Kaina, kurią 
jiems pasiūlė už tai preziden
tas yra nedavimas atominių gink
lų į vokiečių rankas. Panašiai 
kaip Kubos biznyje. (Ten už so
vietų raketų atitraukimą, J. F. 
Kennedy pažadėjo Kubos nelies
ti) Žinia, ir pačioje Amerikoje 
yra didelis pasipriešinimas prieš 
vokiečių apginklavimą tokiais 
ginklais. Todėl gali atrodyti, kad 
kaina nebuvo didelė, tačiau iš ki
tos pusės, jei sovietai to bijo, 
kodėl tos baimės neišnaudoti?

Kas gi toliau? Paliekant pa
čios JAV saugumo nagrinėjimą 
ateinantiems numeriams, iš po
litinės pusės galima tokia toli
mesnė raida. Jei D. Britanijoje 

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

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

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

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

į valdžią ateis Darbo partija -- 
rinkimai ten gali įvykti kiekvie
nu momentu, vėliausiai tačiau ki
tų metų rudenį -- nauja britų 
vyriausybė visai atsisakys nuo 
bet kokio atominio apsiginklavi
mo, nes jis mažam kraštui neį
manomas. Tačiau atsisakydama 
nuo savo atominio arsenalo, D, 
Britanija norėtų išsiderėti glau
desnių santykių su JAV t.y. tei
sės dalyvauti JAV atominio karo 
planavime taip, kad juo būtų ap
ginama ir D. Britanija. Bet, jei 
D. Britanija atsisako nuo savo ato - 
minio apsiginklavimo, jo neturė
tų siekti ir vokiečiai, sutikdami 
su britų siūloma formule t.y., 
kad ir jie už tą atsisakymą būtų 
įtraukti į amerikiečių strategi
nius planus, kas faktinai veikia ir 
dabar. Tokia formulė -- britų 
darbiečių nuomone --būtų naudin
ga ir vakarams, ir nebaisi sovie
tams.

Ę
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Tiek birželio tragiškųjų įvy
kių minėjimo proga, tiek Pa
vergtųjų Tautų Savaitę paskel
bus, neskaičiuojant kitas reikš- 
įpingas ir mažiau reikšmingas 
progas, kalbas pasako senatoriai, 
kongreso atstovai, gubernatoriai, 
burmistrai ir eilė kitų aukštes
nių ir žemesnių pareigūnų. Tų 
kalbų susidaro ištisi tomai ir kar
tais nebe pagrindo susidaro vaiz
das, kad sekantį kartą kartojamos 
vėl tos pačios kalbos, tik įregis
truojamus į "rekordus" kitu nu
meriu.

Galvotume klaidingai, many
dami, kad visos tos kalbos kal
bomis ir lieka ir yra bereikš
miu užuojautos pareiškimu, be
sikartojančiu tiek kartų, kad sun
ku net ir ašarą beišspausti. Ne. 
Yra kalbų, kurių žodžiai gal ne

J. PAMŪŠIS

TAI NE VIEN UŽSISPYRIMO, 
BET GARBES IR ŽMONIŠKUMO 

REIKALAS
Kovoje su komunizmu visa idėja dažnai susiaurinama į dviejų 

skirtingų ideologijų kovą. Labai dažnai pamirštama, kad komunizmo 
ideologija yra popierinė, kad tos ideologijos įgyvendinimas netik nė
ra realus, bet įneša kovas net jos išpažinėjų tarpe.

Patys vadinamieji komunistai, jų vadai, kalbėdami apie komuniz
mo pergalę, galvoja apie jų režimo pergalę, svajoja apie valdymą, 
apie savo valdžios troškulį. O tai yra pats pavojingiausias momen
tas. Pavojingiausias žmoniškumui. Pavojingiausias žmoniškumo pla
čiajai sąvokai, į kurią įtelpa žmogaus laisvė, jo kūrybinė iniciatyva, 
jąja atsiektoji kultūros ir civilizacijos pažanga.

Jau eilė dešimtmečių praėjo,kai pasaulis apšviečiamas dviejų 
pasaulių pažangos ir atsilikimo pavyzdžiais. Palyginamieji vaizdai, 
skaitlinės, faktai, -- visa tai kalba patys už save.

Bet kas .iš tų skaitlinių ir vaizdų? Kas iš faktų ir asmeniškos 
patirties ir pergyvenimų? Stebėdamiesi iš tų, kurie nematė ir ne
pergyveno, jau ir savųjų tarpe randame pamėgusių į tą problemą 
žvelgti pro ružavuosius akinius.

Išeivijos atramos taškas, žiūrint į savojo krašto problemas, 
nėra lengvas ir toks jau paprastas. Kovos frontų ir bendradarbiavi
mo definicijomis to klausimo neišspręsime. Tauta yra krašte. To 
niekas neužginčyja. Ryšys su tauta yra mūsų prigimtyje. To nepa
neigsime ir Smith’ais pasidarę.

Mūsų kovos ginklas yra ne ryšio ir ne kovos pozicijų aptari
me, bet iškėlime tos padėties, kurioje lietuvių tauta yra priversta 
vergauti svetimų interesų vergijoje.

Stamforde gyvenančių bičiulių dėka skaitau gautą Stamford 
Advocate vedamąjį.

Vedamasis liečia rašančiojo įspūdį, susidariusį perskaičius 
Barboros Armonienės knygą "Palik ašaras Maskvoje".

Straipsnis pasižymi įžvalgumu ne tiek knygos fabulai, kiek 
sąlygoms, kuriose gimė knygos turinys. Komunistinio režimo ne
žmoniškumas paveikia knygos skaitytoją tiek, kad jis, užvertęs pas
kutinį puslapį, galvoja ir apie sistemą ir ideologiją, kurioje pra
nyksta žmoniškumas. Žmoniškumo nerasi komunizme. Bet jis gyvas 
kankinamuosiuose. Autorius rašo, kad nežiūrint visų kančių, viso 
-nežmoniškumo, Armonienė lieka humaniška. Ji gyvena su meile 
sūnui, su meile Aukštesnei Būtybei. Netekdama vilties laisvei at
gauti, ji nepraranda troškimo gyventi. Ir taip, beveik be logiškos 
priežasties, atgimsta ir viltis laisvei.

"Komunizmo žiaurumas nesireiŠkia vien kalinimu, mušimu 
ir badu marinimu deportuotojų. Jo žiaurumas glūdi žmogiškosios 
garbės pažeidime", sako vedamojo autorius.

Tai nesanti knygos apžvalga. Tai pripažinimas tų, kurie ko
voja už žmoniškumo garbę šiapus geležinės uždangos. Autorius 
pataria knygą paskaityti visiems, kurie nori susipažinti su valios 
jėga tų, kurie siekia laisvės. Knyga kartu esanti pavyzdžiu tiems, 
kurie vis dar galvoja apie komunizmo "suminkštėjimą".

Ir taip iškyla svetimųjų spaudoje prošvaistės, kurių kartais 
veltui ieškai "kovos frontuose" ir "bendradarbiavimo" kanalizaci
joje. Taip iškyla -- paprastai ir nepretenzingai -- iniciatyva, glū
dinti netituluotų žmonių gyvenime. Gyvenime, kur pilna šviesiai 
mirgančių žvaigždučių, kur žmoniškumas, lietuviškoji savigarba 
šviečia be jokių pretenzijų. Nes tai yra laisvę mylinčio žmogaus 
neatskiriama dalis. Bet toji laisvės meilė, žmogiškųjų savybių ir 
lietuviškos savigarbos esmė iškils visoje savo skaistybėje tada, 
kada pradėsime patys vertinti ir skirti sveiką, tvirtą, nesužalotą 
lietuvišką prigimtį nuo šiaudadūšiškumo, net laisvėje gyvenant ne
sugebančio atsispirti komunistinių sirenų vilionėms. (j.c.)

MUSU ORGANIZUOTUMAS
JONAS MIŠKINIS

Žmoguje glūdi gėrio ir pikto 
pradai. Iš čia prasideda žmogaus 
kova ne tik su kitais, bet ir pa
ties su savim. Čia jis stato ir 
kuria, čia vėl griauna ir ardo. Jo 
dvasia nardosi saulės spinduliuo
se, o kūnas maūdosi savimeilės 
purvuose. Jei žmoguje nėra dar
numo, ką bekalbėti apie žmonių 
kompleksą. Juk ir romėnai saky
davo: "tres faciunt collegium”, 
bet kur trys, dažnai esti keturios 
nuomonės. Nors nevisada tos 
nuomonės pagrįstos, nevisada 
nuomonių autoriai įsitikinę tuo 
ką gina. Čia dažnai veikia ego
izmas. Iš egoizmo išplaukia ar
domoji kritika, kurios pagrindu 
yra ne pats darbas, bet kas tą ar 
kitą darbą ėmė dirbti, kas tą idė
ją paskelbė. Patinka žmogus, pa
tinka ir jo darbai, nepatinka žmo

gus -- niekai ir jo darbai. Iš to 
ir pasireiškia nepasitenkinimas, 
nesutarimas, kivirčai ir intri
gos.
PASITIKĖJIMAS

Kiekvienas tinkamai organi
zuotas darbas per ilgesnį laiką 
įgyja visuomenėj tam tikrą var
dą. Kaip ir atskiras žmogus, be
gyvendamas, nejučiomis sukuria 
pasitikėjimą savimi, įgauna pa
sitikėjimo kitų žmonių tarpe, ar
ba atvirkščiai -- ima pats savim 
nepasitikėti ir kiti juo netiki. 
Taip yra ir su kiekvienu organi
zuotu darbu. Atskiro žmogaus gy
venime praradimas kitų pasitikė
jimo reiškia lyg gyvą kalėjimą. 
Tas pat yra ir organizacijų veik
loje.

Iš to, ką kiekvienas tuo reikalu

gyvenimo praktikoj yra pastebė
jęs, nesunku suprasti, kokios di
delės reikšmės turi geras orga
nizuotumas.

Tačiau pasyviam, neveikliam 
tautiečiui kitaip atrodo. Jis sako, 
kad mums organizuotumas nerei
kalingas arba nebūtinas. Mat yra 
tautiečių kuriems norėtųsi gy
venti kaip Dievo užantyje; visa 
ko turėti, nieku nesirūpinti, dėl 
nieko nevargti, nesisieloti. Jiems 
norėtųsi, kad ir lietuviškas gy
venimas plauktų savaime be dide
lio darbo bei rūpesčio, be pasi
šventimo, be jokio nervų įtempi
mo. Visokie sumanymai, refor
mos, sielojimasis dėl pažangos ir 
kūrybos, nekalbant jau apie kovą 
dėl teisės gyventi ar atstatyti tai, 
kas mūsų tautos prarasta, drums
čia jų nuotaiką. Kai kiti juos žo
džiu ar darbu paliečia, jie ima 
pykti ir kitų darbus kritikuoti.

IŠ GYVENIMO MOKOMĖS
Kaip atskiras žmogus, taip ir 

tautos pačios yra savo likimo lė
mėjos, savo dalies kūrėjos. Gy
venime mokomasi iš pasisekimų 
ar klaidų priežasčių. Pasisekimų 
priežastis stengiamasi pakartoti, 
sudaryti sąlygas joms atskirti, o 
klaidų priežasčiųkratomasi,ven
giama, kad jos nepasirodytų, ne
pasikartotų ir naujai nepasi
reikštų. Todėl ką matome ir lai
kome blogu mūsuose, blogu sa
vyje, blogu pas kitus, reikia rū
pintis, kad to mūsų organizuo
tame gyvenime visai nebūtų.

Materialinis ginklas yra sva
rus argumentas, bet visgi mo
ralinių dorybių jėga yra stipres
nė už ginklą. Juk ginklas tikrąją 
savo vertę įgauna tik aukštai mo
raliai pakilusio kovotojo rankose. 
Todėl ir sakoma -- kas pats gi
nasi, tam ir kiti padeda.

Šiais nenormaliais tarptauti
nėje politikoj laikais turime pa
sireikšti visu savo kilnumu, vie
ningumu, vertingumu ir geru or
ganizuotumu.

RYŽTAS
Žmonija ryžtingo entuziazmo 

vedama kūrė kultūrą, civilizaci
ją, mokslą, meną, religiją, poli
tines doktrinas, kurių sukrauto
mis vertybėmis naudojasi mili
jonai žmonių. Tačiau be ryžtin
go entuziazmo, nyksta kultūros, 
dingsta tautos ir jų laisvė.

Visas žmonijos gyvenimas yra 
nuolatinis bangavimas su anplū- 
džiais ir atoslūgiais, kaip po nak
ties išaušta rytas, taip ir tautų 
gyvenime, po ilgos vergijos su
švinta tautos laisvė.

