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Ar kuris kitas buvo tiek vanotas?
Pokalbis si? Aloyzu Baronu apie beisbolą, premijas, kritiką ir nuosmukius

Aloyzas Baronas
Kiekvienais metais susilau- 

kiam eilės naujų grožinės lite
ratūros knygų. Ir nenustem- 
bam, nes knygos byloja dar vis 
negęstančią išeivijoje atsidūru
sių lietuvių rašytojų kūrybinę 
dvasią. Nustebtumėm, jei geres
nių knygų nebepasirodytų. Tai 
sutiktumėm kaip žinią, kad lie
tuvis kūrėjas jau guli laidotu
vių koplyčioje...

Skaitytojams pristatant tik 
ką “Nidos” leidyklos Anglijoje 
išleistą šešioliktąją Aloyzo Ba
rono knygą, šį kartą novelių 
rinkinį “Saulės grįžimas”, kiek
vienas be galo maloniai nustem- 
bam: tai šešioliktoji knyga 
žmogaus, kuris iškilo ir pripa
žinimo susilaukė jau už Lietu
vos ribų, gyvenant skaudžioje 
tremtyje ir dvasiniai nedėkin
goje išeivijoje.

Tai tarsi šauklys, kad kūrė
jas dar gali egzistuoti ir ištver
ti be savosios žemės po kojo
mis, be savosios valstybės, ku
ri jį globotų, leistų jo raštus 
bei rikiuotų juos į valstybės
skirstomų literatūrinių premijų 
kandidatų sąrašus.

šešioliktoji knyga, dar auto
riui esant pačiame amžiaus žy
dėjime ir kūrybiniame brandu
me. Tai lyg ir plytos, kurias 
krovė rašytojo tėvas,, kietas ir 
ištvermingas mūrininkas, ana
me, į Vabalos krantus atsirė- 
musiame, mažame miestelyje, 
kur, apeigiškai begurkšnojant 
tradicinį vabalninkėnų žemės 
skystį — naminį alutį, dainuo
ti pradėjo Balys Sruoga, Vincas 
Stonis, Leonardas Žitkevičius 
ir gretimųjų apylinkių kaimy
nai: Kazys Binkis, Bernardas 
Brazdžionis, Eugenijus Matuze- 
vičius ir eilė kitų.

Aloyzo Barono knygos, ku
rių pirmoji “žvaigždės ir vėjai” 
buvo išleista 1951 m., sparčiai 
skynėsi kelią į skaitytojus, jis 
laimėjo ir kelias premijas. Bet 
kažin ar kuris kitas rašytojas 
buvo tiek vanotas kritikų, kaip 
Aloyzas Baronas, nuo vaikys-
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tės dienų augęs varge ir nepri
tekliuos.

šešioliktajai Barono knygai 
pasirodžius, susitikome su ra
šytoju gaivaus poilsio vietoje 
— Chicago White Sox parke 
ir, stebint beisbolo rungtynes, 
užsimezgė pokalbis:

— Kaip žiūrite į mūsų litera
tūrinę bei kitokią kritiką?

— Rašymas yra sunkus dar
bas. Kas nerašo, gal tas mano 
kitaip. Juo labiau sunkus dar
bas yra kritika, kuri reikalau
ja ne tik laiko ją parašyti, bet 
ir žinojimo. Kai kurie, kritiš
kiau įvertinti, ieško nekilnoja
mo turto pardavėjų, inžinierių, 
daktarų ar likerštorininkų už
tarimo ir kritiko pasmerkimo, 
atsisako net laikraščio prenu
meratos. Bet, jei aš atsisaky
čiau laikraščių, kurie mane mu
šė, tai likčiau be lietuviškos 
spaudos. Ne visada vertintojai, 
kaip ir daug kas žemėje, yra 
neklaidingi, bet be vertinimo 
nėra ir negali būti jokios pažan
gos. Didelis choras garbinančių 
užmuša, kartais rašytojo pa
stangas išgirsti, kad ir ne tokį 
liaupsinantį žodį. Manyčiau, kad 
jei batsiuvys negirta blogo ba
to ir stalius blogo baldo, tai 
rašytojas ir kritikas turi lai
kytis bent batsiuvio moralės.

— Ka manote apie atsaky
mus kritikams spaudoje?

— Manyčiau, kad spaudoje 
ginti savo kūrinį nebėra pras
mės. Tai naivus darbas, nes jei 
neapgynei savęs poros šimtų 
puslapių knyga, paveikslu ar

Po Vilniaus kraštą, po rytų Aukštaitiją
MŲSįJ LIETUVA. Krašto vieto

vių istoriniai, geografiniai, etno
grafiniai bruožai. I tomas. Paruo
šė Bronius Kviklys. Leidėjas Juo
zas Kapočius — Lietuvių Encik
lopedijos leidykla. Spaudė Lietuvių 
Enciklopedijos spaustuve, 1964 m. 
Leidinys didelio formato, 752 psl.

¥

Imuosi supažindinti skaity
toją su nepaprasta, neeiline kny
ga, kuri tiek savo išorine išvaiz
da, tiek puikia spauda ir ilius
tracijomis, tiek pagaunančiu ir 
didelės vertės turiniu toli pra
lenkia visa, kas ligi šiol buvo 
parašyta ir išleista apie Lietu
vą pasiskaitymui ir pasigrožė
jimui savo kraštu. 

Ignalinos ežerai Švenčionių apskrityje (Iš Br. Kviklio “Mūsų Lietuvos”)

kitokiu kūriniu, kaip beapginsi 
keliolika eilučių. Kritikos la
biausiai bijo silpnieji, kurie ma
no, jog jų kūryba neliestina, 
kad ji nei dega, nei skęsta.

— Tremtyje tebetęsiamos ne
priklausomos Lietuvos tradici
jos ir skiriama įvairių literatū
rinių premijų. Kaip vertinate 
tą tradiciją?

— Premijos sugyvina litera
tūrinį gyvenimą, tačiau rašyto
jų nepadaro nei geresniais, nei 
blogesniais. Premijų paskyri
mas dažnai priklauso nuo įvai
rių šalutinių dalykų, nuo komi
sijų sudėčių, jų skonio ir demo
kratijos, kada trys balsavimu 
gali nugalėti kitus du. Geriau
sias balsavimas buvo praktikuo
jamas tada, kai balsavo visi 
rašytojai, nes šimtinė negali 
nei susitarti, nei jos galima su
agituoti, jeigu mes tikime, kad 
rašytojai dar šį tą apie litera
tūrą išmano.

Šiaip jau premijų yra gavę 
įvairių susidėstymų dėka ir tie, 
kas neverti, ir negavo patys di
dieji mūsų rašytojai. Juk jokių, 
arba didesnių, premijų negavo 
nei Maironis, nei Donelaitis, nei 
Krėvė, nei Sruoga ir pagaliau 
net Vaitkus, o pastarasis, jei 
ne už poeziją, tai bent už lite
ratūrinius atsiminimus turėjo 
gauti. Bet, jei jie ir būtų pre
mijuoti, vargu ar kitaip būtų 
rašę, lygiai kaip blogiau nepra
dėjo rašyti tie, kurie premijų 
apsčiai prisirinko. Laikas yra

(Nukelta į 2 psl.)

Broniaus Kviklio "Mūsų Lietuvos" pirmasis tomas

A. BENDORIUS

“Mūsų Lietuva” yra tikrai di
delė knyga: 752 didelio (26x18 
cm) formato puslapiai. Ji iš
leista į pasaulį stipirai įrišta į 
skoningai padarytus kietus ap
darus. Knygos nugara, kuri len
tynoj sudaro jos veidą, yra pa
traukli. Taigi, ir savo dydžiu 
ir apipavidalinimu ji tikrai im
pozantiška. Jos popierius geros 
rūšies, baltas kaip sniegas. Dėl 
to jis puikiai tinka iliustraci
joms, bet, skaitant ilgesnį lai

ką, kai šviesa krenta į knygą 
ne iš priešakio, atspindžiai gali 
varginti akis.

ILIUSTRACIJOS
“Mūsų Lietuva” savo iliust

racijų gausumu, geru jų atrin
kimu ir technišku lygiu yra mū
sų knygų pasaulyj tikra žalioji 
varna, atseit — retenybė. Lig 
šiol mes buvom susilaukę bent 
porą didelių knygų apie Lietu
vą, bet jų iliustracijos buvo

A. Skirutytė Neringa ir Naglis (lino raižinys)

vertos tik pasigailėjimo. Tai 
sakydamas, aš neturiu galvoj 
Vyt. Augustino puikių nuotrau
kų leidinio. “Mūsų Lietuvą” 
puošia ir turtina 956 iliustraci
jos, iš kurių 55 yra žemėlapiai 
ir planai. Fotografines ir dailės 
darbų reprodukcines iliustraci
jas galima suskirstyti šiomis 
grupėmis: 186 vaizduoja kraš
to gamtą ir žemėvaizdžius, 120 
miestus, miestelius ir kitas vie
toves, 44 istorinio pobūdžio, 53 
archeologinės, 44 etnografinės, 
180 architektūros ir statybos 
(įskaitant bažnyčias), 10 reli
ginės ( pvz. stebuklingi paveiks
lai), 132 pavieniai asmens ir jų 
grupės (daugiausia mokyklos 
ir draugijos) ir 79 įvairios ki
tos. Kaip matome, jos parink
tos iš įvairių gyvenimo sričių 
ir krašto gamtos. Jų dauguma 
yra gerai atrinktos ir puikiai 
techniškai padarytos, bet pa
sitaiko ir tokių, kurios neprisi
deda nei prie veikalo papuoši
mo, nei prie jo praturtinimo. 
Buvo galima lengviau išsivers
ti be jų. Tokios, mano suprati
mu, nereikalingos iliustracijos 
yra pvz. 47 psl. (pavyzdingo 
kolchozo trobesiai, kurie gali 
sudaryti klaidingą iliuziją apie 
kolchozinės vergijos tikrovę), 
70, 91, 261, 305, 346, 607, 612, 
614, 635 psl. ir dar viena kita, 
kurios arba techniškai nevyku
sios, arba bereikšmės. Nerei
kėjo ir Kirdeikių bažnyčiai dvie
jų fotografijų, nes užtenka vie
nos, labai geros (733 psl.). Ir 
Salako bažnyčiai per daug 4

PoajM&s

ATOSTOGŲ SAULĖJE
Prieš gerą savaitę sutinku 

Chicagoje vieną plunksnos bi
čiulį ir kaip paprastai klau
siu:

— Ką beveiki, kaip laikaisi?
— Važiuoju atostogų, — at

sako.
— Į kurį šoną?
— Į Montrealį.
— Kuriomis piremonėmis? 

Automobiliu, traukiniu, lėk
tuvu?

— Dviračiu, — atšauna.
— Dviračiu? — nustembu.

— Toks nuotolis, tiek mylių!
— O kodėl ne. Kas iš to, 

jeigu aš prazvimbsiu greitke
liu ar pralėksiu oru. Visa tai 
bus tik kasdieninė rutina, jo
kių šviežių įspūdžių, jokios at
gaivos, jokios naujos aplinkos. 
O dviračiu — man bus visai 
naujas pasaulis mano paties 
pasirinktuos maršrutuos ir 
tvarkaraščiuos...

Šitą mudviejų pokalbį aš 
čia prisimenu ne dėl to, kad 
norėčiau visiems įpiršti pana
šias susisiekimo primones ir 
panašų atostogavimo būdą. 
Pokalbio pavyzdžiu tik norė
jau atkreipti dėmesį į atėjusių 
ar artėjančių atostogų šviežes- 
nj ir įvairiais atžvilgiais net 
prasmingesnį planavimą.

Atostogas dažnu atveju mes 
jau trafaretiškai suprantame 
kaip nieko neveikimą ir vien 
tik gulėjimą prie vandenų sau
lėje. Vien tik tuo pasitenki
nant, atostogos maža kuo ski
riasi nuo įprastinio ir kasdie
ninio mūsų poilsio, parėjus iš 
fabriko, įstaigos ar įmonės, 
kada pavakarieniavus nukrin- 
tama minkštasuolin ir gaivina- 
masi nieko neveikimu. Fiziš
kai atsigaunama. Bet ar tuo 
atgaivinama ir dvasia?

Tad vasaros pradžios pro
ga būtų gera, kad mūsuose 
kiltų ir šviežesnių, prasmin
gesnių ir kultūringesnių atos
togų ilgesys, nepavirstant vien 
tik saulės kepinamu “steiku” 
smėlėtoje pakrantės keptuvė
je-

Kai didelis procentas ame
rikiečių atostogas supranta 
daugiau vagabundiška pras
me, stengiantis nukeliauti į 
nuošaliausius, romantiškus ir 
egzotiškus šio krašto kampus, 
aplankyti šio krašto kultūros 
centrus, dailės galerijas, isto
rines vietoves, meno ir muzi
kos festivalius, tai mes lietu
viai dažnai šitokiam atostogi
niam judrumui esame labai 
nepaslankūs. Jeigu dar kur iš- 
siruošiam, tai tik giminių ap
lankyti. O juos pasiekę, vėl 
bendrai susėdam į minkšta
suolius pasivaišinti ir pasikal
bėti. Po to vėl tais pačiais ke
liais grįžtame atgal. Gi atos

fotografijų, kai viena jų 619 
psl. atstoja kitas tris. Atren
kant iliustracijas, reikia žiūrėti 
tik jų reikšmės ir estetinio tin
kamumo, o ne skaičiaus. Jeigu 
nėra geros iliustracijos, tai ge
riau visai nedėti jokios. Šitai 
turėtų rūpėti, ruošiant likusius 
veikalo tomus. Pakliuvo kelios 
iliustracijos ir su klaidingais 
užrašais, pvz. 431 psl. tariamas 
Merkinės vaizdas iš lėktuvo 
yra visai ne tos vietos, o 417 

toginė išvyka ir poilsis būtų 
visokeriopai prasmingesni ir 
dvasią labiau gaivinantys, jei 
bičiulių lankymo progomis bū
tų pasidomėta ir pravažiuo
jamų ar pasiektų kultūros 
centrų bei istorinių vietų lan
kymu. Ir ne vien tik nuo lie
tuviško reikalo atsieta prasme. 
Sakysim, skrodžiant senąją 
Pensilvaniją ir užsukant į se
nuosius angliakasių miestelius, 
atrandi tiesiog kone pamirštą 
pasaulį, kuriame kadaise užsi
žiebė pirmieji lietuviškos veik
los žiburiai šiame krašte. Tos 
senos lietuviškos bažnytėlės, 
pakiliuose kalneliuose kapinės 
su archaiškais lietuviškais įra
šais kapų paminkluose, tie se
nosios kartos užsikonservavę 
lietuviai angliakasiai, kokių 
niekur kitur negali užtikti...

Pagaliau ši vasara duoda 
progų ne vien savo akimis 
pažvelgti ir į plačiuosius, pa
saulinius kultūros lobius, lan
kantis Lietuvių kongreso die
nose Washingtone ar Pasauli
nėje parodoje New Yorke, 
kurioje bus ir lietuviams skir
ta diena. Juk ir ta pasaulinė 
paroda nėra vien tik mugė, 
kaip ją kai kas vaizduojasi. 
Norint, šitoje parodoje vienoje 
vietoje galima akivaizdžiai pa
matyti tokių reprezentacinių 
kultūros lobių, jog kitu atve
ju juos pasiekti reikėtų skros
ti kontinentus ir vandenynus. 
Tad ši vasara mūsų atostoginį 
judrumą ir mūsų kultūrinį in
teresą ir mūsų atostogų tra
fareto sulaužymą tiesiog pro
vokuoja.

Tačiau ir nepaslankieji ir 
ramaus pagulėjimo prie van
denų šalininkai gali savas 
atostogas naudingai ir pras
mingai atsišviežinti, pažadinti 
dvasioje kultūrinio intereso il
gesį tokiu lengvai įsigyjamu 
daiktu kaip lietuviškoji kny
ga. Jeigu, važiuojant poilsiau
ti, randama vietos automobi
liuose šaldytuvams ir kitoms 
civilizacijos siūlomiems pato
gumo reikmenims, kodėl taip 
dažnai mūsuose vis dėlto pa
mirštama knyga? Knygų šiai 
vasarai tikrai netrūksta. Čia 
pat premijuotosios “Draugo” 
konkurso knygos, tik ką “Ni
dos” išleistos Aloyzo Barono 
novelės, kitų leidyklų naujie
nos, Broniaus Kviklio kapita
linė “Mūsų Lietuva”, kurią 
perskaitęs, nors ir vasaroda
mas vienoje vietoje, kiekvie
nas jausis apkeliavęs kone pu
sę Lietuvos.

Tad kiekvienam šios vasa
ros atostogos tebūna nekas- 
dienškos, prasmingos, ne vien 
fizinė, bet ir dvasinė atgaiva.

(k. p.)

psl. Gilio vardu pavadintas ne 
Varėnos apylinkės ež. (tokiu 
vardu ežero iš viso nėra; tik 
Daugų apylinkėj yra mažas 
ežerėlis Gylys), bet vienas r. 
Lietuvos ežeras. Ir 488 psl. Dar
sūniškiu pavadintas Kruonis 
(žr. 485 psl.). Nežiūrint šių ke
lių paklaidų ir netikslumų, kny
gos iliustravimas yra daugiau 
negu puikus.

(Nukelta į 3 psl.)
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LAIKE IR GYVENIME

DIDYSIS MINČIŲ SINTEZĖS 
ARCHITEKTAS

Protestantų profesorius gėrisi Šv. Tomu, kurio veikalai 
leidžiami 60-je tomų

Vienas iš pirmaujančių šio 
krašto knygų apžvalgų periodi
nių leidinių — “The New York 
Times Books Review” — birž. 
14 d. paskyrė net trejetą pus
lapių aptarimui naujos šv. To
mo Akviniečio raštų laidos. 
Kas įdomiausia, kad rašo pro
testantų Unįon seminarijos sis
teminės teologijos profesorius 
John Macųnarrie, reikšdamas 
daug simpatijų šv. Tomo filo- 
sofiniai sistemai. Jis pažymi, 
kad, net praslinkus septyniems 
Šimtmečiams, Sv. Tomo mintis 
yra taip plačiai ir rūpestingai 
studijuojama, kaip anksčiau, 

ką įrodo naujas užsimojimas 
HBeisti šv. Tomo “Summa Theo- 
legica” su vertimu į anglų kal
bą ir su atitinkamais paaiškini
mais, sudarant net 60 tomų. 
Kasmet bus išleidžiama po 6— 
8 tomus.

