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Laivininkui mirties upe amžinybėn išplaukus
KAD ĮSUKTŲ GYVA

Pasilikusio draugo ir bendradarbio atsisveikinimas

ST. DIRMANTAS

Nelengva ramiai rašyti gre
ta karste gulinčio prof. Stepo
no Kolupailos, vienintelio trem
tyje studentiškų laikų kolegos, 
su kuriuo vienu ar kitu būdu 
teko draugauti ir bendradar
biauti daugiau kaip penkiasde
šimt metų. Gerais ir sunkiais 
laikais.

Pirmasis susitikimas

Buvome susitikę ne Lietuvos 
mokyklose, bet toli — Maskvo
je. Ten abu siekėme to paties 
aukštojo mokslo. Tada tai buvo 
beveik vienintelis būdas lietu
viui šiek tiek iš vargo išsimušti, 
aukščiau iškilti.

Aš jau buvau gyvenimo vėty
tas ir mėtytas. Mokiniu būda
mas, pergyvenau ir pats kiek 
dalyvavau rimtame 1905 metų 
Varšuvos sukilime. Teko pabu
voti keliose mokyklose, kol pa
galiau Vilniuje įgijau teisę siek
ti aukštojo mokslo. Atlikęs ka
rinę prievolę ir išlaikęs konkur
sinius egzaminus, buvau priim
tas į Konstantinovo geodezinių 
matavimų institutą. Po kelerių 
metų ten pradėjo studijuoti, tie
siai iš Mintaujos gimnazijos at
vykęs, medalistas “Stepan Ko- 
lupailo”. Nebuvo garsus tas 
mūsų pasirinktas institutas. 
Pasižymėjo tik savo senumu. 
Daug prašmatnesne karjera ma
sino - viliojo naujesni — Tech
nologijos, Civilių inžinierių ins
titutai, o ypač garsėjo keistai 
pavadintas “Susisiekimo Kelių” 
institutas. Lyg būtų kur keliai, 
skirti kam kitam, o ne susisie
kimui. Neišsikalbėjau su kole
ga, kuriais motyvais jis pasi
rinko geodeziją. Spėju, tais pa
čiais, kaip ir aš.

Abu nebuvom pratę gyventi 
didmiesčiuose. Man Varšuva 
atrodė pragaru. Buvom pratę 
prie Lietuvos erdvių laukų, miš
kų, gražios gamtos ir, svarbiau
sia, prie savų žmonių. Tada 
jau nekenčiau fabrikų triukš
mo, nešvaros ir bet kokio mies
to kvapo. Neviliojo nei chemiko, 
nei mechaniko karjera. Ir tų 
pačių įmonių tada Lietuvoje bu
vo nedaug, o ir tos pačios žydų 
ar vokiečių rankose. Sunku lie
tuviui įsiskverbti. O Rusijoje, 
o ypač intensyviai Lietuvoje ir
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Ukrainoje, tada plačiu mastu 
buvo vykdoma t. v. Stolypino 
žemės reforma — kaimų skirs
tymas viensėdijomis. Buvo vil
tis, baigus institutą, gauti dar
bo Lietuvoje, nes tarp kitko 
čia sėkmingesniam darbui bu
vo naudinga mokėti ir vietinių 
ūkininkų kalbą. Čia jau dirbo 
agr. J. Tūbelis, matininkas Vai
čiūnas ir kiti lietuviai. Nesino
rėjo vykti dirbti ruskiams, kal
mukams ar dar toliau į Turkes
taną...

Bajoras grįžta prie tautos 
kamieno

Taigi susitikome. Bet ne
greit bent kiek suartėjome. Aš 
jau buvau žymiai vyresniame 
kurse. Mano studentų iš Lietu
vos ratelyje, tarp St. Nagins- 
kio, Z. Gružausko, A. Mostaus- 
ko, Kolačkovskio, Dovgialos ir 
kitų, Stepo neprisimenu. Juo la
biau jo nebuvo bendroje visų 
Maskvos aukštųjų mokyklų Lie
tuvių studentų draugijoje, kur 
prisimenu kolegas St. ar R. By-

Prof. Steponas Kolupaila

tautą, St. Šilingą, Dovydaitį ir 
daug kitų. Vėliau mus karas 
ketveriems metams visai išsky
rė. Aš kariavau, o kolega Ste
ponas studijavo, ruošėsi profe
sūrai. Vėl suėjome ir suartėjo
me jau Lietuvoje, jam iš Dot
nuvos persikėlus Kaunan ir pra
dėjus dirbti universitete.

Didž. Lietuvos Kunigaikštijos 
bajorai Kolupailos, kaip man 
jis pasakojo, buvo Zigmanto 
Augusto aprūpinti žeme į rytus 
nuo Vilniaus, palei Ašmeną. 
Jaunas Stepas išaugo gerokai 
sulenkėjusioje šeimoje, jau ne 
dvarininko, o geležinkelio tar
nautojo, Latgaloje. (Ten, į šiau
rę nuo Daugpilio yra upė, var
du Kolupa.) Kiti jo broliai taip 
ir liko lenkiškosios orientacijos. 
Greičiausiai Mintaujoje, kaip 
vėliau ir Maskvoje, velionis dar 
nesidėjo prie tada jau ten vei
kusio lietuvių moksleivių pat
riotų būrelio. Bet ir karštu len
ku niekuomet nėra buvęs. Gim
nazijoje ir institute buvo atsi
dėjęs vien mokslui. Aukštai ver
tino inžinerijos - gamtos moks
lus ir pabrėždavo mokslų tarp- 
tautiškumą. Savo gimtuoju 
kraštu ir aplamai istorija pa-

inai nesidomėjo.
Žinau du atveju, kada velio-

neatšauktinai pasviro lietu
vių link. Pirmas — kai 1921 m.

Br. Murinas Formų variacija (akvarelė)
Iš Clevėlande balandžio 26 d. atidaromos Br. Murino kūrinių parodos

anksčiau grįžusių kolegų prikal
bėtas (ęia J. Stanišauskio nuo
pelnas) metė sėkmingai pradė
tą Maskvoje profesoriavimo 
karjerą ir su išbadėjusia šeima 
ryžosi vykti, kaip pats Dotnu
vos Almanache rašė, “nežinion”. 
Vyko be jokio tarnybos pasiū
lymo, nemokėdamas kalbos, 
karų nualintą naujagimę res
publiką, kurioje tada dar nebu
vo nei universiteto, nei kitokios 
aukštos mokyklos, o vien tik 
visokie improvizuoti “kursai”. 
Taigi — jokių “realių” perspek

Bandymas išsiplėsti iš rutinos
Įspūdžiai ir nuomonės 

po spektaklių

J. VIDUGIRIS

Lietuvių teatras “Atžalynas” 
balandžio 11—12 dienomis Chi
cagos lietuviams parodė dvi 
vienaveiksmes Kosto Ostrausko 
dramas “Pypkę ir “Žaliojoj lan- 
kelėj”. Malonu pastebėti, kad 
spektakliais susidomėjimas bu
vo didelis, žiūrovų nestigo, nors 
sekmadieniniam pastatyme ga
lėjo būti ir daugiau.

Drąsus žingsnis

Dviejų veikalų spektaklis, 
bent mūsuose, yra retas, įdo
mus ir sveikintinas! Juo la
biau, kad abiejų dramų charak
teris naujas, šviežias ir moder
nus, o jų problematika nepri- 
mestinė, ne proginė. Ji giliai 
žmogiška ir pakankamai (nors 
ir ne be kai kurių trūkumų) su
lydyta į meninę dramos visu
mą. šis pasirinkimas yra ne
abejotinai drąsus žingsnis. Jis 
liudija mūsų teatralų sąmonin
gumą, bandymą išsiplėšt! iš nu- 
vaidintų veikalų rutinos ir tei
kia vilčių ateičiai.

Šios šventės neeilinį pobūdį 
kėlė I). Bylaitienės ir J. Kele- 
čiaus režisūrinis debiutas.

Uždangai pasikėlus, maloniai 
nustebino Vytauto O. Virkau 

tyvų. Dotnuvoj greit apsiprato; 
bematant išmoko kalbą; pasi
juto dirbąs savam kraštui nau
dingą darbą; suartėjo su kole
gomis; pamilo, unimą. Žmona 
— muzikė. Ji rado darbo. Tai
gi greit visa šeima suaugo su 
Lietuva, jos žmonėmis, o jau
nas mokslininkas ypač pamilo 
Lietuvos vandenis.

Antras atvejis ypatingai pa
brėžia tą jo suaugimą su Lietu
va. 1964 m. jau apsirgęs/ ir jaus
damas artėjančią gyvenimo pa
baigą, prašo žmonos palaidoti 

V. Juodka (kairėje) ir A. Kurauskas K. Ostrausko “Pypkėje” 
Nuotrauka P. Petručio

dekoratyvinis sprendimas. Tiek 
spalviniu, tiek plokštumų su
laužymo atžvilgiu abu sceno
vaizdžiai (jei reikėtų rinktis, 
favorizuotume "Pypkę”) buvo 
labai įdomūs, kūrybingi — ver
ti tikro teatro scenos.

“Pypkės” aktoriai režisūra 
ir kita

Pirmoji — “Pypkė”. Režisavo 
D. Bylaitienė, talkinama J. Ble- 
kaičio. čia vėl maloni staigme
na! Tai A. Kurausko grįžimas 
sccnon. Jo Z buvo šiltas, san

ne tarp svetimųjų amerikonų 
(nors pilietybę buvo priverstas 
priimti), ne South Bendo lygioj 
pievoje, o Chicagos Kazimieri- 
nėse, tarp savųjų. Ypatingai 
velionis sutartėjo ir gyvai pasi
darbavo mūsų visuomenei pri
verstinio ekzodo UNRRA sto
vyklose Kemptene laiku.

Darbų darbai Lietuvoje

Velionis buvo nepaprastai ga
bus. o drauge neišpasakytai 
darbštus. Laiko veltui neleido, 

(Nukelta į 2 psl.) 

tūrus ir tikras. A. Kurauskas 
turi teatrinę kultūrą, tik dar 
per daug kamerinis, nepajėgiąs 
apvaldyti gausesnės auditorijos. 
Jo judesiai lyg persmulkūs, per
daug jau nervingi, čia neabe
jotinai ryškėja treningo stoka. 
Gal būt, dėl to, gal dėl 
balsinio ribotumo pradinis Z 
monologas praskambėjo blan
kiai — neįstengė nusivesti žiū
rovo paskui save. Salėje vis ko
sėjo, ir buvo labai gaila...

(Nukelta į 5 psl.)

Be didelių sumų, bet nuošir
džiu kelių pasišventėlių darbu 
stumiasi mūsų kultūrinis gy
venimas tolyn ir, pažvelgus 
atgal, daug kuo galima pasi
džiaugti. Mūsų meno, muzikos 
literatūros ir mokslo atstovai 
sukūrė eilę vertingų meno kū
rinių ar mokslo darbų, kuriems 
įamžinti reikėjo įvairiopos tal
kos. Įvairūs organizaciniai vie
netai, Lietuviškos knygos klu
bas, Karvelis, Civinskas ir dar 
viena kita leidykla padėjo iš
vysti šviesą ne vienam lietu
vio darbui. Pažvelgus į tų lei
dyklų leidinius, pasidaro gera, 
nes šalia daugiau ar mažiau 
reikšmingų visuomeninių ir po
litinių darbų, šis tas liks ir iš 
kūrybinės pasogos mūsų tau
tai. Rodos nuolat ginčijamės 
ir pasibarame dėl vienų ar kitų 
postų, dėl vienos ar kitos 
krypties, visi norėdami gero 
lietuvių tautai ir kultūrai, ta
čiau ryškiausia išlieka ne gin
čai ir projektai, bet darbai. Ir 
štai, Anglijoje veikianti Nidos 
leidykla baigia sulaukti gana 
įdomios ir, palyginti, neilgam 
tremties gyvenimui būdingos, 
sukakties, artėdama prie 50-jo 
knygos leidinio. Nes jau iš
leista 47 knygos ir tai pakan
kamai didele biblioteka, kad 
nebūtų verta didžiuotis.

Šį mėnesį buvo Amerikos 
bibliotekų savaitė. Tos savai
tės proga buvo išskirtinai siū
lyta papildyti savo namų bib
liotekas. Net beisbolo žaidėjai, 
šiaip jau reklamuoją ką nors 
žemiško, turėjo progos pasiū
lyti knygą. Mums lietuviams 
tokia savaitė gana įdomi tuo, 
kad mes, prasigyvendami ma
terialiai, sukrovėme ir lietuviš
kų knygų bibliotekas.

Kalbant apie Nidą, tenka pa
žymėti, kad ji nepervertino sa
vo jėgų, ji nešoko leisti nei 
puošnių, nei didžiulių tomų, ji 
užsimojo nedaug — leisti ir 
ištesėti. Ir kai žvelgi dabar į 
tą beveik pusšimtį tomelių, ne
gali nesidžiaugti, nes juose, 
kad ir nepuošniuose, slepiasi 

KETURIOLIKTASIS 
ROMANO KONKURSAS

1. Dienraštis Draugas skelbia dailiosios prozos (romano, apysakos) ketu
rioliktąjį konkursą. Rankraščiams įteikti paskutinė data yra 1964 m. 
lapkričio mėn. 1 d.

2. Geriausiojo kūrinio autoriui skiriama tūkstančio dolerių premija.

3. Kūrinio siužetą pasirenka patys autoriai. Rankraštis turi būti parašytas 
mašinėle, nemažesnis kaip 200 romaninio formato puslapių.

4. Kūrinius siųsti šiuo adresu: Dailiosios prozos konkurso komisijai. 
Draugas, 4545 W. 63rd St., Chicago, III. 60629.

5. Sprendimo bešališkumui laiduoti autoriai turi pasirašyti slapyvardžiu, 
o atskirame uždarame voke pažymėti savo tikrąją pavardę ir adresą, ten 
pat įrašant kūrinio antraštę ir pasirinktąjį slapyvardį. Teisėjų komisijai 
išrinkus premijuotiną kūrinį, atidaromas tik laimėjusio autoriaus vokas. 
Premijos nelaimėjusiųjų vokai komisijos ir Draugo atstovo akivaizdoje 
sudeginami.

6. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo honoraro pir
mosios laidos teisę perleidžia Draugui, įskaitant teisę spausdinti dienraštyje 
ir išleisti atskiru leidiniu arba tik išleisti atskiru leidiniu. Nelaimėję autoriai 
spausdinmo sąlygas nuspręs abipusiu susitarimu.

7. Konkurso jury komisija bus paskelbta netrukus.

didesni ir mažesni mūsų kū
rybos lobiai. Juk vargu ar bū
tume sulaukę kad ir vieno pas
kutiniųjų kūrinių — J. Krūmi
ne įdomaus romano šeštojo 
medžio ar Myk. Vaitkaus pui
kių atsiminimų. Nesvarbu, kad 
šios knygos kuklesnės (nors 
dalis jų įrišama, kas pageidau
ja, gauna jas už pusdolerį prie
do kietais viršeliais), bet turi
nys jau nedings amžiams. Ta
da, kai lietuvis gyvens savo 
žemėje, kuri jam duos stipry
bės nebūti šykščiam, galės tas 
knygas, kurios bus daugiau 
ar mažiau vertos, pakartoti 
geresniame popieriuje, puoš
nesnio įrišimo ir išleidimo. Tik 
vienos leidyklos pusšimtis kny
gų liudija, kad po truputį mes 
krauname savo dvasinį kapita
lą, kuris yra stipresnis už šim
tatūkstantines vilas, ir jis il
giau laikys už visas tas puoš
nias rezidencijas, kuriose įvy
ko kokie nors šaunūs baliai. 
Viską laikas nusineš, o tos 
kuklios Nidos išleistos knygu
tės stovės, atstovaudamos mū
sų lietuvių tremtį.

Kreipdamos! į visuomenę, 
Nida sako; "Trokšdami, kad 
lietuviška knyga išliktų gy
va, mes kaip tik ir kviečiame 
paremti gerą ir pigią knygą”1- 
Ta nepretenzinga, kukli, nuc 
latinių knygos prenumerati 
rių remiama leidykla galėt 
geriau pasireikšti, jeigu atsi
rastų daugiau tokių, kurie no
ri už dolerį knygos, arba tie, 
kurie prenumeruoja, nedelstų 
už knygas apsimokėti. Tačiau, 
kad ir su tokiais sunkumais, 
Nida egzistuoja, ir miela, ame
rikiečių bibliotekos savaitės 
proga, žvelgti į vienos leidyk
los pusšimtį lietuviškų tome
lių. Dyla mūrai ir nyksta jų 
savininkai, didėja kapinių gy
ventojai, o tačiau malonu, kad 
lietuvių kultūrinis lobis diena 
dienon vis auga ir auga, ir tai 
padaro mūsų tremtinių ir emi
grantų dienas prasmingom.

