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Artėjant prie didžiojo užmojo pabaigos
Lietuvių Enciklopedijos trisdešimt pirmas tomas

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA 
XXXI tomas. Teleskopas -Tūbinės 
1964. Šį tomą red. dr. Puzinas.

J. DŽIUGELIS

Naujasis, arba XXXI Lietu
vių Enciklopedijos tomas pasi
rodė, sakyčiau, labai ne laiku, 
kai visi išvyko po ištisų metų 
darbų pailsėti. Taigi, tokiu me
tu, kai daugelis jų pasiėmė meš
keres, vienas kitas dar ir roma- 
niuką, bet ne kokią nors storą 
ir sunkiau įskaitomą knygą. 
Antra, šis tomas pasirodė ir 
laimi įdomiu metu, maždaug 
kai Lietuvoje buvo pagaliau ati
duotas rinkti perdėm subolševi- 
kintas ir Maskvos cenzorių su
darkytas, tariamai lietuviškos 
enciklopedijos tomas, kurios iš 
anksčiau prof. dr. J. Matulio 
ir kitų žadėtų dešimties tomų 
teliko vos trejetas, ir dar to 
trejetuko daugiau pusės numa
tyta skirti komunistų partijos 
reikalams, o lituanistikai tik 
nuolikos. Taip pat išėjo šis mū- 
sasis tomas dar įdomesniu laiku, 
kai Maskva JAV paštui paaiš
kino, kad atskirų asmenų siųs
tus LE registruota siunta to
mus ji konfiskuoja ir negrąži
na, nes, girdi, ši enciklopedija 
esanti tendencinga. Tuo pat 
metu paaiškėjo ir daugiau da
lykų, pvz. nė Maskvoje Lenino 
vardo bibliotekoje neleidžiama 
naudotis LE XXVIII tomu, kur 
aprašyta Sov. Sąjunga ir jos 
didvyris Stalinas, kur esą ten
dencingai atrinktos nuotraukos, 
pvz. Herblocko karikatūra su 
draugu Chruščiovu, tuščios 
krautuvės, gatvių darbininkės 
moterys ir pn., bet iš kitos pu
sės šis tomas labai paskubinęs 
ir subolševikintos Lietuvai en
ciklopedijos leidimą ir Mask
vos cenzoriams sudaręs naujo 
naktinio darbo bei socialistinio 
lenktyniavimo, eilutes išbrau
kiant. Taip pat paaiškėjo) kad 
Lietuvos žmonėms nė kiečiausia 
Maskvos cenzūra nebeįstengia 
nuslėpti, jog tremtyje baigiama 
išleisti LE, ir tai A. Petraitis 
parašė “Komjaunimo Tiesoje”, 
norėdamas užglostyti tikruo
sius Pirčiupio sunaikinimo kal
tininkus, būtent bolševikinius 
partizanus, kurių veiksmai iš
šaukė Pirčiupio tragediją. Vie
nu žodžiu, tremtyje leidžiama 
LE Lietuvos okupantams vis 
daugiau ir daugiau sudaro rū
pesčių ir jos nuo Lietuvos žmo
nių nebeįmanoma nuslėpti.

ir daugelio terminųdžia
riją, darybą, tėvavardžius ir R. 
Trautmanną, žymų kalbininką - 
baltistą, kuris baltų ir slavų k. 
etimologinį žodyną skyrė K. 
Būgai. Iš visų šių A. Salio svar
biausias ir ne vienam tikrai 
daug nauja pasakys tai tėya- 
vardžių straipsnis, kur ne vie
nas nustebs, suradęs, kaip vie
na ar kita pavardė sudaryta. 
Šiame straipsnyje dr. A. Salys 
sutelkė tiek daug naujienų ir 
kartu įvedė skaitytoją į ne vie
ną kalbos mokslų sritį.

Išskirtinai pažymėtini ir šio 
tomo Lietuvos istoriją liečią 
straipsniai ir jų didelis apstu
mas. Nieko žymesnio šiam to
me nėra iš Lietuvos proistorės, 
nors pats tomo redaktorius yra 
proistorikas ir Lietuvos prois- 
torei dr. J. Puzinas tikrai daug 
rašęs.

Bet seniausioji Lietuvos is
torija praskleidžiama tikrai la
bai naujai S. Sužiedėlio keliais 
straipsniais. Tai Tolivaldis, To
lu va, Traidenis ir Treniota. Pas
tarieji abu mūsų negausioje 
ankstyvaisiais šaltiniais istori
joj iškilo lemtingomis dienomis 
ir turėjo didelės reikšmės isto
rijos posūkiams, tai mindaugi-

isto-

Dr. Jonas Puzinas, 
LE XXXI tomo redaktorius

Lituanistikos gausa
Naujasis tomas taip pat gau

sus tiesiogia lituanistika, čia 
rašo dr. A. Salys apie terminus, 
terminologiją, kurioje atsklei-

Šiame numery:

Trys kaldūnai viename 
šaukšte.
Lietuvių Enciklopedijos 
XXXI tomas.
šeštajam LKMA suvažiavi
mui pasibaigus. 
Kultūriniai suvažiavimų 
centai ir banketai. 
Vlado šlaito eilėraščiai. 
Penkiose pietinėse valsty
bėse.
Ak, kur dingot jūs, lietu
viškos gadynėlės?
Savaitgalis Santaros sto
vykloje.
Akademinės prošvaistės.

ak

nių laikų asmenys. Ypač įdo
mus iškyla Traidenis, tikrai 
vertas didelės istorinės mono
grafijos, bet mūsų istorikų bu
vo kažkodėl apleistas, numirš
tas. S. Sužiedėlis bus pirmasis, 
kuris Traidenį mums plačiau 
atkasė. Taip pat didelės reikš
mės ir S. Sužiedėlio Trylikos 
metų karas, kur į jį irgi pirmą 
kartą pažiūrėta lietuvio istori
ko akimis. Atrodo, kad po a. a. 
A. Šapokos į daugelį Lietuvos 
istorijos klausimų S. Sužiedėlis 
pažvelgė visai nauju, lietuvio 
istoriko žvilgsniu į daugelį 
klausimų, ir, atrodo, kad šis 
autorius ateina ir su nauja lie
tuviška istoriosofija. Atskirai 
iškeltina ir S. Sužiedėlio para
šyta latvių istoriko A. Tentelio 
biografija, nes tas latvių isto
rikas į Livonijos prijungimą 
prie anų dienų Lietuvos pažiū
rėjo atviromis akimis ir atsipa- 
laidav-f nuo lenkų prielaidų ir 
teigimų.

Šiame tome tikrai gausus 
straipsniais dr. K. Avižonis, 
kuris lietuvio istoriko žvilgiu 
pateikia mums visą laiką labai 
pavojingus rytinės Lietuvos is
torijos klausimus, būtent — 
mūsų D. Lietuvos K-jos san
tykius su slavais, tuos klausi-

mus, kuriuos bolševikiniai Ru
sijos istorikai itin stengiasi ‘iš
aiškinti’ vadinamojo didžiojo 
brolio išmintingojo kaimyno 
ruso naudai. Todėl dr. K. Avi
žonio straipsniai šiandien įgyja 
itin didelės reikšmės. O tokių 
straipsnių čia didelis apstas: tė
vonija, tėvūnija, tijūnas, tilto 
rinkliava, Toropeco kunigaikšti
ja, totoriai, tribunolas, Toch- 
tomišas ir kt.

Dr. Z. Ivinskis, kuris šiuo 
metu dėsto Rytų Europos isto
riją Bonnos univ., tai aplamai 
pirmas atsitikimas, kad lietu 
vis pastoviai skaitytų Europos 
istorijoj kursus vokiečių uni
versitete, šiam tomui parašė: 
Trakų kunigaikštija, Trakų vai
vadija, Tortinės analus, Toni
nės taikos sutartis, taigi visa 
maždaug iš Vytauto dienų ir 
verta tikrai didelio skaitytojų 
dėmesio, nes ten daug kas nau
ja iš jo Goettingeno archyve 
atliktų tyrinėjimų.

Toliau Lietuvos istorijai svar
būs yra dr. P. Rėklaičio Trakai 
ir jų pilys (kartu ir jų mena 
istorija), V. Trumpos Tilžės su
tartys, dr. kun. P. Jatulio Tri- 
dento susirinkimas ir jo reikšmė 
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Ada Korsakaitė Vilnius

(Mozaikd Tėvų Marijonų koplyčioje Chicagoje)

ŠEŠTAJAM LKMA SUVAŽIAVIMUI PASIBAIGUS
Sintetinis vaizdas, rezultatai ir svarba

Suvažiavimo organizacija ir 
jo eiga jau buvo mūsų spaudo
je aprašyta. Jam pasibaigus, 
belieka bandyti duoti jo sinteti
nį vaizdą, apibendrinti jo rezul
tatus ir pajusti jo svarbą.

Suvažiavimo pobūdis

L. K. M. Akademija priklau
so prie nedaugelio tų organiza
cijų, kurios išeivijoje išplėtė sa
vo veiklą plačiau, negu jos vei
kė Lietuvoje. Kaip Akademijos 
pirmininkas prof. A. Liuima, S. 
J., savo įvadinėje kalboje pri
minė, ji šiuo metu yra pasieku
si didžiausią narių skaičių, or
ganizuoja savo suvažiavimus 
pasaulio didmiesčiuose, išleidžia 
stambius mokslinių darbų — 
paskaitų rinkinius ir tais suva
žiavimais sukelia platų lietuvių 
visuomenės susidomėjimą.

Akademijos suvažiavimai ne-

P. MALDEIKIS

sprendžia jokių organizacinių 
klausimų ir yia skirti perskai
tyti tam tikra: i skaičiui paskai
tų ir išdiskutuoti jose kelia
miems atrinktiems svarbiems 
klausimams. Tų suvažiavimų 
paprastai laukiama todėl, kad 
juose studijuojamos aktualiau
sios šių laikų mokslo problemos 
ir išgirstami naujausi mokslinių 
tyrinėjimų duomenys bei jų ten
dencijos religijos atžvilgiu. Kal
bamos paskaitos bei moksliniai 
pranešimai gali būti svarbūs bei 
įdomūs tiek savo mokslinės 
pažangos atskleidimu, tiek ir 
savo siekimu išspręsti sudėtin
gus pasaulėžiūrinius atžvilgius, 
kilusius iš naujų socialinių pa
kitimų ir naujų mokslinių hi
potezių bei teorijų.

ir jiems 
organi- 
dviejų 

Europo-

Apskritai moksliniai 
panašūs suvažiavimai 
zuojami, prisilaikant 
skirtingų principų: 1)
je atskirų tautų katalikų suva
žiavimai organizuojami, visas 
paskaitas sukoncentruojant į 
vieną kurią nors idėją, siekiant 
duoti platų iš įvairių atžvilgių 
atsakymą kuriam nors naujai 
laiko , gyvenimo ar pažangos 
iškeltam klausimui; 2) atskirų 
mokslų specialistų konferenci
jos organizuojamos tuo princi
pu, kad kiekvienam, turinčiam 
kurių nors naujų duomenų, lei
džiama trumpai pateikti nau
jausius savo tyrimų atradimus 
bei išvadas.

Šis Akademijos suvažiavimas 
buvo organizuotas kompromisi
niu būdu, arba neprisilaikant nė 
vieno1 kalbamų principų. Atida- 
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Giedamas Lietuvos himnas, LKMA suvažiavimą uždarant. Iš kairės j dešinę pirmoje eilėje: p. Ona 
Bačkienė, dr. S. Bačkis, dr. V. Gidžiūnas, OFM, Ve. Sidzikauskas, dr. D. Jasaitis, vysk. V. Brizgys, 
prel Pr. Juras, vicekonsulas A. Simutis ir Akademijos pirm. prof. dr. A. Liuima, SJ.

Nuotrauka Vytauto Maželio

TRYS KALDŪNAI VIENAM 
ŠAUKŠTE

Praėjusio sekmadienio vaka
rą Jaunimo1 Centre, Chicago
je, susirinko Lietuvos aukštų
jų mokyklų alumnai ir profe
sūra. Berods nebuvo sukaktu
vinės progos, nes tokios nepa
stebėjome spaudoj ir apie tai 
nebuvo prisiminta pačiame pa
rengime. Bet tai nesvarbu. Su
sirinko rinktinė, šviesi publi
ka praleisti vakaro prie stalų. 
(Prieš tai buvo pagerbti žuvu
sieji koplyčioj ir prie pamink
lo.)

Šiuo susirinkimu Jaunimo 
Centre lyg ir atidarytas paren
gimų sezonas po vasaros per
traukos. Prieš akis atsisklei
džia visa grandinė būsimų pa
rengimų, kurie atestuos čika- 
ginio lietuvių centro, vadina
mos lietuvių sostinės, kultūri
nį veidą. Stabtelkim ties šia 
pradžia mažam susimąstymui.

Jau ir anksčiau atvykusiems 
į Chicagą “provincialams” iš
kildavo klausimas dėl kultūri
nės reprezentacijos. Nūnai vie
nas iš Clevelando parengimo 
metu pareiškė nusistebėjimą, 
kad dalyviai visai negerbią sa
vo kalbėtojų. Iš tikro, juo dau
giau buvo kalbų scenoje, juo 
garsiau kalbėjosi žmonės sa
lėje. Kitose kolonijose tokių 
reiškinių beveik netenka pa
stebėti arba jie labai reti, gal 
dėl to, kad retesni būna ir pa
našūs parengimai. Kitam da
lyviui iš Naujosios Anglijos 
atrodė, kad ano vakaro' pub
likos nepagarbumas buvo iš
provokuotas pačių kalbėtojų,

Šių dviejų dalyvių pasisaky
mai iškelia rimtą klausimą. 
Kviečiant žmones į svečius, 
juos norima pagerbti. Šeimi
ninkai - kvietėjai taip pat už
sitarnauja pagarbos. Kitaip 
nėra pagrindo' rinktis, svečiuo
tis, pobūviauti. Taip jau pri
imta visose tautose ir visose 
kultūrose. Pats esminis sve
tingumo bei svečiavimosi prin
cipas kaip tik ir yra pagarbu
mas bei savigarbumas.

Šį principą jaučiantieji nie
kad kitaip ir nesielgia priva
čiuose namuose bei šeiminiuo
se pobūviuose. Kodėl kitaip 
pasidaro viešose salėse? Kas 
atlaisvina savigarbumą, ar 
masinė parengimų nuotaika, 
kurioj ištirpsta asmeninė at
sakomybė? Ar čia kaltas to
kių pobūvių organizavimo me
todas?

Mes kartais be reikalo esk- 
perimentuojame — ieškome 
naujesnių bendravimo būdų. 
Vienas tų būdų, atrodo, ir bu
vo pritaikytas šiam vakarui, 
būtent: sodinti svečius už sta
lų, vaišinti - valgydinti, o kar
tu paminėti svarbius įvykius, 
atseit — įvesti kultūrinį ele
mentą. Toks bandymas vilio
jantis pelnoi požiūriu. Bet ar 
jis davė bent vieną gerą kul
tūrinį rezultatą? Šie du ele
mentai — restoraninis ir aka
deminis — nesuderinami vie
nu metu. Pirmasis siekia asme
ninio pasisotinimo ir lengvo 
pasižmonėjimo, o antrasis — 
estetinio ar intelektualinio pa
siskonėjimo. Kai tie du ele
mentai bandoma derinti, pir
miausia nukenčia akademinė 
pusė. Publika taip pat jaučia
si laužoma — ir nebeištveria,

nežiūrint geriausių jos pačios 
norų gerbti save ir organiza
torius.

Minėtame parengime Jauni
mo Centre buvo gerai pasi
rengta pirmajam tikslui. Stalų 
išrikiavimas, padengimas, pa
tarnavimas, matyt, buvo gerų 
šeimininkių rankose. Antrajam 
tikslui, atrodo, stigo šeiminin
ko, kuris būtų tiek planavęs 
kalbų kiekybę ir kokybę, kaip 
šeimininkės valgių.

Šeimininkės visad turi di
desnę patirtį ir pasirengimą 
savo srityje. O būti kultūros 
šeimininku ne visi gali, nors 
ir turėtų gerų norų. Ši parei
ga yra didelis menas, kurio 
reikia mokytis teoriškai ir 
praktiškai.

Didžiausia mūsų bėda, kad 
vis neturime paruoštų vado
vų nei stovykloms, nei orga
nizacijoms, nei pobūviams, nei 
šokiams. Organizavimas vis 
dar pas mus laikomas lyg ir 
vadovavimo išsprendimu. Or
ganizuoti gali bet kas ir bet 
ką. Tai mokėjo ir pirmos emi
gracijos vyrai, atvykę iš kai
mo. Jie prikūrė draugijų ir 
brolijų, “uždėjo” visokių laik
raštėlių, bet nepajėgė išvesti, 
išugdyti, plačiau išvystyti, nes 
neturėjo paruoštų, atsakingų 
vadovų. Už tai pirmoji emi
gracija atsidūrė labai neatsa
kingų demagogų rankose, ku
rie daug ką maišė, pynė — iš
skaidė žmones, apkartino.

Mums reikia kartą įsitikin
ti ir įsisąmoninti, jog vadovus 
kultūriniems parengimams, sto 
vykioms, net šokiams turime 
ruošti. Juos ruošti reikia spe
cialių kursų su pratybomis. 
Tuo galėtų rūpintis atskiros 
organizacijos, o gal ir Lietuvių 
Bendruomenė. Jei tuo ir to
liau nesirūpinsim, mes prisi
gyvensime tikros pobūvių - pa
rengimų krizės. Mums verkiant 
reikia gero skonio, ir jis ne
išaugs neugdomas.

Beje, minėtame parengime, 
toj pačioj salėj, buvo įpintas 
trečias elementas, būtent — 
senų Lietuvos žemėlapių paro
da. Šios parodos parengėjui ir, 
berods, tų žemėlapių rinkinio 
savininkui dail. K. Varneliui 
reikėtų tarti gražios pagar
bos žodį. Bet nežinia, ką jis 
pats būtų jautęs, matydamas, 
kaip jo šaunu\ instaliavimas, 
išdėstymas ir visas parodos 
parengimas, juo labiau ver
tinga istorinė medžiaga, liko 
be ryškesnio publikos dėmesio. 
Ir čia kaltė to paties nelemto 
metodo — duoti gerą dalyką,. 
bet neduoti nei laiko, nei at
mosferos, nei psichologinio pa
jėgumo gilintis į tokį retą rin
kinį. Šiai parodai reikėtų dar 
kitos atitinkamos ir gal spe
cialios progos, kad visuomenė 
ją įvertintų.