Milžiniškosios laidos 
organizacija

Pagrindinis tos milžiniškos 
taidoB redaktorius yra kun. Th. 
Gilby, O. P., gyvenąs Cambrid- 
ge, Anglijoje. Jam į talką su
kviesta per 50 mokslininkų iš 
įvairių angliškai kalbančių 
kraštų, daugiausia narių to pa
ties ordino, kuriam priklausė 
fr šv. Tomas — domininkonų. 
Šiame užsimojime plačiai daly
vauja amerikiečiai mokslinin
kai, vadovaujami kun. T. O’- 
fitten, a P.

Duodant originalų Šv. Tomo 
tekstą ir šalia jo vertimą, susi
daro vertėjams daugiau gali
mybių parodyti lankstumą, nes 
reikale skaitytojas, domėdama
sis šv. Tomo mintimi, visada ją 
galės patikrinti originaliame 
tekste.

Jau pasirodė 3 tomai
Kiekvienas leidžiamas tomas 

turi įvadą, kuris nusako to to
mo medžiagos vietą visoje “Su
moje”. Paaiškinančios pastabos 
skaitytojui padeda sekti tekstą, 
o svarbesnieji klausimai giliau 
diskutuojami išnašose ar kny
gos gale — priede. Kiekviena
me tome yra terminų žodynė
lis. Taigi ši laida paruošta ne 
vien profesionalams, o ir pla
tesniam skaitytojų ratui.

Jau yra išspausdinti pirmieji 
trys tomai. Pirmąjį redagavo 
kun. Th. Gilbert; šis tomas api
ma šv. Tomo įvadines pastabas 
apie teologijos prigimtį. Ant
ras tomas, redaguotas kun. T. 
McDermott, duoda Dievo buvi
mo įrodymus ir nagrinėja jo 
prigimtį. Trečias tomas, nagri
nėjąs žmogaus gyvenimą pa
saulyje, redaguotas kun. Edv. 
Hffi.

Protestantas apie šv. Tomo 
įtaką dabarty

Prof. Macquarrie pažymi, kad 
tomizmo įtaka pasilieka svarbi. 
Šv. Tomo mokslui “milžinišką 
prestižą suteikė Katalikų Baž
nyčia, skirdama jam privilegi
juotą padėtį”, o taip pat daug 
pasako faktas, kad vadovau
jančių dabarties neotomistų —
J. Maritain ir E. Gilson — įta
ka siekia toli už jų Bažnyčios 
ribų, 6 net ir daugelis nekatali- 
kų mintytojų yra daug kuo 
skolingi Šv. Tomui.

Nauja vizija po barbaru 
sugriauto senojo pasaulio

Prof. Macquarrie atkreipia 
dėmesį j ypatingus laikus, ku
riuose formavosi šv. Tomo 
mokslas: tada, tryliktame šimt
metyje, formavosi naujas pa
saulis iš barbarų sugriauto se
nojo. Jaunuose Europos univer
sitetuose fermentavosi susiker

tančios graikų, maurų, žydų ir 
krikščionių idėjos. Buvo reika
linga gilaus intelekto sudaryta 
sintezė, nauja vizija, kuri galė
tų atnešti pastovumo idėjų pa
saulin ir padėti pagrindą atei
ties santvarkai, šv. Tomas bu
vo pagrindinis tos sintezės ar
chitektas.

Tarp lėkšto racionalizmo ir 
migloto misticizmo

“Jo sukurtoji pasaulio vizija 
gali būti apibūdinta kaip tei
kianti prasmę gyvenimui, ne
sunaikindama jo paslaptingu
mo; jis išvairavo vidurio keliu 
tarp lėkšto racionalizmo ir mig
loto misticizmo, — sako prof. 
Macquarrie. — Jis davė filoso
finę išraišką kai kuriems įsiti
kinimams, ant kurių buvo su
kurta vakarų civilizacija. Kiek 
daug bebūtų reikalinga jo filo
sofija suaktualinimo savo de
talėse, ji pasilieka autentiškas 
vakarų krikščionybės balsas ir 
ta prasme — amžinoji filosofi
ja (philosophia perennis)”.

Prietarų suklaidintos galvos
Prof. Macquarrie pastebi: 

aišku, jokia filosofija negali 
būti jau paskutiniu žodžiu; jo
kia filosofija neturi tiesos mo
nopolio. Ir šv. Tomo sistemos 
kai kurie dalykai, ypač kurie 
rėmėsi anų laikų gamtamokslio 
išvadomis, turi būti visai apleis
ti, tačiau dar kvailesnis daly
kas, sako minėtas profesorius, 
rasti kai kuriuose universitetuo
se filosofijos departamentus, 
kur nuo graikų mintijimo tie-

Šv. Tomas Akvinletis 
Leonardo Baskino skulptūra

šiai šokama prie Descartes, ap
leidžiant viduramžius. Jis kar
toja kun. Fr. Copleston žodžius: 
“Prietarų nesuklaidinta galva 
privalo saugotis dviejų kraštu
tinumų : mąstyti, kad nieko ver
to nebuvo mintyta ar padaryta 
po viduramžių ir, antra, visiš
kai atmesti viduramžius, kaip 
intelektualinį obekurantizmą.

Humanizmas ir religija

Prof. Macquarrie gėrisi tuo 
Šv. Tomo sugebėjimu suderinti 
protą su tikėjimu; džiaugiasi 
ir jo kūrybingumu dailiojo žo
džio srityje, primindamas jo 
sukurtus iki šiol plačiai gieda
mus himnus: “Adoro te devo- 
te” ir “Tantum ergo”. Prof. 
Macquarrie apgailestauja, kad 
humanizmo žodis dabar dauge
lio yra vartojamas atžymėti ne
religinei minčiai; “yra tikro pa
grindo tikėti, kad tikrasis hu
manizmas yra neatskiriamas

Angelas Sargas Lietuvių liaudieB skulptūra

Ar kuris
(Atkelta iš 1 psl.) 

didžiausias vertintojas ir pre
mijų skyrėjas.

Panašių bėdų su premijomis 
yra viso pasaulio literatūroj. 
Pvz. tokie amerikiečiai rašyto
jai kaip Theodore Dreiser, Tho- 
mas Wolfe, John Dos Passos, 
visai negavo Pulitzerio premijų, 
o jokių premijų negavo ir toks 
Scott Fitzgerald ar J. D. Salin- 
ger. Nobelio premijų nėra ga
vę nei Tolstojus, nei Paul Va- 
lery, Stefan George, Maksim 
Gorkis^ Benedetto Croce ar Ro- 
bert Frost. Bet jie yra dideli, 
ir jų raštai bent jau nebloges- 
ni, kad ir už neseniai Nobelio 
premiją laimėjusio poeto, eilia
vusio kelionėj su Palšiu. Pre
mijos malonus daiktas, ypač kai 
jas lydi pinigas. Tačiau sielotis, 
kad kas tada gavo ar negavo, 
yra naivu. Vis dėlto, manau, jos 
reikalingos, tai yra literatūri
nio gyvenimo sugyvinimas ir 
šiokia tokia parama rašytojui.

— Kaip vertinate konkursus, 
juk, berods, juos esate dalyva
vęs?

— Taip, esu laimėjęs penke
tą ir gal net daugiau kartų pra
laimėjęs. Visada po to atsižadu 
dalyvauti, tačiau dažnai vėl ne
iškenčiu, kaip ir tie, kurie ne
iškenčia nestatę už arklius. As
meniškai aš į tai žiūriu, kaip į 
visai įdomų žaidimą, kuriame 
gali laimėti pinigų. Konkursai 
rašytojo neiškelia ir jo nenuže
mina. Kas nori dalyvauja, kas 
nori ne. Konkursuose, manau, 
nedalyvauja daugiausia tie, ku
rie negali pakelti pralaimėjimo 
jausmo. Tai rodo faktas, jog 
lietuvių raštijoj dar nebuvo to
kio atsitikimo, kad kas nors, 
gavęs premiją, jos atsižadėtų. 
Kituose kraštuose yra pasitai
kę ir tokių atvejų. Bet pas mus 
nė kartą negavusieji baisiai ko
vojo, net ligi koktumo žeminda
mi patį rašytojo vardą.

nuo doktrinos, kuri į žmogų 
žiūri santykyje su Dievu; kur 
tas santykis pametamas iš akių, 
ten aptemsta ir išskirtinė pa
žiūra į žmogų kaip asmenį”. 
Prof. Maoquarrie pabrėžia, kad 
ir toliau mūsų gyvenimo vado
vaujančiomis idėjomis privalo 
pasilikti šv. Tomo užakcentuo
tasis protas, tikėjimas, patyri
mas, humaniškumas.

Pagaliau prof. Macquarrie 
džiaugiasi iniciatyva leidėjų, pa
siryžusių šv. Tomo mintį per
teikti 60-je tomų; tuo bus žy
miai “prisidedama prie angliš
kai kalbančio pasaulio religinės 
ir kultūrinės gerovės”.

J. Pr.

kitas...
,Atrodo, kad, dalyvaujant 

konkurse, reikia ruoštis pralai
mėjimui?

— Nereikia verkti pametus, 
nereikia juoktis radus, yra — 
kaip yra. Asmeniškai reikia ti
kėtis to ir to. Vieną kartą daug 
labiau susijaudinau, kai mano 
favorizuojama beisbolo koman
da pralaimėjo, negu sužinojęs, 
kad ant laimėjimo briaunos bu
vęs mano kūrinys nukrito į 
antrą vietą, ir tuo pačiu nieko 
negavau.

— Užsiminus apie beisbolą, 
tektų paklausti, argi beisbolas 
tik atsilikusiųjų ir nieku kitu 
nebesidominčiųjų sportas? Ar 
jo žaidėjų tarpe nematot ir in
telektualiai iškilių žmonių, ar 
beisbolas Jums, kaip rašytojui, 
nenuvagia laiko iš kūrybos ar 
skaitymui skirtų valandų?

— Žinoma, beisbolas yra pra
monė, kelianti džiaugsmą, pini
gus ir ne tiek daug ašarų, kiek 
arklių lenktynės. Amerikiečiai 
kritikai sako, kad yra knygos, 
sukeliančios mūsų susidomėji
mą ir verčiančios diskutuoti ir 
mąstyti apie gyvenimo prasmę 
(lietuviškas pavyzdys — V. Ra
mono “Kryžiai”), o kitos yra 
tik “laikui užmušti”. Taigi, ir 
knygas skaitant, yra laiko gai
šinimas. Nesidomėti beisbolu, 
kuriuo domisi mus priglaudusio 
krašto apie 120 mil. gyventojų, 
būtų priešinga rašytojo paskir
čiai. Rašytojas turi būti inži
nierius, gatvių valytojas, dak
taras, vekselių padirbėjas, be 
abejo, besidomįs viskuo, kuo 
domisi jį supančio krašto — 
Amerikos žmonės. Taigi, kas 
nesidomi tuo, jis negalės atvaiz
duoti tikro, Amerikoje gyvenan
čio žmogaus, nes bus atsiribo
jęs nuo įtakų, kurias sudaro 
beisbolo aistra. Be abejo, kaip 
ir kiekvienoj įmonėj, yra it 
beisbole plačiai prasišvietusių 
žmonių, kaip rašyt. Brosnan, 
metikas Koufax bei ilga eilė 
mokslus baigiančių vyrų, ka
da nors būsiančių įmonių vedė
jais. Be abejo, yra ir visai nie
ku, o tik kamuoliuko kryptim 
tesidominčių. Bet juk visur to
kių yra.

— Jūsų knygoje “Saulės su
grįžimas”, to paties vardo no
velėje keletas veikėjų smuklėje 
save vadina baldais. Jūs pri
klausot šiaurės aukštaičių ra
šytojams, kurių kūryba pasižy
mi plačiais užmojais, sodriais 
vaizdais, nemeluotu nuoširdu
mu. Ne visai retas Jūsų veikė
jas mėgsta sėdėti prie alaus 
stiklo, gurkšnoti ir be pabaigos 
filosofuoti. Tikriausiai ir Va
balninko tradicinis alus atsi
liepia?

— Visi klausimai beveik stu
mia mane j balą. Pasakysiu, 
kad gėrimas yra, kaip yra. Kris
tus vandenį pavertė vynu, o 
yra ir kitokių, pvz. dr. J. Ado
mavičius, kaip aišku iš jo pa
skaitų, tikriausiai tose Kanos 
vestuvėse vyną būtų pavertęs 
vandeniu arba bent jau nuolat 
jo reklamuojama gira. Vieni 
geria, o kiti ne. Manyčiau, kad 
gėrimas iš esmės kenksmingas, 
tačiau be jo tam tikrose aplin
kybėse retas apsieina. Iš ant
ros pusės, vėžio ir širdies ligų 
tyrinėtojai pasisakė prieš ciga
retes, bet ne prieš alų. Taigi, 
šioj vietoj, kalbant apie litera
tūrą, reikia paklausyti ir moks
lininkų žodžio. 0 kol tai įvyks, 
tegu mūsų žmonės kalba įdo
miai net ir alinėse, o tuo pačiu 
ir knygose.

— Esate kadaise pasirašę 
nuosmukio manifestą. Kur yra 
dabar didžiausias mūsų nuo
smukis?

— Be abejo, mūsų banketuo
se ar panašiuose parengimuose. 
Pasitaiko ir laikraščiuose blo
gų straipsnių, bet čia turime 
pasirinkimą, galime jų ir ne
skaityti. Gi parengimuose nepa
siruošę, anemiški, naivūs, be- 
kraujai ir ištęsti kalbėtojai bai
gia visą mūsų parengiminę kul
tūrą užslopinti. Kiekvienas ra- 
šąs dar pagalvoja, ką rašo, ar
ba redaktoriai patikslina, ta
čiau kalbėtojai kalba be pasi
ruošimo, nei rengėjai, nei pra- 
kalbminkai absoliučiai su pub
lika ir su laiku nesiskaito.

— Grįžtant prie literatūros, 
įdomu, kodėl, ilgesnių novelių 
turėdamas, sudėjote į rinkinį

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedą*, Protertrtas 

žparatal-Protesal. Med. ban. 
datai. Bpec. pagalba kojoms 

(Aroh Supports) Ir t. t

Vai. 9-4 Ir »-». težtad. 9-1.
LNBTKOPEDUOS THHC1NTKOB LAB.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES LR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 Weet 68rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 1—0 ▼. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
muitą rus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229. 
Rea. telef. WAlbrook 5-5070

Ros. HE 4-1670
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

8449 So. PuImU Rd. (Oravford 
MMical Bulidtag) TeL LU 5-0446 

Priima ligoniui pagal lusltarimą.
Jai neatsiliepia skambinti MI *-0001

Oftana *148 West Mrd Street
Tai.: PRoopect 8-1717 

■M&s M41 Weat Mth Pinos 
Tet: REpublIc 7-78*8

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nno 1 Iki ■; treč. 
uždaryta. Antrad. Ir paakį, vakarais 
□uo 7 Iki g.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

*801 Wert Mrd Streeet 
Kampa, 68-čloa ir Callfornla 

Vai. kasdien nno S—g vai. rak.
Mt. g—4 vaL 

Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso totai. 474-4943 

Res. WAIbrook 5-8048

DR. C. K. BOBELIS 
lakatų ir šlapumo takų chirurgija 

feL 695-0533 Klgto
425 No. Liberty Street, 

Route 25, Elgta, Illtooi* 
Valandos pagal susitarimą

M. Ofiso HE 4-5849, rea HE 4-M94
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 Weet 71*t Street

Vai.: pirm., kete. 1-4, vakar. 7-9, 
antr.. penkt. 1-1, treč. ir žaM. tik 
susitarus.
M, ofiao HE 4-5758; Rea. HT 5-*996

DR. S. Ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 Weet 51st Street
Bendra praktika ir Alergija) 

Valandos: pirm., antr., ketvlrt 1-9
ral., ponkt 10 ▼. r. iki 0 r. 
Seštad. 10 v. r. Iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarime.
re*, ofiso 7*5-4477; Rea PR 8-4SSO

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 
SPECIALYBĖ — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVTFORD MEDICAL BLDG. 

8440 80. Pillaakl Rd.
Valandos pagal susitarime.

Rea. GI 8-087*
DR. W. M. EISIN-EISINAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
8132 S. Wedzfe Avė., WA 5-2670 

Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 3-0001. 

tik trumputes, net rinkinys išė
jo neperdidelis?

— Mane žavi amerikiečių, 
taip vadinama “Short - Short” 
novelė, todėl ir aš pabandžiau. 
Manau, kad toks žanras reika
lauja iš rašytojo net daugiau 
pastangų, šiais laikais žmogui, 
neturinčiam laiko ir ieškančiam 
trumpo nuotykio, tokios novelės 
gali būti kaip tik labiau priim
tinos. Bet žinoma, ne istorijų 
ilgumas ar trumpumas nusve
ria kūrinio vertę.

Mūsų pokalbį nutraukia svie
dinio išmušimas iš aikštės, 20,- 
000 žiūrovų minia staugia, kau
kia. Daugumai jų beisbolas yra 
neatskiriama gyvenimo dalis. 
Bet mums šį kartą didžiulis 
stadionas buvo ir nuoširdaus

Ofiao HE 4-1414, Rea. RE 7-0887
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Speclalybč akušerija ir moterų ligos 

2454 Weot 71»t Street 
(71-oa ir Campbell Avė. kampai) 

Vai.: kasdien 1—8 Ir 8—8 vai. vak.
Sešt. 12—g v. p. p.