L. Augštys
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nekortavo, nemedžiojo, nemeš
keriojo. Prie vieno mokslinio 
darbo pavargęs, ėmėsi kito. Sa
vo talentų žemėn neužkasė: 
naudojo mokslui, šeimai, kraš
tui, Sau ir Lietuvai išgarsinti. 
Ypačiai pasiryžo moksliniai iš
tirti Lietuvos vandenis, šiam 
darbui skirdavo net atostogų 
laiką: užuot beprasmiškai kepi- 
nęsfe saulėje ar voliojęsis Pa
langos paplūdimy, suvėduoda
vęs draugų būrelį ir su jais 
lengvomis baidarėmis skriedavo 
upėmis iš vieno ežero į kitą, 
rinkdamas atitinkamą mokslinę 
medžiagą. Pasižymėjo lietuviuo
se retu, o taip svarbiu, pamė
gimu, įpročiu ir ryžtu, tiesiog 
aistra — rašyti ir spausdintis. 
Nuo mokslinių studijų, VfeddvŠ- 
lių iki korespondencijų iš savo 
tolimų ir artimų kelionių. O bu
vo aistringas keliautojas. Teko 
kartu su juo dalyvauti ir daug 
keliauti Suomijoje dešimties 
Pabaltijo valstybių pirmosios 
geodezinės konferencijos Hel
sinkyje 1924 m. proga. Kelionė
se daug fotografuodavo. Ypač 
vandenis. Jis pirmas Lietuvoje 
su įkarščiu praktikavo tada dar 
naujai išrastą spalvotos foto
grafijos meną. Ryškinimui nuo
traukas tekdavo siųsti net Ber
lynan. Ir dabar dar tomis Lie
tuvos gamtos nuotraukomis 
puošė čionykštę lietuvių spau
dą. Mokėjo plačiai paskelbti pa
rašytą darbą ne tik lietuvių, 
bet ir rusų, vokiečių, prancūzų, 
o paskutiniu laiku anglų kalbo
mis. Net, sakėsi, japonų ir in
dų spaudoje šis tas iš jo raštų 
pasirodė. Retkarčiais kai ką pa
skelbdavo ir lenkiškai, nes pa
laikydavo mokslinius ryšius ir 
su lenkais, jo srities specialis
tais.

Ptof. S. Kolupaila buvo la
bai turtinga, šakota (gera pras
me) asmenybė, štai jis gausios 
Šeimos narys. Mintaujos gim- 
hiisijds aukso medaliu atžymė
tas absolventas. Sėkmingai stu- 
dijUOja ir, baigęs aukštuosius 
Mokslus geodezijos inžinieriaus 

lfcipsniu, papildomai studijuoja 
greta Maskvos buvusioje (Pet- 
fOVSko - Razumovskoje) Žemės 
trkio akademijoje, besiruošda- 
ftišs profesūrai. Bolševikmečio 
lUIkii ima pats dėstyti. Greit iš- 
špausdina porą bibliografijos 
darbų.

Grįžęs Lietuvon, tuojau pra
deda dėstyti Dotnuvos Žemės 
ūkio technikume braižybą. Kar
tu greit ir tobulai išmoksta lie- 
tilVliį kalbą, ir jam pavedami 
rimtesni kursai. Netrukus pa
kviečiamas Kaunan į Technikos 
fakultetą docentu. Kaip univer- 
kiteto senato sekretorius, pa
rengia knygą apie pirmąjį uni- 
tersiteto penkmetį, šitai jam 
padeda susipažinti beveik su vi
sa tuolaikine profesūra. Kelia
mas ekstraordinariniu profeso- 
titlm. Sėkmingai dėsto vyres
niuose kursuose savo srities da
lykus, paįvairindamas juos ži
niomis ir iš kitų artimų sričių. 
Ima dalyvauti bendroje spau
doje. Išspausdina vadovėlių ir 
populiarių knygų — kelionių 
aprašymų Lietuvos upėmis. Ku
rį laiką eina antraeiles pareigas 
Vandenų skyriuje, Susisiekimo 
min-joje. Čia ruošia Lietuvos 
hidrologinį žemėlapį. Darbai 
jam sekasi. Dėl savo teigiamų 
būdo savybių įgyja visur popu
liarumą ir gerą vardą. Dirba 
kaip inžinierius, geografas, van
dens sporto mylėtojas (baidari- 
fiinkas), mokslinių žurnalų 
bendradarbis, mokslinių tarp
tautinių konferesijų tolimiau- 
šlUbse kraštuose aktyvus, rte su 
tuščiomis rankomis, dalyvis. 
1936 m. aplanko didesnes lietu
vių kolonijas Amerikoje, vizi
tuoja redakcijas, nedarydamas 
atrankos politiniu ir pasaulėžiū
riniu atžvilgiu. Susipažįsta su 
tada čia vykusiomis didžiulėmis 
užtvankų ir jėgainių statybo
mis. Aplanko, apžiūri ir aprašo. 
Bet pasipiktina Ispanijos bulių 
žudynėmis - žaidynėmis - kan
kynėmis.

Jeigu dar pridėsiu, kad Pro
fesorius dėstė ir Kauno Aukš-I 
tesniojoj technikos mokykloje, 
tai skaitytojui kils klausimas 
ir abejojimas, kaip tai visa kar
tu buvo įmanoma atlikti. Be 
paties kolegos nuopelnų ir dar
bų, kiek prisidėjo ir jam laimin
gai susidėjusios sąlygos. Namie 
ir universitete. Dalį tų prielan
kių sąlygų susikūrė pats, kitas 
rado tuolaikinėje Lietuvoje.

Išlendąs iš visokių bėdų
Dar Maskvos laikotarpyje 

buvo vedęs lietuvaitę nuo Šiau
lių; kaip ir jis Mintaujos gim
nazijos — tik mergaičių — auk
so medalistę. Žmona labai gero 
būdo, muzikė, gera namų tvar
kytoja ir vaikų augintoja. Tai 
ji huo Vyro pečių nuėmė šeimos 
namų naštas. Tai čia jo didelio 
mokslinio ir raštų derliaus pa
slaptis. Vėliau Vokietijoje tėvui 
padėjo jo darbuose ir išmokslin
tos dukterys.

Mūsų universiteto profeso
riai (ypač Technikos fakultetų 
vyresniųjų semestrų) nebuvo 
per daug apkrauti privalomomis 
valandomis ir darbais. Perkrau-
ti buvo tik pirmųjų kursų dės
tytojai, ypač tie, kurie neturė
jo asistentų. Kursuos būdavo 
po porą šimtų studentų, daug 
visokių pratimų, daug studen
tų grupių, o mažokai mokslo 
priemonių. Atostogos buvo il
gos: trys mėnesiai. Galima bu
vo toli nukeliauti... Išskyrus 
vieną kitą, dauguma mūsų pro
fesorių savo laiku nebuvo pasi
rinkę ir pasiruošę dėstymui. 
Mokslus jie buvo išėję jau se
nokai, įgiję rimtą praktikos sta
žą, bet buvo jau kiek primiršę, 
o gal ir atsilikę nuo pažangos. 
Pavyzdžiui aš, baigęs institutą 
1914 m. ir pradėjęs laikinai 
dirbti Tomsko Kalnų institute, 
bematant tų pačių metų vasarą 
buvau mobilizuotas ir per ke
tverius metus perėjau frontus 
nuo Rytprūsių iki Rumunijos. 
O padirbėjęs savo srityje Lie
tuvoje, turėjau ir stoti jau 1919 
m. vasario mėn. Lietuvos ka
riuomenėn ; nes J. Tūbeliui 
(man jo neprašant) nepavyko 
manęs Ministrų kabinete atlai
kyti: mat, vyko karas, buvo la
bai reikalingi artilerininkai, o 

Prof. Steponas Kolupaila (dešinėje) ir inž. A. Rudis 1961 m. Lie
tuvių katalikų mokslo akademijos suvažiavime Chicagoje.

jų stokojome. Gi St. Kolupailai 
laimingai pavyko išvengti pa
čiupimo kariuomenėn ir carų, ir 
bolševikų, ir laisvos Lietuvos 
laikais. Nebuvo atitrauktas nuo 
savo darbo ir sutaupė keletą 
metų.

Specialistų Lietuvoje buvo 
nedaug ir universiteto dėstyto
jai, kaip jau patyrę inžinieriai, 
turėjo vadovauti ir daug dirbti 
valdžios ar privačiose įmonėse. 
Kolegai Kolupailai ir čia pavy
ko: kurį laiką, kaip jau matė
me, jis dirba Susisiekimo min- 
joje, bet irgi savo srityje. Tai 
jam padėjo prieiti prie reika
lingų šaltinių ir pasirinkti me
džiagos akademiniam darbui.

Buvo labai apsukrus ir mokė
jo sunkioje padėtyje išmanev
ruoti. Sakyslrh, Bitlerio - Sta
lino staigus karas jį užklupo 
kažkokiame rusų akademikų 
siivažiavime, berods, Leningra
de. Šeima, aišku, buvo likusi 
Kaune. Statybos fakultetas li
ko be dekano. Galvojom jau 
rinktis naują. Bet aš, gerai pa
žindamas savo kolegą, įtikinau 
dar kelias dienas palaukti, už
tikrindamas, kad Kolupaila 
grįš. Ir tikrai mano ir kitų

Laivai Kuršių mariose, vikarui artėjant

džiaugsmui Kolupaila, perėjęs 
frontą, latvių kiek apdaužytas 
ir vos nesušaudytas, vėl pasiro
dė mūsų tarpe. Kaip iš ano pa
saulio! Buvo didelio džiaugsmo 
jo šeimai ir kolegoms.

Pradžioje, kaip buvęs bolše- 
vikmečiu dekanas, kiek prisibi
jojo ir mūsų laikinosios vyriau
sybės ir dar daugiau vokiečių 
karinės valdžios bei gestapinin
kų. Prašė manęs užtarymo: 
“Aš tave gelbėjau bolševikme- 
čiu. Tu esi generolas. Vokiečiai 
su tuo skaitysis: gelbėk mane 
nuo jų”. Bet po poros dienų 
man jau rodo vokiečių štabo iš
duotą raštą, kad jis, jo butas, 
jo knygynas ir kabinetai yra 
štabo apsaugoje. Ir pridėjo: 
“Dabar jau jų nebijau”. Deta
lių neklausinėjau. Taigi, dar 
kartą pasitvirtino, kad geriau
sioji gynyba — yra aktyvioji 
gynyba.

Ir vėl pavyzdys. Kai kiti bė- 
gome dviračiais ir baidarėmis 
su kuprinėmis ant nugarų, ko
legai pavyko išsivežti Kempte- 
nan beveik visą savo mokslinį 

bagažą. Tik dalis knygų paliko. 
Ir darbą gavo ne fabrike, o 
kaip kvalifikuotas mokslinis 
darbininkas, malūnėlių, plani- 
metrų ir panašių smulkių geo
dezinių ir hidrometrinių mata
vimo prietaisų tikrinimo - ta- 
ravinlo biure.

Negalėdamas iš tolimo Kemp- 
teno važinėti į Hamburge įsteig
tą Pabaltijo universitetą, įstei
gė Aukštuosius technikos kur
sus Kemptene, lyg Statybos fa
kulteto tąsą ir siūlė man, kaip 
paskutiniajam Statybos fakul
teto dekanui, ir tuose kursuose 
tas pareigas eiti. Negalėjau su
tikti.

Tiltas į tnėniilį ir realybės 
pajautimas

Aukšto ūgio, gana griežtos 
išvaizdos ir galvojimo būdo, 
kaip ir dera inžinieriui, tikslių
jų ir realiųjų mokslų atstovui, 
a. a. velionis nebuvo kietas ar 
šiurkštus su žmonėmis, o kaip 
inžinierius, kartais nestokodavo 
net fantazijos. Jis buvo entu
ziastingas rėmėjas ir propaguo
tojas ne tik rimtų, realių, konk
rečių ir naudingų sumanymų, 
kaip pvz. abiejų mūsų enciklo-

pedijų, bet neretai palaikydavo 
ir prisidėdavo ir prie Lietuvos 
sąlygose neįvykdytinų, tiesiog 
fantastinių sumanymų. Kartą, 
nepamenu Technikos ar jau 
Statybos fakulteto profesūros 
tarybos posėdyje buvo nagrinė
ta klausimas, ar baigiantiems 
studentams (bent metus prieš 
numatomą baigimą) davinėti 
pasirinkti diplominiam projek
tui “realias” temas t. y. iš viso 
(o ypač Lietuvoje) galimus pa
statyti pastatus, įmones ir p., 
ar siūlyti ir leisti ruošti net vi
sai abstraktinius darbus, nesu
rištus nei su konkrečia vieta, 
nei ekonominėm sąlygom. Mū
sų entuziastas karštai rėmė 
antrą variantą. Jo nuomone, 
projektų temos gali būti pačios 
fantastiškiausios, pvz., "Tiltas 
į mėnulį”. Kad tik tema būtų 
originaliai, inžinieriškai, įdo
miai išnagrinėta. Teieško naujų 
metodų, būdų,priemonių. Tene- 
silaiko šablonų, tenetūpčioja 
vietoje, tesugalvoja naujus su
manymus. Tenesivaržo mūsų 
mažos tėvynės galimybėmis. 
Pasaulis platus. Žmonėms vi-
sur reikalinga inžinierinė pagal
ba. Fakultetas, tur būt, paėmė 
vidurio 'keliąf'perdaug griežtai 
profesorių nesuvaržė. O turiu 
pasakyti, a. a. velionis turėda
vo savo nuomonę ir nusistaty
mą ir mokėdavo energingai visa 
tai apginti.

Statybos fakultetas velkė iki 
1944 metų liepos mėn. Paskuti
nis diplominių projektų viešas 
gynimas įvyko liepos mėnesio 
pradžioje, bene 5 d. Pakelėm 
diplomuotais inžihieriais pasku
tinį būrelį jaunų kolegų. Dar 
vargais negalais, už lašinius pa
vyko atspausdiriti įprdstus iš
kilmingus diplomus. O dar kiek 
anksčiau, gal čUr ii* patran
koms kaune nedUndant, įverti
nom visokeriopus nuopelnus ko
legų Kairio - Kaminskio, Ste
pono Kolupailos ir, berods, tik 
ką baigusį spausdinti savo keliiį 
tomų STATYBĄ, prof. J. ši- 
iholiūnį daktato titulais.

Dideliu a. a. veliohies, kaip 
inžinieriaus ir profesoriaus, 
nuopelnu Lietuvai laikau tai, 
kad jo energija ir jo užsidegi
mu, žinoma, ir kitiems palai
kant, pavyko prastūniii Tech
nikos fakulteto išvystyiną į du: 
Statybos ir Technologijos. Tud 
budu buvo žymi&i sustiprintaš 
ir išplėstas inžinerinis mokslas 
jo taip reikalingam mūsų kraš
te. Čia turiu pabrėžti, kad tai 
buvo padaryta dar nepriklau
somos Lietuvos vyriausybės. 
Dabar okupantai stengiasi su
daryti įspūdį, kad tik jiems 
“išlaisvinus” kraštą, technikos 
mokslai pažengė pirmyn. Tiesa, 
šią didžiąją reformą teko mums 
realizuoti jau bolševikmečio lai
ku. Čia a. a. velioniui, kaip pir
majam Statybos fak. dekanui, 
laimingai pavyko, sumaniai pa
sinaudojant aplinkybėmis, stip
riai išplėsti abiejų technikinių 

fakultetų etatus ir tuo būdu 
priglausti visą eilę tautai bran
gių žmonių, kuriems grėsė Sta
lino žiaurios deportacijos bei 
kruvina likvidacija. Užplūdus 
naujam okupantui, tiedviem 
fakultetams buvo leista vege
tuoti net iki 1944 metų vasa
ros. Personalas ir gausus jau
nimas tuo būdu buvo išsaugoti 
nuo dviejų diktatorinių režimų 
sukelto karo pavojų. Nemažas 
nuopelnas ir tai, kad velionis

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezlstas 

Aparatai-Protezal. Med. ban. 
dažai. Spec. pagalba kojoms 

(Arch Supporta) ir t. t.
ORTHOPEDIJOS TEHCNIKOS LAB.

Vai. 9-4 Ir 8-8. Še*tad. 9-1.
2850 W. 63rd St., Chloago 29, IU.

Tel. PRospect 6-5084

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street
Vai.; kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais JO—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami 
susi tarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229. 
Res. telef. WAlbrook 5-5076

Res. HE 6-1670
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Bnllding) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia skambinti MI 8-0004

Ofisas 3148 West 63rd Street 
Tel.- PRospect 8-1717 

Resld.: 3241 W«»t 66th Place 
Tel.: REpubllc 7-7868 

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 8; treti, 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 Iki 8.

DDR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 68rd Streeet 
Kampas 68-čloe Ir Callfornla 

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
flešt. 2—4 vai.

rredlad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 470-4042 

Rez. WAlbrook 5-8048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų Ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0533 Elgin 
425 No. Liberty Street, 

Route 25, Elgin, Illinoig 
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-584S, rez. HE 4-2824
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 Wert 71nt Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. T-9, 
intr., penkt. 1-8, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.

Tel. ofiso HE 4-5758; Res. III 5-8215
DR. S. ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 We»t 51st Street 

Bendra praktika ir Alergija)
Valandos: pirm., antr., ketvlrt. 2-9
vai., ponkt. 10 v. r. Iki 9 v. v., 
Šeštad. lo v. r. iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

CeL ofiso 785-4477; Rez. PR 8-6960
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĄ! 
SPEClALYBfi — NERVŲ IR

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BLDG. 

0440 So. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimo.

Res. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 So. Kedzle Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti *fl 9-0001. 

paruošė būrį aukštai kvalifi
kuotų specialistų inžinierių - 
hidrotechnikų, kurie dabar sėk
mingai darbuojasi Lietuvai bei 
pasižymi Švedijoje, Kanadoje ir 
kitur vykdomose didžiosiose sta
tybose.

Pirmojo Lietuvos “admirolo” 
keistumai

Velionis visuomet buvo kuk
lus, taupus, nesipuošė, nerūkė, 
buvo pilnas abstinentas, neval
gus. Laiko negaišino: kortomis 
nelošė, nei panašiai nepramoga
vo, paplūdimiuose nesivolfojo ir 
saulėje nesikaitino - netinginia
vo, — žodžiu, berods, ir nešoko. 
Pasirinko savo sričiai ir Lietu
vos sąlygoms pritaikytą sveiką, 
malonią vandens sporto rūšį, ir

Ofiso Re 4-1414, Rez. RĖ 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 West 7lst Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak.