Pabaigai prašosi šios meto
dinės išvados: 1. nesiekti per- 
plačių tikslų vienam sykiui, 2. 
neperkrauti žmonių (bent 
klausytojų) pajėgumo viena
me vakare. 3. ruošiant progra
mą taip apskaičiuoti, kad ne
prašoktų dviejų valandų ribos, 
4. ieškoti kūrybinio originalu
mo, užuot gundytis amerikie
čiams įprastais programų 
“kokteiliais”. St. Ylą
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rydamas suvažiavimą, Akademi
jos pirmininkas aptarė jo tiks
lą — siekti būti aktyviais šia
me žmonijos pereinamajame lai
kotarpyje tarp dviejų labai skir
tingų epochų, suprasti naujus 
ateinančios epochos reiškinius 
ir kūrybiškai atlikti Dievo pa
vestą žmogui misiją žemėje. Pa
grindinę suvažiavimo mintį, at
rodo, turėjo išreikšti numaty
tos, bet neįvykusios prof. A. 
Maceinos paskaitos tema — 
mokslas tarp krikščionybės ir 
materializmo. Tas krikščionybės 
ir materializmo santykis buvo 
tiesioginiai ar netiesioginiai pa
liestas bent keliose paskaitose. 
Bet dauguma paskaitų nebuvo 
apjungtos kurios nors idėjos. 
Jų temos buvo parinktos atski
rų sekcijų vedėjų ar buvo pa
rinktos pačių paskaitininkų ir 
suvažiavimo programoje buvo 
daugiau atsitiktinės negu iš
plaukiančios iš bendro suvažia
vimo plano. Toks paskaitų pa
rinkimas yra tuo geras, kad lei
džia paskaitininkams imtis 
jiems artimiausių klausimų ir 
Jie nėra verčiami studijuoti 
jiems tolimesnes temas, beside
rinančias prie bendros suvažiavi 
mo idėjos. Silpnoji tokio paskai
tų parinkimo pusė yra tai, kad 
pati suvažiavimo programa tuo 
būdu susidaro atsitiktinai iš atsi
radusių specialių klausimų, ku
rie neprisideda prie kurios nors 
platesnės bei visuotinesnės prob 
lemos bendro sprendimo. Bet ta 
suvažiavimo kryptis čia nebuvo 
atsitiktinė: ji parėjo' nuo nau
jai centro valdybos paruoštų 
suvažiavimams šaukti taisyklių, 
ir ją reikia priimti kaip valdy
bos akceptuotą planą.

filosofine analize pateikusi at
sakymą, kodėl dalis vertybių 
materialistiniam svarstymui yra 
nesuprantamos ir neprieinamos. 
Panašiai klausytojų susidomė
jimą patraukė ir kun. dr. F. 
Jucevičiaus paskaita, svarsčiu
si filosofinę medžiagos sampra
tą, pagrįstą žymiausių fizikų 
nuomone, kad medžiaga nėra 
amžina ir kad visata neturi be
galybės nei erdvėje, nei laike, 
o turi tik labai didelius atstu
mus.

Artimiausias šioms filosofi
nėms paskaitoms ir mūsų są
lygoms buvo labai svarbios teo
logijos sekcijos paskaitos“ prof. 
A. Liuimos, S.J., apie gyvosios 
dvasios uždavinius kovoje su 
įsigalėjusiu materializmu, dr. P. 
Brazio, MIC, paskaita, nagrinė
jusi, kiek psichoanalizė sutinka 
su krikščioniška žmogaus sam
prata, ir dr. V. Cukuro pateik
toji analizė, su kokia konkre
čia ir dažnai nepalankia tikro-

LKMA suvažiavimo bendrajame posėdyje kalba jam pirmininkaujantis dr. Juozas Girnius: kairėje — 
dr. J. Vaišnora, dešinėje — dr. S. Sužiedėlis. Nuotrauka Vytauto Maželio

terris’' šviesoje), dr. A. Sužie
dėlio (Kaltės sąvoka ir rolė 
psichinių sutrikimų vystymesi), 
dr. B. Kazio (Krikščioniškos 
valstybės ir visuomenės sąvokos

Akademijos suvažiavimai ir 
visuomenė

devynių sekcijų 
turiniu buvo la- 
neįmanoma vie- 
jas moksliškai

Suvažiavimo paskaitos

Suvažiavimo mokslinį turinį 
sudarė programoje numatytos 
24 paskaitos. Trys jų nebuvo 
suvažiavime skaitytos, bet, rei
kia tikėtis, jos bus išspausdin
tos Suvažiavimo Darbuose. Ple
numo ir visų 
paskaitos savo 
bai įvairios, ir 
nam asmeniui
įvertinti. Vienos jų buvo univer
salinio pobūdžio, kitos gi galė
jo būti įdomios tik atitinkamos 
srities specialistams. Suvažiavi- 
jnas pradėtas filosofine prof. 
L, Navicko paskaita ir baigtas 
Istorine S. Sužiedėlio paskaita 
apie spaudos draudimą. Visas 
paskaitas suvažiavimo dalyviai 
stropiai lankė, ir daugumos jų 
metu auditorijos buvo pilnos.

Su dideliu susidomėjimu iš
klausyta prof. L. Navicko skai
tyta įvadinė paskaita apie ver
tybių prasmę materializmo aki
vaizdoje, svarsčiusi vertybių ir 
materializmo santykius ir su jų

I
Auditorijose, paskaitų klausantis. Iš kairės: dr. VI. Vaitkus, dr. 
Br. Radzivonas, kun. V. Bagdanavičius,

Kaladė.

ve susiduria krikšičoniškoji teo
logija.

Istorijos mokslui svarbios ir 
savo tautos praeitimi besido
mintiems buvo įdomios istorijos 
sekcijoje skaitytos dr. J. Jakš- 

Krasausko ir dr. 
O.F.M., paskaitos, 
paruoštos ir įdo- 
dr. A. Musteikio

to, kun. R.
V. Gidžiūno, 
Labai gerai 
mios buvo
(Laisvė enciklikos “Pacem in

Inž. J. Kūgis ir dr. P.
Nuotrauka V. Maželio

ir dr. Z. Danilevičiaus 
etiologija) paskaitos

raida) 
(Vėžio
Sunkesnės suvažiavimo daly
viams buvo gamtos bei tikslių
jų mokslų paskaitos, svarsčiu
sios labai specialias problemas, 
kurių sprendimų teisingumą ar 
neteisingumą gali įvertinti tik 
dar didesni tų pačių siaurų prob 
lemų specialistai.

Akademijos suvažiavimąi nė
ra vien tik jos pačios reikalas. 
Juos seka, jais domisi bei juos 
lanko ir tam tikra visuomenės 
dalis. Net ir jų pasisekimas yra 
neretai matuojamas tuo, kiek 
jie sukėlė visuomenės susidomė
jimą, kiek jų paskaitos turėjo 
klausytojų bei diskusijų daly
vių.

Kiekvienam Akademijos su
važiavimui suorganizuoti bei 
įvykdyti reikia daug darbo ir 
lėšų. Mažiau visa tai teturėtų 
prasmės, jei suvažiavimų pa
skaitomis galėtų pasinaudoti tik 
siauras galinčių į suvažiamus 
atvykti jos narių būrelis. Paga
liau ir piniginiu atžvilgiu suva
žiavimai vien tik jos nariams 
būtų nepakeliami. Suvažiavimų 
prasmė pareina nuo to, kiek 
plačiai jie yra prieinami atitin
kamais klausimais besidomin
čiai šviesuomenei ir kiek jie pa
deda jai susiorientuoti naujose 
mokslo, filitfsofijoB ir kitose 
problemose. Tuo atžvilgiu yra 
gera tai, kad Akademija savo 
suvažiavimų proga užmezga ry
šius su intelektualiniais kiau

suvažiavimą, reikia laikyti jį 
gerai pavykusiu. Jame dalyvavo 
trečdalis keliuose žemynuose iš
siblaškiusių Akademijos narių, 
ir jie tesudarė tik trečdalį visų 
suvažiavimo dalyvių. Taigi, du 
trečdaliai jų buvo svečiai, besi- 

I domį Akademijos darbu. Ket- 
I virtadalis paskaitininkų taip 
pat buvo ne nariai, o daugiau
sia jau šiame krašte mokslus 
baigę ir tyrimų darbą dirbą 
jaunesnės kartos atstovai. Šis 

i suvažiavimas išjudino dalį jos 
narių ir eilę ne narių mokslinin
kų giliau išstudijuoti tam tik
ras parinktas problemas ir jo
mis pasidalyti su intelektuališ- 
kai nusiteikusia šviesuomene

bei sukelti joje intelektualinį 
susidomėjimą.

Lietuviškoji išeivija yra iš 
tėvynės išsivežusi didelį inte
lektualinį kapitalą. Tas kapita
las nenaudojamas nyksta. Aka
demijos suvažiavimai, panašiai 
kaip ir įvairios kitokios studijų 
dienos ar savaitės, sudaro są
lygas mokslo darbo nedirban- 
bančiam ir aplinkos niveliuoja
mam buvusiam intelektualui 
dvasiškai atsigauti bei sustip
rėti.

Žmogus reikalingas gamtamoks 
lio, kad pažintų pasaulį, bet jis 
taip pat reikalingas ir religijos,^ 
kad žinotų kaip veikti.

-----  Max Plauk

Oflso tol. PR 8-2220
Namų — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKSEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS

2656 West 68rd Street
Pirmad., antrad.. ketvlrt Ir penkt. 

nuo 11 iki 1 v. ir nuo 4 iki 7 v. v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vaii.. -

Tel. RE 7-8818
DR. ALBINA PRUNSKIS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
Ofisas 2659 W. 59th Street

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

uždaryta.

Simais besidominčia šviesuome- Te1, 0,180 po 7'6000, GA s-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 Mest 63rd Street
kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
vai. Treciad. ir šešt. uždaryta.

ne. i
Vertinant tuo požiūriu šeštąjį_ _ _ _ _ _ i

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Proteztetas

Aparatai-Protezai. Med. bau. 
dažai. Spec. pagalba kojom* 

(Areli Supports) ir t t.
ORTHOPED1JOS TECHNIKOS LAB. 

VaL 9-4 ir 6-8. Šeštad. t-l 
2850 W. 63rd St, Chicago 29, IU.

Tel. PRospect 6-5084

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 Mest 63 rd Street 
kasdien 10—12 vai. ir 7—9Vąi.: 

dieni 
susitarus.

vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečla-

Ligontal priimamiuždaryta. _ _____ -___
Ofteo telefonas: PR 8-8229. 

Res. telef. IVAlbrook 5-5076
Re*. HE 6-1670

DR. K* G. BALUKAS
AKUfiFJUJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaskl Rd. (Cravvford 
Medlcal Building) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal ausltarlmą.

Jei neatsiliepia skambinti MI 3-0001
Ofisas 8148 West 63rd Street 

Tek: PRospect 8-1717 
Resid.: 8241 West 66th I’lace 

Tel.: REpublic 7-7868 
DR. S BIEŽIS

CHIRURGAS 
Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; ___
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarai* 
nuo 7 iki 8.

treč.

Vai.: 
iki 8

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 West Marųuette Road 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą. Išskyrus trečiadienius, už
daryta.

Ofteo PR 6-1795. Rez. TR 8-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS
2300 West 51st Street 

Oakley Medlcal Art* 
Pirm., antr., ketvlrt. ir penkt nuo 

2—4 ir 6—9 ir pagal susitarimą.

Ofteo ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso telefonas — OL 4-2421
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4307 South Kedzie Avenue 
(Kainiuis Kedzie ir Archer) 

VAL.: kasdien nuo 2 iki 8 vai. rak.
Treč. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDINES LIGOK 

2745 West 69th Street 
Priešai* šv. Kryžiaus ligoninę

VAL.; Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 Iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 r. ▼. 
šetšad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpubUc 7-2290.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akte ir pritaiko akiniu* 

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė., YA 7-7381*
1 vai. p. p. iki 8 v. v. kasdien: treč. 
uždaryta; šešt nuo 19 v. r. iki 1 po
piet

■*«* ! t* Mff■ <1

Nuotr. V. MaželioLKMA suvažiavimas Fordhamo universitete, New Yorke

■n i*

į ii. h

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 68-čios ir California 

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vok. 
Šešt. 2—4 vai.

Trečlad. tr kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rez. WAlbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. IJberty Street, 
Route 25, Elgin, Illinois 

Valandos pagal susitarimą
Tek ofteo HE 4-5849, re*. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71ąt Street
Vai.; pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-5, 
antr., penkt 1-5, treč. ir šešt tik 
susitarus.

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

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street
Vai.: Plrinad., antrad.. ketvirtad ir 
penktad. nuo 12-4 p.p., 6:30-8:30
va), vak. šeštad. 12-4 vai., trečlad. 
uždaryta.

Tel. ofteo Ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius.
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
8PEC1AIJSTE

MEDICAL BUILDING 
7150 .South IVestern Avenue 

Pirmad., 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 7-1168.
Rez. tek 289-2919.

Rez. tek PR 9-6730
DR. L. SEIBUTIS

Inkstu, pūslės Ir šlapumo taku 
chirurgija

Ofisas: Naujas adresa-. 2454 Wes6 
71st St (71-os ir Campbell Avenue 
kampas), tel. 776-2880; 30 N. Michl- 
gan avė. Suite 808, U-l. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

DR, J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 
Adresas: 4255 W. 63rd Street ♦ 

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. Gltovehlll 6-0617

Valandos: 1-8 p. p. Ir 6-8 p. p. 
Penkt. tik 1-3 p. p.

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti.

Offteo telef. CLiffslde 4-2896 
Resid. telef. WAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir specialiai 
chirurgija 

4644 So. Ashland Avenue 
Valandos kiekvieną dieną 2—4 tr 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. Šeštadieniai* nuo 3 v. 
iki 5 v. v. ______ ____ __ ■

KULTŪRINĖMIS TEMOMIS KITUR

Kultūriniai mūsų suvažiavimų akcentai ir 
banketai

Naujame AIDŲ žurnalo nume
ryje (1964 m. rugsėjo mėn.) A. K. 
Plukai, aptardamas praėjusią va
karą Washingtone įvykusį Ameri
kos lietuvių kongresą, be kita ko, 
rašo:

“Kongreso proga buvo sureng
tas banketas, kuriame kalbas pa
sakė šen. P. Douglas, kongresma- 
nas R. Madden ir k., o sol. J. Vaz- 
nelia padainavo kelias lietuviškas 
dainas ir ariją iš operos. Jam 
akompanavo muz. A. Kučiūnas. Jo
kio kito kultūrinio parengimo kon
greso proga nebuvo, nors penkta
dienio vakaras buvo tuščias, ir da
lyviai neturėjo ko veikti. Tai rei
kia laikyti žymiu minusu. Buvo ge
ra proga atžymėti Donelaitį. Uk
rainiečiai čia mums davė gerą pa
vyzdį. Jie ne tiktai pastatė puikų 
paminklą Vašingtone savo poetui 
Ševčenkai, bet ir tuo pačiu metu 
suvažiavo jų apie šimtas tūkstan
čių šį paminklą atidengti. Mes pa
sirodėm, kad nemokam iškelti ir 
pagerbti savo kūrėjų. Mums už
tenka prie apkrauto stalo pasiklau

syti vienos kitos dainos. Mintis su
ruošti literatūros vakarą, minėti 
Donelaitį ar išeiti su kita kokia 
kultūrine programo iš anksto buvo 
keliama ir spaudoj, ir kai kuriems 
ALT vadovybės žmonėms asmeniš
kai, bet į tai buvo atsakyta, kad 
tai nėra politiniai dalykai. Ir štai 
tuo pat metu ukrainiečiai su savo 
poetu susilaukė didžiulio dėmesio, 
kai apie mus amerikiečių laikraš
čiai beveik tylėjo.”

Iš savo pusės šia proga pridėtu
me, kad ir kitokių pobūdžių mūsų 
suvažiavimuose kultūrinės dalies 
arba visai nebūna, arba jeigu šis 
tas ir pridedama, tai tik atkištinai, 
tik kelintaeilėje vietoje, vis pasi
teisinant, kad pagrindinės pastan
gos kreipiamos kitur, kad susirink 
ta kam nors kitam, kad čia politi
ka, ten vėl tik mokslas, kad vie
nur literatūrai, kitur menui, o tre
čiur koncertui nebėra vietos. Ta
čiau, kaip taisyklė, banketas mū
suose jau yra tapęs ir politikos, ir 
mokslo, ir ko tik nori integralia 
dalimi, šitai pabrėždami, nepasisa-

kome prieš banketus aplamai. Rei
kia ir jų. Tik negerai, kai banketų 
sąskaiton pamirštama kultūrinė 
mūsų parengimų dalis, kai ren
giant banketus, pritrūksta ir laiko 
ir jėgų kam kitam. Neretai įvairių 
suvažiavimų atvejais stingame no
ro pasitempti ir suruošti, sakysim, 
meno parodą, gerą koncertą, ati
tinkamų momentui leidinių parodą. 
Bet ir banketui kepti karveliai iš 
dangaus nekrinta. Vienokių ar ki
tokių pastangų jam surengti taipgi 
reikia. Tik čia, kaip patirtis rodo, 
kliūčių , nęišsigąstama. Šitą temą 
palietus, dažnai atkertama, kad, 
girdi, banketas reikalingas ir lėšų 
sutelkimui susidariusioms išlai
doms padengti. O meno paroda ar 
koncertas ne tik neatneša įplaukų, 
bet išlaidas dar padidina. Tačiau 
su tokia versliška galvosena neno
rėtume sutikti, kur kiekvienu at
veju viską lemtų tik buhalteriškas 
balansas ar net pelnas, šiandieni
nėje mūsų tautos situacijoje ir 
mūsų išeiviškos misijos kontekste 
kartais privalu padaryti ir tai, kam 
reikia išmesti ir asmenišką ir orga 
nizacijos trigrašį, nurašant jį į šios 
dienos buhalterinius nuostolius, ta 
čiau pramatant jame neįkaino
jamą dvasinį ir kūrybinį ateities 
lietuviško reikalo pelną.

