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PASITARIMAS tarp Mac- 

millano ir de Gaulle, kaip sa
koma pranešime buvęs nuo
širdus. Tai Jprastinė komu
nikatų forma visoms konfe
rencijoms.

Bet Macmillanui buvo ne
lengva kalbėtis su de Gaulliu. 
Prancūzijos prezidentas yra 
sunkiai {veikiamas diplomati
joje. Tuo labiau, kad š{ kartą 
anglų pozicija buvo nelengva.

Anglija 1957 metais buvo 
kviečiama {stoti {Europossą
jungą. Bet ji atsisakė. Jos si
tuacija buvo kita.

Dabar, kai jos ekonominis ir 
politinis gyvenimas pasikei
tęs, kai imperija liko išdras
kyta, nutarė ieškotis pagalbos 
Europos sąjungoje.

Prancūzija neturi jokio 
tikslo sukliudyti Anglijos {sto
jimui { tą sąjungą. Pats de 
Gaulle yra pareiškęs, kad Eu
ropos pastatas be Anglijos bū
tų netvirtas. Bet jis nori žino
ti, ar anglai ir toliau-nori pa
silikti Europos kontinente tik 
turistais ir' retkarčiais ka
riais, ar nori tapti Europos 
šeimos tikru nariu.

DE GAULLE priešingas 
skubiam Europos politiniam 
susijungimui. Anglai, prancū
zai, italai, vokiečiai, olandai, 
belgai ir liuksemburgiečiai 
yra tvirtai prisirišę prie savo 
institucijų, {statymų ir tradi
cijų. Bus nelengva vieniems ir 
kitiems paaukoti dalelytę su
verenumo.

Tarpplanetinių raketų ir 
twisto amžiuje bus nelengva 
išlaikyti Europos sąjungą su 
konstitucijų ir parlamentų pa
galba, kurių koncepcija vis 
dar yra diližanųir Vienos val
sų laikų...

De GaullepasakėMacmilla
nui:

"Jei jūs einate su mumis 
"šešiais", nustokite kūrę 
Amerikos valdžią Europoje. 
Tas nesukliudys mums septy
niems tapti galingais ir pasi
likti ištikimais Amerikos są
jungininkais. Bet mes nenori
me duoti Amerikai įgaliojimų 
paspausti raudoną mygtuką... 
Bendrai septyniese mes su
kursime smogiamąją jėgą. 
Bendrai mes nebijosime Ru
sijos. Ir rusai mažiau bijos 
amerikiečių, kai tie atitrauks 
iš Europos savo kariuomenę. 
Galvokime apie savo gynybos 
organizavimą ir ginkim savo 
reikalus tarp dviejų didžiųjų".

♦

AMERIKIEČIAI staiga pasi
juto nebesiorientuoją Europos 
politikoje. Tad Dean Rusk dar 
š{ mėnesi skris {Europaišsi
aiškinti. Labiausiai jis nori 
susitikti su de Gaulliu.

Aną dieną Washingtone nu
stebo Prancūzijos užs. reikalų 
ministerio Couve de Murville 
per JAV televiziją padarytu 
pareiškimu:

(Nukelta { 2 psl.)

ŽINIOS IŠ
___  VISUR __

• Alliance for Progress, 
programa pagelbėti P. Ame
rikai išvengti visiškos su
irutės, susilaukė kritikos, 
rodančios tos programos 
vykdytojų nesugebėjimus 
ar nenorų suprasti tų vals
tybių vidaus interesų. Pa
reiškimai, kaip — "Jūs ska
tinate kairiųjų revoliuci
jas". — "Jūs atstumiate 
savo draugus, kad pataikau
ti kairiesiems" ir pan., rodo 
ne tik tos kritikos tenden
cijas, bet kartu kelia dau
giau nerimo, nei vilties.

• Syrija, savo laiku nu
traukusi santykius su Nas- 
serio Arabų Respublika, vėl 
ieško kelių naujai federaci
jai.

• Sovietinio bloko viršū
nių konferencija siekia pa
jungti to bloko valstybės 
dar tampresnėn ekonomi- 
nėn Maskvos priklausomy-
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RIKOJE KOMUNISTAI RUOŠIASI TRAUKTI ATSAR
GIAI IR GERAI PASIRUOŠĘ PLATAUS LIAUDIES 

FRONTO VARDU.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Pereito savaitgalio suki

limas Venecueloje, kuris šį 
kartą pareikalavo nemažai 
žmonių aukų, verčia akyliau 
peržvelgti lotynų — Vidu
rio ir Pietų — Amerikos 
būklę. Daugelis Vakarų ste
bėtojų yra linkę manyti, 
kad kaltę už neramumus 
šioje pasaulio dalyje reikia 
versti ne tiek komunistinei 
propagandai, kiek tuose 
kraštuose išsivysčiusi e m s 
ūkiniams ir socialiniams 
santykiams. Tai tiesa. Su
sidariusioje būklėje ir be 
komunistij agitacijos ten 
būtų neramu. Tačiau antrą 
vertus iš susidariusios būk
lės laimėti gali tik viena 
grupė — komunistai. Už tat 
labai svarbu pažinti jų pa
imtą taktiką.

Įdomios medžiagos šiuo 
klausimu patiekė Vak. Vo
kietijos leidžiamas žurnalas 
OST - PROBLEME, kuris 
yra skirtas specialiai komu
nizmo problemoms nagri
nėti. Aplamai imant, susi
dariusi būklė — masinis 
skurdas iš vienos pusės,

Mirė Lietuvos ministeris
Urugvajuje dr.K. Graužinis •

Birželio 5 d. Montevideo, 
Urugvajuje, mirė Lietuvos 
ministeris Dr. K. Graužinis.

bėn. Albanija toje konfe
rencijoje nedalyvauja.

• Birželio 6 d. JAV sena
tas, neatsižvelgdamas dide
lio vyriausybės spaudimo, 
nubalsavo nebeduoti JAV 
paramos komunistų valdo
moms valstybėms. Senato 
nutarimas susilaukė griež
tos sekretoriaus Dean Rusk 
reakcijos. Specialus prezi
dento asistentas George 
Bundy buvo parašęs įspė
jantį laišką Senatui, kad 
panašus nutarimas būsiąs 
naudingu tik JAV priešams, 
kad, pvz., JAV pagalba Ju
goslavijai "leidusi Tito ma
nevruoti prieš Kremlių”. 
Kur "įmanevravo" Tito, 
skaitytojams jau žinoma.

• Buvęs viceprezidentas 
Richardas Nixonas, laimė
jęs respublikom] pirminiuo. 
se rinkimuose gubernato
riaus vietai Californijoje, 
kviečia respublikonų parti
ją suglaustomis eilėmis 
ruoštis artėjantiems lapkri
čio mėn. rinkimams.

• Prancūzijos ministeris 
pirmininkas Pompidou nu
mato NATO reorganizaciją, 
atitinkančią pasikeitusiam 
JAV ir Vak. Europos jėgų 
santykiams.

• Sovietinėje propagan
doje sviesto ir mėsos kainų 
pakėlimas siejamas su ka
pitalistinio pasaulio grąsi- 
nimais pulti atominiais 
ginklais.

• Albanija džiaugiasi, ga
lėsianti sulaukti iš Vakarų 
Vokietijos ekonominės pa
ramos.

saujelė turtuolių iš kitos — 
turėjo iššaukti stiprų kairų 
politinį sąjūdį. Lotynų 
Amerikos kairieji politikai 
daugiau ar mažiau primena 
didžiosios prancūzų revoliu
cijos jakobinus. Kaip tie, 
jie yra kraštutiniai nacio
nalistai, kurie nori savo jė
gomis kuo greičiausiai pra
vesti socialines reformas. Į 
demokratines politines for
mas jie žiūri gana šnairiai, 
nes įtaria, kad jų pagalba 
'valdantieji sluoksniai’ nori 
išlaikyti savo vadovavimą. 
Dauguma tų politikų veikia 
atskirai, ne tik paėmus vi
są Lotynų Ameriką kaip 
vienetą, bet net ir atskirose 
valstybėse. Jau daugiau 
kaip prieš 10 metų buvęs 
Argentinos diktatorius Juan 
Domingo Peron, prieš kurio 
galimą grįžimą Argentinoje 
vėl suvaržytos politinės 
laisvės, bandė visos Lotynij 
Amerikos revoliucinį sąjū
dį suvienyti. Jis turėjo šio
kio tokio pasisekimo, tačiau 
galų gale jam ne tik nepa
sisekė įgyvendinti savo sva-

Gimęs 1898 m. spalio 14 
d., Giedraičių valsč., Uk
mergės apskr. Kūrėjas-sa- 
vanoris, tarnavęs Vilniaus 
komendantūroje ir gen. 
štabe. Teisitj daktaro laips
nį gavo baigęs Paryžiaus 
universitetą ir apgynęs di
sertaciją Vilniaus klausimu. 
Paryžiuje velionis baigė ir 
Politinių moksli] akademi
jos diplomatinę sekciją.

Diplomatinėse pareigose 
yra buvęs eilėje Europos 
sostinių, kol 1939 m. buvo 
paskirtas įgaliotu ministe- 
riu P. Amerikai su reziden
cija Buenos Aires.

Tik Argentinos vyriausy
bei užmezgus santykius su 
Sov. Sąjunga, jis turėjo pa
siuntinybę perkelti į Urug
vajų, kur iki mirties atsto
vavo Lietuvai.

- Nebijok, Fidel, aš tvirtai laikau vairą abiem rankoml...

jonių, bet 1955 m. spalio 
mėn. pats buvo kariuome
nės nuverstas.

Kas nepasisekė Peronui, 
daugiau sekėsi Kubos Fidel 
Castro. Įsigalėjęs Kuboje 
jis virto visai Lotynų Ame
rikai tautinės anti JAV re
voliucijos simboliu. Tą viso 
žemyno herojaus vaidmenį 
vaidinti Castro gal būt būtų 
dar daugiau pasisekę, jei 
įvairios aplinkybes nebūtų 
jį privertusios atvirai pa
siskelbti komunistu.

Atrodo, kad Castro atvi
rai pasiskelbti komunistu 
turėjo todėl, kad jam pa
ėmus valdžią, visame jo 
partijos aparate įsigalėjo 
Maskvos diriguojami ’apa- 
ratčikai’, kurie pradėjo su 
juo visai nesiskaityti. Visai 
atsikratyti Castru Maskva 
tačiau nedrįso, nes tai be 
abejo atitinkamai paveiktų 
visą žemyną, todėl po ilgų 
diskusijų visa kova pasibai
gė Castro 1962 m. kovo 26 
d. ilga kalba per televiziją. 
Toje kalboje Castro pasmer
kė 'dogmatizmą’ ir paskelbė 
seno komunisto Anibai Es- 
calantes pašalinimą iš va
dovaujančių vietų. Tą par
tinį 'žargoną’ išvertus į pa
prastą kalbą išeitų, kad 
Maskva atsisakė savo įpras
tinės politikos jau užka- 
i jautuose kraštuose įvesti 
Stiprų ir visagalintį parti
jos aparatą, bet leidžia ir 
toliau žaisti platesniu liau
dies frontu, duodant kiek 
daugiau pasireikšti ir ne 
užketėj usiems bei visai pa
tikimiems komunistams.

Bet jei tokios taktikos 
laikomasi Kuboje ,kur dėl 
valdžios kontrolės nėra jo
kios abejonės,tai juo labiau 
ji yra plačiai taikoma kituo
se lotynų Amerikos kraš
tuose, kaip Venecuela, Pe
ru, kur po šios savaitės rin
kimų galima laukti nera
mumų, ar Argentinoje, kur 
komunistai blokuojasi su 
peronistais. Visur jie sten
giasi veikti ne savo, bet 
platesnės kairiųjų koalici
jos vardu. Jei toji koalicija 
laimėtų per sukilimą ar rin
kimų keliu, jiems atsiranda 
naujos galimybės. Jei ne — 
jie sukompromituoja visas 
kaires grupes, kas irgi išei
na jų naudai.

O kaip dėl tos išgarsin
tos Kinijos komunistų įta
kos ir propagandos lotynų 
Amerikoje? Tiesa, buvo ga
lima konstantuoti kai ku-

Dailininkas ADOLFAS VAIČAITIS, gyvenąs Australijoje, Melbourne 
suruoštoje įspūdingoje M. K. Čiurlionio akademijoje skaitė paskaitą 
apie šio mūsų tautos žymiojo dailininko tapybą. Paskaitos santrauka 
spausdinama 5 psl. M,K. Čiurlionio kūrybai nagrinėti ir populiarinti 
Australijoje lietuvių ir svetimtaučių tarpe Jsikūrė draugija, kurios 
valdybon išrinkti: pirmininku didelis Čiurlionio gerbėjas estas E. 
Aavik ir nariais K. Kazokas ir J. Bistrickas.

RUOŠIASI IŠLEISTI ANGLŲ KALBA 
VEIKALĄ APIE LIETUVA

Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondo Valdybos posėdy, 
kuris įvyko birželio 1 d. bu
vo išsamiai diskutuota, kaip 
galimai greičiau įgyvendin
ti vieną iš Lietuvos Nepri
klausomybės Talkos užsi
mojimų — sustiprinti su 
Lietuvos padėtim susijusiai 
dokumentacijai, išleisti ang
lų kalba veikalą apie Lietu
vą, kuris būtinas visiems 
Lietuvos laisvės kovos tęsė
jams, nežiūrint, kurio mūsų 
laisvės kovos organo vardu 
kas veikia.

Medžiaga jau surinkta^tik 
reikia lėšų jai sutvarkyti, 
paruošti spaudai ir spaus
dinimo išlaidoms. Tai ne
bus pelno tikslams leidinys, 
bet objektyvi Lietuvos do
kumentacija, atre m i a n t i 
bolševikinę melo propagan
dą, kad reikalui esant kiek
vienas politikas rastų sau 
tinkamos įrodančios me
džiagos prieš komunistų 
skleidžiamą apie Lietuvi] 
melą.

rias pastangas iš jų pusės, 
bet dabar atrodo, kad pir
muoju smuiku Kuboje ir ki
tų P. Amerikos kraštų ko
munistų partijose vis dėlto 
griežia Kremlius, o ne Pe
kinas.

Prieita išvados, kad šį 
darbą pradėti bus galima 
jau tada, kai bus išplatinta 
nesenai Lietuvos Nepriklau
somybės Fondo išleista kny
ga Laisvės Kovų Dainos, 
tikslu įamžinti kovojusius, 
žuvusius už Lietuvos laisvę 
partizanus.

V i s uomenės susidomėji
mas šiuo leidiniu yra dide
lis, nors jis knygų rinkoje 
nepardavinėjamas, bet ski
riamas kaip dovana tiems, 
kurie prisiunčia ne mažiau 
10 dolerių auką, tuo prisi
dėdami prie šio nemirštamo 
mūsų kovotojams paminklo 
ir kartu tolimesnės rezisten
cijos vykdymo siekiant Lie
tuvai laisvės.

Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondo bei LNT komi- 
tetų JAV, Kanadoje, Aus
tralijoje ir Europoj šiuo 
metu iš viso yra 25. Posė
dyje nutarta kreiptis Į visų 
Komitetų vadovybes imtis 
iniciatyvos šį Laisvės Kovų 
Dainų leidinį platinti savo 
apylinkėse, kad tuo būdu 
palengvintų norintiems jį 
įsigyti vietoje.

Siekiant to tikslo, kada 
darbas jau bus pradėtas, 
keletas daktarų pasižadėjo 
paremti tūkstantinėmis, o 
kiti sutiko būti šimtinin
kais. Džiugu, kad yra žmo
nių jautriai sekančių lietu
vių gyvenimą ir veiklą ir 
matydami konkrečius dar
bus nesigaili stambesnės 
aukos.

LNF pirmininkė Emilija 
čekienė padarė platų pra
nešimą iš LNF veiklos, o 
iždininkas Liudas Tamošai
tis nušvietė kasos stovį, pa
brėždamas, kad per pasku
tinius mėnesius gauta pa
jamų apie du tūkstančių 
dolerių, tačiau ne visi fondo 
atstovai surinktas lėšas jau 
prisiuntė, laukdami Laisvės 
Kovų Dainų knygos įteikti 
rėmėjams. Be to, L. Tamo
šaitis supažindino valdybos 
narius su vedama iždo at
skaitomybe.

Jurgis Kiaunė, Pranas 
Narvydas ir Aleksandras 
Daunys diskusijose iškėlė 
daug naujų minčių ir pasiū
lymų aukščiau minėtų pla
nų įgyvendinimui-suakty
vinti veiklą.
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EUROPOS TRAGEDIJA [6]

Varšuvoje Tėvynės Armijai tę
siant beviltišką kovą su vokie
čiais, kiekvieną valandą tikintis, 
kad raudonoji armija parems su
kilėlius, 1944 rugpiūčio 3 vakarą 
Kremliuje, prie ilgo konferencijų 
stalo, priešais sovietų diktatorių

Varšuvos sukilime lenkai nau
dojo vokiškas uniformas. Belais- 
vėn patekusių tokių sukilėlių li
kimas buvo aiškus: jokio išsi
gelbėjimo.

