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NENUMARINKIME ŽODŽIO
Tėvų marijonų provinciolo kun. V. Rimšelio, MIC 
kalba keturioliktosios "Draugo" romano premijos 
įteikimo iškilmėje š. m. kovo mėn. 14 d. Jaunimo 

centre Chicagoje

PaAjCbįfc&

PAGARBOS IR LAISVĖS LAIDAI

Rašytojos Alės Rūtos žodis losangeliečių surengtame jos 
naujos knygos “Kelias į kairę” pristatyme.

Su džiaugsmu noriu pasveikin
ti gerbiamą Laureatą Albiną Ba
ranauską, pareikšti gilų dėkingu
mą mecenatams Angelei ir Jo
nui Andriuliams ir visiems lietu
viams, kurie prisidėjo prie šios 
dienos iškilmių. Šios dienos lau
reato laimėjimas yra mūsų vi
sų laimėjimas lietuviško žodžio 
išlaikyme ir mūsų literatūros 
ugdyme. Lietuviškasis žodis mū
sų istorijoje pergyveno įvairias 
krizes. Kadaise, kai Mindaugas 
buvo karalius, ar kai Vytautas 
Didysis, Lietuvos kunigaikštis, 
žirgus girdė Juodosiose mariose, 
jis buvo platus ir garbingas, bet 
ne rašytas. Prieš šimtą metų 
buvo jis uždraustas ir pasmerk
tas. Šiandieną tėvynėje, kai 
žmogui atimta sąžinės laisvė, 
kai mintis pateko į vergiją ir 
negali žodžiu laisvai pasireikš
ti, lietuviškoji literatūrinė kūry
ba išgyvena belaisvės likimą.

Šitų krizių akivaizdoje prie

Tėvų marijonų provinciolas kun. 
V. Rimšelis, MIC, kalba romano 
premijos įteikimo iškilmėse.

Šiame numery.
Nenumarinkime žodžio. 
Rašytoja Alė Rūta apie pa
garbos ir laisvės laidus.
Solistės Lilijos Šukytės 
koncertas.
Dail. K. Žoromskio meno 
paroda.
Romano Guardini 80 metų 
sukaktis.
Juliaus Kaupo ir Algiman
to Mackaus minėjimas 
New Yorke.
Brazilės Cecilia Meireles ei- 
lėraščai.
Pluoštas įspūdžių iš K. V. 
Banaičio kūrinių koncerto. 
Kai kūrėjas neįsivaizduoja
mas be įsikinkymo. 
Sol. Jono Vaznelio 
ir arijų plokštelės 
Svetimybės lietuvių 
je.
Akademinės prošvaistės. 

dienraščio DRAUGO 13 premi
juotų romanų prisideda Albino 
Baranausko veikalas “Karklu
pėnuose”, kaip keturioliktoji lie
tuvių kalbai šviesioji žvaigždė. 
Man regis, kad šios knygos ir 
visos kitos, kurios gimė laisva
jame pasaulyje, turi neapskai
čiuojamą prasmę ir reikšmę mū
sų visai kultūrai. Jų reikšmė, 
suartėjusi su Lietuvos laisve, 
neša tos laisvės liudijimą visai 
istorijai. Jos atstoja mūsų tė
vynės šių dienų literatūroje tą 
lapą, kurį pavergtas lietuvis no
ri pamatyti ir tą posmą, kurio 
visa lietuviškoji kultūra yra 
taip giliai pasiilgusi.

Ir, Dieve, neduok, kad mes, 
kurie esame atsidūrę lietuviško 
žodžio skaitymo krizėje, nenu
marintume to žodžio kūrybos. 
Šios dienos sveikinimai laureatui 
ir dėkingumas mecenatams reiš
kiama drauge su linkėjimu vi
siems lietuviams, kad lietuviš
kas spaudos žodis šiame užjū
rio krašte netaptų ateinančioms 
kartoms lietuvių istorijos ir lie
tuvių tautos nepažįstamu ir ne
byliu ženklu.

Marijonų vardu sveikinu šios 
dienos laureatą, linkėdamas ir 
kitiems rašytojams kurti, lai
mėti ir praturtinti lietuvių li
teratūrą išeivijoje.

Poezijos vidinis išgyvenimas
Belaukiant to didžio muziki

nio įvykio — lietuvių partiza
nų minėjimo McCormick salėje, 
Chicagoje — praėjusį sekmadie
nį “Draugo” romano premijos 
įteikimo proga Jaunimo centre 
girdėjome mūsuose retai pasi
taikančio lygio Lilijos šukytės 
rečitalį.

Tarp daugelio dainų solistė 
išpildė ir dvi arijas iš Bruno 
Markaičio, SJ, kantatos "Vil
niaus varpai”. Jos interpretaci
joje tie dalykai sukėlė ovacijas 
ir didelį troškimą išgirsti visą 
kantatą su simfoniniu orkestru 
minėtame žuvusių pagerbimo

dainų 
proga, 
kalho-

Solistė Lilija Šukytė dainuoja “Draugo” literatūros šventėje — koncerte Jaunimo centre, Chicagoje. 
Akompanuoja prof. V. Jakubėnas.

Prano Lapes raižinysMaironis
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Įspūdžiai iš Lilijos Šukytes koncerto Chicagoje

BERNARDAS PRAPUOLENIS

koncerte birželio mėnesio 13 d. 
.Lietuviškų dainų grupėje tokio 
jos itin sultingo balso žemame 
ir viduriniame registre išryš
kėjo Lilijos Šukytės labiausiai 
brangintina savybė — poezijos 
vidinis išgyvenimas, kuriuo ji 
užburia klausytoją.

Po Kleopatros arijos Piange- 
ro la sorte mia ir Haendelio 
operos Giulio Cesare, kuria ji 
pradėjo savo koncertą, girdėjo
me keturias Hugo Wolf dainas: 

trijų žodžiai poeto Ed. Moeri- 
cke ir vienos poeto J. Eichen- 
dorf. Visose jie kalba apie 
spalvas, visuose gamta išgyve
nama kaip stebuklas, kai kada 
paskendusi mistikoje (Nachtzau 
ber), kai kada sulydyta su ne
paprastu troškimu (Er ist’s). 
Tik šiose dainose lyg ir trūko 
to žodžio muzikinės magijos, kas 
buvo taip ryšku lietuviškųjų 
dainų grupėje. Manau, kad pub
lika ir komp. VI. Jakubėnas, 

kuris solistei akompanavo taip 
gi jautė šių savųjų dainų (Plau
kia antelė ir Na, tai kas) iš
skirtinį naują žavesį.

Reikia sutikti su Lilija šuky
te, kad Ravelio Seheherezadą 
interpretuoti buvo sunkiausia, 
o ypatingai, kai originale para
šyto orkestrinio akompanimento 
trūko, kurio fone ir turi vykti 
šis nuostabus rečitatyvas. Ma
nau, kad tik dėl to, o ne dėl Li
lijos Šukytės ar prof. VI. Jaku- 
bėno, šis ciklas nepaliko laukto 
įspūdžio. Išgirdęs jau vien tik 
pirmąsias eilutes “Azija, šalie 
nepaprastų pasakų... kur vaiz
duotė, kaip miško karalaitė, už
siklojusi miega”, tuojau pajun
ti orkestrinės spalvos reikalin
gumą, kuri ir yra impresionis
tinio stiliaus esmė.

Rečjtalis baigėsi audringomis 
ispanų kompozitoriaus Nin dai
nomis. Ypatingai su EI canto 
de los pajaros solistė vėl taip 
sėkmingai ne tik muzikinį, bet 
ir poetinį dainos charakterį iš
ryškino savo legato pozavime. 
Po Giordano arijos iš operos 
Andrea Chenier, publikai reika
laujant, solistė bisui išpildė dvi 
arijas Mimi ir Muzetos iš Pucci- 
ni La Boheme.

Nepaisant mažų atoslūgių, Li
lijos Šukytės koncerto klausytis 
buvo didelis malonumas.

Baigiant aprašymą, pora pra
šymų rimtų koncertų rengė
jams; pirma — šitokios apim
ties ir lygio koncertus ruošiant, 
būtų verta programoje pateikti 
ir dainų vertimus, o antra, — 
parūpinti bent vidutiniškai gerą 
fortepijoną, šio koncerto inst
rumentas, vieton sudaryti or
kestro įspūdį, dažnai priminė gi
tarą. O tai ne tik publikos, bet 
ir rimto menininko užgavimas.

Nemažai knygų galėtume iš
skirti ir paminėti. Yra svarbių 
minčių rankraščiuose, tebelau
kiančių knygos pavidalo. Yra 
svarbesnių knygų, negu roma
nas; yra poezijos vakarai, vai
dinimai iš rankraščių. Lietuvis 
visada pasiilgęs geros lektū
ros, geros dramos ar dainos, 
kadangi meno kalboje, grožinės 
literatūros knygose jis atran
da save patį. Žmogus nori ma
tyti save, savo gerąsias ir blo
gąsias puses, nori sugauti ir 
pajusti grožio siekiamą, blogio 
virpėjimą, meilės troškimą, 
nuodėmės ir dorybės kovą sa
vo sieloje. Žmogus, tur būt, 
ilgisi sugauti Dievo Paveikslo 
atspindį savyje, kuris glūdi 
kiekviename, dideliame ir ma
žame žmoguje, net ir nusikal
tėly.

Literatūros objektas yra 
žmogus įvairiose šio gyvenimo 
situacijose. Kokį žmogų vaiz
duoti pasirenka rašytojas? — 
Bet kokį! Knyga meniškai ne
bus blogesnė, jeigu joje bus 
aprašomas ir neigiamas veikė
jas. Ir knyga nepasidarys ge
resnė, jei vaizduos angeliškus 
žmones, bet bus parašyta ne
tikrai ir nevykusiai. Nes kiek
vienas žmogus lygiai vertas 
pagarbos; ir kiekvienas rašy
tojas ar meno kūrėjas yra 
laisvas pasirinkti savo kūriniui 
veikėją ir jo situaciją.

Meninė kūryba neįmanoma 
be visuomenės pagarbos kūrė
jo pasirinkimui ir laisvės to 
pasirinkimo išpildymui. Šie pa
garbos ir laisvės laidai, sudarą 
plačiausia prasme laisvės as
pektą, pritaikytini ir kiekvie
nam žmogui visuomenėje, kiek
vienos srities darbininkui, ne 
vien menininkui. Kiekvienas 
žmogus reikalingas laisvės pa
sireikšti ir pagarbos už jo tei
giamas pastangas. Pagarbos 
asmeniui ir laisvės veiklai rei
kalingas vaikas ir jaunuolis, 
tik jų žingsnį į šalį, į blogį su
laikant drausme ar patarimu. 
Laisvės ir pritarimo reikalin
gas kiekvienas darbas, pagar
bos — kiekviena pastanga, di
deliuose ir mažuose laukuose, 
svetimam krašte mums sie
kiant bendrų lietuvio tikslų. 
Negalima sakyti, kad kultūra, 
meno kūrimas yra aukščiau 
už politiką; taip pat, negalima 

šiemetinių “Draugo" romano konkurso mecenatų Jono ir Angelės 
Andruliu tūkstantinę laureatui Albinui Baranauskui (viduryje) įtei
kia Andruliu įgaliotinis St. Metrikis. Dešinėje Tėvų marijonų provin
ciolas kuu. V. Rimšelis MIC. , Nuotraukos A. Gulbinsko

tvirtinti, kad politika šiuo me
tu labiau remtina už kultūri
nius darbus. Kultūringumas, 
didesni meniniai atsiekimai 
reprezentuoja lietuvį, kaip su
brendusį laisvos, nepriklauso
mos tautos pasireiškimui pa
sauly ir padeda jam tokiu iš
likti; sėkminga politika savo 
krašto vadavimo linkme sutei
kia vilčių — kada nors grįžti 
ir parnešti namo savo indivi
dualius meno kūrinius, įrodant, 
kad svetur nepaklydome, ne
tinginiavome, o budėjome, dir
bome ir kūrėme. Kultūrinės ir 
politinės pastangos viena kitą 
palaiko gyvą laikinojoj stag
nacijoj.

Kiekvienas visuomenės nare
lis turi laisvą pasirinkimą, kur 
jam dirbti, ką ir kiek veikti. 
Kiekvienas kūrėjas laisvas pa
sirinkti savo sritį, objektą, sa
vo temą. Meno mėgėjas lais
vas priimti į savo namus ir į 
savo širdį tiek ir tokio meno, 
kurio jis ilgisi ir kurį supran
ta. Mes galime pasverti ir ver
tinti darbo bei kūrybos rezul
tatus, bet negalima sverti žmo 
gaus kaip tokio. Žmogus duo
da, ką jis gali duoti; žmogus 
priima, kiek jis moka priimti. 
Žmogiška vertė yra daugiau 
pastangose, ne rezultatuose, — 
taip yra visuomenėj; ir kūri
nio vertė daugiau vaizduoja-

(Nukelta į 2 psl.)

“Draugo” literatūros šventę sce
noje pravedęs akt. Leonas Ba
rauskas skaito ištrauką iš premi
juotojo romano “Karklupėnuose”.



ARTI PRIE TIKSLO
K. Žoromskio parodos Čiurlionio galerijoje

J. MIE LIULIS

Stebint lietuvių dailininkų — 
ypatingai vyresniosios kartos 
— mėginimus abstraktiniame 
mene, dažnai susidaro įspūdis, 
kad jie į abstraktizmą žiūri la
bai lengvabūdiškai. Atrodo, kad 
jų akyse abstraktizmas yra lyg 
kokia užuovėja, kurioje galima 
atsikvėpti po kietos tradicinės 
mokyklos įtempimo. Parodose 
dažnai galima matyti darbų, 
kurie liudija, kad dailininkai, 
gal būt nesąmoningai, tiki, jog 
abstraktiniame stiliuje užtenka 
drąsiu mostu ką nors pabrau
kyti, įmantriai užlieti dažą, ir 
kūrinys savaime susiformuoja. 
Bet tokia pažiūra yra labai pa- 
vojihga iliuzija. Iš didelės dau
gybės mėginimų per atsitikti
numą gali susidėlioti forminė 
kombinacija, kuri gali būti taip 
arti prie estetinės formos, kad 
net eksperto akis ją gali palai
kyti estetine forma. Bet tokie 
atvejąi yra reti. Kada parodoje 
reikia išstatyti nuo 40 iki 60 
darbų, atsitiktinumu ir ’ntuici- 
jos magija negalima pasitikėti. 
Kaip praktika liudija, po pirmo 
malonaus įspūdžio tuojau pra
deda ryškėti forminiai trūku
mai.

Kaip meno disciplina abstrak
tizmas nėra nė kiek ne lengves
nė, kaip kitos. Nors pradedan
čiam abstraktizmas greičiau tei
kia pigaus vizualinio pasitenki
nimo, bet aukštesnėse kūrybos 
pakopose jis yra toks pat kie
tas, kaip ir kitos kūrybinės me
todikos.

Kadangi abstraktizmas šian-

K. žoromskis
—

PAGARBOS IR LAISVĖS LAIDAI
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moj tiesoj, meninėj tiesoj, ne
gu temoj ar epitetų grožy, — 
taip yra literatūroj.

Sakoma, kad kūrėjas neiš
kyla aukščiau visuomenės, kad 
jis toks, kokį visuomenė iš
ugdo. Tai, dažniausiai, tiesa. 
Kūrėją gali jį supanti visuo
menė subrandinti ir pakelti; 
gali jį visuomenė ir sužlugdyti. 
Jei visuomenė suteiks kūrėjui 
ląisvę, neapkraus jo kitais dar
bais ir parodys jo kūriniams 
dėmesį, tai talentingas kūrėjas 
gali išaugti, ištobulėti iki pa
saulinio meno reikalaujamų 
aukštumų. Toks rašytojas jau 
ir viusomenę, net visą savo 
tautą, pakeltų aukštyn. Jei vi- 
auomenė, nuolatos domėdamasi 
meninėmis aspiracijomis, kas- 
dįeninio gyvenimo skubėjime 
randanti laiko knygai, menui, 
muzikai, bus išprusinusi savo 
meninį skonį, tai ir, tos visuo
menės, menininkai turės pasi
tempti, kad jų kūriniai būtų 
arčiausiai meninės tiesos, kad 
patenkintų .visuomenės .reika
lavimus ir susilauktų platesnio 
dėmesio.
. Daug galima, pasiekti bendru 
supratimu ir pozityviu dėmesiu 

dien yra madoj, daugelis mūsų 
dailininkų, norėdami “eiti su 
laiku”, jaučia įsipareigojimą 
kurti abstraktiniame stiliuje. 
Mums ir patiems dailininkams 
būtų daug naudingiau, jei jie šį 
įsipareigojimą būtų pajutę, sa
kysim, 1930 metais. Tada jis 
būtų buvęs daug reikšmingesnis 
ir vaisingesnis.

Psichologai, eksperimentuoda
mi su jaunomis žiurkėmis, nu
statė, kad, jei joms kurį laiką 
po gimimo neleidžiama naudo
tis akimis, vėliau, kai raištis 
joms nuo akių yra nuimamas, 
visą likusią savo amžiaus dalį 
jos nesugeba taip efektyviai 
naudotis savo akimis, kaip tcs 
žiurkės, kurios jau nuo gimimo 
naudojosi akimis. Pedagogikoj 
šiandien yra propaguojama idė
ja, kad jau priešmokykliniame 
amžiuje vaikai būtų mokomi 
skaityti ir rašyti.