Žinom visi, kaip carų viešpa
tavimo laikais lietuvių tautą jun
gė viena mintis. Ir dabartinės ne
laimės akivaizdoje mes turime 
parodyti didelį susiklausymą.

Dr. J. Basanavičius, dr. V. Ku
dirka, Maironis ir kiti sąmonin
gai vaizdavosi Lietuvos nepri
klausomybę, nors anais laikais 
šis klausimas nebuvo plačiai ap
tartas. Tačiau ilgainiui nepri
klausomybės idealas pasidarė 
suprantamas net menkai išsilavi
nusiam lietuviui.

Goethe tarp kitko yra taip pa
sakęs: "Pinigų netekęs, mažai ko 
nustoji, nes vėl jų įsigysi; draugų 
netekęs, šio to netekai, bet kai 
drąsos netekai, visko netekai, ge
riau tuomet būtum negimęs”. Šie 
Goethes žodžiai įsidėmėtini ir 
mums. Jie daug ką pasako. Žmo
gus netekęs drąsos, ryžto, ne
norįs įsijungti į Lietuvos vadavi
mo veiklą yra lyg ta nuvytusi 
gėlė be kvapo.

tiek svarbūs, kiek svarbi kal
bančiojo įtaka ir nusistatymas 
JAV užsienio politikos klausi
mais.

Mes esame savotiškoje situ
acijoje, kurioje įtaka į užsienio 
politiką sunkiausia padaryti, bet 
moralinis svoris ir užnugaris 
gali reikšti daug daugiau, nei dau
gelis įsivaizduoja. Arba, kaip sa
ko viename iš laiškų savo konsti- 
tuentams Kongreso atstovas Ed 
Derwinski: "Joks karalius nene
šiojo tokio galingo sceptro, kaip 
Amerikos pilietis, 5 centų paiše
liu rašąs laišką savo atstovui."

Mes dažnai pamirštame vieną 
dalyką, būtent, kad senatoriai ir 
kongreso atstovai ne vien kalbas 
sako, bet didele dalimi turi ne 
mažos įtakos ir į krašto užsie
nio politiką.

Ir jų darbas nėra lengvas, ir 
jie, atstovaudami savo balsuotojų 
nuotaikas, veda nelengvą kovą su 
diplomatinių painiavų ir kompli
kuotos pasaulio situacijos narplio- 
tojais valstybės departamente.

Pavyzdžiui, jau kuris laikas 
vedhma kova už įsteigimą Kon
grese Pavergtų Tautų komisijos. 
Ta kova dar nėra laimėta. Bet 
jei yra kongreso atstovų, kurie 
to tikslo siekia, jei yra noro ir 
randamas pagrindas tokiai ko
misijai steigti, matyt, yra kon
greso atstovų, siekiančių ne vien 
pozicijos toje ar kitoje komisi
joje, bet įsitikinusių, kad tokios 
komisijos darbas, studijos, me
džiagos rinkimas, atitinkamos re
komendacijos vyriausybei galėtų 
turėti naudos. Kieno tai būtų 
nauda, turėtų ir pavergtų tautų 
atstovai rimčiau ir giliau pasvars
tyti.

Lietuviškoje veikloje, išskyrus 
oficialiųjų mūsų atstovų pripuo
lamus ir mažiau pripuolamus ry
šius su Amerikos įstatymdaviais, 
santykiai su įstatymdavystės in
stitucijomis ir jų atstovais turėjo 
daugiau kurtuazinę nei politinę 
reikšmę. Mūsų visuomenėje pri
imta manyti, kad senatoriaus ar 
kongreso atstovo dalyvavimas iš
kilmėse ir tarti porą žodžių jau 
yra dideliu politinės reikšmės įvy
kiu.

Šitos srities veikloje, reikia su 
apgailestavimu pripažinti, esa
me kūdikio, kartais užsispyrusio 
ir nervingai ambicingo kūdikio, 
vystykluose. Mes pajėgiame pa
sirodyti labai dideliais ir įtakin
gais veikėjais savo parapijoje, 
apylinkėje. Savo patirtį visuome
ninėje ir politinėje veikloje daž
niausia grindžiame greitu sukri- 
tikavimu to ar kito krašto prezi
dento, jo politikos, likdami pa
tys pačiais išmintingiausiais po
litikais. Savo patirtį ir kritikos 
jėgą semiamės pakėlę keliais 
laipsniais aukščiau savo buvu
sius titulus. Reprezentacijos ir 
kalbos stoką bandome užtušuoti iš
sigalvotomis vertybėmis, apie 
kurias sapnuojame atdaromis aki
mis.

Įsigalėjęs caristinio biurokra
tizmo raugas verčia kentėti vi
są veiklos ir judrumo ištrošku
sią visuomenę, nes santykiai su 
oficialiais pareigūnais, girdi, 
privalo eiti "komandos keliu"-- 
per atitinkamas mūsų instituci
jas. Už tai ir tos institucijos pri
valo turėti visus teisinius ir kons
titucinius pagrindus ir bent dirb
tinų šiaudų valdžios kepurę.

Gaila, bet reikia su tuo sutikti 
(ne kartą įsitikinus), kad mūsų vi
suomenės politinė kultūra vis dar 
varžoma mūsų "politikų", kurių 
metodai dar prilygsta tų laikų po
litinei mokyklai , kada politiko, 
kaip tokio sąvoka egzistavo, tik 
vadovėliuose, o darbas buvo atlie
kamas referento, direktoriaus, 
vachmistro, nuovados viršininko, 
mokytojo, inspektoriaus, klebo
no, prelato, leitenanto, generolo 
ir 1.1.

Čia gi, tuo tarpu, susiduriame 
su visai kita situacija. Pavyz
džiui, čia kongreso atstovas nu
siskundžia, kad "praeitą mėnesį 
ateinančių laiškų skaičius nepa
teisinamai sumažėjo, -- aiškus 
įrodymas visuomenės nesidomė- 
jimu Washingtonoįvykiais. Tai ne
maloniai stebinąs reiškinys, nes 
asmeniški laiškai kongreso at
stovui turi nepaprastos reikšmės 
ryšio su konstituentais palaiky
mui."

Koks gi mūsų institucijų, or
ganizacijų, pavienių asmenų ry
šys su savo senatorium ar kon
greso atstovu? Būtų klaidinga 
paneigus, kad jo nėra. Yra ir

net gi dvejopas: vienų ryšys yra 
toks, kad norint apie tai sužinoti 
gausi atsakymą, jog tai "ne tavo 
biznis", kitų gi toks, kad, at
rodo, nuo to ryšio sudrebės 
JTO rūmai. Taigi, sutikime, kad 
ryšys yra. Tuo ryšiu ieškoma 
ne tik senatorių ir kongreso at
stovų kalbų ištraukose, bet ieš
koma jėgos, kuri turi daugiau 
reikšmės, nei norėtume sau leis

ti su tuo sutikti. Tačiau visumo
je, kaip šio krašto gyventojai, 
kaip demokratinės santvarkos iė- 
gos ir įtakos batalionas, esame 
izoliuoti savų ambicijų (bet ne idė
jų), savo siaurų pažiūrų kiauto 
(bet ne kovojančios tautos misi
jos).

Lietuvos bylos reikalu pasaky
tos ir sakomos kalbos turi jėgą, 
bet jai išjudinti reikalingi mūsų 
vitaminai. Tuo tarpu mes esame 
varžomi savotiškai nustatytos 
politinė dietos, kurioje tų rei
kiamų vitaminų nėra.

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER
ATOSTOGAS

GARSIAME CAPE COD — OSTERVILLE, MASS. KU
RORTE PRIE ATVIRO ATLANTO PRIVATAUS PLIA

ŽO, PUŠŲ PAVĖSYJE GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 
VASARVIETĖJE

JANSONŲ VILOJE

87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass. 
Tel. (Area 617) 428-8125

• Graži vila ir erdvūs kambariai.
• Privatus 2 akrų pušynas — parkas.
• Šiltos Golfštromo srovės atviros jūros pliažas vos 7 

min. pėsčioms.
• Rami aplinkuma — daug vietos poilsiui ir žaidimams.
• Geras ir sveikas lietuviškas maistas ir malonus patar

navimas.
ATIDAROMA NUO BIRŽELIO MĖN. 15 D. IKI 

RUGSĖJO 15 D.
Lietuviai savininkai Dr. Eduardas ir Marija 

Jansonai visus maloniai kviečia atvykti 
praleisti atostogas.

HOTEl NIDA CORP.

SEVENTH & PARK AVENUES ASBURY PARK, N. J. 

PRospect 4-7788

Įvairiais metų laikotarpiais malonu visad 
atsilankyti gražiąjame Asbury Parke prie At
lanto ir pailsėti apskritus metus veikiančiame 
viešbutyje ”Nida” 7-tos ir Park Avė. kampe. Tel. 
PR 4-7788. švarūs kambariai, pigus ir skanus 
maistas.

Prie viešbučio veikia restoranas ir baras. 
Viešbučio salė išnuomojama įvairiems pobūviams. 
Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusu.

Savininkai P. C. Mačiuliai.
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PASKUTINĮ KARTA PRIE AUŠROS VARTŲ
Naktinių telefono skambinimų 

nemėgau, nes jie visada atneša 
blogas žinias. Štai, 1942 m. apie 
1 vai. nakties telefonu iššaukia 
Kaunas. Kalba kpt. teisininkas
K. (miręs kacete): "Man rudžiai 
lipa ant kulnų, kaip buvusiam Škir - 
pos vyriausybės nariui. Jūsų ne-, 
pažystu, bet Panevėžio apygardos 
vadas kpt. B. jus rekomendavo..."

Štai tau, boba ir sekminės. 
Kaunas mane jau žino, kaip re
zistentą. Kur priesaikos? Kur 
paslaptis?

Malonus kpt. K. atvažiavo. Dvi 
paras paviešėjo ir dingo "žaliam 
sodžiuj" paslapčia. Mažas laiš
kelis praneša, kad kas savaitę 
atvyks ūkininkas su slaptažodžiu, 
o aš jam kad (duočiau slaptą spau
dą ir laiškus.

REZISTENTAI BE PRAKTIKOS
Kalbėjau su kpt. K., kpt. B., 

mielu Ž. Kas mes? Niekas. Pir
mos okupacijos nematėm. Rusai 
mus saugiai uždarė už geležinių 
durų. Jokios kovos praktikos. Kas 
iš to, kad pamušdavo, kad 2-3 
mėnesius su žiurkėmis karcery 
palaikydavo, bet jokio aktyvaus 
okupantui pasipriešinimo. Ir ne
laimė, kad į šitų "ponų" rankas 
pateko slaptas vairas. "Jūs iš
bandyti, jūs su praktika" tai bu
vo viešoji nuomonė. Kas iš to, 
kad mums skaitė mirties spren
dimus, bet mes buvom saugesni 
už laisvėj esančius. Mums skaitė 
kaltinimus iš N. Lietuvos laikų. 
Man buvo keistas vienas kaltini
mų, girdi, kodėl aš nebuvau Vil
niuje. Po tampymų gruzinų ltn. 
atsakiau, kad nemėgstu kruvinų 
dovanų. "Tu nekenti rusų. Lai
mė, kad aš gruzinas. Per mane 
ir kpt. F. (ukrainietį) esi dar gy
vas." Mums neteko nusikalsti 
okupantui. Jis mus apsaugojo. O 
dabar žarstyk žarijas su nuogom 
rankom...

ANTRAS NAKTINIS TELEFONAS
Panevėžys. Kalba žurnalistas 

V.K, "Blogai, nes tavo ‘Milžin
kapiai’ ir kun. A. Š. straipsniai 
nepatiko ponui Ložei. Manpasių- 
lytas kacetas arba Rytų frontas. 
Dabar važiuoju į Minską". Mie
las Vytautas išgelbėjo mano gy
vybę 1944 m. Rygoje.

Lengva plaukt su srove. Prieš 
srovę sunku ir pavojinga. Paju
tau lengvą rudžių lipimą ant kul
nų.

... PASKUTINIS TELEFONAS
Skambina iš Vilniaus mielas V. 

"Minskas krito. Raudonoji lava 
artėja. Atvažiuok prie Aušros 
vartų paskutinį kartą, nes ir 
Tau atneša mirtį. Tu čia nelik. 
Pas mane neužeik." Taip. Mie
las V. bijo manęs. Čia nelik. 
Vadinasi, mauk į Vakarus. Ru
džiai svilina kulnis, o raudona
sis atneša tris mirties spren
dimus. Prie Aušros Vartų.

