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Algirdo Kurausko piešinys iš zuvusiems pagerbti leidinio — koncerto programos.

MŪSŲ BUS PENKI TŪKSTANČIAI, 0 JŲ 
DEŠIMTYS TŪKSTANČIŲ...

Paskutinės valandos prieš kantatas
Akimirkų pokalbiai Jaunimo centre saulėtą birželio vidudienį

— Tauta laikėsi per 25 metus 
rezistencijoj, ir tikimės, tauta 
išsilaikys, o dainavimas yra mū
sų dvasios duona, mūsų antra
sis darbas po tiesioginių dienos 
pareigų, ir mes šį savo laisvųjų 
valandų kūrybinį polėkį auko- 
jam žuvusiems už Lietuvos lais
vę pagerbti, — kalba Lietuvių 
operos choro narys Vyt. Kupci- 
kevičius, kai nekantraujanti 
žmona ir dvi mažametės dukre
lės laukia, kad nepavėluotų į 
11 vai. Mišias Jėzuitų koplyčio
je. Greta ir N. Sabaliūnas, taip 
pat Lietuvių operos choro na
rys, jurbarkietis, iš to paties 
panemunių krašto, kuris Lietu
vai davė Sodeiką, Pocių, Balt
rušaitį, Stempužienę ir eilę kitų 
žinomų muzikos žmonių:

— Įsijungėm į šį koncertą, 
vedami meilės savo gimtajai že
mei ir tautos didvyriams. Pra
leisti ilgi vakarai ir saulėtos 
sekmadienių popietės repetici
jose yra mūsų maža auka tiems, 
kurie savo gyvybes atidavė, liu
dydami, kad Lietuva buvo ir 
bus laisva...

Tiek daug šiandiena saulės 
ir žalumos prie Jėzuitų koply
čios ir Jaunimo centro sodely
je, kur stovi žuvusiems už Lie
tuvos laisvę paminklas, kur 
kiekviena pėda mini laisvosios 
Lietuvos simbolinį kampelį.

Jėzuitų koplyčioje jau baigėsi 
10 vai. Mišios, kurias užprašė 
Marijos aukšt. m-los abiturien
tės, baigiančios šiemet mokyklą 
ir priklausančios “Rūtos” rate
liui. Tautiniais rūbais pasipuo
šusios mergaitės, aštuonios se
selės, su pačia mokyklos vedė

Šiame numery;
oMūsų bus penki tūkstančiai, 

jų dešimtys tūkstančių.
Paskutinės valandos prieš kan
tatas.
Pirmąją pradalgę prakirtus.
Dr. J. Tuzinas apie bendruome
ninę veiklą.
Jonas Aistis rašo apie niekšybę. 
Gėlės Julijonui — J. švabaitės 
eilėraščiai.
Kultūros klube apie V. K. Jo
nyną.
Tūkstantinė lietuviškai knygai. 
Verdi religinės pažiūros.
Nauji leidiniai.
V. Krėvės “Pagundos” recenzi
jos amerikiečių spaudoje. 
Kultūrinė kronika,

• Moterų gyvenimas. 

ja priešakyje, atsilankiusios į 
koplyčią, lietuviškos dialoginės 
Mišios, laikomos vysk. V. Briz- 
gio, ir bendra Komunija valan
dos laikotarpyje paliudijo lietu
vaičių polėkius žengti lietuviš
kuoju keliu.'

Po Mišių Jaunimo centro so
delyje pilna žmonių. Gražioje 
eisenoje ateina lietuvaitės, “Rū
tos” lietuviškojo ratelio narės, 
jų tautiniai rūbai marguoja sau
lėje, o maldingai nusiteikusios 
aštuonios asketės seselės, pri
sidengusios juodais abitais, pir
mosios sustoja prie žuvusiems 
už Lietuvos laisvę paminklo. 
Trumpos apeigos ir nepamirš
tama abiturientės Ritos Barai- 
tės kalba: — Baigdamos Mari
jos aukštesniąją mokyklą, mes, 
lietuvaitės, susirinkome prie pa
minklo pagerbti žuvusius už Lie
tuvos laisvę, kada mūsų išleis
tuvės sutampa su Lietuvos lais
vės kovų 25 metų sukaktimi...