Staliną sėdi lenkų egzilinės vy
riausybės premjeras.

Staftislaw Mikolajczyk, lenkų 
ūkininkų partijos vadas,pasiduo
da tragiškai iliuzijai. Ar jis dar 
nepastebi, kad žaidimas senai 
pralaimėtas?

Stalinas nuobodžiaudamas už
sidega cigaretę.

- Na, kodėl norėjote mane ma
tyti? - klausia jis niūriai.

- Džiaugiuosi, galėdamas būti 
čia, Maskvoje, Stalino-Sikorskio 
sutarties sukaktuvių dieną, - pra
deda Mikolajczykas pasikalbėji
mą, nukreipęs savo mėlynas akis 
Į pasipūtusi Staliną. Lėtai, apgal
vodamas lenkas ieško žodžių, ku
riuos verčia sovietų valdininkas 
Pavlovas. Jis kalba apiebūsimus 
sovietų - lenkų santykius apie 
bendradarbiavimą su Maskva.

-... ir ypač norėčiau aš, da
bar prasidėjus kovai pačioje Var
šuvoje, apeliuoti j tamstą, kad 
skubiai pagelbėtumėte mūsų vy
rams toje nelygioje kovoje su vo
kiečiais.

O Stalino reakcija?
Lenkų ministerio pirmininko 

rankos dreba iš susijaudinimo. 
Jis sukaupia visas jėgas, kad su
sivaldytų, kad nesušuktų iš pyk
čio, nervingumo ir nusivylimo.

Stalinas iš viso nereaguoja. Jis 
nuduoda lenko prašymo visiškai

SEPTYNIŲ SKIRTUMŲ GALVOSŪKIS
Kokie yra septyni skirtumai tarp tų dviejų piešinių? Atsakymą 

rasite 7 puslapyje.

SS nekalba vokiškai
negirdėjęs. Maža to, jis piktai 
pertraukia Mikolajczyką:

- Tamsta visai neatkreipi dė
mesio Į sutartį, kuri pasiekta tarp 
Sovietų Sąjungos ir Liublino ko
miteto.

Karčiai atsako lenkas:
- Tamsta kalbi apie tai, kas, 

kaip žinoma, įvyko po mano išvy
kimo iš Londono į Maskvą (S. 
Mikolajczyk, The Rapeof Poland, 
New York, 1948).

Rugpiūčio 2 sovietų vyriausybė 
užmezgė diplomatinius santykius 
su Liublino komitetu. Tuo komi
tetu sovietai sukūrė komunistų 
vairuojamą lenkišką kontravy- 
riausybę, kuri po Varšuvos už
ėmimo turi perimti valstybės 
reikalus. Ta "vyriausybė" pri
pažįsta Curzono liniją, t.y. ji 
pritaria Rytų Lenkijos prijungi
mui prie Sovietijos. Už tai len
kams prižadėtos rytinės Vokie
tijos sritys, kaip trijų didžiųjų 
būtent, Roosevelto, Churchillio 
ir Stalino jau nuspręsta Tehera
no konferencijoje 1943 lapkričio 
28 - gruodžio 1 d.

Rooseveltas ir Churchillis tuo 
metu vis dar tebesivylė, kad busi
moji Lenkija taps demokratine 
valstybe.

Lenkų sukilėlių belaisvėn pa
tekęs ukrainietis, kovojęs vokie
čių pusėje. Lenkų karo korespon
dentas nutylėjo jo tolimesnį liki
mą.

Tačiau lenkų egzilai Londone i r 
negalvoja šiuos, už jų nugarų pa
darytus, sprendimus pripažinti.

O Stalinas tą Curzono liniją 
priima jau kaip senai įvykusį 
faktą, kai 1944 rugpiūčio 3 vaka
rą šaltai pareiškia Mikola jczy- 
kui:

- Galbūt mes galėtume Curzo
no linijoje padaryti keletą pakei
timų Lenkijos naudai. Bet pirma 
jūs turite susitarti su Liublino 

lenkais. Ateityje aš numatautar- 
tis su viena Lenkijos vyriausybe, 
ne su dviem.

Jau vėlai po vidunakčio lenkų 
ministeris pirmininkas su savo 
palydovais išėjo iš Kremliaus.

Švelni ir šilta buvo rugpiūčio 
naktis. Tamsoje dunkso miestas, 
prie kurio vartų nesenai stovėjo 
vokiečiai. Vokiečiai! Dabar jie 
kovoja Varšuvoje, daugiau kaip 
tūkstantį kilometrų atsitraukę, 
sovietų tankų ir pėstininkų nus
tumti.

Mikola jczykas įlipa į juodą val
dinį limuziną, kuris jį nugabena į 
sovietų vyriausybės svečių vieš
butį. Pavargęs atsilošia fotelyje 
ir užmerkia akis. Jo mintys toli
mojoje Lenkijos sostinėje, pas 
tuos vyrus ir moteris, kurie guli 
už Varšuvos barikadų...

- Nesuprantu, iš kur jie ateitų,- 
policijos generolas Reinefahrt 
įremia rankas į šonus. Akys jo 
siaurame, pailgame veide pri
merktos. Galvą kraipydamas, jis 
stebi SS junginį, kuris kautynių 
rikiuotėje žygiuoja gretima gat
ve, pro sudegusius namus, iš ku
rių griuvėsių teberūksta dūmai.

Reinefahrt, gavęs iš Himmle- 
rio įsakymą palaužti Varšuvos 
sukilimą, štabo būstine pasirinko 
autobuso priekabą.

-Tikrai, katastrofiška tvarka, 
- priduria jis savo adjutantui, po
licijos majorui Fischeriui. - 
Kiekvienas kariauja, kaip jam pa
tinka.

Pečiais trūktelėjęs, jis vėl įsi
gilina į Varšuvos miesto planą. SS 
junginys jau senai dingęs už griu
vėsių.

Vokietis kulkosvaidininkas 
kumšteli savo draugą:

- Pauliau, žiūrėk! Ateina pas
tiprinimas. Na, jau laikas, čia 
velniškai nejauku.

Rikiuotėje SS būrys artėja ak
menimis ir geležgaliais nusėta 
gatve. Jų rankos paruošti auto
matai. 1

- Ei, slėpkitės! Lenkai numuŠ 
jus, kaip zuikius! - sušunka kul
kosvaidininkas artėjantiems SS 
vyrams.

Keista - jie neatsakė nė žo
džio, Priartėja iki 20 metrų. 
Staiga kulkosvaidininką sukre
čia baisi mintis:

- Tie maži automatų vamz
džiai... Negi...

Jis nori griebti kulkosvaidį. 
Pervėlu. Ugnis iš automato kliu
do jį. Po kelių minučių pozici
joje nelieka nė vieno gyvo vokie
čio.

*

- Greičiau! Paskubėkite: - 
pasigirsta lenkiški šūkiai.

Vadinamasis SS junginys bėga 
barikadų priedangom Vienoje jų 
vietoje prasiveria plyšys.

"SS vadas” kitoje barikadų pu
sėje raportuoja lenkiškai sukilė
lių komendantui.

- Sveikinu, Kowalski! Puikiai 
atlikote uždavinį!

(Bus daugiau)

ŠIANDIEHIR RYTOJ
(Atkelta iš 1 psl.)

"Kadangi mūsų interesai su 
tampa, mes turime diskutuoti, 
kad susitarus pagrindiniais 
klausimais".

Tai reiškia, kad Paryžius 
sutinka kalbėtis, bet atmeta 
besąlyginį pasidavimą. Ken
nedy tuo buvo nepatenkintas ir 
pagrasino nutraukti karinę, 
ekonominę ir finansinę pagal
bą Europos kraštams, jei 
Macmillanui nepavyks palauž
ti prancūzų ušsispyrimą. Bet 
Macmillanas galvoja, kad tai 
tuščias grasinimas, nes pačiai 
Amerikai gresia krizė.

Sakoma, kad Washingtone 
rimtai svarstoma už mėnesio 
ar kito nuvertinti dolerį 30 ar 
35% pagal aukso vertę. Finan
siniai amerikiečių pareigūnai 
prie Tarptautinio Banko jau 
paprašyti surinkti visas ži
nias apie Amerikos bankų sąs
kaitas užsienyje.

Sakoma, kad pati Amerika 
šiandien yra reikalinga Euro
pos pagalbos ir jei su ja ne
susitars, turės užsidaryti sa
vo kiaute.

Solistė Daiva Mongirdaitė Bostono scenoje. Akompanuoja muzi
kas J. Gaidelis. B. Kerbelienės nuotrauka

RASYKIM KUO DAUGIAU LAIŠKU!
Neseniai Amerikoje buvo laiš

kų rašymo savaitė. Vyriausybė 
kvietė rašyti laiškus užsienio 
draugams, megzti bičiulystę.

Kodėl taip? Dėl to kad laiškas 
yra tobuliausia priemonė pa
reikšti savo nuomonę. Laiškas 
yra viskas demokratinėje vals
tybėje. Kas to nežino, tas nepa
kankamai pažįsta valstybę, ku
rios piliečiu jis tapo. Su laišku 
skaitomasi, laišką brangina, bi
jo, klauso, jo jieško žmonių at
stovai, partijos, vyriausybė, 
žmonių nuotaikų tyrimo biurai...

Laiškas yra tobuliausia žmo
nių susižinojimo priemonė. Laiš
kas yra referendumas, balsavi
mas, talka ar protestas, skati
nimas ar sulaikymas. Laiškepo- 
litikas išskaito ko reikalauti, ko 
neliesti, dėl ko kovoti. Tautos 
norų ir siekių barometras yra 
laiškų potvynis Washingtone.

Kada senovėje Lietuvą už
puldavo priešai, lietuviai žibino 
ugnis piliakalnių viršūnėse, plės
dami pavojaus žinią. Pony ex- 
press jojikai galvatrūkščiom ne
šė žinias Amerikos prerijose. 
Ir Afrikos tam-tam būgnų dun
dėjimas skelbė pavojų nuo kraš
to iki krašto. Taip buvo kadaise, 
dabar tai viskas suvesta į laiš
ką, mažą, tam tikra forma su
lankstytą popierį, tokį reikšmin
gą milžiniškos valstybės gyve
nime.

Kada Lietuva pavergta, o mū
sų laisvos ir galingos šalies ran
kose sukaupta galia kelti paverg
tos Tėvynės bylą, neleisti tai by
lai užgesti tylpje - ar nėra laiš
kas J Washingtoną tikras mūsų 
patriotinės veiklos zenitas? De
šimts JAV senatorių ir Kongre
so rūmų atstovų pareikalavo Lie
tuvai laisvės savo prakilniomis 
rezoliucijomis, ir kas parems jų 
pastangas, jeigu ne mes, lietu
viai, pabaltiečiai? Mūsų laiškai 
sukurs tą laiškų uraganą, kuris 
palauš neryžtingų ar mainikau- 
tojų elgesį Washingtone. Trum
pai parašytas laiškas yra galin
ga priemonė demokratinėje vals
tybėje ginti Lietuvos laisvę, kel
ti jos bylą, visad laikyti ją jaut
rią ir gyvą.

Laiškų potvynis reiškia žmo
nių norus ir valią. Tokiam pot
vyniui nedrįsta priešintis ir at
kakliausias užkietėjėlis konser
vatorius.

Artėja masinės pabaltiečiųde
legacijos vizitas VVashingtone. 
Jam ruoštasi seniai, ramiai,dar
bingai. Birželio 21 bus toji isto
rinė diena, kada pabaltiečiųdele
gacija mėgins pasukti Pabaltijo 
pavergimo bylos sprendimą ki
tais kanalais, ragindama veikti 
tuos, kurie turi betarpį ryšį su 
rinkikais - žmonių atstovus. 
Žmonių atstovai (senate ir kon
greso rūmuose) visad yra jaut
riausi savo rinkikų pageidavi
mams. Tokiai delegacijai reika
lingas galingas akompanimentas- 

potvynis laiškų su Pabaltijo lais
vės reikalavimu, su prašymu 
remti jau anksčiau pareikštas 
tuo reikalu rezoliucijas.

Anksčiau tuo reikalu Wash- 
ingtonas gavo 100,000 laiškų. Tą 
skaičių dabar reikia pralenkti. To 
reikalauja iš mūsų Lietuvos mei
lė ir Lietuvos gelbėjimas. Reikia 
rašyti visų pirma: Šen. J. W, 
Fulbright ir Šen. T. E. Morgan 
Užsienių reikalų komiteto pir
mininkui. Po to reikia rašyti

SVARBUS PRANEŠIMAS

Cosmos Parcels Express Corp.
VISIEMS, KURIE SIUNČIA DOVANŲ SIUNTINIUS SA
VO DRAUGAMS IR GIMINĖMS VISOSE SOVIETŲ SĄ

JUNGOS VIETOSE.
Jūs galit dėti j Jūsų siuntinius vartotus: juvelyrinius iš
dirbinius, laikrodžius, foto aparatus, rankines siuvamas 
mašinas, nešiojamas rašomąsias mašinėles, medžioklinius 
šautuvus, amatininkų rankinius įrankius, muzikalinius 
instrumentus, juostelėse užrekorduojanti aparatai — tapė 
records, HI-FI fonografus, tranzistorinius radijo aparatus, 
dulkių siurblius, 8 mm filmavimo aparatus, — su sąlyga, 

kad visi išvardintieji daiktai yra geram stovyje.
MES UŽTIKRINAME JUS MŪSŲ ĮPRASTU, GREITU, 

PATIKIMU IR GARANTUOTU PATARNAVIMU 
VISUOMET.

Mes pranešame savo seniems klijentams, o taip pat 
naujiesiems, kuriems mes patarnaujame, kad mūsų firma 
tęsia siuntinių persiuntimą j Sovietų Sąjungą.

Mes esame Įgalioti VNEŠPOSYLTORG tęsti siuntinių 
siuntimą, ir mes garantuojame, kad siuntiniai bus prista
tyti ir labai skubiai.

Visi mūsų skyriai turi didelį pasirinkimą siuntiniams 
reikmenų (audinių, odų ir t.t.) labai prienamomis kainomis.

Visi mūsų skyriai suminėti žemiau kuo geriausiai jums 
patarnaus pagal kiekvieno individualius pageidavimus.
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BROOKLYN 11, N.Y., 370 Union Avė., Tel. EV 4-4952 
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Tel. AN 1-2994 
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NEWARK 3, N. J. 428 Springfield Avė. — Tel. BI 3-1797 
PHILADELPHIA 23, Pa., 525 W. Girard Avė.

Tel. WA 2-4035 
WATERBURY, Conn., 6 John St. — Tel. PLaza 6-6766 
GRAND RAPIDS, Mich., 606 Bridge St. N.W.

Tel. GL 8-2256 
PASSAIC, N. J., 176 Market Street — Tel. GR 2-6387 
DETROIT, Mich., 7300 Michigan Avė. — Tel. VI 1-5355 
ATHOL, Mass., 61 Mt Pleasant St. — Tel. CH 9-6245 
VINELAND, N. J., West Landis Ave„

Greek Orthodox Club Blvd. 
šis skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ir sek
madieniais.
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BUFFALO 6, N. Y. -332 Fillmore Avė., Tel. TL 6-2674 
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savo valstijos senatoriams, pra
šant jų remti rezoliucijas dėl 
Pabaltijo laisvės. Laiškų teks
tas aiškus ir trumpas. (Angį.) 
Please support Concurrent reso- 
lutions (senatoriams) 12, 63 and 
64, ir (kongresmonams) 153, 163 
195, 439, 444 and 456.

Reikia rašyti tuoj. Argi liksi 
neparašęs, kad Lietuvos priešai 
ima rašyti ir raginti amžiams pa
dovanoti Lietuvą okupanto tironi
jai?!

Laiškas yra nepaprasta įtakos 
priemonė demokratinėje valsty
bėje.

Rašykime tuoj, kuo daugiau
siai, kuo energingiausiai.

To iš mūsų laukia Lietuva.
(i)

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu

meruoti DIRVĄ.
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NAUIU IR SENU VALSTYBIŲ 
PREZIDENTAI

Neužsidaro Baltųjų Rūmų durys. Vienas po kito, 
naujųjų, iš kolonializmo išsprūdusių valstybių prezidentai, 
egzotinių savo ponių lydimi, veržiasi lankyti "baltąjį bro
lį”. Veržiasi ne vien oficialiam vizitui. Veržiasi išsiderėti 
savo kraštui plieno fabriko, oro susisiekimui priemonių, 
kreditų plačiai, bent 8 linijų, autostradai pravesti ir ga
limybei pasakyti kalbą Washingtono spaudos klube. Taip 
bent tvirtina kai kurie Statė departamento pareigūnai, 
Ir dažniausia, tie patys prezidentai, patenkinti ar nepa
tenkinti, grįžta į amžinos vasaros šalį via Moscow. Dėl 
viso pikto. Kad niekas neįsižeistų.