Šėšt. 12—8 t. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS IR VAIKŲ LIGOS 
2737 West 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak.
Šeštad. nuo 10 Iki 12 valandos. 

Trečiadieniais uždaryta 
Ligonius priima pagal susitarimą 

WA 5-2017.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rez. PRospect 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvirt. Ir penkt 

nuo 11 iki 1 v. ir nuo 4 Iki 7 v. v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.
reL ofiso PO 7-6000, rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West 63rd Street
Vai.; kasdien nuo 1—4 P. p. ir 8 
iki 8 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta.

telefonas: GRovehlU 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA 

. AKIŲ LIGŲ SPECIALISTEI 
PRITAIKO AKINIUS

2422 West Marųuette Road 
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, ifakyrua trečiadienius, už
daryta. 
Ofiso PR 6-1795. Rez. TR 3-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

2300 West Slst Street 
Oakley Medical Arta

Pirm., antr, ketvlrt. Ir penkt. nuo 
2—4 Ir 6—9 Ir pagal susitarimą.

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1881

DR. F. V, KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 Ir 4-7. Treč. ir šeš- 
tad tik susitarus.

Tel. REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street 
Vai.: Plrmad., antrad., ketvirtad Ir 
penkt. nuo 1—4 p. p., 6-80-8:80
vai. vak. šeštad. 1-4 vai., trečlad. 
uždaryta.
TeL ofiso ir buto OLytnpio 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero 
Kasdien 1—8 vai. Ir 6—8 vai. vak,, 

ISskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKO LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BU1LDING

7156 South Western Avenue 
Plrmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. ir nuo 
8 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. huo 
11 vai. ryto. — Iv. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto iki 8 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168. 
Res. tel. 239-2919.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HKmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
Valandos pagal susitarimą

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 Weet 63rd Street
Tel. — PRospect 8-7773

Vai.: plrmad. Ir ketvirtad. 1-4 p. p., 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus Ilgos 

2454 West 71 st Street 
(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.; kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v. 
šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS 
10748 S. Miehigan, Chlcago 28, UI.

Telef. ofiso: Pullman 5-6766 
Namų: Beverly 8-3946 

PrlBm. vai.: kasdien 6-8 v v., iešt. 
1-4 V. p. p., trečiadieni — uždaryta 

tuo būdu dar geriau negu iš 
žemėlapių pažino — ištyrė mū
sų mažuosius vandens kelius. 
Suorganizavo kiek rizikingą 
gausių baidarių ekskursiją sker
sai per mūsų marias kitan 
krantan, buvo net skautų pa
keltas pirmuoju mūsų istorijoje 
“admirolu”. Taigi, beveik susi
lyginome kariniais laipsniais...

Būdamas kilnus tolerantas ir 
gana švelnaus būdo, visiem pa
siruošęs padėti, nieko neatstū- 
męs, juo labiau nei moraliai ne 
fiziniai nuskriaudęs, velionis vis 
dėlto mokėdavo griežčiau pa
reikšti ir apginti savo nuomonę.

Turėjo ir keistumų, kaį ko 
nemėgdavo. Karo “mokslų” ne
ragavęs, matęs Maskvoje bol- 

(Nukelta į 4 psl.)

Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 925-7697
DR. A. PUSTELNIKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. VIDAUS LIGOS 

5159 So. Damen Avenue
Valandos: 1-9 p. p., 
Išskyrus trečiadieni 

Šeštadieniais 10-5 v. p. p.

Tel. RE 7-8818
DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Ofisas 2659 W. 59th Street 

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p 
Trečiadieniais ir šeštadieniais 

uždaryta
Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 So. Kedzle Avenue 
(Kampas Kedzle ir Archer)

VAL.: kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak. 
Treč. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 West 69th Street 
Priešais šv. kryžiaus ligonine.

VAL.; Plrmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 lkl 11 v. ryte ir nuo 6-8 v. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpubllc 7-2290.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. Callfornla Avė., YA7-7381
1 vai. p. p. iki 8 v. v. kasdien; treč. 
uždara; fietft. nuo 10 v. r.ikl 1 no-

Rez. tel. PR 9-6780
DR. L. SEIBUTIS

Inkstų, pūslės ir šlapumo takų 
chirurgija

Ofisas: Naujas adresas: 2454 VVest 
71st St (71-os ir Campbell Avenue 
kampas), tel. 776-2880; 30 N. Michi
gan avė. Suite 808, tel. OE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas 4255 W. 63rd Street 

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehlU 6-0017

Valandos: 1-8 p. m. ir 6-8 p. m. 
Penkt. tik 1-8 p. p.

Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti.

Offiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. WAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dieną 2 — 4 tr 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. Šeštadienlas nuo 9 
v. lkl 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
BENDRA PRAKTIKA ir MOTERŲ

LIGOS
Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St.

Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. tr 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 lkl 8 
v. v. Šošt. 2—4 v. popiet ir kitu lai
ku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-6196

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 Weat 71st Street
PrllminBja ligonius tik .usitarua. 

Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 p. p. 
Treč. Ir šešt. uždaryta

Telefonas — GRovehlU 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 West 69th Street 

Specialybe: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 
LIGOS

VALANDOS: 1 lkl 4 tr 6 iki 8 v. V. 
Šeštadienlas 1 lkl 4 vai. 

Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzle Avenue 
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8. 

šeštad. nuo 2 iki 4v Treč. ir sekm. 
tik skubiais atvejais tr susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446. rež. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West Marųuette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 ir 8 v, v. 

Treč. ir šeštad. pagal sutartį

DR. P. Z. ZALATORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Stfeet
Tel. ofiso CA 6-0257. rez. PR 6-6659 

Rez. 6600 So. Ashland Avenue
VaL 11 v. ryto iki 2 v. p. P. 6-7 V. v.



Vėl sutelktas gausus lituanistinis kraitis
Naujasis Lietuvių Enciklope- 

I dijos (XXX) tomas, Širdis - 
| Telesio į mūsų knygų pasaulį 
f atėjo nemažesniu lituanistiniu 
I kraičiu nešinas kaip ir ankstes- 
| nieji.

Trisdešimtąjį Lietuvių Enciklopedijos tomą pasitinkant

K. DŽIUGELIS

ir tartis, 
bendrinės

klausimai

Kalbotyra
Šiame tome lietuvių kalboty

rai ir aplamai kalbos mokslo 
reikalams skirtas prof. dr. A. 
Salio tamsta, kur jis plačiai 
duoda šio kreipinio istoriją, 
nors pats kreipinys nėrai lietu
viškas, tačiau jis mūsuose pri
gijęs ir nebeišgujamas, ypač ne
turint jam pakaitos. Taip pat 
prof. A. SalyB pateikia du svar
bius lituanistinius straipsnius 
— tarmė ir tarmėtyra. Nema
žiau už juos svarbus 
skirtas jau mūsų 
kalbos reikalams.

Lietuvių tarties
šiandieną mums Iškyla daug 
aštriau negu nepriklausomos 
Lietuvos pirmame dešimtmety
je, kai daugelis mūsų vyresnio
sios kartos žmonių atėjo su sla
viškąja tartimi j teatrą, mo
kyklą ir t. t. Dabartiniu metu, 
ypač jaunimo tarpe, įsigali jau 
angliškoji ar kuri kita mums 
svetima tartis. Prof. A. Salio 
straipsnis padės ne vienam tė
vui suprasti tarties klausimus, 
o tuo pačiu laimės ir mūsų li
tuanistinė mokykla. L. Damb- 
riūnas šiuo kartu aptaria tarinį 
ir duoda J. Talmanto biografiją.

Proistorė
Lietuvių ir baltų proistorei 

prof. dr. J. Puzinas atneša krai
čiu kelis svarbius straipsnius. 
Stažuose paliečia XIX a. gale 
tyrinėtus žalvario amžiaus pil
kapius su gausiomis Ir labai įdo
miomis baltų kultūrai įkapėmis. 
Šlažų vietovė liudija baltus ten 
gyvenus jau prieš 3000 m. (apie 
1000 m. pr. Kr.), kur dalis žal
varinių radinių siejami su Pa
mario kultūra, o kiti vietinės 
kilmės, taigi paliudija mūsų pro
senelių seną kultūrą, amatus 
ir visokį nagingumą, — žodžiu, 
Šlažai savo senumu prašoka vi
sokias šio žemyno majų ar ki
tas kultūras, apie kurias mūsų 
jaunimas tiek daug žino, bet 
mes ne visada silgebame tam 
jaunimui pasakyti apie seniau
siąją baltų kultūrą. Dar svar
besni ir įdomesni bei mūsų jau
nimui gali 
šiurpilio ir 
kų apskr.) 
įdomiais ir
gaiš sūduvių, arba jotvingių 
kapais, apie kuriuos tiek maža 
istorinių žinių teturime. Abeji 
šie pilkapynai verti didžiausio 
mūsų tėvų dėmesio, apie juos 
tenka daug kalbėti jaunimui, 
nes ten sidabriniai ir kiti radi
niai liudija, koki mūsų protė
viai buvo turtingi ir ano meto 
mastu — kultūringi. Verti rė- 
mcsio Talsiai, P. Tarasenka, V. 
Šukevičius 
cewicz.

Lietuvių tautinio atgimimo ir 
vėlesnei istorijai labai svarbus 
P. Pauliukonio šviesa (laikraš
tis) ir A. Mažiulio to paties 
vardo dr-ja, na, tegu ir kontro
versiniai, gal daug kam ir ne
malonių prisiminimų sukelian- 
tieji V. Rastenio parašyti tau
tininkai. Prie šios mažosios is
torijos tenka prijungti visa ei
lė XIX a. ir vėlesnių asmenų 
biografijų, k. a. dr. Jono Šliū
po, vieno iš mūsų didžiųjų auš
rininkų J. šlapelio, K. šleivio, 
Šmulkščių, šnapščio, Tamošai
čių, Tanevičių ir daugybė kitų 
smulkesnių.

Literatūros istorija
Senajai lietuvių literatūros 

istorijai daug naujų dalykų at
kasa kun. prof. P. Rabikauskas 
P. šrubauskio biografijoje, su
naudodamas Romos jėzuitų ar
chyvo žinias, nors lituanistui ji 
atrodo lyg ir trumpoka. Lietu
vių literatūros žmonės aprašyti 
gana sodriai ir gausiai, iš kurių 
biografijų ypač išsiskiria įžval
giai dr. J. Kaupo parašyta K.

nebeįmanoma su- 
gausos,. Lietuvių 
tautotyra atsto- 

J. Balio tautosa-

Škėmos biografija ir jo litera
tūrinio palikimo vertinimas, St. 
ir Vyt. Tamulaičių ir daugelio 
kitų, trumpai 
minėti dėl jų 
tautosaka ir 
vaujama dr.
kos išsamiu ir įžvalgiu straips
niu ir A. Mažiulio taikinimo, 
talkos straipsniais.

Visai atskira lituanistinė me
džiaga yra prof. Stp. Kolupai
los šventoji (upė) ir gausūs 
ežerų aprašai. Ten gausu var
dų žemės vardyno tyrinėtojams, 
o hidrometrinės medžiagos spe
cialistams. Gaila, kad prof. Stp. 
Kolupailos jau nebeturime. Ne
beturime jo ir kaip nepamaino
mo Lietuvių Enciklopedijos 
bendradarbio ir kaip nuolatinio 
naujų enciklopedijos tomų re
cenzento “Drauge”. Ir kas jį 
čia dabar tremtyje visoje eilėje 
darbų atstos?

Plačioji lituanistika
Lituanistikai plačiąja prasme 

labai svarbūs dr. K. J. Čeginsko 
straipsniai tauta, tautybė ir

Br. Murinas Pavasaris prie jūros (akvarelė)
Iš Clevelande balandžio 26 d. atidaromos parodos
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būti patrauklesni 
Šveicarijos (Suval- 
pilkapynai su labai 
nepaprastai turtin-

ir J, Talko - Hryn-

Istorija 

šiuo kartu įnašas 
dr. K.

tar-

Istorikų 
daug gausenis. Tai prof. 
Avižonio šlėkta, Šulskiai, 
nyba, tarnybiniai žmonės, tar- 
posta, teisėjas, teismas ir teis
mų pareigūnai. Prof. dr; Z. 
Ivinskis mums vėl atkasa iš is
torijos dulkių 'thhtvil^, o prof. 
S. Sužiedėlis šiūsteli šūsnį labai 
kruopščiai paruoštų ir susin
tetintų straipsnių — Švento
sios kautynės, Švitrigaila ir 
Tautvilas, taip pat čia įsijungia 
V. Trumpos Targovteos ir Tar- 
nogrado konfederacijos, pik. K. 
Ališausko Širvintų kautynės ir 
daugelis kitų. Atskirų vietovių 
istorijai labai įdomios lituanis
tinės medžiagos pluoštas kun. 
R. Krasausko, kun. dr. P. Ja- 
tulio, V. Kulbokienės ir kt. pri- 
lasiotas ir susintetintas su visa 
Lietuvos istorija, k. a. Šven
čionėliai, Švenčionys, Šventeže
ris, švobiškis, Tauragė, Tau
ragnai ir kt. Nemažiau svar
bus Lietuvos kultūros istorijai 
ir prie teatro pridurtas kūn. dr. 
P. Rabikausko jėzuitų teatras, 
nors nevienam atrodys, kad jis 
ilgokas ir gal gana smulkus.

tautinis auklėjimas, kur auto
rius ateina su labai plačiu so
ciologo ir net filosofo žvilgs
niu ; visi jie turėtų būti perskai
tyti tėvų, turinčių mokyklinio 
amžiaus vaikų, ir gal tada bus 
lengviau suprasti daugelį lietu
viškumo ir lietuvybės išlaikymo 
klausimų, kuriuos dažnai pini
go lenktynėse pamirštame.

“Ilidžiojo brolio vilko” išmonė

Enciklopedijos 
labai įdomiu

Šis Lietuvių 
tomas pasirodo 
metu, kai lietuviams pavergto
je tėvynėje Maskvos ‘brolis’ lei
do rinkti komunistinei lietuvių 
enciklopedijai prenumeratas. Ir 
leido to žygio imtis tik po ko
kių penkerių metų. Tik Mask
vos okupantas nebūtų vilko pri
gimties — seniau suplanuotos 
lietuviškos enciklopedijos, per
dėm sukomunistintos ir suru
sintos numatytų 10 tomų apžio
jo ir nukando iki trijų, nes kaip 
gali ji būti panaši didžiajai so
vietinei enciklopedijai, išspaus
dintai rusų k.; ji turi būti žy
miai mažesnė ir menkesnė, nes 
anoji ‘didžiojo brolio vilko’ iš
monė. Įdomu, kiek dar šios tri
tomės per sekančius metus 
Maskva praris? Žiniomis iš Lie
tuvos, anos manytosios leisti 
dešimtomės, Maskvos ‘didžiajam 
vilkui’ užkliuvusi senoji Lietu
vos istorija, kurioje buvo sužy
mėta daugybė duomenų, kurie 
liudijo, jog pavergtojo lietuvio 
protėviai ir proseniai valdė ‘di
džiojo brolio’ prosenius, iš jų 
ėmė duokles ir juos svarbiausia 
švietė, perteikdami knygų spaus 
dinimo meną, įsteigdami mokyk
lų ir t. t. Kai šias nemalonias 
Maskvai žinias ‘didieji broliai’ 
pradėjo braukyti, kai nubraukė 
visokią kitokią medžiagą, tai iš 
I—II tomo medžiagos mažai 
kas liko, tai ir nustatė 3 to
mus, skirtus Lietuvos ir Rusi
jos komunistų biografijoms ir 
istorinių žinių likučiams sutal
pinti. Vilniuje bijomasi, kad iš 
tų 3 t. dar reiksią 2 tomai ati
duoti Rusijos šlovei ir ‘didžia
jam broliui’ išgarbinti...

PASLAPTINGIEJI JOTVINGIAI PRAKALBĖJO
Archeologija atidengia aukštą baltų giminių kultūrą

Lenkijos paštas neseniai išlei
do pašto atviruką su specialiu 
pašto ženklu, piliakalnio pieši
niu ir archeologinių iškasenų 
nuotraukomis, šalia viso to at
virlaiškyje dar yra šitoki įra
šai: “IV-jo M. E. a. jotvingių 
kunigaikščio diržo papuošalas”, 
“Suvalkija, paslaptingų jotvin
gių kraštas”, “Jotvingių pilia
kalnis šurpiliuose, Suvalkų 
apskr.” ir “Papuošalai iš IV-jo 
M. E. a. jotvingių kunigaikštiš
ko kapo”. 40 gr. vertės pašto 
ženkle atvaizduotas Suvalkų 
aps Šveicarijos kaimo piliakal
ny rastas pasidabruotas žalva
rinis apkaustymas, vaizduojan
tis briedį. Iškasenų reprodukci
jose matome emaliuotas plake- 
tes Iš V-jo šimtmečio po Kr. 
Jos irgi ten pat rastoB.