Ro MEDELIS

Prie šv. Kazimiero karsto. 
Prie Pilies bokšto.
Gal ten rasiu atsakymą? Iš

lydimas žmonos ašarų, motinos 
palaiminimų, laimingai pasiekiu 
Vilnių. Į seną "Bristolį", nes ne
turiu draugų, kurie rizikuotų ma
ne priimti.

Jau 8 valandą vakare suklu
pau prie Aušros Vartų. Tai buvo 
ne malda. Tai buvo šauksmas. 
Pajutau ranką ant peties. Sena 
lenkė sako, kad "panie” į tave 
žiūri rudžiai. Tu neverki, bet 
raudi. Taip, būdavo kun. Lip- 
niūnas mus palaimina. Dabar 
jis kacete. Nepajutau, kada mano 
ašaros perėjo į raudą, o "Mari
ja, Marija" užspringo skausmu 
deginamoj krūtinėj. Toks vieni
šas. Toks nelamingas. Dar pa

CHICAGOJE KURIASI JURU ŠAULIAI
Lietuvių Šaulių Sąjunga Trem

tyje, kaip jau spaudoje buvo pa
skelbta, nutarė atgaivinti savo 
laiku Lietuvoje aktyviai pasireiš
kusį Jūrų Šaulių sąjūdį, kurio pir
mas būrys šiomis.dienomis stei
giasi Chicagoje.

Šio būrio įsteigimui iš chica- 
giečių vandens mėgėjų susidarė 
organizacinis komitetas, kuris 
rūpinasi paskleisti šio sąjūdžio 
idėją ir sušaukti pirmąjį - stei
giamąjį susirinkimą.

Į organizacinį komitetą įeina 
senas jūrų skautas ir buriuoto
jas Mykolas Maksvytis, kuris tu
ri L.S.S. Cenro V-bos raštišką 
įgaliojimą steigti jūrų šaulių vie
netą Chicagoje ir yra organiza
cinio komiteto pirmininkas. Jam 
talkininkauja šie vandens mėgė
jai:

JUOZAS ULEVIČIUS, aktyvus 
ilgametis Š. S-gos veikėjas, 
skautas ir jūrininkas. Prieš at
vykdamas į šį kraštą, jis Angli
joje tarnavo prekybos laivyne. 
Tokių šiam būriui reikėtų dau
giau.

PRANAS ADOMAITIS, preky
bininkas ir vandens mylėtojas, 
įsigyjęs didesnį motorlaivį.

JONAS HOFMANAS - jaunas, 
bet jau nuosavos dirbtuvės savi
ninkas, uolus būriuotojas, ne kar
tą atlikęs tolimojo plaukiojimo 
keliones su dr. K. A. būrine jach
ta.

STASYS GASNERIS, jūrų skau
tas. Dar jam esant Diepholzo sto
vykloje, jis įkūrė jūrų skautų 
laivą visiems žinomoje Vasario 
16 d. gimnazijoje. Jo visa šeima 
priklauso jūrų skautijai, o jo 
žmona Aldona, jūrų skautininke 
ilgametė Jūrų Skaučių ‘Juodkran
tės’ Tunto vadovė.

Šiomis dienomis komitetas tu
rėjo pasitarimą, į kurį buvo pa
kviestas L.Š.S. Centro V-bos 1- 

čiame pajėgume, kada gali dirb
ti Tėvynei, o okupantų esi nu
rašytas į‘'karo nuostolius". Vos 
ne vos pasiekiau Katedrą. Ten 
tik kelios moterys.

Užkopiau prie Pilies bokšto. 
Neramiai miega Vilnius, pasken
dęs tamsumoj. Girdisi artėjan
čio fronto dundesiai ir visa pa
dangė padengta gaisrų pošvais
te. Pasigirdo žingsniai. Pasi
slėpiau. Prie bokšto priartėjo 
gerai pažįstamas poetas X (da
bar pavergtoj Lietuvoj). "O ko 
tu čia?" į mano klausimą gau
tas lygus atsakymas. Daugiau nei 
žodžio. Tik "Aš lieku čia", pa
spaudžiant ranką. "Mano likimas 
išspręstas čia esančių ir iš ten 
ateinančių -- mirtis."

Stebuklais reikia tikėti. Per 
kančias pasiekti Vakarų pasau
lį ir dar tikėti ir turėti viltį pa
matyti laisvą Tėvynę, pakilusią iš 
skausmų į garbę naujam gyveni
mui.

as vicepirmininkas A. Valat- 
kaitis. Jis yra iš Centro V-bos 
įgaliotas padėti įkurti Jūrų Šaulių, 
būrį Chicagoje. Pasitarimas buvo 
sklandus ir darbingas. Buvo iš
diskutuota būsimo J.Š. Būrio vei
kimo gairės, tikslai ir prie
monės.

Šiame posėdyje buvo nutarta 
kviesti steigiamą JūrųŠauliųBū- 
rio susirinkimą š.m. liepos mėn. 
26 d., 7:30 vai. vak.(penktadienį) 
J. Pakelio vedamo banko patalpo
se, Chicagoje, kampas 63 gtv. ir 
Western Avė. Šiame susirinkime 
bus išdiskutuota būsimų jūros 
šaulių veikla, atsakoma į klausi
mus, registruojami steigėjai, 
(kurie nuo to momento pasidaro 
pilni Šaulių Sąjungos nariai) ir 
bus renkama pirmoji valdyba.

Organizacinis komitetas džiau
giasi, kad jūrų šaulių idėjai pa
vyko pritraukti ir keletą žymes
nių chicagiečių, kurie savo įtaka 

VIESE1HMI ailimOJE PIUKITE MIJtIJE IIIIIIEIIMII.IH 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE 

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
BARNETT PRANC. KONJAKAS ....... 5th $4.98
GERMAN BRENDY ................................ 5th $3.98
CANADIAN WHISKEY .......................... 5.th $3.98
VODKA pilna kvorta........................................ $3.59
KRON BRANNVIN

AOUAVIT (švediška) ........................ 5th $3.98

pažintimis ir turimomis priemo
nėmis parems šią jūrinę idėją.

Tad raginame visus vandens 
mėgėjus Chicagoje ir jos apylin
kėse rezervuoti šio penktadienio 
vakare bent porą valandų ir at
vykti į steigiamąjį Jūros Šaulių 
Chicagos Būrio susirinkimą.

Gero vėjo! 
Alfonsas Vambutas

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!
KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 

PAS MUS!
PINIGAI PADĖTI IKI KIEK VIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ Nl’O PIRMOS MENESIO DIENOS.

4¥2% PRISIUSIME DIVIDENDl S KAS 90 
DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENSIONIERIAMS, KURIEM PROCENTAI YRA SVARBU 

GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA.

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

sekretorius
Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone: 656-6330

LIETUVIŲ SKAUTŲ 
BROLIJOS BIČIULIAMS

Per eilę metų Lietuvių 
Skautų Sąjunga su Broli
jos, Seserijos ir ASS repre
zentaciniais vienetais skel
bė Lietuvos vardą, kėlė Lie
tuvos trispalvę visam pa
sauliui Pasaulinėse Skautų 
Stovyklose-Jamborėse. Ne
sant galimybių ten nuvykti 
betarpiškai, buvo vykstama 
su kitų kraštų skautais. Ne

COCTAILS MANHATTAN OR
MARTINI kvorta ........................................ $2.98

LIEBFRAUMILCH vokiškas vynas ..... 5th $0.89
NAPOLEON FRENCH BRANDY ....... 5th $3.35
RICCADONNA IT AL. VERMOUTH 30 onz. $1.15
BORDEAUN pranc. vynas...................................5th $0.98

turint kelionės lėšų, jų buvo 
visada sulaukta iš mūsų 
mielų skautų rėmėjų, bičiu
lių, draugų.

Šiais metais vėl yra dide
lė proga skelbti Lietuvos 
vardą, kelti trispalvę mums 
draugiškos Graikijos žemė
je įvykstančioje Pasaulinė
je Skautų Jamborėje, kurio
je iš viso pasaulio dalyvaus 
ne tik skautai, vadovai, bet 
ir aukšti valstybių asme
nys.

šiam tikslui siekti LSB 
Vadija nusprendė siųsti 
tvirtą reprezentacinį viene
tą, vadovaujamą Brolijos 
Vyriausiojo Skautininko.

Dideliems darbams reika
linga ir daugiau lėšų. Ka
dangi šiam reikalui skautų 
turimos lėšos yra permažos, 
tenka kreiptis į Jus, bran
gūs rėmėjai, prašant kiek 
galima efektyviau paremti 
šį mūsų žygį.

Aukas prašome siųsti 
LSB Jamboree Fondo Iždi
ninkui Aleksui Karaliūnui, 
3717 W. 70th Place, Chica
go 29, III.

Kiekvienam iš anksto 
reiškiame nuoširdžią padė
ką.

Lietuvių Skautų 
Brolijos Vadija

PUIKI DOVANA
ANGLIŠKAI 

SKAITANTIEMS!
Amerikonų spaudoje pa

garsėjusi Jurgio Gliaudos 
knyga ”House upon the 
sand” (Namai ant smėlio), 
gaunama ir Dirvoje. 
Kaina $3.95.

Įsigykite ar užsisakykite 
paštu. Dirvoje gaunami ir 
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Kai kartą ji maudėsi su draugėmis, bernai pavogė 

drabužius. Jei mergaitės būtų kiek ilgiau patupėjusios 
vandeny ir pašūkavusios, viskas būtų gražiuoju susitvar
kę, bet įpykusi Skaistė prikalbėjo kitas nuogomis pareiti 
į kaimą. Kai bernai iš tolo pamatė, kas darosi, iš baimės 
vos gerklių neprabliovė berėkdami, kur guli paslėptos suk
nelės, bet Skaistė ir dėmesio nekreipė.

Iš juoko susidarė didžiausia istorija. Sujudo net ke
lios parapijos. Kunigai šaukė iš sakyklų, senesni žmonės 
spjaudėsi, o to kaimo jaunimas niekur jau ir veido nerodė, 
nes dėmė krito ant visų. Kaimo vardas priežodžiu liko, 
Sodomos ir Gomoros sinonimu tapo, žinoma, nukentėjo 
mergaitės, bernams taip pat kliuvo, ir viskas ilgai ir ne
skaniai virė, kol šiaip taip aprimo.

Bet Skaistė nepasimokė. Užėjusios nuotaikos pagau
ta ji ir vėliau privirdavo košės. Dukart vos neišlėkė iš 
gimnazijos, o jau vėliau, kai buvau aspirantas, ji dar gra
žiau pasižymėjo. Sužinojusi, kad aš su kita mergaite nu
ėjau į studentų balių Kaune (tarp kitko, toji mergaitė 
buvo mano pusseserė), Skaistė tą vakarą išbučiavo visus 
po ranka pakliuvusius vyrus. Mažam apskrities mieste
lyje vėl virė bent mėnesį.

Tada tai ir nutraukėme bet kokius ryšius ii- apsime
tėm, tartum vienas kitam visiškai nerūpim.

Be tos savo silpnybės — beprotiško staigumo, ji 
buvo puiki mergaitė, žmonės mėgo ją ii1 net lepino. Tiek 
jauni, tiek seni lydėdavo ją šypsniais, j-asdami jai daug 
gerų žodžių, ir gyvenime netrūko jai draugų.

Dabar, eidamas vos pastebimu pievos taku, klausiau
si jos pasakojimo apie atkėlimą i nauia mokvklą. vos per 
penketą kilometrų nuo šio bažnytkaimio, apie jos nenorą 
vykti į atlaidus ir apie tai, kaip ji seniai pastebėjusi ma
ne, tik aš nekreipęs į ją dėmesio.

Jai pasakojant, iš šono stebėjau tą saulės nudegintą, 
patrauklu veidą; apvalų, ne aną gimnazistišką, jau dabar 
subrendusį kūną ir nejučiomis paliečiau jos į-anką, pajus
damas karštesnio kraujo srovę. Godžiai stebėjau jos kru
tančias lūpas, kurias kadaise bučiavau, ir ji atrodė man, 
lyg atrasta nuosavybė, į kurią turiu kažkokią praeities 
teisę. Iš pasikeitusio veido ir artumos ji pajuto mano 
įtempimą, bet atrodė patenkinta tuo, kartu pasitikinti 
savimi, norinti pabrėžti tarpą tarp mūsų, kuris lyg ir sa
kė, kad nutrūkę ryšiai paliko pėdsakus.

Saulės stabdomi išsitiesėm pievoje, ir balta jos suk
nelė, švelniai priguldama, glostė ir glamonėjo pražydusį 
jos kūną. Tvinktelėjo prisiminimai, kad dar pavasariškai 
nekaltais veidais glaudėmės abudu, ir aš tyčiomis dabar 
užkliudžiau gimnaziją, tą miškeli prie Panevėžio, kur vir-\ 
pančiu balsu krito pirmasis meilės žodis . . .