* * *
Buvo ir kitokio likimo susilaukusių prezidentų. Tai 

prezidentai valstybių, pripažintų de f acto ir de jure. Tai 
kultūringi? Europos valstybių galvos. Valstybių, priklau
siusių Tautų Sąjungai. Valstybių, kurių užsienių reikalų 
ministeriai buvo Tautų Sąjungos Tarybos nariais. Vals
tybių, pasirašiusių nepuolimo ir kitokius paktus su kai
mynais. Valstybių, kurios neprašė pašalpų, o ūkinėmis 
ir kultūrinėmis gėrybėmis keitėsi pagal sudarytas ūkines, 
politines ir kultūrines sutartis su viso pasaulio kraštais.

Bet — tų valstybių prezidentai, vietoj kalbėję spau
dos klube Washingtone, staiga dingo ir šiandien retai kas 
apie juos beprisimena. Nes gi jie dingo senais, neatme
namais 1940 metų laikais . .. Kada tikruoju pasaulio val
dovu ir viešpačiu iškilo "draugas” Stalinas.

* * *

Vilniaus universiteto rūmai, statyti XVI amž. Greit Vilniaus universitetui sukaks 400 metų.

Neišsemiamas tautos tradicijų
šaltinis Atgaivinamas senasis Lietuvos mokslo židinys (1)

Trijų Pabaltijos kraštų prezidentų likimai išsiskyrė. 
Vienų buvo nukeliauta i šiaurę, kitų i pietus. Latvijos 
prezidentas K. Ulmanis iškeliavo sargybinių lydimas, vie
toj pažadėtos kelionės Šveicarijon, j mažą Ogrės geležin
kelio stotį, iš kurios traukiniu buvo nuvežtas Maskvon. 
Jo, kaip ir Estijos prezidento Konstantino Paets’o, liki
mas buvo užantspauduotas Kremliuje Ribbentropui ir 
Molotovui dedant antspaudas ant jų pasirašytų paktų, 
nulėmusių ir tolimesnį. Rytų Europos likimą.

Lietuvos prezidentas pasirinko kitą kelią. Tas kelias 
atvedė jį ir jo šeimą i JAV. Atvedė jį čia ne noras ir rei
kalas derėtis dėl pakeitimų to, kas jau buvo nebeišven
giama, bet rimto ir toli pramatančio valstybininko vizija, 
kad tik čia galima stengtis ir čia verta aukotis ir veikti, 
^?^.Prav^rus Kakarų pasaulio akis j įvykius, prieš kuriuos 
užrištomis akimis einant, visas pasaulis šiandien jau yra 
atsidūręs rimtame pavojuje. Bene 1947 m. šveicarų laik
raštis National Zeitung, rašydamas apie prezidentą A. 
Smetoną, pranešė, kad ”ten (JAV) šis energingas vals
tybės vyras išvystė gyvą antisovietinę propagandą”.

* * *

Rūmų baltųjų pavėsy 
Rasa nuo vijoklių laša 
Tai čia stebuklingąją šviesą 
Sėmėsi bundantis kraštas.

Atsinešė Daukantas vargą. 
Valančius, Stanevičius, Skar

ga
Čia matė auštant} rytą
Ir alkstančią dvasią pagirdė. 
O mes tik atsinešam širdį 
Kiekvienai grindinio plytai.

K. Bradūnas

Nepriklausomybė, tautinė kul
tūra, laisvė ir mokslas, - tai 
glaudžiai, neatskiriamai tarpu
savy susiję dalykai, kurie vienas 
kitą sąlygoja, vienas kitą papil
do, vienas be kito negali klestėti.

Tad suprantama, kodėl Lietu
vos Taryba, 1918 m. vasario 16d. 
paskelbusi nepriklausomos val-

STASYS ŽYMANTAS

Kokiomis nuotaikomis prezidento A. Smetonos pasi
traukimas iš krašto buvo palydėtas, gerai prisimename. 
Trumpai — kai kieno tai buvo laidoma "demokratinių 
pajėgų laimėjimu”. Lygiai tiek pat "toli pramatanti”, 
politika, kaip ir iš kitos vandenyno pusės dėtis pastangos, 
kad prezidentas A. Smetona i JAV neatvyktų. Atsargus 
tada buvo net "Lietuvos Aidas”, įvykių raidą apibrėžęs, 
kaip "sunkiai suprantamą”, bet kartu ir spėdamas, kad 
”tą jo žygi tegalės teisingai įvertinti tik istorija".

šių dienų akimis žiūrint, tai jau istorija. Daugelio 
iau pamiršta, daugelio kitaip interpretuojama. Bet ta 
istorija įdomu prisiminti. Tai dalis birželio įvykių isto
rijos. Tai dalis istorijos, kurios su nekantrumu laukiame. 
Ta istorija visoje šviesoje pasirodys ALT S-gos leidžia
moje ir Aleks. Merkelio parašytoje prezidento A. Smeto
nos monografijoje. («)

DAR DĖL NEW YORKO 
TARPTAUTINĖS PARODOS

Vienas iš didžiausių {vykių 
Amerikoje artimoje ateityje bus 
Pasaulinė Mugė New Yorke 1964- 
1965 metais.

.Mūsų spaudoje buvo pakartoti
nai keltas reikalas pasistengti,

kad mūsų tautinis menas galėtų 
būti iškeltas tarptautinėje are
noje, tačiau nieko konkretaus da
rant nesimato.

Jau ruošiamas tarptautinis te
levizijos tinklas ir yra beveik 
tikra, kad tos mugės svarbesni 
momentai bus pertransliuojami 
visame pasaulyje. ŠĮ reikalą be
ne pirmas iškėlė J. Stukas iš 
New Jersey? betgi į jo raginimą 
imtis iniciatyvos be E. Šulaičio 
ir šių eilučių autoriaus niekas 
taip ir neatsiliepė.

O reikėtų truput} daugiau susi
domėti Lietuvių Bendruomenei 
ar kitoms organizacijoms.

Dėl kokių n'ors abejotinų biu
letenių išleidžiamos sumos pi-

nigų, o čia reikalas tikrai svar
besnis.

Meno programa bus transliuo
jama ir matys šimtai milijonų 
žmonių.

Tokių mugių organizatoriai 
mėgsta duoti kaip galima daugiau 
tarptautinio charakterio progra
mose ir tuo būdu mūsų tauti
nėms dainoms ir šokiams susida
rytų dėkinga proga parodyti lie
tuvių tautos meno veidą. Todėl 
vėl pakartotinai norėtųsi kreip
tis } lietuvių organizacijas, kad 
atkreiptų reikiamą dėmes}.

Reiktų jau dabar pradėti su
daryti rengimo komitetą ,kad nu
stačius pasirodymo būdą bei su
sižinojus su mugės rengėjais dėl 
sąlygų.

Pradžiai reikėtų įtraukti minė
tą Jokūbą Stuką ir dar paieškoti 
veiklių, energingų, šio krašto są
lygas žinančių asmenų, kurie ne
pagailės savo laiko šiam dide
liam reikalui.

Jei bus dar atidėliota tai arba 
bus pervėlu arba reikės tinka
mai neprisiruošus ginčytis dėl 
programos tris savaites prieš 
pastatymą, kaip atsitiko pereitų 
metų dainų šventėje Chicagoje.

Tadas Mickus 
Los Angeles

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

MUTUAL FEDERAL BENDROVES 
REKORDAS...

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

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Suparvitad by »h« United Statas Govarnmant 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phona: Vlrginia 7-T7K1 John J. Kazanauskas, Pros.

stybės atstatymą, netrukus, jau 
tų pačių metų gruodžio 5 d., nu
tarė atgaivinti senąjį Vilniaus 
universitetą.

Deja, politinių {vykių raida Ry
tų Europoje ir pačioje Lietuvoje 
taip susiklostė, jog šis Lietuvos 
Valstybės Tarybos nutarimas ga
lėjo būti įgyvendintas tik po trijų 
metų. Ir tai ne Vilniuje, o Kaune.

1922 m. vasario 16 d.,dalyvau
jant Respublikos prezidentui 
Aleksandrui Stulginskiui, minis- 
teriui pirmininkui Ernestui Gal
vanauskui ir švietimo ministeriui 
Petrui Juodakiui, Kaune buvo iš
kilmingai atidarytas atgaivinta
sis Lietuvis universitetas. Jis 
pradėjo veikti tuo pačiu, Valsty
bės Tarybos 1918.XII.5 d. priimtu 
Vilniaus universiteto statutu.

Tuo norėta pabrėžti atkuria
mos aukštosios Lietuvos mokyk
los istorinis tęstinumas.

MOKSLO ŠVIESA IŠ VAKARU
Popiežiaus Grigaliaus XIII 

1579.X. 29 d. duota buleįlnstitutio 
universitatis studii generalis di- 
versarum scientiarum... in civi- 
tate Vilnensi) Įsteigta Acade. - 
mia et Universitas Vil- 
nensis buvo, tiesa, 200 metų 
jaunesnė už Krokuvos universi
tetą ir 35 metais už Prūsų vokie
čių Įsteigtą universitetą Kara
liaučiuje, bet užtat ji buvo 53 me
tais senesnė už švedų įkurtą Tar
tu universitetą ir beveik 200 metų 
senesnė už seniausią rusų uni
versitetą Maskvoje, kuris buvo 
Įsteigtas tik 1755 metais.

Beveik prieš 400 metų, dau
giausia Vilniaus vyskupo Valeri
jono Protasevičiaus pastangomis 
ir rūpesčiu Įkurta Vilniaus jė
zuitų akademija buvo pilna to 
žodžio prasme vakarietiška 
aukštoji mokykla su dėstomąja 
lotynų kalba, o jos profesūra, 
kaip nurodo Mykolas Biržiška, 
tikra tarptautinė.

Vilniaus akademijos mokslo 
personalo narių tarpe užtinkame 
ispanus, vokiečius, portugalus, 
lenkus, italus, danus, švedus, 
norvegus, anglus ir prancūzus. 
Kai kurie jų, dėstydami Vilniu
je, savo mokslo raštais išgar
sėjo ir Vakaruose, kaip Smig- 
levičius savo Logika, Tilcovius- 
Philosophia curiosa, teisininkas 
Olizarovius - De politica homi- 
num societate, o ypač popiežiaus 
laurais apdovanotas poetas Sar- 
bievius, kuris savo poezijos kū
riniuose Lirica ir Silviludia ap
dainavo Lietuvą ir jos gamtą.

Pradedant XVII amžiumi, Vil
niaus akademijos profesorių ir 
rektorių tarpe randame jau ir 
lietuvių. Tai visų pirma, trys 
broliai Kojalavičiai, kurių du bu
vo Vilniaus akademijos rektoriai. 
Vyriausias - Albertas, istorikas 
ir heraldikas, ypač pasireiškė 
savo 1650 m. lotynų kalba iš
leista Historia Lituaniae, kuri 
supažindino Vakarų Europą su 
Lietuvos praeitimi ir dar ilgą 
laiką buvo pagrindinis Lietuvos 
istorijos veikalas.

Toliau - Konstantinas Sirvy
das, "lector positivae et concio- 
natur lithuanicus", teologijos 
profesorius ir žymus pamoksli
ninkas, sakęs pamokslus lietuvių 
akademinėje Šv. Jono bažnyčio

je. Vilniaus akademijos 1629 m. 
išleistas Konstantino Sirvydo pa
ruoštas trijų kalbų-lotynų, len
kų ir lietuvių žodynas - "Dict- 
ionarum trium linguarum” - taip 
pat ilgą laiką buvo vienintelis 
lietuvių kalbos žodynas.

KŪRĖ PAGRINDUS TEISINEI 
VALSTYBEI

Iš pradžios Vilniaus akademija 
turėjo tik du fakultetu: filosofi
jos ir teologijos. Be to, akade
mijoje buvo einami ir vadina
mieji humanistiniai mokslai-lo- 
tynų ir graikų kalbos, poezija, 
retorika ir kiti.

1641 m. spalio 11 d., jėzuitų 
prašomas, karalius Vladislovas 
Vaza suteikė Vilniaus akademi
jai privilegiją Įsteigti dar du 
fakultetu: medicinos ir teisės. 
Pastarasis pradėjo veikti 1644 
m., Lietuvos Kancleriui Kazi
mierui Leonui Sapiegai davus 
tam fakultetui Įkurti reikalingų 
lėšų.

Aukštosios teisės mokyklos Įs
teigimas Lietuvoje prieš 320 me
tų liudija subrendusią anų laikų 
Lietuvos teisinę kultūrą. Tai ypač 
ryškiai pavaizduoja kito Lietuvos 
valstybininko, taip pat Sapiegos ir 
Lietuvos Kanclerio, Leono Sapie
gos 1588 m. seime pasakyti žo
džiai, siūlant priimti naujai pa
rengtą Lietuvos Statutą:-

"Protingi žmonės visais lai
kais yra pastebėję, kad kiekvie
nos valstybės doram žmogui nė
ra nieko brangesnio už laisvę...

Dėl to dori žmonės, stodami 
prieš bet kurį priešą, nesigaili 
nei savo turto, nei gyvybės, kad 
tik nepakliūtų Į žiauraus priešo 
jungą, ir, netekę laisvės, nebūtų 
priversti pagal pavergėjo valią 
ir norą kaip vergai gyventi.

Tačiau to irgi būtų maža, jei 
žmogus, apsisaugojęs nuo išori
nio priešo, būtų priverstas ken
tėti nuo savųjų prispaudėjų...

Užtat teisynas yra sudarytas, 
kad galingas ir turtuolis nesau
valiautų, nes, kaip yra pasakęs 
Ciceronas, teisės vergais esame 
dėL to, kad galėtume naudotis 
laisve.

Ir jeigu doram žmogui nėra 
nieko malonesnio, kaip saugiai 
savo tėvynėje gyvenant, nesibi
joti, kad jo gerą vardą kas nors 
suterš arba jo kūną ir sveikatą 
sužalos, ar jo nuosavybę pažeis, 
už tai niekam kitam, o tik tei
synui jis turi būti dėkingas, nes 
nuo bet kokio pasikėsinimo sau
gomas teisės sau ramiai gyvena 
ir jokios savivalės, šmeižto ir 
skriaudos nepatiria"...

Tokius tat teisinės Lietuvos 
valstybės pagrindus dar XVI am
žiaus pabaigoje grindė Lietuvos 
Kancleris Leonas Sapiega.

SENŲJŲ LIETUVOS GIMINIŲ 
PRISIKĖLIMAS

Itin dideli vaidmenį tautiniam 
lietuvių atgimimui ir nepriklau- 
somybiniam lietuvių sąjūdžiui 
aukštoji Lietuvos mokykla - Vil
niaus universitetas - suvaidino 
carinės rusų okupacijos laikais, 
1803-1832 metais, nors jo dėsto
moji kalba tada jau buvo ne lo
tynų, ir, deja, ne lietuvių, o 
lenkų.

Tai buvo Vilniaus universite
to auklėtinis, lituanistinio že
maičių sąjūdžio literatas poetas 
Simanas Stanevičius, kuris 1823 
m. sukurtoje "Žemaičių šlovėje"

paskelbė nustebusiam pasauliui:-

Veizėk, sviete nusiminęs, 
Kas ten šiaurėj atsitiko: 
Lietuvos senos giminės 
Pražuvime sveikos liko!

1819 m., anot Stanevičiaus "nuo 
žemaičių beapsėstame Vilniuje" 
gimęs universiteto žemaičių jau
nimo patriotinis sąjūdis turėjo 
du pagrindiniu tikslu: prikelti 
Lietuvos praeit} ir lietuvių kal
bą.

Ką tik baigęs universitetą, at
sisakęs bet ką lenkiškai spaus
dinti Simanas Daukantas 1822 m. 

_žemaitiškai rašo savo "Darbus 
senųjų lietuvių". Silvestras Va
liūnas lietuvių kalba sukuria is
torinę giesmę "Birutą", kuri kaip 
nurodo Mykolas Biržiška, Lietu
vos bajorams ir kaimiečiams il
gą laiką buvo tapusi lyg ir tauti
niu lietuvišku himnu. Simanas 
Stanevičius rūpinasi senųjų lie
tuviškų raštų, ypač M. Daukšos 
Postilos persispausdinimu, pa
ruošia naują lietuvių kalbos gra
matiką, išleidžia "Dainas Žemai
čių”. Kajetonas Zabitis-Nezabi
tauskis tyrinėja Lietuvos istoriją, 
lietuvių kalbą ir jos tarmes, iš
leidžia pirmą lietuvių bibliogra
fiją ir taip pat ruošia lietuvių 
gramatiką ir žodyną.