Atostogose iki birželio mrn. 28 d.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS IR VAIKŲ LIGOS 
2737 Wwt 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak.
Seftad. nuo lt Iki 12 valandos. 

Trečiadieniais uždaryta 
Ligonius priima pagal susltarlm* 

WA 0-1017.

Ofiso tol. PR 8-9930
Namu — rea. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOKIA

GYDYTOJA IR CHIRURGU 
VAIKU LIGOS 

10M Wert 68rd Street 
Plrmad., antrad., ketvlrt. ir psnkt 

nuo 11 Iki 1 v. ir nuo 4 iki 7 v. ▼ 
SeMad. nuo 1 Iki 4 vai.
M Ofiso PO 7-6000, reto GA «-7*78

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West 68rd Street
Vai.; kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
Iki 8 vai. Trečlad Ir »e»t. uždaryta.

Telefonas: GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA 

. AKIŲ LIGŲ SPECIALISTO 
PRITAIKO AKINIUS

2422 West Marąuette Road 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
•usltarlmg, llskyrun trečiadienius, už
daryta.
Ofiso PR 8-17*6. Rea. TR 8-0381

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

2300 West Slat Street 
Oakley Medinai Arta

Pirm., antr, ketvlrt. ir penkt. nuo 
2—4 ir 6—9 ir pagal susitarimu.

Ofiso ir buto tel. OLymplc 9-1*81
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero 

Kasdien 10-12 Ir 4-7. Treč. ir žež- 
tad tik susitarus.

Tel. REltance 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8925 West 59th Street 
Vai.: Plrmad. antrad., ketvlrtad Ir 
penkt. nuo 12—4 p. p., 6:80-8-80
vai. vak. šeštad. 12-4 vai., trečlad. 
uždaryta. 
Tel. ofiso ir buto OLymplc 9-416*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—g vai ir 6—g vai. rak.. 

Išskyrus trečiadienius, 
fiežtadtentais 12 Iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGU 
KŪDIKIU IR VAIKO LIGŲ 

SPECIALISTS
MEDICAL BU1LDING

71M South Western Avenue 
Plrmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto. — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto Iki 8 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1188. 
Res. tel. 989-2919.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
Valandos pagal susitarimą

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

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

Vai.: pirmad. Ir ketvlrtad. 1-4 p. p., 
antrad. ir penktad. 6-8 v. v.

Ofiso HE 4-1818, Res. PR 8-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
gpecialybč — vidaus ligos 

2454 Weet 71st Street 
(71-os Ir Campbell Are. 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 CHIRURGĄ 

VIDAUS LIGO8 
10748 S. Micliigan, Chicago 28, D1 

Telef. ofiso: Pulltnan 5-8768 
Narna: Beverly 8-8946 

Prl*m. vai.: kasdien 6-8 v. v., IsM 
1-6 v to e. tosMedtosl — eMarvte 

draugiško pasikalbėjimo litera
tūrinėmis temoĮpis arena.

VL Rmj.U

IŠ ALYTAUS ISTORIJOS

Tarp aukštu. akmenimiT nusėtų 
krantų, smagiai teka Nemunas 
pro Alytaus miestą. Seniau mies
tas buvo dešiniajame, Vilniaus 
krante, dabar centras persikėlė j 
kairįjį, Suvalkijos kr«n*<». Dešinia
jame pasiliko priemiestis.

Kronikos mini Alytaus pilį dar 
Algirdo laikais. 1524 metais Lietu
vos maršalka Jonas Zabžezinskas 
pastatė Alytuje pirmąją bažnyčią. 
1536 metais karalius Žygimantas 
Augustas jos išlaikymui paskyrė 
Alytų su keliais aplinkiniais kai
mais. Vėliau Alytus buvo atiduo
tas karalienei Bdrborai Radvilaitei.

S. Kolupaila (iš Nemuno)

Tel. RE 7-8818
DR. ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
Ofi«M 2659 W. 59th Street 

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 0-8 p.p 
Trečiadieniais ir šeštadieniai* 

uždaryta
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 996-7997

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BPKC. VIDAUS LIGOS 
6159 So. Itamen Aveme 

Valandos: ; 1-9 p. p., 
tiekyru. trečiadieni.

Mtadleniaia 10-6 v. p. p.

^rTal raakuT*
GYDYTOJAS m CHIRURGAS

*867 So. Kedrie

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
SPEO. ORTHOPEDINltS LIGOS 

2745 Weet 69th Street 
Prleted. 8v. Kryžiaus ligonini 

VAL.; Plrmad., antr., ketr., penkt. 
nuo 9 iki 11 y. ryti ir nuo 6-8 ▼. v. 
še*tad. nuo 2-4. Trečiadieihaii ir 
kitu taiku susitarus telefonu.

Telef. REpublIc 7-3990.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis Ir pritaiko nktuiua 

keidia stiklu* ir rifams 
4455 S. Oalifornla Avė, YA7-7381 
1 vai. p. p. Iki 8 v. v. kasdien; trsč. 
uždara; ie#t. nuo 10 v. r.lkl 1 po
piet.

Hea. tei. PR 9-67*0 ,
DR. L SEIBUTIS

Inkstu, pflRlčs Ir šlapumo tabu 
chirurgija

Ofisas: Naujas adresas- 2454 Wem 
7Irt 84. (71-os ir Campbell Aveniu 
kampas), tel. 776-2880; 30 N. Mlchi- 
gan avė. Saite 808, tei. CE 6-7764.

Valandos pagal ' susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Adresas 4255 W. 63rd Street
Ofiso tel. REliance 5-4410 
Res. tel. GRovehill 6-0617 

Valandos: 1-8 p. m. Ir 6-8 p. m.
Penkt tik ’ 1-8 p. p.

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti-

Offiso telef. OLiffaide 4-3890 
Rertd. telef. H AIbrook 5-8099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So, Ashland Avenue 
Bendra praktika Ir specialiai 

chirurgija 
Valandos kiekviena diena 2 — 4 ir 
6—8 vul. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. *eštadl«nlas nuo 9 
v. Iki 6 v. v.

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

LIGOS
Ofisas ir re*. 2652 W. 59th Si.

TeL PRospect 8-13** ar PR 6-6677 
Ofiso vai.: . Pifm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 liet 4 Ir nuo 8 iki g 
v. v. Sešt. 2—4 v. popiet ir kitu tal
ku — pagal susltarlmg.

Of. tel. HE 4-2133; Kanu; GI 8-6195
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Po Vilniaus kraštą, po rytų Aukštaitiją
(Atkelta iŠ 1 psl.)

Daugumas fotografijų mato
mos mūsų spaudoj pirmą kar
tą, daug jų yra gautos visai ne
seniai iš Lietuvos ir vaizduoja 
kraštą 1962—63 metais. Yra 
nuotraukų tikrai retų ir net jau
dinančių, pvz. 73 psl. vilniečiai 
lietuviai lenkų kalėjime, ar 472 
psl. raudančios Pirčiupio mote
rys prie nacių Išžudytų jų gi
minių kapų. Didelis skaičius 
vilniečių lietuvių organizacijų 
(Sv. Kazimiero draugijos sky
rių) ir privačių, Ryto draugi
jos išlaikytų mokyklų fotogra
fijos akivaizdžiai rodo Vilniaus 
krašto liet, tautinį susipratimą, 
kultūringumą ir organizuotą pa
sipriešinimą lenkų okupacijos 
metais (1919—39) vykdytam 
administracinėmis priemonėmis 
lenkinimui. Įdomios, istorinės 
yra ir lietuvių kolonijų Gudijoj 
fotografijos.

SPAUDA
Spauda švari, rašmenys pa

rinkti kiek didesni ir riebesni 
kaip enciklopedijos, ir dėl to 
knyga lengviau paskaitoma. 
Tai ypačiai svarbu tiems, ku
rie turi regėjimo sunkumų skai
tyti. Knygos sulaužymas ir 
iliustracijų išdėstymas yra 
Įprastas, tradicinis. Nejenybių 
mėgėjai gal pasiges kitokio, 
gyvesnio knygos sutvarkymo, 
bet, atsimenant, kad autorius 
gyvena toli nuo leidyklos, o fo
tografas D. Cibas (kuris labai 
daug nusipelnė pritaikęs foto
grafijas knygai jas perfotogra
fuodamas) gyvena dar toliau, 
tai pasidaro aišku, kad kitaip 
sutvarkyti knygą yra nejmano- 
ma.

Korektūros klaidų ir kalbos 
silpnybių yra mažiau, nekaip 
mes esame įpratę jų sutikti 
kitur, ypač periodinėj spaudoj. 
Aprašant Elektrėnus, tekste 
(505 psl.) pasakyta, kad elekt
rinės ir naujo mieBto reikalams 
išskirta apie 200 ha, o 507 psl. 
Elektrėnų fotografijos paaiški
nime nurodoma 2,000 ha. Neži
nia, kuris skaičius teisingas. 
Kadangi prie elektrinės yra su
daryta didelė vandens saugyk
la iš patvindytų trijų ežerų 
(patvenkus Strėvos upę) ir apy
linkėj panaikinti keli kaimai, 
tai atrodo, kad 200 ha yra ko
rektūros klaida, o teisinga yra 
2,000 ha. Trasninkų (ne Tras- 
nykų) incidentas, kurio metu 
buvo nušautas lenkų pasienio 
sargybinis ir kuris buvo lenkų 
ultimatumui pretekstas, įvyko 

ne 1939, bet 1938 m. (437 psl.). 
Pasitaiko ir vietovardžių nęiš- 
lyginimo, pvz. 20 psl. rašoma 
Vyžainis (klaidingai), o 23 psl. 
Vižainis.

Be objektyvaus pagrindo au
torius dabartines Lietuvą ir 
Gudiją vadina tiesiai respubli
komis. Iš tikrųjų tai yra bol
ševikinės “respublikos”,— So
vietų Sąjungos administraciniai 
teritoriniai vienetai, nieko bend
ra iš esmės neturį su tikra res
publikos prasme, kuri suponuo
ja nepriklausomą, demokrati
niais dėsniais besitvarkančią 
valstybę. Bolševikai sugalvojo 
respublikų vardus grynai pro
pagandiniais sumetimais su jų 
sukurtais “parlamentais” (vad. 
aukščiausiomis tarybomis), “mi 

Vilniaus Kalvarijų kalvos ir Kryžiaus kelių stotys, kurias rusai 
pastaraisiais metais nugriovė. (Iš "Mūsų Lietuvos”)

nisterių tarybomis” ir kitomis 
neva demokratinėmis instituci
jomis, kai tikrumoj jos visos 
yra tik Maskvos komunistinio 
diktatoriaus įrankiai vykdyti jo 
valiai. Kadangi visa tai auto
rius gerai žino, paklaidą vadinu 
ne turinio, bet korektūros klai
da.,

Kalbant apie spaudos techni
kinę dalį, tenka paliesti ir že
mėlapius. Autorius šalia įvairių 
žemėlapių lietuvių, rusų, vokie
čių, anglų, prancūzų ir lotynų 
kalbomis, skiriamų istorijos, et
nografijos, kalbos, sienų, ad-

I ministracijos, hidrologijos, že
mės paviršiaus morfologijos, 
miškų, karų su bolševikais 1919 
m. ir su lenkais 1919—20 m. 
temoms, duoda ir dešimties ap
skričių situacinius žemėlapius 
su aprašomomis vietovėmis. Že
mėlapiai nubraižyti tiksliai, 
švariai, darbas atliktas pasigė
rėtinai puikiai. Juos braižė, ma
tyti, prityręs kartografas, ar 
šiaip braižybos specialistas p. 
Alb. Karnius. Tačiau, nežiūrint 
rūpestingai padaryto darbo, jie 
atrodo šiurkštūs, jiems trūksta 
kartografinės elegancijos, lini
jos švelnumo. Ogi tokiais jie 
pasirodo knygoj tik dėlto, kad 
jų originalai, vieton sumažinti, 
buvo padidinti arba palikti ori
ginalaus dydžio, šitaip elgiantis,

joks žemėlapis, gaminamas kli
šės būdu, neišeis dailus. Būtų 
geriau, jeigu vieton tų dešim
ties atskirų apskričių žemėla
pėlių būtų duotas vienas, 
kruopščiai padarytas žemėlapis, 
užimąs visą puslapį ir apimąs 
visą knygos aprašomą Lietuvos 
rytinę dalį. Kad taip galima pa
daryti, rodo hidrografinis že
mėlapėlis 24—25 psl.

APIMTIS IR TURINYS
Po šių kelių pastabų, kurios 

daugiau ar mažiau buvo skiria
mos veikalo išoriniai išvaizdai ir

vidaus technikiniams dalykams, 
prieiname prie pagrindinės jo 
apžvalgos dalies — apimties ir 
turinio.

Visa knyga sudaryta iš trijų 
pagrindinių dalių: Lietuvos že
mė ir žmonės (9—68 psl.), Vil
nija (69—540 psl.) ir Rytų 
Aukštaitija (543—751 psl.).

PIRMOJI KNYGOS DALIS
Pirmoji dalis skirta bendrai 

visos Lietuvos geografinei ir 
istorinei apžvalgai. Kadangi vei
kalas nėra grynai mokslinis, 
bet būdingas laisvu aprašymu 
ir lengvo stiliaus pasakojimais, 
tai šis skyrius tik trumpai pa
liečia Lietuvos geografinę pa
dėtį, vardo kilmę, lietuvius tau
tos ir jos artimųjų genčių ap
gyventus plotus, valstybės te
ritorijos ir sienų keitimąsi am
žių būvyj, žemės paviršių, upes, 
ežerus, klimatą, žemės turtus, 
miškus, gyvulius, archeologines 
senienas, gyventojus, gyvenvie
tes ir jo pabaigoj duodama Br. 
Kliorės paruošta trumpa (16 
psl.), bet labai turininga, aiški 
ir gyvai parašyta Lietuvos is
torijos apžvalga. Šioj dalyj su
telkta daug svarbių žinių, įdo
mių ir žinoti reikalingų faktų. 
Visa tai paremta statistika, 
pvz. vėliausių prof. K. Pakšto 
Lietuvos sienų ir lietuvių gy
venamojo ploto tyrinėjimų duo
menimis, pavaizduota 19 žemė
lapių ir eile gražių fotografijų.

Žinoma, ieškant kaimyno 
akyj krislo, būtų galima kai ką 
užkliudyti, pvz. 31 psl., rašant 
apie mineralines žaliavas, pa
sakyta: “Uolienų sluoksnis, net 
50 m storumo, aptiktas Taura
gės apylinkėse”. Kokių uolienų? 
Arba, 35 psl. gerokai padidin
tas mūsų krašto augalų rūšių 
skaičius. Autorius randa net 
12,000 vaistingųjų augalų, kai 
iš tikrųjų yra iš viso Lietuvoj 
augalų apie 3,000 rūšių, kurių 
tik nedidelė dalis yra vaistin
gieji.

Miškų skyrius kondensuotas, 
bet išsamus, papuoštas gražio
mis fotografijomis. Kitose vie
tose duoti atskirai Rūdninkų, 
Gudų, Alytaus, Labanoro girių 
aprašai, bet gaila, kad nėra 
Baltvyžio girios. Greičiausiai ją 
rasime antrame veikalo tome 
prie Sūduvos ar Jotvos žemių 
aprašo.

Gyvenvietėms skirtame sky
riuje išsamiai aprašoma jų 
(miestų, miestelių, dvarų, kai
mų, kolchozų) rūšys ir kilmė. 
Tai vertingas, originalus įnašas

į mūsų krašto demografiją. 
Pradedama nuo seniausių žino
mų gyvenviečių tipų kaimų ir 
pilių ir baigiama naujausiomis 
— sovietinės vergijos kolcho
zais.

Ši pirmoji knygos dalis, kuri 
sistemingai duoda bendrų visą 
kraštą liečiančių mokslinių ži
nių, užbaigiama panaudotos li
teratūros bibliografiniu sąrašu, 
kuriame išvardinta 280 knygų, 
brošiūrų ir žurnalų straipsnių.

ANTROJI KNYGOS DALIS
Vilniui skirti puslapiai

Antroji ir didžiausioji dalis 
pradedama Vilniumi, kuriam 
skiriama 88 psl. su 98 fotogra
fijomis, miesto planu ir keliais 
žemėlapiais. Gedimino miesto 
vispusiškam aprašymui panau
dota visa, kas ligi šiol apie jį 
žinoma: pradedant Gedimino 
sapno legenda ir baigiant sovie
tine okupacija. Čia pateikta 
daug ir brangios medžiagos. 
Kaip pats Vilnius yra ilgų am
žių savo istorija ir gamtine ap
linkuma nuostabus miestas, 
taip ir jo aprašymas yra ne tik 
vertingas informacijų gausumu, 
bet ir labai patrauklus savo 
stiliaus nuoširdumu, autoriaus

Bronius Kviklys, kai “Mūsų Lietuvon” paruošoje darbo valandos 
neskaičiuojamos.

įsijautimu į jo praeitį, jo bu
vusią didybę, plačiai pasaulyj 
sklidusį garsą, jo tragiškus iš
gyvenimus, sunaikinimą, atsikū
rimą, čia gimusį Lietuvos vals
tybės atstatymą. Iš šio nepa
prastai turiningo aprašo žmo
gus pamatai, koks gražus tas 
mūsų Vilnius savo bažnyčiomis, 
koks brangus jis mūsų širdžiai 
savo tautinėmis šventovėmis, 
koks nuostabus jį supančiais 
upių slėniais, kalnais ir miškais. 
Gal buvo galima išvengti kai 

Trakai 1963 metais

kurių ekzultacinių silpnybių, 
kaip pvz. ši įvedamajame 
straipsny j (81 psl.); “Čia kiek
vienas akmuo lietuviui šventas, 
it brangiausia relikvija, kiekvie
na žemės sauja mūsų brolių - 
seserų krauju bei kieto darbo 
prakaitu per šimtmečius lais
tyta". Toks išpūstas teigimas 
aiškiai netikras ir nesiderina 
su viso veikalo solidžia rimti
mi. Be reikalo autorius Lukiš
kes, Vingį, Žvėryną vadina Vil
niaus priemiesčiais, nes tai yra 
miesto dalys. Tiesą pasakius, 
mūsuose priemiesčio terminas 
neaiškus, pvz. mes buvusieji 
kauniečiai Kauno priemiesčiais 
vadindavome Aleksotą, Vilijam
polę ir net Šančius, nors tas 
vardas jiems tiko tik senaisiais 
laikais, kai Kaunas buvo daug 
mažesnio ploto. Iš tikrųjų Kau
no priemiesčiai yra Garliava, 
Petrašiūnai, Aukštoji Panemu
nė, Raudondvaris, o Vilniaus 
— Naujoji Vilnia, Verkiai, Vala
kampiai, Paneriai, Kirtimai ir 
kai kurios kitos artimos vietos.