Prisiminimai, tartum bundančio pavasario kvapai, 
atpalaidavo laiko nuotrupom apaugusias širdis, ir Skais
tė, veikiama mano žvilgsnio, apsipylė raudonumu, nusi
suko ir paslėpė veidą tarp gėlių. Savo rankų neatitraukė, 
kai pagavęs suspaudžiau delne, keldamas prie lūpų.

Praeivių sutrukdyti, atsikėlėme ir pamažu leidomės 
takeliu, minėdami vaikišką savo pasaką, atskleisdami 
tada kauptąsias mintis ir pusiau juokaudami, pusiau su 
gailesčiu matavome praėjusius laikus. Emocijų pagautas 
Skaistės balsas kartais lūžo, įgaudamas jautraus švelnu
mo, ir jos žvilgsnis vis dažniau ir ilgiau rimo ant mano 
veido. Jos akyse seniai dingo tie pasitiki atsargūs žibu
riai, kurių vietoje dabar skleidėsi beginklis pasiilgimas.

Po atlaidų, horizonte sudundėjus vežimams, žvilg
terėjo ji j mane, lyg pagalbos ir paskatinimo prašydama.

— Manęs laukia ūkininkas, turiu grįžti.
Pirmą kartą apkabinau jos liemenį.
— Pabūk.
— Penki kilometrai miško taku, žinai, bijosiu vie

na .. .
— Aš palydėsiu, — šnabždėjau lenkdamasis prie jos 

kvepiančių plaukų.
Čia pat subaltavo skarelės, ir ji nuskubėdama atsi

traukė nuo manęs. Pavijęs ėjau greta, ir mūsų pečiai

lietė vienas kitą.
— Pasilik, Skaiste, — prislopintu balsu maldavau ją, 

gniauždamas jos nuleistos rankos delną.
Ji pasisuko veidu į mane, ir tik tada pamačiau, ko

kią sunkią kovą ji veda su savimi, pamačiau, kad jos anks
čiau man nešiotasis jausmas nėra žuvęs. Pilnas pergalės, 
lyg tas nelabasis gundytojas, nesiliaudamas šnabždėjau:

— Pabūk, pasilik, aš palydėsiu. Argi nori bėgti nuo 
manęs?

Ji netikėtai stabtelėjo, ir mes susidūrėme kūnais. 
Vienas kitą palaikydami, kad nekristumėm, susipynėm 
rankomis.

— Vytai, ar galiu paklausti tave?
— Klausk.

z — Ar tu neturi . . . nemyli . . . kitos . . .
— Ne, prisiekiu, esu laisvas, kaip ir tada, kada vie

nas kitu gyvenome.
Palengvėjimo atodūsis suvirpino ją. žiūrėjo į mane 

bevalė ir išsekusi. Apsižvalgęs stvėriau ją į glėbį, siekda
mas lūpų. Jos šviesos akys vis labiau bluko. Kai po valan
dėlės atsitraukiau, nereikėjo jau klausti, žinojau, kad ji 
lieka.

Ėjome gaišdami, bučiniais apipildami vienas kito vei
dą ir lūpas. Ji nebesirūpino aplinka, tai aš buvau privers
tas sekti kelią ir dairytis į šalis, kad kas nors nepastebė
tų mūsų elgesio. Stabtelėjau prieš pat bažnytkaimį, iš kur 
jau matėsi klebonija.

— Pabūk čia tarp šitų berželių. Aš nubėgsiu, pakal
bėsiu su dėde, pasiges manęs, ilgai nematydamas.

Ji išsitiesė ž.olėje ir užsimerkė prieš saulę. Valandėlę 
ja pasigrožėjęs, nuskubėjau Į kleboniją, tikėdamasis su
gaišti tik vieną kitą minutę. O kai patekau į namus, tai 
virtuvėje išvydau nemalonų vaizdą. Dvi moterėlės šoki
nėjo apie šeimininkę, o toji laikė atkištą ranką, iš kurios 
čiurkšlėmis bėgo kraujas. Nebegalėdamas išsisukti, išsi
traukiau vaistinėlę, apvaliau žaizdas ir pradėjau stabdyti 
kraują. Stengiausi atsidėjęs, ir tas darbas užgesino mano 
dundantį kraują. Kai baigęs ploviausi rankas, susirūpi
nęs ir žymiai blaiviau ėmiau žiūrėti Į savo susitikimą su 
Skaiste.

(Bus daugiau)
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J. BAGDONAS APIE ABSTRAKTINĮ MENA
(Atkelta iš 1 psl.) 

dailės kūrėjai nusigrįžo nuo re
alistinio meno, kuris yra visiems 
lengvai suprantamas, ir štai da
bar patiekia eiliniam žmogui ne
suprantamą ir nesuvokiamą abs
traktinį, iliuzinį, simbolinį pa
saulį? Tuo klausimu jau daug yra 
prirašyta meno klausimais kny
gose. Tai gili evoliucija, tamp
riai surišta su žmogaus, kaip dva
sinio subjekto, evoliucija.

Žmonės, kurie prieš porą tūks
tančių metų vaikščiojo Atėnuose, 
savo fizine sudėtimi buvo lygiai 
tokie pat, kaip ir mes šiandieną. 
Bet mūsų gyvenimo forma, galvo
jimas, supratimas dalykų, pažiū
ra į žmogaus kaip dvasinio subjek' 
to paskirtį, gyvenimo prasmę ir 
tikslą yra visai skirtinga. Toji 
tragiškosios žmogaus prigimties 
drama, kuri amžių bėgyje vyko 
ir tebevyks, žmogų kaip dvasinį 
subjektą laikė įtampoje ir nuola
tinėje evoliucijoje. Žmogus ne
išvengiamai dalyvaudamas toj 
dramoj, kaip aktyvus dalyvis,gi
linosi, tobulinosi, siekė ir tebe
siekia savo protu suprasti tos dra
mos tikrąją prasmę, ir jos kūrė
jo mintį. Jis siekia pažinimą tiek 
išvystyti, kad galima būtų kuo ar
čiau priartėti prie kūrėjo min
ties, kas įgalintų surasti ir pažin
ti save. Surasti save be dekora
cijų, be visos tos fizinės buta
forijos ir išviršinio blizgėjimo, 
kas įrikiuoja į komplikuotą fizi
nį gyvenimą, pilną neapykantos, 
kovos ir naikinimosi.

Savo fiziniai biologinės prigim 
ties vedamas žmogus pirmiausiai 
vystėsi ir tobulėjo fiziniame pa
jėgume ir grožyje. Vystydamas 
savo fizinę dalį, žmogus amžių bė 
gyje suformavo fizinės prigim
ties kultą, kurį statė gyvenimo 
laime, džiaugsmu ir prasme. Vi
si menininkai - dailininkai, rašy
tojai, muzikai, gyvendami fizinio 
žmogaus garbinimo aplinkoje ir 
nuotaikose, kūrė ir vaizdavo tą 
gražų fizinį žmogų, pilną išdidu
mo, herojišką, visagalintį. Buvo 
galvojama, kad tik jėgoje glūdi 
grožis ir gėris. Buvo galvojama, 
kad tik fiziniai gražus žmogus 
gali būti laimingas, užmiršda
mas ir nereikšmingu ^laikydamas- 
savo dvasinės prigimties dalį,' 
kurią nedaug tepažino ir nekrei
pė dėmesio.

Fizinio kulto laikotarpyje dailė
je buvo pasiekta nepaprastai gra
žių formų, kuriomis buvo vaiz
duojamas fizinis žmogus ir jo gy
venamoji aplinka. Tų epochų dai
lininkai savo kūrybos pagrindai! 
dėjo formas, kurios įgalintų meis • 
triškiau ir kuo natūraliau pavaiz
duoti tą visagalintį gražų fizinį 
žmogų ir aplinką. Nuo antikos 
iki neoklasicizmo ir impresio
nizmo vyraujantis motyvas dai
lėje buvo fizinis žmogus. Gamta 
ir aplinkuma tarnavo daugiausiai 
tik kaip kompozicinis fonas. Ant 

KompozicijaJ. Bagdonas

kiek tikėjimas į fizinį grožį bu
vo dominuojantis ir visuotinis dai
lėje galime spręsti iš to, kad net 
Michelangelo žmogaus ir pasau
lio sutvėrimo alegorinėse kom
pozicijose Sixtinos koplyčioje nau
dojo nuogas motery ir vyry figū
ras. Europoje ir Amerikoje pilna 
paminklų vadams ir herojams, 
kurie uniformuoti stovi arba sė
di apsupti nuogy motery figūrų. — Ar tas keitimosi peri-

KompozicijaJ. Bagdonas

Nors tie paminklai statyti XIX 
ar XX amž. pradžioje, bet fizi
nio žmogaus garbinimas dar stip
riai akcentuojamas.

Tačiau žmogus, apspręstas tęs
ti savo tragiškosios prigimties 
dramą, fizinės prigimties garbi
nime nesuradęs savęs, nei lai
mės, nei tikrojo grožio ir gėrio, 
sustojo ir susimąstė. Ir buvo ko 
susimąstyti. Nes vystantis gam
tos mokslams, pamažu buvo ati
dengiama naujų dalykų, iki tol 
žmogui nežinomų ir nesupranta
mų -jėgų, didesnių ir galinges
nių už fizinį žmogų ir jo jėgą. 
Tiksliųjų mokslų pagalba iš ha- 
otiškos gamtos žmogus išima, at
renka ir surikiuoja jėgas, kurios 
nuvainikuoja visagalintį tizinį 
žmogų.

Šiandien su keliais gramais 
atomo galima būtų suskaldyti ir 
paversti į nieką visą armiją stip
riausių, atletiškiausių graikų ka
rių, herojų ir jų įsivaizduojamų 
dievų. Žmogus pasijuto menkas 
savo fizinėse galiose.

Toliau besivystąs mokslas kei
čia žmogaus socialinę padėtį ir 
aplinką, tuo pačiu ir pažiūras į 
žmogų, į jo paskirtį. Žmogus 
daugiau pradeda domėtis savo dva

DIRVA
sinėmis galiomis, negu fizine jė
ga. Dailės ir, apskirtai, menų ir 
kultūros kūrėjai, eidami kartu su 
besikeičiančiu žmogumi ieško 
naujų formų, naujų būdų išsaky
ti ir vaizduoti naują žmogų, pra
dėjusį gilintis į savo antrąją pri
gimtinę dalį, į savo dvasinį pa
saulį, į savo dvasines jėgas.

jodas bus ilgas?

-- Taip. Bet nereikia manyti, 
kad pasikeitimai vyko ir vyksta 
lengvai be kovos, be įtempimo ir 
konflikto. Žmogus, ilgus amžius 
tikėjęs į savo fizinę jėgą, atsi
stojo giliame konflikte su savo

J. Bagdonas

beprasiskleidžiančių dvasiniu pa
sauliu. Tas konfliktas ir kovos 
įtampa vyksta ir šiandieną. Pra
eito šimtmečio antrąją pusę ir šį 
šimtmetį reikia laikyti audrin
giausiu laikotarpiu. Šioje kovoje 
už dvasinį žmogų, jo pasaulį ir 
tikslus, menas ir jo kūrėjai,pla
čia prasme imant, suvaidino ir 
tebevaidina didelį vaidmenį. Dai
lės kūrėjai išsivadavę iš karališ
kųjų rūmų ir konservatyviškų 
maldnamių aplinkos, išėjo į kovą 
už dvasinį žmogų ir jo pasaulį. 
Dailė sav^> forma ir priemonė
mis žmogų, beieškantį grožio ir 
gėrio, nugręžia nuo jo fizinės 
struktūros ir pastato prieš kom
plikuotą dvasinį pasaulį, kuris tu
rėtų padaryti žmogų laiminges
nių, išsivadavusiu nuo skausmo ir 
kančios.

Kiti menai ir mokslai naujo
mis formomis irgi siekia to pa
ties: žmogų pastatyti kaip dvasi
nį subjektą, dvasinėmis vertybė-
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mis grindžiantį savo gyvenimo ke
lią ir prasmę. To bendro tikslo 
siekiant, kiekviena meno disci
plina ieškojo ir ieško naujų ati
tinkamų formų. Todėl šių dienų 
abstrakti dailės forma nėra nei 
trumpalaikis mados dalykas, nei 
nepajėgių ir be talentų dailinin
kų išmislas. Tai yra priemonė 
formos pagalba įrodyti žmogui jo 
fizinę menkystę ir įvesti žmogų 
į turtingą jam dar mažai tepažįs- 
tamą dvasinį, metafizinį pasaulį, 
kad jis ten rastų nesuinteresuotą 
grožį ir gėrį, kuris reikalingas jo 
dvasinei ir fizinei egzistencijai.