Lietuvos istorijos idealizavi
mu Simanas Daukantas buvo tik
ras aušrininkų romantikų pirm
takas. Tačiau, tuo pat metu jis 
buvo ir liberalas realistas, jau 
tada kreipęs dėmesĮ Į liaudies 
švietimą ir jos ūkinės gerovės 
kėlimą, t.y. Į tuos klausimus, 
kuriais vėliau ypač rūpinosi var
pininkai.

Bet ne vien tik Daukanto ir ki
tų lituanistinio sąjūdžio veikėjų, 
jų tarpe Žemaičių vyskupo Mo
tiejaus Valančiaus, taip pat Vil
niaus universiteto auklėtinio, lie
tuviški raštai veikė vėlesnius 
tautinio atgimimo veikėjus, bet ir 
lenkiškai rašyti veikalai iš Lie
tuvos istorijos, kaip antai profe
sorių Joachimo Lelevelio, Igno 
Onacevičiaus, Juozo Jaroševi
čiaus, teisės istoriko Igno Dani- 
lavičiaus, etnografo žemaičio 
Liudviko Jucevičiaus, ir taip pat 
poezija ir literatūriniai kūriniai 
Adomo Mickevičiaus, lenkų ra
šytojo Juozo Kraševskio, kuriuo
se buvo keliama ir apdainuojama 
Lietuva ir jos praeitis.

Visa tai rado atgarsĮ 1883 m. 
gimusioje "Auszroje”.

NENUSLOPINAMAS LAISVĖS 
SIEKIMAS

Carinės rusų okupacijos lai
kais Vilniaus universitete veiku
sių slaptų studentų organizacijų- 
filomatų ir filaretų (mokslo ir 
doros mėgėjų)-svarbiausi°ji sie
kimai buvo skiepyti aukštos mo
ralės principus, skleisti tėvynės 
meilę, skelbti jos nepriklauso
mybės idėją, rūpintis pagal iš
gales liaudies švietimu, švelnin
ti sunkų baudžiavos jungą.

Tų Vilniaus akademinio jauni
mo slaptų draugijų steigėjus ir 
žymiausius veikėjus;Adomą Mic 
kevičių, Tomą Žaną, Antaną Ody- 
necą, Joną Čečetą, Igną Domeiką, 
Aleksandrą Chodzką ir kitus, kaip 
nurodo tą laikotarpį tyrinėjęs 
Vincas Maciūnas, stipriai veikė 
tada Lietuvos visuomenėj plačiai 
paplitusių masonų skelbiami žmo
nijos laimės ir asmeninio to
bulėjimo idealai ir Napoleono 
žygių padrąsintos politinių lais
vių viltys. į Žano 1820 m. pava
sari organizuotas gegužines, pa
sivaikščiojimus Vilniaus už
miestyje su dainom, deklamaci
jom ir kalbom, rinkdavosi iki 
200 studentų. Iš jų Žanas suor
ganizavo "spindulingųjų" studen
tų draugiją, t.y. tų, kurie turė
jo veikti Į kitus savo idealizmu 
ir moraliniu grynumu.

Tokios Vilniaus akademinio 
jaunimo tarpe vyravusios idea
listinės, liberalizmo, toleranci
jos, pažangos ir laisvės idėjų 
dvasioje pasireiškusios nuotai
kos neišvengiamai turėjo prives
ti prie kai kurių aktyvesnių pa
sipriešinimo prieš svetimą oku
pantą pasireiškimų.

1823 m. prasidėjo areštai, ku
rie palietė ne vien Vilniaus uni
versitetą, bet ir kitas Lietuvoje 
veikusias mokyklas. Buvo areš
tuota per 100 studentų. Vilniaus 
universiteto rektorius Juozas 
Tvardovskis ir visa eilė profe
sorių, jų tarpe Lietuvos istori
jos dalykus dėstę Lelevelis, Ona
cevičius, Danilavičius, buvo at
leisti.

Vilniaus universiteto studentų 
filomatų-filaretų byla 1824 m.,

(Nukelta į 4 psl.)
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Birutininkių delegacija padeda vainiką prie Lietuvos laisvės kovų paminklo. A. Gulbinsko nuotrauka

BIRUTIEČIŲ IR RAMOVĖNŲ SUVAŽIAVIMAS
Gegužės 26-27 dd, Chicagoje 

Įvyko Lietuvių Veteranų Sąjun
gos "Ramovė" ir Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštienės Birutės 
Draugijos suvažiavimas, o kartu 
ir šių draugijų išeivijoje atsikū
rimo dešimtmečio minėjimas. 
Prieš suvažiavimą visi da
lyviai ir svečiai susirinko prie 
Lietuvos Laisvės Kovų pamink
lo prie Jaunimo Namų ir susi
kaupimu, malda ir giesme pa
gerbė visus žuvusius ir miru
sius dėl Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės. Prie paminklo 
sudėta gėlių Puokštės ir vaini
kai.

IškilmingąjĮ suvažiavimo po
sėdį atidarė ir vedė, asistuoja
mas L.D.K. Birutės K.Š.M. Dr- 
jos Chicagos sk. pirmininkės L. 
Stasiūnienės, L.V.S. "Ramovės" 
centro vald. pirm. prof. S. Dir
mantas. Garbės prezidiuman pa
kviesti "Ramovės" sk. garbės na
riai, garbingi svečiai ir nusipel
niusios birutininkės. Invokaciją

paskaitė vysk. V. Brizgys ir ev. 
kun. A. Trakis. JAV ir Lietuvos 
himnų giedojimui vadovavo solis
tė I. Motiekaitienė, pianinu pa
lydint M. Motiekaičiui.

"Ramovės" c. valdybos pirmi
ninkas prof. S. Dirmantas savo

žodyje nupasakojo paskutinių me
tų ramovėnų didesnius darbus, o 
vėliau Įteikė tik ką išspausdintą 
Sąjungos dešimtmečiui paminėti 
knygą visiems garbės svečiams. 
Ta pačia proga Z. Raulinaitis, 
Kario redaktorius apdovanotas

NEIŠSEMIAMAS...
(Atkelta iš 3 psl.) 

studentų nuteisimai ir trėmimai 
betgi jau nesulaikė bręstančio 1831 
metų sukilimo, į kuri Įsijungė 
bemaž visas Vilniaus universi
teto akademinis jaunimas. Vien 
1831.IV.29-30 d. Į sukilėlių ei
les stojo 400 Vilniaus universi
teto studentų.

Numalšinęs sukilimą, Įsiutęs 
caras Mikalojus I ne tik 1832,-V. 
1 d. uždarė "maištingą" Vil
niaus universitetą, bet grasino 
patį Vilniaus miestą perkrikšty
ti "Čortovgradu” (Velniapiliu), 
klaidingai Įsivaizdavęs, kad Vil
niaus miesto vardas kilęs iš 
žodžio velnias.

Šitaip, vieno anų laikų amži
ninko žodžiais tariant, - Vilniu
je "užgęso Lietuvos liberalizmo 
ugnis”.

Tačiau neamžinai.
Kitame straipsny: PERTRUM- 

PA, LAIKA NUOSTABI PAŽANGA.

DIRVOS ROMANO KONKURSAS
Lietuviai rašytojai nuoširdžiai kviečiami dalyvauti Dirvos 

skelbiamame romano konkurse. Laimėtojui bus išmokėta 1,000 
(vieno tūkstančio) dolerių premija.

Konkurso sąlygos:
* Veikalo žanras - romanas.
* Veikalas turi būti niekur nespausdintas.
* Veikalo tematika ir dydis neaprėžiami, bet kūrinys turi 

būti vertingas literatūriniu požiūriu.
* Konkursą laimėjęs autorius premijuotą kūrinį leidžia 

spausdinti Dirvoj be atskiro atlyginimo.
* Premijuoto romano autorius pasilieka sau atskiro išlei

dimo teises, bet sutinka dėl leidimo sąlygų tartis visų 
pirma su Vilties Draugijos leidykla.

* Viena rankraščio kopija, perrašyta mašinėle, jury ko
misijai atsiunčiama iki 1962 m. rugpiūčio 15 d., 6 vai. 
vakaro.

* Konkurso slaptumui užtikrinti, veikalai siunčiami tokiu 
būdu: 1. Autorius veikalą konkursui duoda ne tikra savo 
pavarde, bet pasirašęs slapyvardžiu. 2. Prie rankraščio 
pridedamas uždaras vokas, ant kurio pakartojamas minė
tas autoriaus slapyvardis. 3. Vokan įdedamas mažesnis už
daras vokelis su tikra autoriaus pavarde ir adresu.

* Jury komisijos nepremijuoti veikalai grąžinami autoriams 
išlaikant šiuo atveju reikalingą slaptumą.

* Jei kurį nors nepremijuotą romaną Dirva norėtų spausdin
ti savo skiltyse, dėl to su autorium tariamasi atskirai.

* Dirvos romano konkurso jury komisiją sudaro Dirvos re
dakcijos atstovas - Stasys Santvaras, du rašytojai, Lietu
vių Rašytojų Draugijos nariai -Antanas Gustaitis ir Faustas 
Kirša, ir du grožinei literatūrai artimi asmenys-dail. Vik
toras Vizgirda ir Juozas Kapočius. Jury komisijos sprendi
mai daromi balsų dauguma.

* Konkursą laimėjusiam rašytojui 1000 dolerių premija bus 
įteikta Clevelande, Ohio, Dirvos metinės šventės metu, 
1962 m. rugsėjo 29 d.

* Dirvos romano konkursui rankraščiai, perrašyti mašinė
le, nelaukiant nustatyto termino, siunčiami šiuo adresu: 
Stasys Santvaras, Dirvos romano konkursui, 404 K St., 
So. Boston, Mass., U.S.A.

Šio romano konkurso 1,000 dolerių premijos mecenatas yra 
JONAS ČESNA, iš Omahos, Nbr.

Dirvos Redakcija

Pinigine premija už straipsnį 
"Aisčiai karinės istorijos švie
soje", tilpusį 1961 m. Karyje.

Po vysk. V. Brizgio, Lietuvos 
gen. konsulo dr. P. Daužvardžio, 
Birutininkių Chicagos sk. pirm. 
L. Stasiūnienės, o taip pat eilės 
asmenų sveikinimų ir pareikštų 
linkėjimų, posėdis uždarytas.

Suvažiavimas išklausė, o vė
liau savo darbo posėdžiuose iš
diskutavo, kruopščiai paruoštą 
Ramovės c. valdybos sekreto
riaus A. Rėklaičio (jis taip pat 
minėto S-gos leidinio vyr. re
daktorius), pranešimą apie Są
jungos dešimtmečio veiklą ir gai
res ateičiai.

Tos pačios dienos vakare ten 
pat, Jaunimo Centro namuose, 
įvyko suvažiavimo garbei ramo- 
vėnų-birutininkių banketas. Ban
kete dalyvavo be suvažiavimo da
lyvių apsčiai chicagiškių. Banke
tas praėjo gražioje nuotaikoje ir 
sudarė galimybę seniems pie
teliams pabendrauti ir pasitarti 
įvairiais klausimais, o jaunes
niesiems šauniai pasilinksminti.

Sekmadienį Tėvų Jėzuitų kop
lyčioje suvažiavimo dalyviai iš
klausė Šv. Mišias. O po jų vėl 
susitelkė Jaunimo Namų salėse 
darbo posėdžiams, atskirai bi
rutininkės ir ramovėnai. Aptar
ta draugijų darbo keliai, svars
tyta tolesni ėjimai ir kiti orga
nizaciniai reikalai.

Ramovėnų suvažiavime išrink
tieji centro valdybos nariai jau 
pasiskirstė pareigomis, būtent: 
prof. S. Dirmantas - pirminin
kas, Santykiams su kt. organi
zacijomis, spauda ir kt. vice
pirm. V. Mieželis, sekr. J. Šve
das, pačios Ramovės vidujiniams 
reikalams vicepirm. K. Dabule- 
vičius, sekr. - J. Gaižutis, iž
dininkas - K. Oželis ir iždo glo
bėjas J. Variakojis. Bendrai su
važiavimas vyko darnia, gražia 
nuotaika ir dideliu pasinešimu 
lietuviškajam darbui, Lietuvos 
laisvės akcijai, lietuvybės išlai
kymui.

(mv)

KORP! NEO-LITHUANIA 
VASAROS STOVYKLA
šiais metais neolithuanų 

vasaros stovykla įvyksta 
prie Atlanto gražioje J. Ka
počiaus vasarvietėje — Os
terville Manor Cape Cod, 
Mass. nuo rugpiūčio 25 d. 
iki rugsėjo 3 d.

Visi korporantai prašomi 
atostogas taip sutvarkyti, 
kad galėtumėte dalyvauti 
stovykloje.

Vyr. Valdybos pavedimu 
šiemet stovyklų organizud- 
ja ir praveda New Yorko 
neolithuanai. Visais stovyk
lą liečiančiais reikalais pra
šome kreiptis j E. Noaką — 
103-53 104th St., Ozone 
Park 17, N. Y.

Korp! Neo-Lithuania 
Vyr. Valdyba

HOTEl NIDA CORP.

Visi maloniai kviečiami vasaros poilsiui prie 
Atlanto į viešbutį ”Nida” Asbury Parke, N. J. 
7-tos ir Park Avė. kampe, telef. PR 4-7788. švarūs 
kambariai, rami vieta, pigus ir skanus maistas.

Viešbučio salė išnuomojama įvairiems pobū
viams. Prie viešbučio veikia restoranas ir baras. 
Patogus susisiekimas traukiniu ir autobusais.

Savininkai P. C. Mačiuliai.

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA 
UIDUIHT MAISTO ir LIKERIŲ 
mlUnLol KRAUTUVĘ

2515 West 69 St. Marquette Parke
Telef. RE 7-1731

SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA 
čia gėrimus pirksite tikrai pigiai! 

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:
1. ASBACH URALT.................5th 4 95
2. BISQUIT 3 star Cognac........5th 4-98
3. CHIANTI Imported Wine Quo. . 0.98
4. MARTINI or'

MANHATTAN KVORTA ... 5th 2.98
5. GERMAN BRANDY

10 metų senumo ................. 5th 4*39
6. DUJARDIN GERMAN

BRANDY   5th 5-29
7. LONDON DRY GIN

80 proof KVORTA..............5th 3.59
8. KRON-BRANNVIN

AQUAVIT.......................... 5th 3.98
9. IMPORT. PRANC. LIKERIAI 5th 2-98 

10. BORDEAUX pranc. vynai .. 5th 0-98 
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!

Vertė J. P. PALUKAITIS

— Ar tiksliai tai žinote? — paklausė Janscis, toli 
palinkdamas priekin savo kėdėje.

— Labai tiksliai. Prašau klausyti. Kai tuomet keli 
kiti anglų mokslininkai perėjo į rusų pusę, Jeningas vie
šuose pareiškimuose tuos žmones labai energingai užtarė. 
Jis griežtai pasisakė, prieš tai, ką jis pavadino perdėtu 
nacionalizmu, ir pareiškė, kad kiekvienas žmogus turįs 
teisę laisvai apsispręsti ir sekti savo sąžinės reikalavi
mus. Tuoj po t o, kaip ko kito ir nebuvo galima laukti, 
rusai susirišo su juo. Tačiau jis juos atstūmė, pareikalavo 
ko greičiausiai nešdintis atgal Maskvon pareikšdamas, 
kad rusiškajam nacionalizmui dar mažiau pritariąs, negu 
angliškajam. Jis grynai teoretiškai tekalbėjęs, pasakė.

— Iš kur tamsta taip tiksliai žinai?
— Mes turime visą pasikalbėjimą juostoje — mes 

buvome visame name įmontavę mikrofonus. Tačiau tų jo 
pareiškimų tada viešai nepaskelbėme, o kai jis perėjo 
pas rusus, jau buvo pervėlu — joks žmogus nebūtų pati
kėjęs.

— Tai tiesa, — pastebėjo Janscis. — Ir po to pasi
kalbėjimo su rusais jūs greičiausiai nustojote profesorių 
sekę?

— Taip, nustojome, — patvirtino Reinoldas. — Bet 
tai nebūtų nieko pagelbėję — mes sekėme klaidingą galą.

Praėjus vos tik dviem mėnesiam nuo to pasikalbėjimo su 
rusais, Jeningo žmona su šešerių metų sūnumi — profe
sorius buvo vėlai vedęs — išvyko pailsėti į Šveicariją. 
Jeningas iš tikrųjų norėjo vykti kartu su jais, bet pa
skutinę akimirką kažkurie svarbūs reikalai jį sulaikė. 
Taip išvažiavo žmona ir sūnus pirmiau, o jis ruošėsi su 
jais susitikti viename Zuericho viešbutyje dviem dienom 
vėliau. Kai jis nuvyko, jų ten jau nebebuvo.