O grįžtant prie kongreso Wa- 
shingtone ir donelaitinės temos, 
dar pakartotinai reikia apgailes-

tauti, kad ukrainiečiai šiemet pa
sirodė kur kas už mus labiau su
brendę kultūrinio reikalo suprati
me, puikiai strategiškai panaudo
ję poetą Ševčenką ir savo tautos 
politinio siekio iškėlimui. Neblogas 
poetas yra ševčenko. Tačiau nėra 
jau ir toks didelis, kad apie jį pa
saulis būtų žinojęs, jeigu patys uk
rainiečiai atvejų atvejais ne
būtų visomis pastangomis jo 
pristatę. O kaip mes elgiamės 
net šiais jubiliejiniais Donelaičio 
metais. Savo tautos ankstybą kul
tūrinį subrendimą mes gi galėjo
me ir galime pasauliui pademonst
ruoti netgi dar su didesniu kredi
tu kaip ukrainiečių ševčenko, gy
venusiu ir kūrusiu visu šimtmečiu 
vėliau negu Donelaitis. Pagaliau ir 
mūsų politinėje kovoje Donelaičio 
vardas yra taipgi argumentas, pa
brėžiant, kad anas lietuviškos že
meles kampas, kuris šiuo metu yra 
pravardžiuojamas įtusiškais var
dais ir begėdiškai apgyvendinamas 
rusais kolonistais, yra senos lietu
viškos kultūros lopšys, auginęs di
džiuosius mūsų literatūros klasi
kus, ir kad mes neatsižadam į jį 
savo tėvonystės teisių.

Aplamai, labai gerai, kad “Ai
dai” šį, truputį į klystkelius Bukan 
tį, visų mūsų suvažiavimų planavi
mą iškėlė. O šios vasaros pavyz
džiai tebūna pamoka ateičiai.

k. br.

Tel. ofteo HE 4-5758; Re*. HI 5-3226
DR. S. ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Rendra praktika ir Alergija 

2751 West 51st Street 
Valandos; pirm., antr., ketvlrt. 1-9 
vai. penktad. 10 v. r. iki 9 v. v., 
Šeštad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligoniu* 
priima pagal susitarimą.

Tek ofteo 785-4477; Rez. PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFOD MEDICAL BLDG. 

0119 So. Pulaskl Rd. 
Valandos pagal susitarimą

Rez. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

8182 So. Kedzie Avė.. WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti MI 3-0001

Ofiso HE 4-1414, Rea RE 7-6807
DR. B GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bl>ccialyl>č akušerija ir moterų Ūko* 

2454 West 71st Street 
(71-o* Ir Campbell Avė. kampa*) 

Vai.: kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak. 
šešt. 12—I v. p. p.

Trečiadieniai* uždaryta

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2737 West 71st Street 
VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vakaro. 

Šeštad. nuo 10 iki 12 valandos. 
Trečiadieniais uždaryta. 

Ligoniu* priima pagal susitarimą.
Telef. — WA 5-2017

DR, MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 Weet 71et Street
Telefonas HEtnlock 6-3545 

(OFISO IR REZID.) 
Valandos pagal susitarimą

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

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

Vai.; pirmad. Ir ketvirtad. 1-4 p. 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.

DR, VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofteo vai.: Pirm., sntr., treč. ir 
penkt nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. Šešt. 2—4 v. popiet ir kitu lai
ku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-0196

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 Weet 71st Street
Priiminėja ligonius tik susitarti*.

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

Po

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidau* ligos 

2454 West 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

Telefonas — GRovehill 6-2928
DR. A. VALIS'LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 Weet 69th Street 

Specialybė: AKUŠERIJA IR MOTERŲ* 
LIGOS

VALANDOS: 1 Iki 4 ir « iki t V. V. 
Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, III. 

Telef. ofteo: PUUman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946

PrlBm. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt.
1-4 p. p. ir treč. uždaryta.

Tel. CE 6-0720 arba 283-4600

DR. C. K. PAULIS
DIAGNOSTIKA IR VIDAUS LIGOS

Monroe Building, Suite 709 
104 South Michigan Avenue 
VolRndni «iiMtnni«

Tel. Ofiso PR 6-7800; Namų 025-7697
DR. A. PUSTELNIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. VIDAUB LIGOS 

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

šeštadieniai* 10-5 v. p. p.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 So. Kedzie Avenue 
Ofiso vai. kasdien; 2-4; 6-8.

Šeštad nuo 2 iki 4 v. Treč. ir aakm. 
tik skubiais atvejais Ir susitarus

Tel. ofiso PR 6-6446. rez. HE 4-81M

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 West 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. p. ir 7 Iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal sutarti

DR, P Z. ZALATORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257. rez. PR 6-6651 

Rez. 0000 So. Ashland Avenue
Vai. 11 v. ryto Iki 2 v. p. p. 0-7 ▼. v

Perskaitę "Draugą", duo

kite jj kitiems pasiskaityti

-



Artėjant prie didžiojo užmojo pabaigos
(Atkelta iš 1 psl.)

Lietuvos katalikybės istorijai. 
Taip pat dr. kini. V. Gidžiūno 
trinitoriai, kun. dr. St. Matulio 
parašyta žymaus mūsų istoriko 
kun. dr. J. Totoraičio biografi
ja, P. Čepėno R. Traugutto bio
grafija ir netiesiogiai Lietuvą 
lietęs Trisdešimties metų karas.

Smulkioji istorija

Svarbūs, nors ir smulkiąja 
istorija, yra įvairių vietovių — 
miestelių aprašai. Geografinę 
su talkininkais paprastai duoklę 
čia atiduoda A. Bendorius, o se- 
nesniąją jų istorijos dalį patei
kia kiti: kun. R. Krasauskas, 
d r. kun. P. Jatulis, V. Killbokie- 
nė (R. Lietuva) ir M. Naubu- 
ras f V. Lietuva), o svetur iški
lę lietuviai nepamirštami taip 
pat prie dabartinių jų vietovių. 
Ir šiame tome svarbesnės vie
tovės eina gausiu būriu: Teo- 
linas, Tiflisas, Tikocmas, Tel
šiai su Rainių kankiniams nu
matytos koplyčios projektine 
nuotrauka, Tepliuva, Tervetė, 
kuri su Lietuvos istorija dau
giau susijusi negu su Latvijos, 
Tilžė, labai plati lietuvių kultū
ros apžvalga ir su svarbia jė
zuitų misijų stotimi, Tirkšliai, 
Titoniai, Tytuvėnai, taip pat su 
plačia ir įspūdinga istorija, To- 
bolskas, Tolminkiemis, kurį 
šiais metais itin su K. Donelai
čiu dažnai minime, Torontas, 
Tovė, Traupis, Trempai, Trina- 
polis, Tryškiai, su labai įdomia 
medinės varpinės nuotrauka, 
Trobos, Troškūnai ir kt. smul
kesnės.

Trumpa, Trimakai, jų tarpe ir 
buv. Vliko pirm., Trumpjonas, 
J. Tūbelienė ir J. Tūbelis; čia 
jų tarpe mjr. J. Tomkus, pir
muoju bolševikų nužudytas 
1940 VII 13, St. Tijūnaitis, ku
rį gal ne vienas dar prisimena 
iš vaikystės, kai skaitė jo red. 
Žvaigždutę, toliau Tilvyčiai, Tiš
kus, Tomašauskai ir kt.

Lietuvių spaudos ir kultūros 
istorijai svarbūs; Tėvynės Sar
gas (Pr. Pauliukonis), Tėviškės 
Žiburiai, Tiesos Kelias, Tilžės 
Keleivis, Trečias Frontas, Trem
tinių Mokykla, Trimitas, Tilžė 
(M. Nauburas), Tėvynės Mylė
tojų D-ja ir kt. Toliau Lietuvai 
atskleisti svarbūs: Trakų eže
rai, a. a. prof. Stp. Kolupailos, 
kuris ligonis suskubo parašyti 
iki galo, t. y. ir Ž raidės straips
nius LE, Trakų miškų urėdija 
(K. ŠČesnulevičius), tetervinas, 
tisas, tai augalas, kurį draudė

masi tik į kitus, nejučiomis su
sigundomą fanatišku kitais pik- 
tinimusi: besi jaučiant toleranci
jos gynėjais, iš tikrųjų tampa
ma fanatizmo sėjėjais... Jokia 
ideologija savaime nepadaro 
žmogaus tolerantu. Ir toleranci
ją skelbiančios ideologijos išpa
žinėjas faktiškai gali likti fa
natiku... Todėl galutinai visada 
tenka labiau tolerancijos siekti, 
negu ją ‘savinti’ ”. Tai rūstūs 
ir tiesūs žodžiai pasakyti didie
siems mūsų tolerancijos “skel
bėjams” ir “reikalautojams”, 
bet jos niekur savam gyvenime 
nevykdantiems. Tai tinka ir mū
sų spaudai, mūsų politiniam ir 
kitokiam veikimui. Toliau minė
tinas tikėjimas (dr. J. Girnius, 
dr. kun. V. Rimšelis), tomiz
mas (V. Rimšelis), Šv. Tomas 
Akvinietis (kun. dr. J. Vaišno
ra), Tovianski (kun. dr. P. Ja
tulis), tikslas (dr. J. L. Navic-

Vytauto Igno medžio raižinys

louse - Lautrec — A. Laucevi
čiūtė. Muzika — tonacija (Iz. 
VasyĖūnas) ir Toskanini (dr. 
K. Ostrauskas). Iš literatūros 
istorijai minėtinas L. Tolstojus 
(dr. A. šešplaukis), o visai kla
sikinei senor/ei dr. A. Rukšos 
straipsniai; Temistoklis, Teokri- 
tas, Terencijus, termos, Tezė- 
jas, Tiberijus, tragedija, tragi
komedija, Trojos epas ir kt. Čia 
pridurtini ir trakai, kuriuos dr. 
J. Basanavičius visą gyvenimą 
siejo su baltais; jų išsamią ap
žvalgą kaip tik pateikė dr. A. 
Rukša ir trakai čia tikrai verti 
domės.

Prijungus dar Lietuvos meno 
istorijos dr. P. Rėklaičio straips 
nius; Teresės bžn. Vilniuje, Tre
jybės bžn. Kaune, kuri 1963 pa
versta šokių sale, Trijų Kryžių 
kalnas, Trinitorių vienuolynas 
ir bažnyčia, taip pat etnografi
nius J. Žilevičiaus trimitą,, A. 
Mažiulio terškėl ę.tetą, tinklainę, 
tinklą ir tribradį, maždaug ga
lime susidaryti šio tomo praei
čiai skirtąją dalį. Ją papildžius 
dar gausiomis istorinių dienų 
ir vėlesnėmis asmenų biografi
jomis: Teodorai (Lietuvos kuni
gaikščiai), Teognastas, Tercijo- 
nai, Terleckiai, gausūs Tiškevi
čiai savu laiku labai reikšmingi 
mūsų krašte, Tyzenhauzai, ypač 
Lietuvos pramonės istorijai įrė
žę žymes, Toliotas, Toliušlai, 
Toločkos, Trojanauskas (daili
ninkas); Truchonavičiai, Trui- 
kys (dailininkas), TrukanasJ

naikinti D. Lietuvos k-ja (prof. kas, Bostono kolegijos filosofi- 
J. Rauktys), trakėnai, toįiau 
dar sportas: tenisas, tinklinis, 
trišuolis.

Filosofija, teologija ir 
humanistika

Be lituanistikos šiame tome 
gausu ir ko kito. Filosofijai 
ir jos gretiminiams priklauso: 
dr. J. Girniaus; teodicėja, tiesa, 
vienas iš tikrai pagrindinių fi
losofijos klausimų ir vertas su
grįžtamai paskaityti. Bet pats 
svarbiausias šios grupės straips 
nių yra tolerancija, nes ši dabar 
daug kur piktnaudojania, prisi
dengiant demokratija ar kuria 
kita skraiste, “todėl visada rei
kia ginant toleranciją ir tuo pa
čiu laisvę. Ir būtent, svarbu rū
pintis visų pirma savo pačių, o 
ne kitų tolerancija. Kai dairo

jc)B profesorius, vienas iš mūsų 
jaunosios kartos atstovų), tė
viškė ir tėvynė labai įžvalgūs 
dr. K. J. Čeginsko, taip pat jau 
jaunosios kartos atstovo, straips 
niai, tipologija (K. Kudžma), 
tremtis (dr. A. Musteikis) tem
peramentas ir testai (dr. A. 
Liaugminas) ir kt. Kataliki] teo
logija ir kiti gretiminiai apžvelg 
ti: teologija (dr. 
evangelikų —- dr. 
Tertulijonas (dr. 
Tėve mūsų (kun.
nofra), trapistai (kun. dr. V. 
Gidžiūnas), Švč. Trejybė (kun. 
dr. V. Rimšelis) Tobijas (J. 
Vaišnora) ir Timotiejaus laiš
kai (dr. prel. L. Tulaba).

V. 
M. 
P. 
dr.

Rimšelis; 
Kavolis), 
Jatulis), 
J. Vaiš-

Meno istorijai dr. Rėklaitis 
parašė: terakota, Tintoretto, ti
tulinis lapas, Tiziano, o Toh-

Įvairūs mokslai
Įvairių sričių mokslui priklau

so: Tyrimų laboratorija Kau
ne (E. Binkis), trianguliacija 
Lietuvoje prabyla įdomiais lie
tuvių ir kitų pabaltiečių pasie
kimais, su įdomiu ir tinklo že
mėlapiu (prof. St. Dirmantas); 
geologija — terciaras, titnagas, 
triasas (visi B. Saldukienės); 
chemija: transmutacija, trans- 
uraniniai elementai (dr. P. Ju- 
caitis), titanas (R. Šlepetys, 
taip pat iš jaunųjų); astrono
mija: teleskopas (dr. Č. Masai- 
tis); technika: televizija, Telsta- 
ras, Transatlantinis kabelis, 
tranzistorius (prf. A. Jurskis, 
A. Semėnas, tiltas (J. Vasys), 
tipografija (J. Botyrius); medi
cina: tymai (dr. D. Jasaitis), 
transplantacija (dr. V. Kanau- 
ka); geografija ir kiti: Tibetas 
(A. Bendorius), Thule (J. Lin- 
gis).

Baigiant šio tikrai didelio įna
šo trumpą apžvalgą, tenka pri
siminti ir nuostolius, šio tomo 
nebeišvydo trys LE pagrindiniai 
bendradarbiai: prof. Stp. Kolu
paila, M. Krikščiūnas ir dr. J. 
Kaupas. Taip pat galima prie
kaištauti, kad nemaža nuotrau
kų išėjo per tamsios, pasitaiko 
viena kita korektūros klaida, 
vieno Toločko biografija įdėta 
antru kartu (Talačka), galima 
pasigesti kai kurių biografijų, 
nuotraukų (šiame tome kažko
dėl jų žymiai mažiau) ir pada
ryti kitų priekaištų. Bet apla
mai, pirmą kartą leidžiama sa
va kalba enciklopedija turi di
desnių ar mažesnių trūkumų, 
ypač, kad jų neišvengia ir di
džiosios, jau kelinta laida lei
džiamos. Ii* aplamai, tenka pa
žymėti, kad labai dažnai daug 
ko nerandi nei Britanikoje, nei 
Amerikanoje, bet susirandi tik 
savojoje ir kt. mažųjų tautų 
enciklopedijoje, pvz. švedų en
ciklopedijoje greičiau rasi ži
nias apie žymius amerikiečių 
mokslininkus negu pas pačius 
amerikiečius ar anglus.

NESTATYK ČIA SAVO GYVENVIETES

Vladas Šlaitas

TEATEINIE TAVO KARALYSTE

Aš nesu vien tik Senojo Įstatymo iSpažinėjas, 
tai yra, 
aš nesu apipiaustytas,
tačiau didesnę savo gyvenimo pusę 
aš meldžiausi kaip žydas, 
ta prasnte,
jog prašiau,
kad man Dievas leistų ilgai gyventi 
ir kad man būtų gera gyventi.

Savo metu mane gąsdino žodžiai:
Ne ramybės atnešti aš atėjau, 
bet kalavijo.
Arba:
Kas neima savo kryžiaus ir manęs neseka, 
tas manęs nevertas.
Arba:
Jei jie mane persekiojo, 
persekios ir jus.

Štai aš šiandieną nešu savo kryžių.
Taipgi daugiau ar mažiau esu persekiojamas. 
Taip kad šiandieną
aš neprašau nei ilgo gyvenimo, 
nei kad man būtų gera gyventi.
Aš tik prašau:
Teateinie Tavo karalystė.
Teesie Tavo valia,
kaip danguje, taip ir žemėje.

UKMERGE

Dvidešimt metų nemačiau tavęs. Šiandieną 
aš jau daugiau nevadinu tavęs senuoju

' Ukmergės vardu:
šiandieną 
tu man esi Jeruzalė.
Tavo kiekvienas stogas dega ir liepsnoja 
manoj širdy,
tartum saulėleidžio didžiulis gaisras.

Niekas nestovi vietoj. Viskas keičiasi.
Manau, ir tu esi gerokai pasikeitusi.

Kaip ten bebūtų, aš žinau tik viena: 
kaip niekas nebešūkauja daugiau tavose 

gatvėse “Lili Marlen”, 
taip niekas nebešūkaus nė “Katiušos”.

KITAIP ATRODO

Aš labai bijojau mirties.
Vaikystėje
aš iš tolo bėgau tolyn nuo laidotuvių 

procesijų
Mano maža širdžiukė virpėjo kaip žvirblis 

vėjuje: 
taip aš mirties bijojau.
Šiandieną, 
trisdešimčiai metų su viršum praėjus, 
visakas žymiai kitaip atrodo.
Stebiuosi,
kad nebijau mirties.
Gal būt dėl to,
kad man teko Antrojo pasaulinio karo metu 
nesuskaičiuotus tūkstančius kūnų matyti, 
tų,
kurie krito
po artilerijos,
bombų
ir1 tankų kanopom.