“Marija, Marija” ir Lietuvos 
himnas palydi jautrią abiturien
čių atstovės kalbą, uždegamas 
aukuras žuvusiųjų už Lietuvos 
laisvę prisiminimui. Žmonių mi
nia, su abiturientėmis, ir sese
lėmis priekyje, stovi nejudėda
ma. Taip, mes esam liudininkai 
tos akimirkos, kada jaunoji lie
tuvaičių karta prisiekia į gyve
nimą eiti, semiantis sau jėgos ir 
stiprybės iš žuvusiųjų Lietuvos 
laisvės kovotojų.

Šiandienė jaunųjų lietuvaičių 
šventė sutampa su viena iš pa
grindinių Lietuvių operos ir ki
tų chorų, kurie yra įsijungę į 
Verdi “Reųuiem” ir Br. Markai
čio, SJ, “Vilniaus varpų” kan
tatų koncertą, repeticiją. Vie
nas po kito vis renkasi eilės cho
ristų ir solistai į kietas, sunkaus 
darbo valandas.

Spalvingąjį, publikos labai 
mėgiamą tenorą Stasį Barą pa
sigaunu patį pirmą, šiam dai
nos veteranui pagarba dar ir 
dėl to, kad jo vyresnioji dukra 
Rita tik ką pasakė tokią patrio
tišką ir jaudinančią kalbą prie 
paminklo.

— Ar teko jums anksčiau su
sidurti su Verdi “Reųuiem”, kur 
atliksit tokią gražią ir kartu la
bai sunkią tenoro partiją?

— Verdi “Reųuiem” girdėjau 
Augsburge, Vokietijoje, Šv. Jo
no bažnyčioje. Kūrinys paliko 
neužmirštamą įspūdį. Šio kūri

nio pasirinkmas žuvusiems už 
Lietuvos laisvę pagerbti yra tik
rai taiklus ir sveikintinas.

-r- Atvirai kalbant, ar tikė- 
jot, kad Lietuvių operos choras 
bus pajėgus tokį sunkų pasau
linį kūrinį atlikti?

— Ypač po “Aidos” vykusio 
pastatymo aš kitaip ir negalė
jau galvoti. Ir dabar, kada at
liekam paskutines repeticijas, 
mano viltys pilnai pasitvirtina.

Antai Kazys Skaisgirys, Vyrų 
choro, o vėliau Lietuvių operos 
veteranas. Su vakarais dirban
čia pamaina paruošęs vyrus ei
lei operų, o dabar dėstąs daina
vimą lituanistinėje mokykloje:

— žinodamas, kad galėsiu 
lankyti tik sekmadienių repeti
cijas, “Reųuiem” partijas išmo
kau jau praėjusią vasarą, atos-

BALTIJOS

PAJŪRY

VALIUS

(lino raižinys)

TELESFORAS

ŠAUKSMAS

VILNIAUS VARPAI

KAZYS BRADCNAS

Mes tikėjom — mus, Dieve, vedi. 
IV'ts gyvenimas ten ir kapai.
Ir dabar visada man širdy 
Skamba Vilniaus varpai.
Atsišaukia aidais Nemune
Iš toliausių tėvynės kampų
Ir kur eisiu, vis lydi mane 
Balsas Vilniaus varpų.
Paklausyki — ir tau ir visiems, 
Kai tik audra pakils, kai sutems, 
Ima gausti viltingai varpai.
Ir mes tikim — mus, Dieve, vedi. 
Ir giliai milijonų širdy 
Skamba Vilniaus varpai.

žodžiai iš Br. Markaičio, SJ., kantatos

togaudamas Beverly Shores, In
dianoje.

Jonė Bobinienė, Alice Ste- 
phens ansamblio pirmininkė, da
lyvauja visur, kur tik lietuviš
kas gyvenimas ją kviečia:

— Alice Stephens ansamblis 
šiais metais mini savo darbo 
25 metų sukaktį ir ta proga 
jungiasi su Lietuvių opera ir ki
tais chorais atiduoti pagarbos 
nepamirštamiems Lietuvos did- 
vyriartis. Jūs turėtumėt supras
ti mūsų auką dar ir ta prasme, 
kad didžioji dalis šio choro na
rių yra gimusios Amerikoje ir 
Lietuvos niekad nėra mačiusios.

Pro akis prabėga A. Antana
vičiaus, Z. Paškaus, L. Kalvai
čio, V. Stropaus, Olio, L. Traš- 
kos ir visos eilės kitų vyrų vei
dai. Vieni iš jų chore išdainavę

!

jau 15 metų, kiti trumpiau, bet 
jie vis bėga ten, kur juos šau
kia lietuviškos dainos ar gies
mės reprezentacija. Šį kartą ke
liolikos mėnesių sunkų darbą 
jie dedikuoja žuvusiems už Lie
tuvos laisvę prisiminti. Nors 
saulė šiandien šviečia ir visus 
vilioja į užmiestį, į paežeres, 
prie melsvųjų vandenų, nors ne 
vieno jų laukia žmonos, vaikai 
ir kiti kasdieniniai reikalai...
_ Šios dienos repeticija bus 

ilga, — prasitaria pro šalį pra
einąs maestro A. Kučiūnas.