Po Vilniaus kraštų
Aprašęs Vilnių fr jo apylin

kes, autorius pasileidžia kelio
nėn po visą jo kraštą. Pirmoj 
eilėj eina Vilniaus apskritis, o 
po jo kitos rytų Lietuvos da
lys.

Autorius didesniąją rytų Lie
tuvos dalį, atseit, Vilnių su apy
linkėmis ir visą sritį nuo jo į 
pietus, vadina Vilnija ir jos ap
rašymui suskirstyme duotas 
skyrius užvardintas I dalimi. 
Šiaurinė r. Lietuvos dalis pava
dinta Rytų Aukštaitija ir jai 
skirta II knygos dalis, nors iš 
tikrųjų tai yra IlI-ji dalis. Toks 
teritorinis suskirstymas nėra 
tikslus, nes jis nesiremia nei 
gamtinėmis, nei istorinėmis, nei 
kultūrinėmis ar etnografinė
mis sąlygomis. Gal būtų buvę 

(Nukelta į 4 psl.)

KRISTIJONAS 
DONELAITIS

RUSŲ IMPERIALIZMO TARNYBOJE

DR. JONAS GRINIUS

Didelių asmenybių sukaktys geros tuo, 
kad jos paskatina mokslo žmones geriau iš
tirti minimų asmenybių darbus ir mintis, 
o eiliniai skaitytojai turi progų praturtėti 
kultūriškai. Panašios prasmės lietuviams 
turi 250 metų sukaktis nuo Kristijono Do
nelaičio (1714—1780) gimimo. Ne vieno dė
mesį patraukė šita proga du leidiniai: Kr. 
Donelaičio paskirtas “Aidų” žurnalo spe
cialus numeris (1964 m. kovo mėn.), kur 
šeši autoriai apie Donelaitį rašo įvairiais 
atžvilgiais, ir beveik tuo pačiu laiku, Vaka
rus pasiekusi L. Gineičio knyga iš okupuo
tos Lietuvos — “Kristijonas Donelaitis ir 
'jo epocha" (Vilnius 1964 m., Lietuvių kal
bos ir literatūros instituto leidinys, 382 
psl.). Apie šią knygą čia ir norisi plačiau iš
sitarti, pasinaudojant taip pat “Aidų" 
straipsniais.

Pirmiausia reikia pasakyti, kad naujoji 
knyga apie Donelaitį,ir jo epochą imponuo
ja savo dydžiu, sutelktos medžiagos gausy
be ir smulkia analize. Tik viena bibliografi
ja knygoj užima 14 puslapių. Joj yra įtrauk
tų knygų ir straipsnių, parašytų nepriklau
somos Lietuvos laikais, kas sovietiniuose 

^leidiniuose reta. Tai pastebėdamas, džiau

giesi. Galvoji: štai, vyras! Išdrįso pralaužti 
sovietinę nemokslišką rutiną.

Bet, geriau įsižiūrėjus į bibliografinį są
rašą, džiaugsmas atslūgsta. Matai, kad ja
me praleistas K. Donelaičio "Metų" leidimas, 
kurį suredagavo J. Ambrazevičius ir iliust
ravo V. Jonynas 1940 metais. Šito leidinio 
grožis lig šiol dar tebėra nepralenktas (jo 
iliustracijomis pasinaudojo taip pat rusai 
savam “Metų” vertimui). Gal dėl to jis ne
minimas, kad nepralenktas? Bet L. Ginei
čio sutelktoj bibliografijoj nėra nė Storas
tos - Vydūno “700 Jahre deutsch - litaui- 
scher Beziehungen", kur daug kalbama apie 
vokiečių - lietuvių santykius Prūsų Lietu
voj K. Donelaičio laikais. Kuo gi L. Ginei
čiui nusikalto Donelaičio tėviškės jaunes
nysis sūnus, taurusis Vydūnas? Tai jau ne 
mokslo, o slaptos klastos ranka bus tuodu 
leidiniu pašalinusi iš bibliografijos. Panaši 
tendencija matyti ir kai kuriuose knygos 
analitiniuose skyriuose.

Ten taip pat matai visą gausybę klau
simų klausimėlių, visą smulkią analizę su 
gausiais vardais bei datomis. Džiaugies ir 
sutinki su L. Gineičio analizuojamais fak
tais, kurie liudija apie domėjimąsi lietuvių 
kalba bei religine lietuvių literatūra Mažo
joj Lietuvoj XVIII amž. Galima džiaugtis 
visu skyrium apie galimas literatūrines įta
kas Donelaičio “Mfctams”. Ten L. Gineitis 
nuodugniai apsvarsto Heziodo “Darbų ir 
dienų", Vergilijaus “Georgikų", James Thom 
šono "The Seasons”, Ewald von Kleisto 
“Der Fruehling", Ch. Gelerto ir kitų gali
mas įtakas Donelaičio "Metams”, prieida
mas išvadą, kad, apskritai, poema įsiderina 
į XVIII amžiaus literatūrinį veidą, bet "tie
sioginių literatūrinių įtakų atžvilgiu Done
laičio Metai originalus kūrinys”. (Tokių 
pačių išvadų prieina ir “Aidų” bendradar

biai J. Tininis ir Alf. šešplaukis.) Po jų vi
sų teisingų analizių atrodo, kad tiesioginių 
įtakų klausimas Donelaičio poemai yra iš
spręstas visam laikui, šitą klausimą nagri
nėjantis L. Gineičio knygos skyrius atrodo 
pats geriausias, nors gera ir visa pirmoji 
knygos dalis apie kultūrinę Donelaičio ap
linką, kur autorius rašo apie posūkį į lie
tuvių kalbą, apie liaudies dainų literatūri
nės vertės augimą, apie dailiosios literatū
ros pradmenų gausėjimą, apie proginius ei- 
eiėraščius Donelaičio epochoj. Taip pat ne
daug ką L. Gineičiui galėtume prikišti, kai 
jis svarsto K. Donelaičio mokslo metus ir 
jo darbą Stalupėnuose ir Tolminkiemy.

Tačiau to negalima pasakyti apie tuos 
skyrius, kur L. Gineitis rašo apie K. Done
laičio asmenybę ir jo “Metų” idėjines bei 
menines ypatybes, čia jis nepajėgia mūsų 
didžiojo poeto atvirai priimti bei esmiškai 
suprasti, o kai kuriais atžvilgiais jį ir jo 
kūrybą iškreipia. Taip. pat silpnas, mark
sistinių prietarų pilnas, rusišką mokslą per
vertinąs skyrius apie K. Donelaičio kūrybi
nį metodą ir jo realizmą. Perskaitęs L. Gi
neičio knygą apie Donelaitį ir jo epochą, 
nuliūsti, kad jos autorius, tiek daug darbo 
įdėjęs — eilutę po eilutės, žodis po žodžio 
perstudijavęs “Metus”, perskaitęs daugybę 
literatūros, — tepajėgė gerai nupiešti tik 
mūsų poeto kultūrinę aplinką, kaip kadai
se pasielgė H. Taine, rašydamas apie grai
kų skulptūrą bei italų renesanso meną. H. 
Taine’o gražiame statiny buvo visko, kas 
tuos menus lietė, bet nebuvo tų pačių me
nų. Ir L. Gineičio knygoj yra visko, kas iš 
toliau ar arčiau liečia K. Donelaitį, bet be
veik nėra tikrojo Donelaičio, kaip moralinės 
ir religinės asmenybės, kokia yra buvęs di
dysis mūsų poetas. Nesupratus arba neno
rėjus suprasti jo asmenybės, liko nesupras

tas ir iškreiptas jo žymiausias kūrinys, jo 
poema “Metai”.

Kodėl šitaip atsitiko? Man atrodo, dėl 
to, kad L. Gineitis nepajėgė atsipalaiduoti 
nuo marksistinių dogmatinių tezių bei ne
turėjo laisvės pažvelgti į K. Donelaitį be 
rusiško imperializmo interesų, kurie mūsų 
poeto gyventas vietas yra išbraukę iš že
mėlapio. Knygoje matyti nemaža simpatija 
Donelaičiui, bet marksistiniai dogmatiniai 
prietarai, pajungti rusiškų grobuonių klas
tai, sužalojo, gaila, didelį L. Gineičio darbą, 
Donelaičio asmenį ir jo kūrybą.

Šie dvejopi varžtai jau matyti “Kristi
jono Donelaičio ir jo epochos” įvade, kur
L. Gineitis kalba apie socialines, politines 
ir kultūrines aplinkybes, kuriose Donelai
čiui prisėjo augti, subręsti ir veikti. Tarp 
šių aplinkybių yra visos Lietuvos didžioji 
nelaimė — 1709—11 metų maras ir badas. 
Išnaikindami daugiau negu trečdalį Mažo
sios Lietuvos gyventojų (apie 125,000 iš 
buvusių 300,000), maras ir badas ten pakir
to lietuvių biologines ir ekonomines šaknis 
beveik taip, kaip II-sis pasaulinis karas.

L. Gineitis 1709—11 m. didžiąją nelai
mę pamini kaip pretekstą Prūsų Lietuvos 
kolonizacijai svetimtaučiais, bet jis nedrįs
ta pabrėžti šitos rykštės nei lietuvių kraš
to ištuštėjimo tikriausiai todėl, kad skaity
tojui nekiltų prisiminimas apie panašų Prū
sų Lietuvos ištuštėjimą dėl rusų komunis
tų invazijos per II-jį pasaulinį karą. TieBa, 
L. Gineitis galėtų teisintis, kad K. Donelai
tis juodojo maro ir bado metais dar nebuvo 
gimęs, o savo “Metų” poemoj” apie minėtas 
nelaimes nerašė. Bet toks pasiteisinimas 
nepriimtinas. Juk L. Gineitis rado reikalo 
per kelis puslapius kalbėti apie J. Šulco 
(Schulz) verstas kelias Ezopo pasakėčias, 
kurios buvo išspausdintos prieš marą ir Do

nelaičio gimimą. Antra, maro ir bado pa
sėkos buvo tokios didelės, kad jos vargino 
Prūsijos lietuvius per kelias dešimtis metų, 
kada K. Donelaitis jau gyveno ir veikė.

Viena minėtos rykštės pasėkų — Prūsų 
Lietuvos kolonizacija svetimais ateiviais — 
Salzburgo ir Hannoverio vokiečiais, šveica- 
riečiais, prancūzų hugenotais ir kitais. L. 
Gineitis rašo, kad "kolonizacija suvaidino 
pražūtingą vaidmenį: ji didele dalimi nu
lėmė lietuvių, kaip tautybės, likimą Rytų 
Prūsijoj”. Tai gryna teisybė. Bet neteisybę 
L. Gineitis rašo, kai mėgina kolonizacijos 
neigiamas įtakas sušvelninti, sakydamas, 
kad įtampa tarp lietuvių ir atvežtų kolonis
tų pažadinusi tautinę sąmonę, prigimtinės 
žmonių lygybės idėją, kad kolonistų įvai
rios konfesijos sudariusios sąlygas “atsi
rasti tam tikram liberalizmui bei skepticiz
mui gausių viena kitai priešingų tikybinių 
sektų atžvilgiu". Tai reiktų įrodyti doku
mentais. Be jų L. Gineičio teigimai gal būt 
naudingi marksizmui bei rusiškam imperia
lizmui, bet neveda prie Donelaičio ir jo 
“Metų’’ supratimo.

K. Donelaitis buvo priešingas Prūsų Lie
tuvos kolonizacijai ne tik dėl svetimų atei
vių įvestos girtuoklystės, apie kurią L. Gi
neitis rašo: “Šį neigiamą procesą su mums 
suprantama širdgėla pavaizdavo Donelaitis 
“Metuose”, šitokio posakio permaža. Iš pa
ties Donelaičio poemos galima nesunkiai 
pastebėti, kad mūsų poetas kolonistų grės
mę suprato plačiau — ūkiškai, tautiškai, 
morališkai ir religiškai. Kadangi L. Gineitis 
kolonizacines pasėkas lietuviams sumenki
na arba nutyli, reikia mums čia pasišaukti 
Donelaičio poemos liudijimų.

Kad poetas turėjo galvoj ūkinę kolonistų 
grėsmę savo būrams lietuvninkams, maty-

(Nukelta į 4 psl.)



4 DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. birželio mėn. 20 d.

PO VILNIAUS KRAŠTĄ...

Abromiškių dvaro grafų Platelių koplyčia Sabališkių kaimo kapi
naitėse, Trakų apskr., Vievio apylinkėse, 1962 metų nuotrauka. 

(Iš “Mūsų Lietuvos”)

mums gerai žinomas vilnietis 
kovotojas ir gabus žurnalistas 
Jeronimas Cicėnas savo puikioj 
knygoj “Vilnius tarp audrų”. 
Šios abi Br. Kviklio ir J. Cicė
no knygos yra nesugriaunami 
Vilniaus krašto lietuviškumo 
liudytojai - paminklai. Tai ne
paprastai vertingas dokumen
tinis ginklas eventualioj atei
ties diplomatinėj kovoj su ga
limais pasikėsintojais j mūsų 
sostinę. Lygiai gerai dokumen
tinė medžiaga panaudota iš 
prof. Mykolo Biržiškos, pasira
šiusio Šėmiu, knygos “Vilniaus 
Golgota”. Kai skaitai apie viso 
Vilniaus krašto lietuvių kančias, 
skriaudas, neteisybę, kurias jie 
turėjo išgyventi per 20 lenkų 
okupacijos metų, tai atrodo ne
tikėtina, jeigu tai nebūtų fak
tai, kad krikšičoniškosios Len
kijos vyriausybė ir bažnytinė 
hierarchija galėjo taip skriausti 
savo valstybės piliečius ir tos 
pačios Motinos Bažnyčios vai
kus polonizacijos priemonėmis. 
Matyti, kad ta pačia poloniza
cijos misija, lyg kokia karštli
ge, lenkai sirgo ir senovėj — 
Lietuvos ir Lenkijos sutartimis 
sukurtos sąjungos pradžioj. Tai 
turint dėmesy, lengva suprasti, 
kodėl anuomet (XIV a. pabai
goj), lietuvius krikštijant, bu-

Įsigykite "STAINLESS STEEL" komplektą
DABAR Pasiūlymas galioja tik iki birželio 30 d.

(Atkelta iš 3 psl.).

geriau visą I veikalo tomą pa
vadinti Rytų Lietuva. Jeigu Vil
nija vadiname Ašmeną, tai ko
dėl ja nevadinti Švenčionių? 
Tačiau iš viso vienoks ar kitoks 
skirstymas neturi realios reikš
mės.

Ši knygos dalis yra didžiau
siai ji sudaro per 63% visos 
knygos apimties ir apima di
džiąją mums įprasto vadinti 
Vilniaus krašto dalį. Prie jos 
pridėję iš Rytų Aukštaitijos 
Švenčionių apskritį, gauname 
įdomiausią veikalo dalį. Tai pa
grindinė ir svarbiausia viso vei
kalo dalis. Ji mums įdomiau
sia ir mieliausia, nes joje mes 
pamatome kaip ant delno visą 
Vilniaus krašto grožį su jo kal
nais, ežerais, miškais, su upė
mis ir jų slėniais; mes pamato
me jo lietuvišką kultūrą su mo
kyklomis, draugijomis, skaityk
lomis; pamatome jo katalikiš
kumą su puikiomis bažnyčio
mis, didelėmis parapijomis; mes 
sužinome, kiek daug ir kaip iš
tvermingai vilniečiai kovojo su 
okupantais maskoliais ir len
kais dėl lietuvybės ir lietuviš
kos bažnyčios. Pro mūsų akis 
pralekia kaip ekrane šimtai lie
tuvių vilniečių kovų, kančių,

pasiaukojimo, idealizmo vaiz
dų; aprašyta daugybė atsitiki
mų, liudijančių jų drąsų pasi
priešinimą okupantams, jų iš
tvermę, jų laisvės troškimą. 
Šioj knygos dalyj yra dalykų, 
kuriuos prieiš 10 metų aprašė

vo sėjama ir lenkybė. Kiek lie
tuviai, sukūrę savo didžiulę vals 
tybę, nė nebandė prijungtų 
kraštų lietuvinti, tiek lenkai vi
sur ir visada pasižymėjo polo
nizacijos agresyvumu.

(Bus daugiau)

Pirčiupio kaimo (Trakų apskr.) moterys rauda prie nacių nužu
dytų savo artimųjų kapų. (Iš “Mūsų Lietuvos”)

PLACE SERVICE
TO SAVERS

S PIECE

DOVANOS TAUPYTOJAMS
Kviečiame pradėti taupymo sąskaitą su tiktai maža pinigų 

suma, ir įsitikinti mūsų bendrovės saugumu ir mokamu pelnu 
Jūsų indėliams.
DABARTINIU LAIKU EINA “STAINLESS CLUB” VAJUS 
įsigyti šakučių, peilių ir šaukštų komplektą. Taupytojai padė
dami $100.00 ar daugiau į taupymo sąskaitą, pradžiai gaus 
veltui vieną komplektą. Toliau galite įsigyti daugiau lėtų, 
vomis sąlygomis.
DIVIDENDAS MOKAMAS UŽ SUTAUPĄS KAS 90 DIENŲ

' SAVE' PAY ’ YOU receivĮ'
$100.00 Nothing lst plece setting

. ’ 25.00 $2.25 2nd place setting . .
25.00 2.25 3rd plece setting
25.00 2 25 4th plece setting
25.00 2.25 5th plece Setting ,
25.00 2.25 6th plece setting
25.00 2.50 4piece completer sėt
25 00 400 4 piece hostess sėt
25.00 2.25 6 Icedtea spoons
25.00 3.25 6 teaspoons
25.00 500 Mahogany finished chest

$350.00 $2725 50 pieces in handsome chest

ANT INVESTMENTŲ DIVIDENDAI YRA PRISIUNČIAMI ČEKIU Į NAMUS KETURIS SYKIUS PER METUS. 
W ŠIAS SĄSKAITAS REKOMENDUOJAME PENSIONIERIAMS7 KURIE GYVENA IŠ NUOŠIMČIŲ.