Lenkų dėntesys jotvingių 
problemai

Greta to, trejų metų laikotar
pyje Balstogės muziejaus išleis
ti trys tomai “Balstogės Met
raščio”, kurie didžia dalimi skir
ti ypač archeologiniams radi
niams, siejamiems su jotvingių 
praeitimi. Tas pats Balstogės 
muziejus surengė pastovią jot
vingių archeologinių radinių pa
rodą, kurioje išstatyta įvairūs 
paskutiniųjų metų radiniai. Tos 
parodos iliustruotą katalogą, su 
Istoriniu įvadu “JotVingija”, pa
rašė Danuta Jaskanls. Eilinėje 
’enkų spaudoje irgi pilni viso
kiausių rašinių apie jotvingius 
Jų praeitį, rastas iškasenas.

Daugumoje tų rašinių regi
mas vienas motyvas: “išaiškin-

J. IJAINAUSKAS

ti sau, t. y. lenkams, kokiai gi 
etninei grupei priklausė tie pa
slaptingieji jotvingiai”. Tik ret
karčiais pasisakoma, kad tuos 
jotvingius išžudė patys lenkai 
ir jų pakviestieji kryžiuočiai bei 
Haličo valdovai.

Trumpai viską suglaudus, ma
tyti, kad lenkai, savo “Tūkstan-

prie Suvalkų.
Sūduvių papuošalai iš III amž. po 
Kr., iškasti

lenkų valstybės 
t. v. Milleniumo,

"rasti” giminystės

eg- 
rė-

ties metų 
zistavimo, 
muose nori 
ryšius su jotvingiais bei pre
sais. Tada, matyti, būtų galima 
ramesne sąžine sakyti, jog da
bar jų šiose srityse valdomos 
žemės “nuo amžių buvusios len
kų genčių apsėstos!”
Plataus masto archeologiniai 

kasinėjimai

nėjamas, ypač lenkų, gana se
niai. Tačiau iki paskutiniųjų de
šimtmečių buvo pasitenkinama 
tik įvairių kronikinių nuotrupų 
analizavimu, lyginimu. Kiek 
daugiau šviesos į jotvingių klau
simą buvo įnešę kalbininkai ir 
toponimikai, kurie išnagrinėjo 
gana daug jotvingiškos kilmės 
vietovardžių. Čia didelį įnašą 
yra padaręs ir mūsų kalbinin
kas prof. Kazys Būga (žiūr. jo 
“Rinktinių Raštų’’ III tomas). 
Pastaraisiais laikais jotvingių 
praeitį pradėjo tyrinėti Lenkų 
mokslo akademijos iniciatyva 
sukurta “Kompleksinė jotvingių 
ekspedicija”, prie kurios prisi
dėjo ir švedų mokslinė grupė, 
vadovaujama prof. Olaf Falko 
(Lietuvos universitete dėsčiusio 
švedų kalbą ir 1941 m. Upsalo
je, Švedijoje, išleidusio didelį 
veikalą apie Vigrių vandenų pa
vadinimus).

P'ataus masto archeologiniai 
kasinėjimai buvo pradėti 1955 
m. Netoli Suvalkų, Šveicarijos - 
Studzieničių vietovėje, pamiškė
je, buvo rasta piliakalnių juos
ta, apimanti kokia 70 piliakal
nių. Tai buvo neabejotinai jot
vingių gyvenvietės. Vėliau to
kios pat jotvingių sodybos bu
vo rastos Asavoje, Gyviose, 
Vandenyse, Jeleniavoje, Bilvina- 
ve, Prūdziškiuose, o Asinkuose, 
pamiškės durpyne, savo geogra
fine ir statybine prasme, labai 
stiprios pilies liekanos.

Plėšikai jotvingių kapuos

Tie kasinėjimai parodė, kad
Jotvingių klausimas yra tyri- prieš šimtmečius kažkokie plė-

Nuotrauka J. Mažeika*“Kažkur sulaužytos šviesos riboj

NEU
Donius Remys

ŽEMEI
VĖJUI

Aš pajutau tave 
ir pamilau.
Ir gal labiausiai vien 
dėl tavo amžino gyvenimo 
laukuos.
Bet mirtum tu, jeigu tave tarp sienų 
uždarytų,
o aš, matai, vis kažkodėl dar 
gyvenu.

Tavo ilgesys ir mano neapykanta 
susilies kažkur sulaužytos šviesos 
riboj — — —
Ir klausysjuos aš ateinančios nakties 
dundėjimo,
ir stebėsiu gęstančias žaras.
O naktis, atėjusi iš lėto, 
kaip nuodai, 
įsiskverbs į mano karštą kūną.

Aš pamilau tave
dėl tavo vienišo gyvenimo 
ir dėl nematomo, bet girdimo 
ir jaučiamo buvimo, 
ir dėl jėgos, 
kurią nematoma ranka supykęs 
tu parodai, 
ir dėl liūdnos gaidos, 
kada, aplėkęs dykumas ir slėnius, 
bet nepasiekęs saulės, nei žvaigždžių, 
verki.

Bet tu ne vienas, ne!
Ir tau ir man juk lemta šioje žemėje 
nurimt.
Ir, nepasiekę saulės, nei žvaigždžių, 
išeisim:
tu nešinas laukų kvepėjimu, 
aš alkana širdim.

šikai, tikros kapų hienos, dabar 
atrastus jotvingių kapus buvo 
apiplėšę, tikriausiai pasiimdami 
pačias vertingiausias įkapes, 
sudaužydami urnas, išbarstyda- 
mi palaidotų žmonių kaulus. 
Tad daug jotvingių praeities 
kultūros liekanų žuvo. Bet ir 
rastos liekanos parodo, kad jot
vingiai buvo pasiekę net labai 
aukštą visuomeniniai - kultūri
nės raidos lygį.
Ūkininkų, karių ir pramonininkų 

tauta
Jotvingiai, gyvendami mažais 

šeimų susibūrimais, vadovauja
mi tokio susibūrimo vyresnių
jų, vadų, vertėsi žemės ūkiu 
bei gyvulių auginimu. Rasti iš
tisi žemės ūkio gaminių sandė
liai. Jotvingiai augino avis, 
kiaules ir tarpano tipo arklius, 
kuriuos naudodavo ir mėsai, gi 
laidodami karį, drauge su juo 
laidodavo ir to kario arklį. Jot-

Ir tada paskelbsi sugrįžimo 
šventę, 
nepasotinamą alkį ir įrašysi savo 
degančioj gelmių širdy, 
tu nešiosi vėl ant savo amžių veido 
kažkada įspaustas mano pėdas, 
betgi niekas jų 
nebeatpažins.

DIEVUI

Viešpatie,
kada senose, kaip žmonijos amžius, 
knygose
surasi mano menką vardą, 
ištarki jį garsiai, 
kad girdėčiau aiškiai 
pasaulio dulkių apneštom 
ausim, 
jog mano laikas yra 
pasibaigęs.

Pasidabruotos kamanų puošmenos, 
iškastos Suvalkų apskrityje prie 
Šveicarijos kaimo Radinys datuo
tas IV amž. po Kr.

v
Į
1 .. v‘'t įr • J

vingiai mokėjo apdirbti gele
žies rūdą ir turėjo savo kalves, 
dirbtuves, kuriose kaldavo gink
lus, papuošalus ir kasdieninės

apyvokos daiktus. Rastos ske
veldros rodo, kad jotvingiai tu
rėjo tikras keramikos gaminių 
dirbtuves. Neabejotinai, kad jie 
prekiavo net su tolimo Pareinio 
ano laiko gyventojais. Ypatin
gai turtingi, matyti, buvo jot
vingių valdovai, tuo laiku gy
venusieji Šveicarijos kaimo apy
linkėje. Buvo rasta daug auk
sinių bei sidabrinių papuošalų 
bei šarvuotės dalių. Piliakalniai 
daugumoje yra iš antrojo — 
penktojo šimtmečio po Kr., bet 
yra ir vėlesnių, iš kurių jau 
lengviau yra susidaryti jotvin
gių gyvenimo raidą ištisų šimt
mečių slinktyje. Osinkuose ras
ti geležies gaminiai, neabejoti
nai pačių jotvingių padirbti, liu
dija apie didelį jų sugebėjimą 
metalų pramonėje. Papuošalų, 
o ypač karolių gamybai buvo 
vartojami tekintuvai. Gintaras,

(Nukelta į 4 psl.)

išleistas atvirlaiškis archeologiniams kasinėjimams Sūduvos žemėje atžymėti.Lenkijoje
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ŠVENTADIENIS ANGELU MIESTE i
Donelaitis, Katiliškis, LRD premija -

Los Angeles nuskamfbėjo ži
nia: Katiliškis laimėjo LRD-jos 
premiją už noveles “Šventadie
nis už miesto”.! Katiliškis at
važiuoja! Ir štai balandžio 5 
dieha, sekmadienis.

brovėsi eilėje link M. Katiliš
kio. Mūsų “knygnešys” V. 
Prižgintas ant savo stalo tos 
knygos pristigo.

Antroji dalis — Donelaitis

Pirmoji vakaro dalis ir 
pertrauka

Šv. Kazimiero parapijos salė 
beveik prisipildė šviesiais lietu
viais, laukiančiais nedažnų čia 
tikrų literatūrinio žodžio pramo
gų. Pradžios žodį tarė Bernar
das Brazdžionis, LRD valdybos 
pirmininkas. Jis pasidžiaugė 
mecenatais iš Los Angeles ir 
laureatu iš Ulinois, kuris čia 
yra. Iškilmingai perskaitė Liet, 
rašyt, draugijos premijos jury 
komisijos aktą. Aktą perskai
čius, pirm. B. Brazdžionis iškvie 
tė į sceną Marių Katiliškį, 
“Šventadienis už miesto” ir ki
tų vertingų knygų autorių. Plo
jimais laureatą nuoširdžiai svei
kino visa “tauta”, esanti salė
je. Be pirmininko B. Brazdžio
nio, laureatas buvo pasveikin
tas mecenatų ir jo artimų bi
čiulių prisiųstais žodžiais.

Laureato Mariaus Katiliškio 
kalba buvo palydėta karštų plo
jimų.

Aktorė Dalila Mackialienė su 
įsijautimu paskaitė apie seną 
šulinį, ištrauką iš premijuotos 
knygos.

Pertraukos metu laureatui, 
tur būt, užtirpo ranka, besira- 
šinėjant autografus, nes be

veik kas antras losangelietis 
po pažasčia nešėsi knygą 
“Šventadienis už miesto” ir

Po pertraukos scenoje pa
matėme didelį Kristijono Do
nelaičio paveikslą ir mintimi 
nusikėlėme į anų laikų Mažąją 
Lietuvą. Poeto B. Brazdžionio 
paskaita “Kristijonas Donelai
tis — žmogus ir poetas” 
išsami, turtinga, įdomiai 
teikta.

Trumpa, aiški ir gerai
teikta buvo ir rašytojo J. Ti
nimo paskaita apie Donelaičio 
“Metus”. . Toliau išgirdome 
dviejų posmų ištrauką iš “Pa
vasario linksmybių” net aštuo- 
niomis kalbomis.

buvo 
per-

per-

Donelaičio minėjimo progra
mą pravedė LRD-jos valdyb. 
vicepirmininkas Bronys Raila, 
savo įdomiu žodžiu moderuo- 
damas gausybę programos da
lyvių.

Trečioji dalis ir visi kiti 
priedai

Tuo Šventadienis dar nesi
baigė. LRD valdybos pirm. B. 
Brazdžionio visi buvo pakvies
ti į Liet. B-nės salę, 
atui pagerbti buvo 
vaišės.

kur laure- 
paruošta

buvo šil-

M$
Marius Katiliškis skaito savo žodį Los Angeles premijos įteiki
mo iškilmėse. Sėdi (iš kairės) B. Brazdžionis — LRD valdyb. 
pirm, ir premijos mecenatai: A. Skirius, dr. J. Jurgilas, Liet. 
B-nės kultūros reikalų pirm. dr. J. Jurkūnas, trūksta mecenato 
A. Markevičiaus. Nuotrauka A. Kančausko

— Kas Jūsų širdį ypač džiu-1 
gina, šį didelį kultūrinį darbą 
įvykdžius?

— Džiaugiuosi “Varpo” cho
ro dalyvių ištvermingumu ir 
reikalo supratimu kaip paruo
šiamajame darbe, taip ir įdai- 
navimo metu. Gera nuotaika, 
atidumas, reagavimas j pasta
bas ir reikiamas susikaupimas 
neapleido choristų nuo pirmos 
iki paskutinės darbo valandos.

Dabargi šį savo darbą, parei
kalavusį iš mūsų nepaprastai 
daug pastangų ir laiko, atiduo
dame mūsų lietuviškajai visuo
menei.

Koks jos bus reagavimas — 
parodys netolima ateitis, — 
baigė pokalbį muz. Stasys Gai- 
levičius, “Varpo” vadovas ir jo 
širdis. Pr. Alšėnas

1
TV-HAM3AI -3UOST. REKORDERIAI 

STEREO FONOGRAFAI-PUOKŠTELES 
ANTENOS - BATERIJOS - LEMPUTES 
KL.VIKT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI 

Vfolf m kalnai Ir garantŲa

3321S, Halrted St.-CLlFFStDt 4-5665

VVESTERN AUTO SERVICE

"Varpas" įamžino dalelę savo darbo
Pokalbis su muziku St. Gailevičium

“Varpo” choras, vadovauja
mas muz. St. Gailevičiaus, gy
vuoja ir gražiai veikia Toronte 
jau dvylikti metai. Jo kultūri
nio darbo vaisius ryškiai junta 
ne tik Kanados, bet ir JAV lie
tuviai.

Visame savo gyvavimo laiko
tarpyje “Varpas” yra suruošęs 
per 140 koncertų Kanadoje ir 
įvairiuose JAV miestuose.

Choras sumaniai vedamas, 
puikiai susidainavęs ir, tikra

LAIVININKUI 
IŠPLAUKUS

Kavutės nuotaika
ta, bičiuliška. “Tauta” dar pa
geidavo B. Brazdžionio eilėraš
čių iš paties autoriaus lūpų, 
bet autorius sunkių dienos už
davinių buvo 
savo poezijos 
kitam kartui.

nuvargintas ir 
skaitymą atidėjo

žinoma, nelabai

LEO’S "siNCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav. 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tune-ups ir Motorų Remontas 

5759 So. Western Avenue 
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospeet 8-9533

PAGRINDINIS IR SMULKŪS 
AUTOMOBILIŲ PATAISYMAI 

4318 S. VVostern, Chicago 9, III.
Sav. ST. SOERBA LA S-17SO
► ♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦-

DYKAI DYKAI
NENUSIMINK, gausi pagalbą. 

Vaistai, kurie buvo ilgai laukiami, 
nuo reumatizmo, rankų, kojų nu
tirpimo ir skaudėjimo, jau yra...

Tuojau siųsk šį skelbimą ir sa
vo vardą su antrašu:

St. Gailevičius

(Atkelta iš 2 psl.) 
ševikų revoliucijos baisenybes 
ir tmurtą, bolševikų demorali
zuotų kareivių ir “matrosų” 
žvėriškumą — nemėgdavo gink
lų ir jų naudotojų. Lietuvon at
vyko, kai mūsų herojiškos grum 
tynės (lyg mažo Dovydo su go- 
lijotais) laisvės kovos visuose 
frontuose jau buvo baigtos. Ir, 
suprantama, daug kam atrodė 
kad kariai mažajai valstybei — 
tai brangus, nereikalingas ba
lastas. Daug svajotojų tikėjosi, 
kad atėjo amžinos brolybės lai
kai, kad jau išnyko rudi vilkai 
ir baisios meškos. Taigi buvo 
abejingas ir" šaltas karių atžvil
giu. Kelionių aprašymuose su 
humoru šaipėsi iš “slaptų” že
mėlapių, iš draudimo fotogra
fuoti strateginiai svarbių pasta
tų. Buvo patenkintas, apgavęs 
budrumą rusų ar lenkų karei
vėlio - sargybinio ir slaptai, jam 
nematant, iš baidarės nufoto
grafavęs kurį tiltą ar užtvanką. 
Sienų ir demarkacijos linijų at
žvilgiu buvo net nusistatęs kiek 
anarchiškai ir jas net perženg
davo. Tuo didžiavosi. Visas Ne
munas buvo jo. Viktoras Bir
žiška man pasakoja, kad mūsų 
Steponas kartą buvo ant mūsų 
vyriausybės tiesiog įtūžęs, kai 
negavo vizos išvykti Lenkijon 
į hidrologų suvažiavimą! Nejau
tė antipatijos jokiai tautai. Bet 
smarkiai buvo nusistatęs prieš 
JAV kareivių tikrai gėdingus 
išsišokimus pirmais pokariniais 
laikais, kada nukentėjo prof. 
K.. Kriščiukaitis ir Kemptene 
atsidūrė pavojuje paties Kolu
pailos dukrelė.

*
Tai tiek paskubomis sumestų 

minčių ir atsiminimų apie mū
sų populiarų mylimą profeso
rių, kuris mus taip ūmai aplei
do. Jo gyvenimas ir darbai tu
rės susilaukti išsamaus, nuo
dugnaus aprašymo gražiai iš
leistoje, iliustruotoje knygoje. 
Juk jis taip vertino meniškai 
atspausdintus leidinius. 
1964. IV. 14.