Dailininkas, kuris yra kūry
biškai susiformavęs, sakysim, 
impresionistinėj tradicijoj, jei 
jis, sulaukęs 40 ar 50 metų am
žiaus, sugalvoja pereiti į abst
raktizmą, moka per didelę kai
ną, kad tas žygis jam apsimo
kėtų (žinoma, yra išimčių). Tai 
būtų tas patB, jei pvz. poetas, 
sulaukęs to paties amžiaus, Btai- 
ga sugalvotų kurti kuria nau
jai išmokta kalba. Menininkas 
taip pat geriausių rezultatų ga
li atsiekti tiktai Savo “gimto
joje” vizualinėje kalboje. Kar
tais, nepalankioms madoms val
dant, jis negali siūlomos kalbos 
priimti. Tada jis turi savosios

Uola po vandeniu (1960)

vienų kitiems. Ne vieno išgy- 
rimu, o kito paniekinimu, bet 
tyliu pasirinkimu, kas tau ge
riausia; ne išpeikimu, knygos 
neskaičius, o prisivertimu pa
skaityti; ne priėmimu tik sa
vo bendraminčių literatūros, 
o kitų atstūmimu; ne pletkais 
if autoriaus asmens šnipinėji
mu, o jo kūrinių pažinimu; — 
tik taip galima su sava lite
ratūra susipažinti, tik taip pil
nai ją įvertinti. Rašytojui ne 
tiek svarbu pagyrimai, premi
jos, pagerbimo vakarai ar kri
tiškos recenzijos, kiek jo dar
bo supratimas, dėmesio kreipi
mas ir jo kūrinių pareikalavi
mas. Ir visuomenei rašytojas 
turi parodyti daugiau tikros 
pagarbos. Ne migdančių, sal
džių piliulių prikaišiojimas į 
literatūrą padaryB gero skai
tytojui, o tiesus, nuoširdus me
niškas žodis, vaizduojąs žmo
gaus tikrąjį veidą ir išreiškiąs 
jo slaptą vidinį troškimą.

Tokios, trumpai, mano nuo
mone, yra abipusės žmogaus 
pagarbos ir laisvės ribos, sie
jančios rašytoją ir, apskritai, 
kūrėją su visuomene.

Tokia linkme mes bandome 
siektis, nors iki pasiekimo vis 
dar esame toli.

K. Žoromskis Rigoroso (1960)

kalbos ieškoti. Čia yra savęs 
suradimo prasmė.

Dailininkas K. Žoromskis de
monstruoja vaisingą posūkį į 
abstraktizmą. Jo “Greenwich 
Village” tapyba, nors spalvų, at
žvilgiu įdomi ir kultūringa, yra 
sustingusi kompromisinė kom
pozicija — atrodo dailininkas 
nežinojo, ką su paveikslo kraš
tais daryti. Joje yra jaučiamas 
netikrumas, ir atrodo, kad gam
tinė forma varžo jo kūrybinę 
fantaziją. Jo “Kristaus tarp lat
rų” koloritas atrodo skolintas 
iš tuolaikinės amerikiečių tapy
bos. Piešinys ekspresionistinis, 
bet neišjaustas ir tik paviršu
tiniškai imituojamas. Pati dro
bė kompozicijai yra daug per 
maža — joje yra tiktai Kristui 
vietos, nors ir jam ji yra šiek 
tiek pertrumpa. Jaučiamas pa
jutimo trūkumas erdvės orga 
nizacijai.

Abstraktiniuose savo darbuo
se K. Žoromskis daug laisves
nis ir tikresnis. Jo mostas yra 
drąsus ir demonstruojąs pasillr 
kėjimą savimi. Paveikslo erdvė 
yra puikiai išnaudojama, nors 
viename kitame darbe (pvz. 
“Kova”) jis nevykusiai mėgina 
paveikslą pritaikyti drobės for
matui (reikia atvirkščiai daryti: 
drobės formatą reikia pritaiky
ti paveikslui). Technine prasme 
paveikslo formatas yra pirmoji 
pagrindinė forma, iš kurios 
gimsta visos kitos formos, ir ji 
taip pat turi pereiti per este
tinį formavimą.

Funkcionali forma (kuri yra 
dinamikos projekcija plastinėse 
medžiagos — mūsų atveju da
žo — ypatybėse) yra gana vy
kusiai išnaudojama estetinės 

K. Žoromskis Buteliai (1958)

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 68rd Street 
Kampas 68-člos tr California 

Vai.: kasdien nuo 6-8 vaL vak. 
šeštadieniais 2—4 vai.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezld. tel. VVAlbrook 5-3048

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

TeL 695-0533 — Elgin 
425 No Liberty Street, 

Route 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-5840, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-0, 
antr., penkt. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.
Tel. ofiso HE 4-5758; rez. HI 5-8225

DR. S. Ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika Ir Alergija 
2751 VVest 51st Street 

Valandos: pirm., antr., ketvlrt 2-9, 
vai., penktad. 10 v. r. iki 9 v. v., 
šeštad. 10 v. r. iki 1 v. popiet. Li
gonius priima pagal susitarimą

Tel. ofiso 735-4477; Rez. PR 8-6060
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD, MEDICAL BLDG. 

6440 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

formos kūrime. Vis dėlto kai 
kuriuose darbuose yra daugiau 
triukšmo ir spalvų žėrėjimo, 
kaip tikros forminės jėgos. Es
tetinė forma, kaip Henry Moo- 
re ) išsireiškia, yra sukoncent
ruota vizualinė energija, formi
nė sistema, kuri gyvena nuosa
vą gyvenimą. Kitais žodžiais, ji 
yra funkcionalios formos aukš
tesnė klasė, kuri apsireiškia per 
tą ypatingą vizualinių verčių są
rangą, kada visos vertės viena 
kitą intensyvina ir tuo būdu ku
ria maksimalinę forminę įtam
pą. Šito paskutinio žingsnio K. 
Žoromskio kūryboj kartais pa
sigendame. Tačiau parodoje iš
statytų darbų tarpe yra ir tokių, 
kurie prie šio galutinio tikslo 
yra gana arti. Pvz. dvi prieki
nėj sienoj kabančios kompozici
jos (“Senas namas” ir “Gyve
nimas baigiasi”) yra ne tik la
bai žavingos ir estetiškos, bet 
kartu ir labai arti maksimalinio 
forminių galimybių išnaudoji 
mo.

i • i i

K. Žoromšftis, atrodo, surado 
savo “gimtąjį” vizualinę kalbą. 
Su tuo, kas parodoje išstatyta, 
jis atsistoja kartu su pirmaei
liais lietuvių dailininkais. Jo vi
zualinė kalba, nors ne visai lais
va nuo konformistinio elemen
to, vis dėlto yra savita. Su vi
sais kitais, kurie žavėjosi jo 
paveikslais, norėčiau jam palin
kėti sėkmingos kūrybos, dar 
kiečiau ir atkakliau siekiant pa
sirinkto tikslo.

*) Cituota Herbert Read knygo
je “The Philosophy of Modem 
Art” p. 232, The World Publishing 
Co. Cleveland and New York 1962.

Romano Guardini 80 metų sukaktis
Vasario mėnesį garsusis ka

talikų teologas ir filosofas Ro
mano Guardini šventė savo 80 
metų amžiaus sukaktį. Pasta
ruoju metu sveikatai susilpnė
jus, jubiliatas negalėjo dalyvau
ti įvairiuose minėjimuos ir aka
demijose, kurias surengė ir įvai
rūs Vokietijos katalikų universi
tetai ir Vokietijos episkopatas 
jo pagerbimui, tačiau ypatingai 
minėtinas gražus akademinis 
leidinys, dedikuotas profeso
riaus darbams atžymėti.

Kaip žinoma, Romano Guardi
ni gimė 1885 metais vasario 17 
dieną Veronoje, Italijoje, bet 
jau mažas atsikėlė į Vokietiją, 
kur jo tėvas buvo Italijos kon
sulu Mainzo mieste. Nuo to lai
ko Vokietija tapo jo antrąja 
tėvyne. Čia jis baigė savo stu
dijas ir pradėjo savo kunigystės 
pašaukimo pareigas ir moksli
nius tyrinėjimus. Jau 1917 me
tais pasirodė jo pirmasis filo
sofinis veikalas, o sekančiais — 
žymusis veikalas “Apie liturgi
jos dvasią”. Jo darbuotė ilgiau
siai truko Bonnoje, vėliau Bres- 
lau ir Berlyno universitetuose. 
1939 metais jam buvo atimta 
dėstymo teisė ir tik po karo te-* 
galėjo vėl pradėti dėstyti Tue- 
bingene, o nuo 1948 iki 1964 
metų Muencheno universitete. 
Iš čia jis išėjo į pensiją ir da
bar gyvena vienišas ir atsisky
ręs nuo pasaulio. Jo žymiausi 
veikalai “Viešpats”, “Sokrato 
mirtis”, “Laisvė, malonė, liki
mas”, "Pasaulis ir asmuo” bei 
“Naujųjų laikų pabaiga” yra

Skaitykime “Lituanus” žurnalą.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Proteztstas 

Aparatai-Protezai, Med. ban 
dažai, Spec. pagalba kojom? 

(Arch Supports) Ir t. t.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 VV. 63rd St, Chicago 29. Iii.

Tel. PRospect 8-5084
Vai. 9-4 Ir 6-8. šeštad. 9-1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63 r d Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220 
Bes. telef. VVAlbrook 5-5076

Res. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti MI 8-0001

Ofisas 3148 VVest 63rd Street 
TeL: PRospect 8-1717 

Resld.: 3241 VVest flBtli Place 
Tel.: REpubUc 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 IMI 8; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai. 

išversti į visas žymiausias Eu
ropos kalbas.

Visa jo kaip mokslininko 
auklėtojo, pamokslininko ir ku
nigo veikla persunkta giliausia 
išmintimi, kurią jis pats kartą 
yra aptaręs: “Išmintis yra visai 
kas kita negu aštrus protas ar 
praktiška gyvenimo gudrybė. 
Tai yra tas žvilgsnis, kuris atsi
randa tada, kai amžinumas ir 
absoliutumas persunkia tą laiki
ną ir praeinančią sąmonę ir iš 
tenai krinta šviesa į gyveni
mą!”

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670. 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001
Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija Ir moterų Ilgos 
2454 VVest 71st Street 

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

Šešt. 12—3 v. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta

VVA 5-2017
DR. A. GARUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2737 VVest 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6—8 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 10 lkl 12 valandos. 

Trečiadieniais uždaryta. 
Pacientus priima pagal susitarimą.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS

2656 West 63rd Street
Pirm., antrad., ketvlrt. ir penkt. 

nuo 11 lkl 1 vai. Ir nuo 4 lkl 7 v. v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.
Tel. ofiso PO 7-6000, res. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6
iki 8 vai. Trečiad ir šefit. uždaryta.

Tel. GKovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA 

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVest Marųuette Road
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius. už
daryta.

Ofiso ir buto tel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
VAL.: kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus.

Ofiso PR 6-1795 Rez. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 
2300 VVest 51st Street

Oakley Medical Arts
Pirm., antr., ketvlrt. Ir penkt. nuo 

2—4 Ir 6—9 Ir pagal susitarimą
Tel. REllance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 VVest 59th Street

Vai.: Plrmad., antrad., ketvlrtad. ir 
penktad. nuo 12—4 p. .p., 6:30—8:30 
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta.
Tel. ofiso ir buto Olymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4988 VV. 15th Street, Cicero 

Kasdien 1—3 vai. Ir 6—8 vai. vak.. 
išskyrus trečiadienius.

šeštadieniais 12 Lkl 4 Doplet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South IVestem Avenue 

Plrmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 . v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto lkl 3 vai. p.p.

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

Ofiso PR 8-7773, Rez. PR 6-4732
DR. A. MACIŪNAS

CHIRURGAS
2858 VVest 63 str.

Valandos: pirmad. ketvirt. 5—8 
antrad., penkt. 1—4.

Priiminėja tik susitarus.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

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

Trečiadieniais uždaryta.

Romano Guardini

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS 
10748 S. Michigan, Chicago 28, III 

Tel.ef, ofiso: PUllman 5-6766 
Namą: BEverly 8-3946 

Prlšm. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt 
1-3 p. p. Ir treč uždaryta.

Tel. CE 6-0720 arba 288-4600
DR. C. K. PAULIS

Diagnostika Ir Vidaus Ligos
Monroe Building, Suite 709
104 South Michigan Avenue
Valandos susitarus telefonu.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenue
Valandos: 1—9 p. p. 
Išskyrus trečladienj

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4307 South Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie Ir Archer)

VAL.: kasdien nuo 2 lkl 8 vai. vak. * 
Treč. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligonine 

VAL: Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir 
kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. RFpublic 7-2290.

DR. ANT. Rudokas, Opi.
Tikrina akis ir nritalko akinius 

keičia stiklus Ir rėmus
4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL.: 1 vai. p. p. iki 8 v. v. kasdien 
trečiadieniais uždaryta; šeštadieniais 
nuo 10 v. r. lkl 1 v. popiet.

Rez. tol. PR 9-6730. '

DR. L SEIBUTIS
Inkstu, pūslės ir šlapumo taką 

chirurgija
Ofisas: Naujas adresas: 2454 Wesl 
7ist. St. (71-os Ir Campbell Avenue 
kampos), tel. 776-2880.

Valandos pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 VV. 63rd Street 
Ofiso tel. REllance 5-4410 

Rez. tel. GRovehilI 6-0617
Valandos: 1-3 p. p. Ir 6-8 p. p. y 

• Penkt tik 1-3 p. p.
Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

Offiso telef. Cllffside 4-2896
Resld. telef. VVAlbrook 5-8099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika tr specialiai 
chirurgija 

4644 So. Ashland Avenue
Valandos kiekvieną dieną 2—4 ir 

6—8 vai. vak. Trečiadieniais Ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa. 
gal susitarimą, šeštadieniais nuo 2 ▼. 
iki 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. lt 
penkt. nuo 2 lkl 4 ir nuo 6 Iki 8 
v. v šešt. 2—4 v. popiet Ir kitu lai
ku — pagal susltarlmą.
Of. tel. HE 4-2123. Namą GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priiminėja ligonius tik susitarus 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 VVest 69th Street 

specialybė: AKUŠERIJA IR MOTERŲ 
LIGOS

VALANDOS: 1 lkl 4 Ir 6 lkl 8 v. v. 
Šeštadieniais 1 lkl 4 vai. 
Trečlaidlenlals uždaryta

Tel. PRospect 6-94OO
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

šeštad. nuo 2 Ik 4 v. Treč. Ir sekm 
tik skubiais atvejais ir susitarus

Tel. ofiso PR 0-6446, re*. HE 4-8156

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8107 VVest 71st Street
Vai.: 2 lkl 4 ▼. p. p. Ir 7 lkl 8

Treč. ir šeštad. pagal sutarti



Mes dar neišmokome kalbėti 
prie atvirų kapo duobių

Literatūros vakaras Juliui Kaupui ir Algimantui Mackui atminti

Praeitą šeštadienį Carnagie i 
Endowment salėje New Yorke, 
dalyvaujant daugiau kaip šim
tui literatūra susidomėjusios 
publikos, Santara-Šviesa lyg ir 
užbaigė 1964 metus įspūdingo
mis dviejų rašytojų, Juliaus 
Kaupo ir Algimanto Mackaus, 
mirusių praeitais metais, pager
bimo iškilmėmis. Programa su
sidėjo iš Henriko Nagio paskai
tos, pavadintos “Augintiniai ir 
Saulėgrąžos mėnulio šviesoje”, 
Liucijos Mingėlaitės ir Vytauto 
Valiuko rašytojų kūrybos dai
laus skaitymo. Mūsuose vien tik 
literatūriniai koncertai reti. Dar 
rečiau jie yra sukoncentruoti, 
t.y. skiriami vienam ar dviem 
rašytojam. Šis toks ir buvo: 
trumpas, įdomus ir turiningas 
literatūrine kompozicija, vienin
gas savo sumanymu ir nuotaika.

Salės dekoravimu rūpinosi Ri
ta Naginionienė ir Nijolė Valai
tienė: kairėje — podiumas, de
šinėje — apšviesta gėlių arka, 
juodame fone du užrašai — Ju
lius Kaupas (1920-1964), Algi
mantas Mackus (1932-1964).

Vakarą atidarė Kristina Škė
mai t ė-Snydcr, pristatydama vien 
tik tai, kas programoje ką at
liks. Po jos sekė atlikėjas po at
likėjo. Programą užsklendė vėl 
ji trumpu žodžiu. Jokio plojimo 
nebuvo. Rezultate vakaras turė
jo išlaikytą dramatinę įtampą ir 
patį minimumą neliteratūrinių 
išorinių efektų.

Henrikas Nagys, poetas, lite
ratūros daktaras ir mirusių ar
timas draugas, pradėjo savo pa
skaitą citatomis iš Algimanto 
Mackaus ir Juliaus Kaupo kū
rybos.

įsižiūrėki į vidurnaktį, 
augintini sūnau: 
kas mirė šiandien — vakar 

buvo gyva
mėnulio baltojo šaly. 

Algimantas Mackus 
Ąugintiniai

Dabar tokie stebuklai įvyksta 
tik retai.

Vaikštai su nepažįstamu žmo
gum, nors jis ir tavo draugas, 
vakare rūkai pypkę ir kalbiesi, 
arba atsivertęs knygą skaitai, 
ir staiga supranti tą žmogų. Jis 
sušvinta vidine šviesa ir tampa 
tavo broliu. Tada žinai, kad ne
besi vienas ir kad drėgni miesto 
mūrai, aplipinti suplyšusiais pla
katais, turi kažkokią prasmę. 
Viskas tada atrodo kaip pasaka. 
Tuomet ir tie žmonės, kurie iki 
šiol netikėjo pasakom, pamato, 
kad pasaka yra paslėpta tiesa.

Julius Kaupas 
Pasaka ir realybė (Metmenys)

Gi paties Nagio žodžiai tryš
ko iš jo paties ir jo poezijos gi
liausių versmių. Tai nebuvo į- 
prastinė, temą nagrinėjanti pa
skaita, bet pakilus literatūrinis 
monologas, kur turinys, poetika 
ir išraiška susilydė į vieną įspū
dį, pilnai suprantamą tik tam, 
kas salėje buvo. Bent dalinam 
atpasakojimui tenka cituoti iš
traukas iš poeto kalbos.

“Kai paskutinį kartą kalbė
jau šioje salėje, kalbėjau apie 
brolius svajotojus, kurie pasi
lieka visados su mumis. Neži
nojau ir nenujaučiau tada, kad 
atsisveikindamas su Škėma, Au- 
dėnaite ir Jaks-Tyriū, labai grei 
tai turėsiu atsisveikinti ir dar 
;u dviem artimais žmonėm, ku
rie pirmųjų trijų nelaimę išgy
veno skaudžiai kartu su mumis. 
Nežinojau ir nenujaučiau, kad 
praeitų metų vėjuotą kovo po

Liucija Mingėlaitė rečituoja Algimanto Mackaus poeziją.
Nuotrauka Vyt. Maželio I

Poetas Henrikas Nagys skaito paskaitą Juliaus Kaupo ir Algimanto 
Mackaus mirties minėjime New Yorke. Nuotrauka Vyt. Maželio

pietį, niūrią ir liūdną pavasario 
dieną, tardamas prie Juliaus ka
po, kad mano karta dar neiš
moko kalbėti prie atvirų kapo 
duobių, turėsiu labai greitai mo
kytis šito sielvartingo ir skau
daus amato — gyvenimiško, o 
tačiau vos pakeliamo — būti sa
vo kartos raudotojų, skelbian
čiu nemirtingumą ir tikėjimą 
draugystės ir rašto galia pačios 
mirties glėbyje. Netikėjau, kad 
turėsiu išmokti to, ką mūsų že
mės ilgoj, pilkoj istorijoj pali
ko moterys ašaruvėse ir gai
liuose raudų posmuose.