KRISTIJONAS 
DONELAITIS

RUSŲ IMPERIALIZMO TARNYBOJE

(Atkelta iš 3 psl.).
ti iš šaltyšiaus - seniūno Pričkaus, kuris 
dažnai atstovauja Donelaičio mintims. Be
verkiantiems mirusio gerojo “amtsroto” bū
rams Pričkus primena mesti dūsavimus ir 
žiūrėti ūkiškų darbų, sakydamas:

O kas bus paskui, kai jau gyvent nederėsim 
Irgi karaliui, kas mums reik, atlikt negalėsim ? 
Ūkius mums atims ir nešt lieps ubagų krepšą.

Šitoks nusilpusių lietuvių šeimų mėtinėji- 
mas iš geresnių ūkių buvo kolonizacijos me
tais, kai Donelaitis buvo jaunas.

Dar labiau skaudina širdį mūsų poetui 
svetimų kolonistų įkurdinimas Lietuvoj 
tautiniu atžvilgiu. “Metų” poemoj pavyz
dingieji senieji būrai dėl to dejuoja ir pro
testuoja. Antai, išmintingajam Seimui, ku
ris nekartą dėsto poeto mintis, atrodo, kad 
kolonistai Lietuvą okupavo;

Ak’’, tarė Seimas, “jau koktu su mūsų gadyne, 
Kai jau šveisteris ir prancūzas Lietuvą gavos

Dar griežčiau prieš kolonistus stoja Lau
ras, sakydamas:

Tu, prancūziškas žioply, su šveisteriu storu, 
Ir kas dar daugiaus susibastėt Lietuvą vargint, 
Kas jums liepė mus ir žmones mūsų paniekint f 
Ar negalėjot ten pasilikt, kur jus nuperėjo 
Ir varles bei rupuižes jus ėst pamokino?

Ar L. Gineitis šitokių protestų nenorėjo 
aiškiai pastebėti, ar negalėjo parašyti dėl 

rusiškų “amtsrotų” cenzūros, sunku mums 
atspėti; tačiau jis turėjo bent pasakyti, kad 
Donelaičio laikais Prūsų lietuviai svetimųjų 
invaziją pergyveno skaudžiau, negu mes da
bar galim įsivaizduoti. Tada ateivių įsibro
vimas reiškė ne tik kolonistams įprastą 
aroganciją ir svetimą kalbą. Jie rėžė lietu
viams per akis dar skirtingais valgiais, dra
bužiais, pramogomis, pažiūromis į darbą 
bei religines pareigas. Šitokius skaudžius 
reiškinius moraliniu ir tautiniu atžvilgiu 
Donelaitis nekartą prisimena savo “Metų” 
poemoj. Tai pasako, kad ir šitokios eilutės:

Ak! kur dingot jūs, barzdotos mūsų gadynės, 
Kai lietuvninkės dar vokiškai nesirėdė 
Ir dar vokiškus žodžius ištart negalėjo. 
O štai dar negana, kad vokiškai dabinėjas, 
Bet jau ir prancūziškai kalbėt prasimanė. 
Taipgi bezaunydamos ir darbą savo pamiršta .

K. Donelaičio , ir jo būrų patriotizmas ne
buvo rasinis. Kaip dera krikščionims, jis 
buvo suprantamas kaip moralinė vertybė 
greta kitų, kurias kolonistai Lietuvoj grio
vė. Lietuviai Prūsuose buvo autochtonai, 
prisirišę prie savo žemės ir sodybų, o ko
lonistai užėmė maro ir bado metais išmiru
sių ar nusilpusių lietuvių geriausias sody
bas ir jų nebrangino. Lietuviai apskritai 
buvo darbštūs ir tvarkingi, o kolonistai daž
nai darbo nemėgo, reikalavo privilegijų ir 
jų gaudavo, o iš ramių lietuvių tyčiodavosi.
L. Rėzos liudijimu lietuviai stiprių svaiga
lų nevartojo ir temėgo tik savo namines 
pramogas. Kolonistai Prūsų Lietuvoj tuo
jau įveisė smukles, kur ruošdavo svaigias 
pramogas, kuriomis pradėjo sekti ir lietu
viai. Daugelis kolonistų buvo atvykę į Lie
tuvą neva dėl religinės laisvės, tačiau reli
gines pareigas praktikoj dažnai atlikdavo 
menkai. Jie tuo piktindavo lietuvius, pamal- 
džiuosius pietistus ir dar labiau nuoširdų 
pietistą ir krikščionį Donelaitį.

Dėl užplūdusių kolonistų blogų pavyz
džių kilo tarp lietuvių demoralizacija ir pro
testai. Šitą demoralizaciją L. Gineitis savo 
knygoj trumpai pamini, bet jos su Donelai
čio "Metų” poema nesusieja. Tai žymus trū
kumas jai suprasti, nes pastoriui Donelaičiui 
lietuvių būrų dorovinis ir religinis stovis 
buvo svarbiausias. Tai matyti iš daugelio 
"Metų” vietų, kur padorieji būrai dejuoja 
dėl to, kad “viežlybums tuojau į nieką pa
virto”, kad “lietuvninkai su vokiečiais su
simaišė”, kai

Vokiečiai lietuvninką per drimelį laiko, 
O prancūzpalaikiai, į jį žiūrėdami šypsos... 
Viežlybus lietuvninkus išpeikt nesigėdi.

Arba Seimas skundžiasi svetimųjų įtaka:
Rods, ir tarp lietuvninkų tuls randasi kiaulė, 

Kurs lietuviškai kalbėdama, šveisterį peikia, 
O tiktai ir pats kaip tikras šveisteris elgias

Tas pats Seimas lietuvių demoralizaciją dar 
šitaip vaizduoja:

Ogi dabar, želėk Dieve! tik gėda žiūrėti, 
Kad. lietuvninkai, prancūziškai pasirėdę, 
Į bažnyčią vos išgirst ką kyšteria galvas, 
O paskui tuo žaist ir šokt į karčiamą bėga. 
Taip po tam keli tarp jų, aklai prisimaukę, 
Būriškai bei kiauliškai tuo pradeda zaunyt... 
Ir girti kits kitą prie galvos nusitvėrę, 
Nei razbaininkai ant aslos vemdami tąsos, 
Kad vėmalai per visą karčiamą teška.

Protestai prieš atneštą demoralizaciją 
“Metų” poemoj skamba stipriai tur būt dėl
to, kad jie nebuvo tik vieno Donelaičio bal
sas. Dėl to jaudinosi šviesenieji būrai ir lie
tuviškų parapijų pastoriai - klebonai. Jų 
žymi dauguma nuoširdžiai palaikė lietuvius, 
kuriuos prūsiška valdžia buvo pasmerkusi 
vokiškai asimiliacijai. Tai pripažįsta ir L. 
Gineitis, rašydamas, kad net vokiški pasto
riai “per ilgus metus iš tikrųjų susigyveno 
su lietuviais valstiečiais ir nesavanaudiškai 
priešindavosi valdžios ir bažnytinės vyriau

sybės asimiliacinei politikai”. Tačau pasakęs 
teisybę, (kad net vokiški pastoriai nesava
naudiškai užtardavo kolonizacijos naikina
mus lietuvius), L. Gineitis tuoj pat stengia
si savo mintį sugriauti, teigdamas ,kad tie 
pastoriai stengėsi “išsaugoti pelningas pa
rapijas savo vaikams, mokantiems lietuvių 
kalbą”. Gal būt, kad ir šitokių pastorių pa
sitaikydavo, bet jų didžiumos prolietuvišku- 
mo negalima aiškinti savanaudiškais moty
vais pagaj marksistinę tezę.

Žinoma, pastoriai rėmė lietuvių kaimie
čius daugiausia moraliniais ir religiniais 
motyvais, nes atitrūkimas nuo senųjų tra
dicijų, keičiant tautybę, yra susijęs su mo
raliniu nuosmukiu. Iš gyvenimo praktikos 
vokiečių kilmės klebonams buvo aišku, kad 
tautinis renegatas lengviau tampa religiniu 
ir' doroviniu renegatu, nes ištikimybė pri- 
gimtajai tautybei remiasi ištikimybę mora
liniams principams ir Dievui. Kitap nebūtų 
galima išaiškinti Prūsų Lietuvos kunigų ne
savanaudiškumo, rūpinantis lietuvių religine 
literatūra, tobulinant lietuvių rašomąją kal
bą, mėginant pagaminti lietuviams pasau
lietiškos literatūros, kaip Eizopo pasakė
čios J. Schulzo verstos lietuviškai, smerkiant 
vokiškų ponų puikybę prieš lietuvninkus, 
kaip tai smerkė A. F. Schimmelpfenigis ei
liuotame įvade į Biblijos lietuvišką 1755 m. 
vertimą. Šitame sąryšy tėra visai supranta
mas Donelaičio garsesnis, aistringesnis ir 
vaizdesnis protestas prieš koloiūstų ir dva
ro ponų vokiečių demoralizuojaijčius pavyz
džius, kurie smerkiami "Metų” poemoj. Ne
norėdamas atvirai pažvelgti į pastorių reli
ginius bei moralinius rūpesčius ir pastangas 
Prūsų Lietuvoj, L. Gineitis užsidėjo sau 
raudonus akinius, kurie sukliudė geriau su
prasti K. Donelaitį ir jo karšto įkvėpiimo vi
dinius motyvus.

Viena spalva matyti taip pat tose L. Gi

neičio knygos vietose, kur paliečiami pa
saulėžiūriniai ir literatūriniai skirtumai Do
nelaičio laikų Vokietijoj. Tiesa, jis pamini, 
kad tada Karaliaučiaus universitete prasi
dėjo idėjinė kova tarp šviečiamojo amžiaus 
racionalistų ir krikščionių, kuriuos Gineitis 
vadina scholastikais. Jis nurodo, kad K. Do
nelaitis buvo pasidavęs pietizmo įtakai, ta
čiau plačiau nepaaiškina, nei kas buvo pie
tizmas, nei kokius nuomonių skirtumus jis 
buvo sukėlęs Prūsų Lietuvos pastoriuose, 
kaip tai nurodo Al. Vaškelis "Aiduose”. Iš 
to straipsnio matyti, kad Donelaičio "Me
tams” pietizmas turėjo daug didesnės įta- * 
kos negu senovės klasikų, pseudoklasikų 
racionalistų ir kitų literatūriniai pavyzdžiai.

Jų teisėtai ieškodamas, L. Gineitis ne
kartą sumini G. Lessingą (1729—1781) ir 
Fr. Klopstocką (1724—1803). Tiedu vokie
čių rašytojai buvo Donelaičio amžininkai, 
atstovavę skirtingom pasaulėžiūrinėm švie
čiamojo amžiaus srovėm. Lessing savo dra
moj "Nathan de Weise” išreiškė racionalis
tines idėjas, plūstančias iš Prancūzijos, o 
Klopstocko “Messijo” poemai nemažos įta
kos turėjo anglų puritono Miltono “Praras
tasis Rojus”. O anglų puritonizmas buvo 
labai veikė Prūsų Lietuvą, ypač K. Done- 
siogiai veikė Prūsų Lietuvą, ypač K. Done- ** 
laitį. Todėl nėra abejonės, kad mūsų poetui 
Fr. Klopstocko “Mesijo” nuotaikos ir idėjos 
buvo artimesnės negu laisvamanio Lessingo. 
Tiesa, L. Gineitis nurodo, kad Klopstockui 
nebuvo svetima gamtinė poezija, kad jo 
“Messijo” trys pirmosios giesmės, išspaus
dintos 1748 m., turėjo Vokietijoj didelį pa
sisekimą, kad savo poemoj Klopstockas 
vartoja gramatikiniam kirčiui pritaikytą 
hegzametrą, kokį Donelaitis anksčiau taikė 
savo pasakėčioms ir vėliau “Metų” poemai.

(Bus daugiau) ~



L. Tolstojaus ir R. Rollando 
giminiškumas

Dr. Elenos Tumienės paskaita kultūros klube

Neeiliniu Los Angeles lietu
vių kultūrinio gyvenimo įvykiu 
tenka laikyti daktarės Elenos 
Tumienės paskaitą Los Ange
les Lietuvių kultūros klube. Bir
želio 13 d. kultūros klubas su
rengė pirmąjį (po ilgesnės veik
los pertraukos) susirinkimą.

Gausiai susirinkusiųjų dėme
sio centre buvo filosofijos dak
tarės Elenos Tumienės paskai
ta. Apvainikavusi lyginamosios 
literatūros studijas Pietinės Ka
lifornijos universitete (U. S. C.) 
doktoratu, prelegentė pasirinko 
paskaitai supažindinimą klausy
tojų su savo doktorato tema: 
Levo Tolstojaus romano “Ka
ras ir taika” ir Romain Rollan
do romano “Jean Christophe” 
giminiškumas.

Paskaitos įvadui prelegentė 
pateikė bendrus lyginamosios 
literatūros esmės bruožus ir pa
saulinės literatūros sąvoką, ku-

SIUNTINIUS J LIETUVA, 
TAIP PAT IR MAISTU 

SIUNČIA
Licenzijuota lietuvių jm-ong regis

truota U.S. Depart. of Justice 
COSMOS PARCELS EXPRESS 

Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS 

SERVICE
3912 S. HiilsU-d, Chicago 8, III. 

Tel. CA 5-1304
2430 W. «» Mt. Ir 2(103 W. 0» St., 

Chicago 20. III.
Tel. — WA 5-2737 

DIDELIS PASIRINKIMAS me
džiagų ir vlaų kitų Lietuvoje pa
geidaujamų prekių PAPIGINTO
MIS KAINOMIS.
Akordeonai, siuvamos mašinos, 
skalbimo mašinos, automobiliai, 
motociklai, pianinai Iš Europos 
ir Sov. Sąjungos sandelių.
Vedėjai: Edv. Ir Vyt. Žukauskai

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiini
TAISOME

RADIJUS & TELEVIZIJAS 
Teisingai ir pigiai

J & T RADIO-TV
4832 W. 14th St. Cicero, m.

Tel. 803-4666
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

M O V I N G
Apdraustas perkraustyma 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
MIS S. Lituanica Avė. 
Tel. FRontier 0-1882

riai šiuo atveju priklauso nag
rinėjamieji kūriniai.

Epinis literatūros kūrinys, 
kuris suima savin epochos žy
mes, žmogaus prigimties visuo
tinumą ir formos tobulumą, daž
nai išeina iš nacionalinės lite
ratūros ribų ir tampa pasauli
nės literatūros veikalu. Pasau
lio žmogus sutapatina save su 
pasaulinės literatūros herojais, 
jų idėjiniu bei psichologiniu tū
riu. Išskyrus iš paskaitos te
mos pasaulinės poezijos krite
rijų, paskaita buvo sukoncent
ruota ties tais dviem epinio 
grandioziškumo romanais.

Puikus prelegentės dėstymas, 
žinių bagažas, laisvas tų sudė
tingų, mokslinių mozaikų per
teikimas tuoj surado šiltą kon
taktą su auditorija ir išlaikė tą 
susidomėjimą per visą paskai
tą.

Tolstojus ir Rollandas paliko 
didžiuosius rėžius, gilias vagas 
savo bendralaikių mąstysenoje, 
forminiame epinio romano vys
tymesi, modernaus epo perkė
lime į literatūrą. Didžiuliai tų 
romanų vertinimo veikalai nu
šviečia juos įvairiopais aspek
tais. Prelegentė davė kruopš
čią tų romanų analizę, milžiniš
ką tų autorių vaizdavimo prie
monių skalę bei nuostabiai gilų 
žmogaus prigimties pažinimą. 
Veikalų istoriosofinis gylis, kas
dienybės santykis su istorija ir 
istoriniu herojum, buities ir bū
ties santykiavimas žmogaus 
prigimtyje, žmogus kaipo mik
rokosmas ir makrokosmas sa
vo seklume ar idėjiniame tūry
je ir kt., tai yra tie aspektai, 
kurie, nagrinėjant tuos epochi
nius ir grandiozinius romanus, 
stebina ir parbloškia skaitytoją.

Lygindama Tolstojų ir Rol- 
landą, dr. E. Tumienė išvystė 
savitą kriterijaus metodą, ji 
rado naują bruožą, kuris nebu
vo paliestas lyginamoje litera
tūroje. Ji nustatė etninę tų vei
kalų tapatybę. Kaip didelės 
upės, rėžiančios Europos kon
tinentą, skalaujančios daugio 
kraštų krantus, taip šie du vei-

Regina Matuzonytė - Ingelevičienė Suki, suk ratelį...

kalai vienija ar kontrastuoja 
daugį generacijų ir tautų. Eu
ropos Rytų ir Europos Vakarų 
pasauliai, epochos dvelkimas 
šių grandiozinių epinių romanų 
rėmuose tapo naujiesiems lai
kams tuo, kuo buvo klasiki
niam pasauliui Homero “Ilia
da”. Taikydama savo nagrinė

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRosp. 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS
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.

jimui ir išvadoms etninę pre
misą, dr. E. Tumienė pastatė 
Tolstojaus ir Rollando veika
lus į naują šviesą. Už tą įdomų 
lyginamosios literatūros pratur
tinimą mūsų mokslininkei gar
susis Pietinės Kalifornijos uni
versitetas ir suteikė filosofijos 
daktarės titulą.