Sakyčiau,
mano maža širdžiukė atbuko ir užsigrūdino. 
Ar iš tikrųjų jinai atbuko ir užsigrūdino? 
Ji nei atbuko, nei užsigrūdino, 
tik,
kaip sakiau,
man šiandieną visakas žymiai kitaip atrodo, 
nes:
Šis pasaulis yra tiltas.
Pereik jį. Bet nestatyk čia savo gyvenvietės. 
(Jėzaus žodžiai
iš arabiško įrašo Fatehpur-Sikri mečetėje).*

* Delhi pietuose yra Fatehpur-Sikri sugriautas 
miestas, kurį pastatė Didysis Mogulas Akbar (1542— 
1605) atžymėt savo pergalėms. Didelėj mečetėj yra 
arabiškas įrašas paminėti triumfaliniam Akbaro sugrį
žimui į savo buvusią sostinę 1601 metais. Šiame ara
biškame įraše yra ir aukščiau paminėtas posakis, kurį 
mahometonai priskiria Jėzui.

Penkiose pietinėse valstybėse
ALGIRDAS T. ANTANAITIS

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)
Tiesios, plačios ir švarios gatvės, soduo

se ir gėlėse paskendę įdomūs, modernaus 
stiliaus vienaaukščiai ar dviaukščiai namai, 
tirštai, o skoningai įvairiaspalvėmis neono 
šviesomis išpuošti komerciniai pastatai. La
biausiai į akis, žinoma, krinta moderni ir 
prabangioji architektūra, visapusiškai su
derintas bendras miesto išplanavimas, ne
sigailint erdvės vešliems, reta pietų augme
nija turtingiems gėlynams, paliekantiems ne 
išdildomo spalvingumo rėmus visam miesto 
paveikslui.

Bilexi, dėl visus metus vyraujančio švel
naus klimato pripažintas mieliausia ir mė
giamiausia pietinių valstybių kurortine vie
tove, turi ir savo istoriją, nusitęsiančią net 
iki septynioliktojo šimtmečio pabaigos. 
Prancūzams tebevaldant Louisianos terito
riją, šis miestelis buvo jos sostine. Mieste
lis išgyveno taipgi ispanų, anglų ir Konfede
racinės sąjungos valdžias, kol pagaliau pa
sidarė JAV dalimi.

'■ Vienas įdomiausių istorinių paminklų 
yra 'bene senasis švyturys, Benachi gatvės 
gale, 1848 metais pastatytas, vėliau nuda
žytas juodai protesto ženklan dėl prezidento 
Linkolno nužudymo, čia stovi ir paskutinio
ji Konfederacijos prezidento Jeffersono Da- 
vis rezidenciją, kurioje jis parašė “Konfe
deracinės valdžios iškilimą ir žlugimą”.

Komerciniu atžvilgiu Biloxi yra žinomas 

kaip didžiausias Amerikoje vėžiukų ir aust
rių pakavimo centras. Plačiai išsidriekęs 
įlankos pakraštyje miestas iš viso yra itin 
patogus žvejybai ir vandens sportui.

¥
Alabamos valstybės vardas mano ausiai 

visada skambėjo patraukliai, sukeldamas 
kartu ir prarasto savojo krašto, o ir dar 
nematytos egzotikos įspūdžius. Žaismingai 
tas vardas pynėsi ir vienoje iš pirmiausiai 
nugirstų populiariųjų amerikietiškųjų liau
dies dainuškų:

O, Zuzana, tu neverk manęs,
Atėjau iš Alabamos su banjo ant kelių...
Tačiau šiandien šios valstybės vardą į 

pirmuosius dienraščių puslapius kelia juo
dųjų streikai ir riaušės, 'bei nūdieninio gu
bernatoriaus George Wallace prisiimta anti- 
integracinė pozicija, jo sėkmingas bandy
mas nominuotis į JAV prezidentus, prelimi
nariniuose rinkimuose net ir valstybėse šia
pus Mason’o - Dixon’o linijos, kaip Mary- 
land’e ar Wisconsin’e, surenkant skandalin
gai didelį 'balsų procentą.

Senajame Mobile uostamiestyje (pran
cūzų įkurtame 1702 metais ir kurį laiką 
buvusiame jų kolonialinės imperijos sostine) 
man, dideliam sriubos ir alaus mėgėjui, pir
miausia į akis krito šių produktų brangu
mas. Juo labiau, kad draugai - žinovai iš
važiuojant buvo įkalę galvon, jog pietinėse 
valstybėse galėsiu bent skaniai ir pigiai pri
sisotinti. Skaniai?... Gal 'būt... Bet pigiai? 

Kažin?.. Vidutiniame restorane, mokėdamas 
nuo šešiasdešimt iki devyniasdešimt centų 
už kaušą sriubos ir penkiasdešimt centų už 
dėžutę alaus, prie to dar pridėjęs šešis pro
centus (!) pirkimo mokesčio, aš nesakyčiau, 
kad valgau ir geriu pigiai...

— Apiplėšimas! — nebe juokais šūkte
lėjo mano kolega, gavęs dolerio ir trisde
šimt keturių centų sąskaitą už stikliuką ško
tiškos degtinės ir pora gurkšnių vandens 
nuplovimui. — Mes nė prabangiuos Chica
gos ar New Yorko restoranuose tiek ne
mokame !

— Bet čia normos dvigubai didesnės, — 
pasiteisino baro aptarnautojas.

Dalinai jis turėjo tiesos. Alabamos įsta
tymas reikalauja, kad visi alkoholiniai gė
rimai baruose ir restoranuose būtų atidaro
mi pirkėjo akivaizdoje. Taigi ir stipresnieji 
pardavinėjami 1% uncijos bonkutėse. Pana
šiai, kaip traukinio vagon - restorane. Be to, 
alkoholiniai gėralai, šalia 6% pirkimo, ap
dėti dar bene 10% specialaus mokesčio, Gal 
būt, ekonominiu spaudimu bandoma sugrą
žinti prohibicijos laikus?

Amerikos karo laivas “Alabama” plaukia namo

Mobile miestas turi gana margą istoriją. 
Iš prancūzų 1763 m. jį pasiglemžė anglai, o 
iš anglų 1780 metais — ispanai. 1813 me
tais generolas Wilkinson’as Mobile užėmė 
miestą, atnešdamas čia Jungtinių Amerikos 
Valstybių vėliavą, o metais vėliau generolas 
Andrew Jacksonas, kovodamas su britais, 
čia įrengė savo kariuomenės štabą. Akyles
nis turistas ne tik šio miesto pastatuose, 
bet ir žmonėse, jų būde bei papročiuose su
ras visų minėtų tautinių kultūrų įtakų.

Antrojo pasaulinio karo metu Mobile 
buvo vienas svarbiausių karo laivų konst
rukcijos ir remonto punktų. Beje, ir pagar
sėjęs admirolo Farragut’p posakis “Damn 
the torpedos... full speed ahead!’’ kadaise 
buvo tartas Mobile uosto įlankoje.

Mano trumpo ten buvimo metu mobilie- 
čiai didžiuliais plakatais, radijo ir televizi
jos skelbimais buvo raginami aukoti karo 
laivo “USS Alabama”, dalyvavusio sėkmin
gose Antrojo pasaulinio ir Korėjos karų jū
rų kautynėse, pervilkimui iš kažkurio Ra
miojo vandenyno uosto. Jis turėjo sudaryti 
pagrindą paminklui Mobile prieplaukoje, 
statomam abiejų šių karų veteranams pa
gerbti.

Svarbus šis uostas ir komercinėje laivy
boje. Ne veltui gi viena žymiausių šio kraš
to prekybinės laivininkystės firmų — Wa- 
terman Steamship Co. — čia turi vyriau
sią savo būstinę moderniame, gal būt, šio 
niiesto aukščiausiame pastate.

Už kokių dvidešimt mylių į pietvakarius 
klesti garsūs Bellingrath’o gėlynai ir sodai. 
Mano viešėjimo metu kamelijų žydėjimo lai
kas dar nebuvo prasidėjęs, gi azalijų sezo
nas jau praėjęs. Šiame gėlyne priskaitoma 
apie 2,500 pavyzdžių kamelijų ir per 200 
įvairiausių azalijų rūšių.

Didžiausią Alabamos miestą Birmingha-

Romantiškieji ir žydintys Bellingrath’o kiemai

mą (340,000 gyventojų) teko matyti tik pro 
lėktuvo langą nakties metu. Turtingi ak
mens anglies, geležies rūdos ir kalkių klodai 
apylinkėse padarė šį miestą vienu svarbiau
sių plieno pramonės centrų. Įvairiaspalviai 
liepsnų ir dūmų kamuoliai, besiveržią iš ge
ležies lydymo krosnių kaminų, žiūrint iš vir
šaus, daro šį miestą savotiškai gražų, didin
gą ir kartu bauginantį. Ne vien tik vaizdas, 
bet ir viršun karščio suformuotos bekylan
čio oro duobės skrendančiam primena Pit- 
tsburgh’ą ar Gary, Ind.

Skridome iš Alabamos sostinės Montgo- 
mery (135,000 gyv.) į Memphis, Tenn., dvi- 
motoriniu Southern Airways lėktuvu, su
kaktuviniais 15-taisiais šios oro linijos gy
vavimo metais. Taip bent buvo parašyta 
ant popierinių puodukų, iš kurių sriūbčio- 
jome buljoną. Nedidelis, 26 vietų lėktuvas, 
stabtelėjus Birmingham’e ir Musele Shoals, 
vieniems keleiviams išlipus, o kitiems įli
pant, niekas neragino persėsti iš vienos sė
dynės į kitą krovinio išbalansavimui, kaip 

(Nukelta į 4 psl.)



Neramūs vandenys prie Laisvės statulos Nuotrauka R. Kisieliaus

įsikuria lietuviai, nuo Šv. Jur
gio parapijos atitoldami ir prie 
naujosios parapijos nepritapda
mi, ima gyventi kas sau. Saky
sim, Donelaičio minėjime anų 
“pažangiųjų’’ lietuvių tepasiro
dė tik retas, tik vienas kitas.

Ketvirta, trūko ir minėjimo 
reklamos. Arba ji buvo kai kur 
net klaidinanti, pvz. skelbė, kad 
minėjimas rengiamas... sekma
dienį. Kai nėra glaudesnio ry
šio su spauda, vaisiais taip pat 
negalim džiaugtis. Rodos, spau
dos žmonės nė į patį minėjimą 
nebuvę pakviesti. Kodėl? Ar 
nenorima spaudos atsiliepimų 
ir vertinimų?

Po programos buvo galima 
bufete gauti “kietų bei minkš
tų” gėrimų ir dešrų su kopūs
tais. Sutinkam, geri tai daiktai 
ir išeivijos veiklai didžiai bū
dingi. Daugiau: tiesiog būtini. 
Be jų mūsų patriotizmas kaip 
bematant išblėstų. O vis dėlto, 
jei nuo manęs būtų priklausę,

bufeto su “prancūziška” deg
tine ir “lietuviškomis” dešromis 
būčiau nerengęs... Minėjimų to
kiais žemiškais daiktais nerei
kėtų apsunkinti.

Susirūpinęs klausytojas

Red. prierašas: šis donelaiti- 
nis skundas atliepia mūsų ker
tinės paraštės iškeltą temą. Net 
išvados abiejų autorių darosi 
panašios. Viešieji, bendriniai 
minėjimai gal dėlto ir kenčia, 
kad ligi šiol buvo pergausūs ir 
ne perdaug rūpestingai ruošia
mi. “Tauta” lyg nebelaukia 
staigmenų, kaip donelaitinis mi
nėjimas Clevelande, kuris šį
kart ruoštas dideliu kruopštu
mu. Ar ne būtų geriau, kad da
rytume parengimus rečiau ir 
gerai pasiruoštume. Tada visi 
jų lauktų, nes žinotų, kad kas 
jau daroma, tikrai verta rimto 
susidomėjimo. O dėl reklamos, 
tai ji kartais tiek pat apvilia, 
kaip ir filmų vitrinose; žmonės

jos verte perdaug nebetiki, nes 
kartais perstipriai reklamuoja
mi ir menki dalykai.

VVESTERN AUTO SERVICE
PAGRINDINIS IR SMULKŪS

AUTOMOBILIŲ PATAISYMAI 
4318 S. Western Chicago 9, III. 
Sav. St. ščerba LA 3-1790

lllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllll
TV — RADIJŲ TAISYMAS 

P. RUDfiNAS 
4448 S. Western Avė.

Tel. 847-4829
Čia pat galite gauti Briedžio dažų.
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Pastabos ir nuomones

Ak, kur dingot jūs, lietuviškos gadynėlės?
DONELAIČIO MINĖJIMAS CLEVELANDE

Bendruomenė, skelbdama Do
nelaičio! metus, gerai padarė: 
ko būtų verta lietuvių išeivija, 
nepagerbdama tokio lietuvių 
tautos kūrybinio milžino, koks 
yra Donelaitis ? Bendruomenės 
Clevelando I-oji apylinkė taip 
pat gerai padarė, rugsėjo 12 
surengdama Donelaičio minėji
mą; reikia gi didžiajam tautos 
poetui pagarbą pareikšti kokia 
nors konkrečia forma. O kaip 
pareikši, jei ne visų susiėjimu, 
ne prisiminimu, ne jo paties žo
džio iškėlimu?

Taigi rugsėjo 12 vakare ir 
pasukau į Šv. Jurgio parapijos 
salę, kur buvo rengiamas su
kaktuvinis poeto minėjimas. 
Matau — priešaky, dešinėj sa
lės pusėj, didelis Donelaičio 
portretas Piešė dail. V. Rauli- 
naitis. Gražu, kad šių dienų me
nininkas šitaip pagerbė praei
ties lietuviško' žodžio menininką. 
Kairėj scenos pusėj pastatyta 
tribūna. Žaliai užtiesta, tauti
nių raštų kilimėliu papuošta. 
Puiki vieta paskaitininkui. Sa
lėj tvarkingai išrikiuotos kėdžių 
eilės. Jos klausytojams Už kė- 
dž ų tako vidury ilgas stalas. 
Taip pat žaliai užtiestas. Čia 
padėti svetur ir Lietuvoj leisti 
Donelaičio raštai, čia išdėlioti 
įvairių dailininkų piešti Donelai
čio atvaizdai, jo rankraščio pa
vyzdžiai, “Metų” iliustracijų 
piešiniai ir kt.

Minėjimui fonas sudarytas, 
tad nusiteiki gerai.

Toliau pats minėjimas. Nera
mu, kad jo pradžios reikėjo 
laukti net pusę valandos. Bet

laukta publikos. Atidaromasis 
apylinkės pirm. F. Eidimto žo
dis. Trumpas, dalykinis. St. 
Barzdukas supažindina su Bend 
ruomenės mėnesio prasme. Ka
dangi Donelaitis priklauso visai 
lietuvių tautai, tad gerai, kad 
jo pagerbimą surengė Bend
ruomenė. Jis stengėsi kalbėti 
taip pat visai trumpai. Paskai
ta — A. Augustinavičienės. Ge
rai parengtame ir sklandžiai 
perteiktame pusės valandos žo
dy autorė pažvelgė į Donelaičio 
asmenybę, idėjinį jo raštų tu
rinį ir formos bei stiliaus gro
žį. Maestro A. Mikulskio vado
vaujamas Čiurlionio ansamblis 
davė trejetą dainų, dainuotų 
Mažojoj Lietuvoj jos chorų ar
ba šiems chorams skirtų. Akt. 
E. Blandytė (iš Chicagos) an
samblio fone padeklamavo “Pa
vasario linksmybes’’ ir “Ąžuo
lą gyrpelnį”. Būdingos, specia
liai parengtos ansamblio dainos 
ir Blandytės jautriai pergyven
ti Donelaičio kūrybos vaizdai 
ryškino Donelaičio ir Mažosios 
Lietuvos dvasios savitumą.

Minėjimo programa laikės 
akademiniam lygy ir dvelkė 
rimtimi, ši nuotaika persidavė 
ir klausytojams. Todėl susidarė 
jauki ir miela atmosfera. Deja, 
pačių klausytojų buvo aiškiai 
mažoka. Čia ir susimąstai: ko
dėl? Kodėl Clevelando lietuvių 
daugumas šį minėjimą suboi- 
kotavo ?

Netikim, kad jie būtų rodę 
savo priešiškumą pačiam Done
laičiui ir rengėjams. Bet dalis 
galėjo įsikalbėti, kad toks mi

nėjimas nereikalingas. Juk apie 
Donelaitį dabar daug rašoma, 
tad ką nauja galėjo duoti pats 
minėjimas? Iš tikrųjų ką nau
ja ir nedavė, nes jis buvo ren
giamas plačiajai visuomenei, 
tad į specialias problemas negi 
galėjo gilintis. Kas netiki bend
rųjų minėjimų prasmingumu 
bei reikalingumu, tie, aišku, ne
atėjo. Bet kitas klausimas, ar 
jie gerai ir daro. Malonu skrai
dyti savo aukštybėse, bet nede
ra užmiršti ir žemės.

Antra, kai kolonijoj veikia 
keliasdešimt organizacijų ir 
kiekviena stengias iškišti savo 
“prekę”, bendrieji reikalai nu
kenčia. Savi stengias palaikyti 
savus ir dar prisivilioti iš ša
lies. Mes tik pašnekam apie tai, 
kad reikėtų pakilti aukščiau sa
vų reikalų, bet dažnas to neda
rom. Dar toli iki įsisąmoninimo 
kad “bendra” turėtų būti svar
biau už “atskira”’. Todėl ir 
“bendras arklys visados liesas”. 
Tokia jau ir mūsų tautos ir 
išeivijos dalia.