— Pagrobti, žinoma, — lėtai pratarė Janscis. — Ir 
Austrijos siena ryžtingiems žmonėms nėra lemtinga kliū
tis. Bet greičiau: naktį laivu.

— Tai prileidome ir mes, — tęsė Reinoldas. — Per 
Bodeno ežerą. Tuo tarpu tiek tėra tikra, kad su Jeningu 
buvo susirišta, vos tik jam atvykus į viešbutį. Jam buvo 
pasakyta, kas įvykę, ir neleista suabejoti, kas atsitiktų 
su jo žmona ir sūnumi, jei jis tuoj pat nevyktų už gele
žinės uždangos. Jeningas gali būti keistuolis, bet nėra 
kvailys: jam buvo aišku, kad tie žmonės nejuokauja, ir 
jis tuoj pat iškeliavo su jais.

— O dabar jūs greičiausiai norite jį susigrąžinti?
— Taip, mes norime jį susigrąžinti. Ir todėl aš esu 

čia.
Janscis nusišypsojo.
— Nepaprastai smalsaujuos iš tamstos, pone Reinol- 

dai, išgirsti, kaip jūs planuojate išsigabenti profesorių, 
žinoma, kartu su žmona ir sūnumi, nes jis be jųdviejų 
vistiek nekeliaus. Tai trys žmonės, pone Reinoldai — se
nas žmogus, moteris ir vaikas; Maskva labai toli nuo čia, 
ir sniego stepėse labai daug.

— Ne trys žmonės, — tarė Reinoldas. — Reikalas 
liečia tik vieną — profesorių. Ir man dėl jo nereikia ke
liauti iki Maskvos. Jis yra čia, Budapešte.

— čia? — nustebęs paklausė Janscis. — Ar tikrai 
tai Žinai, pone Reinoldai?

— žinau tai iš pulkininko Macintosho.
— Tai turi būti tiesa, tai Jeningas tikrai turi būti 

čia, — Janscis atsisuko ir žiūrėjo į Grafą. — Ar tamsta 
ką nors apie tai girdėjai?

— Jokio žodžio. Ir mūsų įstaigoje niekas to nežino.
— Ateinančią savaitę tai žinos visas pasaulis, — ra

miai, bet tvirtai pareiškė Reinoldas. — Kai pirmadienį 
bus atidarytas tarptautinis mokslininkų kongresas, pro
fesorius Jeningas pasakys pirmąją kalbą. Jis bus išsta
tytas, kaip paradinis arklys. Tai bus didžiausias propa
gandinis triumfas, kokį komunistams bus pasisekę pa
siekti per pastaruosius kelerius metus.

— Taip, taip. — Janscis kažką galvodamas, pirštais 
barbeno j rašomojo stalo viršų, paskui staigiai pakėlė 
žvilgsnį. — Jūs sakote, kad norite paimti tik vieną pro
fesorių.

Reinoldas linktelėjo pritardamas.
— Vien tik profesorių! — pakartojo Janscis ir pasi

žiūrėjo j Reinoldą. — Taip, Dieve, ar jūs visiškai nesu
prantate, koks likimas tada lauks jo žmonos ir sūnaus? 
Aš turiu tamstai, pone Reinoldai, pasakyti, kad, jeigu 
norite mūsų pagalbos ...

Reinoldas pakėlė rankas, nutraukdamas klausimą.
— Jeningo žmona jau Londone, — tarė jis. — Prieš 

maždaug dešimtį savaičių ji sunkiai susirgo, ir Jeningas 
reikalavo, kad ji vyktų operacijai j Londoną, ir jis pri
vertė rusus, kad jie sutiktų su jo reikalavimais — nega
lima gi profesoriaus masto žmogaus įmesti kalėjimam jį 
kankinti arba atlikti "smegenų plovimą”, tuo pat metu 
nesunaikinant jo mokslinių sugebėjimų, o jis kategoriš
kai pareiškė, kad netęsiąs savo darbo, kol jam nebus už
tikrintas jo reikalavimų išpildymas.

— Matyt, tai drąsus žmogus, — pasakė susižavėjęs 
Grafas.

— Taip, — nusišypsojo Reinoldas. — Jeigu jis užsi
spiria, tai geriau nesiginčyti. Tačiau šiuo atveju nebūta 
didelių nuopelnų. Rusai nieko nepraranda, atvirkščiai, jie 
viską laimi — būtent, tolimesnį didžiausio šiandien gy
venančio balistikos specialisto bendradarbiavimą. Jie pa
siliko Rusijoie abi didžiąsias kortas, profesorių ir sūnų, 
ir jie žino, kad Jeningo žmona griš. Be to, jie pareikalavo, 
kad visa tai vyktų didžiausioje paslaptyje. Anglijoje gal 
tik nepilnas tuzinas žmonių žino, kad profesoriaus žmona 
yra Londone; to nežino net gydytojas, kuris ją operavo.

(Bus daugiau)
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Santrauka Adolfo Vaičaičio 
paskaitos, skaitytos LKF 
suruoštoje M.K. Čiurlionio 
akademijoje Melbourne.

Nuo mažens visa savo esybe 
suaugęs su garsų pasauliu, su
komponavęs pirmąją lietuvišką 
simfoniją "Miške”, baigęs ilgas 
muzikos studijas Varšuvoje, su
kūręs eilę sonatų, preliudų piano 
muzikai, dar gilinęs savo kompo
zicinį pajėgumą Leipcigo konser
vatorijoj e, galėjo neabejotinai 
apie savo kalbėti kaip visas yra 
yra paskendęs kontrapunkte: "Vi
są pasaulį vaizduojuos kaip di
delę simfoniją. Žmonės tai gai
dos, gražios meliodijos tai teli
mieji Druskininkai ir Varšuva".

Tokiame muzikiniame subren
dime būdamas 26 metu amžiaus, 
Mikalojus Konstantas Čiurlionis 
1901 metais gruodžio mėn. 22 die
ną rašytame iš Leipcigo laiške 
Marijonui Markevičiui pamini su 
sidomėjimą tapyba: "Baigiau vi
sas paskaitas ir esu laisvas kaip 
paukštis (be sparnų). Nusipirkau 
keletą (tūbų) dažų ir drobę". Tą 
pačią dieną rašytame kitame 
laiške savo broliui Stasiui tarp 
kitko pažymi: "Aš savo Šventes 
jau pradėjau. Šiandieną nutapiau 
kažką panašų į Druskininkų eže
riuką, bet nepavyko, nes dangus 
pasidarė kažinkoks vokiškas, 
baisiai pikta; tačiau nenustoju 
vilties mano busimieji tapybiniai 
darbai bus geresni". Vėlesnieji 
laiškai rašyti giminėms bei pa
žįstamiems dažnai buvo pagrąži
nami jo paties paišytais vaizdais. 
Tai dažais, tai tušu plunksnele 
vaizduodavo Čiurlionis savo min
tis atvirukuose.

Baigęs Leipcigo konservato
riją 1902 metais, Čiurlionis per
sikelia į Varšuvą. Susidomėjimas 
tapyba stiprėja. Lanko Kauziko 
paišybos mokyklą. Tačiau jau su
sikristalizavęs individualus cha
rakteris nebegalėjo pakęsti aka
deminio mokymo būdo mokykloje. 
Pats Čiurlionis prisipažįsta, kad 
mokykloje piešti nesiseka. Aka
deminis mokyklos būdas kopijuo
ti gamtą, paišyti žmogaus kūną, 
studijuoti anatomiją, buvo visiš
kai priešinga persunktai muzi
kalumo bei pasakiškumočiurlio- 
nio vaizduotei. Čiurlionis troško 
vaizduoti linija bei spalvomis sa
vo vaizduotės fantastinį pasaulį. 
Fizinis žmogaus kūnas, klasiki
nio grožio proporcijos, kurios 
buvo nustatytos jau ketvirtame 
šimtmetyje prieš Kristų, graikų 
estetikų, kažkaip nedominočiur- 
lionio. Realistinis pradas, kuris 
labai stipriai išskaitomas to lai
ko lietuvių literatūroje bei vaiz
duojamas mene, nepaveikė jo kū
rybos.

Metafiziškas mąstymo būdas, 
išplaukęs iš muzikinės brendimo 
aplinkumos, domėjimasis dan
gaus kūnų mistine jėga, bei in
dų religija ir filosofija, žavėji
masis liaudies pasakomis ir pa
davimais, net savitas įžvelgimas 
į realistinę aplinką, įgalino Čiur
lionį tapyti pasakiškus, fantastiš-
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M. K. Čiurlionis tapytojos
kus, simboliškus paveikslus. 
Taip Čiurlionis pamažu užleis
damas muziką nukrypo į tapybą, 
kur jis rado didesnę meilę ir sa
vęs išsakymą muzikiniuose, mis
tiškai simboliškuose paveiksluo
se.

Kur Čiurlionis nevažiavo, kur 
neapsistodavo, Druskininkai buvo 
jo mėgiamiausia vieta. Druski
ninkuose buvo produktingas tapy
boje. Druskininkuose užrašinėjo 
liaudies dainas bei jųmeliodijas, 

M.K. Čiurlionis, garsusis lietuvių dailininkas.

jas harmonizuodavo. Druskininkų 
gamtos grožis, kalneliai, pušy
nai, vingiuotas Nemunas, dangaus 
mėlynė nUo mažumėlės brandino* 
Čiurlionio pasąmonėje mistiš
kus, svajingus, ištirpdytus muzi
kiniame ritme paveikslus: "Miš
kas" "Varpinė", "Fuga”.

Šioje vietoje paminėsiu kitą 
menininką Jacąues Lipchitz, ku
ris taip pat buvo gimęs Druski
ninkuose ir rašytame laiške p. 
Aleksis Rannit 1961 metais taip 
atsiliepia apie gimtinę ir Čiur
lionį: "Čiurlionis! Jo vardas man 
primena mano vaikystę. Aš ma
tydavau jį kaip šešėly praeinantį 
savo mintyse. Aš sapnuodavau 
būti kaip jis. Aš žinojau, jis bu
vo tapytojas, kad jis buvo muzi
kas, aš pažinojau jo brolius ir

seseris. Aš pažinojau jo tėvąvar 
gonininką, kurį dažnai klausinė- 
davau apie jo sūnų, nedrįsdamas 
užkalbinti paties Čiurlionio, ku
ris buvo labai kuklus. Jo tėvas 
patarė man nesekti jo sūnaus pa
vyzdžiu, nes nieko gero mano gy
venime nepadės. Aš tankiai bū
davau jo namuose ant ežero kran
to Druskinė, kur mano tėvas pas
tatė gražų namą. Aš mačiau 
Konstanto paveikslus, kurie la
bai domino mane, bet tuo laiku

aš buvau perjaunas jį suprasti. 
Dabar aš prisimenu, kaip mė
gau jo lietuviškas kapines pil
nas mistikos.

Sprendžiant jo svajones apie 
meną, aš manau, kad jo svajonės 
realizavosi praeityje didelėse 
šventyklose, katedrose ir rūmuo
se, kur ką galima pastebėti aki
mis, priklauso akies vizijoms, o 
ką galima išgirsti ausimis pri
klauso klausos deriniams, bet katė
tu formuojama majestotišką akor
dą, kuris yra visų menų sinteze.

Kas tikra,tai. kad Čiurlionis 
buvo tikras genijus. Ir aš didžiuo
juos gimęs kaime žemės, kuri bu
vo išvaikščiota jo pėdoms. Mūsų 
brangūs, mūsų nepamirštami 
Druskininkai!”

Konstantas Čiurlionis, nors di
desnę savo gyvenimo dalį pra
leidęs tarp svetimųjų, savo kū-
ryba buvo vienas iš pačių lietu
viškiausių mūsų tapyboje. Iro
niška, kad pats lietuviškiausias 
savo darbais pačių lietuvių ne
buvo suprastas, net skaudžiai pa
juoktas.

1906 metais pirmosios lietuvių 
dailės parodoje lietuviškos pub
likos pagyrimo buvo susilaukę 
tiktai realistiniai paveikslai. 
Konstantinas Čiurlionis labai per
gyveno žmonių bukumą. Tačiau 
darbo įkarštis negeso ir Konstan
tas tapė daug. Apie parodą pats 
Čiurlionis atsiliepia taip: "Mano 
paveikslai pasisekimo neturėjo 
ir nieko nuostabaus. Vilnius dar 
tebėra vystykluose - apie meną 
nė trupučio nenusimano, tai man 
vis dėlto nuotaikos negadina. Atei
nančiais metais rengsime antrą
ją parodą ir turime laimėti. Galų 
gale man vis tiek svarbiausia, 
kad labai malonu tapyti, kompo
nuoti, jaučiu, kad be to negalė
čiau gyventi." Kitais metais lie
tuviai dailininkai ruošė antrą 
dailės parodą 1908 metais vasa
rio mėn, 28 d. Visas parodos or
ganizavimas atiteko Čiurlioniui. 
Apie parodos rengimą pats Mi
kalojus atsiliepia: "Buvau už
verstas darbu, paskutinėm sa
vaitėm visa, kas susiję su paro
da turėjau pats savo rankomis 
tvarkyti. Laiškai - jų buvo dau
gybė. Straipsniai, bilietai, kata
logai, plakatai, spaustuvė, poli
cija, gubernatorius. Savo ranko
mis išardžiau dėžes ir net tem
piau sunkumus į trečią aukštą, 
pas rėmų taisytoją, laksčiau be 
galo... Vietoje ceremonialiųpra- 
kalbų iškabinom lygiai 1 valandą 

milžinišką mėlyną vėliavą ir 
pravėrėm duris mūsų prasčio
kams. Tai buvo žaismas. Dau
gumas jautėsi kaip silkės bač
koje. Buvo tokių, kurie įkyriai 
reikalavo paaiškinimų. Buvo ir 
tokių, kurie žiūrėdami į mano 
paveikslus juokais trūkę, o gal 
vos keletas šį tą pajutę, supratę?" 

Čiurlionis nemėgo savo pa
veikslų aiškinti. "Piešinys pats 
turi kalbėti, žodžiais to neišaiš
kinsi", sakydavo Konstantas 
tiems, kurie kreipdavosi Įjįpra- 
šydami paaiškinimų. Tikrai mu
zika ir nerealistinė tapyba turi 
kalbėti pati ir žodžiais beveik ne
įmanoma paaiškinti intymios 
nuotaikos, kuri vyksta iš giliai 
sudėtingo kūrėjo jausmų pasau
lio. Jausmai, kaip žinome, tiek 
geri tiek blogi sunkiai aiškinasi. 
Tik jausmus seką veiksniai yra 
realistiniai ir visiems supranta
mi. Meilė, neapykanta, pavydas, 
baimė, kančia, džiaugsmas yra 
universalūs jausmai, neskiriant 
rasės ar spalvos ir visi juo 
daugiau ar mažiau, rečiau ar 
tankiau išgyvena. Todėl nenuos
tabu, kad Čiurlionio tapyba iš
augusi iš labai išlavinto muzi
kiniai mistinio intelekto, buvo 
nesuprantama naujovė 20 a. pra
džioje šiaurinėje Europoje.

Įdomu pastebėti šioje vietoje 
faktą, kad indų lyrikas filoso
fas, pedagogas, menininkas Ra- 
bindranath Tagore, kuris mene ne
ieško grožio, bet savęs išsaky
mo per formą ir ritmą, lygiai 
kaip Čiurlionis pasisako nemėgs
tąs aiškinti savo piešinių. "Žmo
nės dažnai teiraujasi reikšmės 
mano paveikslų. Aš pasilieku ty
lus kaip mano paveikslai. Jie tu
ri kalbėti, bet neaiškinti. Meilė 
pasilieka paslaptimi, nors ir iš
kalbėta".

Jaudinančiai nuostabu patirti, 
kaip dvi genialios asmenybės, ku
rias skyrė tūkstančiai mylių nuo 
viena antros, išreiškia visiškai 
tą pačią mintį apie savo pieši
nius.

1906 metais Čiurlionis mate
rialiai paremtas ponios Volma- 
nienės aplankė Prahą, Muenche- 
ną, Vieną, Dresdeną, Nuerember- 
gą. Iš jo laiškų sprendžiame, jam 
žaviausi miestai buvo, kurių pas
tatai baigiasi bokštais padangėje, 
"Praha - labai gražus ir įdomus 
miestas. Vigą nusmaigstyta se
nais gotiko bokštais. Nepaprasto 
gražumo juodi amžių aprūkyti 
vartai, milžiniškom šventųjų 
statulom papuoštas tiltas. Buvau 
vadinamame Rudolfine, atseit 
plastinio meno muzėjuje, mačiau 
Mykolo Angelo "Šv. Šeimyną" Ru
benso "Kankinius ir šv. Augusti
ną" Van Dycko "Berniuko su šu
nimi” portretą. Salių čia kelio
lika, bet aš išvardinu tik tuos 
paveikslus, kurie man patiko." 