Rašytojai,
gabūs vaišių tvarkymui ir py
ragų kepimui; čia pagelbėjo 
būrys nuoširdžių literatūros 
draugių.
Su tokia nuoširdžia literatū

ros mecenatų ir draugų pa
galba, Liet, rašyt. draugijos 
valdyba savo dvejų metų ka
denciją apvainikavo puikia li
teratūros švente, kuri liudija, 
kad literatūros gyvybė lietu
viuose tebeplaka. Kaip visuo
se 
taip 
Gal 
kio
gal iš dalies 
jausmingos
LRD valdybos, šios šventės ren 
gėjų, girdėjosi vienintelis apsi
vylimas ir vienintelis troškimas 
bei pageidavimas:
kvietimą ir jaunieji! Perimkite 
lietuvišką žodį iš senųjų lūpų ir 
iš jų raštų į savo jaunas širdis 
ir savo lūpomis bei raštu neški
te jį kitoms lietuvių kartoms. 
Taip pageidavo ir M. Katiliškis: 
daugiau jaunų skaitytojų ir jau 
nų

parengimuose ir šventėse, 
ir čia pasigesta jaunimo, 

todėl laureato M. 
kalbų minorinės 

todėl J. 
reakcijos,

Katiliš- 
gaidos, 
Švaisto 
gal ir

išgirskite

žodžių prasme, yra lietuviško
sios kultūros reprezentantas 
svetur.

Kovo 21 d. “Varpas” įrekor- 
davo dalį savo repertuaro ilgo 
grojimo plokštelėn. Ta proga 
kreipiausi į muz. Stasį Gailevičių 
su keletu klausimų.

— Kada Jums ir Jūsų vado
vaujamam “Varpui” kilo mintis 
įdainuoti dainas į ilgo grojimo 
plokštelę?

— Įdainuoti į plokštelę dalį 
“Varpo” repertuaro mintis bu
vo kilusi prieš keletą metų, ta
čiau vis neatsirasdavo pakan
kamai energingų iniciatorių, ku
rie lyg ir priverstinai “įsakytų” 
tą darbą pradėti ir vykdyti. Be 
to, vis gąsdindavo mus nujau
čiamos per didelės piniginės iš
laidos.

Ir štai, pagaliau, dabartinė 
“Varpo” valdyba, žūt būt, nu
tarė tą sumanymą įvykdyti dar 
šiais metais ir 
žygių.

Čia norėtųsi 
ryškinti faktą,
bos pirm. J. Račys ir kasinin
kas J. Šarūnas šio darbo užsi
mojimui įgyvendinti parodė ne
paprastai daug energijos ir su
manumo. Jų pastangų dėka —

ši ilgų metų svajonė tampa re
alybe. Plokštelė jau įdainuota.

— Kokios kliūtys teko nu
galėti, šios realybės siekiant?.

— Buvo, yra ir dar bus įvai
rių rūpesčių - rūpestėlių, bet 
pati pagrindinė kliūtis ir pats 
pagrindinis rūpestis, kaip jau 
minėjau, — buvo lėšų stoka. 
Keli šimtai dolerių, kurie buvo 
“Varpo” kasoj, galėjo padeng
ti tik dešimtąją dalį išlaidų.

Buvo kreiptasi į mūsiškę vi
suomenę, prašant paremti šį 
“Varpo” sumanymą. Ir čia ypač 
daug padėjo J. Račio ir J. Ša
rūno pastangos. Gana greitu 
laiku buvo sutelkta aukų tiek, 
kad jau turėjome daugiau kaip 
trečdalį reikalingos sumos. 
(Aukotojų sąrašą ir padėką ne
trukus paskelbsime spaudoje.) 
Šiaipgi — esame dainuojantys 
optimistai. Likusią dalį sumos 
tikimės padengti iš parduotų 
plokštelių pajamų.

— Kas ir kur įrašymą įvyk
dė ir kas įdainuota?

— Dainų į plokštelę įrašyti 
buvo pakviesti iš Chicagos p. p. 
Ralys ir Šimkus, kurie šioj sri
ty turi didelį-vpatyrimą ir mo
derniškas techniškąsias priemo
nes. Įdainavimas vyko Prisikė
limo parapijos salėje, kurią 
gerb. klebonas Tėvas Placidas, 
OFM, leido naudotis be jokio 
atlyginimo. Darbas užtruko 13 
valandų, nes turėjome viena die
na jį užbaigti.

Įdainuota yra 15 dalykų, iš 
kurių vienoj plokštelės pusėj 
bus lietuviški kūriniai, o kitoj 
— ištraukos iš operų.

TAISAU
TV — RAKIO IR ELEKTRONIKOS 

INSTRUMENTUS.
P. RUDENAS

4448 South Western Avenue 
Telefonai; 847-4820 Ir VA 7-1OM

TAISOME
RADIJUS & TELEVIZIJAS 

Teisingai ir pigiai 
J & T RADIO-TV 

W. 14th St. Cicero,
Tel. HU3-4600

(832 m

ėmėsi konkrečių

pabrėžti ir iš- 
kad “Varpo” v-

Mieli tautiečiai!

rašytojų!
Literatūros šalininkas

PASLAPTINGIEJI JOTVINGIAI 
PRAKALBĖJO

(Atkelta iš 3 psl.). 
atrodo, buvo ne tik apdirbamas 
vietos rinkai, bet ir naudojamas 
kaip mainų objektas, prekiau-, 
jant su kaimyniniais kraštais.

Radiniai, griauną rusų ir 
lenkų melus

Lenkų mokslininkai pripažįs
ta, kad visi tie radiniai liudija, 
jog jotvingiai buvo nepaprastai, 
aniems laikams, kultūringi. Tie 
radiniai parodo, kad lenkų kro- 
nininkas Kadlubekas bei rusų 
įvairūs “nestorai” savo kroni
kose apie jotvingius rašė tik

melus, gandus, neatitinkančius 
tikrovei. Minėtas Kadlubekas 
teigė, kad jotvingiai neturėjo 
net jokios civilizacijos bei kul
tūros. Tuo tarpu archeologiniai 
radiniai iš tų pat laikų lenkų 
genčių, gyvenančių Lenkijoj, pa
rodo, kad lenkai tuo metu bu
vo kur kas žemesnės kultūros 
už jotvingius. Visi 
neabejotinai kalba, 
giai sudarė etninę 
lietuvių ir prūsų.
šiame regione vis tęsiami, ir 
dar lauktina archeologinių ra
dinių.

tie radiniai 
kad jotvin- 
grandį tarp 
Tyrinėjimai

M O V I N G
Apdraustas perkraustymae 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
8415 S. Lituanica Avė. 
Tel. FRontier 6-1882

Prof. dr. Antanas Maceina

NIEKŠYBĖS PASLAPTIS
svarsto VI. Solovjovo supratimą, 
kas yra antikristas ir kokia jo 
rolė bei apraiškos pasaulio isto
rijos kūrime.
“Ši autoriaus studija norėtų būti 
... antikristinių užmačių atidengi
mas” (A. Maceina).
Išleido Ateitininkų Federacija, 916 
Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 
11221. Gaunama leidyklos adresu 
ir pas platintojus. Kaina 4.00 dol.
■OOOOOOOOOOOOC-OOOOOOOOOOOOC

ROYAL PRODUCTS
North Sta., P.O. Box 9112 

Newark 4, New Jersey

IŠ DISTRICT TAUPYMO BENDROVfiS. Jei nedidelės papildomos 
mėnesines pajamos įgalintų Jus pasidžiaugti šiokiais tokiais gyveni
mo "prašmatnumais”, tai kviečiame Jus pasinaudoti District Tau
pymo Bendrovės nauja mėnesinių pajamų sąskaitų tvarka.

Štai kaip čia viskas vyksta:
• Pradinis indėlis taupymo sąskaitoje turi būti $5,000.00 ar 

daugiau. Galite pridėti arba išimti, kiek norite, bet turite pa
laikyti minimalinį $5,000.00 balansą.

• Po viso pusmetinių dividendų periodo Jūs gausite čekius kiek
vieno mėnesio 1 dieną. Jei jūs išimate šiek tiek pinigų, tai 
Jūsų mėnesinis čekis lieka per tą periodą, kaip buvęs, o visa 
kas bus sutvarkyta naujam dividendų periodui prasidedant.

• Jūs turite teisę bet kada atsisakyti šio taupymo būdo.
• Visos mėnesinių pajamų sąskaitos apdraustos Federalinėje 

Taupymo ir Skolinimo Draudimo Korporacijoje, kurios nariu 
esame ir mes.

• Už pirmus $5,000.00 Jūs kas mėnesi gausite $18.75, o už kiek
vieną $1,000.00, papildomai įdėtą, bus pridėta $3.75 prie
mėnesinių dividendų; pagrindu imami mūsų dabartiniai me

tiniai 4!/2% dividendai už investmento taupymo sąskaitas.

"uthere people make Ihe difference”

For example: YOUR INVESTMENT YOUR MONTHLY
SAVINGS ACCOUNT CHECK*

$ 5 000 $18.75
8.000 30.00

10.000 37.50
25.000 93.75
50,000 187.50

*8ased on District Savings’ eurrent rate on Invost-
ment Savings accounts.

insured įDISTRICT SAVINOS
3430 South Halsled • Chicago, lllinois 60608

AND RADIO SERVICE 
sav. DAN LIUTIKAS

Ekspertai Visų Gamybų GREITAS patarnavimas | NAMUS ar 
DIRBTUVĖJ E Garantuotos dalys ir darbas

CIRCUIT TV.

CHICAGO. ILL2412 WEST 71ST ST. PHONE: 471-2446

on Investment bonus 
PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS, 
mokame 4t4% dividendu kns pusmetj ir 
kiekvienus metus, 4 metams praėjus.

Tik per Londoną yra geriau, greičiau ir pigiau siųsti mais
tą ir medžiagas į Lietuvą.

Nepraleiskite puikios progos pasiųsti tiesiai iš mūsų sandė
lių Londone gražiai ir tvirtai įpakuotą geriausios rūšies maisto 
gaminių siuntinį, kuris pradžiugins kiekvieną gavėją:

M 13
Sviesto 2 sv., kfa.ul. taukų 2 sv„ lašinių 2 sv., ryžių 2 sv., 

arbatos % sv., kakavos Vs sv., pipirų ir lauro lapų V2 sv. cuk
raus 2 sv.,razinkų 1 sv., saldainių 1 sv., Nescafe 1 dž. ir kvie
tinių miltų 6 svarai, tik už

$30 su pasiuntimo išlaidomis ir muitu.
Taip pat turime sudarę ribotą kiekį siuntinių labai ver

tingų Angliškų medžiagų:
V 3

Trys atkarpos, trims kostiumams, po .3 Va .jardo, grynos vil
nos sunkių worsted medžiagų, mėlynos, pilkos ir rudos spal
vos, su įrašais Ali Wool Made ln England. Viso IOV2 jardų tik už

$55 su pasiuntimu ir Sovietiniu muitu
Reikalaukite mūsų kainininkų ir pavyzdžių. Esame seniau

sia lietuvių įmone Anglijoje. Nuosavų krautuvių tinklą turime 
jau nuo 1938 metų. Patarnaujame tiksliai ir skubiai. Siunčiame 
ir 40 svarų maisto siuntinius.

BALTIC STORES. Ltd.
(Z. JURAS)

421, Hackney Rd., London, E. 2., Great Britain
SKYRIAI

L. Venckus, 7042 
436-0494.

A. Kusinskis, 124
L. Radzevičius, 61 

Canada

S. Tulnian Avė., Chicago 29, III- Tol.

Park Str., Sudbury, Ont., Canada.
N. Windcrinere Avė., Port Arthur, Ont.,

eurrent dlvidend
4W% DIVIDENDU MOKAM
Už I metų Investavimo bonus

dar išmokame po 36 % už
BRIGHTON SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION

4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOI8
Valandos: Plrmad., antrad., Penktad. Ir SeStad. 9 v. r. — 4:80 p, p, 

Trečiad. uždaryta: ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v. 

FRANK’S T.V. & Radio, Ine
3240 S. HALSTED STREET

Didelis pasirinkimas Įvairiausių 
televizijos, radio, stereo aparatų. 
Pardavimas ir taisymas.

Savininkai J. Bendoraltls ir P. Endzells
Telefonas: CA 5*7252

P

U
V

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVIOZ, Pres.

P

U
v

CRANE SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

B. R. PIETKIEVVIOZ, Prea.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3 10832555 West 47th St. Tel. LAfayette 3 1083
PLENTT or FRKE PARKING

sąskaita*

Naujas aukštas dividendas 
mokamas už Investavimo

f I

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. SI d.

VAI AMnnC* PIRM. Ir KETV............................ s v. r. iki 8 p. p.
VHLAHUUd* ANTRAD. ir PENKT...............  9 v. r. Iki 5 v. P

MOSTAU. S v. t 1U 11 V. d. TrsSlad. uždaryta



Bandymai išsiplėsti iš rutinos

(Atkelta iš 1 psl.)
V. Juodka — didelių davinių 

ir neeilinio talento aktorius. 
“Pypkės" A vaidino tvirtai, už
tikrintai, nors truputį per sun
kiai, labai be reikalo per buitiš
kai. Režisūrinis Z charakterio 
piešinys įdomus ir V. Juodkos 
santykis su daiktais ir žmonė
mis — pasigėrėtinas.

Abejose dramose V. Juodka 
buvo tikroji teatro sala, į ku
rią žiūrint, “pailsi akys ir už
sidega širdis”.

Pypkės (E. VUutienė) išvedi
mas į sceną — labai drąsus re
žisierių užmanymas. Tai pagy
vino veikalo eigą, bet taip pat 
ir žiūrovą gerokai sumaišė (gal 
tai režisierių tikslas?), ypač 
kai jos mizanscena ne visada 
buvo vidiniai pateisinta ir prie- 
žastinga. Dvi pypkės scenoje ir 
ta, kuri Z rankoje, per mažai 

apvaidinta! Nedideliame Pyp
kės vaidmenyje E. Vilutienė ju
dėjo puikiai, tačiau balsiniai bu
vo perdaug reali ir kasdieniška. 
O ji juk simbolis!

Per didelis realizmas galioja 
ir visiems “Pypkės" aktoriams. 
Bet čia jau režisieriaus priėji
mo prie dramos reikalas. “Pyp
kės” mizanscena, formali, siste
minga, išieškota, tur būt, ne
klystame blekaitiška, buvo vie
na stipriausių režisūros taškų, 
ko tačiau negalime pasakyti 
apie veikalo atmosferą, kurios 
labai ir labai pasigedome.

Kostiumai, išskyrus Pypkę, 
taip pat problematiški. Ypač 
grimas! Dar iš senų senų lai
kų...

Finalas labai jau formalus, 
švarus, deja — nepakankamai 
efektyvus, nesiderinantis prie 

perdaug realistinio visos “Pyp
kės” sprendimo.

Problemos ir sprendimai 
“Žoliojoj lankelėj”

“Žaliojoj lankelėj” režisavo 
J. Kelečius, asistuojamas S. 
Kielaitės. Ir vėl, kaip ir “Pyp
kėj, buvome maloniai veikiami 
scenovaizdžio. Ta proga norė
tume pasiūlyti ir kitom teatro 
grupėm pasisavinti šią gerą 
“Atžalyno” tradiciją ir spektak
lius dekoratyvine prasme sąži
ningai įforminti.

V. Juodka čia jau smuklinin
ko vaidmenyje — sodrus (ką 
slėpė, ir be reikalo, “Pypkėj”) 
pilnas teatrinės tiesos, jėgos ir 
temperamento. Jo finalinė sce
na grėsminga ir šiurpi. Tik 
“Morta, Morta” abiejuose spek
takliuose neturėjo V. Juodkai 
įprasto tikrumo, buvo juntama 
svyravimas, ir tas sužlugdė fi
nalo “monumentum”. Mums at

“Žaliojoj lankelėj” Jaunimo Centro scenoje, Chicagoje. Iš kairės: 
V. Juodka, R. Stakauskas ir J. Kelečius. Gilumoje — K. Alme
nas ir R. Vėžys.

Nuotrauka P. Petručio

rodo, kad ši scena ir režisie
riaus nebuvo pakankamai su
vokta, todėl ir aktorius nesuly

dė jos savo viduje ir neperkėlė 
į meninę plotmę.

Poetas — R. Stakauskas, ne

seniai pradėjęs teatrinį darbą, 
labai sunkiame ir komplikuota
me vaidmenyje buvo gerokai 
pasimetęs. Jo Poetas “Žaliosios 
lankelės” pastatymui daug ko 
nepridėjo.

Žmogus be namų J. Kele
čius, deja, irgi buvo perdaug 
melodramatiškas, kampuotas 
(judesio prasme), schematiškas 
ir rezultatyvus. Jis, atrodo, yra 
vienas tų aktorių, kurie per 
daug būna susirūpinę ir susi
koncentravę savo paties jaus
mu,išgyvenimu, stoviu, jog daž
nai net pamiršta žiūrovą ir, 
kaip sako Leo Brady, “enter- 
taining himself būt nobody el- 
se”. Todėl dažnai jo jausmas 
pasilieka scenoje, “nepermes- 
tas” per rampą, paslėptas vi
duje — brangenybė, skirta jam 
pačiam, o ne žiūrovui, šitam 
spektaklyje J. Kelečius buvo 
daugiau jautėjas, išgyventojas, 
kentėtojas, bet ne sąmoningas 

ir protaująs aktorius. Tur būt, 
iš to išplaukė "Žaliosios lanke
lės” rezultatyvumas ir ta nelai
minga, Bena melodramatiška 
spalva, kurią savaip rutuliojo 
Poetas — R. Stakauskas. J. Ke
lečius, didelių gabumų aktorius, 
"Žaliojoj lankelėj” save nu
skriaudė, apsikraudamas režisū
ra, kurios debiuto negalėtume 
laikyti pavykusiu be rezervų.

Šachmatininkai — K. Alme
nas ir R. Vėžys — dirbo nuo
širdžiai. Tik mirties grėsme per
sunktos atmosferos stoka jų 
vaidmenis padarė nepavydėti
nais.