Antroje susirinkimo dalyje 
rašytojas ir kritikas Juozas Ti- 
ninis tarė žodį apie Elenos Tu
mienės poeziją. Imdamas pa
grindu jos eilių rinkinį “Kara
liai ir šventieji”, subtiliu poeti
nio kraičio vertinimu pranešė
jas nurodė poetės E. Tumienės 
kūrybinį dėmesį beveik nelies
toms mūsų poetikoje temoms: 
lietuvės heroika.

Paklausimuose po paskaitos 
buvo iškelta įdomių momentų: 
ar gali būti patenkinti pasauli
nės literatūros veikalo kriteri
jai, taikant juos mūsų literatū
ros veikalams? ar nėra mūsų 
iteratūra suvaržyta pasauliui 
neįkandoma mūsų kalba (netu
rint vertimų į plačiai skaito
mas kalbas) ? buvo tvirtinama, 
kad ir mūsų raštijoje (prozoj 
ir poezijoj) yra kūrėjų, nema- 
žesnio diapozono, kaip Nobelio 
premininkai?

Klubo susirinkimas baigtas 
laisvais pašnekesiais prie tra
dicinės kavutės. Veiklai lėšas 
klubas surenka iš knygų lote
rijos. Kitas klubo susirinkimas 
su jau pramatyta įdomia pro
grama įvyks rudenį.

Koresp.

Vieton tingėjimo ir ydų, kurios 
tave daro nelaimingą, griebkis 
darbo ir dorybių, ir sulauksi pa
sisekimo, nebesišauksi dangaus, 
maldaudamas, kad išgelbėtų tave 
iš blogumų, nuo kurių vaistus ne
šiojiesi patsai.

—Aristotelis

SUTAUPYKITE NUO $500 IKI $1OOO 
ANT NAUJO AR VARTOTO AUTO!

Balzekas Motor Sales, Ine 
4030 Archer Avenue, Telef.: VIrginia 7-1515 

CHRYSLER - Imperial — PLYMOUTH - Veliant — BARACUDA
300 gerų vartotų automobilių. Labai nužemintom kainom. Galima pirkti be pinigų. 

Didžiausia ir teisingiausia Autcųnobilių įstaiga Amerikoje
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CIZ I D’G SELF O IV I ■ ^SERVICE

Liquor Store
5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

JUNE — BIRŽELIO 18, 19, 20 D. D.

CHAPOULIE 185 MONTH OLD 
IMPORTED BRANDY Fifth $4.79

STOCK 10 YEAR OLD V.S.O.P.
IMPORTED BRANDY Full ųuart $4.98

CUSENIER IMPPORTED THREE STAR
COGNAC Fifth $3.98

GECAIN ALCOHOL 190 Proof C. S. P. Fifth $4.89
CINZANO VERMOUTH, Dry or Sweet Fifth $-|.39 

Imported

OLOSE OUT 1959 & 1961 VINTAGE
ASSORTED GERMAN WINES Fifth .980

SICILIAN GOLD IMPORTED MANDORCREMA
Cremovo, Crema Caffe, or Strawberry Fifth $2-49

MARASKA PEAR KRUSKAVAC
LIQUEUR

IMPORTED POLISH KRUPNIK 
or (Wisniowka Cherry Cordial)

Ftfth $4.98

Fifth $4.79

HEINEKEN, WURZBURGER or LOWENBRAU BEER
Oase of 24—12 oz. Bottles Case $7-95

* —

Du kiemai automobiliams pastatyti 

veltui. Į vieną galima įvažiuoti iš 

VVestern Avė., o kitas užpakaly namo.

A N D L 0 A N 

ASSOCIATION

Duodame paskolas namams pirkti, statyti naujus namus arba perfi- 
nansuoti jūsų seną paskolą naujai susidariusioms jūsų sąlygoms. Atsi
minkite, kad Chicago Savings labai lengva pasiekti telefonu ir pasiteirauti 
apie mūsų sąlygas. Dar geriau atvykti asmeniškai ir gauti nemokamą pa
tarimą iš geriausio šios srities specialisto.

Svarbu pasirinkti vietą pinigams taupyti, bet dar svarbiau pasirink
ti vietą, iš kurios gali finansuoti arba gauti paskolas savo namams ar 
apartamentui. Kviečiame bet kada užeiti, būsite nuoširdžiai sutiktas!

HANDY 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.-12:30 P.M.

Marguette Parke - - Amerikos Lietuvių Sostinėje
6245 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO 36, ILLINOIS GRovehill 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 
geriausias patarnavimus mūsų taupymo ir skolinimo nariams, 
ir siekiame visada būti stiprūs finansiškai. Chicago Savings

bendrovė per visus 40 savo gyvavimo metų visuomet yra iš
mokėjusi savo taupytojams pilną taupomą sumą ir mokėjusi 
ne mažesnius, kaip 3% dividendus.

Šios bendrovės vadovybė ir šiandien tęsia tą pačią atsar
gią, bet protingą administravimo politiką, kuri apsaugo Jūsų 
santaupas ir neša gerus dividendus.

Current Dividend 
on Investment 

Accounta

• fetfeCU
• Cdkf• Beeut levbtfB
• Heme Mortfoge Leoną
• Hemo Imprevemont looei
• C hr H Imat Ckb
• Intured FemUy $e vinge
• Motery Fvblk Servise
• Al fypet iMvrORM
• Free community roome ht orgeehio^ee 

meeHngi
• Co»h cheekt ond pey oll fofnNy blllt with ouf 

•pečiai money order checki. No lerviu ehergt 
to membert

• U. S. Poiial Stomp Machfao Servieg
• Sėli ond redeem U. S. Bond»
• Two largo free porking lota
• Orlvo-ln Wledow
• Sove-by-Mall Kitę
• Troveleri Cbeeki
• Seto DepotH Bo*oe
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Mokslas neteko Juliaus Bartels'o
DR. V. I1TAS

Prieš du mėnesius mirė Goet
tingeno universiteto geofizikos 
profesorius Julius Bartels. Die
vas, Didysis gamtos Valdovas, 
Baltels’ą pasišaukė 65 metų 
amžiaus. Julius Bartels nuo 
1946 metų buvo Goettingeno 
universiteto Geofizikos katedros 
vedėjas. Be šitų pareigų nuo 
1955 metų Bartels buvo Max 
Planck’o t draugijos Aeronomi- 
jos instituto direktorius. Bar
tels, be to, dar buvo narys iš
tisos eilės tautinių ir tarptau
tinių universitetinių draugijų. 
Tarp 1957 ir 1963 metų Bartels 
buvo Tarptautinės geodezijos 
draugijos viceprezidentas. 1963 
metais Romoje jis buvo vien
balsiai išrinktas “Tarptautinių 
ramiosios saulės metų” tary
bos (International Quiet Sun 
Year) pirmininku. Bartels bu
vo Internacionalinių geofizikos 
metų vokiečių nacionalinio ko
miteto pirmininkas. Bet anks
tyva mirtis jo visus darbus nu
traukė. Bartels visu energingu
mu ėmėsi tirti erdvių pasieki
mo galimybes. Jis yra pagrin
dinis Gausso draugijos Goettln- 
gene steigėjas.

Moksle jis turėjo aštrų pro
tų ir buvo geras matematikas. 
Geofizika jam dėkinga už sta
tistinių metodų patobulinimą. 
Bartels tyrė žemės magnetizmo 
svyravimus. Didelis jo nuopel
nas yra saulės elektromagneti

nio ir korpuskuliarinio spindu
liavimo tyrimas.

Bartels paskelbė ištisą eilę 
mokslinių darbų. Iš visų išsiski
ria dviejų tomų veikalas “Geo- 
magnetizmas”. Antrasis šito 
veikalo autorius yra Sidney 
Chapman. Bartels bendradar
biavo taipgi ištisoje eilėje 
kolektyvinių veikalų. Vokie
čių Max Planck’o Mokslų 
draugija leidžia dvisavaitinį 
gamtos mokslų žurnalą “Die 
Natur.wissenschaften”. Bartels 
buvo ir šito žurnalo tarybos 
narys.

Bartels akademinės paskaitos 
apėmė kursą nuo seismologijos 
iki meteorologijos. Paskaitas 
skaitė su dideliu aiškumu ir 
minties gilumu. Mėgo humorą. 
Bartels priklausė daugeliui 
mokslinių draugijų. Paskutinis 
medalis, kuriuo Bartels buvo 
apdovanotas, yra VVilliam - Bo- 
wie medalis, kurį jis būtų pri
ėmęs Amerikoje šių metų ba
landžio mėnesį.

Bartels, kaip žmogus, buvo 
didelio kuklumo. Jis nemėgo 
švęsti asmeninių švenčių ir su
kakčių. Bartels išsisuko iš sa
vo 60 metų sukakties minėji
mo. Nesirengė jis švęsti nė 65 
metų sukakties. Geofizikos 
mokslas ir Goettingeno univer
sitetas, Juliui Bartels mirus, 
neteko vieno reikšmingųjų da
barties mokslininkų.

Jaunystė Nuotrauka Alg. Kezjo, S. J.

gyvai. Leidimo meninę dalį irvinskaitė, B. Lieponytė, G. Vi-

/

NAUJI LEIDINIAI

pusląpių sutvarkymą atliko K. 
Veselka, o reikiamas spaudiniui 
išleisti lėšas parūpino tėvų ko
mitetas: V. Dapkus, A. Zigai- 
tis, B. Beleškienė, J. Vaznelis, 
K. Baumilienė ir K. Veselka. 
Redakciją sudarė šie Marąuette 
Parko lituanistinės mokyklos 
mokiniai: I. Labanauskas, V. 
Gal^naitė, R. Černius, R. Stra-

soskytė, L. Raslavičius, V. Rui- 
bytė ir V. Narutis. Leidinys 
iliuostruotas nuotraukomis iš 
mokyklos veiklos, viršelio pieši
nys trijų spalvų K. Veselkos.

• ŽIBURĖLIS. Cicero Aukš
tesniosios lituanistikos mokyk
los laikraštėlis. 1964 m., birželio 
mėn. Nr. 5. Redaktorė Jazminą 
Baukytė. Piešiniai R. Baukytės

ir L. Stakytės. Redakcijos glo
bėjas mokyklos direktorius Čes
lovas Grincevičius. Kuklus, tik 
12 psl., bet gražiai sutvarkytas 
leidinys, iliustruotas piešiniais 
ir nuotraukomis, pateikiąs šios 
mokyklos mokinių literatūrihio 
bei kitokio rašto pavyzdžius.

• VILTIS. A. Folklore Ma
gazine, May 1961 Vai. 23, No 1. 
Tai lietuvio V. F. Beliajaus lei
džiamas folkloro žurnalas, ypač 
akcentuojąs įvairiausią pasaulio 
tautų tautinius šokius. Visada 
yra duodama apsčiai ir lituanis
tinės šios rūšies medžiagos. Šia
me numeryje rašoma apie kank
les ir duodamas mūsiškio len
ciūgėlio aprašas. “Vilties” ad
resas; 325 East 18th Avė., Den- 
ver, Colo. Žurnalas išeina šešis 
kartus metuose, prenumerata 
$3.00, dviems metams — $5.00.

• ŠALTINIS. Nr. 3. Tai ti
kybinės ir tautinės minties žur
nalas, kurį redaguoja kun. S. 
Matulis, MIC. Šiame numeryje 
rašo; Vysk. V. Brizgys — “Ko
vos ir veiklos dvasia”; F. Ne- 
veravičius — "Sukilimo hero
jus” (Kun. A. Mackevičiaus 
asmens ir kovingumo bruožai); 
Prel. J. B. — “Kristaus pasili
kimas; V. Zdanavičiaus — “Sar
gyboje” (Minint pat. V. Balic- 
ko 60 m. amžiaus sukaktį skai
tytos paskaitos santrauka)! 
J. Kuzmickis — “Kristijonas 
Donelaitis”; Prof. R. Sealey — 
“Istorija ir išganymas” (Romė
nų pareitis ir krikščionybė); 
J. Švaistas — “Dėl laisvės”; J. 
Budzeika — “Apvaizda ir trem
tis”; Teateinie!” (1934 m. Eu
charistinis Kongresas Kaune). 
Įvairūs eilėraščiai, iliustracijos 
ir smulki lietuvių gyvenimo kro
nika.

• BIBLIOTEKININKYSTE 
IR BIBLIOGRAFIJA. II. (Lie
tuves TSR Mokslų Akademijos 
Centrinė Biclioteka). Vilnius 
1963. 44 psl. Paskelbti 11
straipsnių. Jų įdomesni; V. Ab- 
rarnavičius “M. Brenšteinas apie 
senąją Kražių biblioteką”; A. 
Šidlauskas "Tiksliųjų ir gam
tos mokslų vadovėliai Lietuvos 
mokyklose XVIII amž. pabai
goje; D. Petkevičiūtė “Rankraš
čiai apie 1863 m. sukilimą Lie
tuvoje”; O. Adomonienė “1863 
m. sukilimo Lietuvoje biblio

grafija"; D. Butėnas “Nauja 
dokumentinė medžiaga apie V. 
Kudirką”.

• Fu'k Įeit. Leonas Valkū
nas, DIDIS VALDOVAS IR 
LIETUVA. Išleido šaltinis, 
Londonas, 1964 m., kaina 1/6 
arba 20 centų. Iškilaus pasau
liečio gilūs svarstymai apie 
Kristų Karalių ir jo ryšius su 
Lietuva. Įžangoje patį autorių 
ryškiai apibūdina J. Kuzmickis. 
Gaunama: Šaltinis, 21 The Ovai, 
Hackney Rd., London, E. 2, 
England.

ST. ANNE’S GIFT SHOP
• ROŽANČIAI • KNYGOS • PAVEIKSLAI
• PRAGOS KŪDIKĖLIO JĖZAUS STATULOS 
IR RŪBELIAI
• Reikmenys ligoniui priimant sakramen

tus namuose

NAUJAUSIOS MADOS PLAUKŲ 
ŠUKUOSENA, išpildoma prityru
sių šukuotojų.

Artistic Beauty Salon
2711 W. 71st St., tel. HE 6-1098

Sav. VL. ANDRIJAUSKAS

Čia pat galėsite pirkti aukštos rūšies 
kosmetikos priemones.

Vai. — nuo 9:30 v. r. iki 6:30 v. vak. 
Treč. ir penkt. nuo 9:30 v. r. Iki 9 v. v.

f*"" up***- 8

2557 WEST 63RD ST., CHICAGO, 
ILLINOIS 60629, TEL. 471-0163

• ATEITIS. 1964 m., gegu
žės mėn. Nr. 5. Pirmaisiais pus
lapiais akcentuojama studentų 
ateitininkų medikų korporaci
jos ‘‘Gajos” 35 metų sukaktis. 
Mirties metinių proga plačiau 
prisimenama dr. J. Leimono 
gyvehimo ir veiklos bruožai. A. 
Gladkausko straipsnyje “Teisy
bės beieškant” žymu autoriaus 
pastangų originaliai pafilosofuo
ti, o K. A. Steigvilos straips
niu “Jaunimas kryžkelėje” lyg 
ir netiesioginiai atsakoma, kur 
tos teisybės reikėtų ieškoti. Tal
pinama taipgi moksleiviškos be
letristikos ir poezijos pavyzdžių, 
iš kurių savo gyvumu išskirtina 
Laimos Nainytės apybraiža 
“Pradėkim iš naujo”. Plati ir 
iliustruota ateitininkiškos veik
los kronika.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai.
2400 8. Oakley Avė., Chicago 

VIrginia 7-7258-50

• ANT0N1ANUM 1964. Lie
tuvių pranciškonų vadovauja
mos gimnazijos Kennebunkpor- 
te, Maine, penktosios abiturien
tų laidos leidinys. Abiturientai, 
reikšdami padėką mokyklos va
dovybei ir mokytojams, “šį sa
vo leidinį skiria kenčiančiai, bet 
greit prisikelsiančiai Lietuvai”. 
Leidinys didelio formato, labai 
gerame popieriuje, 72 psl., gau
siai iliustruotas abiturientų bei 
gimnazijos veiklos nuotrauko
mis, puslapiuos gausu pačių 
mokinių straipsnių ir kitokių 
rašto įvairybių. Būtų labai pra
vartu, kad su šiuo leidiniu 
akivaizdžiai Susipažintų vyriš
kasis mūsų jaunimėlis, besi
ruošiąs gimnazijos mokslui.

• VYTURĖLIS. Išleido Mar- 
quette Parko lituanistinės mo
kyklos tėvų komitetas, Chica- 
ga 1964 metais. Tai labai sko
ningai sutvarkytas, sąsiuvinio 
formato, 32 psl., spausdintas 
spaustuvėje leidinėlis. Sveikin
tina, kad, sekdami aukštesnią
sias lituanistikos mokyklas, 
spausdintu žodžiu nuo jų nenori 
atsilikti ir patys jauniausieji. 
Yra vilties, kad šitas leidinys 
virs kasmetine šios mokyklos 
tradicija. “Vyturėlis” yra pri
rašytas pačių šios mokyklos, 
vadovaujamos kan. V. Zaka
rausko, mokinių. Rašinėliuos, 
poezijos bei beletristikos ban
dymuos rašančiųjų mintys jau 
reiškiamos gana sklandžiai ir

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prez.

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

teikiame nemokamai
RafitlnB atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro ir Šeštadie

niais iki 8 vai. p. p.

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupys’te 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 Street
Chicago 29, Illinois

Tel. PR 6-8998

Mufual Federal Bendrovės Rekordas...
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyveno karus, ekonomines depresijas, panikas ir 

krizes, tačiau visiems savo taupytojams išmokėjom kiekvieną su
taupytą dolerj.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite savo banko knygutę.
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galima atsiųsti paštu, nes mes 

apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Dabartinis mokamas dividendas 4i^% visose taupymo sąskaitose

Mutual Federal Savings
and

2212 W. CERMAK RD. CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MŪSŲ ĮSTAIGOS

PORTRAJTS • CANDIDS
1213 S. MORGAN ST. YAnk 7-5854

J ......... .. ■ ‘ !------------- ---------------------- ------------

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.
Atdarai nuo 6:00 valandos ryto ik!8:00 

valandos vakaro.