Prisimenu todėl pirmiausia, 
kaip Juliaus laidotuvių pačiose 
išvakarėse, susėdę tylūs ir kiek
vienas su savo mintim, klausė
me savęs — kuris dabar? Tarsi 
oksai klausimas būtų buvęs vi

sai realus ir suprantamas. Ne
jaukus klausimas, tik vėl labai 
gyvenimiškas, nes kodėl gi mir
tis, tokia dažna mūsų raštuose, 
i .'turėtų būti ir mūsų gyvenime 

sutikta, kad ir keisčiausiose bei 
neįtikėtinose aplinkybėse? Mir
tis buvo tapusi mūsų bendrinin- 
e, mūsų likimo dalimi.

Algimantas tada sėdėjo šalia 
manęs ir ramiai žiūrėjo į mūsų 
visų veidus. Jam mirtis buvo 
per kelerius pastaruosius metus 
ikrai tapusi seserimi. Nebe ne

pažįstama viešnia ar pakeleivė. 
Ir kai išgirdau gruodžio 28 va
kare apie jo paties mirtį, še
šios minutės po septintos vaka
re (Škėma mirė septintą ryto), 
man pasirodė jo staigus išėji
mas, kaip ir Juliaus, kažkoks 
baisus sąmokslas, groteskiška 
pajuoka ir neapsakomas me
las...

“Tūkstantis devyni šimtai še
šiasdešimt ketvirti metai buvo 
įrašyti į knygą, kurios puslapių 
mes negalėjom atversti. Tai bu
vo knyga su baltais puslapiais 
rytdienai ir trumpais, lakoniš
kais įrašais vakar. Vakarykš
čiuose mes dar galėjome įrašyti 
savo žodžius, atsiminimus, sap
nus, svajones, eiles. Rytdienos 
puslapius, deja, rašė kita Raiš
ka. Atsiminimų knyga su dau
geliu tuščių puslapių yra mūsų 
visų dalia. Nemokame ir nega
lime jos pakeist ar išštaisyti.

Toji karta, kuri dar neišmoko 

kalbėti prie kapo duobių, greitai 
išmoksta šių liūdnų apeigų ri
tualą. Greičiau nei kas nors, nei 
.nes patys norėtume ar galėtu
me tikėti. Karta, kuri dar ne
mokėjo rašyti nekrologų, moko
si greitai.

Karta, kuri žvelgė taip tvir
tai ir niūriai nejaukion ateitin, 
pradeda dar niūriau ir nejau
kiau žvelgti ateitin. Kaip karei
viai kautynių metu, kai užkasa
mas draugas po draugo, priden
giami šalmais ir žeme ir trumpa 
ma'da, ir vėl imamas šautuvas 
į rankas.

Ir rankos ir veidai apsineša 
žeme ir senėja.

Ir šautuvai darosi sunkesni.
Ir šalmų vis mažiau. Ir kry

žiams medžių nebėra. Ir naktys 
kaskart ilgesnės, o diena nebe
išlaiko saulės.

Patetiška ir niūri karta. Kar
ta, kuri nemokėjo, neišmoko ir 
nemoka šypsotis. Kuri kalbėjo 
apie mirtį dažniau už kitus. Ku
ri užaugo patrankų, gaisro, mies 
tų ir krematoriumų dūmuose. 
Kuri ieškojo Dievo drauguose ir 
draugystėje Dievo ir kalbėjo 
apie didžiąją nakties vėsumą 
dažniau už kitus. Toji karta da
bar pasitraukia, vienas po kito 
į didįjį vieškelį, eina kartu su 
visais svajotais ir savo nelai
mės broliais ir valgo karčią mi
rusių duoną...”

Toliau Henrikas Nagys kal
bėjo apie Julių Kaupą ir Algi
mantą Mackų. Cituodamas juos, 
jis atkurdavo rašytojų balsą. 
Girdėjusiems juos tai buvo ne
laukta, maloni staigmena, kuri 
kartu parodė Nagio tour de for 
ce interpretavimo mene.

“Julius Kaupas, neįprastų pa
sakų rašytojas, tikėjęs jomis 
kaip vaikas, tikėjęs pasaka, kaip 
tik skaidrios širdies žmonės te
sugeba, tikėjęs kiekvieno žmo
gaus skaidrumu, kaip tiktai tik
ras svajotojas ir trečias pasakų 
brolis tesugeba ir tegali. Julius 
Kaupas, humanitaras ir dakta
ras, menininkas ir amžinai jau
nas žmogus, linksmas ir besi
šypsąs Augustinas Molnas, Goes 
ta Berlingas ir Tomas Nipema- 
dis, trubadūras ir miegančią ka
ralaitę pažadinęs pasakų brolis, 
visados atlaidus ir visados ieš
kąs tiesos ir meilės. Julius Kau

Vytautas Valiukas nukelia klausytojus į Juliaus Kaupo pasakų pasaulį... Nuotrauka Vyt. Maželio

pas, daktaro Kripštuko autorius 
ir dar neatspausdintų Saulėgrą
žų mėnulio šviesoj kūrėjas, Ju
lius Kaupas, Kauno ir Vilniaus 
slėpiningose gatvelėse radęs 
mūsų vaikystės sapnus ir mū
sų vaikystės ilgesį. Julius Kau
pas, tikėjęs magiška svajotojo 
žodžio galia prikelti kasdieny
bėje pasaką. Julius Kaupas, žmo 
gus, kurie mūsų tąrpan ateina 
tik retkarčiais, kaip dovana, kad 
niūrią kasdienybę nušviestų sa
vo ramia šypsęna, savo nepa
kartojama svajone. Julius Kau
pas, savo kartos išpažinėjas, sa
vo kartos pasakų brolis, be ku
rio visi mūsų parašyti žodžiai 
niekad nenušvis ta keista vien
kartine ugnim, nugalinčia nak
tį ir neviltį.

Tas, kuris nėra su Julium

Cecilia Meireles — Kaip smėlis vandenyne
TOBULOS MEILES DAINA
Laikas džiovina grožį, 
džiovina meilę, džiovina žodžius. 
Visa palieka palaida, lengva, 
visam laikui išskirta, 
kaip smėlis vandenyne.
Laikas išdžiovina ilgesį, 
išdžiovina prisiminimus ir ašaras. 
Vos palikdamas besibastantį, 
tuščią ir sausą atvaizdą, 
lyg paplūdimio sraigės.
Laikas išdžiovina geismą
ir jo senas kovas.
Išdžiovina gležną arabeską, 
žmogiškų samanų pėdsaką 
tvirtose mirties durpėse.
Lauksiu laiko
su jo sausais laimėjimais. 
Lauksiu, kol tave, tobula meile, 
išdžiovins ne čia žemėje, 
bet tau iškeliavus į anapus.

KAIMO PRISIMINIMAS

žalia ir minkšta žemė. Girios kvaptys. Dumblo drėgmė. 
Purvina atšlaitė, visa nuoga, priima šaltį.
Jaučių vežimai, kalbos vėjuje, rankos, pjautuvai. 
Paukšteliai geria iš padangių krintančius lašus.
Begriūvančios lūšnelės tylioje popietėje. Nefigūruoja 
pasaulio istorijoje. Basos motinos sėdi ant slenksčių. 
Ir tokie gilūs laukai, kad nieks nepastebi jų liūdesio. 
Praeinančios nakties rūbas slepia viską...
Šlapios gėlės. Paskutinė bitė. Riebūs debesys. 
Raudonos suknelės, labai toli, šoka kiemuose. 
Pasislėpęs svirplys, šešėlyje čirpina bronzinius garsus. 
Patiltėje dūsauja patvenktas vanduo...
Šitoje ramybėje norisi pasilikti visą gyvenimą: 
matyti iš priekio akis, drumstas nuo žodžių, 
bet kur vaikščioti, su savim besikalbant, 
tusi tarpu kai skruzdėlės bėgioja po medžius...

Išvertė P. Gaučys

ATVIRUTE
Virš kažkurio sodo 
skrenda du karveliai, 
viens kitam sakydami:
“Mylėti, taip; tavęs norėti, ne!”

Virš kažkurių laivų 
dvi žuvėdros skrenda, 
priešingiems vėjams šaukdamos: 
“Kentėti, taip; skųstis, ne!”

biJu

Kažkurioje vietoje ant akmenų 
nutūpę ramūs paukščiai 
tuščiai nakčiai sakys:
“Numirti, taip; užmiršti, ne!”

• J ’ .

Ir anoji pelenų rožė, 
kuria buvo mūsų širdis, 
kaip ji bus tolima ir laisva 
nuo bet kokių ir visų dainų!

Cecilia Meireles, neseniai mi
rusi, pati žymiausia brazilų poe
tė. Keliais C. M. eilėraščių verti
mais pagerbdami jos atminimą ir 
reikšdami užuojautą lietuviais , 
draugingai brazilų tautai dėl ją . 
ištikusio skaudaus smūgio, gro- 
žimes jos ramiu ir švelniu poeti
niu pasauliu, išsiliejančiu j pa
guodžiančią dainą. Vėlesnėje sa
vo lyrikoje C. M. kelia filosofi
nes temas, žmogaus kelionę šioje 
žemėje, jo netikrumą, jo vieni
šumą tarp į save panašių, žodžių 
skurdumą ir negalėjimą susipras-1 
ti, susikalbėti. Pačioje vėliausioje 
lyrikoje ima vyrauti nemedžia- 
ginio grožio adoravimas, abejin
gumas mus supančiai tikrovei, 
abstraktumas^ lyriškumo slypi
mas ir muzikinių bei spalvinių 
motyvų pamėgimas. P. G.

kia jojęs Lietuvos vieškeliais, nė
ra bastęsis mažom kreivom 
Kauno, Vilniaus ir Tuebingeno 
gatvelėm, nėra vaikščiojęs po 
švabų sodus ir Lietuvą, tas ne
gali ir negalės iš jo knygų iš
skaityti to, kas jose iš tiesų pa
rašyta. “Daktaras Kripštukas 
pragare” ir “Saulėgrąžos mėnu
lio šviesoje” nėra vien tik kny
gos, kurias skaito lygiai godžiai 
vaikai ir suaugusieji, jos yra 
vienos kartos išpažinimas viso 
savojo gyvenimo, visų svajonių, 
viso nerimo ir viso tikėjimo 
žmogum ir žeme...”

“Algimantas Mackus, dešimt
mečiu jaunesnės kartos žmogus 
ir poetas, kurio namuose mirė 
jo draugas Julius, buvo taipogi 
artimas šitai kartai lygiai mir
tyje ir lygiai gyvenime. Algi
mantui Škėmos mirtis buvo pir- 
masai toks kartus ir kietas iš
gyvenimas, kad po jo laidotu
vių, grįžęs Chicagon, jis pradė
jo rašyti savo paskutiniąją kny
gą “Chapel B”. Tai buvo Algi
manto liudijimas ištikimybės, 
liudijimas kūrybinės ir žmogiš
kos ištikimybės, liudijimas čia 
ir anapus. Liudijimas jauno 
žmogaus, kurio karta buvo Nu
žemintieji, tai yra — žmonės be 
žemės. Įr jei jau norįme tą sa
vęs pasivadinimą dar toliau na
grinėti, buvo tai taip pat labiau
siai nuskriaustos kūrėjų kartos 

pasisakymas, žmonių, kurie ry
žosi tęsti istorijos jiems uždėtą 
naštą — tęsti lietuvių rašto tra
diciją. Ir Algimantas tai darė 
niūriu ir kietu užsispyrimu, me
tęs studijas ir pašventęs tikra 
ta žodžio prasme visą savo lai
ką lietuviškam žodžiui, savo 
kartos balsui, savo kartos tikė
jimui, savo kartos žmogiškam 
ir tautiniam išpažinimui. Tiesa, 
daugelis hipokritiškų akių ma
tė toj kartoj pozą, tiesa, dauge
lis teisėjiškų burnų pasmerkė 
tos kartos nelietuviškumą ir jų 
pasinešimą į svetimą pasaulį, 

tartum jie būtų jiems tą savo 
pasaulį davę, o anie nedėkingai 
atmetę. Nesuprasta toji karta 
gyveno ir tebegyvena, nors jos 
vienas iškalbingųjų atstovų jau 
nutilo...”

“Algimanto Mackaus neorna
mentuotas žodis yra taip sklidi
nas savo kartos tragedijos, pa- 
mestinumo kančios, kad iš kiek
vieno posmo jis šaukia į mus, 
per Afrikos anūko, per Jureko 
sulaužytus gyvenimus ir liki
mus. Žmogaus kančia yra uni
versali — jos negalima padalin
ti į savo ir kitų kančią. Algi
mantas Mackus buvo kiekvie
nam savo draugui brolis sunkią 
valandą. Todėl Mackaus posmai 
tokie be galo rimti ir uždari, 
nes po sunkiai laimėto žodžio 
variacijom yra rami ir tikra, at

kakliai kovojanti, jauno žmo* 
gaus galia, jauno žmogaus troš
kimas laimėti sau ir savo kartai 
vietą ir pripažinimą ne dėl gar
bės, bet dėlei žmogiško būtinu
mo pasisakyti taip, kaip jo kar
ta norėtų pasisakyti...”

Henrikas Nagys baigė savo 
žodį, pacituodamas Mariaus Ka
tiliškio atsisveikinimus, vieną 
Metmenyse, skirtą KaupUi, o ki
tą prie Mackaus karsto. Klau
santiems tai reiškė kartos Vie
ningumo deklaraciją — kurtos; 
kuri daugiau moka kurti |r gy
venti, negu raudoti. Tai yra že
mininkų stebuklas.

Po poeto Henriko Nagio pas
kaitos mirusių rašytojų kijrjbą 
skaitė aktoriai. Klausytojai bū* 
vo tiesiog apgauti iliuzijos, trupi 
pai valandėlei lyg ir buvo pa
miršta nelaimė, kai taip tvirtai 
ir taip autentiškai skambėjo pi- 
marusis kūrybinis žodis, kai btU 
vo jaučiamas kiekvienoje fa
zėje gyvas rašytojų širdies pla- 
kimas. Nesinorėjo tikėti, kad 
tų, kurie dar taip neseniai\ gy
venimą norėjo paversti pasaka 
ir pasaką realybe, kurie '•ielo- 
josi kiekvieno lietuviško žodšid 
vaisinguoju branduoliu, mūšą 
tarpe jau nebėra.

■ ‘ •’w.
Liucija Mingėlaitė paskaitė 

Mackaus Poemą apie Gerąjį Jok 
ną, Salą ir paukštį, Dedikacijai 
mirčiai ir meilei. Vėliau ji pa
skaitė Kaupo Pasaką apie Vil
nią Juoduodegį. Ji buvo germi
nė prozos skaityme. Ji lyg slttt* 
bolizavo nužemintųjų kartą, bū
dama viena iš jos gretų ir At
kakliai kovojanti dėl savo Vie
tos kultūriniame gyvenime.

Vytautas Valiukas, skaityda
mas Kaupo Pasaką apie seto 
burtininką ir arlekino meilę, dtf* 
kūrė kiekvienam personažui 
skirtingą intonaciją, įvedė lyriš
ką pasakorių, išvystė dramatinę 
įtampą — žodžiu, vieno žmo
gaus teatras.

Pasibaigus vakarui visi buvo 
užkviesti į Nijolės ir Jurgio Va
laičių namus, kur vėl vyko po
kalbiai literatūrinėmis temom!*. 
Dalyvių tarpe buvo matyti daug 
žemininkų kartos rašytojų ir 
menininkų: J. Blekaitis, K. Os
trauskas, Vyt. Ignas, A. Elskus 
ir kt. Saulius ŠimollihMs
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Pluoštas įspūdžių iš K. V. Banaičio 
kūrinių koncerto

Dar gyvas būdamas, Kazys Vik 
toras Banaitis sielojosi, kad jo 
kūryba buvo pažįstama tik labai 
mažai lietuviškosios publikos da
liai.. Apie jo dainas ir instrumen- 
talinius veikalus nemažai rašyta ir 
kalbėta, bet kūryba buvo veik vi
siškai nepažįstama lietuviškajam 
jaunimui.

Jo kūrinių koncertas kovo 7 d. 
Carnegie Recital Hali New Yorke, 
kuriame buvo akcentuojami kame
rinės muzikos kūriniai ir rečiau 
girdimos dainos, buvo puiki proga 
susipažinti su šio mūsų pirmau
jančio kompozitoriaus kūryba.
Aukšto lygio koncertui pritrūko 

bilietų
Publikos susidomėjimas koncer

tu buvo toks didelis, kad geram 
pusšimčiui pritrūko bilietų. Buvo 
matyti veidų net iš Washingtono, 
Bostono ir Rhode Island nekalbant 
jau apie artimesnesnes New Yorko 
apylinkes. Tikrai džiugu, kad bu
vo atvykęs ir didelis skaičius jau 
Amerikoje mokslus baigusio jau
nimo. Kompozitorius K. V. Banai
tis kaip tik norėjo pasiekti ir jau
nimą.

Programos išpildymas buvo aukš 
to lygio. Koncertas praėjo su pa
kilia nuotaika tiek scenoje, tiek 
klausytojų tarpe. Salė buvo nors 
nedidelė, bet puošni ir akustiškai 
puiki. Gaila, kad koncertan neat
silankė N. Y. didžiųjų dienraščių 
kritikai. Tą dieną buvo per gau
su koncertų kitose didesnėse N. Y. 
salėse. Nežiūrint to, koncertas sa
vo paskirtį atliko. Tai buvo gerai 
pasisekusi pastanga išlaikyti K. V. 
Banaičio — kūrėjo atminimą. To
kio lygio koncertų New Yorko lie
tuvių kultūriniame gyvenime la
bai retai tepasitaiko. Linkėtina, 
kad šios Amerikos rytinio pakraš
čio muzikų pastangos atrastų at
garsio ir kituose didesniuose mies 
tuose. Ypač Chicagoje, kur susitel 
ke tiek daug lietuvių muzikų, no
rėtųsi tikėtis panašaus įvykio.