— Kokie yra šiandien 

dailininko kūrėjo uždavi

niai?

-- Dailininkas šiandien savo 
intelektualinėmis jėgomis brau
nasi į žmogaus paslaptingąjį dva
sinį pasaulį, siekdamas jį pažin
ti ir naujomis individualinėmis 

Kompozicija
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formomis ir priemonėmis tą kom
plikuotą žmogui pasaulį išreikš
ti, išsakyti, parodyti, kad žmogus 
pats galėtų pamatyti tą savo dva
sinį grožį, tą turtingą mistinę 
prigimtį. Dailininkui abstraktis- 
tui šiandien visai nerūpi pakar
toti jau sukurtas ir visiems kas
dien matomas formas ir daiktus, 
juos sukompeliuoti ir iš jų pada
ryti paveikslą ar skulptūrą. Vie
toj pakartojęs tą, kas jau sukurta, 
kas jau turėjo savo pirmąjį kūrė
ją, pats kuria, pats ieško visai 
naujų dar nematytų formų, iš ku
rių savo individualinėmis jėgo
mis ir kūrybine įtampa sukuria 
meno kūrinį.

— Kaip galima suprasti 

abstraktinio kūrinio vertę?

-- Tik kūrėjas supranta ir pa
žįsta savo kūrinį. Kitas neturi 
teises to kūrinio pažinti besąly
giškai. Jis turi teisę tik džiaug
tis, rasti ar nerasti grožio ir 
gėrio, išgyventi ar neišgyventi 
estetinį pasitenkinimą. Todėl ir 
abstraktinis dailės kūrinys yra 
tiek vertingas, kiek dailininkas 
kūrėjas to konflikto įtampoje pri
artėjo prie pirmapradžio žmo
gaus kūrėjo ir savęs, kiek savo 
individualia forma sugebėjo iš
reikšti ir parodyti tuos išgyveni
mus, kuriuos pats turėjo kūrybi
niame momente. Abstraktinis 
dailės kūrinys yra grynai daili
ninko kūrėjo individualus išsi
sakymas. Kiek dailininkas yra 
stiprus kaip individas, tiek stip
rus ir jo kūrinys. Savaime supran
tama, kad dailininko profesinis 
pasiruošimas, medžiagos domi
navimas prisideda prie kūrinio 
vertės, bet tai nėra pirmo svar
bumo sąlyga.

— Ko ieško dailininkas 

abstraktistas?

-- Jis veržiasi ne tik į žmo
gaus dvasinį pasaulį, bet taip pat 
ir į chaotiškąją gamtą. Jis gam
tos nekopijuoja. Jo neįdomauja 
kasdien mums matomi gamtoje 
objektai. Gamtoje jis ieško jude
sio, dinamikos. Iš chaotiškos gam
tos jis ima medžiagą naujoms 
formoms, spalvoms, dinaminei 
įtampai ir kūrinio techniškam iš
pildymui. Jam neįdomu nei saulė
lydžiai, nei saulėtekiai, nei me
džių atspindėjimas upelyje. Jam 
įdomu tik šviesos ir tamsos pro
blema, kuri tarnauja kaip ryšis 
tarp formos ir spalvos, kurio pa
galba kūrėjas išsako savo asinė

ninius išgyvenimus, savo emocinį 
pasaulį, nekreipdamas dėmesio 
ar kam patiks jo kūrinys ar ne.

Tik absoliutizmo laikais ir to
talitarinėse sistemose dailinin
kas buvo ir yra verčiamas patai
kauti valdančiųjų grupei ar ma
sei. Komunistinė diktatūra atme
ta abstraktinį meną ir tai supran
tama, nes kiekviena diktatūra 
neigia individą. Tuo tarpu ab
straktinis menas yra grynai in
dividualistinis ir kaip toks nega
li būti priimtinas, nes nepatai
kauja diktatūrinei sistemos idė
jai.

— Ar lietuvis dailininkas 

turi kurti tik savo tautie

čiams ir pasilikti "parapiji

niu" dailininku, ar jis turi 

išeiti Į tarptautinę areną? 

Ar toks jo išėjimas nepra

žudys jo tautinės savybės?

-- Kova už gėrį ir grožį yra 
bendra. Tad ir lietuvis dailinin
kas turi dalyvauti toje bendroje 
kovoje atiduodamas savo duoklę 
bendrai žmonijos kultūrai. Kitas 
klausimas tai, ar šiandien lietu
vis dailininkas gyvenamose ap
linkybėse ir sąlygose yra pasi
ruošęs ir pajėgus tų bendrų kul
tūrinių vertybių kūrime dalyvau
ti. Jeigu yra pajėgus, tai daly
vaudamas įneš savo tautinį cha
rakterį ir tuo pasitarnaus tautai.

Su savo kūryba dalyvaudamas 
tarptautiniame forume lietuvis 
dailininkas ne tik kad nenustos 
tautinio charakterio, bet priešin
gai, jį subrandins ir išugdys iki 
aukščiausio laipsnio. Žinoma, jei
gu tautinę savybę laikysime iš 
atviručių ar iš atminties pieši
mą Lietuvos gamtovaizdžių a r mū • 
sų veikėjų portretų, tai reikalas 
susikomplikuoja, nes su tokiais 
kūriniais lietuvis dailininkas, kad 
ir norėtų, negalės dalyvauti tarp
tautiniame forume. Piešdami 
vien Lietuvos gamtovaizdžius ne
sukursime tautinės kultūros nei 
išlaikysime tautines savybes, ne
žiūrint kiek tie dalykai mums bū
tų savi ir artimi. Jeigu lietuvis 
kūrėjas nori įrodyti savo tautos 
vitališkumą ir teisę būti laisvas, 
kaip ir kitos tautos, jis turi įsi
rikiuoti į šių dienų dinamišką 
kultūrinių vertybių kūrimą, kuri 
reiškiasi 
naujomis 
jas savo 
vybes.

naujomis formomis, 
idėjomis, įpindamas į 

tautinio carakterio sa- 
(vg)
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St. Louis lietuviai Pavergtųjų Tautų minėjimo eisenoje

ST. LOUIS

LIETUVIAI PAVERG
TŲJŲ TAUTŲ PARADE

šiais metais East St. 
Louis — St. Louis apylinkių 
lietuviai pirmą kartą daly
vavo pavergtųjų tautų pa
rade, kurio pravedimu rū
pinosi FREE FRIENDS OF 
CAPTIVE NATIONS, INC. 
organizacija, įsisteigusi St. 
Louis mieste, šios organi
zacijos vadovybėje yra ame
rikiečiai : Mervin Grant — 
pirmininkas, George Nixon 
— vicepirmininkas ir E. H. 
Clayton — kasininkas, šios 
organizacijos rėmėjai 11-os 
pavergtųjų tautų atstovai 
ir čia gimę amerikiečiai, ku
rie tiki, kad lemties kelias 
eina per tikėjimą ir pastan
gas.

Pavergtųjų tautų savai
tės paradą ūkanotas dangus 
ir protarpinis lietus dalinai 
trukdė, bet paradas geriau 
pavyko, negu praėjusiais 
metais, nors protarpinis lie
tus žiūrovus apretino gatvė
se ir parado dalyviams teko 
ir lietsargius panaudoti: lie
tus ir vėjas kliudė nešti pla
katus. Parado išvakarėse 
Mr. & Mrs. Edward H. Clay
ton savo namuose Ladue — 
St. Louis kongresmanui Ed- 
ward J. Derwinski pagerbti, 
kuris buvo pagrindiniu pa
rado iškilmių kalbėtoju, su
rengė priėmimą. Priėmime 
taip pat dalyvavo įvairių 
tautų atstovai.

Kongresmanas E. J. Der- 
winski po parado savo kal
boje iškėlė Sovietų Sąjun
gos kolonializmą ir pats bū
damas užsienių reikalų ko
miteto nariu pasisakė už 
aktyvios politikos panaudo
jimą, neišskiriant nei Jung
tinių Tautų, iškeliant ir ti
riant komunistinį kolonia
lizmą. Tas, anot jo, atrems 
sovietų ataką prieš vaka
riečių kolonializmą, kuris 
praktiškai baigia išnykti, o 
jo vietą užima komunisti
nis kolonializmas. Jis ragi
no visus rašyti kongreso ir 
senato atstovams laiškus, 
prašant sudaryti pastovų 
kongreso pavergtųjų tautų 
komitetą,ir efektyvus ofen- 
zyviniai duomenys ir faktai 
padėtų eliminuoti geležinę 
ir bambukinę uždangą. Taip 
pat jis pasisakė už ragini
mą išplėsti radijo Free Eu
rope ir Voice of America 
programas į pavergtus 
kraštus. Baigdamas pažy
mėjo, kad jei komunistinės 
karinės pajėgos būtų iš
trauktos iš pavergtų kraš

JAV kongreso atstovas Ed. Derwinski kalba pavergtųjų tautų parade 
St. Louis mieste. Tribūnoje matomi E. Clayton, dr. kun. A. Deksnys ir 
kitų tautų atstovai.

tų — gyventojai balsavi
muose pasisakytų pribš ko
munizmą laisvuose rinki
muose. Ir tik agresyvė po
litiką prieš komunistinį ko
lonializmą gali pavergtoms 
tautoms atverti kelius į 
laisvę ir išsaugoti laisvųjų 
tautų taiką ir laisvę. (tbj

TORONTO
• Skautų stovyklavietės 

Įrengimo darbai visu spar
tumu artėja prie pabaigos. 
Ištisai keletą savaitgalių 
vyresnieji skautai, jų tėvai 
ir skautiškos veiklos rėmė
jai talkino, kad iki stovyk
lavimo, kuris pradedamas 
liepos 27 d. visa kas būti
niausia būtų įmanomai pa
ruošta. Pagrindinis pasta
tas taipgi numatytu laiku 
bus baigtas.

Taigi, iki šiol buvusioj 
ramioj Fox ežero pakrantėj 
netrukus susirinks skautai, 
kur pakils skautiškas juo
kas ir suskambės lietuviš
kos dainos.

Skautai ryšium su sto
vyklavietės įsigijimu ir jos 
įrengimu pasidarė nemažai 
išlaidų, kurių tik dalis tėra 
padengta. Skautų tėvų ir 
rėmėjų būrelis yra numatęs 
kreiptis į lietuvių visuome
nę prašant tuos jų užsimo
jimus paremti savo auko
mis.

Skautų stovyklos, prie 
Fox ežero, kuri prasideda 
liepos 27 d. ir tęsis porą sa
vaičių, viršininku yra nu
matytas K. Batūra, o jo pa
vaduotoja M. Vasiliauskie
nė. Skautas dr. J. Yčas yra 
sutikęs teikti medicinos pa- 
gelbą ir bendrai 
stovyklautojų sveikatos rei
kalais.

H. Stepaitis, senas skau
tininkas, yra išrinktas Jūrų 
Skautijos vadovu.

• Dirvos atstovas Toron
te A. Statulevičius šiuo me
tu atostogauja prie Simcoe 
ežero.

Jam grįžus iš atostogų, 
Dirvos prenumeratoriai To
ronte prašomi pasinaudoti 
patogiu jo patarnavimu pri
imant prenumeratas Lietu
vių Namuose, Dundas St.