Nors “Žaliojoj lankelėj” sce
niniai dėkingesnė už “Pypkę” 
(ką literatūriniai vargu galėtu
me pasakyti), “Pypkės” spek
taklis buvo stipresnis. Tačiau 
ir “Pypkėj” daug ko pasigedom, 
kaip tempo, atmosferos, o pa
galiau ir spektaklio ritmo — 
vieno pagrindinių, elementarių 
moderniojo teatro pradų.

^='--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
t

Atsargiai ir pavyzdingai tvarkosi jau 40-ti metai. Nuo 1924 metų Chicago Savings laikosi sveikos investavimo politikos. 
Per 40 savo veiklos metų ji niekad nesustojo mokėjusi dividendus savo taupytojams. Šios bendrovės vadovybė 

ir šiandien tęsia tą pačią atsargią bet protingą santaupų administravimo politiką.

Dabar laikas pirkti arba statyti gyvenamus namus, 
kol kainos vėl nepradėjo kilti. Per paskutinius porą metų 
kainos žymiai sumažėjo, bet šis sumažėjimas yra tiktai 
ląikinas. Žinovai tvirtina, kad ateinančiais metais kainos 
ir vėl pakils. Jos gali būti dar aukštesnės, negu buvo prieš 
porą metų. Chicagos Savings bendrovė gali padėti Jums 
įsigyti naują, gerą Ir puikų namą. Viršuje esančiame pa
veiksle matomą namą galite pirkti jau pastatytą arba pa
našų namą galite užsakyti pagal savo planus ir nurody
mus.

Paveiksle matome taupytojus darbo dienomis atvykusius į 
Chicago Savings įstaigą. Toki vaizdai įstaigoj matosi kas
dieną. Žmonės čia ateina įvairiausiais reikalais. Be paprasto 
taupymo Chicagos Savings bendrovė teikia taupytojams 
įvairiausius patarnavimus. Pas mus galima depozituoti 
gautus čekius, apmokėti būtiniausias sąskaitas, įsigyti 
pašto ženklų, taupyti vaikų mokslinimui, senatvei, Kalė
doms, vakacijoms ir kitiems tikslams. Tūkstančiai nau
dojasi šiais patarnavimais Kodėl nepabandot jais pasi
naudoti ir jūs.

CHICAGO SAVINGS & LOAN 
BENDROVE, 43 milijonų dole
rių finansinė įstaiga, namus 
perkantiems ar statantiems 
žmonėms yra pilnai pasiruošu
si duoti morgičių priehiainiau- 

siomis sąlygomis, lengvais mė
nesiniais išmokėjimais. Susido
mėjusius kviečiame atvykti | 
Amerikos Lietuvių sostinės cen
trą — Marųuette Parko apylin
kę į CHICAGO SAVINGS & 
LOAN BENDROVĘ ir susitar
ti dėl paskolos.

Chicago Savings bendrovės kasdieninis vaizdas darbo metu

KANDY HOURS
Monday.......... 12:00 P.M.-8:00 P.M.
Tuesday ...........  9:00 A.M.-4:00 P.M.
Wednesday .. Closed Ali Day 
Thursday .... 9:00 A.M.-8:00 P.M.
Friday .............  9:00 A.M.-8:00 P.M.
Saturday .... 9:00 A.M.-12:00 P.M.

Marquette Park—Amerikos lietuvių Sostinėje
6245 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO 36, ILLINOIS GRovehili 6-7575

Chicago Savings & Loan Association žymesniųjų krašto finan
sinių įstaigų tarpe yra viena stipriausioji, saugiai ir pavyzdin
gai tvarkanti savo įstaigos reikalus. Mes nesiveržiame tapti 
pačia didžiausia įstaiga, bet dedame pastangas visuomet teikti 
geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir skolinimo nariams, 
ir siekiame visada būti stiprūs finansiškai. Chicago Savings

bendrovė per visus 39 savo gyvavimo metus visuomet yra 
išmokėjusi savo taupytojams pilną taupomą sumą ir niekad 
nėra mokėjusi mažesnius, kaip 3% dividendus, tuo tarpu 
kai daugelis finansinių įstaigų yra mokėjusios tik 2% divi
dendus arba net mažesnius.

Štai nariams teikiamas mūsų pilnas patarnavimas:

• WooNoo CM
• Collega Bonu* Sovtoge
• Homo Mortgage Loan*
• Homo Improvomont Loan*
• Chrlctma* Club
• ln*ur*d Family Savlng*
• Notary Fubllc Sorvko
• Ali typo* of Imuranco
• Froo community room* for your orgenhafM 

mooHng*
• Caih chockt ond pay oll family bill* with ouf 

(pečiai monoy order chocki. No lervlco thargo 
to mombor*

• U. S. Postai Stamp Machlno Sorvlgg
• Sali and redaam U. S. Bondi *
• Two largo froo parking lota
• Drlva-ln Wlndow
• Savo-by-Mail Kita
• Travolor* Check*
• Sofa Depotif Boxoi



DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. balandžio 18 d.

• Nauji Lituanistikos insti
tuto nariai.. Lituanistikos insti
tuto taryba slaptu balsavimu 
patvirtino Instituto tikraisiais 
nariais aštuonis kandidatus, 
kuriuos išrinko atitinkami Ins
tituto skyriai. Naujieji nariai 
yra; Lietuvių kalbos skyriaus 
— dr. Antanas Klimas (Univer- 
sity of Rochester) ir dr. W. R. 
Schmalsteig (University of 
Minnesota); Lietuvių literatū
ros skyriaus — dr. Jonas Ais
tis (Library of Congress) ir dr. 
Alfonsas šešplaukis (Columbia 
University; Lietuvos istorijos 
skyriaus — dr. K. R. Jurgėla 
(Voice of America), dr. Vytau
tas Kavolis (Defiance College, 
Ohio) ir dr. Tomas Remeikis 
(St. Joseph’s College, East Chi
cago, Ind.); Lietuvos geografi
jos skyriaus — Birutė Saldu- 
kienė (U.S. Geological Survey). 
Dabar Institutas turi 32 tik
ruosius narius, du nariu talki
ninku ir 22 narius rėmėjus.

Instituto narių visuotinis su
sirinkimas įvyks gegužės 2 ir 
3 d. Washingtone. Pradžia: ge
gužės 2 d. 9 v. 30 min. ryto. 
Vieta: Dupont Plaza Hotel. Vi
si Instituto nariai ir rėmėjai 
kviečiami dalyvauti.

• Stepas Zobarskas šimta
tūkstantinio tiražo leidinyje. 
Stepo Zpbarsko novelė The 
Blessing yra išspausdinta Short 
Story International rinkinio 
gegužės mėnesio numery. Kiše
ninės knygos formate čia skel
biamos įvairių tautų novelės 
išeina kas mėnesį 150 psl. ir 
kainuoja 50 et. Tokio pobūdžio 
leidiniai spausdinami šimtais 
tūkstančių tiražu. Malonu, kad 
jau antras lietuvis pateko į šį 
tarptautinių novelių rinkinį. 
Kaip žinome, anksčiau buvo įdė
ta Juozo Grušo novelė. Tokiuo 
mėnesiniu novelių leidiniu la
bai daug asmenų apsidžiaugė. 
Skvo pasitenkinimą išreiškė ir 
Nobelio premijos laureatas John 
Steinbeck.

kalbų žodynus. Juose numato
ma pateikti po 100 tūkstančių 
kalbinių pavyzdžių kiekviena
me.

• Naujas poezijos rinkinys. 
Elena Tumienė paruošė naują 
eilių rinkinį “Žemės ritmu”. 
Anksčiau yra išleidusi rinkinį 
“Karaliai ir šventieji”.

• Dvi lietuvaitės New Yorko 
galerijose. Balandžio mėnesio 
pirmojoje pusėje New Yorke 
Amel galerijoje vyko Irenos 
Ramanauskaitės piešinių paro
da, o 10/4 Group galerijoje 
Urbaitytės tapybos darbų paro
da.

NAUJI

LEIDINIAI

departamento gyventojų statis
tikos skyrius išleido atspaudą 
dr. Platerio studijos “Trends 
in Divorce and Family Disrup- 
tion” (Skyrybų ir šeimų suiri
mo problemos). Tas klausimas 
JAV-se yra aktualus, nes pa
gal surašinėjimo duomenis šia
me krašte 1960 m. buvo 390,- 
000 perskyrų, kurios palietė 
780,000 suaugusių ir 460,000 
vaikų, šioje studijoje nagrinė
jama perskyrų statistika, įtaka 
į krašto gyventojų skaičių, per- 
siskyrusiųjų amžius, gyvenamo
ji vieta, užsiėmimas, naujos 
santuokos.

• VILKIUKO ŽINYNAS, su
darytas dail. s. Vlado Vijeikio, 
išleistas L. S. B. Vilkiukų sky
riaus Chicagoje, 119 psl., gau
siai, net ir spalvotomis liustra- 
cijomis papuoštas. Leidiny ap
rašomi ir pavaizduojami daly
kai: organizacijos uniforma ir 
papročiai, Lietuvos himnas, vė
liava, pagrindinės Liet, istori
jos žinios, ypač apie Vyt. Didį
jį, Vilniaus įkūrimą, knygnešį 
Bielinį, dr. V. Kudirką, Darių - 
Girėną, J. Lukšą, Liet, prezi
dentus; toliau — skautiškieji 
dalykai; įkūrėjas, mazgai, nau-

dojimasis kompasu, pirmosios 
pagalbos teikimas, rikiuotė, 
mankšta ir žaidimai, gamta
mokslio žinios, dainos ir eilė
raščiai, laipsnių programos, spe
cialybės. Viskas vaizdžiai, mūsų 
jauniesiems prieinamai, pa
traukliai išdėstyta. Naują laidą 
ruošiant būtų galima pageidau
ti, kad gausiai, kaip dabar, pa
renkant aprašų apie Tėvynę, 
atitinkamai būtų atžymėta ir 
pirmoji šūkio dalis — Dievui.

• U’olfgang Laur: NAMENS 
— UND SPRACHSCHICHTEN 
IN DEN NORDOESTLICHEN 
PROVINZEN DĖS DEUT-į

SCHEN REICHES (Vardų ir 
kalbų sluogsniai šiaurės - rytų 
Vokietijos provincijose). Studija 
žurnale; “Zeitschrift fuer Ost- 
forschung”. 12 Jahrg. Heft 4. 
Dezember 1963, psl. 731—757. 
Skyriuje “Namen der baltischen 
Schicht” (Baltiškojo sluoksnio 
vardai) psl. 748—752 liečiami 
lietuviški vietovardžiai Rytprū
siuose. Pabaigoje pažymima, 
kad sovietų okupuotos Rytprū
sių dalies beveik visi vietovar
džiai paversti rusiškais; tik kai 
kurių vandenų vardai palikti se
nieji.

Platinkite “Drauge”

Kviečiame įsigyti Neiv Yorko Vyrų Okteto plokštelę

‘MES ŽENGIAME SU DAINA”
Plokštelėje įdainuota 17 lietuviškų liaudies, žygio ir pramoginių 

dainų.
įsigydami plokštelę per Oktetų, paremsite Okteto darbų ir įgalin

site antrosios plokštelės išleidimų.
K A I N A :

1 — 10 plokštelių po 4.00 dol.
11 — 25 ” ” 3.00 ”
26 — 50 ” ” 2.75 ”

Virš 50 ” ” 2.50 ”

Užsakymus drauge su čekiu siųsti: New Yorko Vyrų Oktetas 
c/o V. Alksninis, 45-44 167 St., Flushing 58, N. Y.

Užsakant pridėti ir persiuntimo išlaidas.

ST. ANNE’S GIFT SHOP

• Nauja Aloyzo Barono kny
ga. Aloyzo Barono trumpų no
velių rinkinys “Saulės grįži
mas” greitu laiku išeina iš spau
dos. Leidžia Nidos leidykla.
. • Lietuvoje ruošiami stam
būs svetimų kalbų žodynai, šių 
metų pradžioje Lietuvoje išleis
tas “Vokiečių - lietuvių kalbų 
žodynas” (paruošė D. šlapo- 
berskis, iš viso apie 60,000 žo
džių) — tai buvo 41-as žodynas, 
išleistas bolševikmečiu ir spau
doje kritikuotas dėl įvairių trū
kumų. Pagal “Tiesą” (nr. 69, 
kovo 22) dabar atiduotas spau
dai V. Vaitkevičiūtės “Lenkų - 
lietuvių kalbų žodynas” (70,000 
žodžių), ruošiami 60 spaudos 
lankų apimties anglų - lietuvių 
ir prancūzų - lietuvių kalbų žo
dynai.

Kiek daug dėmesio skiriama 
rusų kalbai, liudija paskelbtos 
naujienos žodynų leidimo srity:, 
ruošiamasi išleisti J. Barono ir 
V. Galinio "Rusų - lietuvių kal
bų žodyną’’ (80 sp. lankų su 
apie 80,000 žodžių) — tai bū
siąs pats stambiausias Lietu
voje išleistas žodynas. Lingvis
tai dar ruošia dvitomius lietu
vių - rusų ir rusų - lietuvių

• Dr. Aleksandras Plate- 
ris, “ASSOCIATIONS BETWE- 
EN MARRIAGE DISRUPTION, 
PERMISS1VNESS OF DIVOR
CE LAWS, AND SELECTED 
S0CIAL VARIABLES.” Auto
rius yra sociologijos doktoratą 
gavęs Chicagos univ. 1961 m. 
Panaudodamas savo disertacijos 
svarbesnius duomenis, parašė 
anglų kalba straipsnį “Ryšys 
tarp šeimų irimo, skyrybų įsta
tymų ir kai kurių kitų veiks
nių”. Straipsnis pasirodė nese
niai iš spaudos išėjusioje kny
goje “Contributions to Urban 
Sociology” (Įnašai į miestų so
ciologiją) , kurią redagavo gar
sūs Chicagos universiteto so
ciologijos profesoriai Ernest 
W. Burgess — šeimos sociologi
jos specialistas — ir Donald J. 
Bogue — demografijos specia
listas. Jie abudu buvo dr. Fla
terio disertacijos vertinimo ko
misijos nariai. Jų paruoštoji 
knyga turi 673 puslapius ir su
daro rinkinį 42 straipsnių, ku
rie visi yra santraukos diserta
cijų, miestų sociologijos temo
mis Chicagos universitete. Be 
kitų dalykų, toje knygoje yra 
ir jėzuito J. L. Thomas straips
nis “Katalikiškų šeimų dezor
ganizacija”, parašyta pagal me
džiagą, surinktą Chicagos ar- 
kidiecezijos teisme. Dr. Plate- 
ris savo studijoje randa, kad 
katalikai labai daug prisideda 
prie moterystės pastovumo iš
laikymo.

Pastebėtina, kad JAV Svei
katingumo, Švietimo ir Gerovės

Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO. 
STASYS LITWINAS, Prez.

3039 S. Halsted St., VI 2-1272 
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai 
RaStinS atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto Iki 6 vai. vakaro Ir Šeštadie

niais Iki 8 vai. p. p.

MARŲUETTE PROTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus ir 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
patogiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis Kalėdoms. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pirmad. 
ir ketvirt. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Sfreet
Chicago 29, Illinois

Tel. PR 6-8998

MIDLANO

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

Rankomis iipiauBtyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai.
2400 S. Oakley Avė., Chicago 

Vlrglnla 7-7258-59

% Savings
1 I AND LOAN

ASSOCIATION

\\*C- \ vo/L>/

ANT VISU TAUPYMO SĄSKAITŲ

4040 So. Archer Avė., 
Chicago 32, ILL. 

CLiffside 4-4470

August 5aIdūkas - 
President

3ZI3 S. mUKuAN ST. T Artis

--------- ......... . -----
Pragyvenimas nuolat brangsta, 

todėl pilnai išnaudok savo sutaupąs investuodamas 
jas i

Baltic Stores and Inveslments Co.
(Z. JURAS).

421; Hackney Rd. London, E 2. England, SHO 8734. 
11 London Lane, Bromley, Kent, England, Rav.2592.

Tik čia Tavo kapitalas greičiausiai augs, 
nešdamas aukščiausią dividendą*

Investuojant 1-2 metams mokamas dividendas 5%, 
gi investuojant 2-3 metams mokama 5 V2 %.

Už investavimus 5 metams ir ilgiau, mokama

7%
Už nuošimčius nereikia mokėti jokių mokesčių. 
Tarpininkaujame palikimo reikalų sutvarkyme.
Visi investavimai yra apdrausti ir garantuoti 

nejudomu turtu.
...........-.......  ------ --------- -....................-... -V

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.
Atdarai nuo 6:00 valandos ryto iki8:00 

valandos vakaro.

“PALANGA” RESTAURANT

i

6918 So. Western Avė. — GR 6-9758
JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai 

............ .3 .............  ...... p

STEIN TEXTILE CO.
616 West Roosevelt Road, Chicago 7, III- 

TELEFONAS — HARR1SON 7 8787
Jefferson St, Chernln’s aikštėje.

Atdara kasdien Įskaitant ir sekmad. nuo 9:15 r. Iki 5:30 vak. 
Pirmadieniais uždaryta.

Nemokama vieta mašinoms už kampo ) šiai, c

PRIMENAME, KAD ŠIAIS METAIS VELYKOS YRA LABAI 
ANKSTI, TODĖL DAROME 

Velykini Išpardavimą 
kad galėtumėt dar suspėti pasiųsti dovanas savo artimiesiems 

Pirksite nebrangiai ir dar gausite švenčių dovaną.
Stein Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno

nių, šilko, nylons, taffetą, aksomo, angliškų medžiagų paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Si
birą už žemas kainas! Gavom spec. medžiagų paltams kaip vy- 
rų, taip ir moterų: veliūro, činčilos, “needlepoint” ir kitų.