Koncerto programai jau pačioje 
pradžioje suteikė orumo solistės 
Vincės Jonuškaitės įvadinis žodis. 
Ji, kaip pirmoji K. V. Banaičio dai
nų interpretatorė, anglų ir lietuvių 
kalbomis supažindino publiką 
kompozitoriaus kūrinių lyriškai 
tuvišku charakteriu.

Lietuviškoji dvasia ir 
svetimtaučių trio

"Lietuvos idilijos” trio smuikui, 
klarinetui ir arfai (arba fortepi
jonui) buvo išpildytas svečių ame
rikiečių iš Providence: “Rhode Is- 
land Philharmonic” koncertmeis
terio smuikininko Joseph Conte, 
pirmojo klarnetisto Frank Mari- 
naccio ir Brown un-te profesoriau
jančio vengro pianisto Ivan Wald- 
bauer. Jie buvo atkviesti R. I. Phil 
harmonijos nario lietuvio Vytauto 
Rastonio. Šio kūrinio išpildymas iš 
karto suteikė koncertui profesinį 
toną. Partijos instrumentams yra 
sunkios. Struktūrine prasme kūri
nys yra gana palaidas ir lengvai 
gali subrėti į atskirus fragmen
tus, jei išpildytojai nesugebetų pa
gauti jį vienijančios lietuviškai 
liaudiškos nuotaikos. Ypač įspūdin
gai skambėjo Lietuvos laukų dva
sia klarineto partijoje “Našlaitėlio 
skunde” ir “Kaimo šokyje". Vei
kalas atliktas gerai tiek technika, 
tiek turinio esmės užgriebimo pras 
me. Trio energingai vadovavo pia
nistas Waldbauer. Jis iš fortepijo
no — mušamojo instrumento taip 
vykusiai sugebėjo išgauti veik ar
fos skambesio efektą. Tai buvo re 
ta ir puiki proga susipažinti su šiuo 
mažai girdėtu K. V. Banaičio kūri
niu.

St. Citvaras ir A. Kepalas 
Europoje solistą girdėjusių nuo

mone, gražiabalsis bosas St. Citva-

su 
lie

ras, kad ir “ne balse” būdamas, 
sugebėjo perduoti K. V. Banaičio 
dainų nuotaiką. Atliko dažniau gir
dimą “Atsiminimą”, veik visai ne
girdėtą, specialiai bosui parašytą 
Ant kelio 
nes meile 
persunktą

Pirmoji

pavasario mano” ir tėvy 
bei ja pasididžiavimu 
“Maldą”.
dalis buvo užbaigta iš

traukomis iš “Sutemų giesmės ir 
vizijos”, — puikiai atliktų tiek 
techniškai, tiek išraiškos prasme 
Aldonos Kepalaitės. ši jauna, N. 
Y. muzikos kritikų gerai įvertinta, 
lietuvių pamėgta pianistė dar ir 
savo gražia išvaizdą praturtino 
sceną. Gaila, kad “Sutemų giesmių 
ir vizijų” laida yra išsibaigusi, ir 
retas mūsų pianistų turi įtraukęs 
jas savo repertuaran. Tai svarus 
įnašas į neturtingą lietuvišką 
tepijono literatūrą.

Sonata ir Vasyliūnai

Po pertraukos sekė K. V. 
naičio sonata smuikui ir fortepi
jonui d-minor, skirta jo motinos 
atminimui. Ji buvo atlikta ištiki
mo Banaičio kūrybos propaguoto
jo Izidoriaus Vasyliūno, talkinin
kaujant jo sūnui Vyteniui. (To pa-

for-

Ba-

New Yorko Lietuvių vyrų choras, diriguojamas Vlado Baltrušaičio, išpildęs K. V. Banaičio dainas kom
pozitoriaus atiminimo koncerte. Nuotrauka R. Kisieliaus

Kai kūrėjas neįsivaizduojamas be įsikinkymo
Vasario 18 d. Vilniuje įvykęs 

režiminės Rašytojų sąjungos 
valdybos plenumas buvo ne tik 
ataskaitinio pobūdžio pasitari
mas. Ta proga siekta lietuvių 
rašytojus paskatinti atitinka
mais, okupantą ir partiją bei jos 
liniją garbinančiais kūriniais pa
gerbti artėjančią 25-ją Lietuvos 
pavergimo sukaktį.

Mums įdomu, kad svarbiau
siame plenumo pranešime (plg. 
“Tiesą”, vasario 21, nr. 43 ir 
“Literatūrą ir Meną”, nr. 8), 
kurį skaitė E. Mieželaitis, ne tik 
iškelti daugiau partinės pagyros 
verti lietuvių rašytojų kūriniai, 
ne tik nurodyti kai kurie Lietu
voje kuriančių trūkumai, bet ir 
reaguota į Lietuvos laisvinimo 
veiksnių, VLIKo vadovų žodį.

E. Mieželaičio nuomone, lie
tuvių išeivių žodis bei pareiški-

Smuikininkas Izidorius Vaąyliū- 
nas ir pianistas Vytenis Marija 
Vasyliūnas išpildo K. V. Banaičio 
Sonatą D Mino r Banaičio kūrinių 
koncerte, New Yorke.

Nuotrauka R. Kisieliaus

mai Vakaruose buvę “nerealis
tiški svaičiojimai”. Vis dėlto 
jie laikomi tiek svarbūs, tiek ga
lį paveikti lietuvius tėvynėje 
(radijo bangomis ar įvairiais 
keliais patenkančiu spausdintu 
žodžiu), kad Rašytojų s-gos val
dybos pirmininkas savo prane
šime paskyrė jiems nemaža vie
tos. Dar svarbiau, kad apie tuos 
“svaičiojimus” per “Tiesą” ir 
literatūros organą galėjo patirti 
žymiai daugiau gyventojų, kiek
vienu atveju, ne tik plenume 
dalyvavę keliasdešimt rašytojų.

Pavaizdavęs tą “naują kelią”,
kuriuo pastaruoju metu žen- dezorganizuoti,

smuikininko įgrota plokštelė 
pasiekusi didelį lietuvių mu-

ties 
yra 
zikos mylėtojų ratą). Nors šį sy
kį išpildyme ir pasitaikė techniškų 
netobulumų, juos išpirko kompo
zicijos idėjos gilus supratimas ir 
jos perdavimas, persunktas dide
lės meilės kūriniui. Galimas daly
kas, kad per aukšta salės tempera
tūra sudarė smuikininkams sunku
mų. Teko nugirsti anksčiau trio 
grojusį smuikininką J. Conte taip
gi tuo nusiskundžiant.

Subtilaus išpildymo choras
Pabaigai Vlado Baltrušaičio va

dovaujamas New Yorko vyrų cho 
ras atliko keturias dainas, bisui 
pridėdami “Žygis į Vilnių”. Cho
ras per trumpą laiką tiek ištobulė- 
jęs, kad yra pasiekęs veik profe
sinio choro skambesio. Dainuoja 
kultūringai, akcentuodami ne gar
so platumas, bet kūrinio išpildy
mo subtilumą. Ypač gera atrodo 
bosų grupė. Linkėtina prisitrauk
ti taip mūsuose trūkstamų tenorų.

Koncertas, davęs K. V. Banaičio 
kūrybos skerspiūvį, išryškino kam 
pozitoriaus charakterį — lyrišką, 
persunktą lietuvių liaudies dainų 
dvasia, kurio kūrybą diktavo dau
giau įkvėpimas, negu nūdien taip 
madingas intelektualinis priėjimas.

Dalyvis

1

ROOSEVELT PiCTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturen

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai.
1400 S. Oakley Avė., Chicago 

VIrginia 7-7258-59

Solistas Stasys Citvaras dainuoja K.V. Banaičio kūrinių koncerte 
New Yorke. Akompanuoja pianistė Aldona Kepalaitė.

Nuotrauka R. Kisieliaus

(klaidingai informuoti...), dezo
rientuoti naivesnius žmones. E. 
Mieželaitis pats gerai žino ir 
nujaučia, kad juo vargiai kas 
patikės, kai jis skelbia, jog, esą, 
tų emigrantų svarbiausias tiks
las, kad Lietuvoje “nieko ne
būtų daroma, kuriama, rašoma, 
statoma”. Jis toliau aiškina, kad 
išeivių šūkis, patriotizmas, mei
lė savo, tautai suvedama į du 
žodžius “nieko nereikia”. Tie 
“užjūriečiai” patys esą puikiai 
prisitaikę prie “aukštos ameri-

kinės civilizacijos ir įsikinkę į 
jos motorą”. Mieželaitis juos 
vadina demagogais. Tuo tarpu 
Lietuvoje gerai žinoma, kad tie 
“užjūriečiai” anaiptol nėra nu
sistatę prieš kūrybos reiškinius 
okup. Lietuvoje, jie ne viena 
proga yra ir iškėlę bei teigia
mai vertinę kūrinius - leidinius, 
kurie nėra persunkti partiniais 
reikalavimais ar partijos dva
sia, nieko bendro neturinčia su 
laisvąja žmogaus dvasios kū 
ryba. (E.)

gianti Lietuva, nurodęs, kad 
| “tirpsta buržuazinio gyvenimo 
I ir jo auklėjimo skiepytas užda- 
i rūmas, ribotumas, religiniai ir 
I smulkiaburžuaziniai buitiniai 
i prietarai”, E. Mieželaitis toliau 
! kalba apie iš “anapus” (atseit, 
iš kitos Atlanto pusės) mėto
mus “akmenukus į mūsų dar
žą”. Jis teigia, kad tų “akmenu- 

i kų” buvę nemaža, kad juos mė
tė buržuaziniai emigrantai, “įsi
kibę į savo vežimą už Atlanto 
emigravusią talentingesnę inte
ligentiją”- Rašytojų varovas 
aiškina, kad emigrantai savo 

: tautai “nelinkėjo nieko gero” 
I ir... jiems vis dėlto pavykę 

dezinformuoti

MES MOKAME
SAVINGS

August Saldukas, 
Prezidentas

ANT visu
SĄSKAITŲ

4’/2
Daugiau kaip 50 metų, 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

SUSTOKIT, APŽIORSKIT
MŪSŲ METINĮ IŠPARDAVIMĄ

STEIN TEXTILE CO.
Didelis užuolaidų skyrius, kuriame galit savo langams pasi- 

rinkti urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms de
koratyvinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių 
ritimų: damasko, brokados, “boucle’s”, “fiberglasB”. Jei jūs 
nemokat Siūti, mes jums jas pagaminsim.

PIRKSIT NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANA.
Stein Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno

nių, šilko, nylons, taffetą, aksomo, angliškų medžiagų paltams 
Ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Si
birą už žemas kainas.

616 W. Roosevelt Rd., Chicago 7, III., HA 7-3737
Atdara k&šdien ir sekm. 9:15 r. iki 5:30 vak. Pirmad. uždaryta.

Nemokama vieta mašinoms už kampo į šiaurę. 
Jetferson SL, Cbernin’s aikštėje.

PLANINGAS TAUPYMAS 
moka, 00044 dividendu#

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite 
atsiųsti paštu, nes mes apmokamvisas pašto 
persiuntimo išlaidas.
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4040 Archer Avė. Chicago, ILL. 60632 
Telef. CL 4-4470

f

.1111.

• CHICAGO 8, ILLINOIS

John J. Kazaoauskas, Pres.

GRETA MŪSŲ IŠTAIGOS

..............................
KAI ABEJOJAT DĖL SIUNTINIO 

dovanų savo draugams į S.S.S.R.
PASINAUDOKITE ŠIUO SAUGIAUSIU KELIU:

Nuspręskite, ar jūs norit siųsti siuntinį iš čia, ar 
dovanos užsakymą automobiliui, motociklui, siu
vamai mašinai, TV aparatui ar maisto siuntiniui. 

Pasinaudokit patikimos firmos kuri turi geriausią 
reputaciją patarnavimu.

Pasitikrinkit, ar šios firmos patarnautojai yra pa
tyrę, kad galėtų tinkamai atlikti jūsų užsakymą. 

Pasitikrinkit, ar ši firma yra oficialiai pripažinta. 

Paieškokit firmos, kuri šios srities biznyje yra 
virš 30 metų. Paieškokit ir rasit:—

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
Pagrindinė įstaiga: 716 Walnut Street 

PHILADELPHIA, PA. 19106 
Telefonas: WA 5-3455

T \/ * RADIO (LIETUVIAI)
L>lnUUI I I -V. Sav. DAN LIUTIKAS

TAISYMAS yra mOmj aFBCLALYBl. VISU GAMYBOB • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS. 

2412 VVEST 71ST ST. CHICAGO, ILL, 60629. TEL.: 471-2446

TIKIMĖS, kad 
turėsime progos 
Jus pamatyti ir 
patarnauti Jums 
ir Jūsų 
namiškiams

SKIR S Self Service
LIQUOR STORE

5515 SO. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5*8202
MARCH — KOVO 18, 19, 20 D. D.

B1SŲIIT BIPORTED COGNAC Popular Price

POPULAR BRAND OF IMPORTED
10 Yr. Old Portugal Brandy $3-49

ST. REMY Imported FRENCH BRANDY Fifth $3.79

GRAIN ALCOHOL 190 Proof V.S.P. $4.89

BUTO N IMPORTED VERMOUTH i.
Dry or Sweet. 30 oz Bottle $1.29

LEMON ICE Liųi El R Fi™ $3-79

IMPORTED KRUPNIK or 
CHERRY CORDIAL Fifth $4.79

CHOICE OF TWO POPULAR BRANDS 
of IMPORTED CANADIAN VVHISKY Fifth $4.29

FALSTAFF TAPPER KEG
288 oz. Draft Beer Plūs Deposit $/| S A

MILLER HIGH LIFE BEER
Case of 24—12 Oz. Bottles Plūs Deposit Įg

u.
/

V.
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Pirmadieni, antradienį ir penktadienį 

nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų. 

Ketvirtadienį nuo 9 vai. ryto iki 8 v. vak. 

Šeftadieni nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų 

Trečiadienį uždaryta visų dienų.
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SAVINGS
Chartered i»d Supervised by the United Statės Govenunent 

2212 W. CERMAK ROAD

Phone VIrginia 7-7747

AUTOMOBILIAMS VIETA



Balandžio 4 d., sekmadienį, 3 valandą po pietų 
MARIA HIGH SCHOOL AUDITORIJOJE

Tarpt. Teatras liet, kalboj stato Fr. Leharo operetę

Bilietai gaunami: Marginiuose, 2511 -W. 69th St., J.
Karvelio preik., 2715 W. 7lst St., Viršilos kr., 8&8 W. 

33rd St., Ciceroj E. Stangenberg kr., 1447 S. 50 Avė.

LINKSMOJI NAŠLĖ Solistai: KRISTINA BARTULIS, ALGERD 
BRAZIS, Geraldina Mikužis, Paulius Po- 
korni, Edvard. Radvila, Vacys Petrauskas 
Orkestras ir Choras — Chicagos Lyric Operos Nariai.

Baletas — Keith Allison.

KIEK MŪŠI! PAŽENGTA?
Vienos dainų plokštelės gimtadienio proga

JUOZAS STROLIA

Jei kam nors užeitų noras su
registruoti mūsų lietuviškos mu
zikos kompozicijų išteklius, tai 
jis nustebtų, surasdamas labai 
daug dar niekur negirdėtų ar
ba mažai kam girdėtų vokalinės 
muzikos kūrinių. Daugiau negu 
instrumentinės muzikos Priešas 
tis bene bus ta, kad mūsų tau
ta nuo senovės daugiau buvo 
prisirišusi prie savo dainų, negu 
prie instrumentinės muzikos, 
kuri liaudyje buvo vartojama 
tik tais atvejais, kai būdavo rei
kalas šokiu pamiklinti kojas. O 
dainuoti lietuvis dainuodavo vi
sokiomis progomis, ne tik links
mas būdamas, bet ir savo var
gelį vargdamas. Tat ir pirmieji 
mūsų kompozitoriai kūrė mu
ziką, pirmon eilėn prieinamą 
turimoms vokalinėms pajėgoms.

Argi netikima lietuviškąja 
daina?

Pažvelgę į mūsų vokalinių — 
solistinių koncertų programas 
ir į mūsų plokštelėsna įrašytos 
muzikos sritį, mes pastebėsime, 
kad mūsų dar labai netoli pa
žengta, kad mes gerokai atsi
likę nuo kitų tautų. Kartais net 
atrodo, jog dabar, būdami ne 
savo žemėje, vargiai ar begali
ma kitas tautas ir pasivyti, nes 
mes čia nebeturime nei savo 
simfoninių orkestrų, neturime 
plokštelių gaminimo įmonių, nei 
kitų savo muzikos kultūrai kel
ti ir jai palaikyti būtinų insti
tucijų. Be to, atrodo, kad net 
šiose kukliose, dar mūsų ran
kose esamose sąlygose mūsų 
dainininkai - solistai ligi šiol dar 
nedrįsta ar nenori išeiti iš po 
to, kadaise mūsų protėviams 
svetimų ponų primestos bau
džiavos šešėlio, vis dar netikė
dami, kad su savo lietuviška 
daina jie galėtų neblogiau užsi
rekomenduoti, kaip pažangūs 
menininkai, ne tik prieš savuo
sius, bet ir prieš kitataučius.

Tiesa, mes turime lietuviškai 
įdainuotų plokštelių, kuriose ta
čiau mūsų tautos muzikos me
nas mažiau reprezentuojamas, 
bet mūsų dainininkai čia repre
zentuoja save. Plokštelės aplan
ke patalpina didelį savo atvaiz
dą, kuris, Kazio Binkio žodžiais 
betariant, į mus sakyte sako: 
“Debesų keliu .didžiuoju Aš va
žiuoju...” Po tuo atvaizdu pir
mąją vietą užima kitataučių mu
zika. Gi pirmumas muzikoje, 
kaip ir iškilmingų pietų patie
kalų eilėje, būna ne pradžioje, 
bet pabaigoje.