Trečia, Donelaičio minėjimas 
parodė, kad Clevelando lietu
viai netenka natūralaus savo 
centro. Toks centras iki šiol 
buvo Šv. Jurgio parapija ir lie
tuvių salė. Bet pažangesnieji 
dabar iš šio juodosios bangos 
plaunamo rajono kelias į geres
nes vietas. Tokia gera vieta bū
tų naujoji lietuvių parapija. 
Deja, čia tokia šalta ir nejauki 
atmosfera, kad ji ne tik nešildo, 
bet ir netraukia. Dėl to ir nau
jas natūralus centras nesusida
ro. Taip kitose “gerose vietose”

SIUNTINIAI J LIETUVA
Ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer 
Chicago 32, III. Tel. YA 7-5980

M O V I N G 
apdraustas perkraustymaa 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituaulca Avė. 
Tel. FRontier 6-1882
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RESTAURANT COCKTAILS
6301 West 63rd Street. Chicago. Illinois 60638 — Tel. LUdlow 6-3636

Jauki ir nuotaikinga vieta, kur jūs galite skaniai ir nebrangiai 
pavalgyti ir pavaišinti savo draugus ir pažįstamus. Vietos ir užsienio 
gėrimai. Dvi erdvios salės elektriniai vėsinamos sutalpina virš 600 
asmenų. Tinka vestuvėms ir kitokiems parengimams.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Viską perka pas Lieponį! 
Kas tik turi gerą skonį,

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. VVestern, 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.

Rugsėjo mėnesį abi krautuvės sekmadieniais uždarytos.

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 CONDHTONING

Fifth $3.98

$1.29

Plūs Deposit $3.09

VANDERFL1P Imported Cherry
Dutch Raspberry or Black Currant Wine Fifth $“| .89

BLATZ BEER 
Case of 12 Quarts

YUGOSLAVIAN RIESLING, SAUTERNE 
or BURGUNDY WINE Fifth 93c

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U. S. P. Fifth J/Į.89

RICCADONNA VERMOUTH IMPORTED
Dry or Sweet 30 oz. Bottle

COEUR DE FRANCE Grande Fine
CHAMPAGNE COGNAC Fifth $4..29

POPULAR BRAND OF 90.4 PROOF
CANADLAN WHISKY Fifth $3.98

SANDY MACDONALD IMPORTED
SOOTCH WHISKY 86 PROOF

GALLO VIN ROSE’, WINE gal Decanter $*| .39 

LUANA Imported Coffee Liqueur Fifth $/| t)R

I E*9Q SE LF 
w|\ll VSERVICE

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

SEPTEMBER — RUGSĖJO 17, 18, 19 D. D.

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, nes mes apmo

kame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Dabartinis dividendas išmokamas du kart per metus.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 VVEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed.

PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems ter
minams ir žemais nuošimčiais mėne
siniais išsimokėjimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS:

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

Penkiose pietinėse 
valstybėse
(Atkelta iš 3 psl.).

to reikalaujama, skrendant senesnio tipo 
dvimotoriais.

Montgomery gyventojai dar ir šiandien 
tebesididžiuoja, kad jų miestas buvo Kon
federacijos lopšiu. Pilietinio karo išvakarė
se, pietų valstybėms pasitraukus iš sąjun
gos, čia buvo sudaryta pirmoji provizorinė 
Konfederacijos vyriausybė. Jos pirmas ir 
paskutinis prezidentas John Davis čia buvo 
prisaikdintas ir įsakė Federalinės armijos 
vienetams pasitraukti iš Sumter’io forto. 
Konfederacijos Baltieji Rūmai ir dabar te
bestovi, gausiai lankomi turistų, šalia Ala- 
bamos valstybės sostinės rūmų.

— Pirmas lietus per šešias savaites, — 
pastebėjo limuzino vairuotojas pakeliui į 
aerodromą. — Tačiau nemanau, kad ūkinin
kai juo džiaugtųsi. Jiems lietaus nereikia, nes 
netrukus prasidės medvilnės derliaus nu
ėmimas.

— Ar medvilnė yra svarbiausias šios 
apylinkės gyventojų pragyvenimo šaltinis?

— Taip. Bet Montgomery yra nemažiau 

žinomas ir dėl savo stiklo ar baldų pra
monės.

— ...Ir karinio oro laivyno bazių, — pa
stebėjo vienas bendrakeleivis. — Jeigu val
džia jas iš čia iškeltų, keliolika tūkstančių 
montgomeriečių nustotų darbo...

Mano atmintyje Alabama paliko daug 
žalios ir raudonos spalvos. Didžiuliai retai 
apgyventi miškingi plotai, išraižyti raudono 
smėlio keliais ir laukeliais. Po lietaus ir upės 
patvinsta’ tąja druzlina, rausvai liguista 
spalva. Atrodo kaip gyslos drėgna šiluma 
garuojančio milžino kūne.

Toji rusva spalva charakteringa visoms 
mano lankytoms pietinėms valstybėms.

¥
Arkansaso vadstybė turistui daugiausia 

žinoma, kaip medžioklinio šautuvo Ir meške
rės kraštas. Įvairiaspalvių Ozarks kalnelių 
grandinės, žaliomis pušaitėmis susisupę Ona- 
chita kalvų viršūnės, daugybė ežerėlių, upe
lių nuo seno į šį kraštą vilioja medžiotojus 
ir meškeriotojus.

“Arkansaso traperius” skaičiau, būda
mas dar Panevėžio gimn. pirmosiose klasė
se. Čia suminėtos krašto ypatybės knygoje 
suklestėdavo paslapčių ir nuotykių spalvo
mis, traukdavo ir masindavo jauną vaiz
duotę.

Šiandien Arkansaso valstybės vardą pa
minėjus, šiaurinės krašto dalies amerikiečio 
sąmonėje sukyla Įdek kitokį vaizdai: tau

tinės gvardijos kariai veda negriukus į bu
vusias vien baltųjų mokyklas pro pagiežos 
ir neapykantos iškreiptais veidais juos įžei- 
dinėjančių baltųjų mokinių eiles. Juk di
džiausia šios dviejų milijonų valstybės mies
tas ir sostinė Little Rock (apie 120,000 gy
ventojų) dar taip neseniai buvo bene pirmo-

Žvejotojų rojus Arkansaso

ji didesnio masto kovų arena dėl mokyklų 
integracijos.

Autobusu važiuojant ilguoju tiltu per 
Mississippi iš Memphis, Tenn., į Jonesboro, 
Ark., laikraščių pirmuosiuose puslapiuose 
mirgėjo spekuliacijos apie ką tik šioje pla
čioje upėje sužvejotus lavonus, įtariant (vė
liau paaiškėjo, kad klaidingai) juos būsiant 
prieš kelias savaites dingusių pilietinių tei
sių darbuotojų palaikais.

Tokiose aplinkybėse mintys, žvelgiant į 
įmantriais vingiais tolumon tįstančios Missi
ssippi upės drumzlinuosius verpetus, nebuvo 
vien pasigrožėjimas jos didingumu ir jos 
nuostaba. O ir mažytis nuotikėlis Jonesboro 
mieste kažkodėl gyvai įsirėžė atmintin, su
keldamas kiek nerimo. O buvo šitaip:

Jonesboro autobusų stotyje sužinojau, 
kad mano atvažiuotos revizuoti įmonės raš
tinė ir fabrikai yra miesto pakraštyje. Ten 
pat vietoje išsišaukiau taksi ir laukiau, jaus
damasis išvaizda išsiskiriąs iš aplink besi
sukinėjančių čiabuvių ir matydamas, jog 
esu jų sekiojamas įtaringais žvilgsniais.

Į laukiamąjį įėjęs gana apšepęs ir skur
dokai apsirengęs jaunas vyras ilgokai pa
šnibždomis kažką tarėsi su atokiau įsikūru
siu taksi kompanijos tarnautoju, žvilgsniais 
ir galvos judesiais rodydamas mano pusėn. 
Pagaliau jis priėjo ir pasisakė esąs taksi 
vairuotojas ir mane pristatysiąs norimon 
vieton.

Įsėdęs senoviško tipo barškančion - tarš- 
kančion “džiulapėn”, jaučiausi nejaukiai. 
Vairuotojas leido mašiną neįprastu greičiu 
ir buvo nekalbus.Nė nepastebėjau, kaip at
sidūrėm užmiestyje. Važiavom grubiais, 
duobėtais, rupiu žvyru išbarstytais miško 
keliukais, apsupti tirštų dulkių debesio. Ap
linkui — nė namų, nė žmonių. Kas minutę 
darėsi nejaukiau.

Ko gero, vietiniai mane įtarė šiauriečiu, 
pietinių teisių darbuotoju ar kitokiu pana
šios rūšies kiršintoju, specialiai atvykusiu 
neramumams ir riaušėms kelti... Pasiveš 
kur nors giliau į mišką... duos vėzdu per gal
vą ir pames... O kam čia kas rūpės, jei bus 
vienu niekadėju revizorium mažiau?..

Prisiminė į pietines valstybes vykstan
tiems žurnalistams laikraščių skiltyse duo
dami patarimai ar įsakymai: tą daryti, to 
nedaryti... taip kalbėti, taip nekalbėti...

— Nemaniau, kad mano lankoma įmonė 
bus taip toli nusikėlusi užmiestin, — klau
siamai suabejojau.

— Taip toli nėra. Mes važiuojame pa
čiu tiesiausiu, nors kiek nepatogiu keliu. 
Mat, jus nuvežęs, aš turiu suspėti į aerod
romą, kad nuvežčiau ten pašto krovinį, lėk
tuvui dar neišskridus. Mes turime sutartį 
su pašto valdyba, pagal kurią už pavėlavi
mus jie mus baudžia stambiomis piniginė
mis baudomis, — paaiškino vairuotojas.

(Bus daugiau)



Savaitgalis Santaros stovykloje
JONAS ŠOLICNAS

Išgyventi ir pajusti ką nors nau
ja ar savotiška, dažnai yra gera. 
Nekasdieniškas įspūdis išblaivo ir 
išmuša iš monotoniškos vėžės.

Pereitąjį savaitgalį užkliuvome į 
besibaigiančią santariečių stovyk
lą Tabor Farm vasarvietėje. Žmo
nių buvo apsčiai ir visi gražūs, 
anot Biliūno Juozapotos. Ir nuo
taika savotiška. Asmeniškai teko 
dalyvauti ir kitų ideologinių or
ganizacijų stovyklose. Tik pirmą 
kartą buvome pas santarlečius.

Jei kitur stovyklose girdėdavo
me nerūpestingą, jaunatvišką juo
ką ir dainas, jei kitur stovyklau
tojai laiką praleisdavo besportuo- 
dami ir savo kaulus mirtinguosius 
bemiklindami, tai Santaros stovyk
los savaitgalis panašėjo į rimtų 
studijozų suvažiavimą, į susibūri
mą tų žmonių, kuriems, atrodo, ne 
šio gyvenimo ir žemės džiaugsmas 
rūpi. Argi ne parodoksas?

Gal būt, geriausiai Santaros sto
vyklos nuotaiką galėjo išreikšti 
programos vedėjo poeto Algiman
to Mackaus žodžiai, pasakyti po 
C. Milašiaus (Cz. Milosz) paskai
tos: “Depresija žmogų Išlaisvina. 
Depresija žmogų išlaisvino. Tačiau 
mes lietuviai, toli gražu, nesame 
pasiekę depresijos”. Ar toks tei
gimas teisus, verta rimtai pagal
voti, tačiau tokią nuotaiką ar nuo
monę galima susikurti, ypatingai 
po poeto Mackaus eiliuotos filo
sofijos, kad "laikas paliks ir laiko 
neliks, bet mirtis nebus nugalėta”.

Ir štai tokios morbidinės nuo
taikos šešėlyje praėjo savaitgalis 
Santaros stovykloje. Asmeniškai 
stovykla patiko. Išgyventa nauji 
įspūdžiai, išgirsta sodrių kūrybos 
žodžių, pamatyta visa eilė žmonių, 
kuriuos lig šiol tik spaudoje ar 
knygose pažinome.

Dešinėn pasukus — paklysi
Visokiausi susisiekimo sutrukdy 

mai privertė mus vėluoti. Kai at
siradome Bačiūno pašonėje, buvo 
tamsi naktis, ir niekas mūsų ne
laukė.

Į Santaros stovyklą važiuojant, 
reikia laikytis paprastos taisyklės: 
visada sukti kairėn. Juo toliau ir 
daugiau suksi ton pusėn, tuo bus 
tikriau, jog pataikysi pas santa- 
riečius. Tačiau mūsų vežime bu
vo ir nesantariečių. Šių įtikintas 
ir mūsų vežikas susigundė. Pasu
ko dešinėn ir... paklydo. Moralas 
toks: niekados nesukit dešinėn,
jei norite patekti į Santarą.

Kai salėn įpuolėme, rašytojas K. 
Ostrauskas pasakojo apie senelę 
ir studentą. Vidurin skaitymo pa
kliuvus, sunku susigriebti, apie ką 
šnekta eina. Vis dėlto skaitytas 
dalykas turėjo būti geras, nes, 
skaitymui pasibaigus, visi plojo.

Paskum išėjo du poetai: Česlo
vas Milašius ir Jurgis Blekaitis. 
Aiman, net užu širdies nugriebė. 
Štai prieš mus žinomi žmonės. San
tara tikrai guvi, kad tokius savan 
tarpa n atsitraukia. Milašius skaitė

savąją kūrybą lenkiškai. Nesupra
tau. Tačiau svečio žodį po to lie
tuviškai perteikė J. Blekaitis. Bu
vo skaitomos eilės iš C. Milašiaus 
poezijos lietuviško leidinio, kur jo 
eiles išvertė poetas Kėkštas.

Po svečio pasirodymo išgirdome 
savąjį poetą A. Mackų, kuris skai
tė poemą, skirtą žuvusio rašytojo 
Ant. Škėmos prisiminimui. Man, 
eiliniam piliečiui, tai buvo gražu. 
Kiekvieną žodį klausiau, nes jis 
atrodė toks stiprus, kūrybiškas. 
Juk kas galės pamiršti poeto išsi
reiškimą, kad “aklųjų raidynas — 
egzilė”? Ir pagaliau buvo net ne
jauku sutikti naktį, išklausius po
eto tvirtinimo, kad “mirtis nebus 
nugalėta”.

Gyvoji degeneracija
Santaros stovykloje buvo daug 

kalbų ir žodžių ne tik apie pono 
pesimizmo tarnaites — mirtį, egzi- 
lę, desperaciją ir tamsą. Šnekėta 
daug ir apie degeneraciją mūsuose.

Santara propaguoja gyvąją lie
tuvybę, bet penktadienio vakare 
buvo diskutuota mirties ženklai 
lietuviuose. Mano nuomone, pats 
simpoziumas buvo, paradoksiškai 
išsireiškiant, gyvas degeneracijos 
pavyzdys.

Kalbėjome apie nuosmukį ir jo 
žymes. Teigiama buvo, kad infliu- 
aciniai organizacijų skaičiai rodo 
mūsų organizuotos veiklos nusigy- 
venimą. Šita kalba (J. šoliūno) bu'- 
vo trumpa.

Kiti simpoziumo dalyviai (H. 
Žiemelis) šnekėjo apie nuosmukius 
spaudoje. Kalbėjo gerą pusvalan
dį. Daug minčių pareiškė. Jos bu
vo labai teisingos ir labai gerai 
žinomos. Toliau savo nuomonę pa
teikė istorikas V. Trumpa. Tai bu
vo vienas ilgiausių kalbėtojų. Iš 
jo sužinojome ne tik, kad senovė
je kažkas pasakė, jog “Prancūzi
joje nėra nė vieno beprotnamio, 
kur nerastum emigranto”, bet 
taip pat ir, kad mes net patriotiz
me jau tiek nusigyvenome, jog 
ant savo naujos, vielinės tvoros 
užrašome: “Mes be Vilniaus ne
nurimsim”.

Kai simpoziumas apie degenera
ciją baigėsi, naktis tikrai buvo 
jau nusigyvenusi. Galėjai rytą be
veik ranka pagriebti. 0 kam at
rodė, kad vienam tai nebus gali
ma atlikti, ieškojosi talkos ir pa
ramos. Žinoma, ši talka daug sėk
mingesnė ir linksmesnė, jei geru 
gėrimėliu viskas užlaistoma.

Ir taip, besiplavinėjant, besnau- 
džiant, atėjo šeštadienis.

Trys daktarai apie literatūrą 
šeštadienio rytmetį mūsų litera

tūros ligomis rūpinosi trys dakta
rai. Visi trys su pačiais aukčiau- 
siais mokslo laipsniais, bet tik vie
nas literatūros (dr. K. Ostraus
kas). Kiti du — tik literatūra bei 
kūryba besidomi (dr. K. Keblys 
ir dr. Br. Vaškelis).

Pirmasis kalbėjo K. Keblys. Jo 
žodis — apie konservatyvizmą ir

modernizmą mūsų prozoje bei po
ezijoje tesulaukė tik vieno klausi
mo iš klausytojų. Nors vargu ar 
su juo galima būtų sutikti, kad 
tik pagal formą galima skirstyti 
kūrėjus j konservatorius ir mo
derniuosius. Tačiau jis taip teigė. 
Ypač griežtai tapo surūšiuoti poe
tai. Manding, dr. Vaškelio pastaba 
buvo daug tikslesnė. Tas yra mo
dernus, kuris kuria, o kuris tik 
rašo ir spausdina — konservato
rius.

Paskui kalbėjo dr. Vaškelis a- 
pie mūsų dramaturgus, šitas dak
taras buvo drąsus. Nepaprastai. 
Jo nuomone, šiandien modernaus 
dramaturgo mums tikrai trūksta. 
Dabar tebėra tokių tik trys: A. 
Škėma, K. Ostrauskas ir A. Lands 
bergis. Apie pirmuosius du jis ge
rai žinąs, tačiau ir Landsbergį 
priskyręs prie pirmųjų, nes ir 
anas, sprendžiant iš paskirų, ne
pilnų dalykų, turėtų būti geras. 
O gal todėl turėtų būti geras, kad 
panašių įsitikinimų?

Literatūros daktaras Ostrauskas 
užsiminė apie lietuviško kūrėjo 
problemas pavergtame krašte ir 
išeivijoje. Neretai lietuvis kūrė
jas pasijunta belaisvis — Lietu
voje dėl okupanto priespaudos, o 
išeivijoje dėl minios nevykusių rei
kalavimų.