“PALANGA” RESTAURANT
6918 So. Westem Avė. — GR 6-9758

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai
.......... ..... ...................... ................#

616 West Roosevelt Road, Chicago 7, III.
TELEFONAS — HARRISON 7-3787 

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 J šiauru

Pirksit nebrangiai ir gausit sukaktuvinę dovaną
Stein Tevtile 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.

STEIN TEXTILE CO.

SUTAUPYSITE MOŠŲ

SUKAKTUVINIAM IŠPARDAVIME

VANDER WAGEN
ANGLYS

SINCLAIR ALYVA
3605 West 63rd St. POrtsmouth 7-8020

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS.
Stabdžių jdėj’mas 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 moderniškiausiais įrengimais 
Naudokitės mūsų žemomis kainomis, garantuotu Ir sąži- 1 

ningu darbu.

ČESAS AUTO REBUILDERS
2423 Wesf 59th Street Chicago 29, Illinois

GRnvehlll 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 ketvir. 9—9 vai., antr., treč., ir BeStadlenials nuo

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:80 po pietų

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 PIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN'S FUND INSURANCE COMPANY

FIREMAN’S INDEMNITY COMPANY 
INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 

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

PKARL ASSURANCE COMPANY
RELIANCE INSURANCE COMPANY 

UNIVERSAL INSURANCE COMPANY 
WESTERN FIRE INSURANCE CO. 

WESTERN CASUALTY & 8URETY CO.
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters

222 W. Adams St. Room 800
Telefonas CEntral 6-5206



FILMŲ ĮVAIRUMAI
STASE SEMENIENE

20-tojo amžiaus žmogaus 
brutalumas

Bežiūrint filmą “Lady in a 
C»ge”, paviršutiniškai žvelgiant, 
jis atrodytų gerokai perdėtas. 
Jame atvaizduotas XX-tojo am
žiaus žmogaus baisus brutalu
mas ir siaubingas abejingumas 
savo artimui.

Deja, tučtuojau nenoromis 
prisimena spaudoje Bkaityti at
sitikimai, kad Amerikos did
miesčių gatvėse įvyksta žmog
žudysčių, stebint jas visai gru
pei žmonių, ir nė vienas jų ne
pakelia piršto, kad padėtų 
skriaudžiamam ar sutrukdytų 
nusikaltimą. Jau visiškai nekal
bant apie mažesnės svarbos 
įvykius, kai praeiviai abejingai 
palieka žmogų bėdoje.

Vienas tokių didmiestinių te
rorų atvaizduojamas minimame 
filme. Jis sukasi apie praeivių 
indiferentiškumą nusikaitimui, 
sadistiškai vykdomam didelia
me sename name, vienoje gy
viausių gatvių.

Elegantiška, kilni turtuolė, 
besigydydama po sulaužyto klu
bo, savo liuksusiniame name 
Kalifornijoje įtaiso keltuvą. Sy
kį, pasilikusi namie viena ke
turioms dienoms, elektros sro
vei sugedus ir keltuvui sustojus 
tarp dviejų aukštų, -ji palieka 
jame bejėgė. Giliai civilizuota 
bei kultivuota moteris minutei 
palieka rami — nepasiduodama 
isteriškai. Palaipsniui jos baimė 
pavirsta panika, kai į jos na
mus patenka brutalūs degene
ratai, vienas jųjų atsivesdamas 
savo draugę — gatvės mergi
ną. Prasideda tikros baisybės.

Tačiau, nelaimei, toks lauki
nis vandalizmas turi savyje ir 
krislelį tiesos.

šiuo filmu lyg norėta suduo
ti visuomenei smūgį, nors iš to
lo ir atklysta vilties spindulėlis, 
kad modernusis žmogus nėra 
visiškai žvėris.

Olivia de Havilland, nors ge
rokai suvaržyta keltuve, lyg ma
žame narve, vaidina su tokia, 
sakytume, aukšta klase, kaip 
tik ji tesugebėtų tai atlikti. 
Du kartu laimėjusi Akademijos 
premijas ir penkis kartus no
minuota, ji tiesiog įsigyvena į 
rolę. Kai ji vaidino “The Sna- 
ke Pit”, ji aplankė bepročių na
mus. šį sykį ji surado moterį 
su sulaužytu klubu, norėdama 
patirti tos moters psichologiją.

Dar įdomesnis už ją yra 
stambaus sudėjimo Jeff Corey, 
brutalusis chuliganų trejukės 
vadas. Jis būtų puikus naujos 
srovės aktorius, jei nustotų 
imitavęs Marlon Brando.

Ann Sothern gerai atvaizduo
ja gatvės moterį. Jau antru 
kartu taip šioji kino ir televi
zijos aktorė parodo stiprų ir 
naują vaidybos stilių ("The 
Best Man”). Čia ji paaukoja 
bespalvę gražuolės išvaizdą 
charakteringai rolei.

Mėgstantiems stipresnių, ner
vų pakutenimo filmus šis 
filmas gali patikti. Tačiau sve
riant moraliniu atžvilgiu, vieto
mis jis peiktinas, o jau nei vai
kams, nei jaunuoliams jis jo
kiu būdu nerodytinas — per 
stiprus. Taipgi jautresnių sielų 
suaugusiems jis atrodys vai
duokliškai šiurpus ir užgaulin
gas, besirutuliojąs sadizme bei 
brutalume.

Filmų parodijos

Spalvotasis Paramount bend
rovės filmas “Paris When it 
Sizzles” išsisklaido į visas pu
ses savo pasakojime. O ir ta
me pačiame pasakojime yra 
vėl kitas pasakojimas. Tai yra 
komedija, pasijuokianti iš kino 
pasaulio.

Šiame filme pašiepiami, tie
siog pristatomi parodijomis, va
dinami “kaubojiški” ir baiseny
bių filmai,, pasijuokiama iš kri
minalinių istorijų ir metodinių 
aktorių, "traukiami per dantį” 
“naujosios bangos” ir "la dolce 
vita” filmų stilius, paprunkš- 

čiama iš maudymosi vonioje 
scenų ir t. t.

Visa tai vyksta, kai Richard 
Benson (William Haldėh), pra
sigėręs ir nusivylęs tekstų ra
šytojas diktuoja gerokai pavė
luotą tekstą filmui savo žaviai 
'naujai sekretorei Gabrielei 
(And'bėy Hepbūrn).

William Halden rolė nelabai 
jau dėkinga — jam tenka daug 
kalbėti. Nė kiek negeresnė ir 
Andrey Hepburn padėtis — iš
plėtusi didžiules akis turi klau
sytis.

Filmas patiks moteris, mėgs
tančioms madas: Hepburti dėvi 
daug puikių elegantiškų rūbų. 
Mėgstantieji vaizdus, ras pa
kankamai gražių Paryžiaus fo
no nuotraukų. Ne vienas pama
tys pažįstamų ir įdomių veidų 
mažose rolėse. Tinka tik suau
gusiems.

• Komp. kun. Vlado Birdrec- 
ko, M. M., “Trys giesmės į Ma
riją Lietuvos šventovėse”, su
kurtos platesniam liaudies gie
dojimui vienu balsu su vargo
nų pritarimu, galėtų rasti pla
tesnio populiarumo lietuviškose 
pamaldose. Jas išleido “Muzi
kos Žinios”, jos yra patvirtin
tos Bažnytinės muzikų komisi
jos Pittsburgho vyskupijoje. 
Leidinys dedikuotas Lietuvių 
Šv. Kazimiero kolegijai Romo
je. Visos trys giesmės sukur
tos pagal kun. St. Ylos žodžius 
ir turi pavadinimus: Giesmė į 
Mariją, apsireiškusią Šiluvoje; 
Giemė į Gėlių Dievo Motiną Pa-> 
žaislyje ir Giemės į Skausmin
gąją Dievo Motiną Kauno Ar
kikatedroje Bazilikoje.

• Knn. A. Bačkis — kanonų 
teisės daktaras, š. m. birželio 
1 d. kun. Audrys Bačkis apgy
nė Romoje Laterano Universi
teto Bažnytinės (Kanonų) Tei-

ft riDrillT -r W & RADIO (LIETUVIAI)
I l.v. Sav. DAN LIUTIKAS

'ji J TAISYMAS yra mūsų SPECIALYBE. VISŲ GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS.

2412 MEST 71ST ST. CHICAGO 29, ILL. TW .: 471-2446

cum'nt divldend
4į4% DIVIDENDU MOKAM 
Už 1 metę investavimo bonus 

dar išmokame po J4% ui

on investinent bonus 
PAGAL VISA8 TAUPYMO SĄSKAITAS, 
mokame 4)4% dividendų kas pusmeti ir 
kiekvienus metus, 4 metams praėjus.

BRIGHTON SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION
4011 ARCHER AVENUE, CHICAGO 82, ILLINOIS

Valandos: Plrmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 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 ST. Telef.: CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING

turi virš 300 sėdimų vietų,

Elektriniai vėsinamas. Atvykit į mūsų restoraną-lounge, kur 
valgių pasirinkimaa įvairus, nebrangios kainos ir taip pat di
džiausias pasirinkimas vietos ir užsienio gėrimų. Parap. drau
gijos, klubai ir vienuolynų rėmėjų draugijos susirinkimams ir 
posėdžiams bankieto patalpomis naudojasi nemokamai. Telpa 
virš 300 asmenų. Kad būtumėt ižtikrinti dėl vietos, patelefo
nuokite 436-4622. Atdarau nuo 6 vai. ryto iki 1 vai. nakties.

ir veikia,

Čia galite netik gerai ir nebran
giai pavalgyti, bet atšvęsti krikš
tynas, vedybas, sukaktuves ir ki
tokias Jūsų šeimynines ar visuo
menines progas.

L. Radzevičius, 61 N. Windermere Avė., Port Arthur, Ont., 
Canada

laidotuvių direktoriai
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

JURGIS F. RUDMIN
SS19 S. I.ITUANICA AVK 1W. VAM. 7-1IS3—11»

LEONAMAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MIClHGAN AVfc. Tel. COmmodore 4-2228

VASAITIS - BUTKUS
1448 S. 50th AVIS. CICERO, ILL. TeL OLympic 2-1003

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

ANTARAS M. PHILLIPS
3807 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

MUILAS L RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

Gydytojo — rašytojo a. a. Juliaus Kaupo raštams leisti komite
to vardu poetas Algimantas Mackus (kairėj) priima Illinois Lietu
vių gydytojų <1 ra irgi jos kultūrinę $1,000 premiją iš tos draugijos 
pirmiidnko dr. F. Kauno savo mirusio kolegos kūriniams įamžinti.

sės Fakulteto tezę apie Romos 
katalikų bažnytinės hierarchi
jos jurisdikcijos varžymus Ru
sijos imperijoje nuo 18 amž. pa
baigos iki 1847 m. konkordato. 
Tezė įvertinta aukščiausiu pa
žymiu — summa cum Įaudė. Šį 
mėnesį kun. A. Bačkis baigs 
“Pontificia Academia Eccle- 
siastica”. 1961 m. jis baigė Ro
moj Gregorianumo universitete 
teologijos fakultetą, o kun. bu
vo įšventintas 1961 m. kovo 
18 d.

• Pirmą kartą išpildoma nau
ja V. Jakubėno daina. Šiandien,

birželio mėn. 20 d., 7 vai. vak. 
Roosevelto universiteto Chica- 
goje Sullivan salėje (antrame 
aukšte), 430 S. Mich. Avė., 
įvyksta Tarptautinės draugijos 
šių dienų muzikai remti meti
nis narių susirinkimas, suriš
tas su muzikine dalim ir arba

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldu* 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna audrauda 
2047 W 87 PI WA 5-AOfi'*

WESTERN AUTO SERVICE
PAGRINDINIS IR SMULKŪS 

AUTOMOBILIŲ PATAISYMAI 
4318 S. Western, Chicago 9, III. 
Hav. ST. AftKRBA LA 8-17B0 

tėle, į kurią gali atsilankyti ir 
svečiai. Muzikinėje programoje 
koloratūrinis sopranas Cbnsue- 

■lo Lopez - Šroūbek, kolumbie- 
te, ištekėjusi už tremtinio če
ko, Chicagos simfonijos orkest
ro nario, atliks dvi A. Čerepni- 
no kinietįškas dainas ir VI. Ja
kubėno dainą (Tysliavos žo
džiai) “Vėjas”. Ši prieš keletą 
mėtų parašyta ir M. Kripkaus- 
kienei dedikuota gan naujoviš
kai žaismingumo stiliaus daina 
bus atlikta pirmą kartą; daini
ninkei akompanuos VI. Jaku- 
bėnas.

—O

Iš MCSŲ HIMNO ISTORIJOS

Kudirkos išspausdintasis himnas 
“Varpe” piriną kartą viešai buvo 
sugiedotas 1905. Vi. 5 Vilniaus 
miesto teatre su choru, M. Pet
rauskui vadovaujant. Nežiūrint į 
tai, kad buvo eilė visokių siūlymų

tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll
M O V I N G

J. NAUJOKAITIS 
Ilgų metų patyrimas 

Apdraustas perkraustymas 
WA 5-9209 Chicago, U).
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIHIIIllllllllllilllllllllllllllllilllllllllIIIIIH
TV — RADIJU TAISYMAS 

P. RUDENAS
4448 S. VVestem Avė.

Tel. 847-4829 ir Y A 7-1026
Čia pat galite gauti Briedžio dažų.
Illlllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllli 

■....... .. IHIIIIH ■HM 11 IH-fl
SEGHETTI TRAVEL BUREAU, Ine.

2451 S. Oakley Avė., Chicago, III. 60608, YA 7*3278
MIA.MI BEAOH, Florida, 7 dienas ir « naktys tik $27.50 asmeniui.
NASSAU, BAHAMAS, 7 <1. ir « nakt. tik $45.00 asmenini. 
PITF.RTO R1CO, 
JAMAIOA, 4 d. Ir

Prie ankščiau 
lėktuvu ir taksus.

7 <1. ir <1 nakt. ilk $15.00 asmeniui.
4 <1. ir 3 nakt. tik $89.50 asmeniui.

3 nakt. tik S33.00 asmeniui.
pažymėtų kainų reikia pridėti kelionės išlaidas 
Nakvynė 2 asmenims 1 kambary.

! Aprūpins Jus pilnąi kelionėms, sutvarkys jums kelionės dokumen
tus, parūpins bilietus lėktuvais, traukiniais, laivais ir autobusais 
keliauti Europoj, Azijoj ar kt. kontinentuose, taipgi P. Amerikoj, 
Kanadoj ir įvairiose vietose Amerikoj. Atdara 6 dienas savaitėje.

3MMS30NMtBHBMIQSMH£3BIMBMMBeK£*MK134e>K-'9

[PAREMKITE IR PRADŽIUGINKITE  ̂
GIMINES LIETUVOJE!!

Išnaudokite progą pasiųsdami mūsą specialiai 
pamištus 

Vasarinius Siuntinius
šie siuntiniai yra sudaryti pasiremiant mūsų ilgamečiu pa

tyrimu ir juose yra tai, kas dabkr Lietuvoje labiausiai reikalinga.

Siuntinys VA-I — $87.00
Vilnonė angliška kostiuminė medžiaga 3’/2 jardo, kostiumui 

pamušas geriausios rūšies 2l/2 jardo, vilnonė vasariniam arba ru- 
, deniniam paltui angliška medžiaga, 3 jardai geriausios rūšies pa

mušo, nailoninė suknelei medžiaga 4 jardai, vyriški nailoniniai 
baltiniai, puošniai šilkinei suknelei medžiaga 4 jardai,, nailonines 
moteriškos kojinės 2 poros', nailonines kojinės vyriškos 2 poros, 
šilkinėa skarelės 2, ir vienas kaklaraištis.

Iškaičius muitą ir visas persiuntimo išlaidas šis s’untinys 
kainuoja

tik $87.00

Siuntinys VA-2 — $30.00
4 svarai (visa galva) olandiško sūrio, 3 svarai grynų taukų, 

6 svarai geriausių kvietinių miltų, i/2 8V- kakavos, i/2 svaro ar
batos, 1 svaras maišytų saldainių, 2 svarai ryžių, 2 oz. pipirų, 
2 oz. lauro lapų, 2 svarai cukrinis, su muitu ir visomis kitomis 
išlaidomis tik

tik $30.00

Siuntinys V*3 — $55.00
Trys atkarpos, trims kostiumams, vilnonė angliška medžia

ga, įvairių spalvų, su muitu ir persiuntimo išlaidomis

tik už $55.00
Dėl informacijų, pavyzdžių, kainoraščių ir įvairių patarimų 

prašome rašyti:

BALTIC STORES, Ltd.
(Z. JURAS)

421, Hackney Rd., London, E. 2., Great Britain 
Telef. SHO 8734.

Seniausia lietuviška bendrovė Anglijoje, veikianti nuo 1938 
metų. Duodame geriausias išsimokėjimo sąlygas ir atsakome už 
kiekvieno siuntinio pristatymą.
ATSTOVAS AMERIKOJE:

L. Venckus, 7042 S. Talman Avė., Chicago 29, III. TeL 
436-0494.
ATSTOVAS KANADOJE:

A. Kusi n skis, 124 Park Str., Sudbury, Ont., Canada.

PIRKITE DABAR TIESIOG MUO 
M R. KELS 0 6 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 
3911 West lllth Street 

‘ Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef. — CEdarcresf 3-6335 
Viena* blokas nuo kapinių

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILU GELIRY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

fr kitų papuošimų
7443 MEST ttrd STREET
Telef. PR 8-0883 8-0854

ir himnų giedojimų prieš Kudirkos 
himnui pasirodant viešai, paatara- 

įsis prigijb ir liko1 Lietuvos vafsty- 
i bės oficialiuoju himnu.
r Retai pasitaiko, kad teksto ir 
muzikos autorius būtų tas pats as
muo. Kudirka kaip tik yra vienas 
*tokių, kuris pajėgė abu dalykus 
sukurti. Nežiūrint j tai, kad Kudir
ka buvo sukūręs ’ki^k muzikos 'pfe- 
nui ir parengęs spaudai chorinių 
dainų, vis tik jo “Tautiška gies
mė” yra vienas svarbiausių ir reikš 
mingiausių kūrinių. Jei jis nieko 
kito nebūtų parašęs, tik tą vieną 
dalyką — himną, iy tai -jp vardas 
būtų gyvhš tautos lūpošfe, kaip kad 
yra šiandien.