Vanduo ant svetinių malūnų

Mūsų koncertų programose 
vyrauja kitų tautų vokalinė - 
solinė muzika. Lietuviška muzi
ka įtraukiama dažniausiai tik 
kaip “valdiškas numeris”, ne
didesnis už homeopatijos vais
tų dozę. Didžiausia dalimi lie
tuvis dainininkas vis dar tebe
pūsto vandenį ant svetimųjų 
malnūų, kai tuo tarpu savųjų 
malūnų tvenkiniai baigia išsek 
ti. Jei ir būna įtraukiama kuri 
nors naujesnė lietuvio kompo
zicija. tai kartais būna nei so
listas, nei akompaniatorius ne- 
pasisteniga tinkamai jos išmok
ti, o tik panaudoja tai tramply- 
nu įsibėgėti į svetimas dainas 
ir operų arijas, apie kurių dai
navimą tik vienintelė solistė Li
lija Šukytė “Draugui” yra tei
singai prasitarusi kaip apie nu
sižengimą prieš gerą koncertinį 
skonį. Šiuo atžvilgiu lietuvis dai
nininkas - solistas yra atitrūkęs 
nuo kitų mūsų tautos kultūri
ninkų puoselėjamų aspiracijų, 
nes, pvz., lietuvis rašytojas ku
ria lietuvišką literatūrą iš savo

tautos buities, lietuvis muzikas 
kompozitorius kuria tik lietu
višką muziką, lietuvis mokyto
jas auklėja mūsų jaunimą tik 
lietuviškoje dvasioje, lietuvis 
šokių mokytojas moko ir repre- 
zentuojasi tik savo tautos šo
kiais, lietuvis choro arba an
samblio vadovas su savo būriu 
jau seniai yra atsisakęs dainos 
menu kelti kitų tautų garbę, nes 
pilnai išsitenka su gana pratur
tėjusiu savuoju lietuvišku re
pertuaru...

Ar tik tokios “dainos iš 
Lietuvos?

Šitokios ir panašios mintys 
apninka, pasiklausius per pas
tarųjų metų mūsų dainininkų 
įdainuotų plokštelių. Dalis jų, 
kaip menas, buvo ir neblogos 
kokybės, dalis buvo su įdainuo-

Jonas Vaznelis

tais lengvojo žanro romansais, 
baro šokių dainuškomis ir pan. 
Šalia jų šioje šalyje buvo taip
gi išleista lietuviškai įdainuotų 
Dunajevskio ir kitų bolševikų 
kompozitorių sukurtų dainų ir 
“dainų iš Lietuvos”, kurios 
greit buvo išpirktos ir kurios 
ne vieną mums globą suteikusį 
amerikietį bus įtikinusios, kad 
mūsų patriotizmas nebėra nei 
tautinis, nei etnografiniai lietu
viškas, bet anksčiau Rusijos 
valdovų, o po Antrojo pasau
linio karo raudonųjų Maskvos 
carų mums sukirptas ir tylomis 
Vakaruose palaikomas “plačio
sios tėvynės” patriotizmas, nes 
tos “dainos iš Lietuvos” buvo 
ir tebėra dainuojamos įvairia
spalvėmis barzdomis besipuikuo
jančių mūsų “vyresnių brolių” 
toje “Lietuvoje”, kuri prasideda 
ties Beringo sąsiauriu ir baigia
si apie štetiną.

Vaznelio dainos ir arijos
Neseniai plokštelių rinkoje 

pasirodė dar vienas naujagimis. 
Šį sykį plokštelė, įdainuota vy
riško balso. Tai Chicagoje gy
venančio solisto Jono Vaznelio 
“Dainų ir arijų rečitalis” su 
Aleksandro Kučiūno piano 
akompanimentu. Pradžioje šios 
plokštelės pasiklausius, negali
ma nusikratyti įspūdžio, kad ir 
Jonas Vaznelis su savo naujagi
miu pasirodė būdingu lietuviu, 
lyg ir nepasitikėdamas ir abe
jodamas, kaip ir kadaise Pily
pas Ruigys 1745 metais išleis
tame savo veikale “Betrachtun- 
gen der litauischen Sprache”, 
vokiečių šviesuomenei lietuviš
kai ir vokiškai pateikdamas mū
sų tautos dainas, bet abejoda
mas, ar ta šviesuomenė nepa
žiūrės į jas kaip į “vilkų staugi
mą”. Daugiau kaip du šimtu 
metų yra didelis laiko tarpas. 
Ruigys anuomet paskelbė tik 
tris lietuviškas daineles, o šio
je J. Vaznelio plokštelėje iš de
vynių kūrinių jau penkios dai
nos yra lietuviškos: 1) J. Damb

rausko — Augo girelėj, 2) St. 
Šimkaus — Tamsiojoj naktelėj, 
3) VI. Jakubėno — Nejaugi vėl, 
o Dieve, 4) A. Vanagaičio ir 
VI. Jakubėno — Dzūkų kraš- 

| tas ir 5) J. Tallat - Kelpšos — 
| Žaliojoj lankelėje Abiejų plokš
telės pusių pradžioje sutalpin
tos lietuviškos dainos, o pabai
goje — vokiečių dainos: 1) Fr. 
Schubert’o — Wandeder — Kla
jūnas, 2) Carl Loewės — Die 
Uhr — Laikrodis, 3) G. Rossi- 
nio — arija iš operos Sevilijos 
kirpėjas ir 4) G. Verdžio — ari
ja iš operos Don Carlos, atseit, 
stipresni patiekalai duodami už
baigiamajam įspūdžiui sustip
rinti.

Tačiau po švelniai nuskambė
jusių lyrinių lietuviškų dainų, 
itališkos operų arijos įspūdžio 
nebesustiprina, nes šiais laikais, 
ištobulėjus plokštelių gamybos 
technikai, operų arijos su piano 
akompanimentu norimo įspūdžio 
nebedaro. Kaip tobulas bebūtų 
piano akompanimentas, prie 
forte vietų jis skamba šiurkš
čiai ir veikia toli gražu ne dai
nininko naudai. Dabar, kai la
bai lengvai galima įsigyti gar
sių pasaulinio masto daininin
kų su tobulu simfoninio orkest
ro akompaniamentu įdainuotas 
ištisas operas, tai ar mūsų dai
nininkams nebūtų pats laikas 
atsisakyti nuo įdainavimo atski
rų operų ištraukų su piano 
akompanimentu ?

Daug malonumo teikianti

Viską į šalį atmetus, kas apie 
mūsų plokšteles čia mano buvo 
pasakyta, Jono Vaznelio plokš
telės įdainavimas betgi daug 
kuo skiriasi nuo kitų. Jonas 
Vaznelis — gyvenime kuklus 
ir be “fanaberijos” žmogus. Jis 
ir ant “dainų ir arijų rečitalio” 
plokštelės aplankų nepadėjo sa
vo atvaizdo ir nesukabaretino 
savo įdėto sąžiningai atlikto 
darbo. Šios rūšies plokštelių 
mėgėjai joje ras daug malonu
mo, girdėdami rečiau pasitai
kančios rūšies balso dainininką, 
malonaus tembro bosą, dainuo
jantį su aiškia tarsena ir nesu
darkytu lietuvišku ir net dzū
kišku akcentu. Jau vien todėl 
šios plokštelės išleidimas yra 
žymesnis vokalinės muzikos 
kultūros įnašas į neturtingą mū
sų rimtesnių ir geresnių — 
nors ir ne visada lietuviškų — 
plokštelių lobyną.

MŪSŲ KALBA
RE D. D R. P R. SKARDŽIUS

SVETIMYBĖS LIETUVIŲ 
KALBOJE

Savosios kalbos nemokėjimas 
daugiausia priklauso nuo kalbos 
taisyklių nesilaikymo ir sveti
mybių lietuvių kalboje vartoji
mo. Taisyklių mes išmokstame 
mokykloje. Yra žmonių, kurie 
ir nesimokę taisyklių, o kalba 
gražiai, taisyklingai. Bet sveti
mybėmis užkrėtę kalbą, tik per 
ilgą laiką (kartais amžiai trun
ka) galime ją atitaisyti.

Lietuvių kalboje yra įvairių 
svetimybių: rusicizmų, poliniz- 
mų, germanizmų, anglicizmų ar
ba amerikonizmų ir kt.

Rusicizmai į lietuvių kalbą 
pateko nuo tada, kai lietuviai 
turėjo valstybinių santykių su 
rusais. Ypač daug jų įsiveisė 
nuo 18 amžiaus pabaigos, nuo 
Lietuvos - Lenkijos padalinimų, 
kai Lietuva pateko rusams ir 
žmonės vergavo jiems beveik 
pusantro šimto metų.

Daugybė polonizmų lietuvių 
kalboje atsirado nuo krikščiony
bės įvedimo Lietuvoje. Jogaila, 
tapęs Lenkijos karalium, su bū
riu lenkų kunigų pradėjo lietu
vius krikštyti. Lenkų kunigai, 
nemokėdami lietuvių kalbos, su 
Lietuvos didikais, bajorais ir 
dvarininkais kalbėjosi lenkiškai, 
o su baudžiauninkais lenkišku 
lietuvišku žargonu. Nuo tada 
(nuo 14—15 amžiaus) ir atsi
rado lietuvių kalboje daugybė 
polonizmų; pekla, viečnastis, 
loska, maenus, pabažnas, ir 
daug kitų. Tokia kalba kunigai 
sakydavo pamokslus, tokia kal
ba žmonės melsdavosi, dažnai 
nesuprasdami, ką tai reiškia. 
Dėl to kanauninkas M. Daukša 
savo 1599 metais išleistos "Pos
tilės” prakalboje ir barė lenkus 
ir sulenkėjusius lietuvius kuni
gus dėl jų nesimokymo lietuvių 
kalbos. Tas lenkiškas - lietuviš
kas žargonas paplito ne tik žmo
nių šnekamojoje kalboje, bet ir 
tikybiniuose raštuose. Antai, 
kun. Olševskis buvo išleidęs to
kia antrašte knygą: “Bromą at
verta ing viečnastį” (“Vartai 
atdari (gali būti ir atverti) į

amžinybę). O tekstas tai mir
gėte mirgėjo barbarizmais. M. 
Daukšos “Postilės” prakalbos 
šauksmas buvo tik tyruose šau
kiančiojo balsas.

Germanizmų lietuvių kalboje 
daugiausia yra paplitusių va
karinėj Lietuvos daly, pvz. va- 
servogė, bormašinė, muterkė, 
balkis, špykėrė, staldas, dyse- 
lys, stelvogė, biskis ir kiti.

O ir šiame krašte gyvenda
mi, lietuvių kalbą primarginome 
ir tebemarginame anglicizmais 
amerikonizmais. Net ir naujieji 
ateiviai, tiek metų nepriklauso
moje Lietuvoje kalbėję gražia, 
gryna lietuvių kalba, čia jau 
yra užsikrėtę amerikonizmais: 
trobeliais, baderiavimais, fanė- 
mis, šapomis, šapinimais, džiū- 
sais, sliperiais ir kitais. Vartoja
ma net anekdotiškai “gražių” 
sakinių: Leidė kičine čikiną ku- 
kina; ant stryto hoisai faitinasi 
ir t. t.

Žinoma, kai kurių angliškų 
žodžių negalima pakeisti lietu
viškais, pvz. biznis, džinas, kly- 
ringas, seifas, streikas, tenisas, 
viskis ir kt. Tačiau, kur galima 
be angliškų žodžių apsieiti, var
tokime lietuviškus. Pvz., aš pa
tarčiau nevartoti orindžiūs ar 
kitokio džiūso, bet gerti apel
sinų ar kitokią vaisių sunką: 
tai bus daug sveikiau... Dėkime 
maistą ne į aizbaksus ar refre-

džireitorius, bet į šaldytuvus: 
tai daug šviežesnis išsilaikys. 
Nieko neklyninkime vakum - 
klyneriais, bet valykime siurb
liais: bus daug švariau, ir lie
tuviškas grožis atsispindės... 
Skaitykime ne pėiperius, bet 
laikraščius: lietuviškus, angliš
kus ir kitokiomis kalbomis, jei 
mokame.

Kova su svetimybėmis prasi
dėjo nuo “Aušros" laikų (1883 
m.). Bet labiausiai lietuvių kal
ba apvalyta nuo tų “perlų” ne
priklausomos Lietuvos laikais. 
Didžiausią lietuvių kalbos gry
ninimo, tobulinimo ir tvarkymo

darbą yra atlikęs Rygiškių Jo
nas, J. Jablonskis. Iš paprastos 
kaimiečių kalbos jis lietuvių 
kalbą padarė tinkamu įrankiu 
net subtiliausiems minties at
spalviams reikšti. Garbė jam!

J. Bernotas

M O V I N G
Apdraustas perkraustymaa 

įvairią atstumą.

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

' ------ %
VIETINIŲ IR IMPORTUOTŲ AUTOMOBILIŲ

(Complete auto service)

PILNAS TAISYMAS IR APTARNAVIMAS

ERWIN’S AUTO REPAIR, INC.
2218 West 69th Street, Tel. HE 4-6900

CHICAGO, ILLINOIS 60636
V-................................   t

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti dau
gel metų patyrimo siunčiant

DOVANAS — SIUNTINIUS Į USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstanč’ai klijentų patenkinti. Garan

tuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai apdrausti. Vi
suose mūsų skyriuose yra gausus aukštos rūšies prekių pasirinki
mas prieinamom kainom.

Dėl informacijų ir nemokamų katalogų kreipkitės į visus mūsų 
skyrius.

COSMOS PARCELS ENPRESS CORP.

J

Standard Federal
8 A 7 ING S & LOAN ASSOCIATION

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
TAIPGI MAISTO PRODUKTAI 
Ucenzijuota lietuvių JmonO regis 

truota U.S. Depart. of Justlce 
COSMOS PARCELS EXPR. CO. 
MARQUETTE GIFT PAR. SER. 
2608 ir 2439 W. 69 St., Chic., UI.

WA 5-2737
3212 So. Halsted St., Chic., III. 

CA 5-1864
DIDELIS PASIRINKIMAS me

džiagų ir visų kitų Lietuvoje pa
geidaujamų prekių labai prieina
momis, žemomis kainomis. Laike 
3—4 savaičių pristatome Lietuvoje 
automobilius, šaldytuvus, dviračius, 
akordeonus ir kitus stambesnes 
prekes. Kreipkitčs i mūši; lietuvių 
bendrovę, kuri turi teisę siunti
nius siųsti be tarpininkų, tiesiog 
Iš Chicagos j Lietuvą.

Vedėjai Edv. ir Vyt. Žukauskai

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

TURTAS — $90,000,000.00 REZERVAI — $8,800,000.00

Vienintelė lietuviška bendrovė Chicagoj mokanti dividentus kas

3 mėnesius. Dabartinis dividentas 4 1/4 % visoms taupmenoms.

PASKOLOS NAMAMS ĮSIGYTI AR TAISYTI

PRIEINAMOMIS SĄLYGOMS

VALANDOS:

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 
nuo 9 iki 8 vai. vakaro

Antradieniai ir penktadieniais 
nuo 9 iki 4 vai. vakaro.

šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai.
Trečiadieniais nedirbama.

JUSTIN MACKIEVVICH, 
Valdybos pirmininkas

JUSTIN MACKIEVVICH, Jr. 
Prezidentas

4*

• NEW YORJK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue .........................AI, 4-5450
• BROOKIA’N 11, N. Y. — 370 Ųnlon Avenu- .......................EV 1-4962
• BROOKLYN 7, N. Y. — OOO Sutter Avenue ................... DI 5.8803
• ATHOL, Mass. — 01 Mt. Pleasant Street .............................OH 9-0246
• UOSTOM 18, Mass. — 271 Shaumut Avenue .......................... LI 3-1707
• SOUTH BOSTON, MASS., 337 W. Broadivay......................Tel. 308-0008
• BUFALLO 0, N. Y. — 332 FiUmore Avenue ............... TL 0-2074
• OHIOAGO 22, IU., — 2222 W. Chicago Avenue ...............BR 8-0900
• CHICAGO 8. IU. — 3212 So. Halsted Street ........................WA 5-2787
• OLEVEIAND 13, Oliio — 904 Llterary Road .................TO 1-1008
• DKTROIT, Mich.,—7800 Michigan Avenue ................... VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 030-38 Bridge St., N. W......... GL 8-2250
• HAMTOAMCK, Mich. — 11338 Jos. Campau ............... GL 7-1575
• HARTFORD, 14, Oonn., 200 Franklln Avė. Tel. 233-8030 ir 240-0215
• IRVINGTON 11, N. J. — 702 Springfleld Avė...................... ES 2-4085
• YOUNGSTOVVN 3, Ohlo — 21 Fifth Avenue ................... RI 3-0440
0 IX)S ANGELES 22, Callf.—900 So. Atlantlc Blvd. ....AM 1-2994
• IAKEWOOD, N. J. — 120 - 4th Street ....................  FO 3-8509
0 NEWARK 3, N. J. — 428 Springfleld Avenue ................ BI 3-1797
0 NEW HAVEN, Oonn. — 509 Congress Avė..........................LO 2-1440
• PATTERSON 1, N. J. — 99 Main Street ......................MU 4-4019
0 PASSAIC. N. J. — 170 Market Street ............................ GR 2-0387
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Glrard Avė........... PO 5-0892
O PITTSBURGH 3, Pa — 1307 E. Garson Street ............ HU 1-2750
0 SAN FRANOISOO, Callf. — 2070 Sutter Street ...........FI 0-1571
0 1VATERBITRY, Oonn. — 0 John Street .............................. PL 0-0700
0 TCORCESTER, Mass. — 174 MUlbury Street .........................SW 8-3808
• YONKERS, N. Y. — 555 Nepperhan Avė..............................GR 0-2781

eurrent dividend on lnvestment bonus
4U% DIVIDENDŲ MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 
Už 1 metų Investavimo bonus mokama 4%% dividendų kas pusmeti lr 

dar išmokame po ui kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 ARCHER AVENUE, OHIOAGO 32, ILLINOIS 

Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. ir šeštad. 9 v. r. — 4:80 p. p.
 Trečiad. uždaryta; Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v.

FRANK’S T. V. 8C RADIO, Ine.
8240 S. HALSTED ST. Telef.: CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
•

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

Pirmad., ketvirtad. ir penktad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 vai. iki 5 vaL p. p.

Vedėjau J. LIEPONIS



B DRAUGAS, šeštadienis, 1965 m. kovo mėn. 20 d.