Kitame laiške Čiurlionis ap
rašo Muencheno ir Vienos apsi
lankymą. "Didingų dalykų yra 
maža lygiai kaip mieste, maža 
dangų siekiančiais bokštais rū
mų. Kuo daugiau visokių meis
trų, tuo galingesnis amžius, tuo 
puikesnė salė. XIX amžius davė 
mums Boeckliną. Taip tai di
dingi rūmai mūsų secesijosmies. 
tuose Štiukas (Sruck) - puikus ko- 
loristas, jo "Karas" silpnesnis už 
Boecklino "Karą", vis dėl to tai 
yra dalykas, kuris daro Įspūdžio. 
Klinger rimtas, bet sunkus tapy
tojas, Segantini puikus, tačiau 
perdaug didelis technikas, kad 
galėtų būti genialus. Esu matęs 
tik vieną Puvijde Shavames pa
veikslą. Labai man patiko, bet 
manau, kad jis turi geresnių da
lykų. Mūsų XX amžiaus pra
džia reiškiasi chaotiškai, tūks
tančiai dalykų, kuriuos esu ma
tęs padarė man vieną įspūdį, kad 
tapyba kažkur veržiasi, kad no
ri sudaužyti ligšiolinius rėmus, 
tačiau juose lieka."

Neišdildomi atsiminimai ir 
įspūdžiai visam gyvenimui tai 
Nuerembergas, Praha, ValDyck, 
Rembrandt, Boecklin ir Valaz- 
quez, Rubens, Tician, Holbein, 
Rafael, Murillo ir kit. Nuerem
bergas - tai gražus miestas, ku
rį sunku įsivaizduoti, kaip koks 
nuostabus sapnas. Keturias die
nas nuo 8 vai. ryto iki 10 vai. va
karo valkiojausi, o naktį dejavau 
ir mirkiau vandenyje sutinusius 
padus ir kulnis. Buvau Muenche- 
ne, kur pamačiau dukart daugiau 
paveikslų negu Dresdene ir ypač 
daugumas naujų: Boecklino, Stu- 
cko, Kliugerio. Baisiai man pa
tiko Van Dyck ir Rembrandt, o 
apie Aoeckliną tai jai ir nebe
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kalbėsiu."
Iš šių kelių pasisakymų apie 

matytus Europos meno meistrus 
jaučiame Čiurlionio gilų meninį 
pajutimą ir nuovoką išskirti tik 
pačius stipriausius tapytojus. 
Taip pat galima įžvelgti ir pasi
gėrėjimą jam artimesniais ta
pybine forma ar idėjinė minti

mi tapytojais.kaipBoecHinir Pu- 
vij de Shavannes. 19 amžiuje 
Prancūzijoje ir Vokietijoje kei
tėsi estetikos sąvoka, realisti
nis ir klasikinis pradas, nors ir 
stipriai laikydamasis tradicijų, 
pradėjo skilti, užleisdamas vie
tą fantastiškumui. Boecklin buvo 
vienas iš tų kuris savo romanti
nius paveikslus pripildė panais 
ir bachantėmis ir suteikė savo 
kūrybai mitologiško dieviškumo. 
Taip pat baimė, panika, mirtis, 
karas sunkiai persekiojo Boec
klino mąstyseną ir minėtas te
mas realizavo drobėse. Čiurlio
niui darė didelį Įspūdį Boeckli
no paveikslas "Karas".

Čiurlionis pradėjo tapyti są
moningai ar nesąmoningai vei
kiamas tų estetinių pasikeitimų, 
vadinamų sezession. Čiurlionis 
atsiremia Į tą beribį judėjimą, 
kuriame daugel meno mąstytojų 
nusigręžė nuo realybės ir ieš
kojo naujų aspiracijų išreiški
mui savęs. Simbolinis peisažas 
atrodė ne dabarties vaizdavi
mas, bet ateities veikiamas rte 
tiek gerų kiek blogų visatos jė
gų. Stagnacija pakeičiama judė
jimu, lygumos, kalnai, jūros, 
dangus pripildyta panikos bei jė
gos, iššaukiančios Įtampą ir dra
matiškumą. Natūra pripildyta 
mirtį nešančiais simboliniais pie- 
šiniais "Laidotuvių Ciklas". Vi
suotiną sunaikinimą ir apatiją, 
bejėgiškumą prieš fatališką gam
tos jėgą įžiūrime paveiksluose 
"Audra" ir apsunkintą protavi
mą, gal paveiktą kasdieniškumo 
ir nesėkmės paveiksluose "Re
gėjimas". "Vilties" pastelėje, 
jaučiame daugiau pažemintų jaus
mų simbolišką pasisakymą, o 
pirmuose "Pasaulio sutvėrimo" 
bandymuose daugiau Įžiūrime ne
ryškius miglotus problematiškos 
minties sprendimus būdingus li
teratūrai, bet tada sunkiai iš- 
mezgamus tapybine forma.

Netrukus Čiurlionis palieka 
vokiečių secesionizmo įtaką ir 
bekompromisiniai atsigręžia į 
savo asmenybę, stipriai suaugu
sią su meliodija ir harmonija. 
Muzika tai simbolizuotų garsų 
ritmas jam yra kelrodžiu atei
ties vizijų įgyvendinimui. Jo pa
veikslų temos yra simboliškos; 
vieni darbai pagrįsti liaudies pa
sakų turtinga fantazija "pasakų 
triptikas". Kiti primityvaus žmo
gaus iš kartos į kartą paremia
mo religinio ins.tinkto "Žalčio 
Sonata". Treti: reprezentuojan
tys daiktai išlaisvinti iš realis
tinės struktūros ir kaip kompo
zitoriaus gaidos, harmoningai 
sugrupuoti atsiskleidžia mūsų 
akiai fantastišku gamtovaizdžiu.

Melbourno (Australijoje) Dainos Sambūrio moterų choras su savo 
administratoriumi L. Baltrūnu (kairėje) ir dirigentu A. teina (de
šinėje).

"Fantazija". Ketvirti, kaip "Pi
ramidžių Sonatos", aiškiai inspi
ruotos paslaptingos egiptiečių 
sfinksų ir piramidžių kultūros. 
Dar kiti, kaip "Vasaros ir žie
mos ciklai", kurių mintys išsi
veržia iš kūrėjo gilaus natū
ros pastabumo ir grožio pajau
timo, gal net nesąmoningai, bet 
intuityviai iškelia Čiurlionį Į va
dovaujantį atstovą naujos abs
traktinės estetikos šiaurinėje 
Europoje.

Čiurlionis turėjo labai stiprią 
mąstymo jėgą, ne realistinį, bet 
metafizinį mąstymo būdą, fan
tastiškų daiktų grupavimą ir gi
lų mistinės natūros jausmą. Jis 
palieka žemišką natūrą ir pasi
kelia Į pasaulį, kuriame nėra 
jaučiamas laikas, jis vaizduoja 
savo paveiksluose vyksmą, trans. 
parentinės materijos, kuris 
vyksta už žemės ribų. Nepapras
tuose "Žvaigždžių Sonatos" pa
veiksluose Čiurlionis prieš pen
kiasdešimt keturis metus at
skleidė prieš mūsų akis harmo
ningą kosminio pasaulio grožį.

Maxim Gorki j, būdamas pats 
realistinis rašytojas, pastebė
jęs Čiurlionio paveiksluose mu
zikalumą ir fantastiškumą, iš
reiškė didžiausią pritarimą ta
pytojo pasirinktam tapymo bū
dui. "Buitis, žanras, visa tai

(Nukelta Į 6 psl.)

AUGA DęMESYS M. K. 
ČIURLIONIUI 

AUSTRALIJOJE
Šiomis dienomis Sydnė- 

juje Įsisteigė Draugija dail.
M. K. Čiurlionio kūrybai 
nagrinėti ir populiarinti lie
tuvių ir svetimtaučių tarpe. 
Valdybon išrinkti; pirmi
ninku — estas, didelis Čiur
lionio gerbėjas E. Aavik, 
nariais rašytojas K. Kazo
kas ir dail. J. Bistrickas.

Kovo 10 d. LKF Austra
lijos Valdyba Melbourne 
suruošė įspūdingą M. K. 
Čiurlionio akademiją, kurio
je dail. Adolfas Vaičaitis 
skaitė apie mūsų tautos žy
miojo dailininko tapybą, 
Alena Karazijienė apie jo 
muzikinę kūrybą ir Aldona 
Cininienė, artima M. K. 
Čiurlionio giminaitė, apie jo 
gyvenimą ir asmenį. Pro
grama buvo paįvairinta M.
K. Čiurlionio muzikos kū
rinių paskambinimu bei ta
pybos kūrinių pademonstra
vimu epidioskopu.

Dail. Adolfas Vaičaitis ir 
Antanas Krausas steigia 
Melbourne diskusijų klubą 
"Romuva”, kuris savo pro
gramoje skirs nemaža dė
mesį M. K. Čiurlionio kūry
bos nagrinėjimui bei jos po
puliarinimui. (k)
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Žaibo moterų tinklinio I komanda, laimėjusi varžybas. Iš kairės:
R. Staniškytė, N. GelaŽytė, R; Besperaitytė, A. Liutkutė, I. Bespe
raitytė, E. Vodopolienė, A. Barzdnkaitė.

V. Pliodžinsko nuotrauka

Žaibietės - S. Ohio meisteris
Clevelande įvykusiose Lake 

Erie A.A.V. distrikto 1962 m. 
Tinklinio. Pirmenybėse dalyvavo 
net 4 Clevelando LSK Žaibo ko
mandos - 2 vyrų ir 2 moterų.

MOTERŲ I-JI KOMANDA iš
kovojo 1 vietą, tuomi apginda
ma distrikto meisterio titulą, 
laimėtą 1961 m. Savo kelyje i 
laimėjimą ža'ibietės pirmiausia 
Įveikė Bellevu° R.O.T.C. pasek
me 2:0, toliau Clevelando Ukrai
nietes 2:0 ir laimėtojų pusės 
baigmėje, savo didžiausias var
žoves Clevelando Latves 2:0. Ka
dangi buvo žaidžiama "2 minu
sų" sistema, su latvėmis pri
sėjo dar kartą susitikti ir po at
kaklios kovos įveikti. Tuo būdu 
mūsiškės jau 5 metai iš eilės 
laimėjo distrikto nugalėtojų ti
tulą. Laimėtojos gavo gražią 
vienkartinę dovaną ir, papildo
mai, kiekviena žaidėja asmeniš
kas dovanėles.

M. K. ČIURLIONIS...
(Atkelta iš 5 psl.) 

gerai", kalbėjo Gorkij. "O kur 
svajonė? Kur svajonė, fantazi
ja klausiu aš? Kodėl mes netu
rime Čiurlioniu? Juk tai muzi
kinė tayba! Man Čiurlionis pa
tinka tuo, kad jis mane verčia 
galvoti, kaip literatą!

Nėra abejonės, kiekvieną mąs
tantį žmogų Čiurlionis verčia 
galvoti. Jo absoliučiai skirtingas 
tapymo būdas ir mąstymas Įrašo 
jo vardą į pirmaujančių Europos 
tapytojų grupę. Čiurlionis yra šak
nis to plačiašakio abstraktaus 
meno, kuris išsiplėtė visame pa
saulyje po antrojo pasaulinio ka
ro. Aš visiškai neabejoju, kad 
Vasil Kandinski, kuris suforma
vo abstraktinio meno teoriją bu
vo inspiruotas Čiurlionio galin
gų paveikslų, turinčių abstrak
cijos meno pradmenis. Mūsų visų 
didžiam skausmui Čiurlionis per 
anksti fiziškai pasitraukė iš pa
saulio ir nesuspėjo užsirekomen
duoti savo originaliomis kompo
zicijomis Europoje. Politiniai 
pasikeitimai Rusijoje sustabdė 
Čiurlionio asmenybės augimą, 
kuris jau buvo Įsišaknijęs Petra
pilyje ir užėmė labai garbingą 
vietą naujame Rusijos meno ju
dėjime. Lietuvių buvo maža gru
pelė, kurie surinko jo nemirtin
gus kūrinius ir sudėjo į jo vardo 
galeriją Kaune. Galerijos durys 
buvo pravertos visiems, tačiau 
labai retas išdrįso įkelti koją ir 
susikaupti prieš paslaptingą pa
veikslą "Karalių Pasaka",kuria
me simboliškai intymiausiomis 
spalvomis Čiurlionis pavaizduo
ja savo, o kartu ir mūsų visų 
saulėtą gimtinę Lietuvą. Retam 
buvo žinomi "Jūros sonatų" tri
julė: alegro, andante, finale ori
ginaliausiu būdu išspręsta jūros 
galybė ir pasakiškumo ritmas ir 
grožis.

Tik reti svečiai iš užsienio 
užklydę į Čiurlionio galeriją bu
vo sužavėti jo paslaptingomis 
drobėmis. Tarpe jų prancūzų hu
manistas Romain Roland laiške 
entuziastingai atsiliepia apie 
Čiurlionio kūrybą:

"Negaliu pasakyti, kaip aš esu 
sujaudintas to tikrai žavingo me
no, kuris praturtino ne tiek tapy
bą, bet ir žmogaus horizontus 
polifonijos bei muzikos ritmikos 
srityse. Koks tai būtų pilnavai- 
sis tokio turtingo atradimo iš
sivysimas didelės erdvės tapy
boje, monumentaliose freskose. 
Tai - naujas dvasinis žemynas, 
kurio Kristopu Kolumbu tapo 
Čiurlionis”.

Adolfas Vaičaitis

Žaibo I-ją komandą atstovavo: 
A. Barzdukaitė, A. Liutkutė, R. 
Staniškytė, E. Vodopalienė, R. 
Besperaitytė, I. Besperaitytė. 
Komandoje trūko J. Koklienės, 
E. Kayackaitės ir N. Gelažytės. 
Be to V. Karosaitė žaidė už 
Žaibo 2-ją komandą.

Žaibo moterų II-ji komanda, 
šį kartą būdama nepilnoje su
dėtyje, pralaimėjo abejas pir
mas rungtynes ir iš tolimesnių 
varžybų iškrito. Komandoje žai
dė: L. Juodytė, D. Jurgaitytė, 
V. Mockutė, V. Karosaitė, G. 
Garlaitė ir D. Čiurlionytė.

Vyrų I-jai komandai šiais me
tais sekėsi blogiau. Žaisdama la
bai nepilnoje sudėtyje, pirmose 
rungtynėse buvo priversti nusi
leisti prieč Clevelando Centrai 
YMCA 2:0. Nukritę (pralaimėto
jų pusę nesunkiai Įveikė Žaibą II, 
tačiau gana nelauktai pralaimėjo 
prieš Brooklyn YMCA 2:0 ir iš 
tolimesnių varžybų buvo elimi
nuota.

Pirmenybes laimėjo pereitų 
metų meisteris - Mansfieldo YM
CA.

Žaibo I-ją komandą atstovavo:
J. Zorska, V. Morkūnas, A. Liut
kus, J. Vodopalas, J. Kijauskasir
K. Zorge.

Žaibo II-ji komanda susidedan
ti iš prieauglio gavo varžybų 
krikštą. Pirmose rungtynėse, 
pralaimėję prieš Euclid YMCA 
nukrito į pralaimėtojų pusę, kur 
turėjo nusileisti prieš Žaibo I - 
ją komandą ir iš tolimesnių var
žybų iškristi.

Žaibo Il-je komandoje žaidė: 
A. Grigaliūnas, V. Laniauskas, 
R. Šikšnius, K. Zylė, K. Augis, 
V. Stoškus ir A. Koklys.

(s)

Pradėk vasarą su J.
Gliaudos knyga 

IKARO SONATA.
Pas visus knygų 

pardavėjus

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!
|gl/ Of MOKAME UŽ BONU 

TAUPMENAS
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 

valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS
TAUPYTOJAMS

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

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

sekretorius
Blshop 21397

Birželio 9 d., šeštadienį, 
Jau n. Stovykloje Manches- 
ter, Mich. įvyks didelė pa
vasario šventė.

Didžioje stovyklos salėje 
nuo pat ryto vyks Detroito 
menininkų — mėgėjų paro
da. Parodoje su savo kūri
niais dalyvaus 8 Detroite 
gyvenantys menininkai: V. 
Balynienė, B. Ramanaus
kaitė, V. Smagrauskaitė, St. 
Smalinskienė, Alg. VI. če
kauskas, Dr. J. Kaupas, V. 
Ogilvis ir Ant. Paskųs.