Lenkų tragedijos atstovas
Česlovas Milašius, gimęs Lietu

voje, save skaito lenku. Kaip kū
rėjas, jis toks ir yra. Jis lenkuo
se garsus, o mums jo pavardė dau
giau žinoma dėl jo giminaičio, sa
ve laikiusio lietuviu, Oskaro Mi
lašiaus garso.

Česlovas Milašius šeštadienį bu
vo svariausias asmuo Santaros 
stovykloje. Vidurdienyje jis kal
bėjo apie dabartinės Lenkijos po
eziją. Nepaprastai įdomiai pašne
kėjo.. Davė pavyzdžių anglų kal
ba iš jo paruoštos lenkų poezijos 
antologijos.

Jei, jo paties prisipažinimu, jam 
daugiausia turėjo įtakos Oskaras 
Milašius, nukreipęs Česlovo kelią 
"kovon prieš mūsų laikų išlepimą 
(ugliness)”, tai pokarinės Lenki
jos poetų dauguma stojo kovon 
prieš beprasmį skausmą ir kančią.

Česlovas Milašius atmeta be- 
principiškumą ir beprasmingumą 
poezijoje (I have been always re- 
jecting principle “Poetry for poet- 
ry’s sake”). Anot jo, ir Lenkijos 
poetai šiandien ieško ir siekia, kad 
poezija taptų prasminga. Ir jie 
klausia patys savęs, ar poezija ga
li iš viso tokia tapti (can poetry 
betome meeningful?).

Karo audrų ir kančios iškankin
ti Lenkijos poetai ieško atsakymo, 
poeziją naudodami kaip priemonę 
minčiai išreikšti. Užtat dėmesys 
daugiau kreipiamas į turinį, bet 
ne į formą. To rezultate lenkų 
poezijoje atsisakyta tradicinių iš
raiškos formų, o naudojama pa
čios moderniosios poezijos priemo
nės.

Štai Česlovo Milašiaus duotasis 
pavyzdys (lenkų poetas Leopold 
Stov jau 70 metų, bet perėjęs prie 

moderniosios poezijos ir naudojus

paprastumą (simplicity) kaip vie
ną būdingiausių savo poetinių prie
monių).

FOUNDATION
I built on the sand —
It tumbled down.
I built on the rock
And it tumbled down.

Now when I build
I shall start from the

the chimney's Bmoke. 
(cituota iš girdėtosios paskaitos)

Nūdieninė Lenkijos poezija yra 
nužymėta dramatiškais ir tragiš
kais karo pergyvenimais. Dažnai 
lenkų poetams atrodo, kad žmo
gaus likime nėra vilties, džiaugs
mo, kad išsilaisvinimas tegalimas 
tik per depresiją.

Gal būt, svečias poetas tą lenkų 
poetų depresijos pajutimą net per 
daug iškėlė, nes po paskaitos mū
sų poetas Algimantas Mackus tuo- 
jaus pasidarė labai drąsias ir dra
matiškas išvadas. Anot Mackaus, 
“depresija žmogų išlaisvina, dep
resija žmogų išlaisvino (?)”. Ir 
net apgailėjo, kad mes dar tos de
presijos nesame pasiekę. Tolimes
nė, tur būt, išvada ir pirštųsi, kad 
todėl negalime ir laisvi būti.

Iš poezijos į politiką
Jei ir nieko daugiau nebūtų įvy

kę Santaros stovykloje, būtų už
tekę vien C. Milašiaus paskaitos. 
Tačiau šeštadienis irigi buvo tur
tingas kalbėtu žodžiu.

Vakarop girdėjome kruopščiai 
nusakytą Algio Gurecko žodį apie 
mūsų krašto padėti Sovietų Rusi
jos — Kinijos, konflikto šešėlyje. 
Anot jo. konfliktas mums gali ne
tikėtai padėti. Mūsų pareiga prisi
dėti prie to konflikto didinimo. Ta
čiau paskaitininkas konkrečių prie-

Du kiemai automobiliams pastatyti 

veltui. I vieną galima įvažiuoti iš 

VVestern Avė., o kitas užpakaly namo.

manių, kaip mes prie to suskaldy
mo galėtume prisidėti, nepasiūlė.

Nebėra Daktaro, nebėra...
Amžinybėn iškeliavusiam rašy

tojui dr. Juliui Kaupui buvo ski
riamas Santaros literatūros vaka
ras. Nebeateis daugiau ramusis 
Julius, nebekalbės niekam šaltai ir 
apgalvotai, nes Jį išskyrė staigi, 
karštakošė mirtis. Ir šitos litera
tūrinės šventės metu atrodė, kad 
Julius turi taipgi būti čia pat, nes 
gi visai neseniai Jis taip akivaiz
džiai vaikščiodavo susirinkusiųjų 
tarpe.

Vakarinę programą pravedė A. 
Mackus. Pradėjo Liūne Sutema. 
Toliau savos kūrybos skaitė Vi
talija Bogutaitė, J. Blekaitis, M. 
Katiliškis, K. Keblys, na ir, žino
ma, Česlovas Milašius. Visi da
lyviai klausytojams patiko, vi
siems ilgai plojo.

Kai kurių poetų sparnuoti žo
džiai buvo sentimentalūs, kai ku
rių mirusio pagerbimui nupinti. Mi 
lašiaus eilių grožio tik dalį paju
tome, nes jis savo kūrybą skaitė 
angliškai. Prozininkas Katiliškis

ST. ZABRODSKAS
Ukrainietis

MIESTO IR NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

Atlieka remonto, perstatymo ir na
mų statybos darbus, cemento darbus, 
elektros Įrengimus ir kt. Išrūpina 
reikalingus leidimus, iš miesto val
dybos namų statymui, pertvarkymui 
ar remontavimui.

Visas darbas yra garantuotas Ir 
apdraustas.

2040 West 52nd Street, 
Tel. PR. 8-7887 

CHICAGO, ILL., 60609

COSMOS PARCELS EXPRESS
GORPORATION

(Licensed by VneBposyltorg USSR)

Labai patikima ir vadovaujanti firma Jungtinėse Valstybėse, 
turinti daug patyrimo siunčiant dovanų siuntinius į visas USSR 
dalis. Tūkstančiai klijentų patenkinti. Visi siuntiniai apdrausti 
Gavėjas nieko nemoka. Skyriai svarbesniuose miestuose. Visi 
mūsų skyriai turi sandėliuose pasirinktinai aukštos kokybės pre
kių dovanoms žemomis kainomis. Dėl nemokamų informacijų ir 
kainoraščių susižinokite su bet kuriuo mūsų skyrium.
• NEW ĮNIRK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue ................... AL 4-5456
• NEW YORK 11, N. Y. — 135 W. 14th Street ............... CH 3-2583
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Vnlon Avenu? ......................EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 000 Sutter Avenue ................... DI 5-0808
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasnnt Street ............................ CH 9-0245
• BOSTON 18. Mass. — 271 Shaivmut Avenue ........................LI 2-1707
• SOI TH BOSTON, MASS., 327 W. Broadway, ............... Tel. 208-0068
• BVFALLO 6, N. Y. — 332 Ftllmore Avenue ................ TL 0-2674
• CHICAGO 22, III., — 2222 W. Chicago Avenue ................ BR 8-6900
• CHICAGO S. m. — 3212 So. Halsted Street ........................WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Llterary Road ..................TO 1-1068
• DETROIT, Mieh..—7300 Mlchigan Avenue ................... VI 1-5355
• GRANU RAITOS, Mieli. — 636-38 Bridgc SI., N. IV..........GL 8-2256
• HAMTRAMCK, Midi. — J4338 Jos. Campau ............... GL 7-1575
• HARTFORD, 14, Conn., 200 Franklln Avė. Tel. 233-8030 ir 246-0215
• 1RV1NGTON 11, N. J. — 762 Sprlngtield Avė..................... ES 2-4685
• YOUNGSTO1VN 3, Ohio — 21 Fitth Avenue .................... RI 8-0440
• LOS ANGELES 22, Calif.—960 So. Atlantic Blvd................... AN 1-2994
• LAKEWOOD, N. J. — 126 - 4th Street ........................... FO 3-8569
• NEBARK 3, N. J. — 428 Sprlngfield Avenue ................ BT 3-1797
• NEIV IIAVEN, Conn. — 509 Congress Avė.......................... LO 2-1446
• PATTERSON 1, N. J. — 99 Main Street ......................MII 4-4619
• PASSAIC. N. J. — 176 Markei Street ............................ GR 2-6387
• PHILADELPFIIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė............PO 5-5892
• PITTSBI RGH 3. Pa — 1307 E. Garson Street ............. HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ........... FI 6-1571
• IVATERBITRY, Conn. — 6 John Street ............................... PL 6-6766
• IVORCESTER, Mass. — 174 Millbury Streei .........................SW 8-2808
• YONKERS, N. Y. — 555 Nepperhan Avė.............................. GR 6-2781

buvo nusigriebęs ilgoką gabalą 
apie lietuviško berno, Kanados 
miškakirčio, nuotykius didmiesty
je. Žinoma, dėl miesto didumo ir 
nuotykių gausumo pasakojimas ir 
negalėjo būti trumpas. Dėl turi

nio? Gabalas vietomis tokia rea
lia kalba nužiestas, kad daugiau 
tiko naktigonėn bernams išjoju
siems, bet ne mišriai bendruome
nei, išeivijon išėjusiai negrįžti.

(Nukelta į 6 psl.)

Automobilio nelaimės atveju skambinkite
(In case of accident call)

G R 6 - 7 7 7 7 24 hour towing service
Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 

smulkūs pataisymai.

BODY & FENDER WORK
PAINTING, MECHANICAL REPAIR

2423 W. 59h St., Chicago, III., 60629
Savininkas — MIKAS ČESAS

NAUJAUSIOS MADOS PLAUKŲ 
ŠUKUOSENA, išpildoma prityru
siu šukuotoju.

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.

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

Elektriniai vėsinamas. Atvykit į mūsų restoraną-iounge, kur 
valgių pasirinkimas 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. Atdaras nuo 6 vai. ryto iki 1 vai. nakties.

AND LOAN 

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!

KANDY HOURS
Monday.......... 12:00 P.M.-8:00 P.M.
Tuesday ...........  9:00 A.M.-4:00 P.M.
Wednesday .. Closed Ali Day
Thursday .... 9:00 A.M.-8:00 P.M.
Friday ...............9:00 A.M.-8:00 P.M.
Saturday .... 9:00 A.M.-12:30 P.M.

Marquette 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 
geriausius 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 

Accounts

• CoMoge lomn lovtotgo
• Hemo Imm

• Home fenprevomont loom
• CMttmai Ck/b
• Imurod Fomlly Šoviny
• Motery Publk Sorvko
• AN typoi of ImurofMO
• Proo roorot Mr your orfoohoHo*

mootlngs
• Co»k chockf ond poy oN fa m II y bllls with our 

ipodol mono y ordor chocki. No *orvi«o «h«rgo 
lo mombori

• U. S. Potiol Stomp Markino Sorvle*
• Soli ond rodoom U. S. Bondi
• Two largo freo parktag loto
• Drlvo-ln Wlndow
• Scvo-by-Mall Kito
• Trovolori Chorkt
• Safo Dopotit Boaoo



Kūrybinis akcentas Lietuvių katalikų dienoje 
Stuttgarte, Vokietijoje

Vak. Vokietijos lietuviai ka
talikai, suvažiavę į 80. Vokie
čių katalikų dieną Stuttgarte, 
rugsėju 5 d. turėjo savo atski
rą turiningą programą. Pamal
das šioj Lietuvių katalikų die
noj laikė Lietuvių kaatalikų sie
lovados direktorius Vak. Vokie
tijoje tėvas A. Bernatonis, pa
sakęs ir progai pritaikytą pa
mokslą. Po jų sekė prof. J. Ere
to paskaita apie lietuvio trem
tinio misiją. Bene įspūdingiau
sia ir geriausiai paaruošta pro
gramos dalis buvo koncertas 
vienoje Stuttgarto bažnyčių. 
Pietų Vokietijos simfoninio or
kestro (Sueddeutsches Sympho- 
nieorchester) kamerinė grupė 
atliko daugiausia iš Muenche- 
dus, kanonus bei fugas, be to 
St. Vainiūno koncertą vargo
nams ir orkestrui. Taip pat bu
vo perduota Dariaus Lapinsko 
pagal senas lietuvių bažnytinių 
giesmių melodijas sukomponuo
ta kantata solistams, chorui ir 
instrumentams. Kantatoj solo 
partijas giedojo Marija Panse- 
Simaniukštytė ir Longin Ap- 
kalns (latvis); choro partijas 
atliko daugiausiaa iš Muenche- 
no lietuvių specialiai tam rei
kalui sudarytas choras. Minėti 
solistai dar pagiedojo penkias

Savaitgalis Santaros 
stovykloj

(Atkelta iš 5 psl.)

Sekmadienis ir mitologija
šeštadienio vakarą kultūringoje 

literatūros šventėje praleidus ir 
naktelę džiaugsmingai prauliojus, 
nauja diena davė ir naujų dalykų.

Kitose stovyklose sekmadienis 
prasideda pamaldomis. Santaros 
stovykla baigėsi sekmadienio ank
styvą popietę. Prieš tai buvo dar 
dvejetas paskaitų. Politiniais 
klausimais šnekėjo J. Miklovas.

Kadangi ši paskaita vyko gana 
anksti, tai ne visi galėjo joje da
lyvauti. Vieni dar buvo iš šilto 
guolio nepakilę, o kiti Dievą gar
bino.

Į dr. M. Gimbutienės paskaitą 
apie lietuviškąją .mitologiją prigu
žėjo pilna salė. Ir kai prelegentė 
paskaitos pradžioje pasakė, kad 
ši paskaita yra vietoje paimnldų, 
kai kas juokėsi, Tačiau tokių ne
buvo daug. Pagaliau juokiasi tas, 
kas juokiasi paskutinis.

Daktarės žodis buvo įdomus, nu
sagstytas gražiausiais lietuviškais 
žodžiais, pasakojimais, dainų cita
tomis. Atrodė, kad klausytum ir 
klausytum tų išvedžiojimų apie se
novės Lietuvos dievų likimą, apie 
jų mirtį ir išnykimą. Kas žino, 
kas buvo Žvarūnas ar Žvorūnas? 
Ar daug mūsų nusimano, kodėl 
senovėje buvo patartina valgyti 
perkūno sudeginto ąžuolo anglis? 
Ir pagaliau, ką simbolizuoja ožys? 
Deja, dr. Gimbutienės paskaita, o 
taipgi ir visa Santaros stovykla 
baigėsi.

Ją uždarė Santšros-švieso Fe
deracijos pirmininkas dr. J. Valai
tis. Jis visus kvietė nebijoti to, 
apie ką čia buvo kalbėta. Juk ne
reiškia, kad Santara degenėravosi 
ar nusmuko, jei buvo diskutuota 
degeneracija .mūsuose. Kaip tik 
tai parodo organizacijos susirūpi
nimą tąja pboblėma. Sutinkame.

Viskas baigėsi. Santaros stovyk
loje praleistas savaitgalis buvo ne
eilinis išgyvenimas. Jis buvo tu
riningas ir įdomus.

lietuvių ir latvių religines gies
mes. Koncertą paruošė Darius 
Lapinskas, Stuttgarto operos 
muzikas. Gerą įspūdį darė ir 
Stuttgarto centre suruoštoji re
liginio meno paroda, kurioje 
buvo išstatyti P. Augiaus, V. Jo
nyno, V. Petravičiaus, V. Vir- 
kau, I. Suokaitės, B. Ancans, J. 
Soikans ir kt. darbai bei liau
dies meno dirbiniai. Parodą 
tvarkė dr. P. Rėklaitis. Didžiau
sią Dienos organizacinių darbų 
naštą ant savo pečių išnešė kun. 
K. Senkus.

• Viktoras Petravičius vėl 
grįžta su grafika. Rugsėjo mėn. 
15 d. Chicagoje Standard Fede- 
ral taupymo ir skolinimo hend- 
drovės 4192 Archer Avė. II 
aukšt. patalpose atidaryta šio 
žymiojo mūsų grafiko naujau
sių medžio raižinių paroda. Pir
miausia su meno raižiniais V. 
Petravičius kadaise ir atėjo į 
mūsų dailę, iš kartoi jos grafi
koje užimdamas savitą ir labai 
reikšmingą vietą. Šalia grafikos 
tam tikrais savo kūrybos lai- 
tarpiais dailininkas reiškėsi ir 
reiškiasi taipgi tapyboje. Ir pra
ėjusį pavasarį Čiurlionio gale
rijoje buvo surengta V. Petra
vičiaus tapybos darbų paroda. 
Šį kartą, lyg atidarydamas nau
ją, pavasarinį lietuvių dailininkų 
parodų sezoną Chicagoje, Vik
toras Petravičius vėl grįžo gra- 
fikon, išstatydamas žiūrovui 15 
įspūdingų medžio raižinių. Vik
toro Petravičiaus grafikos mė
gėjams toks pluoštas dar nie
kur nematytų jo darbų yra be 
galo mielas siurprizas.