• Dr. Petrui Mačiuliui, ryš
kiam nepriklausomos Lietuvos 
diplomatui ir teisininkui, š. m. 
kovo 5 d. suėjo 76 metų. Sukak 
tuvininkas gimė 1895 m. Bimbų 
k., Panemunėlio valse., Rokiš
kio apskr. Baigęs gimnaziją 
Kaune, 1919—23 m. studijavo 
teisę Karališkame universitete 
Romoje, kur už disertaciją "Ita
lijos žemės reformos klausimas 
ir Lietuvos žemės reforma” ga
vo teisių daktaro laipsnį. Vėliau 
jubiliato gyvenimas bėgo įvai
riose diplomatinėse nepriklauso
mos Lietuvos tarnybose. Pra
dėjęs diplomato karjerą 1919 
metais, kaip Lietuvos pasiunti
nybės sekretorius prie šv. Sos
to, 1921 m. jis buvo pasiuntiny
bės sekretoriumi prie Kvirinalo, 
1923—24 m. — užsienių reika
lų ministerijos sekretorius, 1925 
m. dr. P. Mačiulius dirba Lietu
vos pasiuntinybėje Prahoje, vėl 
grįžta į Kauną užsienių reikalų 
ministerijos referento parei
goms, nuo 1929 m. Lietuvos 
konsulas Sao Paulo, nuo 1935 
ni. vėl užsienių reikalų ministe
rijos referentas, 1938 m. kon-

, sulas centre, kur ėjo Pabaltijo, 
Sovietų Sąjungos ir Lenkijos 
skyriaus vedėjo pareigas.

Dr. P. Mačiulis, nors ir ap
krautas diplomatinių tarnybų 
pareigomis, niekada nesišalino 
ir nuo politinės bei kultūrinės 
veiklos. Kaip politikas, reiškėsi 
Lietuvos darbo federacijoje. Ra
do laiko ir švietimo darbui, dės
tydamas gimnazijoje bei univer
sitete. Plačiai bendradarbiavo 
spaudoje. Išvertė Lietuvių kal- 
bon G. Papinio "Kristaus isto
riją”, kurios naują ir pataisytą 
laidą šiemet išleidžia Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla. Išver
tė taipgi to paties Papinio "Po
piežiaus CeleBtino VI laiškuB 
žmonėms” (išleido Lietuviškos 

knygos klubas 1953 m.). Ir šiuo 
metu sukaktuvininkas nėra iš
siskyręs su plunksna: rašo įvai
riomis temomis “Drauge”, “Dar
bininke” ir kt. Dantės 700 metų 
gimimo sukakties proga “Drau
gui” yra pažadėjęs ateinančia
me pavasarį pora įdomių straips 
nių apie “Dieviškosios komedi- 
jbs” autorių.

• Vinco Krėvės raštai pa
vergtoje Lietuvoje. Iš leidžia
mos V. Krėvės raštų serijos Lie
tuvoje neseniai išleista antroji 
knyga — “Likimo žaismas” 
(272 psl., 20,000 egz.) Parinkti 
rašytojo apsakymai, kuriuose, 
esą, jis pasisako prieš “subiuro- 
kratėjusius ir pataikūniškus 
buržuazijos valdomos Lietuvos 
valdininkus”.
, Kaip žinome, Stepo Zobarsko 
vadovaujama knygų leidykla 
Manyland Book šiemet išleidžia 
anglų kalbon išverstą vieną V. 
Krėvės šiuo metu gana aktualią 
apysaką "Gundymai”, kurioje 
vaizduojama, kaip bolševikai vi
lioja vakariečius savo tarnybon. 
V. Krėvės skaitytojui Lietuvo
je šitokio pobūdžio mūsų didžio
jo klasiko kūryba nebeprieina
ma.

•Kapitalinė knyga apie Lie
tuvą anglų kalba, redaguota dr. 
Vytauto Vardžio, netrukus pa
sirodys knygų rinkoje. Tai 
kruopštaus kolektyvinio darbo 
rezultatas. Tokio leidinio mes 
vis neturėjome, o pasauliui pa
rodyti seniai reikėjo. Knyga pa
vadinta “Lithuania under the 
Sovietą. Portrait of a Nation, 
1940 — 1965”. Knyga išleidžia
ma plačiai žinomos Praeger lei
dyklos.

• Dar vienas Donelaičio “Me
tų” vertimas į vokiečių kalbą. 
Heidelberge, Vak. Vokietijoje 
gyvenąs Hermanų Budensieg 
šiuo metu į vokiečių kalbą ver
čia Donelaičio “Metus”, šį pa
vasarį pirmoji “Metų” dalis nu
matoma paskelbti žurnale “Mic- 
kewicz Blaetter”.

• Lietuvoje kovo mėu. S d. 
mirė rašytojas Kazys Boruta, 
š. m. sausio mėnesį atšventęs 
savo 60 metų amžiaus szkakj. 
Palaidotas kovo mėn. 11 d. Ra
sų kapuose Vilniuje. Sodriu, po
etišku ir liaudišku žodžiu K. 
Boruta buvo parašęs visą eilę 
poezijos ir prozos knygų. La
biausiai išgarsėjo plačiai skai
toma knyga “Baltaragio malū
nas”, išleista ir laisvajame pa
saulyje, o vėliau montrealieeių 
lietuvių aktorių inscenizuota ir 
įrašyta į plokšteles. Lietuvių 
rašytojų šeimoje Kazys Boruta 
buvo kaimietiško maištininko ti
pas, gražumu nesugyvenęs nei 
su viena valdžia, nei su vienu 
režimu. Ir pokario metais ru
siškojo okupanto jis buvo nu
teistas ir ištremtas. Boruta bu
vo tipingas ir kietas suvalkietis 
neramuolis. Apie savo gimtąjį 
kraštą ir save jis pats jau 1957 
m. šitaip rašė: “O ir mūsų kraš
to žmonės — stataus ir atkak
laus būdo, ar neprimena senų
jų sūduvių, kurie ištisais am
žiais kovojo dėl savo žemės, vie

Kazys Boruta

ni žuvo ar kitur išsikėlė, sude
ginę savo pilis ir gyvenvietes, 
kiti išliko girių ir pelkių prie
glaudoje, pirmieji pakilo ir at
nešė atgimimą visai lietuvių 
tautai. Tokie žmonės ir dabar 
mano gimtiniame kampe gyve
na — kieti, kampuoti, nelanks
tūs, kiek išdidūs su svetimai
siais, bet ir nuoširdūs su savai
siais.

Toks ir aš, tur būt, atsigi
miau, nors gal ir nepaveldėjau 
visų gerųjų savo krašto žmonių 
būdo ypatybių”.

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

(Licensed by Vneshposyltorg)

EXEKUTYVIS OFISAS
1530Bedford Avė., Brooklyn 16, New York — Tel. IN 7-5522

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street
Chicago 29, Illinois

Tel. PB 6-8998

Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR MAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS UTWINAS, Prez. 

8039 S. Halsted St, VI 2-1272 
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai 
RaStlnč atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto Iki 6 vai. vakaro lr iečtadie- 

nlals Iki 3 vai. D. p.

Dr. Petras Mačiulis

• Nekalto Marijos Parsidčjl- 
mo seserų veikla filme. Nora 
Kulpavičienė yra užbaigusi gar
sinę 16 mm. spalvotą filmą 
“Vaikų namai Toronte’,’ kuri 
tęsiasi apie 30 min. Ir vaizduo
ja Nek. Marijos Pras. seserų 
veiklą. •

Pirma dalis; vaikų darželis, 
jų užsiėmimai klasėse ir lauke 
įvairiomis progomis ir įvairaus 
amžiaus vaikų. Kartu su atsitik
tinumais (kaip kiškio gaudymu, 
mandymosi scenomis etc.).

Antra dalis rodo seserų veik
lą: lietuvišk. šeštadieninėje mo
kykloje; jaunesniųjų ir vyresn. 
ateitininkų darbuose; ' pasi
ruošime teatrui - pasirodymui; 
seserų laisvalaikis ir jų užsiėmi
mai; seserys su svečiais, kaip J.
E. vysk. V. Brizgiu; seserys sa
voje koplyčioje.

Filmas turi ir meninės ir do
kumentinės vertės. Scenos yra 
visai natūralios, nejaučiama vi
sai jokios vaidybos, nes filmuo
ta buvo taip, kad būtų regimas 
teisingas ir tikras vaizdas.

PANEsavine.

sąskaitas

VANDER V/AGEN
ANGLYSDĖMESIODĖMESIO

SINCLAIR ALYVA Su per F tame iPOrtsmouth 7-80203605 Wesi 63rd St.

LAIDOS produktams parinkti ir jiems nu-

tarp Vnešposyltorg, Maskvoje Ir Package Ex- 
ir draugams siuntinius j SSSR, jie nieko netu- 
siuntinių-dovanas, kurie bus sudaryti iš SSSR

N. J. 
28, PA.

Odesoje ir Rygoje, 
dienų užsakymui atėjus 1 Maskvą, 
tarp jų — juodąją ikrą, vėžių konservus, špro-

MANHATTAN FIRE & MARINE 
MERCURY MUTUAL
MONARCH 
NATIONAL UNION 
NEW YORK FIRE
SECURITY INSURANCE 
UNITED STATĖS FIRE 
UNIVERSAL INSURANCE 
WESTERN FIRE & CASUALTY 
CALIFORNIA LIFE

Chicago Board of Underwriters

AMERICAN ĘONDING 
AMERICAN INDEMNITT 
CASUALTY MUTUAL 
FIDELITY & DEPOSIT 
FIRE & CASUALTY OF CONN. 
GIBRALTAR INSURANCE 
THE HANOVER 
HIGHWAY INSURANCE 
THE HOME 
INTERSTATE 
LASALLE CASUALTY

Mes esame pirmaklasiai nariai

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC

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:

Pranešame, kad pagal naują susitarimą 
press jau dabar galite siųsti savo giminėms 
rėš primokėti gaudami įvairiausių produktų 
gamintų pirmos rūšies produktų.

Čia nurodytos kainos yra VISOS IŠ 
siųsti | bet kurią SSSR dalį.

Užsakyti siuntiniai sudaromi Maskvoje, 
Siuntiniai bos įteikti gavėjui po 10-20 
Siuntiniam galima užsakyti Ir delikatesus, 

tus, saldainius Ir kitus.
Siuntėjas gali siųsti dovaninių siuntinių 

tiniai, arba galite pasirinkti produktus patys
Firma atidaryta kasdien nuo 9 valandos 

sekmadieniais nno 9 valandos

Naujas aukštas dividendas 
/P mokamas už investavimo

V.
N. Y.

N. J.

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.
Dividendai įmokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

1>AI lunnc, ANTRAD. ii- PENKT........................... 9 v. r. Iki 6 v. v.
VALANUOS: PIRMAD lr KETV. . .................. 9 v. r. Iki 9 v. v.

ŠEŠTAD. 9 v. r. Iki 12 v. d........... Trečiad. uždaryta

• Naujos lituanistikos diser
tacijos. Vilniaus universitete, 
istorijos ir filologijos fakultete 
vasario ir kovo mėn. apgynė di
sertacijas filologijos mokslų 
kandidato laipsniui įgyti — Ar
noldas Piročkinas (jo tema: 
"Dabartinės lietuvių literatūri
nės kalbos sujungiamieji saki
niai”), Pranas Gailiūnas — 
“Dabartinės literatūrinės lietu
vių kalbos veiksmažodžio taria
moji nuosaka. Reikšmė ir varto
jimas”. ir Jurgis Lebedys — 
“Mikalojus Daukša” (monogra
fija). Raštijos ir literatūrinės 
lietuvių kalbos formavimosi pra
džia Lietuvos Didžiojoje kuni
gaikštystėje XTV a.

BROOKLYN, N. 
NEW YORK 3, 
NE5VARK, N. J. 
SOUTH RIVER, 
ITICA, N. Y. 
COHOES, N. Y. 
FARMINGDALE, 
PHII.AD ELPH1A 
ALLENTOVVN, PA. 
ROCHESTER 5, N. Y. 
IjOS ANGELES 4, OAL 
CHICAGO 22, ILL. 
BALTIMORE 31, MD. 
BUFFALO, NEW YORK 
DETROIT 12, MICH. 
I1ARTFORD 6, CONN. 
JERSEY CITY, N. J. 
SYRACUSE 7, N. Y., 
OLEVELAND 13. ORIO 
HAMTRAMCK, MIOH.

NAUJŲ KATALOGŲ SOVIETINIAMS PRODUKTAMSREIKALAUKITE MOŠŲ
Dovanų pristatymas ir apsauga garantuojama.

• M. K. Čiurlionio muziejus 
Druskininkuose. Nedideliame na 
melyje Druskininkuose įrengtas 
M. K. Čiurlionio meinorialinis 
muziejus. Šiuo metu įrengiamas 
"muzikos namelis”, kuriame bus 
eksponuojama Čiurlionio - kom
pozitoriaus veikla. “Tiesa” (nr. 
43) informuoja, kad jau pada
rytos Čiurlionio muzikinių kūri
nių rankraščių fotokopijos. Mu
ziejuje iš magnetofono įrašų pa
kartojami Čiurlionio kūriniai. 
Lankytojai pageidauja "Jūros” 
ar “Miško” įrašų, bet, kaip nu
siskundžiama, muziejuje jų ne
turima.

• Mokslų akademijos sesija 
Vilniuje. Vasario 25—26 d. d. 
Vilniuje vyko Lietuvos Mokslų 
akademijos visuotinio susirinki
mo sesija. Joje pažymėta (plg. 
“Tiesą”, vas. 28, nr. 49), kad 
Fizikos ir matematikos institu
tas tapęs “stambiu TSRS atomų 
ir molekulių teorinės spektro
skopijos tyrinėjimo centru”. 
Praėj. metais vertingų rezulta
tų pasiekę energetikai ir chemi
kai. Buvo kelti kai kurie trūku
mai — pvz. nusiskųsta per lė
tai ruošiamais aukštos kvalifi
kacijos kadrais, be to, moksli
ninkais, per mažai padedančiais 
pramonės įmonėms gerinti pro
dukcijos kokybę.

Akademijos prezidentas prof 
J. Matulis kalbėjo apie moksli
nius tyrimus per ateinantį penk
metį (1966—1970 m.). Planuo
jamos kai kurios naujos tyri
mo sritys. Numatoma įsteigti 
puslaidininkių fizikos ir biolo
ginės katalizės institutus. Dar 
planuojami įsteigti sociologijos 
ir teisės skyriai.

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS ĮRENGTI TVORAS 
JŪSŲ NAMŲ PUOŠNUMUI IR ŠEIMOS SAUGUMUI

Įrengiame tvoras, duris, langus, stogelius, tureklius ir kitus 
įvairaus metalo, plastikos ir stiklo gaminius jūsų namų page
rinimui ir papuošimui.

KOSTAS BUTKUS
Telefonai: LUdlovv 5-6291, bet kuriuo laiku, 

PRospect 8-2781 rytais ir vakarais.

CRANE SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION
B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
plenty of free parking

N'rilS E

kiek nori. Yra ir paruošti, standartiniai siun- 
iš katalogo.
ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir

ryto iki 4 valandos po pietų.

MŪSŲ SKYRIAI:
1530 BEDFORD AVĖ. IN 7-6405
78 SECOND AVENUE — OR 4-1540
314 MARKET STREET MI 2-2452
46 WH1TEHEAD AVENUE — CL 7-6320
96S BLEECKER street — RE 2-7476
13 SARGENT STREET FE 7-2727
FREEIVOOD ACRES M 863-0494
631 W. GIRARD AVENUE PO 9-4507
126 T1G1IMAN STREET HE 5-0415
558 HUDSON AVENUE * BA 5-4210
107 SO VERMONT AVENUE — DU 5-6550
1241 NO. A8HLAND AVENUE ■ % HU 6-2818
1900 FLEET STREET — DI 2-4240
701 FILLMORE AVENUE TX 5-0700
11601 JOS CAMPAU AVENUE MM TO 8-0299
043-47 ALBANY AVENUE — CH 7-5164
303 GROVE STREET HE 5-6368
1200 Soutli Avenue — GR 5-9746
1028 KENILWORTH AVENUE PR 1-0696
11339 JOS CAMPAU AVENUE — TO 9-8986

O'MAUEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams Street Room 800

Telefonas CEntral 6-5206

• Tik dabar prakalbėta apie I 
laisvojo pasaulio lietuvių daili-1 
ninku veiklą. Lietuvoje pasirodė j 
pirmos žinios apie Vakaruose 
gyvenančių dailininkų kūrybą, 
parodas. "Literatūra ir Menas” i 
(nr. 8) trumpai informavę apie I 
lietuvių dailininkų išeivijoje įvy-1 
kusias parodas: V. K. Jonyno 
Clevelande, Č. Janušo Chicago
je. Dar minėti, parodas suren
gę, JAV ir Kanadoje gyveną 
dailininkai A. Tamošaitienė, R 
Žukaitė, J. Bagdonas ir P. Ame
rikoje gyvenąs dail. J. Rimša.

• Savos dramaturgijos stoka. 
Lietuvoje toliau keliamas susi
rūpinimas originaliosios drama
turgijos stoka. Tuo reikalu “Tie
sos” redakcijoje kovo mėn. pra
džioje buvo sukviestas teatro 
režisierių, aktorių ir dramatur
gų pokalbis. Vieni kitiems reiš
kė pageidavimus. Dramaturgas 
K. Saja, poetas V. Bložė kriti
kavo teatrus ir Kultūros minis
terijos pareigūnus, režisierius, 
dramaturgas V. Miliūnas reiš
kė kritines pastabas spaudos 
adresu — joje trūksta kvalifi
kuotos medžiagos apie teatrinį 
gyvenimą.

Rašytojų sąjungos klube Vil
niuje taipgi kaunietis rašytojas 
J. Grušas informavo apie savo 
sumanymus, planus. Ta proga 
diskutuoti nusmukusios lietuviš
kos dramaturgijos klausimai.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll||||lllll!ll
10%, 20%, 30% piginu mokėsite 
už apdraudę nuo ugnies Lr auto
mobilio pas

F R A NK ZAPOLIS 
3208% West 95th Street, 
Chicago. Illinois. 60G42.

Tel. GA 4-8054 ir GR 6-4330
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Tėvai ir motinos,
ŠV. ANTANO GIMNAZIJA 

(Kennebunkport, Maine)
1 a u k i a j ū s ų sūnų.

SV. ANTANO GIMNAZIJA
ERDVI IR MODERNIAI ĮRENGTA, SU VIEŠŲJŲ AME
RIKOS MOKYKLŲ TEISEM, SU PRIVALOMŲ LIETU
VIŲ KALBOS DĖSTYMU, SU BENDRABUČIU IR VI
SAIS GERO AUKLĖJIMO PATOGUMAIS.