DETROIT

SKAUTŲ VEIKLA
Detroito skautai stengia

si gražiai ir prasmingai pra
leisti Jubiliejinius metus. 
Jie uoliai ruošiasi Jubilieji-

LOS ANGELES LIETUVIŲ ŽINIOS
Lietuviškos vestuvės

Liepos 13 d. Los Angeles, 
Cal. susituokė žinomi jauno
sios kartos lietuvių veikė
jai Mindaugas Gedgaudas 
su Violeta Mitkute. Vestu- 
pių puota įvyko puošnioje 
Castaway salėje. Dalyvavo 

#apie 200 svečių. Jaunieji 
gavo sveikinimų, telegramų 
net iš Lietuvos, Vilniaus. 
Raštu sveikino Lietuvos 
konsulas dr. J. J. Bielskis, 
Vyriausioji skautininke Za
ilskienė ir kt. žodžiu svei
kintojų ištisas sąrašas: 
Bernardas Brazdžionis (su
kūrė specialų eilėraštį), 
Jurgis Gliaudą, dr. Elena 
Tumienė, Juozas Balčiūnas- 
švaistas, Algirdas Gustai
tis, dr. Kazys Alminas, An
tanas Skirius, D. Gustaitė

Grupė jaunesnių Rezoliucijoms Remti Komiteto narių aptaria re
zoliucijų pravedimo reikalą. Nuotraukoje iš kairės: A. Markevičius, 
finansų komisijos narys; S. Kungys, narių verbavimo komisijos narys; 
I. Mažeikaitė, viena iš sekretorių; ir R. Bureika, narių verbavimo ko
misijos pirmininkas. L. Kančausko nuotrauka

Marijošius - Festivalio dirigentas

Liepos mėn. 10 ir 11 d.d. Hart
fordo priemiestyje Bloomfielde, 
Connecticut General Life Insu
rance Co. salėje Vytautas Mari
jošius dirigavo simfoniniam or
kestrui, kuris išpildė Mozarto 
kūrinius: Uvertiūrą iš Figaro

nei stovyklai; gilina litua
nistines ir skautiškas ži
nias, laiko egzaminus į 
aukštesnius laipsnius ir 
ruošiasi specialybėms. Jie 
jau turėjo keletą savaitga- 

rūpintis Ho išvykų ir žygių.
Skautų vadovai jau su-

statė kelionės j Jubiliejinę 
stovyklą maršrutą ir nu
samdė autobusą. Susiregis- 
travo 52. Autobusas paju
dės nuo Lietuvių Namų rug
pjūčio 16 dieną, 1 vai. p. p. 
Pakeliui be visos eilės trum
pų sustojimų: London, Al
ba ny, Syracuse ir t.t. numa
to net 4 vai. (7 v. p. p. — 
H v. p. p.) praleisti Niaga
ra Falls ir pasigerėti didin
guoju kriokliu saulei lei
džiantis. Stovyklą pasieks 
rugpjūčio 17 d. apie 1 vai. 
p. p. Į Detroitą grįš per 
New Yorko įžymenybes. 
Rugsėjo 2 d. apie 10 vai. iš 
ryto turėtų pasiekti Detroi
to Lietuvių Namus.

Jaunesnieji skautai pauk
štytės ir vilkiukai, dar jau
ni vykti į Jubiliejinę sto
vyklą, nuo rugpjūčio 2 d. 
iki rugpitlčio 12 d. p.p. Ko- 
dačių vasarvietėj ”Nidoj” 
turės savo atskirą stovyklą 
su jiems pritaikyta progra
ma. Norintieji stovyklauti 
registruojasi pas tuntinin- 
kus psk. Albiną Atkočaitie- 
nę ir v. skt. Vladą Paužą. 
Priimami ir ne skautai, ber
niukai ir mergaitės 7-11 
metų amžiaus, kurie nori 
susipažinti su skautiška 
programa ir gyvenimu ir 
patyrusių vadovų psk. Al
binos Atkočaitienes ir skt. 
Antano Banionio žinioj, 
gražioj lietuviškoj aplinkoj 
praleisti 10 dienų. Mokestis 
$2.00 dienai.

Tad vieni prie Atlanto, 
kiti ant Lobdell ežero kran
to. (sk) 

ir daugelis kitų, taip pat po
ra amerikiečių.

Dail. V. K. Jonynas 
persikels Į Los Angeles

Liepos 4-20 d.d. čia viešė
jęs dail. V. K. Jonynas su 
žmona nutarė persikelti iš 
New Yorko į Los Angeles, 
Calif. Ne dabar, bet užbai
gęs pradėtus didžiuosius 
vitražų darbus New Yorke. 
Tai būsią 1965 metų antroje 
pusėje. New Yorke jį labai 
vargina klimatas, iššau
kiantis piktą reumatizmą. 
Californijoje per porą sa
vaičių atsigavo. Netikėjo, 
kad Los Angeles klimatas, 
mineralinės vonios,taip la
bai padės. Jo žmona taip 
pat daug geriau jautėsi.

vestuvių, Simfonija Concertante 
E, Serenada nokturna D ir Sim
fonija 40 G minor.

Puiki, didžiulė salė, kurioje 
telpa apie 1000 žmonių, buvo pil
nutėlė. Dirigentui pasirodžius 
scenoje, kilo didžiausios ovaci
jos. Mat, Hartfordo publika ge
rai pažįsta Marijošių netik kaip 
Hartt College muzikos profeso
rių, bet ir kaip dirigentą, nes jis 
jau ne pirmą kartą šiam orkest
rui diriguoja.

Sekant koncerto eigą negali at
sigėrėti jo puikia išvaizda, lai
kysena scenoj, sugebėjimu vado
vauti ir išpildomo kūrinio įsijau
timu. Tik didelių gabumų žmogus 
gali taip puikiai savo pareigas at
likti. Pertraukos metu publika 
vien tik tekalbėjo apie didįjį lie
tuvį.

Vietos laikraščiai patalpino mu- 
zikos kritiku atsiliepimus, ku
riose ryškus pasigerėjimas Ma
ri jošiaus diriguojamų kūrinių in
terpretacija.

The Hartford Courant liepos 
11 d. laidoje rašo, kad koncertų 
programą iš aikštės perkėlęs į 
salę, dirigentas neliko neišnau
dojęs visų akustinių galimybių.

Marijošius jau ankstyvesniais 
koncertais yra sudaręs apie save 
vertingo dirigento aureolę. Or
kestro apvaldymu jis rožėmis 
išpuošia kompozitorių pastangas. 
Orkestras buvo su dirigentu tiek 
technikinėse detalėse tiek muzi- 
kališkume.

Mozarto interpretacijoje Ma
rijošius yra klasicistas. Mėgs
tantiems sachariną Mozarto kū
ryboje Marijošius ne draugas. Į 
emocinį turinį jis įneša savo šal
tą objektyvumą.

Savo aiškiai nubrėžtu tempe
ramentu ir stilium Marijošius 
plačiu lankstumu patiekė majes
totišką Simfonia Concertante, ge
nialią Serenatą ir dramatinę 
Symphony.

Dažnai mes kalbame susirin
kimuose ir rašome lietuviškuose 
laikraščiuose, kad Lietuvos var
dą reikia perkelti į amerikiečių 
spaudą. Te būna mums pavyzdys 
V. Marijošius, kaip reikia amba
sadoriauti. Jis, kaip ir mes visi, 
atvyko į šį kraštą be kalbos, be 
pažinčių, bet savo kietu darbu 
pasiekė profesoriaus posto savo 
srity, o dabar sėkmingai garsi
na Lietuvos vardą amerikiečių 
tarpe.

M. Kluonaitis

SKAITYK IR PLATINK DIRVĄ!

Time žurnale J. .Gliaudos 
knyga geriausiai skaitytinų 

knygų sąraše

Amerikiečių Time žurna
las, turintis apie 2,700,000 
prenumeratorių (apie 10 
milijonų skaitytojų), po bir
želio 28 d. įdėtos labai geros 
apžvalgos apie J. Gliaudos 
knygą angliškai ”House 
upon the Sand” (Namai ant 

PATOGI VIETA POBŪVIAMS

Zigmo ir Vytenio Jonynų sode, netoli Chestertono, Ind., šiemet 
iškilo naujas, stilingas dviejų aukštų pastatas. Jo paskirtis -- tar
nauti pramogoms. Jame yra trys salės, kuriose gali sutilpti per 
500 žmonių. Patalpos tinka vestuvių vaišėms kelti, seimams, konfe
rencijoms, minėjimams ir aplamai grupiniams pobūviams. Pastate 
yra moderni virtuvė valgiams tiekti. /

Išilgai pastato apvesta dekoratyvinių blokų tvora, yra cementinė 
aikštė šokiams ore. Joje gali laisvai sukiotis didelis būrys šokėjų.

Savininkai nepritraukė Michigano ežero prie sodo, bet įrengė prie 
pastato puikų maudymosi baseiną. Netoliese yra lauko krosnis, ant 
kurios galima spirginti net... jautį.

Tolumoje matyti vaismedžiai, kurie, eilėse išsirikiavę, užima 
didelį plotą. Kam rūpi sukaitus atvėsti, o nenori drėkintis baseine, 
gali pasinaudoti jų ūksmės gaivia vėsa.

Naujasis pastatas turi erdvų balkoną, kuris itin parankus salėse 
sukaitusių šokėjų atgaivai.

Kitoje pusėje yra plati aikštė automobiliams pasistatyti.
Šis pastatas atima galvosūkį ir būkštavimą piknikų rengėjams dėl 

galimo nepasisekimo, orui nenumatytai ir netikėtai pabiurus. Lietui 
užėjus nereikia kiurksoti automobiliuose, belaukiant giedros arba 
kantrybės netekus palikti sugadintą pikniką ir grįžti namo. Dabar pa
našiu atveju persikeliat į vidų, ir pramoga vyksta toliau kaip niekur 
nieko. Tad kiekvienas piknikas Jonynų sode yra garantuotas pasiseki
mas.

Šiaurinėje sodo pusėje ant kalvutės šviečia dailus dviejų aukštų 
rūmas, kuriame gyvena sodo savininkai Zigmas ir Vytenis Jonynai. 
Abu šeimininkai nuoširdūs ir malonūs, su mielu noru leidžia savo 
sodu naudotis lietuvių organizacijų išvykoms.

Grupinėms išvykoms vieta ideali: arti viešo kelio, apstu erdvės, 
su kaupu ūksmės karštuoju dienos metu, graži aikštė ceremoniniams 
laužams su nenormuojamu kiekiu kuro. Nevaržoma laisvė muzikai ir 
dainoms.

Geresnės vietos niekur nerasi. Tad savo išvykai pasirinkit Jonynų 
sodą. Tikrai nesigailėsit. Taip pat įsidėmėtini naujojo pastato pato
gumai, ruošiant Šeimynines šventes ar organizacijų pobūvius.

T. Mečkausko nuotraukos

smėlio), keletą savaičių po 
to tą knygą garsino kaip re
komenduotiną skaityti. Vi
sur pažymi, kad lietuvio ra
šytojo kūrinys.

J. Gliaudą ar tik nebus 
pirmas pabaltietis rašyto
jas, laimėjęs tokį aukštą 
pripažinimą įtakingaj ame 
žurnale. Lietuviams reikėtų 
tos knygos teirautis ameri- 
rikiečių bibliotekose. D.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

L. .
Konferencija SLA reikalais

Naujosios Aušros vajui 
įsigalint ir plintant, Pildo
moji Taryba kartais kviečia 
įvairiuose Amerikos cent
ruose konferencijas bei pa
sitarimus. Neseniai buvo 
Chicagoje, netrukus numa
toma New Yorke, o šį kartą 
ir Clevelandui tenka tokia 
maloni pareiga.

Rugpiūčio 10 ir 11 d.d. 
SLA centriniu organizato
rių iš vidurinių valstybių 
konferencija Įvyks Čiurlio
nio namuose. Pirmai dienai 
skiriamas nuo 1 vai. popiet 
platesnis susirinkimas su 
prezidentu P. Dargiu ir se
kretore B. Pivaroniene, da
lyvaujant minėtiems orga
nizatoriams, Ohio ribose 
esančių kuopų -valdybų na
riams, vietiniams organiza
toriams bei veikėjams.

Vėliau neviešas vakaras 
p a s i linksminti, pasikeisti 
pr i važiom is i n f o r m a c i j o m i s 
Įvairių sričių atstovų tarpe 
ir, svarbiausia, pasveikinti 
ir oficialiai patvirtinti nau
ją SLA moterų kuopą Cle
velande.

Rugpiūčio 11 d., 1 vai. p. 
p. — konferencija tik vado
vybės atstovų su centriniais 
organizatoriais.

Iš vienos pusės laukiama 
akstinų bei Įtaigų veiklai, o 
iš kitos pusės tikimasi, kad 
Clevelando kuopos parodys 
svečiams deramą ir nuošir
dų rūpestingumą.

PLAUKIA PRO C LEVE LANDĄ Į BOSTONĄ...

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30
ACCOUNTSINSURED

TO $10,000.00

HOME AND 

REMODELING LOANS

IN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES 

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Deli* E. Jakubs & William J. Jakubs
I.icensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770

Julius Butkevičius ir Linas Jurcys prieš keturias savaites buriniu 
laiveliu išplaukę iš Chicagos Į Bostoną, pro Detroitą jau pasiekė Cle- 
velandą. Nuotraukoje buriuotojai prieš kelionę kelia laivelio Ūdros 
stiebą P- Petručio nuotrauka

Ritai Žagarskaitei, kuri rugpiūčio 24 d. Clevelande susituokia su Vytu Matulevičium, liepos 20 d. 
Grėbliūnų namuose buvo suruoštas mergvakaris. Nuotraukoje mergvakario dalyvės. Prieky sėdi iš 
kairės: I. Geležiūtė, A. Schweizer, M. Krygerienė, R. Žygaitė. Antroj eilėj sėdi: M. Zanoskar, G. 
Garlaitė, Rita Žagarskaitė, A. Grėbliūnaitė, V. Titaitė, J. Garratt. J. Garlos nuotrauka

• Lithuanian Viliūge Ben
drovės Direkcija praneša, 
kad metinis akcininkų-šėri- 
ninkų susirinkimas įvyksta 
š. m. liepos mėn. 30 d., 7 
vai. vak., Lietuvių salės pa
talpose.