• ROŽANČIAI • KNYGOS • PAVEIKSLAI
• PRAGOS KŪDIKĖLIO JĖZAUS STATULOS 
IR RŪBELIAI
• Reikmenys ligoniui priimant sakramen

tus namuose
2557 WEST 63RD ST., CHICAGO, 

ILLINOIS 60629, TEL. 471-0163

VANDER WAGENz: .
ANGLYS

SINCLAIR ALYVA SuperFIame

HEA: NG
Sinclair

3605 West 63rd St. POrtsmouth 7-8020

VYRIŠKI RŪBAI
SIUVAMI PAGAL JŪSŲ FIGŪRĄ, IŠMIERAS, 

PASIRINKTĄ MEDŽIAGĄ IR STILIŲ
• KOSTIUMAI • PALTAI
• FORMALUS RŪBAI • UNIFORMOS
Darbas atliekamas geriausiose Amerikoje 
“SIMPSON" Companljos siuvyklose.

Didelis pasirinkimas — vietinių Ir užsieninių 
medžiagų.

NAUJAUSI MADŲ ŽURNALAI

4TJIp __ V*. )N CLOTHES Į
F r i ■ ■

JONAS H. AKŠYS
6645 S. VVINCHESTER AVĖ. CHICAGO 36, ILL., TEL. 925-5179

Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto.

Kainos: Paltai nuo $80 iki... Kostiumai nuo $85 iki..,

AUTOMOBILIU TAISYMAS.
i Stabdžių įdėjimas ir sutvarkymas. 

(COMPLETE BRAKE SERVICE) 
KAROSERIJOS TAISYMAS, LYGINIMAS IR DAŽYMAS 

(BODY & FENDER W0RK)
Taip pat tepimas, dalių keitimas Ir kiti smulkūs 

mechaniški pataisymai.
Nauja dirbtuvė su moderniškiausiai^ įrengimais 
Naudokitės mūsų žemomis kainomis, garantuotu Ir sąži

ningu darbu.

ČESAS AUTO REBUILDERS
2423 West 59th Sfreet Chicago 29, Illinois

GRovehlil 6-7777

Mūsų erdviose patalpose 

turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek

trinių krosnių, radijo ir tele

vizijos aparatų, šaldytuvų ir 

kitų namams reikmenų.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

ROOSEVELT FURNITURE CO.
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvlr. 9—9 vai., antr., treC., ir šežtadlenlals nuo

9 Iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 po pietų

--- - ------- --77------ . _ . ==^il 
NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY 

AMERICAN BONDING COMPANY
AMERICCAN INDEMNITY COMPANY 

DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY

FIREMAN'S INDEMNITY COMPANY 
INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 

MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO 
PACIF1C NATIONAL FIRE INSURANCE CO. 

PEARL ASSURANCE COMPANY
RELIANCE INSURANCE COMPANY 

UN1VERSAL INSURANCE COMPANY 
WESTERN FIRE INSURANCE CO. 

WESTERN CASUALTY & SURETY CO.
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters

O’MALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206
' ......--.......-



AKADEMINĖS PROŠVAISTĖS

JAU TIK ŽIEMOS PRISIMINIMAS

Bostono slidinėtojai Killingtone. Iš kaires: G. Galinytė, R. Liut
kus, R. Manomaitis, E. Damijonaitytė, R, Skrinskas, R. Dalytė, 
Rauktytė, L. Jakutytė ir K. Vaičaitis. Nuotrauka R. Skrinsko

Bostono studentų iškyla 
į Vermonto kalnus

Penktadienio vakare, kovo 20 
d., būrys lietuvių studentų at
sisveikino su Bostonu ir pasi
leido vingiuotais, siaurais keliu
kais į Vermonto kalnus slidinė
ti. Po maždaug keturių valandų 
kelionės jie pasiekė Killington 
Basin ir savo nakvynę “Swiss 
Farm”. Čia juos nustebino ne
laukta kaimiška atmosfera: 
prie durų juos pasitiko gerai 
nupenėtas šuo. Iš šalia stovin
čio tvarto girdėjosi karvių 
baubimas.

šeštadienj, tuoj po pusryčių, 
nuvažiavom visi j slidinėjimo 
vietą. Diena buvo šilta ir sau
lėta. Sniego paviršius geras. Kil
lington Basin turi 28 slidinėji
mo takus ir galimybę su keltu
vais užvežti viršūnėn 7,000 
žmonių per valandą. Mūsų “pro
fesionalai’’ tuoj kopė j aukščiau
sius kalnus ir pasileido drąsiai 
žemyn. Bet kai kurioms mer
gaitėms tai buvo pirmas kar
tas. Ačiū Dievui, kad mūsų 
“profesionalai” taip pat buvo 
puikūs džentelmenai. Jie mūsų 
mergaites kantriai globojo, mo
kino ir šimtus kartų nuo žemės 
pakėlė.

Išvargę ir išalkę, bet visi 
sveiki, grįžom j savo “šveica
rišką ūkį” vakarieniauti. Vėliau 
atvažiavo daugiau studentų iš 
Bostono, taigi prie vakarienės 
stalo buvom 22. Tur būt, šiek 
tiek nustebinom šeimininkus

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna audrauda.
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063

savo lietuviškom dainom, pui
kia nuotaika ir milžiniškais ape
titais. Vakarą praleidom šok
dami.

Sekmadienį vėl slidinėjom. Sį 
kartą ir nemokšom rhergaitėm 
geriau sekėsi. Iškylą suorgani
zavo Bostono LSS. Organizato
riam esam dėkingi už smagų 
savaitgalį. Bostoniškiai labai 
patenkinti Killington vietove, 
planuoja suruošti bendrą žie
mos stovyklą kitą žiemą, kvie
čiant ir kitų kolonijų svečius.

A. B.

Literatūros ir meno 
vakaras Baltimorėje

Baltimorės studentai balan
džio 18 d. 7:30 v. v. Lietuvių 
salėje ruošia literatūros ir me
no vakarą, kuriame programą 
išpildo pianistė Marytė Gailiu- 
šytė iš Clevelando, rašytojas 
Kazys Almenas iš Chicagos, so
listas Liudas Stukas iš New 
Jersey ir baleto šokėja Livija 
KaSperavičiūtė iš Clevelando. 
Šokiams groja geras Lekevi- 
čiaus orkestras.

Neolituanų vasaros stovykla
Šiais metais neolituanų vasa

ros stovykla, jau septintoji iš 
eilės, įvyks gražioje Elenos ir 
Juliaus Garmų vasarvietėje 
Echo Valley, Echo Lake, Penn- 
sylvanijoj, nuo rugpjūčio 29- 
tos iki rugsėjo 7-tos dienos.

Stovyklą organizuoja ir pra
veda Korp! Neo - Lituania Phi- 
ladelphijos padalinys. Stovyk
los vadovas kol. filisteris Vin
centas Gruzdys — 1025 W. Win- 
gohocking St., Phila. 40, Pa.

Visi neolituanai prašomi taip 
susitvarkyti savo atostogas bei 
darbus, kad galėtų stovykloje 
dalyvauti.

Lietuvių studentų sąjunga 
(LSS) yra užsimojusi jungti 
visus lietuvius studentus į bend
rą sąjungą, keldama tuo būdu 
studentijos kultūrinę ir orga
nizacinę veiklą. Lietuvių studen
tų sąjungos veikloje dalyvauja 
visų mūsų studentijos ideologi
nių organizacijų nariai. Šia pro
ga noriu supažindinti skaityto
jus su Chicagos LSS skyriaus 
valdyba.

Jurgis Gaučys, LSS Chicagos 
skyriaus pirmininkas, yra pasi
žymėjęs savarankiškumu ir 
veiklumu. Jis yra Korp! Vytis 
akademikų senjoras ir vadovau
ja skautų vyčių būreliui. Tre
čius metus studijuoja biologiją, 
Loyola universitete.

Gediminas Bielskus, LSS vi
cepirmininkas, neseniai atvykęs 
čia iš Argentinos, reiškiasi ak
tyviai studentiškoje veikloje. 
Savo iniciatyva ir darbštumu 
jis padeda LSS organizacijai to
bulėti. Priklauso Korp! Vytis 
akademikų senjorams. Trečius 
metus studijuoja chemiją Illi- 
nois technologijos institute 
(irt).

Nijolė Leiputė, LSS sekreto-
rė, priklauso Aušros Vartų vy
resniųjų skaučių būriui ir yra 
akademikių skaučių kandidatė. 
Pirmus metus lanko Illinois uni
versitetą (Navy Pier). Studi
juoja chemijos kursą.

Dana Koncytė, LSS iždininkė, 
vyresnioji jūros skautė ir Korp! 
Gintaras kandidatė. Pirmus me
tus lanko Illinois universitetą 
(Navy Pier), kur studijuoja 
bendrąjį kursą.

Tomas Leonas, LSS socialinių 
reikalų vedėjas, neseniai atvy
kęs čia iš Lietuvos. Jis yra 
Korp! Vytis akademikų senjo
ras ir studijuoja matematikos 
kursą Wilson kolegijoje. Labai 
veiklus sporte.

Birutė šlajutė, LSS korespon-

dentė, priklauso prie Aušros 
Vartų vyresniųjų skaučių ir yra 
akademikių skaučių kandidatė. 
Pirmus metus lanko Illinois 
universitetą (Navy Pier), psi- 
rinkusi bendrąjį kursą.

Skyriaus valdyba rūpinasi 
stiprinti studentų lietuviškąją 
veiklą. Bet visi sąjungos nariai 
turėtų stipriau jausti lietuviš
kąją pareigą ir aktyviau daly
vauti sąjungos veikloje.

Birutė šlajutė

PATIES ŽMOGAUS ĮLANKOSE

;Nuo patjęp žmogaus, o ne nuo 
aplinkos priklauso nutausti ar ne
nutausti. Būdamas principiškai 
laisvas, žmogus atsako ir už savo 
laisvės praradimą pasyviu pasi
davimu aplinkos spaudimui. Nu
tausti ar nenutausti yra paties 
žmogaus rankose. Niekas atski
rai negali tautinės gyvybės iš-

DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. 

laikyti. Nutausta ar išlieka tau-, 
tiška i gyvi visi (reliatyviai), ku
rie iš tėvynės atsiduria į tą ar 
kitą svetimą kraštą. Paskirai sve
tur išsiskirstę išeiviai' daug grei
čiau nutausta negu tie, kurie 
drauge vienoj vietoj įsikuria.

J. Girnius
(iš Tautos ir tautinės ištlkiinyijes)

balandžio 18 d. 7
POPIEŽIUS PASKYRĖ 

$10,000 ALIASKAI
Apaštališkas delegatas Ame

rikai arkivyskupas Egidio Vag- 
gnozi aplankė žemės drebėjimų 
ištiktą Aliaską ir atstatymo 
darbams įteikė popiežiaus Pau
liaus (VI $10,000 auką.

J. M. RUDIS
Lietuvis savininkasALYVA

Gyvenamų bei industrinių 
pastatų šildymui.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Llcenzljuota lietuvių Jmonfl regis

truotu U.S Depart. of Justine
COSMOS PARCEL ENPRESS 

Corp.
7212 R. Halsted. Chlcago S, m 
Ti'l — C A 5-IRSI Ir WA 5-2787. 
MARQUETTE GIFT PARCEL

SERV1CE
anos W <l» 8t.. Chloago 22. III 

Tel. — WA 5-2781
Dideliu pasirinkimas medžiagų Ir 
visi; kiti, siuntiniams tinkanti, 
prekių žemomis kainomis 
vedėjai: Edv. ir Vyt. Žukauskai 
Maisto siuntiniai 1S Danijos, akor
deonai 18 Europos sand., Šaldytu
vai, automobiliai Ir kitos prekes 18 
Sov. Sąjungos sandeliu.

AAK

LIQUORS

Tel. 857-9525 
VIETOS IR IMPORTUOTI 

GĖRIMAI IR MAISTO PRODUKTAI
KRAUTUVE ATDARA IKI VIDURNAKČIO KIEK
VIENĄ DIENĄ įskaitant ir šventadienius.
5620 W. 87th St.> bloko į vakarus nuo Centrai 
Avė., Oak Lawn, Illinois. Sav. MARIJUS KIELA

BANNER OIL CO.
Tel. CO 4-7465

Illlllllllllllllllllllll..,lllllllllllllll<lillllllll

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllll
SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. SeStadle- 
nlats ir sekmadieniais nuo 8:80 iki 
»:80 vai. ryto. Vakarais plrmad. 
7 vai vale
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 

1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 
Tel. HEmlock 4-2413 

7152 8o. Maplewood Avė.
Chicago 22, IU.

*==
Kas tik turi gėrę skonį,

Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Vlctory 2-4226
Vedėja, E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MARŲUETTE PK., 6211 S. flestern, PRosp. 8-5875

Vedėjas J. LIEPOMS
Pirmad. Ir ketvirt., nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro. Sekmadieniais atdara 
nuo 12 iki 5 valandos.

i

j

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YA 7-1741-2
I 4330-34 South California Avenue 

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

e|/| D’C SELF wl\lr VSERVI CE

Liquor Sto re
5515 S0. D AMEN AVĖ. ALL PHONIES WA 5-8202

BALANDŽIO — APRIL 16, 17, 18 D. D.

DA SILVA 10 YR. OLD Imported
PORTUGAL BRANDY Fifth $3.69

CIIAPOULIE 185 MONTH OLD
IMPORTED BRANDY Fifth $4.79

BARNETT IMPORTED THREE STAR
COGNAC Fifth $4-98

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U. S. P. Fifth $4-89
CINZANO VERMOUTH, Dry or Sweet Fifth $1.39
CREME DE BANANA LIUUEUR Fifth $3.09
1IALLARS 80 PROOF VODKA Quart $2-98
PIKEMAN IMPORTED GIN

90 Proof Fifth $3.69
MILLER HIGH LIFE BEER

Case of 12—12 oz. Throw Away Bottlea $1.69

PA VASARIUI ateinant
LAIKAS svarstyti

JŪSŲ nuosavybės klausimus
Čia jums pagalbon gali ateiti

Standard Federal
SAVIN&S AND LOAN ASSOCIATION

Jau nėra per anksti pradėti dairytis dėl jums tinkamo namo ar planuoti 
taisymą jūsų turimo namo.

Paskolos namams įsigyti gali būti duodamos iki 90% nuo namo vertės 
išsimokėtinai iki 30 metų.

Paskolos duodamos iš žemiausio galimo procento.
MORGICINES PASKOLOS jums laisvai leidžia:

— Papildomai skolintis bet kuriems jūsų svarbiems reikalams, 
skolos sumą vėl pakeliant iki originales jūsų pirmo morgičiaus 
sumos.

— Daryti papildomus mokėjimus pirmyn.
NAMAMS TAISYTI paskolos gali būti duodamos iki 5 metų 

išsimokėjimui ir be jokių jums papildomų skolinimosi išlaidų.
Teiraukitės asmeniškai arba telefonu VIrginia 7-1141.

JUSTIN MACKIEWICH, 
Valdybos Pirmininkas

JUSTIN MACKIEWICH Jr„ 
Prezidentas

VI 7-1141

INSIiRtD

9 iki 8 vai. vak. 
9 iki 4 vai. vak. 
— nedirbama.
9 iki 8 vai. vak. 
9 iki 4 vai. vak.
9 iki 12 vai.

DARBO VALANDOS: 
Pirmad. 
Antrad. 
Trečiadien. 
Ketvirtai. 
Penktad. 
šeštad.

4192 ARCHER AVĖ. CHICAGO 3
• >•**•■- <* ■♦-z. | Įįfii j

Chartered and Supervtaed by the U. 8. Government

TĖVAS IR SŪNUS M Wį
MARŲUETTE FUNERAL HOME Y 1. CuL/

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
2533 West 7lst St. Telef. GRovehilI 6-2345-6
1410 S. 50fh Avė., Cicero, T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON 

SAVININKO 
SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 
3911 West lllth Street 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef. — CEdarcrest 3-6335 
Vienas blokas nuo kapinių

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios gėles dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR «-0«33 PR 8-0834

LAIDOTUVIŲ blREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

AfltANAS M. PHILLIPS
3307 IJTUANjCA AVfc. Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ, Tel. LAfayette 3-3572

P0YIUS 1. RIDIKAS
3354 S. IULSTĖD STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHlfclAN AvE. Tel. COtmmodore 4-2228

JURGIS k RUDMIN
3319 S. LlTtANlCA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1139

Jasaitis — Butkus “
1446 B. 50th AVĖ. CICERO, ILL. Tel. OLymplc 2-1003



8 DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. balandžio 18 d. Iš pabaltiečių studentų suvažiavimo Chicagoje Omahos studentai dirba 
Bendruomenėje

Z_ Akademinės

rosvaistes
Leidžia Lietuvių Studentų Sąjunga.

Redaguoja Audronė Valaitytė ir Laima Poskočimaitė
Medžgiaga siųsti: 6641 S. Maplewood Avė., Chicago 29, III.

Viršuje: Draugo redakcijos patalpose, Maironio portreto paunks
nyje, pabaltiečiai studentai gaivinasi kavute.
Apačioje: svečiai studentai Draugo spaustuvėje stebi dienraščio 
spausdinimą.