Priimami mokiniai į pirmą klasę ir į kitas kla
ses.

Atlyginimas už pilną išlaikymą bendrabuty — 
tik 600 dol. metams. Atsižvelgiama į visai varganas 
šeimas.

Jau laikas registruoti mokinius ateinantiems 
mokslo metams.

Rašykite Rektoriui:
ST. ANTHONY’S HIGH SCHOOL

KENNEBUNKPORT, MAINE

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek 
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų. Šaldytuvų ir 

kitų namams reikmenų.
LIETUVIU (STAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. tr ketvlr. 9—9 vai., antr., treč.. Ir iečtadlenlals nuo 

9 Iki 6 va’ Sokmad. atdara nuo 11 Iki 4:80 po pietą

{Sinclcin 
t HEATING J 
X OIL #

‘    ■—r:---...
NELAUKITE, nes rytoj gali būti pervėlu!



Akademines 
prošvaistes

BOSTONO SKYRIAUS 
VEIKLA

Bostono studentija ir visuo
menė 1965 metus sutiko Bosto
no L. S. S. skyriaus suruošta
me naujų metų pokylyje, kuris 
praėjo labai sėkmingai ir ge
roje nuotaikoje.

Sausio 24—31 dienomis KiJ- 
lington, Vermont, buvo suruoš 
ta pirma L. S. S, žiemos sto
vykla. Nežiūrint šalčio ir bai
mės, visi stovyklautojai turėjo 
progos ištisą savaitę slidinėti, 
nes buvo saulėtas oras ir daug 
sniego. Slidinėjimo sąlygos Kil- 
lingtone yra ypajūngai geros, 
nes kalnų nuolydis yra pritaiky
tas ne tik patyrusiems, bet ir 
pradedantiems slidinėtojams. 
Dr. Juozas Girnius iš Bostono, 
pravedė pašnekesį “Kur supran-

L.S.S. žiemos stovykloje Kiilingtone geriame karštą kavą. Iš kairės 
į dešinę: Giedrė Galinytė, Algis Rukšėnas ir Eglė Augustina Viėiūtė.

Nuotrauka R. Skrinsko

UKRAINOS ISTORINIAI ŠALTINIAI 
IR LIETUVA

NAUJI LEIDINIAI Automobilio nelaimės atveju skambinkite
(In case of accident call)

Rita Ausiejūtė, Irena Lendraitytė 
Ir Valė Vakaužaitė šypsosi, išmo
kusios slidinėti.

Nuotr. J. Galinytės

tu ir kur nesuparntu dabartinio 
studento’’. Vakaras buvo įdo
mus ir sukėlė įvairių diskusijų. 
Vakarai praėjo paįvairinti šo
kiais ir lietuviškomis dainomis. 
Studentai suvažiavo iš Chica
gos, Clevelando, Detroito, Ro- 
chesterio, New Yorko, Wcrces- 
terio, Bostono ir kit. Tikimės, 
kad šioji stovykla tap3 tradici
ne, ir kolegės-os dar gausiau į 
ją suvažiuos. »«*»

Vasario 16 d. minėjime stu
dentija gausiai dalyvavo ir L. 
S. S. skyrius, paprašytas ALTo 
tarybos, suorganizavo aukų rin
kėjus.

Vasario 27 d. buvo sušauktas 
skyriaus visuotinis susirinki
mas, kuriame buvo aptarti ei
namieji reikalai ir “Lituanus” 
vajus. Visuotiniu nutarimu bu
vo paaukota "Lituanus” žurna
lui šimtas dolerių. Šio metu sky
rius vykdo “Lituanus” aukų va
jų.

Giedrė Galinytė

Gražūs kalnai ir graži studentė iš
Clevelando. Nuotr. R. Skrinsko

ST. ZABRODSKAS
MIESTO IR NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS
Atlieka remonto, perstatymo ir na

mų statybos darbus, cemento darbus, 
elektros (.rengimus ir kt. Išrūpina 
reikalingus leidimus, iš miesto val
dybos namų statymui, pertvarkymui 
ar remontavimul.

Visas darbas yra garantuotas ir 
apdraustas.

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

CHICAGO. ILL. 60609

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkrausimas 

WA 5-9209 Chicago, III.

Neseniai Romoje pasirodė di
delis veikalas “MONUMENTĄ 
UCRAINAE HISTORICA”, ku
ris taipgi yra įdomus bei svar
bus ir Lietuvos istorijai tirti. 
Tai pirmasis tomas iš naujos se
rijos veikalų, apimančių Ukrai
nos katalikų Bažnyčios istori
nius dokumentus bei šaltinius, 
kuriuos pradėjo leisti Ukrainos 
Leopolio arkivyskupas - metro
politas Juozapas Slipij, 18 metų 
iškentėjęs Sovietų kalėjimuose, 
ir popiežiaus Pauliaus VI-jo da
bar pakeltas kardinolu.

Lietuvio talka ukrainiečiams
Pirmasis, didelio formato 350 

puslapių, tomas apima doku
mentus ir raštus nuo 1075 iki 
1623 metų, kuriuos Vatikano 
bibliotekoje ir kituose Romos 
archyvuose surinko taip pat ko
munistų persekiotas ir 1944 
metais miręs švento gyvenimo 
Dievo Tarnas Ukrainos metro
politas Andriejus Šeptyckyj, pa
dedant tėvui Kirilui Korolevs- 
kiui. Tais istoriniais dokumen
tais arkivyskupo Andriejaus 
Šeptyckio norėta pagrįstai at
sakyti į stačiatikių rusų istori
kų kaltinimus ir puolimus prieš 
Ukrainos katalikų Bažnyčią ir 
jos Uniją su Roma, kuri įvyk
dyta 1595—96 metais. Šis už
simojimas, tačiau, mirus abiems 
iniciatoriams, išliko tik rank
raščiuose, kuriuos dabar kardi
nolas Slipyj pasiryžo išleisti. 
Tam darbui jis pakvietė lietuvį 
istoriką kun. dr. Paulių Jatulį, 
kuris peržiūrėjo ir papildė su
rinktą medžiagą ir prižiūrėjo vi
są spaudos darbą. Ką tik pasi
rodžiusiame pirmame tome kar
dinolas Slipyj tą jo darbą gra
žiai įvertino ir padėkojo įžan
gos žodyje lotynų ir ukrainiečių 
kalbomis.

Daug medžiagos, liečiančios 
Lietuvą

“Monumentą Ucrainae Histo- 
rica” sudarys iš viso apie penkis 
tomus Ukrainos katalikų Baž
nyčios istorinių dokumentų, ku
rių daugelis liečia kaip tik ir 
Lietuvos Bažnyčios istoriją. Čia 
randame dar mažai kam žino
mą popiežiaus Aleksandro IV- 
jo 1257 raštą, liečiantį kryžiaus 
žygius į Lietuvą, Jotvingiją - 
Sūduvą ir Gudiją; daugelį įvai
rių dokumentų apie stačiatikių 
Bažnyčios Uniją su Roma Lie
tuvos Brastoje; kai kuriuos 
Lietuvos vyskupų ir kitų žymių 
asmenų laiškus, nuncijų prane
šimus ir kt. Ypatingai pažymė
tina ir svarbi yra Vilniaus vys
kupo Valavičiaus reliacija Ro
mai apie Vilniaus vyskupijos 
padėtį 1622 metais ir iš tų me
tų Lucko vysk. Lipskio reliaci
ja, kurioje liečiami Pinsko apy
linkėje gyvenę lietuviai. Iš viso 
šiame tome telpa 523 įvairūs 

''sb¥NiEaBArouŠaaRADioB"
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto, šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 

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

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Mnp1c\XT>rxl Avė. 

Chicago 29, IU.

dokumentai, kurie ne visi čia 
spausdinami ištisai, kadangi 
daugelis neseniai jau atspaus
dinta kituose Ukrainos istorinių 
dokumentų leidiniuose, kurių 
net kelias dešimtis tomų yra iš
leidęs dabartinis bazilijonų ge
nerolas tėvas Atanazas We- 
lykyj-

Jau rengiama ir “FONTES 
HISTOKIAE LITI ANTA”

Ta proga tenka pažymėti, kad 
paskutiniu laiku rimtai susirū
pinta surinkti ir išleisti visus 
istorinius dokumentus apie Lie
tuvą, kurie randami Vatikano 
bibliotekoje ir įvairiuose Romos 
archyvuose. Iniciatyvos čia 
ėmėsi Lietuvos Katalikų mokslo 
akademijos istorijos sekcija, 
bendromis jėgomis baigianti pa
rengti Lietuvos vyskupų relia- 
cijas. Taip pat ir prelatas dr. 
Juozapas Končius, Lietuvos is
torijos mylėtojas JAV-se, pasi
ryžo savo lėšomis išleisti Lietu
vos istorijos dokumentų ir šal
tinių daugelio tomų rinkinį, tam 
darbui pakviesdamas specialis
tą istoriką kun. dr. Paulių Ja
tulį, kuris jau rimtai telkia me
džiagą FONTES HISTORIAE 
LITUANIAE leidiniui. (R. V.)

• AJb. Baranauskas, KARK- 
LUPfiNlJOSE. Premijuotas ro
manas. Aplanką piešė Paulius 
Jurkus. Spausdino Draugo spau 
stuvė, 1965 m., 4545 W. 63rd 
St., Chicago, III., 60629. Knyga 
224 psl., kaina $2.50. Gaunama 
Drauge.

“Karklupėnuose” yra trečioji 
Albino Baranausko knyga, ta
čiau pirmasis jo romanas. Be 

■ kita ko, knygos aplanko paraš
tėje sakoma: “Karklupėnuose, 
šiame jau platesnės apimties 
romaniniame pasakojime, Albi
nas Baranauskas, tiek niuansuo
tos ir auksakališkai išbaigtos 
frazės bangavime, tiek subtilių 
charakterių portretuos bei gam
tos lyriško alsavimo atodūsiuos, 
yra pasiekęs tobulos savo kū
rybos visų gerųjų ypatybių pu
siausvyros.

Skaitytojas su dideliu smal
sumu romane seks dviejų jau
nuolių simpatijos užuomazgą, 
vis nebūdamas lig paskutinio 
puslapio tikras, kuo visa tai 
baigsis.

Albino Baranausko premijuo
tas romanas “Karklupėnuose”

yra tikra atgaiva mūsų skaity
tojui, ieškančiam ir tikros lite
ratūrinės vertybės ir prasmin
go dvasinio poilsio”.

• Algimantas Mackus, CHA- 
FEL B. Išleido Algimanto Mac
kaus vardo knygų leidimo fon 
das. Spaudė M. Morkūnu spaus
tuvė, Chicago, Illinois, 1965 m. 
Knyga 64 psl., kietai įrišta, kai
na $3.C0. Gaunama Drauge.

Juodame kaip karstas virše
lyje spindi tik sidabrinis įrašas 
“Chapel B.” Šiurpi ir mūsų li
teratūroje tokia vienintelė kny
ga. Autoriaus dedikuota Anta
nui Škėmai, bet drauge yra lyg 
paties pasirašytas sau Reąuiem. 
Autentiškas balsas tos kartos, 
kuriai reikia ieškoti savojo žo
džio ir savosios vietos be šak
nų praeityje ir be ūgių ateityje. 
Skaitytoją sukrečia poeto dia
logas su mirtimi. Tačiau ir žavi 
tas titaniškas galinėjimasis su 
plienine žodžio medžiaga, suly
dant ją į sugestyvų ir kristali
nį eilėraštį, kuriame minties ir 
formos modernumas siejasi taip 
gi su liaudine būties gelme.

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 CESAS

SIUNTINIAI 
I 

LIETUVĄ
Dabar laikas siųsti 

savo artimiesiems dovanas 

VELYKOMS
Ir tik per

CENTRAL PARCEL 
SERVICE, Ine.

Centrinė ištaiga:
220 South Statė Street

Telefctaas WA 2-9354, 
skyrius Marųuette Parke 

2618 West 63rd Street
Telefonas WA 5-2466

Dabar galite užsakyti per mūsų įstaigą automobilius, mo
tociklus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitus vietinės ga
mybos fabrikatus. Pas mus taipogi rasite gausų, tinka
mų siuntimui, prekių ir maisto siun

tinių pasirinkimą.
Užeikite, apžiūrėkite ir įsitikinkite 

patys.
■ .i ..................—

Jau 18 metų 
pristatome siuntinius 

| Lietuvą 
VISADA LAIKU!

MARQUETTE PARKE--
AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE
Taupykite savo pinigus pas mus. O jeigu jau esate pasiruošę 

įsigyti savo namus ir norite gauti paskolą, tai imkite ją Marąuette 
Parke — Amerikos Lietuvių sostinėje, Chicago Savings and 
Loan bendrovėje, kur visada gausite teisingą patarnavimą, pel
ningą dividendą ir apdraustą savo santaupų saugumą.

Chicagos Savings bendrovė jau 40 metų teikia įvairius fi
nansinius patarnavimus Slo didmiesčio ir jo apylinkių lietuviams. 
Tūkstančiai pasinaudoja jos patarnavimais. Kviečiame jais pa
sinaudot ir Jus.

Mes nesiveržtame tapti pačia didžiausia įstaiga, bet stengia
mės visuomet teikti geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir 
skolinimo nariams ir visada siekiame finansinės stiprybės, šios 
bendrovės vadovybė ir šiandien tąsią tą pačią atsargią, protingą 
pinigų administravimo politiką, kuri apsaugo Jūsų santaupas ir 
neša Jums gerus dividendus.

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.

• Vocotion Club
• Colląg* Bonui Savlngg
• Home Mortgcge loone
• Home Improvemenf leom
• Chriitmot Club
• Imured Fomily Sovingi
• Notory PubHc Service
• Ali typei oi Iniuronce
• Free community roomi for your orgonltatlo* 

moollngt
• Coih checki and poy oN fomily bfflt wiih our 

tpeciol moftoy order chocki. No service cherge 
to member*

• U. S. Poitof Stamp MoeNne Service
• Sėli ond redbem U. S. Boeds
• Two largo free parking loti
• Drlve-ln Window
• Sove-by-Moil Kiti
• Trovelen Checks
• Sale Deposit Boxet

Mokame aukštą

dividendą Investavimo 
sąskaitoms

6245 So. Westem Avė. Chicago, Illinois 60636

and LOAN 
ASSOCIATION

GR 6-7575

Telef. — CEdarcrest 3*6335
Vienas blokas nuo kapinių _>

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

®
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605*07 South Hermltage Avenue 
Tel. YA 7-1741-2 

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

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO > 
M R. N E L S 0 N f

SAVININKO 9.

SAINT CASIMIR ' 
MONUMENT CO 
3911 West lllth Street J 

Didžiausias Paminklams Planų jį
Pasirinkimas Visame Mieste / '■ .‘‘B

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GeLINYčIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 West 63rd STREET

Telef.PR 8-0833 PR 8-0834

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO, ILL. Tel. OLymplc 2-1008

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpubllc 7-1218
2314 W. 23 rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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



8 DRAUGAS, šeštadienis, 1965 m. kovo mėn. 20 d.

Leidžia Lietuvių Studentų Sąjunga.

Redaguoja Ramunė Kviklytė, 5747 
S. Campbell Avė., Chicago, III. 60629

"LITUANUS" DEŠIMTMETĮ 
MININT

Nepasakykime: “NE!”
Mielas Drauge,
Paprastai aš esu gana suma

nus. Gerai pažįsti mane ir žinai, 
kad iš visokių pareigų aš suge
bu išsisukti. Po susirinkimo, 
kai tik reikia salę tvarkyti, sta
lus stumdyti, aš, nusižiūrėjęs į 
mergaičių būrį, ir sakau pirmi
ninkui; “Negaliu. Laukia kitos 
pareigos — juk kaip čia vienas 
vargšes mergaites paleisti j au
tobusą”. Bet geriau daug šiais 
gudrumais nesigirsiu, o mėgin
siu trumpai išaiškinti, j kokį di
delį vargą esu pakliuvęs.

Nekaltai einu gatve. Švilpau
ju. Svajoju apie ateinantį pava
sarį. Ir staiga, vos neaplpstu. 
Aišku neapalpstu, nes prastai 
atrodytų, kad toks vyras, kaip 
aš, gatvėj pargriūtų. Bet pats 
gali įsivaizduoti, kaip aš jau
čiausi, prieš savo akis išvydęs 
vienintelę ją. Pasinaudodamas 
proga, pakviečiu išgerti kavos 
O ji man ir sako: “Aš čia tik 
minučiukę. Turiu į tokį susirin
kimą užlėkti”. Ką padarysi, to
kioj situacijoj būdamas, nukiū
tinau paskui ją ir aš. Nuėjom į 
Jaunimo centrą. Kambary jau 
sėdi grupė mergiočių ir berniu
kų, kažką karštai diskutuoda
mi. Apsidairau, gal iš kur iš
lys koks draugas ir pakvies sta
lo tenisą žaisti, o gal net tėvas 
Kubilius panorės užvesti pokal
bį apie mano sielos reikalus. Bet 
niekas manęs iš tenai neištrau
kia. Taip ir pasilikau. Dabar 
esu “Lituanus” remti vajaus 
komiteto narys.

Kas “Lituanus” yra, tu tikrai 
žinai. Tai keturis kartus per 
metus Lituanus Fundacijos lei
džiamas anglų kalba žurnalas, 
skelbiąs pasauliui lietuvių kul
tūrinius laimėjimus, pristatąs-jų 
įnašą pasaulio civilizacijai, de
maskuojąs Sovietų Sąjungos 
įvykdytą smurtą, okupuojant 
Lietuvą. Lituanus yra plačiau
siai pasaulyje pasklidęs lietuvių 
leidinys, skelbiantis lietuvių 
troškimą gyventi laisviems ir 

LITUANUS Fundacijos valdybos nariai neseniai įvykusiame pasita
rime. Iš kairės j dešinę: Algis Lukas — Fundacijos pirmininkas, 
Valdas Adamkavičius — vicepirmininkas, dr. Tomas Remeikis — 
LITUANUS redaktorius ir Algis Zaparackas — LSS CV pirminin
kas. Be šių narių dar į LITUANUS Fundacijos 1965 metų valdybą 
įeina dr. Vytautas Vygantas, dr. Vytautas Vardys, Antanas Dundzila, 
Romas Stakauskas, ir Jonas Kačėnas. Nuotr. “Victor Studio"

nepriklausomiems. Viena iš sek
retorių gyrėsi, kad yra gavusi 
padėkų net iš Afrikos bibliote
kų už tokį gražų ir įdomų žur
nalą.