• Dygliuotas poeto neoro
mantiko kelias Lietuvoje. Kom
partijai reikia beletristų ir po
etų antihumaniškiems komuniz
mo tikslams pridengti ir pa-

gražinti, sudaryti įspūdžiui, kad 
jai prie širdies kultūros puose
lėjimas. Ji kurį laiką pakenčia 
jaunų rašytojų ieškojimus, vil
damasi, kad subrendęs rašyto
jas, jaunystėj išlaikytas tėvų, 
supras “valstybės penėtojos” 
reikšmę jo gyvenime ir nuo 
jaunystės romantinių polėkių 
savoj kūryboj pasigydys... Gy
dytis iš pradžių uoliai padeda 
sovietiniai kritikai. Geras to
kio gydomo poeto pavyzdys yra 
J. Jakštas, neseniai išleidęs ant
rą lyrikos knygelę “Balti vidu
dieniai”, kurioje jis vis dar ro
mantikas. Už tai jis gauna py
los nuo Alg. Baltakio' “Perga
lėje” (8 nr.). Iš recenzijos aiš
kėja, kad Jakštas bandęs keis
tis..., ieškojęs kompromiso tarp 
prozos ir poezijos, bet tai neiš
plaukė iš organiško jo poezijos 
vystymosi. Toji poezija vis dar 
rodo, “jog turime reikalo su 
lyriku, linkusiu į romantinį tik
rovės traktavimą”. Kritikas lyg 
ir bando prileisti, kad reiktų 
Jakštui vardan vieno antro 
skaitytojo romantiko (kaip de
mokratiška?!) palikti teisę 
reikštis romantiškai. Baltakio 
nurodymai ir reikalavimai Jakš
to lyrikai yra tačiau tokie, ku
rie įgyvendinti poeto romantiz
mą neišvengiamai sunaikintų. 
Jakštas turįs atsisakyti ribotos 
fantazijos ir fiksuoti faktus, ku
rie pagal marksistinę dialektiką 
nesą fantazijos priešingybė... Ir 
motyvai, ir poetiniai įvaizdžiai 
turį kilti iš tikrovės. Kol to nė
ra, “Jakšto knyga gerokai nu
blanksta bendrame išaugusios 
lietuvių tarybinės poezijos fo-1 
ne”.

• LIETUVIŲ ETNOGRAFI
JOS BRUOŽAI. Vilnius: Lietu
vos TSR mokslų akademijos 
istorijos institutas 1964. Reda-
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LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS, Sav. 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 

Tune-ups Ir Motorų Remontas 
5759 So. VVestern Avenue 

Kampas 58th Street 
Telefonas PRospect 8-9538 
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“MEN OF T0M0RR0W”

J&t (ttatl|cniir5 

(JHilitarg JBrluml
215 No. Ilarbor Boidevard 

P. O. Box 4044 
Anaheim, California (92803) 

Tol.: Area Code 714-772-1363

Boarding and Day — 
Grades I • 8

Standard Federal
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4192 ARCHER AVĖ. — CHICAGO, ILLINOIS 60632 
Telef.: VIrginia 7-1141

TURTAS — $87,000,000 REZERVAI — $8,500,000

Už taupmenas mokame

PASKOLOS NAMAMS

dividendus kas 3 menesiai

ĮSIGYTI AR TAISYTI

VALANDOS: Pirmadieniais 9 iki 8 v. v. IUSTIN MAOKIEWICH, Jr.,
Antrad. 9 iki 4 v. v. Trečiadienį — nedir-
bama. Ketvirtad. 9 iki 8 v. v. Penktad. Prezidentas

9 iki 4 v. v. Šeštad. 9 iki 12 v.
......-----------------------== .......... —.......... ......

gavo A. Vyšniauskaitė. Virše
liai ir tituliniai dail. L. Glins- 
kienės. 684 psl. 286 iliustr. ir 
16 spalvotų lentelių. Kaina 
2.92 Rb.

Įžangoje trumpai perželgia- 
ina etnografinių tyrinėjimų pra
eitis. Prisipažįstamą, kad “bur
žuaziniais laikais” lietuvių et
nografijos mokslas padarė “šio
kią tokią” pažangą, įdėta nepri
klausomos Lietuvos laikais ėjų-' 
šio etnografijos žurnalo “Gim
tasis Kraštas” viršelio nuotrau
ka. Iš tyrinėjimų žemėlapio ma
tyti, kad 1947—1963 m. laiko
tarpyje jokių tyrinėjimų nepa
daryta Vilkaviškio apskrityje, 
kai Vilniaus krašte tyrinėta ir 
už dabartinės sovietinės res
publikos sienų (pvz. Lazdūnuo- 
se). Turinys suskirstytas į dvi 
dalis. Pirmoji dalis apima vad. 
materialinę kultūrą (žemdir
bystė, gyvulininkystė, žvejyba, 
bitininkystė, sodybos ir namai, 
drabužiai, maistas, manų apy
vokos daiktai, lieptai, tiltai ir 
t. t.). Antroje dalyje “Šeima 
ir visuomeninis gyvenimas” ap
tariama valstiečių šeimos bui-

tis, papročiai, liaudies kalendo
rius ir t. t. Keista, kad šiame 
skyriuje randame “naujų tary
binių papročių formavimąsi”, 
taigi dalykus, kurie su etnogra
fija neturi nieko bendro, pvz. 
“spalio revoliucijos šventė”. 
Tuo tarpu visai nerašoma apie 
lietuvių liaudies religinius pa
pročius, liaudies meną, kryžius 
ir rūpintojėlius, kurie taip bū
dingi lietuvių etnografija.i Pa
baigoje gana plačios santrau
kos rusų ir vokiečių kalba. Bib
liografija nepilna, atrinktinė 
(psl. 656 660).
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Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR MAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO. 
STASYS LITVVINAS, Prez.

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

teikiame nemokamai
Raštine atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto Iki 6 vai. vakaro Ir šeštadie

niais iki 8 vai. p. p.

MOVI N G
SEKENAS perkraūsu ' <>a.

Kitus daiktus (r iš toli '•* 
eldiniai ir pilna audrauda 
(047 W 67 PI i> BUt

k

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

Stirbis Fuel Gils
Aliejus virtuvei ir krosnims. 
“Geresnė ir pigesnė alyva”

Tel. HEmlock 4-6264
PETER STIRBIS
6741 So. Maplewood Avė. 

Chicago 29, Illinois

1

|

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikalama, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai.
2400 S. Oakley Avė., Chicago 

VIrginia 7-7258-59

KOMERCINES, INDUSTRINES, PILIETYBES, PORTRETINES, 
VESTUVINES, NEPOZUOTOS FOTOGRAFUOS

^įį Ernest Studio
Sav. — ERNESTAS SUTKUS

Jr 'W/Į1 2811 VVest 55th St GRovehill 6-2336
M UJI* Chicago, III. 60632 GRovehill 6-2337

KALĖDINĖS DOVANOS
J LIETUVĄ

• STAINLESS

• ALUMINUM

NYLON-V1NYL

RAUDONMED.

PUŠŲ

SPALVOTO

GARANTUOTI
VISI DARBAI

14 metų puikios 
darbuoties

A-l MODERNHOME
4516 S. Washtenaw Avė.

Nemok, apkainavhnas tel.:

CL 4-4600

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

I

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
TR 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 VVest 63rd Street
Chicago 29, Illinois

Tel. PR 6-8998

Norite pasiųsti ypa
tingas dovanas — 
automobilius, šal
dytuvus, motocik
lus, radijus, akor
deonus, dviračius ? 
Reikalaukite naują
jį katalogą.

Norite pasiųst nuo
savų daiktų siunti
nį? Ar pirkti pre
kes iš mūsų sandė
lio?
Reikalaukite iš mū
sų muitų sąrašą.

Norite pasiųsti 
maisto siuntinį — 
standartinį ar iš 
Jūsų pasirinktų 
maisto produktų?
Reikalaukite naują
jį katalogą.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
220 South Statė Street, Chicago 4, Illinois

Telefonas — WA 2 - 9354

Skyrius: 2618 West 63rd Street, WA 5-2466

..................................
Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.
Atdara nuo 6:00 valandos ryto lki8:00 

valandos vakaro.

3605 West 63rd St.

sąskaitas

1 D.

Naujas aukštas dividendas 
mokamas už investavimo

IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

.... aunKA ANTRAD. ir PENKT.......................... 9 v. r. Iki 6 v. v.VALANDOS: PIRM. Ir KETV............................... 9 v. r. iki 8 v. v.
ŠEŠTAD. 9 v. r. Iki 13 v. d. Trečlad. uždaryta

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEVVICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette
PLENTY OF FREE PARKING

PINIGAI ĮNEŠTI

SUTAUPYSITE MŪSŲ

SUKAKTUVINIAM IŠPARDAVIME
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, “neėdlepoint” ir kitų.

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

TELEFONAS — HARRISON 7 8787
Jefferson St., Chernin’s aikštėje.

Atdara kasdien įskaitant ir sekmad. nuo 9:15 r. ikt 5:30 vak. 
Pirmadieniais uždaryta.

Nemokama vieta mašinoms už kampo J šiau ,

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

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

VANDER WAGEN
ANGLYS

SINCLAIR ALYVA

HEATING
□IL

Smcloir

POrtsmouth 7-8020

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 3-4TII
Atdara pirmad. ir ketvir. 9—9 vai., antr., treč., Ir šeštadieniais nuo

9 iki 6 vąl. Sekmad. atdara nuo 11 Iki 4:80 po pietų «

....... ........  "  Z'. '-----------

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 

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

AMERICAN BONDING COMPANY
AMERICCAN INDEMNITY COMPANY 

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

FIREMANS INDEMNITY COMPANY 
INDUSTRIAE INSURANCE COMPANY 

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

PEARL ASSURANCE COMPANY 
RELIANCE INSURANCE COMPANY 

UNIVERSAL INSURANCE COMPANY 
WESTERN FIRE INSURANCE CO. 

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

O'MAllEY and MtKAY. Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206



Pasižadėjimo momentas. Iš kairės: D. Stelingytė, kun. Babonis, S. 
Gedvilaitė, J. Garsytė, A. Liaugauda, A. Vainius, G. Naujokaitis, 

K. Girnius, J. Boguta, “nephew” — Keblys ir pusė J. Juozevičiūtės.

Dabar, vyruk, .mes tave jau pagavom... Iš kairės: B. Saldukaitė, 
D. Kuprionytė, V. Aukštakalnytė, J. Zubinas, I. Damušytė, R. Šir- 
vaitytė, V. Kavaliūnaitė ir R. Patlabaitė.

AKADEMINĖS PROŠVAISTĖS
(Atkelta iš 8 psl.) 

lyg gražių praeities išgyvenimų 
pasidalijimas.

Ir kai septintą kartą saulė 
slėpėsi už Dainavos kalnelių, 
kai raudoni dangaus skliautai 
pasidabino tamsiais, paauksuo
tais debesimis, salėje pasigirdo 
linksmi balsai, kuriuos perrėkė 
skambi garsiakalbio muzika, ir 
filmas prasidėjo. Kas domėjo
si, tas pamatė gan įdomią “Lo- 
ve in the Afternoon”. Buvo ar
ti vidurnakčio, kai lietus gir
dėjo paskutinį “labanakt”. O 
dangus siuntė ramybę šiam įdo
miam žemės kampeliui. Vida

SEKMADIENIS — 
rugsėjo 6 d.

Diena išaušo nepaprastai niū
ri, šalta. Eisena į pusryčius at
rodė lyg vaizdas iš žiemos sto
vyklos — megztiniai, vilnonės 
kojinės, pilkas dangus. Bet vis 
tiek su geru ūpu susirinkome 
į pirmąją dienos paskaitą. Kal
bėjo Stasys Rudys. Jo tema — 
"Kas yra ateitininkas”. Tema 
beveik neaprėpiamai plati, tad 
Stasys net ir nebandė jos pil
nai išgvildenti. Verčiau pasiten
kino, pateikdamas savo klausy
tojams tik keletą minčių iš sa

Jaunųjų dailininkų meno paroda studentų 
ateitininkų stovykloje

Dainavos naujo pastato šiam 
reikalui gražiai parengtoje sa
lėje buvo išstatyta apie 20 dai
lės darbų. Paroda buvo gana 
įvairi — nuo realizmo iki abst
rakto. Regėjom šiuos dailinin
kus: Alvydą Bičiūną, Dalią Kol- 
baitę, Vidą Krištolaitytę, Rimą 
Laniauską, Vidą Misiūnaitę ir 
Iną Skardytę. Ypač lankytojų 
dėmesį traukė abiejų Vidų 
(Krištolaitytės ir Misiūnaitės) 
kūryba. V. Krištolaitytė čia iš
statė tik pora savo darbų. Ypač 
akin krito centrinėje parodos 
vietoje pastatytasis. Juo daili
ninkė parodė, kad ji ir su labai 
taupiu spalvos tonu moka pa
veikslą išvesti iki galo. Balti- 
morietė Vida Misiūnaitė visiems 
čia buvo tikra staigmena. Jos 
įvairia technika atliktieji dar
bai visus įtikino, kad mūsų jau
nųjų dailininkų šeimon ateina 
stiprus, naujas vardas. Rimas 
Laniauskas stebino savo: gau
sa, braižo ir pobūdžių įvairumu. 
Dar sunku būtų pasakyti, ar 
tie visi įvairumai yra dailininko 
stiprybė ar tik nenusistovėjęs 
blaškymasis. Gana simpatiški

buvo ir D. Kolbaitės “Gėlės” 
(akavarelė) ir Natiurmortas 
(aliejus). Akį labiau džiugino 
gėlės. (g. r.)

vosios patirties. Trumpai ta
riant, ateitininkas yra Dievo 
karalystės žemėje kūrėjas ir 
jungėjas, Kristaus meilės dės
nio vykdytojas praktikiniame 
gyvenime ir modernios kultū
ros jungėjas su krikščioniška 
dvasia. Artimo meilė — jam 
pareiga; į viską jis nuoširdžiai 
įsijungia; nieko nėra jam sveti
mo, išskyrus nuodėmę. Bet, ap
žvelgęs šių dienų ateitininkiją, 
prelegentas pastebi, kad tik iš
viršinė organizacijos struktūra, 
o ne siela, palaiko mus. Ši 
struktūra mažai ką reiškia, jei 
vidus tuščias. Paviršutinišku
mas tampa mūsų uniforma. To
dėl ateitininkija šaukte šaukia
si naujo idėjos grąžinimo. Vie
ši pasisakymai po paskaitos ir 
įvairūs diskusiniai būreliai to
liau išryškino prelegento Ru
džio iškeltas mintis.

Po pietų stovyklautojai stvė
rėsi savų užsiėmimų; laisvalai
kis tęsėsi iki pusės penkių, kada 
visi suėjome pasistiprinti pa
vakariais; paskui traukėm į 
antrąją dienos paskaitą, ši buvo

pravesta klausimų ir atsakymų 
formoje su stovyklos kapelio
nu kun. T. G. Kijausku. Klausi
mai buvo įvairūs, atsakymai 
taiklūs ir įdomūs. Keletą pa-
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Daugiau kaip 50 metų 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

• » io 
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SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, 
TAIP PAT IR MAISTĄ 

SIUNČIA
Llcenztjuota lietuvių )mon8 regis

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

Corp.
8213 8. Halsted. Chicago 8, m. 

'Tel. CA 5-1804
MARQUETTE GIFT PARCELS 

SERVICE
2439 W. 60 st. ir 2008 W. 89 St.. 

Chicago 29, III.
Tel. — WA 5-2737

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

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Kambariai plaunami Ir 
dažomi. d. RUDIS
Tel. CLiffside 4-1050

^Doinn^is
|TV-RAOiJAI - JUOST. REKORDERIAI

I KL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRODŽIAI
MMram IraliM Ir
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M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymaa 

WA 5-9209 Chicago, III.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllillUUlBIlIlIlII

liestų temų: Dievo valios paži- vusieji ir dar niekada nebuvę, | tobuliau. Tad iki kitos vasa- 
nimas, žmogaus religinis atša
limas, uždraustų knygų indek
sas, draugystė stovykloje, kny
gos “The Feminine Mystiųue” 
įvertinimas ir šeimyninis sugy
venimas. Be anksčiau pateiktų 
klaus mų. dar kilo ir kelios 
spontaniškos temos, tad pašne
kesys buvo labai gyvas, o bu
vo nutrauktas tik dėl laiko sto
kos.

Vakarienės metu dainos buvo 
itin entuziastingos, o įsidaina
vus, net po maldos didelė dalis 
stovyklautojų dar pasiliko pa
sėdėti prie stalų, vis skambant 
dainai po dainos. Vakaro progra
ma irgi buvo išimtinai atausta 
dainomis. Trys Baltimorėse 
“liaudies dainininkai’’ — Alek
sandras Radžius, Vitas šeškū- 
nas ir Romas Kalinauskas — 
pravedė dainų laužą.

Tai matote, kiek čia visko 
buvo ir ko nebuvo. O kitą va
sarą atvažiuokite ir šiemet bu-

R. K.tai viskas išeis dar geriau ir I ros!

on fnveHtment boniu 
VIHA8 TAUPYMO SĄSKAITAS 

dividendu Uha puanietj Iv
PAGAL
mokame ________ T ___ .______ ,
kiekvienus metus. I metams prnčjua 

BR1GHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
1071 AKCHER AVENUE, CHICAGO 82. ILLINOIS

•UutijoK Pirmad.. antrad , Penktai ir šefttad 9 v r —• 4:10 p p.
T-edlad uždaryta ketvlrtad 1 v r . v »

eurrent dividend 
DIVTDENDU MOKAM 

"s I metų investavimo bumu 
dar Išmokame po už

f'IPPl IIT T M * RADIO (LIETUVIAI) '-'■'’VUI ■ I . V. saV DAN LIUTIKAS
TAISYMAS yra mUsų SPECIALYBE. VISŲ GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS.

2412 WEST 718T ST. CHICĄGO, ILL, 60629. TEL.: 471-2446

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME 1II
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

MES MOKAME

4’/2
ANT VISU 
SĄSKAITŲ %

b FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-COND1TIONED CHAPELS

1

August Saldukas, 
Prezidentas

4040 Archer Avė. Chicago, ILL. 60632 
Telef. CL 4-4470

Parking Facilitfes

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852
o

I

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA

2443 WEST 63rd STREET
Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA _________ Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. .. Tel. OLymplc 2-1003
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KELIOS DIENOS PAS STUDENTUS
ATEITININKUS DAINAVOJE

ŠEŠTADIENIS 
rugpiūčio 29 d.

Pirmieji saulės spinduliai, 
įslinkę per langą, paglostė mie
gančių stovyklautojų veidus. O 
taip dar norėjos, kad saulė ne
kliudytų. Veltui. Jau girdėjos 
iš visų kampų vadovų linksmi 
balsai, skelbdami naujos dienos 
pradžią.

Viską pradėjome pusryčiais. 
Po jų, padainavę dar kelias dai
nas rytiniais, užkimusiais bal
sais, išsiskirstėm iki pirmosios 
paskaitos. Tą dieną buvo su
rengtas simpoziumas, kuriame 
dalyvavo MAS CV pirmininkas 
Jonas Račkauskas, SAS CV pir
mininkas Jonas Boguta ir ASS 
CV narys Kęstutis Keblys. Sim
poziume buvo diskutuota Atei
tininkų Federacijos sąjunginės 
problemos ir jų išsprendimas.