J. Žilevičius
4-t

TĖVAS IR SŪNUS
MARŲUETTE FUNERAL ROME 1.1 UZ

TRY8 MODERNIOS KOPLYČIOS
2533 West 71 st St. Telef. GRovehlll 6*2345*6 
1410 S. 50th Avė., Cicero, T0wnhall 3*2108*09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. ^VESTERN AVĖ,

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

maSinomj vista
REpubllc 7-8600 REpubllc 7-8601

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

©TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS ( 
4605-07 South Hermitage Avenue i 

Tel. YA 7-1741-2 ’ i

4330-34 South California Avenue ! 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

KNYGOS KLUBAI V. VOKIE-
Tl.IO.rk)

Kas ketvirtoje Vakarų Vokie
tijos šeimoje yra vienas vokiš
kos knygos klubo narys, kuris 
per metus vidutiniškai nuperka 
po penkias knygas už 45 DM. 
Žymesniųjų knygų klubų (“Bile 
chergilde Gutenberg“, “Deut- 
sche Buchgemeinschaft”) narį)) 
skaičius prašoksta net didžiųjų 
vokiečių dienraščių prenumera
torių skaičių.
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Leidžia Lietuvių Studentų Sąjunga.
Redaguoja Audrone Valaityte ir Laima Poskočlmaite

Medžgiaga siųsti: 6641 S. Maplevvood Avė., Chicago 29, III.

MOMENTAS ĮPAREIGOJA

I

Šio mėnesio gale įvykstančia- 
me Amerikos lietuvių kongrese 
Washingtone reikšmingą rolę 
vaidins ir sąmoningasis mūsų 
jaunimas. Jaunimą kongresan 
sušaukti ypač rūpinasi Lietuvių 
studentų sąjunga, dabar atsto
vaujama ir Alte.

Suvažiavimas įvyks VVashing- 
tone, D. C., birželio 26—28 d. 
Mūsų jaunimas, gausiai daly
vaudamas kongrese, šiuo savo 
žygiu nori pasiekti štai ko:

1) Prisidėti prie bendrų išei
vijos pastangų, siekiant atgau
ti Lietuvai laisvę;

2) Dalyvauti pasaulio jauni
mo sąjūdžiuose ir ten atstovau
ti pavergtos tautos jaunimą ir 
jo interesus;

3) Dalyvauti, su politine mi
sija, savo gyvenamojo krašto 
jaunimo ir studentijos veikloje.

4) Ugdyti politinį sąmonin
gumą pačioje jauniausioje išei
vijos kartoje.

Kadangi Lietuva dabar yra 
paversta Rusijos kolonija, to
dėl nūdieninė jos situacija turi 
būti kongrese plačiai pasauliui 
parodyta, siejant problemą su 
Afrikos ir Azijos tautų išsiko
vota laisve. Jaunimui skirtoje 
kongreso dalyje tikimės kaip 
tik daug atstovų iš Afrikos ir 
Azijos tautų. Todėl birželio 27 
d. (Šeštadienį) čia ir numatytos 
diskutuoti šios temos: dr. V. 
Vardžio “Soviet Colonializm: 
Baltic Experience” ir J. Miklo- 
vo "Liethuanian Youth under 
the Sovicts”. Kitos paskaitos 
bus lietuvių kalba.

Ypač svarbu, kad kaip gali
ma daugiau lietuvių studentų 
dalyvautų šiame kongrese, nes 
jame bus ir didelis skaičius ki
tataučių studentų, kurie atsto
vaus ne tik pavergtąsias tau
tas, bet ir laisvuosius kraštus. 
Su jais mums reikia užmegzsti 
asmenišką kontaktą ir juos pa

Prisiminimai iš akademikų skautų praėjusios vasaros stovyklos. 
Šiemet akademikų skautų stovykla prasidės rugpiūčio 24 ir tę
sis iki rugsėjo 1 d. prie New Yorko. Tolimesnė informacija bus pa
skelbto vėliau.

lankiai nuteikti pavergtųjų tau
tų atžvilgiu.

Šis kongresas tačiau nėra 
vien tik koks nors Lietuvių stu
dentų sąjungos visuotinis su
važiavimas. Todėl šiame visų 
lietuvių kongrese laukiame ir 
ttj studentų, kurie ir nepriklau
so studentų sąjungai, bet ku
riems yra taipgi svarbu ir įdo
mu Lietuvos reikalus kelti ki
tataučių tarpe, juos nuteikiant 
už viso pasaulio laisvąją ateitį.

Todėl šiame kongrese lietuvis 
studentas reikšis ne vien kaip 
lietuvis, bet ir kaip laisvojo pa
saulio pilietis, kuris, trokšdamas 
nepriklausomybės savai tautai, 
kovoja drauge už taiką ir lais
vę visam žemės rutuliui.

Tad visi susitinkame Wa- 
shingtone! J. G.

s. o. s.
Lig šiol rinkiminių kandidatų 

siūlymo data buvo atkelta jau 
du kartus. Dabar, pagal rinki
mines taisykles, dar kartą esam 
priversti siūlymo datą prail
ginti dviem savaitėm — ligi bir
želio 30 d. (pašto antspauda). 
Šitai liečia tik Kontrolės komi
sijos ir Garbės teismo kandida
tų sąrašus, nes yra atėjęs tik 
vienas atitinkamas taisyklėms 
kandidatų sąrašas į Kontrolės 
komisiją ir vienas netinkamas 
sąrašas kandidatų į GarbėB teis
mą: taisyklėms atitinkamas są
rašas, be visų kitų reikalavimų, 
negali siūlyti daugiau kandida
tų, kiek Centriniam organe na
rių.

Pagal Liet. Stud. S-gos rin
kiminių taisyklių VI paragra
fą Centro valdyba 1964—65 
mokslo metams jau yra.

Liet. Stud. S-gos 
Rinkimų Komisija

Studentų ateitininkų stovyklose: dinamika! (viršuj) ir rimtas pokalbis (dešinėje). Šiemet studentų 
ateitininkų vasaros stovykla įvyks rugpiūčio 26 — rugsėjo 9 Dainavoje.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESAS WASHINGTONE

yra kviečiamas dalyvauti viso
se programos dalyse. Sekmadie
nį dalyviai turės progos aplan
kyti įžymesnes VVashingtono 
vietas.

Gerb. Kolega-e:
Neseniai Jums teko tikriau

siai skaityti lietuviškoje spau
doje Amerikos lietuvių jauno
sios kartos organizacijų atsi
šaukimą į Amerikos lietuvių 
jaunimą, kuriame jis buvo kvie
čiamas gausiai dalyvauti Ame
rikos Lietuvių Kongrese.

Amerikos Lietuvių Kongresas 
yra ruošiamas Amerikos Lietu
vių Tarybos. Kongresas įvyks 
š. birželio mėn. 25—28 dd. 
Washingtone, D. C., Shoreham 
viešbutyje. Šiuo norime Jus dar 
kartą asmeniškai pakviesti į 
Washingtoną ir suteikti pagrin
dines informacijas.

Kongresas bus viena iš di
džiausiu Amerikos lietuvių po
litinių demonstracijų Amerikos 
sosflnėje. Mūsų Kongrese daly
vaus visa eilė valdžios pareigū
nų ir JAV Kongreso narių, 
aukštų svečių. Kaip matysime 
iš pridedamos programos, jau
nimo yra organizuojama viena 
iš trijų Kongreso sesijų. Ame

POŽEMIO POEZIJA

MERGAITĖMS

Atjoja arklys,
O ant jo šauklys.
Ten netolies vaikštinėjo 
Mergelė viena.

.Eik šen, bernyti.
Ką tu pasakysi,
Kokie tavo žodeliai, 
Kurių negirdžiu?

Širdelė mano suviliota.
Ir apsiverkusi nesyk. 
Turėk bent kartą 
Sveiką protą.
Dainavoje atsilankyk.

VYRAMS

Apsaugok, Viešpatie, 
Nuo piktadėjų, 
Kurią visuomet 
Tuščios galvos,
Nuo amžinojo pijokėlio, 
Kuris tik tvarką griauna.

*
Vėliavos iškeltos plakas — 
Renkas vyrai, linksma bus. 
Už kalnų studentų takas, 
Dainava priglaus tuoj mus.

*
Žaliojoj lankelėj 
Vra daug grėbėjėlių. 
Bet tik niekur nėra 
Mano mylimos.

Nėra tos mergelės, 
Kuri man patinka, 
Jinai išvažiavo
Jau 8 Aš stovyklom

VISIEMS

Aš nieko nežinau. 
Aš nieko neturiu t- 
Einu į Dainavą, 
Be jokių žiburių.

Tave sutikti vėl norėčiau 
Siauram takely Dainavos.

*
Palikit mus
8AS vasaros stovykloje.
Palikit mus
Neapaukš tintus 
Ir nepažemintus.

J. B

Liet. Studentų S-gos Chica
gos sk. gegužės 8 d. susirinki
me kol. Procuta perskaitė labai 
jautrų karo invalido Petro Ples- 
kevičiaus atsišaukimą. Atsišau
kimas buvo išspausdintas Ka
nadoje leidžiamame laikrašty
je “Nepriklausoma Lietuva”, 
Nr. 19.
kevičius rašo, kad jo žmoną iš- 
kevičius rašo, kad jo žmoną iš
tiko širdies smūgis. Ligoninėje 
išgulėjo 20 parų ir dabar gy
dosi namie. Jai esą uždrausta 
bet koks darbas. Ji iš savo už
darbio išlaikė pati save ir jį, 
85% nedarbingą karo invalidą. 
Už gydymą ligoninėje turi su
mokėti 713 dol. Jokių santaupų 
neturi.

Karo invalidas Petras Pleske- 
vičius prašo paramos. Jis yra

Delegacijos pas JAV Kongre
so narius. Kas norėtų dalyvau
ti delegacijoje pas savo gyvena
mos valstijos senatorių ar sa
vo Atstovų Rūmų narį, prašo
me prisistatyti Shoreham vieš
butyje 8 vai. ryto, penktadienį.

Specifinę jaunimo programą 
organizuoja Amerikos Lietuvių 
Tarybos pakviestas koordinaci
nis komitetas, kuris ir pasirašo 
šį kvietimą. Tad iki malonaus 
pasimatymo VVashingtone.

A. G u rėčkas, 
Lietuvių jaunimo organi
zacijų federacijos pirm.

T. Remeikis, 
Amerikos Lietuvių Tary
bos vicepirmininkas.

A. Zapareckas, 
Lietuvių studentų sąjun
gos JAV pirmininkas.

rikos Lietuvių Taryba skiria 
daug dėmesio jaunimo dalyva
vimui šiame kongrese ir nuo
širdžiai laukia Jūsų atsilanky
mo. Tikimės, kad Jus matysi
me Washingtone.

Štai keletas informacijų:
Viešbutis. Visi važiuojantieji 

yra prašomi iš anksto regist
ruotis Shoreham Hotel. Jauni
mui viešbučio kambarys parai 
— $6.00.

Kelionė. Iš įvairių vietovių 
yra organizuojamos ekskursi
jos, kartais su papigintomis 
kainomis. Galite kreiptis į vie
tinį Amerikos Lietuvių Tary
bos skyrių ar į Lietuvių Stu
dentų Sąjungos skyrių.

Programa. Siunčiame Jums 
tentatyvią Kongreso programą. 
Norime pabrėžti, kad jaunimas

Neolituanų stovykla prie vandenų, saulėje ir... greičiau fotografuok! 
Šiemet neolituanai stovyklauja Ecko Valey vasarvietėje, Ecko Lake, 
Pa., nuo rugpiūčio 29 iki rugsėjo 7 dienos.

IŠTIESKIME PAGALGOS 
RANKĄ

parašęs atsiminimų Knygą 'Mes 
nešėme laisvę", šią knygą par
davinėjo po 2 dol., bet, kad ga
lėtų apmokėti skolas ir nusi
pirkti vaistų, bėdos verčiamas, 
parduoda po 1 dol.

LSS Chicagos sk. valdyba 
labai prašo savo narius ir kitų 
paremti vargan patekusį karo 
invalidą Petrą Pleskevičių, pa- 
siunčiant jam nors 1 dol., už 
kurį jis yra pasižadėjęs atsiųs
ti savo knygą “Mes nešėme 
laisvę".

Jo adresas yra; Petras Ples- 
kevičius, 261 Silver Street, So. 
Boston 27, Mass.

Šiame studentų susirinkime 
buvo padaryta rinkliava ir su
rinkta 15 dol., kurie buvo pa
siųsti p. Pleskevičiui.

Koresp. R. š-tė

AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO PROGRAMA

Penktadienį, birželio 26 d.
Iš ryto mūsų Kongreso dele

gacijos lanko JAV Senato ir 
Atstovų Rūmų narius. Delegaci
joms vadovauja Amerikos Lie
tuvių Tarybos nariai. Delegaci
jos įteiks JAV Kongreso na
riams ALTo paruoštą memo
randumą, pakvies į mūsų Kon
gresą - banketą. Prie delegacijų 
prisideda jaunimo atstovai, ku
rie įteiks JAV Kongreso na
riams paruoštą raportą apie 
jaunimo padėtį Lietuvoje. Ga
lintieji delegacijose dalyvauti 
turi atvykti į Shoreham vieš
butį 8 vai. ryto. Palladian 
Room.

1 vai. po pietų: pirmoji Kon
greso sesija.

Kongreso atidarymas.
JAV Kongreso ir Administ

racijos pareigūnų kalbos.
Dr. D. Krivicko paskaita 

"Lietuvos byla tarptautinės po
litikos konjungtūroje”.

Dr. P. Grigaičio pranešimas 
!— “Mūsų ateities uždaviniai”. 
I

šeštadienį, birželio 27 d.

9 vai. ryto — Antroji Kon
greso Sesija (organizuojama 
jaunimo atstovų).

Sesijos pirmininko kvietimas.
JAV Kongreso ar administ

racijos nario atidaromasis žo
dis.

Dr. V. Vardžio paskaita — 
“Soviet Colonialism; Baltic Ex- 
perience” — svečių komentarai 
ir klausimai.

J. Miklovo paskaita — “Li- 
thuanian Youth Under the So
viete” — klausimai ir diskusi
jos.

Rezoliucijos prieėmimas: “Ap- 
peal to the Youth of the 
World”.

P. S. Sesija pravedama ang
lų kalba. Jos tikslas — palies
ti sovietinio kolonializmo pobū
dį ir reiškinius Pabaltijy ir se
sijos medžiagą plačiai paskleis
ti pasaulyje. Sesijon kviečiami 
Amerikos jaunimo organizacijų 
atstovai, Afro - Azijos jauni
mo atstovai.

2 vai. po pietų — trečioji 
Kongreso sesija.

Dr. J. Girnius (iš Tautos ir 
tautinės ištikimybės)

Akademikų skautų iškyla į Wisconsin birželio 6 d., kur plaukiota bai
darėmis, klausyta paskaitos, kurtas laužas ir kitą dieną kopta j kai- ♦ 
ną. Nuotraukoje akademikų grupė iškylos laisvalaikiu.

JAV Kongreso ir Administra
cijos narių pareiškimai.

Adv. Juliaus Smetonos pra
nešimas — “Lietuvos nepri
klausomybės bylos kėlimas šiais 
metais”.

Kun. V. Bagdanavičius, MIC, 
paskaita — “Lietuvių tautos li
kimas istorijos šviesoje”.

Kongreso nusistatymo pa
reiškimas.

7 vai. vak. — Iškilmingas 
banketas su menine ir politine 
programa Kongreso dalyviams 
ir svečiams pagerbti.

9 vai. vak. — šokiai jauni
mui.

Sekmadienį, birželio 28 d.

9 vai. ryto — Jaunimo orga
nizacijų atstovų posėdis politi
nio darbo klausimais.

12 vai. — Pamaldos.
Po pietų — Arlington kapi

nių ir kitų VVashingtono vietų 
lankymas, išsiskirstymas.

Jaunimas yra kviečiamas da
lyvauti visuose Kongreso dar
buose. Specifinę jaunimo pro
gramą organizuoja Amerikos 
Lietuvių Tarybos pakviestas 
koordinacinis komitetas, susi
dedąs iš A. Gurecko — Lietu
vių jaunimo organizacijų fede
racijos pirm., T. Remeikio — 
Amerikos Lietuvių Tarybos vi
cepirmininko ir A. Zaparecko 
— Lietuvių studentų sąjungos 
JAV pirm. Čia pateikta progra
ma yra preliminarinė ir gali 
dar keistis.

—o—

NE BIOLOGINE KILME, O 
DVASINIS ĮAUGIMAS

Negalėdami paneigti nutautimo 
fakte, turime pripažinti, kad tau
tai, kaip dvasinei bendruomenei, 
priklausoma ne biologine kilme, o 
dvasiniu į tautą įaugimu, perimant 
jos kultūrą. Šia prasme tautybė 
yra taip pat nebe paveldima, o per
imama, kaip ir apskritai kultūra. 
Gimsta žmogus tėvų tautoje, bet 
į kurią tautą jis įsijungia, priklau
so nuo to, kurios tautos kultūrą 
jis pasisavina. Nejaugs į tėvų tau
tos kultūrą, dvasia iš tėvų tautos 
išsijungiama. Čia yra ta baugioji 
tiesa, kurią baiminamės atvirai 
prisipažinti: lietuviu būti yra dau
giau, negu būti gimusiam iš lietu
vių tėvų. Tautybė yra daugiau, ne
gu tautinė kilmė.

i
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