Visi akcininkai kviečiami 
dalyvauti.

Susirinkimo metu bus iš
mokėti procentai-dividentai 
tiems akcininkams, kurie 
yra Įsigiję akcijas nuo 19G2 
m. liepos mėn. 15 d. (nuo 
akcijų išrašymo datos).

Po susirinkimo visi kvie
čiami vaišėms. Laukiame 
akcininkų ir norinčių Įsigy
ti Bendrovės Akcijas.
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Clevelando lietuviai budžiai liepos 21 d. turėjo puikią išvyką ežero 
pakrantėje Huntington parke. Jų tėveliai ir pažįstami pasivaisinę tu
rėjo progos pasivažinėti burine jachta Palanga. Nuotraukoje iškylos 
dalyviai nuo kranto stebi buriuojančius.

DĖMESIO SIUNČIAN-
TIEMS SIUNTINIUS 

LIETUVON!
Globė Parcel Service, Ine. 

Clevelando skyrius dėl atos
togų bus uždarytas nuo lie
pos mėn. 29 dienos iki rug
piūčio mėn. 5 dienos.

Po atostogų, per visą rug
piūčio mėn. visos prekės, 
siuntiniams, bus parduoda
mos žymiai sumažintomis 
kainomis. Daugelis prekių 
bus žemiau urmo kainos.

GLOBĖ PARCEL
SERVICE, INC.

7023 Superior Avė.
Cleveland, Ohio, 44103. 
Tel. 881-0806.

Savininkas parduoda namą
2 šeimų, 5-5, ištisas rūsys, 
gaso krosnys, dvigubas ga
ražas.

Skambinti TU 6-1192.

PARDUODAMI NAMAI
E. 185 gt. rajone, 1 šei

mos, vienas — 5 kamb., ki
tas 6 kamb. Abu gerame 
stovyje.

Skambinti 944-5511.
(84, 85, 86)

PARDUODAMAS NAMAS

Savininkas parduoda na
mą, laisvą apsigyvenimui. 2 
šeimų, 5-5, dvigubi porčiai, 
plytelėmis klotos virtuvės, 
2 gaso pečiai, erdvus rūsys, 
naujas U/j garažas.

Telef. 881-7064. (84-86)

IŠNUOMOJAMI
GYDYTOJUI IR 

DANTISTUI 
KABINETAI 

virš Superior Savings 
and Loan patalpų, 

East 68 ir Superior gt. 
kampas.

Teirautis telefonu:
HE 1-2497.

• Didžioji Lietuvių gegu
žinė — ruošiama LB Cleve
lando I-os Apyl. Valdybos, 
Įvyks liepos 28 (sekmadie
ni), Neurų sodyboje.

Pas inaudokime vasaros 
gamta ir skaitlingesniame 
lietuvių suėjime pasimaty- 
kime su bičiuliais ir’pažįs
tamais.

Pramogos: vaikams spor
tiniai žaidimai — laimėto
jams dovanėlės, daug ver
tingų laimėjimų.

Sportinis šaudymas, kuri 
praves ramovėnai — varžy
bos dėl pereinamos dovanos, 
kurią praeitais metais yra 
laimėjęs G. Motiejūnas, 
rungtyniavęs su Dr. VI. Ra
manausku.

Turėsime ir spaudos sta
lą.

Vyriausio ir jauniausio 
amžiumi dalyvio pagerbi
mas. Muzika ir šokiai.

Šaltas alutis visiems ne
mokamas. Vaikučiams, pa
nelėms ir ponioms įėjimas 
laisvas.

Autobusas išeis 1 vai. nuo 
šv. Jurgio parapijos bažny
čios. Norintieji juo važiuoti, 
prašome užsirašyti pas A. 
Karsoką telef. 721-5117 ir 
Lietuvių Klube.

Kelias — pasiekus Brun- 
swick miestelį, sukti deši
nėn į 303 kelią, toliau sekti 
rodyklę su LB raidėmis. 
Važiavimo laikas tik 45 
min.

Dalyvaukime skaitlingai 
— paremkime LB tikslus.

Taip pat maloniai kvie
čiame ir Clevelando kaimy
ninių apylinkių lietuvius at
vykti pasimatyti su cleve- 
landiečiais lietuviais.

HOUSE FOR SALE

6 ROOM COLONIAL
3 bedrooms, 1 baths, biuld-in kitch
en (ultra moderni, carpeting, drapes. 
build-in stvimming pool < fenccd inl 
also income property: 4 room apart- 
ment over double garage. Ueautifully 
landseaped lot 145x408 and many 
extra fealures. Reasonable.

19916 Drake Rd. (Slrongsville).
Phone: 238-6131.

MALONŪS VASAROTOJAI,
Pranešame, kad OSTERVILLE MA- 

NOR, Ine. atidaroma birželio 24 d. Adresas: 
West Bav Road, Osterville, Cape Cod, Mass. 
Telef.: GArden 8-6991. Savininko J. Kapo
čiaus namų adresas: 25 Barrington Road, 
Dorchester 24, Mass. Telef.: 282-2759.

Mūsų vasarvietę geriausia atestuoja 
pas mus jau vasaroję svečiai: kas jau vieną 
kartą pas mus atostogavo, tas lieka nuola
tiniu Manor vasarotoju.

Maloniai prašome kambarių užsakymus 
siųsti kaip galima anksčiau, kad mes galė
tume patenkinti kiekvieno pageidavimus.

Laukiame Jūsų užsakymų ir esame pa
siruošę Jus maloniai priimti.

Jūsų
J. Kapočius

GERI NAMAI

2 šeimų prie pat šv. Jur
gio parapijos, 2 nauji pe
čiai, nebrangus.

2 šeimų nedidelis, beveik 
naujas, netoli Euclid gat
vės, garažai, gražiai Įreng
tas rūsys.

Naujas Wickliffe, 3 mie
gamieji, prašo tik $18,500.

Krautuvė ir namas prie 
E. 185 gt., nebrangus, ga
lima viršuj gyventi, o apa
čioj prekiauti.

Prie pat Naujos parapi
jos, nedidelis vienos šeimos, 
prašo tik $13,800.

E. 168 ir Grovevvood, vie
nos šeimos, prašo tik 
$12,600.

Dvie jų šeimų, Grovewood 
ir E. 169 gt., 5-5-2, du ga
ražai, labai gerame stovyje, 
prašo $22,500.

6 kambarių, prie pat E.
185 gt., gražiai Įrengtas rū
sys, 2 garažai.

Norintieji pirkti, parduo
ti, ar mainyti, prašome su
stoti ar paskambinti Į
EAST SHORE REALTY
United Multiple Listing

Service
Juozas Mikonis — Realtor
780 E. 185 IV 1-6900 

Res. KE 1-2190

F START A 1

Cleveland Crust 
VACATION ACCOUNT 

N O W!
SAVE ALSO FOR

• Education
• Insurance
• Home

Che 
veld

r Crusti Cornpany

NEPAPRASTA DOVANA KNYGOS 
MYLĖTOJAMS!!!

R. SPALIO ADMA MATER ir ST. SANTVARO POEZIJOS 
RINKINYS AUKOS TAURĖ — ABI KNYGOS UŽ 5 Dol.!

Neatsižvelgiant Į kylančius kaštus knygoms 
leisti, Vilties leidykla, susitarusi su Lietuvių En
ciklopedijos leidykla, nutarė praskinti kelią į kny
gos skaitytojus nepaprastu pūdu — jungiant tuos 
du puikius beletristikos ir poezijos leidinius į vieną 
puikią dovaną.

Prašome pasinaudoti žemiau dedama iškarpa.

Siunčiu 5 dol. ir prašau prisiųsti R. Spalio 
Alma Mater ir St. Santvaro Aukos Taurė šiuo 
adresu:

Priedų: čekis □ 
pinigai □

Nr. 85 — 7

SAVININKAS 
PARDUODA

8 kamb. namą, 6731 Edna 
Avė., netoli šv. Jurgio pa
rapijos. Erdvūs kambariai, 
2 garažai, naujai nudažytas. 
Banko Įkainuotas. Į mokėji
mas apie $3,000.00.

Skambinti A. Dailidei — 
HE 1-8516.

ONE GIFT
works many wonders

ši žavi mergaitė primena 
clevelandiečiams, kad vyks
ta paruošiamieji darbai 
United Appeal ir Raudono
jo Kryžiaus bendriniam va
jui, kuris vyks spalio 19-24 
dienomis.

1963 m. vajui užsimota 
surinkti 13,258,000 dol.

Automobile 
Chr istmas 
Ta x es

Every Other Week
DEPOSIT . . . H AVĖ 

5299 25 TIMES . . . 550 
5429 25 TIMES . . 5100

51099 25 TIMES . . 5250 
\WE WELCOME YOUR SAVINGS

MEMBSI FEDOUL KPOSn INSUUNCE COtfOUDON

(parašas)
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Ligija Bieliukienė Beirute...

KAS IR KUR?
• Dirvos vyr. redaktoriui 

Jonui čiuberkiui išvykus 
savaitei atostogų, ji pava
duoja redaktorius Jonas P. 
Palukaitis.

• Dailininko Pauliaus Au- 
giaus grafikos darbų mono
grafija jau ruošiama. Vy
tautas Saulius ir dailinin
kas Algirdas Kurauskas yra 
pasiėmę visą ši nelengvą, 
daug laiko, energijos ir pa
sišventimo pareikal a v u s Į 
medžiagos paruošimo, tvar
kymo ir spaudos darbą, ku
rį jie varo pirmyn su dide
liu entuziazmu ir kruopštu
mu.

Monografijos studijinius 
straipsnius rašo-dail. Teles
foras Valius ir dail. Algir
das Kurauskas. Straipsniai 
bus išversti ir Į anglų kalbą. 
Eibliografas A. Rožancovas 
monografijai jau paruošė 
tinkamą bibliografiją. Mo
nografija bus didelio for
mato (11x14), spaudžiama 
specialiame, grafikos me
džio raižiniams pritaikin
tame, popieriuje. Leidinys 
planuojamas 280-300 pusi, 
apimties ir išeis iš spaudos 
dar šių metų gale. Kaina 15 
dol. Monografiją leidžia 
dail. Pauliaus Augiaus naš
lė Danutė Augienė.

Asmenys, norintieji šį ne
eilinį leidinį įsigyti, prašo
mi nedelsiant pranešti: D. 
Augienė, 6508 So. Talman 
Avė., Chicago 29, III. Arba 
skambinti telef. PR 8-8534 
vakarais.

Monografijos egzemplio
rių skaičius spaudžiamas 
ribotas ir ji apspręs paklau
sos didumas. Įmokėti pra
nešant nereikia.

A. t A.
ONAI KLEINAITIENEI

mirus, dukteriai M. PAULIKAITIENEI ir šeimai, 
sūnums JUOZUI KLEINAIČIUI, JONUI KLEI- 
NAICIUI, PAULIUI KLEINAIČIUI ir jų šeimoms 
ir giminės liūdesio valandoje reiškia nuoširdžią 
užuojautą

A.L.T.S. East St. Louis — St. Louis 
Apylinkės Skyrius

BALIUI SVALBANUI

mirus, jo žmonai ALDONAI, sūnui inž. VYTAU

TUI ir visiems artimiesiems gilią užuojautą reiš

kia ir kartu liūdi

K. O. Kregždės

A. f A.

ONAI KLEINAITIENEI
mirus, jos vaikams MARTAI PAULIKAITIENEI, 

JUOZUI. JONUI ir PAULIUI KLEINAIČIAMS 

bei giminėms gilią užuojautą reiškia

East St. Louis Lietuvių Choras

Mielą prietelį

MARTYNĄ KLEINAITI

ir artimuosius, jo motinai mirus, guodžiame ir

nuoširdžiai užjaučiame

Brazauskai 
Marūnai 
Valiuliai

ALTS EAST CHICAGOS 
SKYRIAUS GEGUŽINĖ
ALT S-gos East Chicagos 

skyriaus tradicinė gegužinė 
Jonyno sode ties Chester- 
tonu, Ind., įvyksta rugpiū
čio 3 d., šeštadienį. Pradžia 
pusiaudienyje.

Paruošta įvairi progra
ma. Svečiams palepinti šei
mininkės išspirgins įmant
rų patiekalą. Gausiame bu
fete bus nemažas pasirinki
mas ir šaltų užkandžių. Ba
ras garantuoja, kad trošku
lys svečių nevargins.