Po simpoziumo pašnekesiai 
vyko diskusiniuos būreliuos, 
kuriuos pravedė patys stovyk
lautojai. Didžiausia grupė su
sirinko pakedenti ir įvertinti 
lietuvę studentę.

Pamaldos buvo, kaip papras
tai, 12 valandą.

Po pietų, laisvalaikio metu, 
įvyko “karštos” tinklinio rung
tynės tarp “Olimpinės rinkti
nės” ir Urbanos studentų. Ži
noma, didingoji Urbana laimėjo.

Su vakaru atėjo ir visų lauk
tas poezijos vakaras, suruoš
tas New Yorko draugovės. Po 
to — šokiai. Į gražiai papuoštą 
Balę susirinko jaunimas ir sve
čiai linksmai praleisti vakaro.

O viskam pasibaigus, su il
gesiu visi skirstėmės į savus 
barakus, prisimindami išpildy
tas ir nedapildytas svajones 
bei sapnus. Vitra

sušaukė vėl visus į kun. Stasio | baigė minėjimą, paaiškindama 
Ylos atlaikytas bendruomenės 
šv. Mišias. Pamokslo metu jis 
prabilo į mus tema “Kaip Krikš
čionybė yra paveikus rytų ir 
vakarų kultūras”. Kun. Yla gy
vais pavyzdžiais mums priminė, 
koks didis mūsų paveldėjimas 
yra krikščionybė.

Pasistiprinę dvasiniu maistu, 
stovyklautojų ir svečių drau
gėje pavalgėme ir žemiškuosius 
pietus ir dar labai linksmoj 
nuotaikoj. Kadangi antrai va
landai numatytoms krepšinio 
rungtynėms neliko žiūrovų, vi
siems karštyje pasukus prie 
ežero, tai sportininkų pasigali- 
nėjimas įvyko penktą valandą, 
po dr. Vytauto Majausko pa
skaitos apie rezistencines kovas. 
Savo paskaitoje dr. V. Majaus-

Donelaičio “Metų” svarbą mūsų 
jaunajai kartai. Gi po to links
mi šokiai pasibaigė lygiai pusę 
dvyliktos. Sugiedoję “Lietuva 
brangi”, visi išsiskirstėm pasil
sėti.

Aldona Zaiįskaitė

PIRMADIENIS — 
rugpiūčio 31 d. Dainos ratelyje: Iš kairės: T. Idzelytė, R. Sužiedėlis, M. Gru

šaitė, V. Liaugaudaitė, K. Jankausko galva, V. Čžauskaitės plau
kai ir S. Ripskis. Nuotraukos Gražinos Bičiūnaitės

kadeininės

rosvaistes
Leidžia Lietuvių Studentų Sąjunga.

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

SEKMADIENIS 
rugpiūčio 30 d.

Rugpiūčio 30 d. išaušo šilta 
ir saulėta. Sočiai ir skaniai pa
valgę pusryčius, išėjome pasi
gėrėti Dainavos tyru oru ir 
viską šildančia saulute. Dešim
tą valandą buvom varpo sušauk
ti į poeto Kazio Bradūno pa
skaitą "Dviejų kartų santykia
vimas”. Šios, gana, kontroversi
nės temos perteikime poetas 
tuojau užintrigavo publiką. Po
etas pareiškė, kad santykiavime 
nei jaunoji karta turi prisitai
kyti prie senosios, nei senoji 
atsisakyti savo nuomonių ir 
sekti jaunąją. Jaunoji karta 
neturi ranka numoti į vyresnio
sios nutiestus pagrindus, o se
noji neturi besąlyginiai kriti
kuoti jaunosios sumanymų. Po
etas Bradūnas pastebėjo, kad 
ateitininkuose tas santykiavi
mas tarp federacijos sąjungų 
jau gražiai pasireiškė. Paskai
ta buvo baigta pageidavimu, 
kad mūsų karta nebūtų paskuti
nioji aktyvioji ir kūrybingoji 
lietuvių karta laisvajame pa
sauly. Prelegentas dar atsakė 
ir į keletą iškeltų klausimų.

Dvvyliktos valandos varpas

Gaidžiai užgiedojo, Austė už
kukavo, reiškia — laikas keltis. 
Stebuklingu greičiu mes visos 
nuriedam į salę valgyti pusry
čių, duodamų punktualiai pusę 
devynių. Bet kodėl tiek daug 
(stovyklautoj'ų vėluojasi ? Pa
valgius, įprastas stovyklautojų 
“binzinėjimas” po stovyklą, 
nors šiuo laiku turėtų būti tvar-

Studijinlų būrelių pokalbiuos. Iš kairės: D. Pauliukonytė, K. Bag
donas, J. Garsytė, A. Drukteinis, ~ 
naitė ir R. Balta.

kas apibūdino rezistencijos są
voką, papasakojo apie lietuvių 
partizanų kovas vokiečių ir ru
sų okupacijose. Tada jis išryš
kino rezistencinių kovų prasmę 
lietuviuose ir pasaulio opinijoje, 
duodamas konkrečių pavyzdžių, 
kaip mes galime prisidėti prie 
partizaninių kovų savo malda, 
raštu ir žodžiu. Dr. V. Majaus
kas savo mintis baigė, pabrėž
damas . Amerikos lietuviškojo 
jaunimo uždavinius tautos re
zistencinėje kovoje ir paskaly
damas lietuvio partizano laišką 
iš Daumanto knygos “Partiza
nai”. Po paskaitos ir diskusijų 
visi nutraukėm į sporto aikštę 
paskatinti savąją komandą per
galėm Tačiau kova buvo labai 
įtempta, nes abi komandos bu
vo gerai susižaidžiusios ir galų 
gale svečiai laimėjo 52:45. Pa
pietavę ir vakarop nuleidę vė
liavas, išsiskirstėm savais ke
liais pasiruošti vakaro progra
mai. Ją pravedė Clevelando 
draugovė, parengusi Kristijono 
Donelaičio minėjimą. Kristina 
Stankaitytė pristatė viešnią 
A. Augustinavičienę, kuri labai 
įdomiai nušvietė mažai lig šiol 
atskleistą Donelaičio būdą bei 
charakterį. Po ištrauką iš kiek
vienos Donelaičių "Metų” da
lies paskaitė Kristina Stankai
tytė. Danguolė Tamulionytė, 
Augustinas Idzelis ir Gediminas 
Naujokaitis. Jūra Gailiušytė už-

prabėgo, ir va — jau vakarie
nė. Dabar apsimiegojusių jau 
nebėra, nes dainos tiesiog ne
sustabdomos, net ir vargšui 
Egidijui (su savo gražiom ko
jom) neleidžiama “pranešimo 
duoti”. Reikia tiesiog varu vi
sus išvaryti iš salės, kad pasi
rengtų linksmybių vakarui. Ne
žinau, kas darosi berniukų pa
stogėje, bet mergaičių karalys
tėje vyksta rūbų mainymasis, 
plaukų 
barake 
mas ir 
gerai
programa, kuri buvo labai sa
tyriška, juokinga iki ašarų. O 
po dienos darbų bei rūpesčių 
vėl krentama į lovas, galvojant: 
“O, kad Austė nors vieną rytą 
pramiegotų1”.. Živile šlekytė

šukavimasis ir visam 
girdėti bičių avilio ūži- 
skuba. Šį vakarą visus 
nuteikė “klumpininkų”

D. Chodeckaitė, G. B., S. Alšė- 
Nuotrauka V. Svotelytės

ANTRADIENIS - 
rugsėjo 1 d.

Diena išaušo kaip ir visos ki
tos. Skambutis, ir visi sunkiai

Sveikinami naujieji sąjungos nariai. Iš kairės: S. Ripskis, E. Už
giris, K. Girnius, J. Konaukaitė, R. Sužiedėlis, G. Naujokaitis, A. 
Vainius, A, Paliokaitė, J. Boguta, Z. Acalinaitė, A Liaugauda, J. 
Garsytė ir S. Gedvilaitė.

klykau-

veidus: 
renkasi 
paskai-

Kažkas “krikštijama”, bet ar fuksė? Ritmas Gedeika, Austė Pulio- 
kaltė (?), Alvydas Bičiūnas.

komi barakai. O ten yra apsi
gyvenę visokie gyvūnai — ne 
tik žmonės... Štai atsakymas, 
kodėl visos mergaitės 
ja, kai laikas gulti.

Malonu žiūrėti į visų 
kaip su džiaugsmu visi 
klausytis Rimo Rudžio
tos, pavadintos “Krikščioniška 
pagonybė”. Jis mums paaiškino 
apie fizinę realybę ir griežtai 
pasakė, kad jinai nėra krikščio
niška ir nei nekrikščioniška. Po 
pasaltos Jonas Boguta, Kęstu
tis Skrupskelis ir Rimas Rudys 
karštai diskutavo kažkokį klau
simą, kurio aš net “nepaga
vau”, nes mes visi kiti studentai, 
taip aukštai neįsilėkėję, kram
tėm nagus. Toliau jau vyko 
pokalbiai diskusiniuos būreliuos, 
kurie šiandieną buvo gerai pra
vesti — taip mus įtikino Algis 
Norvilas. O po šv. Mišių ir pie
tūs atskrido. Popiečiu dauguma 
studentų nukeliauja iki Spyglio 
kranto, kur visi kaip lavonai 
guli saulėje ir gėrisi gamtos 
grožiu. Įdomu, kodėl visi bijo 
įkišti baltuosius pirščiukėlius į 
vandenėlį?

Po pavakarių seka antroji 
paskaita, Kęstučio Skrupskelio, 
pavadinta “Mace'nos filosofija”. 
Nors atidžiai klausiausi, bet 
man vis neaišku, kokia anoji 
filosofija yra. Bet jau žinau, 
kas yra Antikristas. Laikas

ritosi iš šiltų lovų, skubėdami 
pusryčius.

Mums ten bevalgant, pasirodė 
raudonai marškiniuotas, nenusi- 
skutęs, naminį kulkosvaidį pasi
griebęs gyvūnas (Alvydas Bi
čiūnas), kuris prisistatė kaipo 
Chruščiovas — didysis sovietų 
sąjungos vadas. Tuoj jis pradė
jo skaityti pavardes, ir staiga 
pasirodė budeliai (šlovingosios 
partijos nariai). Iššauktieji ne
laimingieji buvo nuvaryti prie 
sienų. Komradas Chruščiovas 
vargšuosius fuksus apkaltino 
visokiomis negirdėtomis kaltė
mis ir pavadino juos buožės 
vaikais. Bet fuksai prieš jo ašt
rų balsą nedrebėjo, o giedojo 
atgal: “Mes jus nugalėsimi Mes 
jus nugalėsimi” Išdalinęs fuk
sus viešpačiams — nusipelnu- 
siems partijos nariams (Chruš
čiovas davė progos pasireikšti 
savo budeliams, kurie “išpuošė” 
vargšus buožininkus bulvių mai
šais ir kopūstų lapais, juos 
“krikštijo” vandeniu ir tokiais 
vardais kaip “kumelė”, “buliu
kas”, “višta” ir t. t. Kankino 
juos įvairiais ūdais, įsakydami 
visus vyresniuosius studentus 
pagerbti buožihinkų šūkiu — 
“Draugas Jonas ‘cik, cik’ Bogu
ta, rrrt!”

Pirmąją dienos paskaitą šian
dien skaitė Arvydas Barzdukas. 
Tema — "Ateitininkas visuo*

i

menėje”. Viską išaiškino humo
ristiniais pavyzdžiais, paklojo 
ateitininkų ir bendrai lietuvių 
ydas, ypatingai pabrėždamas jų 
siauras pažiūras ir rūpestį gry
nai savais reikalais, užmirštant 
kitas taipgi panašiai nuskriaus
tas grupes. A. Barzdukas nuro
dė, kad ateitininkai ir bendrai 
lietuviai maža domisi negrų li
kimu, nors ir Lietuvos ir neg
rų rasės pavergimas ir piktnau- 
dojimas yra tos pačios žmogaus 
laisvės klausimas. Taigi ateiti
ninkas visuomenėje turi ieškoti 
ne tik nuopelnų sau ir siekti 
savo tikslų, bet taipgi turi rū
pintis ir kitų skriaudomis.

Paskaitos metu fuksai savo 
viešpačių buvo priversti klūpoti 
ant žemės šalia jų, kaip pa
klusnūs šuneliai, ir pasitarnau
ti įvairiuose mažuose savo že- 
mumo pasireiškimuose, rišdami 
batų raikščius, uždegdami ciga
retes ir pan. Pietus valgant, 
fukseliai vėl vergavo viešpa
čiams, pateikdami savo valdo- 
vamas maistą ir kai kuriais at
vejais net juos valgydindami.

Laisvalaikyje “buožės vaikai” 
turėjo atlikti ir didesnių dar
bų — plauti mašinas, nešioti 
sporto įrankius ir kibirus van
dens sportininkams, rinkti visas 
rajono šiukšles.

Tačiau nuotaika vėl surimtė
jo, klausantis paskaitos — ’ šį 
kartą G. Procutos “Dabartinis 
jaunimas Lietuvoje”. Prelegen
tas gyvais pavyzdžiais, statisti
kos duomenimis ir citatomis iš 
komunistų partijos leidinių 
išdėstė sunkią mūsų jaunimo 
padėtį Lietuvoje. Nuo pat ma
žens jiems yra indoktrinuoja- 
ma partijos valia. Kur tėvai pa
sipriešina, vaikai iš jų yra ati
mami ir nusiunčiami į valdines 
bendrabutines mokyklas. Nors 
aiškiai nėra sakoma, tačiau visi 
privalo priklausyti komjaunuo
lių organizacijai, kurios susirin
kimai vyksta sekmadienio ry
tais šv. Mišių laiku. Panašiai 
yra ir su, taip vadinamais, spa
liukais bei pionieriais — jaunes
nio amžiaus vaikais. Tokiu bū
du visas jaunimas yra įtraukia
mas į komunistinę veiklą, 
rai skaudu, kad Lietuvoje 
sų amžiaus broliai negali 
vai pasikeisti mintimis su
mis, o iš jų kai kurie gal taip 
melo paveikti, jog jaučiasi ver
govėje laimingesni už laisvuo
sius.

Vakare, po paskaitos ir va-

karienės (kur fuksai vėl verga
vo), įvyko fuksų “nubuožini- 
mas’”. Didingieji partijos na
riai visus per tamsą ir dumblą 
nuvedė į seną medinį tvartą, 
kur prie prožektoriaus šviesos 
visi “buožės vaikai” buvo su
stumti į vieną kampą. Paskui, 
Chruščiovas su savo budeliais 
visus po vieną iššaukė, apklau- 
sinėjo, 
darni 
dens”

TREČIADIENIS — 
rugsėjo 2 d. \

nuteisė ir nubaudė, 
išgerti “išminties 
(pilno druskos).

duo- 
van-

ir fuksai nenusileido. JųBet
suruoštame lauže ir programo-' 
je, kuriai vadovavo Gintaras 
Dambrava, 
vaikai”

buvusieji “buožės 
visus linksmino juokais

Virš Spyglio ir Dainavos kal
nelių šypsojosi malonus rugsė
jo antrosios rytas. Laikrodžio 
rodyklės ir mergaičių vadovė 
kalbėjo apie kėlimąsi. Toks bai
siai malonus ir kartu žiaurus 
tas momentas...

Bet už pusvalandžio valgyk- 
lon susirinkę ir apsiblausę stu
dentų veidai dar labiau ištįso, 
kai jų greiti žvilgsniai apmetė 
priekinį stalą —ten tuščios vie
tos bylojo apie miegančią val
dybą.

Bet paskaita laukė labai int-

| pietus tai tikrai nevėluodavoin, laukdami tik ženklo... Iš kairs:
P. Tautvaiša, L. Skeivelas, R. Domarkaitė, Z. Acalinaitė. A. Vai
nius, A. Valaitytė, J. Gailiušytė, J. Šalčius, ? ?, A. Idzelis.

Išplaukus j plačiuosius vandenis... Iš kaires: P. Tautvaiša, G.
Dambrava, R. Balta, Vita ?, K. Bagdonas, V. Šaulys, L. Bačins- 
kaitė, V. Ripskytė, U. Mildažytė ir R. Kaunas.

Tik- 
mū- 
lais- 
mu-

ir dainomis, net “j 
vyriausiąjį partijos vadą Chruš' 
čiovą su visu kibiru vandens. 
“Kerštas atliktas!” nuaidėjo 
per girią, o grįžtant atgal į ba
rakus ir lovas,vietoj kreipimo
si “ei, fukseli” nauju tonu pa
sigirdo “kolege!

pakrikštijo” Į riguojanti. Ji iškėlė iš lovų vi- 
vadą Chruš-1 sus miegalius ir maždaug vie-

AMB

■ ■■ ■■■
Tik tu nebijok — mes einame geru keliu... S. Rudys, B, Bražins- 
kaitė, R. Repšys.

nodai domino visus. Paskaitinin
kas Rimvydas Šliažas kalbėjo 
apie “Gimdymo kontrolės prob
lematiką”. Palietė temą iš pa
saulinio, tautinio ir šeimos taš
ko, pabrėždamas Katalikų Baž
nyčios poziciją pastaruoju klau
simu. Taip pat iškėlė proble
mas, kurios neigiamai veikia 
į gimdymo kontrolės sprendimą 
kaip pvz. greitas žmonijos au
gimas, kolektivizacija ir t. t.

Visą tą popietę saulė juokėsi 
mėlyname, rudeniškame dangu
je ir savo kaitrumu svaigino be
silinksminančius. Ir taip grupe
lės stovyklautojų saulės atokai
toje ėjo padiskutuoti įvairiau
sias temas; įdomios mintys bei 
klausimai pynėsi tarpusavyje 

(Nukelta į 7 psl.)

• REDAKCIJOS PASTABA.
Akademinės prošvaistės” lau

kia ir kitų mūsų akademikų or
ganizacijų stovyklų aprašymų 
bei nuotraukų.
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