B. Ramanauskaitė ir V. 
Smagrauskaitė yra baigu
sios Wayn’e University Art 
Education numatytų 4 me
tų kursą. Abi šiuo metu 
dėsto meną gimnazijose. St. 
Smalinskienė jau 4 metai 
mokosi meno privačioje mo
kykloje ir dalyvauja paro
dose. Dalyvavusi Liet. Dai
lininkų ir meno parodoje 
Chicagoje ir yra šios ir The 
Ali — Illinois Art Society 
Draugijų nare. V. Ogilvis 
yra lankęs Lietuvoje Kauno 
Meno Mokyklą ir yra vienas 
iš daugiausiai Detroito vi
suomenei pažįstamų meni
ninkų. Ant. Paskųs (iš pro
fesijos inžinierius), domė
tis menu pradėjęs senai ir 
vienus metus lankęs Vil
niaus Meno Akademiją. Dr.
J. Kaupas trumpai studi
javęs meną Vokietijoje ir 
nors būdamas medicinos 
daktaru atliekamą laiką nuo 
tiesioginių pareigų, pašven
čia menui. V. Balynienė at
liekamą laiką nuo namų 
ruošos, atiduoda menui. Ta
lentą turėdama nuo jaunys
tės privačia iniciatyva jį 
naudoja. Alg. V. čekauskas

TORONTO
• Pabaltiečių Federacija 

Kanadoje birželio 14 d. (ket
virtadienį), 8 vai. 30 min. 
Massey Hali rengia baisiųjų 
trėmimų minėjimą. Minėji
me sutiko dalyvauti ir. pa
sakyti kalbą Kanados mi
nisteris pirmininkas J. Die- 
fenbaker. Taipgi bus išpil
dyta trumpa meninė pro
grama. Tautinė savigarba 
mus įpareigoja šiame mi
nėjime kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti.

• S. Butkevičienei, Pabal
tiečių Moterų Tarybos lie
tuvių sekcijos pirmininkei, 
iš eitųjų pareigų pasitrau
kus, šias pareigas perėmė 
aktyvi moterų veikėja V. 
Judzentavičiūtė.

DIRVA

MENO PARODA IR KARTONU DIENA DAINUVOJE
iš profesijos industrinis 
modelistas taip pat tapo 
laisvalaikiais. Talentą pa
veldėjęs iš tėvo VI. čekaus- 
ko, kuris buvo meno dėsty
toju Kauno Meno Mokyklo
je, Alg. čekauskas tapyba 
domisi privačiai.

Šiai parodai sąlygos su
darytos gan įdomios: gry
noje gamtoje atsigaus kū
nas ir dvasia pakils aukš
čiau nuo kasdieninio gyve
nimo dulkėto kelio.

Ta pačia proga tą dieną 
įvyksta ir tradicinis Kartū
nų Balius Dainavoje.

12 vai. įvyks vasarotojų 
paviljono šventinimo ir ati
darymo iškilmės, o vakare 
7 vai. 30 min. didžiojoje sa
lėje prasidės šokiai kuriems

BOSTON

atidaromas juru skautų 
NEMUNO UOSTAS

Bostono Jūrų Skautai ruošiasi 
didžiąjai savo iškilai - šventei. 
Liepos 1 dieną 10 vai. ryto pra
sideda iškilmės Pembroke.Mass 
prie ežero. Jūrų skautų Nemuno 
Uostas atidaromas 10 vai. ryto, 
gi 2 vai. saloje - stovyklavietė. 
Iškilmėms sudaryta komisija: 
Vietininkijos - S. Myk. Manomai- 
tis, Gintaras Čepas ir Aleks. 
Griauzdė. Direkcijos - Ig. Vi
lėniškis, L. Lendraitis, A. Mat
joška, P. Ausiejus ir E. Bajer- 
čius. Sudaryta Šios tarnybos: 
technikinė, propagandos, papuo
šimų, transporto, iškilmių ir 
ūkio.

* Birželio mėn. 30 dieną jūrų 
skautai pradeda įsikėlimą į salą 
ir pasiruošimus šventei.

* Gegužės mėn. 26 d. dar 2 nau
ji jūrų skautams laivai įplaukė į 
Nemuno Uostą.

* Birželio mėn. 23 ir24dieno- 
mis Bostono jūrų skautai daly
vaus Worcestery skautų sporto 
šventėje. Šiuo metu sporto vado
vas Jurgėla rengia sportininkus.

* L.S.T. KORP. NEOLITHU- 
ANIA birželio mėn. 9 d. rengia 
JAUNIMO PAVASARIO ŠVENTĘ. 
Programą išpildys jaunimas ir 
korp. filisteriai. Bus vaišės ir 
šokiai. Šventė vyks Lietuvių Pi
liečių Draugijos salėje. Jaunimą 
ir korporacijos bičiulius kviečia
me atsilankyti.

* ANTANAS MATJOŠKA .Tau
tinės S-gos Bostono skyriaus pir
mininkas ir Nemuno Uosto Di
rekcijos vice-pirmininkas, iš
rinktas ALTo pirmininku Bosto
ne.

* ORGANIZUOJASI "DIRVOS” 
BIČIULIAI. Bostone greitu laiku 
numatoma įsteigti Dirvos bičiu
lių klubas. Steigiamasis susirin
kimas (vyks birželio mėn. 30die
ną Alaušo vasarvietėje.

* ALEKSANDRAS GRIAUZDE 
Įsijungė į Jūrų Skautų veiklą me
no vadovu. Jis mokina jūrų skau
tus dainų ir muzikos.

A. Griauzdės šeima persikėlė 
gyventi iŠ Nashu N.H. į So. Bos
toną, Thomas Park, kur įsigijo 
nuosavą namą. Jų sūnus korp. 
Neo-Lithuania senioras, studi
juoja Bostone.

* SLA BOSTONE ANTROJI AP
SKRITIS atšventė savo deimantinį 
jubiliejų š.m. gegužės mėn. 27 d. 
Iškilmės įvyko Lietuvių pil. dr- 
jos patalpose, f jas atvyko SLA 
prezidentas Dargis ir sekreto
rius Pivoriūnienė.

Kas Dinos neskaito 
- daug nustoja!

• Laisvės Kovu Dainos, 
LNF išleistos knygos visais 
reikalais kreiptis į E. če* 
kienę, LNF pirm., 87-80 96 
St., Woodhaven 21, N. Y.

Be to, Nevv Yorke galima 
knygą įsigyti per L. Tamo
šaitį, 90-34 78 St., Wood- 
haven 21, N. Y.; J. Kiaunę, 
180-24 Grand Centrai Park- 
way, Jamaica 32, N. Y. ir 
A. Daunį, 18 Cedar St., 
Syosset, L. L, N. Y.

1962 m. birželio 8 d.

gros Detroito Muzikos Kon
servatorijos mokinių orkes
tras ir veiks turtingas bu
fetas. Nuo vidurdienio veiks 
vasarotojų paviljonas, ku
riame bus gerų užkandžių 
ir šiltų vaisvandenių atsi

gaivinimui.
Meno parodos dalyviai ir 

Kartūnų baliaus rengėjai 
kviečia Detroito ir apylin
kių lietuvių visuomenę šią 
šventę savo atsilankymu 
praturtinti. Čjv)
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TO NEW CAR BUYERS
Stop and conslder how much you 

can save by Financing your car at our 
Rate of per $100 per year. Let us 

prove that we can save you money!

Visit any of our convenient 71 offices or
PHONE CHerry 1-0875

RADIO — TV — ROME
BERT WITT — savininkas

11817 LORAIN AVĖ. Telef. 252-3840

DIDELIS IŠPARDAVIMAS importuotų radi
jo aparatų nepaprastai atpigintom kainom; Blau- 
punkt, Telefunken, Grundig ir kiti paskutinės lai
dos stereo bei Hi-Fi aparatai.

Pritaikinti amerikoniškom stotim. Garantijos 
ir asmeniškas įrengimas jūsų namuose bei eks
perto pataisymai.

Skambinkite nedelsdami ar atvykite pasižiū
rėti, (išskyrus trečiadienius).

24 valandų patarnavimas

J. S. AUTO SERVICE & SALES 
Didelis pasirinkimas geros rūšies vartotų mašinų. 
Dažoma karštais purkštuvais — taisomos karose- 
rijos — motorai — bėgiai — sankabos — stabdžiai. 
J. ŠVARCAS 35571 Vine Street
savininkas Eastlake, Ohio

J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina

vimo ir apdraudos įstaiga.

6606 Superior Avė. UT 1-2345 
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DAILIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus
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CLEVELANDE
Ik APYLINKĖSE
• Dail. A. Vaikšnoras, 

skulptorius V. Raulinaitis ir 
kun. P. Dzegoraitis praėju
sį sekmadienį įteikė Tėvy
nės Garsų radijo vedėjui J. 
Stempužiui savo paveikslus, 
kurie liepos 28 d. radijo ba
liuje bus paskirstyti rėmė
jams laimėjimų būdu. Dail. 
Vyt. Ignas savo grafikos 
kūrinį įteiks vėliau.

Visų paveikslų bendra 
vertė siekia virš 600 dol.

Kun. P. Dzegoraičio alie
jinis paveikslas Sename vie
nuolyne yra vienintelis re
alistinės nuotaikos kūrinys. 
Sklpt. V. Raulinaičio Miško 
burtai (aliejus) yra abs
traktinio stiliaus. Gi dail. 
A. Vaikšnoro Miško fanta
zija yra taip pat abstrakti-

šv. Jurgio lietuvių parapijos Clevelande klebonas kun. B. Ivanauskas su parapijinę mokyklą baigusiais 
mokiniais. V. Pliodžinsko nuotrauka

VILLA RŪTA
Prie Pymatuning eže

ro vasarojimo sezoną 
pradeda birželio 23 d.
1. šį sezoną svečiai kvie

čiami apsistoti nuo- 
mojant visam sezo
nui, mėnesiais, ar sa
vaitėmis tik kamba
rius be maisto.

2. Kas norėtu su butu ir 
maistu prašoma re
zervuoti sau vietą ir 
pranešti iki birželio 
23 d. kasdien, išsky
rus sekmadienius, pas 
p. G. Natkevičienė, 
tel. EV 2-4'114, arba 
laišku V. Nagius, An- 
dover Post Offiee, 
Vilią Rūta, Ohio.

3. Laukiami svečiai ir 
savaitgaliams.

4. Vilią Rūta randasi 
prie Andoverio, Ohio 
pusėje į šiaurę nuo 
tilto. Iš Andoverio va
žiuoti 85 keliu iki 
P y m a t uning Lake 
Rd., pasukti į kairę ir 
ir už Yi mylios Vilią 
Rūta.

V. Nagevičienė

nis kūrinys, laimėjęs Meno 
Muziejuje pirmąją premiją.

Clevelando lietuvių daili
ninkų dovana radijui yra 
gražus ir solidarus kultūri
ninkų bendradarbiavimo pa
vyzdys. Laukiama, kad vi
suomenė gausiai dalyvaus 
laimėjimuose.

• Salezietis £un. A. Ta
mošiūnas, kuris Medelline, 
Kolumbijoje, dirba pasto
racinį darbą ir gyvai judina 
lietuviškos reprezentacijos 
reikalus kolumbiečių tarpe, 
atvyko į Clevelandą ir su
stojo pas Aldoną ir Juozą 
Stempužius.

Kun. A. Tamošiūnas Me
delline vykdo lietuviškos 
koplyčios ir salės statybą. 
Jis veda radijo programą ir 
buvo suorganizavęs Aldonos 
Stempužienės ir Stasio Ba
ro koncertus Kolumbijoje. 
Clevelande kun. A. Tamo
šiūnas aplankys savo pa
žįstamus, ieškodamas para
mos statomai lietuvių kop
lyčiai Kolumbijoje.

• Lithuanian Village ak
cijos yra jūsų indėlis mūsų 
bendruomenės ūkiniam ki
limui. Tai nėra auka — jos 
duoda pelno. Jas įsigyti — 
mūsų visų pareiga.

Šv. Jurgio lietuviųparapijinės mokyklos mokiniai, pasirodę mokslo 
užbaigimo išleistuvių vakaro programoje.

V. Pliodžinsko nuotrauka

• Don Schneller, St. Clair 
Savings and Loan Assoc. 
direktorius, numatytas iš
rinkti Amerikos Savings & 
Loan Instituto Clevelando 
skyriaus prezidentu to in
stituto 28-ame suvažiavime, 
kuris įvyks šeštadienį, bir
želio 8 d. Hotel Carter.

D. Schneller su St. Clair 
Savings and Loan banku 
dirba nuo 1952 m. Jis jau 
yra buvęs prezidentu Ohio 
Savings anr Loan lygoje.

• Ralph M. Besse, Illumi- 
nating Co. prezidentas, pra
nešė, kad šį rudenį, lapkri
čio 8-10 d. Chicagoje ruo
šiamoje ketvirtoje tautinėje 
jaunimo konferencijoje apie 
atomą, apie 20 moksle pa
sižymėjusių mokinių bus 
kviečiami būti tos bendro
vės svečiais, susipažįstant 
su atomu ”akis į akį”.

Mokiniai ir mokytojai 
bus supažindinami su ato
mo panaudojimu taikiems 
gyvenimo tikslams, kartu 
raginant moksleivius vis la
biau domėtis mokslo studi
joms ir mokslo daroma pa
žanga.

Tai ekskursijai mokiniai 
bus atrinkti iš Illuminating 
Co. aptarnaujamų sričių 
Clevelande ir Ohio.

• Vilią Angelą Academy 
— gimnazijos išleistuvėse, 
birželio 5. 62, išleidžiamųjų

tarpe yra ir 10 lietuvaičių: 
Judith Mary Backus, Dalia 
S. Bružas, Valdonė Marie 
Karosas, Judith Ann Kul- 
bis, Birutė A. Mekeša, Živi
lė Regina Ramonas, Rose 
Ann Sadauskas, Charlene 
Rose Sakenes, Ina Marija 
Skardis, Joan Marie Smigel.

• 2 šeimų, 7-6 kamb. ir 
4-3 mieg. mūrinis namas su 
krautuve; gaziniais pečiais, 
3 garažais. Parduoda savi
ninkas. Kaina $16,700. 1248 
East 79 gt. HE 1-2590.

(66, 67)

• Our Lady of Perpetual 
Help off Neff Rd. 3 bed- 
rooms, full basement, double 
garage — overlooking the 
lake.

Ask for Tom Severovich 
Multiple Realty

819 E. 185th WH 4-1805 
(65, 66, 67)

Mūrinis 2 šeimų namas po 
6 kambarius bute

Visai arti prie Euclid g.;
2 gaso pečiai, automatiniai 
vandens tankai; 2 garažai. 
Prašo 19,500 dol.

J. širvaitis 
Wm. T. Byrne Real Estate 

1535 Hayden Avė.
Tel.: įstaigoje — MU 1-6100 

Namuose — KE 1-4080
(66, 67, 68)

POKYLIS IŠDAILINTOJE SALEJE
Birželio 2 d. įvyko naujai 

atremontuotos šv. Jurgio 
parapijos salės atidaroma
sis pokylis. Bent daliai salės 
taisymo išlaidų padengti į 
organizacinį pokyliui rengti 
komitetą įsijungė gana gau
sus būrys organizacijų.

Svečių buvo užimti be
veik visi stalai. Pasirodė 
vyriausias šeimininkas — 
klebonas kun. B. Ivanaus
kas drauge su kun. P. Dze- 
goraičiu ir praleido porą va
landų svečių tarpe. Ir dar 
prisidėjo bemaž visi bepo-

SEPTYNI SKIRTUMAI
Galvosūkio 2 psl. sprendimas

1. Tilto kairėje krantas aukš
tesnis. 2. Tilto dešinėje medžio 
stiebas priešingai išlinkęs. 3. 
Priešais statulą yra vmna žuvis 
daugiau. 4. Vyro meškerė liečia 
koją. 5. Vyro švarko skvernai 
labiau praskleisti. 6 Statulos nu
gara labiau išlenkta. 7. Prie sta
tulos pedestalo žolė auga aukš
čiau.

L. V. S. "RAMOVĖ” CLEVELANDO SKYRIUS 
RUOŠIA

GEGUŽINĘ
ŽURNALUI "KARIUI” PAREMTI

š. m. birželio mėn. 17 d., 2 vai. p. p., Neurų ūkyje. 
Maloniai visus kviečiame dalyvauti. Progra

moje: Sportinio šaudymas, jaunimui komiški žai
dimai.

Gausi loterija, veiks bufetas, bus muzika.
Skyriaus Valdyba

KORP! NEO-LITHUANIA

ruošia

LITERATŪROS VAKARA
ŠĮ ŠEŠTADIENĮ — BIRŽELIO 9 — SV. JURGIO SALĖ.