Bet geriau eisiu prie reikalo. 
Daug žmonių aukoja savo laiką, 
atlikdami administracines ir re
dakcines pareigas. Šį darbą dau
giausia atlieka studentija bei 
buvę čionykščiai studentai. Bet 
tokio žurnalo išleidimui neuž
tenka laiko, o reikia ir pinigo 
Tad kiekvieneriais metais ir 
vyksta šitas pinigų telkimo va
jus, į kurį šiemet ir aš taip ne
kaltai įsivėliau. Lietuvių studen
tija visais būdais mėginame pa
rūpinti lėšų šiam žurnalui leis
ti. Kreipiamės į lietuvišką vi
suomenę, rašome laiškus, ren
giame parengimus, kitų sureng- 
tuos vaikščiojame su aukų la
pais, einame nuo durų iki durų. 
Nemanykite, kad tas darbas 
mums visada yra malonus. Jis 
atima daug laiko. Bet esame pa
tenkinti, kad darbas atneša ir 
gerų rezultatų. Dėl to prašau 
— paragink savo visus drau
gus bei pažįstamus, kad nepa
gailėtų aukos, nes Lituanus lei
dimas yra visos lietuvių visuo
menės pareiga. Kai gausi pra
šymą aukoti, neišmesk jo į 
šiukšlių dėžutę, o geriau, įdėjęs 
auką, įmesk į pašto dėžutę. Kai 
pasibels koks vargšas studen
tas į tavo duris, nepasakyk jam 
“Ne”. Jeigu pats nesidomi šiuo 
leidiniu, užsakyk jį kam nors 
kitam; juk turi amerikiečių 
draugų. Gal nori užmokėti pre
numeratą kokiai bibliotekai? O 
gal tik šiaip sau nori paaukoti? 
Jeigu duosi 10 dolerių, net į 
garbės prenumeratorius būsi 
pakeltas. Bet nesvarbu, ar kas 
į tave kreipsis, ar ne, visada ga
li savo auką pasiųsti: Lituanus 
Foundation P. O. Box 9318, Chi
cago, Illinois, 60690.

Iš anksto tariu studentišką 
ačiū.

Tavo draugas Lituanininkas

“Pasimatysime” liūdnai išta
ria ne viena sesė bei brolis, pas
kutinį kartą tardami sudiev po 
linksmos vasaros stovyklos. Ir 
progų susitikti tikrai pasitaiko. 
Rudenį visi traukiam į Studen
tų sąjungos suvažiavimą; žie
mą valome slides ir mėginame 
slidinėti žiemos stovykloje. Vi
si sutinkame, kad labai linksma 
ir smagu priklausyti skautiškai 
lietuviškai šeimai. Kovo 27—28 
dienomis vėl bus puiki proga 
visiems susitikti. Tą savaitgalį 
Jaunimo centre, Chicagoje, 
vyksta akademikų skautų Chi
cagos skyriaus ruošiamos stu
dijų dienos, į kurias laukiam 
atvykstančių dalyvių iš Cleve- 
lando, Detroito, Urbanos bei 
Champaign. Aišku, būsime la
bai patenkinti, jeigu pasirodys 
svečių ir iš tolimesnių vietovių

Studijų dienų tema “Akade
mikų skautų įpročiai”. Iš spe
cialiai visiems nariams išsiunti
nėtų anketų mėginsime susida
ryti akademinės skautijos da
bartinį ir buvusį veidą: apsvars
tysime dabartinius akademikų

PRANEŠIMAS
1964—65 metų Lietuvių Studen

tų Sąjungos Centro Valdyba, rem
damasi LSS rinkiminių taisyklių 
VI. 2 pastraipa, paskiria sekan
čius penkis asmenis į 1965 metų 
Lietuvių studentų sąjungos cent
rinių organų komisiją:

1. Algis Jokūbaitis, 17166 Free- 
land, Detroit 35, Michigan;

2. Šarūnas Lisauskas,
Daiva Bajorūnaitė,
4. Jūratė Jokšaitė,
5. Gina Stanlulytė.
LSS Rinkiminė komisija prane

ša, kad kandidatų siūlymas į Lie
tuvių studentų sąjungos centrinius 
organus prasidėjo kovo mėn. 15 d.

Asmenys, norintieji kandidatuo
ti į Lietuvių studentų sąjungos 
centrinius organus (centro valdy
bą, Kontrolės komisiją ar Garbės 
teisimą) turi sąrašus pristatyti 
Rinkiminiai komisijai ne vėliau 
kaip balandžio mėn. 1 d. (pašto 
oklyną. Ąurnalas tobulėjo. Tira-

Kandidatų statymas yra vykdo
mas pagal LSS rinkiminių taisyk
lių II. 1, 2, 3 pastraipas:

II KANDIDATŲ STATYMAS
1. Kandidatus į visus 3 centri

nius organus gali siūlyti 5 ar dau
giau balsavimo teisę turį Sąjun
gos nariai. Kiekvienas kandidatas 
privalo būti turinčiu teisę balsuo
ti Sąjungos nariu ir gali kandida
tuoti tik vienom pareigom. Kandi
datų sąrašo skaičius negali viršy
ti atitinkamo organo narių skai
čiaus. Kandidatus siūlą nariai turi 
teisę pasirašyti tik vieną sąrašą 
ir patys negali būti šio sąrašo 
kandidatais.

2. Bent 4 Centro valdybos ir vi
si 3 Kontrolės komisijos vieno są
rašo kandidatai, siekiant sklandes
nio centrinių organų darbo, priva
lo būti iš tos pačios gyvenamos 
apylinkės (jų mokslo ar namų ad
reso atžvilgiu).

3. Kandidatus siūlant, suteikia- 
įmos sekančios žinios: pavardė, 
vardas, amžius, mokykla, studijų 
šaka, akademinis status, kandida
to adresas ir jo raštiškas sutiki
ntas kandidatuoti, organas, į kurį 
kandidatuoja ir bent vienas siūly
tojų adresas.

Jaunoji karta posėdžiauja: Lietuvių studentų sąjungos įkūrėjas ir pirmasis pirmininkas dr. Vytautas 
Vardys reiškia savo nuomonę. Iš kairės į dešinę: Lituanus Fundacijos sekretorius Romas Stakauskas, 
L.S.S. pirm. Algis Zaparackas, Danutė Penikienė, Alto vicepirm. dr. Jonas Valaitis ir Lituanus Fun
dacijos narys dr. Vytautas Vardys. Nuotrauka G. Peniko

PASIMATYSIME ASS STUDIJŲ DIENOSE!
skautų įpročius ir mėginsime 
nuspręsti, kuriuos reikia ugdyti, 
o kuriuos naikinti. Sekmadienį, 
pasidalinę į atskiras grupes, ku
rioms vadovaus mūsų žymūs ir 
nusimaną filisteriai, diskutuo
sime atskiras akademikų veik
los gaires: “Akademikas ir 
skautiškoji spauda”, “Politinė 
veikla”, “Veikla skautų tuntuo
se ir t. t.

šeštadienį vakare bus rodo
mi filmai iš praėjusių stovyk
lų bei šiaip akademikų skautų 
veiklos. Bus ir nuotaikingas 
laužas. Aišku, jis bus tik tada 
nuotaikingas, jeigu jūs patys 
su savimi pasiimsite skautišką 
dvasią, linksmą pasirodymą ir 
gražią lietuvišką dainą. Dainai Chicagos ASD

Vilija Mockutė, Vėjūnė Svotelytė, Virginija Eimutytė ir Gintaras 
Dambrava Pax Romanu Nokturno programoje New Yorke.

Nuotr. P. Až.

“LITUANUS” VAJAUS VIETINIAI KOMITETAI

BALTIMORE: Komitetą suda
ro L. S. S. skyriaus valdyba, ku
riai vadovauja Aleksandras Ra- 
džius, Jr., 1339 James St., Balti- 
more 23, Md. 301 SA 7-1935.

BOSTON: Daiva Mučinskaitė, 
Giedrė Karosaitė, Jūra Galinytė, 
Kęstutis Mickevičius, Rimvydas 
Liutkus, Uogintas Kubilius, Algis 
Lapšys, Giedrė Galinytė, 19 Mal- 
len St., Dorchester, Mass. 02124.

f

BUFFALO: Romas Sedlickas, 
Frances Aperonyte, Audronė Ma- 
siulionytė, 56 Lovering Avė., Buf- 
falo, N. Y. 14216.

CHICAGO: Rimas Staniūnas, 
Izida Petravičiūtė, Gintas Barkaus
kas, Saulius Lisauskas, Tomas 
Leonas, Regina Macnioriūtė, Nijo
lė Leiputė, Irena Sabaliūnaitė, Vy
tautas Mišelis, 6436 So. Campbell 
Avė., Chicago, III. 60629. 312 RE 
7-6064.

CLEVELAND: Gailė Mariūnai- 
tė, 1994 Beverly Hills, Richmond 
Hts., Ohio. Kristina Stankaitytė, 
Dalia Orentaitė, Pranas Mašiotas, 
Rimas Gulbinas, Aldona Balčiūnai
te.

DETROIT: Rimas Rūkštelė, 
3943 Tulane, Dearborn Hts., Mi
chigan. Algis Jokūbaitis. Šarūnas 
Lisauskas, Audronė Tamulionytė, 
Danguolė Majauskaitė.

GRAND RAPIDSi: 'KušlIkytJ, 
Laima, 2015 Birch Drive, Grand 
Rapids, Mich.

LOS ANGELES: Vajų praves 
Akademinio skautų sąjūdžio sLy- 

žodžių tikrai netruks, nes daino- 
rėlius žada parūpinti Urbanos 
ASD sesės. Sekmadienį 9 valan
dą Jaunimo centro koplyčioje 
bus šv. Mišios, kurias atnašaus 
tėvas Kubilius.

Bus nepamiršti ir kūniški da
lykai. šeštadienį ir sekmadienį 
Chicagos ASD ir filisterės jus 
pavaišins vakariene, pusryčiais 
ir pietums. Jeigu, kaip lietuviš
ka daina sako, jūs rūpinatės 
“Kur nukeliausit ir nakvynėlę 
gausit”, atvykę broliai skam
binkit Korp! Vytis pirmininkui 
Giedriui Penčylai RE 7-7142, o 
sesės Silvijai Pikelytei FR 6- 
5437.

Iki pasimatymo!

rius, kuriam vadovauja Valenti
nas Varnas, 1118 N. Coronado Te- 
rrace, Los Angeles, Calif. 90027.

MONTREAL: dr. P. P. Lukoše
vičius, 479 Bourbonnais St., Mont- 
real 32, P. Q., Canada. 514 366 
1210.

NEW JERSEY: Zenonas Zapas- 
nikas, 379 Montrose Avė., So. 
Orange, N. J. 07079. SO 2-6247.

NEW YORK: Vladas Bileris, 
Augenijus Grebliūnas, Antanas 
Vainius, 80-39 87th Road, Wood- 
haven 21. N. Y.

OMAHA: Rimantas Guzulaitls, 
Romualdas Mackevičius, Helga 
Naikelytė, Algimantas Pocevičius, 
Julita šermukšnytė, Onutė Damai- 
tė, 3022 T Street, Omaha, Nebr. 
402 731 9030.

PHILADELPHIA: Valdone Ro- 
manauskaitė, Birutė Sadauskaitė, 
Nijolė šalčiūnaitė, Dana Velytė, 
806 Fairvievv St., Riverside, N. J. 
08075.

ROCHESTER: Algimantas Mus
teikis, 40 Simpson Rd., Rochester,
N. Y. 14617.

TORONTO: Vida Anskytė, Ju
zė Karasiejūtė, Vida Tamulaitytė, 
Henrikas Steponaitis, 187 Dunn 
St., Toronto 3, Ontario. 416 LE 
3-2522.

WASHINGTON: Tadas Mickus, 
6445 Luzon Avė. N. W., Washing- 
ton D. C. 20012. 202 726 2668.

WORCESTER: Petras Molis, 
72 Topfield Circle, Shrewsberry, 
Mass,

1954 m. lapkričio 24 d. pasiro- viai: A. V. Dundzila, K. A. Mikė- 
dė pirmas “Lituanus” numeris: nas, A. Pabarčius, D. J. Valan- 
kuklus, anglų kalba, tūkstantiniu čiūtė ir V. P. Vygantas. Pirmieji 
tiražu leidžiamas informacinis žur- 8 numeriai buvo išleisti Urba noje, 
nalas apie Lietuvą ir jos kultūri- vėliau redakcija persikėle į Bro
nius laimėjimus, šio leidinio ini- oklyną. Žurnalas tobulėjo. Tira- 
ciatorius buvo dr. Vytautas P. Vy- žas pakilo ligi 7,000. Dabartinis 
gantas, supratęs, kokį didelį įna-1 “Lituanus” redaktorius yra dr. To- 
šą Lietuvos reikalui galėtų duoti 
gryna anglų kalba leidžiamas to
kio pobūdžio žurnalas. Dr. V. P. 
Vyganto pastangomis 1954 metais 
Lietuvių studentų sąjungoje buvo 
įsteigtas užsienio reikalų skyrius,

mas Remeikis. “Lituanus” visa
da buvo leidžiamas, talkinant au
komis visai lietuviškajai visuome
nei. Nuo 1957 m. pradėjo veikti 
vieši žurnalo talkos komitetai. Pir- 

I majam komitetui vadovavo inž. 
kurio pirmame posėdyje 1954 m. | Vytautas šliupas. Ir šių metų ko- 
birželio 16 d. buvo nutarta leisti, ... , ....... .. . .
"Lituanus”. Pirmąjį numerį sure- mltetas ^‘P1381 Cla ‘ V1Są IletuVn* 
dagavo minėtojo posėdžio daly- visuomenę.

Chicagos Lituanus vajaus komitetas posėdžiauja (iš kairės į dešinę): 
Algis Lukas, Irena Sabaliūnaitė, Giedra Gasnerytė ir Laisvūnas 
Skeivalas.

“lituanus” talka-mūsų pareiga
Dabartinė pasaulio politinė 

padėtis verčia galvoti, kad Lie
tuvos laisvės atgavimas dar 
vargu ar gali būti artimos da
barties faktas, nes giedresnių 
ar palankesnių laisvės prošvais
čių dar vis nesimato. Kieta rea
lybė primygtinai rodo, kad ko
va dėl Lietuvos laisvės gali bū
ti ilga. Todėl šiandien yra itin 
svarbu, kad Lietuvos ir lietuvių 
vardas nebūtų pasaulio opinijos 
užmirštas, kad apie mus ir lie
tuviškuosius reikalus būtų pla
čiau kalbama įtakinguose Vaka
rų sluoksniuose. Ne kieno kito, 
bet mūsų pačių, lietuviškosios 
išeivijos pareiga visais būdais 
siekti, kad apie Lietuvą ir lie- 
vius svetimieji būtų nuolat ir 
efektingai informuojami. Šiame 
darbe ypač vertingą vagą ver
čia mūsų akademinio jaunimo 
pastangomis anglų kalba leidžia
mas LITUANUS žurnalas. Apie 
jo naudą ir prasmę mūsų tar
pe tikrai nėra dviejų nuomonių: 
visi sutinka, kad tokio pobūdžio 
leidinys lietuviškosios informa
cijos svetimiesiems tarnyboje 
yra būtinas ir nieku kitu nepa
keičiamas.

Bet, yra keista, kad iki šiol 
LITUANUS neturi pastovaus 
materialinio pagrindo. Žurnalo 
leidėjai kiekvienais metais turi 
jausti netikrumą ar net ir bevil
tiškumą, vis baimindamiesi, kad 
kiekvienas žurnalo numeris ga
li būti ir paskutiniuoju. Todėl 
visai suprantamas LITUANUS 
FUNDACIJOS elgesys kiekvie
nais metais skelbti žurnalo pla
tinimo, prenumeratorių verbavi
mo ir aukų vajų. Ir šiais metais 
vajaus vykdytoja — Lietuvių 
studentų sąjunga — sudarė 
centrinį vajaus vykdymo komi

Chicagos Lituanus vajaus komitetas (iš kairės į dešinę): pirmoje eilėje 
— Ramunė Juozevičiūtė, Regina Macnioriūtė, Izida Petravičiūtė (sek
retorė), Irena Sabaliūnaitė, Giedra Gasnerytė, Rūta Domarkaitė; 
antroje eilėje — Tomas Leonas (iždininkas), Laisvūnas Skeivalas 
ir Vytas Mišelis (pirmininkas).

tetą, kuris šiuo ir kreipiasi į 
visą lietuviškąją visuomenę, 
kviesdamas ją talkon ir prašy
damas moralinės ir materialinės 
paramos LITUANUS žurnalo 
leidimui užtikrinti.

Kovo mėnuo yra skelbiamas 
LITUANUS prenumeratos ir 
aukų rinkimo mėnesiu. Tuo me
tu studentijos atstovai aplan
kys, kiek galėdami, daugiau 
tautiečių, prašydami juos tapti 
LITUANUS prenumeratoriais ir 
jo leidimo rėmėjais pinigine au
ka. Aukos yra reikalingos ap
mokėti tiems žurnalo egzemplio
riams, kurie nemokamai yra 
siunčiami mokslinėms įstaigoms, 
visuomenininkams ir politinės 
veiklos darbuotojams, draugin
gų valstybių diplomatinėms mi
sijoms ir viešosios opinijos for
mavimo institucijoms. Jei mūsų 
tarpe pasisektų surinkti apie 
4,000 prenumeratorių, nereikė
tų būtų reguliariai leidžiamas 
rinkimo vajų, ir žurnalas galė- 
reikalingu 7,000 egz. tiražu.

Vajaus komitetas tikiBi, kad 
šis kreipimasis bus visų mūsų 
tautiečių suprastas Ir palankiai 
įvertintas.

LITUANUS VAJAUS 
CETRINIS KOMITETAS

Inž. Česlovas Staniulis — 
pirmn., Algis Zaparackos 
— vicepirm., Rama Pet
ruševičienė — sekr., Na
rimantas Udrys — iždi
ninkas, Vladas Selenis — 
spaudos ir inform. vedė
jas, ir nariai — inž. Vy
tautas Petruševičius, dr. 
Adolfas Damušis, dr. Vy
tautas Majauskas, dr. 
prof. Justinas Pikūnas.
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