Rezervuokite rugpiūčio 3, 
šeštadienį, išvykai į Jonyno 
sodą.

• Kongreso atstovė Edna 
F. Kellv (D. — N. Y.), At
stovų Rūmų užsienio reika
lų komisijos narė, rašo Re
zoliucijoms Remti Komite
to vadovybei,, kad ji turėju
si’ pasitarimą rezoliucijų 
reikalu su kongreso atstovu 
Thomas Morgan, minėtos 
komisijos pirmininku, ir jis 
jai pažadėjęs mūsų rezoliu
cijas svarstyti savo komi
sijoje. Geros valios lietuviai 
raginami parašyti po trum
pą laiškutį kongreso atsto
vui Morgan, kviesdami re
zoliucijų reikalą nieko ne
laukiant pajudinti. Laiškai 
jam adresuotini: The Hon- 
orable Thomas E. Morgan, 
House Office Building, 
Washington 25, D. C.

• Romas Kezys, Middle 
Village, N. Y., jaunosios 
kartos lietuvių veikėjas, 
energingai konta k t u o j a 
New Yorko valstijos kon
greso atstovus, kviesdamas 
i uos pilnai remti rezoliuci
jų reikalą. Jis taip pat deda 
pastangų išgauti naujų re
zoliucijų.

Ligija Bieliukienė, Lietuvių Moterų Klubo Amerikoje pirmininkė ir 
General Federation of Women’s Clubs Tarybos narė liepos 1-3 d. 
dalyvavo GFWC Tarptautiniame Kongrese Muenchene ir liepos 8 d. p. 
Lozoraitienės suruoštame priėmime GFWC pirmininkei ir Tarybos 
narėms. Priėmime dalyvavo italų moterų veikėjos ir apie 20 ameri
kiečių moterų. Vėliau L. Bieliukineė lankė moterų klubus Graikijoje 
ir šiuo metu vieši Mažoje Azijoje, Lebanone, kur vietinė spauda, kaip 
The Daily Star įsidėjo jos nuotrauką ir platų straipsnį, aprašydamas 
ir jos lietuvišką veiklą. Beirute jai buvo suruoštas priėmimas p. 
French rezidencijoje. Ponia French yra lietuvių kilmės -- Giedrai
tytė. L. Bieliukienė dar lankys moterų klubus Egipte ir Prancūzijoje.

Issa Bros nuotrauka

• Korp! Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba šiomis dieno
mis išsiuntinėjo visiems 
korporantams, kurių adre
sai buvo žinomi Vyr. Valdy
bai, laiškus pranešdama 
apie 1963 m. rugpiūčio 31 ir 
rugsėjo 1 dienomis įvyks
tantį Korporacijos suvažia
vimą Christiana Lodge va
sarvietėje ir toj pat vieto
vėje įvyksiančią Korp. jau
nimo stovyklą. Jei kas iš 
korporantų tokio laiško ne
gavo, prašom tuoj pat savo 
adresą pranešti: M. Šimkus, 
4224 So. Maplewood Avė., 
Chicago, 111., 60632 ir Jums 
laiškas su suvažiavimo dar
botvarke tuoj pat bus iš
siųstas. T pranešimą savo 
aukomis jau atsiliepė šie:
K. Germanas, T. & M. Jur- 
cys, J. Andrašiūnas, A. Dir
žys, B. Kasakaitis, J. Gela
žius, J. Maurukas, Pr. La- 
patinskas, A. Rūkas, V. J. 
Labanauskas, P. Šileikis ir 
J. Našliūnas. Korp. Neo-Li- 
thuania Vyr. Valdyba labai 
nuoširdžiai dėkoja parėmu- 
siems Vyr. Valdybos pa
stangas ir prašo kitus kole
gas ir koleges paremti 

Aldona Sidzikauskaitė ir Arvydas Kudirka susituokė Chicagoje š.m. birželio 30 d. Abu jaunieji, ak
tyvūs lietuviškoje veikloje, yra baigę aukštuosius mokslus. Aldona yra baigusi Chicagos Meno Institu
tą, o Arvydas ruošia daktaratą atominės inžinerijos srityj Purdue Universitete -- Argonne National 
Laboratorijoje. Vestuvinės vaišės įvyko Šarkos restorane dalyvaujant virš 200 svečių. Nuotraukoje: 
Aldona Avižienytė, Rytonė Tonkūnaitė - Rudaitienė, Dalė Koklytė, Teresė Matusevičiūtė, Aušra Poš- 
kaitytė, Nijolė Kudirkaitė, jaunieji Aldona ir Arvydas Kudirkai, Algirdas Saulis, Algis Keblinskas, Si
gitas Liaukus, Jonas Jesiūlevičius, Teodoras Rudaitis ir Vincas Smolskis. V. Noreikos nuotrauka

Korp. Klestėjimo ir Stovyk
los Fondą pagal savo išga
les. Tik vieningai dirbant 
imanomi didesni darbai.

• Ona Kleinaitienė, 
East St. Louis naujoji atei
vė, sulaukusi senesnio am
žiaus, mirė po ilgesnės ligos 
ir negalavimo. Ona Kleinai
tienė išaugino gražią šeimą, 
kurios trys sūnūs: Juozas, 
Jonas, Paulius ir duktė Mar
ta gyvena East St. Louis, 
dar kitas sūnus Waterbu- 
ry. Naujieji ateiviai jau ke- 
lioliką palydėjo į anapus — 
Aukščiausiojo prieglobstin. 
Kad ir svečioje žemėje — 
ilsėkis ramybėje. Gausus 
būrys palydėjo į Collins- 
ville kapines.

• Lietuvių Studentų Są
jungos rinkimų terminas 
pratęstas iki liepos 30 die
nos. Studentai dar nepri- 
siuntę savo balsavimo lapų 
yra prašomi juos ligi šios 
datos pristatyti. Vėliau atė
ję lapai rinkimuose nebus 
užskaičiuoti.

Ramunė Kviklytė,
L. S. S. Rinkimų

Komisijos Sekretorė

• Dr. Jonas Paukštelis, 
East Chicago, Ind., Rezoliu
cijoms Remti Komiteto vie
tos skyriaus pirmininkas, 
yra įdėjęs nepaprastai daug 
darbo, pastangų ir laiko vi
same rezoliucijų žygyje. Jo 
pastangos jau davė puikių 
rezultatų. Jo ir kitų lietuvių 
prašomas kongreso atsto
vas Ray J. Madden (D. — 
Ind.) įnešė neseniai naują 
rezoliuciją Lietuvos laisvi
nimo reikalu (H. Con. Res. 
195).

KVIETIMAS 
VASAROS 

ATOSTOGOMS

Maloniai kviečiame at
vykti į saulėtą CAPE 
COD ir šių metų atosto
gas praleisti geram poil
siui specialiai paruoštoje 

MEŠKOS viloje ir
MEŠKIUKO vasarnamyj.

Medžių apsupta erdvi 
rami aplinka, dideli pa
togūs kambariai, geras 
sveikas maistas, malonus 
nešaltas Atlanto vanduo. 
Palangos švarumo paplū
dimio smėlis, lietuviška 
dvasia ir gera nuotaika, 
vaiku priežiūra . ..

Vasarvietė atidaroma 
birželio 15. Kas vasaros 
nuo birželio 15 iki birže
lio 30 ir nuo rugsėjo 1 
iki sezono pabaigos, gaus 
15 G nuolaidą. Labai pra
šome užsisakyti kiek ga
lima iš anksto.
MEŠKA, 42 Beach St., 
Monument Beach, Cape 
Cod, Mass. Tel. 759-3251 
(Area Uode Nr. 617).

________________________

BLEZDINGĖLES 
PRIE

T O R R E N S O
J. J. Bachuno išleista kny

ga apie lietuvių įsikūrimą 
Pietų Australijoje.

Knygą redagavo PUL
GIS ANDRIUŠIS ir VLA
DAS RADZEVIČIUS.

Gausiai Australijos lietu
vių gyvenimo vaizdais ilius
truota ir turininga knyga 
artimai supažindina mus su 
toli atsidūrusių brolių įsi
kūrimo vargais, jų veikla.

Knygos kaina — 
2 dol. Užsisakykite per Dir
vą ’

r

ŠEIMOS
POILSIUI 
PUIKIOS 
MAUDYNĖS, 
LAIVELIAI IR 
ŽUVAV1MAS

Lodge &
kliSud/BI Cottages 

on Christiana Lake
PLANUOKITE šeimai atostogas
32 akrų įvairių pramogų kupi
noje L1NKŲ vasarvietėje. Puikus 
maistas, baras, linksmavakariai. 
Laiveliai NEMOKAMAI. Dėl są
lygų teirautis BOX D-266, ED- 
VVARDSBURG, MICHIGAN, arba 
telef. J. Linkus, NEptunc ' -5055.

• Dirvos novelės konkur
sui prisiuntę noveles — 
Gintaras, Margutis, Vasa
ris, Pilkasis Brolis ir Ado
mas Klevinis prašomi pra
nešti adresus, kad galėtume 
grąžinti rankraščius.

Redakciją

STUDENTŲ DĖMESIUI

Lietuvių Studentų Sąjun
gos New Jersey skyrius sa
vo tradicinę metinę iškylą 
rengia š. m. rugpiūčio 3-4 
d.d. lietuviškame „Nidos” 
viešbutyj, 7th & Park Avė., 
Asbury Park, N. J. Visi ry
tinio pakraščio lietuviai stu
dentai kviečiami dalyvauti. 
Čia bus graži proga lietu
viams geriau susipažinti ir 
pabendrauti, pasimaud y t i 
Atlanto vandenyne ir links
mai pasišokti grojant ketu
rių žmonių orkestrui. Šo
kiai įvyks Nidos viešbutyje, 
šeštadienį, 9 vai. vak.

Iškyla oficialiai praside
da šeštadienį, rugpiūčio 3 
d., 9-10 vai. ryto. Maudy
masis iki 6 vai. vak. Vaka
rienę „Nidoje” bus galima 
gauti 6-8 vai. vak. Į tą kai
ną įeina dviejų dienų bilie
tai įėjimui į pajūrį, kurie, 
atskirai perkant, kainuotų 
2 dol. Iškyla baigiama sek
madienį, apie 6 vai. vak.

AUSTRALIJA

• Inž. B. Daukus išrink
tas Svdnėjaus Lietuvių In
žinierių ir Architektų Drau
gijos pirmininku. Sekreto
rium išrinktas inž. V. Bu- 
kevičius ir ižd. inž. VI. 
Daudaras.

• Vytautas Doniela Mel- 
bourne skaitys paskaitą fi
losofijos dėstytojų kongre
se tema „Marksistinės dia
lektika kritika”. Jis rašo 
taip pat studiją apie mark
sizmo ir demokratijos san
tykį.

• Inž. E. Kiršas, sulaukęs 
72 m. amžiaus, mirė Adelai
dėje. Jis buvo estų kilmės, 
bet nuolat gyvenęs Lietu
voje.

l

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
METRAŠTIS

Australijos Lietuvių Ben
druomenės pastan g o m i s 
laikraščio Mūsų Pastogė iš
leistas A. L. metraštis su
teikia pilną Australijos lie
tuvių gyvenimo vaizdą.

Tai, palyginti, tiksli ir 
plati informacija apie kul
tūrinių organizacijų Įstei
gimą, jų plėtimąsi ir veik
lą. Metraštyje išryškinti ir 
paskiri visuomenininkai bei 
k ultūrininkai.

Metraščio kaina 10 dol.
Galite įsigyti ar užsisa

kyti Dirvoje.

R . S P A L I O 
naujai pasirodęs 
novelių rinkinys, 

ANGELAI IR NUODĖMĖS, 
išleistas Nidos Knygų Klu

bo Londone, 
jau gaunamas Dirvoje. 
Kaina — 2 dol.

GINTARO VASARVIE
TĖJE, Union Pier, Michi- 
gan, ant pat Michigano 
ežero kranto galite ramiai 
praleisti savo vasaros atos
togas puikiame didelių me
džių parke, supančiame te
niso, krepšinio ir vaikų žai
dimo aikšteles.

Vasaroti galima su pilnu 
išlaikymu; duodamas svei
kas, šviežias lietuviškas 
maistas, arba išsinuomoti 
naujus modernius vasarna
mius esančius prie pat pa
plūdimio ir patiems gamin
tis maistą. Taip pat galima 
gauti atskirus kambarius ir 
naudotis virtuve.

Dėl informacijų rašyti: 
Gintaras Resort, P. O. Box 
74, Union Pier, Mich. arba 
skambinti Lakeside 8155.

Sav. Viktorija ir Algirdas
Kuraičiai
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