Pradžia: 7 vai. vak.

PROGRAMOJE:

-VAIDINIMAS

-DAINOS 

-TAUTINIAI
ŠOKIAI

-BALETAS IŠ

DETROITO

Bilietus galima įsigyti pas korporantus ir prie įėjimo.

ŠOKIAMS GROS — NEO LITHUANŲ ORKESTRAS.

sėdžiaują Clevelande LB ta
rybos sesijos dalyviai, ku
riuos Clevelando apylinkės 
pakvietė, kaip savo svečius.

Dabar salė atrodo malo
nesnė ir jaukesnė, šituos 
patobulinimus planavo ir 
vykdė inž. Augustinavičius.

Pirmosios apylinkės pir
mininkui Eidimtui atlikus 
įžangą ir klebonui kun. B. 
Ivanauskui sukalbėjus mal
dą, prasidėjo vaišės ir pra
kalbos. Pirmininkui perda
vus valdžią Tėvynės Garsų 
radijo valandėlės vedėjui J. 
Stempužiui, pastarasis nuo
taikingai vėrė sveikintojų 
virtinę ir santūraus sąmo
jaus "padaže” pristatydino 
kiekvieną LB sesijos veikė
ją visai draugijai.

Muzikinę programą davė 
Čiurlionio ansamblis atski
rai ir vėliau drauge su ma
ža tos parapijos choro dali
mi (apytikriai 10 asmenų, 
neskaitant nuolat dalyvau
jančių abiejuose choruose). 
Bet ir čiurlioniečių nedaug 
tebuvo, nes šiuo metu dideli 
darbai mokyklose, egzami
nai ir t.t. Dirigavo A. Mi
kulskis. Pranešėja — I. Sta- 
saitė.

Atlikta: Dainų dainelės 
— Maironio, muzika Nauje- 
lio, Pavasaris — Maironio, 
muz. Naujelio, Pabuski, pa
sauli — B. Gaidžiūno, muz. 
Bertulio (kitų kūrinių teks
tų autoriai nepaskelbti), 
Vėjo dukra — St. Šimkaus, 
Pasakyk, mergelė — Žilevi
čiaus ir padidinto choro: 
Parsivedžiau mergužėlę — 
Petrausko ir Vėjužėlis — 
Vanagaičio.

Programa didžiąja dali
mi — lengvo turinio, pava
sariniu gyvumu ir žaismin
gumą nešina. Progai ir pub
likai tiko.

Nuotaikos pasiektos. Cho
ro valdymas užtikrintas, 
drausmingumas neabejoti
nas, niuansų, nors ir suma
žintoje ansamblio sudėtyje, 
nepritrūko, vienas kitas Vė
jo dukros sąskambis tru
putį nukentėjo dėl salės 
akustikos trūkumų. Diri
gentas gavo pelnytų gėlių.

Gimtosios dienos proga 
pasveikintas ir pagerbtas 
Čiurlionio ansamblio valdy
bos pirmininkas A. Pen- 
kauskas. Vladas Braziulis

KETVIRTOJI CLEVELANDO 
LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ 

ŠVENTĖ 
ĮVYKS

š. m. birželio mėn. 10 d. (sekmadienį)
Neurų sodyboje

Turininga programa, kurią atliks abiejų 
mokyklų mokiniai, daug įdomių žaidimų vi
siems vaikams, gerą lietuviška muzika. Bu

fetas ir t.t.
Naujiena: dar lig šiol nematyta 

MOKYKLOS DARBŲ PARODA. 
Svečiai renkasi nuo 1 vai.

Programa numatyta pradėti 2 vai. 30 min. 
Esant lietingam orui, šventė Įvyks šv. Jur

gio parapijos salėje.

UŽSAKYKITE GĖLĖS TELEGRAFU 
Gėlės visoms progoms — vedyboms, laidotuvėms ir t.t.

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI

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

SAVINGS 
EARN OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

40, SUPERIOR
/0 SAVINGS

ACCOUNTS 
INSURE O TO 

•IO ooo ►
 HOME ANO J

REMODEUNO LOAN3

IN TOWN OFF1CE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 
Della E. Jakubs & William J. Jakubs 

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

6621 Edna Avenue 
EN 1-1763

936 Eaat 185 St.
KE 1*7770
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KAS IR KUR?
• Prezidento Antano Sme
tonoj monografijai garbės 
prenumeratos ir paprastos 
prenumeratos jau renka
mos.

Garbės prenumerata — 
$25.00 ir daugiau. Paprasta 
prenumerata — $10.00.

Norintieji tą didelį leidi
nį užsiprenumeruoti, čekius 
siųskite Dirvai.

Garbės prenumerator i a i 
gaus geresniais viršeliais 
įrištų numeruotą leidinį su 
pažymėta savo pavarde.

Pats laikas jau dabar už
siprenumeruoti ir tuo pa
remti monografijos leidimą.
• Į Lietuvių Fondą įstojo 
nariais Dr. Kazys Ambro- 

Korp! Neo-Lithuania Fil.

VYTAUTUI ALEKSANDRŪNUI.
jo mielai žmonai MARIJAI ALEKSANDRŪNIE- 
NEI mirus, Korp! vardu reiškiame nuoširdžią 
užuojautą

Korp! Neo-Lithuania 
Vyriausioji Valdyba

Mielam klasės draugui,

VYTAUTUI ALEKSANDRŪNUI, 

netekus mylimos žmonos MARIJOS, užuojautą 

reiškia

Regina ir Vladas Ramanauskai 
ir šeima

A. A.
MARYTEI ALEKSANDRŪNIENEI 

mirus, didžio skausmo prislėgtiems jos vyrui VY
TAUTUI ALEKSANDRŪNUI, tėvams p. SUMAN- 
TAMS ir sesutei ONUTEI nuoširdžią užuojautą 
reiškiame ir kartu liūdime

Vincentina, Ramunė, Algis ir Jonas 
Jurkūnai

Vincas ir Anelė žemaičiai

PETRUI PARULIUI
mirus, jo žmoną p. TATJANĄ PARULIENĘ, sū
nų LEOPOLDĄ, dukteris: p. IRENĄ KRIAUČE- 
LIŪNIENĘ ir p. REGINĄ KUČIAUSKIENĘ bei 
jų šeimas nuoširdžiai užjaučia ir drauge liūdi

Jadvyga ir Jonas Povilaičiai7 
Omaha, Nebr.

KRISTINA ŽUKAITĖ,Teklės ir 
Vaclovo Žukų duktė, iš Chicagos, 
labai gerais atžymėjimais baigė 
Marijos gimanziją ir pradėjo stu
dijuoti farmakologiją.

Mielajam prieteliui ir Gintaro krikštatėviui

VYTAUTUI ALEKSANDRŪNUI,

jo žmonai MARIJAI mirus, užuojautą reiškia ir 

drauge liūdi

Valiukėnai

Kolegai

MEČIUI VALIUKĖNUI

ir šeimai, jo motinai Lietuvoje mirus, reiškia šir

dingą užuojautą

Lietuvių Tautinis Akademinis 
Sambūris Chicagoje

Mielam buv. bendradarbiui,.Vilniaus G pašto 
viršininkui

JONUI MACKUI
mirus, žmoną Marcelę, sūnų Algiman
tą, jo šeimą ir giminę giliausiai užjaučia

Edvardas Karnėnas su šeima

Inž. DONATUI BIELSKUI ir šeimai, jo tė

veliui
DR. LEONUI BIELSKUI

Lietuvoje mirus, reiškiame užuojautą

Vincas, Kostas, Vladas ir šeima 
Ramanauskai

zaitis, iš Portage, Ind., įmo
kėdamas $100.00 ir Albina 
ir Stasys Barzdukai, iš Cle
velando, įmokėję $50.00 iš 
numatytų įmokėti $100.00.
• Ped. Lituanistikos Insti
tutas VIII mokslo semestrą 
baigia birželio 9 d. Maironio 
metams pritaikytu literatū
ros seminaru, kur bus na
grinėjama tema ”Ar Mairo
nis didelis poetas?” Refera
tą šia tema skaitys studen
tė Danguolė šukelytė. Ko- 
referentės: Dalia Indreikai- 
tė ir Ramunė Jurkūnaitė. 
Seminaro diskusijoms va
dovaus Izolda Bendoraitytė. 
Seminare kviečiami daly
vauti visi Instituto klausy
tojai, lektoriai, Chicagos 
Aukštesniosios Lituanisti-

įL r Ai# Yr

Philadelphijos šeštadieninės mokyklos mokiniai, dalyvavę Motinos dienos programos išpildyme. 
V. Gruzdžio nuotrauka

nės Mokyklos šiemetinės 
laidos absolventai, Instituto 
rėmėjai, kitų aukštųjų mo
kyklų lietuviai studentai, 
besidomį Maironio poetine 
asmenybe. Literatūros se
minaras bus Jaunimo Cent
re (203 kambary), šešta
dienį, 4 vai. p. p.

Mielam tautinės minties ugdytojui

MEČIUI VALIUKĖNUI

ir šeimai, jo motinai pavergtoje tėvynėje mirus, 

reiškiame nuoširdžią užuojautą

ALT S-gos Chicagos skyriaus 
valdyba ir nariai

ALT S-gos East Chicagos sky
rius birželio 2 d. vakare turėjo 
susirinkimą kai kuriems klausi
mams svarstyti.

Ta proga pakviestas atvykti 
ALTS Chicagos skyriaus pirm. 
Ignas Andrašiūnas skaitė plačią 
nuodugnią paskaitą apie tautinio 
susipratimo kilimą, siekdamas 19 
šimtmečio pradžią, ir lietuvių 
politinės diferenciacijos atsira
dimą, jos raidą, bet partijų veik
lą ligi paskutinių nepriklausomy
bės dienų. Paskaitininkas daug 
dėmesio skyrė spaudos vaidme
niui šiame dalyke nuo spaudos at
gavimo. Susirinkusieji su dideliu 
dėmesiu išklausė šią išsamią ap
žvalgą.

Tolesnėje darbotvarkės eigoje, 
buvo perskaityti pirmesniojo vi
suotinio susirinkimo protokolas 
ir Centro Valdybos bendraraščiai 
bei kiti gautieji raštai.

Susirinkimas pritarė valdybos 
planuojamajai ruošti tradicinei 
gegužinei Jonyno sode (už Tre- 
monto). Data parinkta liepos 7 d. 
šeštadienis.

Nors nesiverčiama iš pasku
tinės šimtinės, bet valdyba rūpi
nasi, kad skyrius turėtų jų dau
giau savo dispozicijoje. Todėl 
svarstė trejetą projektų, kuriais 

būtų galima bandyti prasimanyti 
pinigo. Referuodamais pirm. K. 
Pocius pasiūlė statyti namą tal
kos būdu, kaip jau kartą skyrius 
yra daręs. Iš pirmosios staty
bos yra įgyta daug patirties. Pa
statyti ir parduoti namą yra pa
rankiausias būdas apčiuopiames- 
nei sumai įsigyti per palyginti 
neilgą laiką* Projektas paliktas 
valdybai paruošti.

Po susirinkimo prie kavutės su 
užkandžiais jaukiai pasižmonėta. 
Chicagos skyriaus pirm. I. An
drašiūnas pasidžiaugė Lietuvoje 
plačiai praktikuotųjų talkų taiky
mu šiame krašte. Pagyrė East 
Chicagos sk. narius, kad savo su
gebėjimus ir atspėjamą laiką mo
ka sutelktinai panaudoti geram 
reikalui užuot maldavę pinigo iš 
dosnesniųjų.

Į susirinkimą su I. Andrašiū- 
nu iš Chicagos buvo atvykę dar 
agr. Dauparas ir Vidmantas.

Susirinkimui pirmininkavo An
tanas Juodvalkis, sekretoriavo 
Algirdas Markevičius.

(rp)

• Chicagos Aukštesniąją 
Lituanistikos Mokyklą šių 
mokslo metų gale baigė ir 
birželio 3 d. diplomus gavo 
Rūta Domarkaitė, Kazio ir 
Agotos Domarkų duktė, ir 
Uosis Juodvalkis, Antano ir 
Onos Juodvalkiu sūnus. Abu

RŪTA DOMARKAITĖ, Kazio ir 
Agotos Domarkų duktė, iš East 
Chicagos, Ind., baigusi Auštes- 
niąją Lituanistikos Mokyklą Chi
cagoje,

UOSIS JUODVALKIS, Antano 
ir Onos Juodvalkiu sūnus, iš 
East Chicagos, Ind., baigęs Aukš
tesniąją Lituanistikos Mokyklą 
Chicagoje.

PHILADELPHIA
Mokinių išvyka

LB šeštadieninė mokyklą 
birželio 9 d., šeštadienį, ren
gia išvyką į istorinį Valley 
Forge parką. Dalyvaujan
tieji renkasi 11 vai. parke 
prie ”Washington Head- 
ęuarters”, iš kur 'vykstama 
į piknikui parinktą vietą. 
Vaikų žaidimai bus organi
zuoti mokytojų priežiūroje. 
Išvykon mielai kviečiami iT 
visi šeštadieninės mokyklos 
bičiuliai, ypač su vaikais, 
kad ir nelankančiais mokyk
los.

Birželio 16 d., taip pat 
šeštadienį, šeštadieninė mo
kykla baigia mokslo metus 
10 vai. pamaldomis šv. An
driejaus bažnyčioje ir tuoj 
po to trumpu baigimo aktu 
parapijos salėje. Mielai lau
kiami ir svečiai.

Labai prašome, '-■kad se
kantiems mokslo metams 
mokiniai registruotųsi iš 
anksto, būtent, jau per iš
vyką ir per mokslo metų už- 
baigtuves.

Mokyklos vedėja

baigė kaip geriausieji mo
kiniai, visų dalykų penke
tukais.

Studentai ir jų tėvai pa
rodė daug ryžto ir ištver
mės, nes iš East Chicagos 
Indianoje po 20 mylių kelio 
važinėjo j mokyklą trejus 
metus kas šeštadienį.

Baigusiųjų triūsui atžy
mėti ALTS East Chicagos 
skyrius Rūtai ir Uosiui pa
skyrė dovanų po ornamen
tuotą foto albumą, kurie bu
vo įteikti atestatus dali
nant.

Abiejų studentų tėvai 
yra veiklūs ALTS East Chi
cagos skyriaus nariai.

• Vlado Jakubėno fortepi
jono studijos rečitalis. Vla
do Jakubėno fortepijono 
studijoje šiuo metu moki
nasi per 40 mokinių. Meti
nis rečitalis įvyksta š. m. 
birželio mėn. 9 d., šeštadie
nį, Jaunimo Centro salėje, 
6 vai. 30 min. vakare. Pasi
rodys virš trisdešimt mo
kinių, jų tarpe nemažai pa
žengusių. Kai kurie jų, kaip 
Rita Jaraitė, Mykolas Drun- 
ga, Ramūnas Bigelis, Daiva 
Matulionytė yra laimėję 
įvairias premijas; progra
mą užbaigs jaunas pianis
tas Alvydas Vasaitis, ne 
kartą pasirodęs koncertuo
se ir parengimuose Chica
goje, o taip pat ir CIeve
lande. Praeitame sezone A. 
Vasaitis sėkmingai pasiro
dė naujose pareigose, atlik
damas akompanijatori aus 
pareigas per chorines ir so- 
listines repeticijas ruošiant 
"Aidos” pastatymą Chica
gos lietuviu operoje. Po 
studijos rečitalio mokinių 
komitetas, vadovauj amas
M. Drangos drauge su tė
vais ruošia visiems daly
viams arbatėlę.
• Lietuviška programa Chi
cagos televizijoje bus šį 
sekmadienį, birželio 10 d., 
nuo 9 iki 10 vai. vakaro — 
’Tnternational Cafe”, iš 
WGN Televizijos stoties (9 
kan.). Programoje dalyvaus 
solistė Genovaitė Antanai
tytė, pr. metų Tarptautinės 
Prekybos Parodos ”Miss Li- 
thuania”, Alice Stephens 
Ansamblis, Ateities šokėjai 
ir Jono Bijansko orkestras.

Stoties teigimu, progra
ma yra matoma 100 mylių 
atstume nuo Chicagos. Pro
gramą mačiusieji maloniai 
prašomi parašyti padėkos 
laiškelius ar atvirlaiškius 
WGN-TV Station, Chicago, 
III.

KEIČIASI LAIKAI,
keičiasi ir oro vėsintuvai. Dabar jie maži, per minutę lan- 
gan įstatomi. Jie išima drėgmę, vėsina ir košia orą. Gra- 
dinsko vėsintuvų, televizijų ir radijų krautuvė 2512 W 47th 
St., Chicago, III., FR 6-1998
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