Viršuje: Pabaltiečių studentų suvažiavimo posėdžiai Jaunimo 
Centre, Chicagoje.PABALTIEČIŲ STUDENTŲ 

SUVAŽIAVIMAS
Š. m. kovo 21 d. Chicagoje 

įvyko pabaltiečių studentų — 
lietuvių, latvių ir estų — suva
žiavimas. Buvo suvažiavę arti 
30 atstovų iš įvairių miestų. Su
važiavimo tikslas — aptarti pa
baltiečių studentų apsijungimą 
ir bendros veiklos koordinavi
mą.

Prieš suvažiavimo posėdžius 
suvažiavimo dalyviai buvo nu
vykę į “Draugą”, apžiūrėjo 
spaustuvę, aplankė redakciją. 
“Draugo’’ vadovybė visus daly
vius pavaišino dar ir kavute.

Posėdžiai vyko Jaunimo Cent
re. Suvažiavimą atidarė Liet, 
stud. sąjungos Centro valdybos 
pirmininkas Algis Zaparackas. 
Suvažiavimui pirmininkavo: lie
tuvis Algis Zaparackas, latvis 
Janis Prieduolus, estas Toomas 
Rebam, o sekretoriavo: liet. 
Audronė Valaitytė, latvė Ilga 
Cakans ir estė Aili Lohmus. 
Buvo išklausyti grupių atstovų 
pranešimai.

Estų studentai šiuo metu 
stipriausiai susiorganizavę yra 
Kanadoje, Švedijoje ir New 
Yorke. Jų yra dvi pagrindinės 
organizacijos. Leidžia du laik-

“Baltic Letter Nęws” kartu su 
lietuviais ir estais; Baltijos jū
roje pastatyti laivą, iš kurio 
galėtų transliuoti programas į 
pavergtas pabaltiečių tėvynes.

Lietuviai studentai susibūrė 
daugiau veikiami kultūrinių bei 
socialinių problemų; Lietuvių 
yra 6 ideologihės organizacijos 
ir bendrinė Liet, studentų są
junga, apjungianti visus lietu
vius studentus.

Suvažiavime buvo svarstytas 
Pabaltiečių studentų federacijos 
atkūrimas. Tačiau bent šiuo 
metu ji pasirodo dar nėra ak
tuali. Bendras ateities veiklos 
gaires nustatant, buvo nutarta 
bendrom jėgom leisti “Baltic 
Student News”. Bus mėginama 
šį pabaltiečių studentų laikraš
tėlį leisti 4 kartus metuose. Pir
mojo numerio išleidimu rūpin
sis latviai, bet lietuviai ir estai 
turi jiems padėti.

Buvo pageidauta kasmet su
sirinkti visiems pabaltiečių stu
dentų atstovams spręsti iškilu
sių problemų.

Buvo priimtos kelios rezoliu
cijos ir nusiųstos JAV prezi-

Apačioje: Dvi pabaltietės studentės Draugo spaustuvėje domisi 
moderniuoju klišografu, kuris padarė ir jų čia spausdinamos 
nuotraukos klišę.

Omahos lietuviai studentai 
aktyviai dirba lietuvių Bendruo
menėje, padeda skautams, atei
tininkams, gausiai dalyvauja 
chore, aktyviai reiškiasi L. S. S.

Šiais metais studentai įeina ir 
j naujai išrinktą Omahos Lie
tuvių Bendruomenės valdybą. 
Išrinktieji nariai yra; Dalia Ka
tiliūtė — valdybos sekretorė, ir 
Rimantas Guzulaitis — valdy
bos narys. Studentai daug dar
bo įdėjo, padėdami suruošti Va
sario šešioliktosios minėjimą. 
Prisidėjo prie prelegento pakvie
timo, salės paruošimo ir kitų 
su tuo susijusių reikalų. Ypa
tingai gerai pasirodė meninėje 
dalyje, gausingai dalyvaudami 
choro paruoštoj programoj.

Vasario 14 dieną keturi lie
tuviai studentai (Algirdas Leš- 
kys, Omahos L. S. S. pirminin
kas, Paulius Burzdžius, And
rius Dapšys ir Rimantas Gu
zulaitis) nuvyko į Nebraskos 
sostinę, Lincoln, Nebraska. Val
džios rūmuose gubernatorius 
Frank B. Morrison maloniai su
tiko ir priėmė lietuvius studen
tus. Pasikalbėjus apie Lietuvą 
ir jos reikalus, gubernatorius 
pasirašė proklamaciją, paskelb
damas Vasario 16-tą Lietuvos 
diena Nebraskoje.

Onutė Ilainaitė

SVARSTYMAI APIE ARTĖJANČIUS LIETUVIU STUDENTU SĄJUNGOS 
CENTRO VALDYBOS RINKIMUS

Žvilgsnis į LSS, ideologines studentų organizacijas ir jų veiklą

LSS Tarptautinio skyriaus komisija. Iš kairės: Pranas Mašiotas, 
Birute Augustinavičiūtė ir Algis Rukšėnas.

raščius — Toronte ir New Yor
ke. Pagrindinė spaustuvė yra 
Švedijoje.

Latvių studentai pirmiausia 
pradėjo organizuotis 1946 m. 
Vokietijoje. Tada veikla buvo 
daugiau socialinio pobūdžio. 
1950—55 m. latvių studentai 
daugiausia reiškėsi atskirose 
korporacijose. 1955—56 m., kai 
iškilo reikalas latvių akademi
nį jaunimą reprezentuoti tarp
tautinėje plotmėje, susiorgani
zavo Latvių studentų pasaulinis 
vienetas, šių dienų pagrindi
niai jų darbai yra: reprezen
tuoti latvius tarptautiniuose 
kongresuose; išleisti laikraštėlį

dentui ir kitiems svarbiems as
menims.

Sugiedojus “Gaudeamus”, ofi
cialioji suvažiavimo dalis buvo 
baigta.

Vakare suvažiavimo dalyviai 
lankėsi stud. at-kų suorganizuo
toje paskaitoje, kur kalbėjo vie
nas iš negrų vadų. Po to buvo 
lietuvių suruoštas svečiams pri
vatus priėmimas - pasilinksmi
nimas.

Chicagos LSS skyrius finan
savo šį pabaltiečių studentų 
suvažiavimą ir pažadėjo apmo
ksti pusę sekančio “Studentų 
Gairių” numerio išlaidų.

Audronė Valaitytė

Lietuvių studentų sąjungos 
Centro valdybos rinkimai ir vėl 
čia pat. Kiekvienais metais jie 
darosi vis liūdnesni. Būdavo 
prieš penkerius metus, ar dau
giau, ideologinės organizacijos 
varžėsi savo tarpe, katros iš
statytas kandidatų sąrašas lai
mės. Nejaugi ideologinėms or
ganizacijoms nesvarbu, ar jų 
narys pateks į Lietuvių studen
tų sąjungos Centro valdybą? 
Rinkimai būdavo labai įdomūs, 
pilni įtampos ir pilni konkuren
cijos. Juos visi atidžiai sekė ir 
visi balsavo. Bet laikai keičiasi. 
Paskutiniuosius dvejus metus 
LSS CV rinkimuose iš daugiau 
kaip 300 sąjungos narių balsa
vimo lapus grąžino vos trečda
lis. Dabartinei Centro valdybai 
reikia ieškoti kandidatų į sekan
čių metų Centro valdybą. Rei
kia tiesiog maldauti studentų, 
kad jie sutiktų kandidatuoti. 
Tokiu būdu į valdybą dažnai 
patenka nekvalifikuoti studen
tai, kurie ten atsiduria per klai
dą arba “iš bėdos”. Pereitose 
dviejose Centro valdybose taip 
ir įvyko. Kai kurie išrinkti 
Centro valdybos nariai savo 
darbui netiko, net juo ir nesi
domėjo.

džius ryšius tarp LSS ir paski
rų ideologinių organizacijų.

LSS ir ideologinės studentų 
organizacijos

Paskutiniu laiku ideologinių 
organizacijų i?: LSS veikla pra
dėjo kryžiuotis, dažnai net pa
sikartoti. Atskirose vietovėse 
LSS skyrių veiklą smarkiai su
šlubavo, nes ideologinės organi
zacijos perėmė daug LSS veik
los. Ideologinės organizacijos, 
vietoj ugdyti savo ideologiją 
ir savo veiklą grįsti organizaci
jos tikslas bei principais, perė
mė bendros lietuvių studentijos 
veiklą, kuri priklausydavo LSS. 
Lietuvių studentų sąjungos vie
nintelis tikslas nėra pramogų 
ir pasilinksminimų sudarymas 
lietuvių studentijai, ką jau pui
kiai atlieka tos pačios ideologi
nės organizacijos. LSS sutelkia 
visus lietuvius studentus į vie
ną būrį tam, kad jie padisku-

kad LSS dar neturi savo vasa
ros stovyklos. Negalima kaltin
ti tik ideologines organizacijas, 
kad jos savotiškai apleido daug 
savo ideologinės veiklos. Reikia 
kaltinti ir LSS, kuri dėka kelių 
iš eilės silpnų Centro valdybų 
nespėjo suplanuoti ar sukoordi- 
nuoti savo veiklos ir jos for
mų su dabartine visa lietuvių 
studentija. Besikeičiant lietuvių 
studentijos veidui turi lygiagre
čiai keistis ir LSS veiklos for
ma. Dabartinė LSS CV mėgino 
tai atlikti ir atkreipti ideologi
nių organizacijų dėmesį į šią 
problemą. Tačiau čia tik pra
džia. Ateityje LSS CV ir ide
ologinių organizacijų centro 
valdybos tai turėtų pačios rim
tai apsvarstyti.

Ideologinės organizacijos ir 
jų veikla

Praėjusieji mokslo metai ap
lamai pasižymėjo neveikliomis

Dėmesys Centro valdybai

LSS Centro valdyba posėdžiauja. Iš kairės: A. Bublys, G. Sta- 
niulytė, P. Kausteklis, G, Bajoriūnaitč, A. Zaparackas ir A. Udrys.

O ateinančiais metais kaip 
tik į Centro valdybą reikia ne 
tik gabių ir pasišventusių stu
dentų. bet ir pasiruošusių vadų. 
LSS Centro valdybon turi pa
tekti studentai, kurie supranta 
LSS tikslus ir organizacijos 
paskirtį dabartinėje lietuvių vi
suomenėje. O tai yra nelengva 
užduotis.

Dabartinė LSS CV yra daug 
ką pradėjusi ir tuos darbus rei
kia toliau tęsti. Sekančią Cent
ro valdybą laukia tokie darbai, 
kaip LITUANUS Fundacija ir 
jos veikla, “Studentų Gairių” 
redakcijos suradimas, Tarptau
tinio skyriaus sklandus veiki
mas ir jam vadų suradimas, 
paskirų skyrių veikla ir t. t. 
Bet gal viena iš aštriausių 
problemų Lietuvių studentų są-/ 
jungai yra ideologinių organi
zacijų ir sąjungos veiklos sude
rinimas. Vis daugiau ir daugiau 
tenka LSS CV atkreipti dėme
sį į ideologinių organizacijų 
veiklą, net reikia paskirti CV 
narį tam, kad palaikytų glau-

Dalis Chicagos LSS skyriaus valdybos. Iš kairės: Jurgis Gau
dys — pirmininkas, Nijolė Leiputė — sekretorė, Birutė Šlajutė 
— korespondentė, Tomas Leonas — socialinių reikalų vedėjas. 
Nuotraukoje trūksta Gedimino Bielskaus — vicepirm. ir Danos 
Koncytės — iždininkės.

tuotų ir apspręstų problemas, 
liečiančias lietuvius studentus, 
bei kitas temas. Nuėjus į ide
ologinių organizacijų susirinki
mą ar į LSS susirinkimą nebe
simato didelio skirtumo. Ir ide
ologinių organizacijų ir LSS su
sirinkimuose diskutuojamos ir 
sprendžiamos dažnai tos pačios 
problemos, tos pačios temos, 
kurios kartais geriau tiktų LSS 
susirinkimuose. Todėl ir iškyla 
tokie pasiūlymai, kaip pvz. už
daryti visas ideologines organi
zacijas ir palikti tik vieną LSS.

Atrodo, ir ideologinės organi
zacijos ir LSS pasimetė “lietu
vybės išlaikymo” sūkuryje ir 
tik tuo skiriasi veiklos forma,

ideologinių organizacijų centro 
valdybomis ir tuo pačiu labai 
“uždara” ideologine veikla. 
Apskritai paėmus, ir skautai 
akademikai, ir ateitininkai, ir 
neolituanai, ir santariečiai arba 
turėjo per daug vidinių organi
zacinių problemų, arba nieko 
neveikė, nes visuomeninėje veik
loje visi labai mažai pasireiškė.

Skautai akademikai
Akademikai skautai pastaruo

ju metu neturi kuo daug girtis. 
O tačiau skautija augina vadus 
ne tik sau, bet ir visuomenei. 
Teisybė, akademikai skautai 
gali didžiuotis davę Lietuvių 
studentų sąjungai šešis (gal

daugiau) pirmininkus, šiuo me
tu gerai žinomas akademikas 
skautas dr. T. Remeikis reda
guoja LITUANUS, o LSS pir
mininkas A. Zaparackas taip 
pat yra akademikas skautas. 
Tačiau, be šių paskirų žmonių, 
akademikai skautai gana užsi
darę savo veiklos “palapinėse” 
ir nesirodo bendroje visuomeni
nėje veikloje. V. Demereckis, 
Korp! Vyties pirmininkas, pasi
daręs “Antrojo Kaimo” žvaigž
de, lyg ir apleido savo vadova
vimo pareigas.

Studentai ateitininkai
Studentų ateitininkų sąjun

gos Centro valdybos būdavo 
gan stiprios ir ateitininkų stu
dentų veikla aktyvi. Tačiau 
šiais mokslo metais pirmininkas 
J. Boguta leido ateitininkam 
studentam truputį “apmirti”. 
Tai yra jaučiama daugelyje stu
dentų ateitininkų draugovių. O 
kai ideologinės organizacijos 
veikla pradeda šlubuoti, nėra 
laiko rūpintis kitais, o ypač 
LSS. Tenka pastebėti, kad vie
nas iš ateitininkų principų yra 
visuomeniškumas, ir todėl iš 
ateitininkų lietuvių studentija 
galėtų ir turėtų tikėtis gabių 
ir pasiruošusių vadų. Tad net 
ir nuostabu, kad visoje LSS 
veikloje LSS CV pirmininkų 
tarpe buvo tik vienas ateitinin
kas — V. Kleiza. Tai gal ir atei
tininkų organizacija ir yra per
daug užsidariusi?

Neolituanai
Neolituanai šiuo metu taip 

pat pergyvena krizę. Jų eilės 
auga, tačiau juose, atrodo, yra 
didelė stoka vadų paskirose vie
tovėse, tad negalima perdaug 
iš jų vadų tikėtis ir LSS. Gal 
čia iškyla viena iš pagrindinių 
Neolituanų silpnybių. Pas juos, 
atrodo, senieji viską tvarko ir 
neleidžia, ne tik kad neparuo
šia, jaunimą vadovauti savom 
grupėm. Nejaugi senieji nepasi
tiki savuoju jaunimu ir organi
zacijos stiprumu? Gi yra buvęs 
neolituanas LSS pirmininku.

Santariečiai
Santariečiai, atrodo, užmigo 

ant savo laurų. Jie Lietuvių 
studentų sąjungai yra davę 
steigėjų, garbės narių ir pirmi
ninkų, bet pastaruoju laiku jau 
daugiau susirūpinę knygų lei
dimu ir “Metmenimis”, negu 
LSS veikla. Aplamai paėmus, 
atrodo, kad santariečių eilės re-

Omahiečiai studentai Nebraskos 
sostinėje Lincolne, viršuje — prie 
valdžios rūmų, apačioje — pokal
byje su gubernatorium.

tėja, ir jaunimas net nebežino, 
kas ta “Santara” yra. Šiuo me
tu net sunku rasti, kas iš jau
nesniųjų santariečių galėtų įeiti 
į LSS CV.

Išvados
Peržiūrėjus LSS narių sąra

šus, ten matyti ir veikėjų, ku
rie galėtų įeiti į LSS CV. Cle- 
velande yra A. šenbergas, R. 
Ziorka, R. Laniauskas, A. Šir
vaitis ir kiti. Chicagoje yra V. 
Mišelis, Slėnys, R. Mulokas ir 
visa eilė kitų. Rytų rajone yra 
K. Zygas, A. Budreckis, A. Ri
mas ir kiti. Šie visi paminėtieji 
galėtų būti puikiais LSS CV 
pirmininkais, tik reikia, kad jie 
patys šiomis pareigomis susido
mėtų arba juos kas nors šia 
pryptimi pastūmėtų.

Lietuvių studentų sąjunga 
yra svarbi organizacija lietuvių 
studentų ir visos lietuvių visuo
menės tarpe. Ji atlieka svarbų 
lietuvių studentijos atstovavimo 
darbą, ne tik JAV, bet ir tarp
tautinėj studentų veikloj. LSS, 
atrodo, vis vien dar metus tik
rai “nemirs”, nes LSS CV pir
mininkas, A. Zaparackas, ir vėl 
pasidarė studentu, tur būt tam, 
kad, reikalui esant, jis ir vėl ga
lėtų kandidatuoti į LSS CV pir
mininkus.

Ideologinės organizacijos, ma
nau, matydamos, kad jų orga
nizacijų ir LSS tikslai nesikry- 
žiuoja, bet vienas kitą papildo, 
ras rimtą reikalą susirūpinti 
šiuo klausimu. N. S.

P. S. Laukiam pasisakymų iš 
skaitytojų dėl šio straipsnio ir 
papildomų minčių šiuo klausi
mu.
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