— Maestro, koks jūsų pasku
tinis žodis visuomenei, stojant 
prieš orkestrą ir chorą atlikti 
pagarbos koncerto žuvusiems 
už Lietuvos laisvę?

— Ateikit visi pasiklausyti 
ir pagerbti žuvusiųjų!

Jaunimo centre spūstis: čia 
pilna jaunųjų skautų, čia susi
rinkęs didysis operos choras su 
savo talkininkais. Jaunimo cent
ro direktorių kun. J. Kubilių, 

(Nukelta į 2 psl.)

Ne vienu atveju esame gir
dėję ar skaitę, kad muzikos, 
giesmės, šokio ar tapybos me
nas savo giliausiose šaknyse 
yra religinės bei apeiginės kil
mės. O šitai vėlgi tampriai su
rišta su bendruomenės tau
tinėmis apraiškomis ir siekiais. 
Menas menui, menas tingiam 
poilsiui bei muziejui tėra dar 
gana trumpų naujųjų laikų reiš 
kinys, kai tuo tarpu visų di
džiųjų istorinių kultūrų išsi
skleidime jam buvo skirta o- 
limpinė vieta visos tautos ap
eigose. Šiemetinis žuvusiųjų pa 
gerbimas “Reųuiem” ir “Vil
niaus 'varpų” kantatomis kaip 
tik ir skamba tuo meno, žmo
gaus ir tautos sakraliniu ly
diniu, kuriam užgrūdinti rei
kia gana aukšto kultūrinio kar 
ščio. O gal vis dėlto tą laipsnį 
mes jau esame pasiekę ? k. b.

*
Šio birželio mėn. 13 d. mes 

vieningai švenčiame mums vi
siems graudingą ir sopulingą 
šventę. Tą dieną Chicagos Lie
tuvių opera rengia didingą pa
minėjimą žuvusių Lietuvos 
partizanų, laisvės kovotojų, Si
biro, kankinių ir visų bolševikų 
nukankintųjų Lietuvos patrio
tų. Todėl birželio tryliktosios 

sekmadienį visi mūsų keliai 
veda tik į vėsingą McCormick 
salę Chicagoje, kur visi žuvu
sieji per 25 bolševikinės oku
pacijos siautėjimo metus bus 
iškilmingai pagerbti didinguo
ju Verdi “Reųuiem” ir Br. 
Markaičio, SJ, “Vilniaus Var
pų” kantata.

Išeivijoje nėra nė vienos lie
tuvių šeimos, kuri nebūtų tra
giškai paliesta bolševikinio te
roro per šiuos 25 metus jų 
kruvino siautėjimo Lietuvoje. 
Netekome tėvų, brolių, seserų, 
brangiausių savo artimųjų. Ir 
daugelis mūsų gimtųjų sodybų 
tėvynėje bolševikų yra suly
gintos su žeme.

Todėl gedulingąjį birželio 
mėn. 13 dienos sekmadienį į 
aną didingąjį koncertą nusine- 
šime kiekvienas savo skausmą, 
širdperšą, šviesų artimųjų at
minimą ir kartu viltingą ryž
tingumą, jog kruvinos aukos 
geriausių Lietuvos sūnų ir 
dukterų, taip garbingai sudė
tos ant tėvynės aukuro, neliks 
balsu, šaukiančiu tyruose. Ten, 
kur pralietas jų brangus krau
jas, birželio 13-ją sužydės gra
žiausios mūsų atminimų ro
žės, ir toje žemėje vėl stosis 
laisva ir nepriklausoma Lie
tuva.

Ir birželio 13-tos pagerbime 
nebūsime mes vieni. Mūsų su
sirinks penki tūkstančiai, o jų 
bus daug, daug kartų dau
giau... Kelsis trisdešimt tūks
tančių narsiųjų Lietuvos par
tizanų iš nežinomų kapų, ku
riuos skausmingai slepia Lie
tuvos girių glūdumos, gojeliai, 
raistai, pelkynai ir saulėje iš
degę pilkos žvyrduobės. Jie ty
liai, be pėdsakų ateis, ateis ir 
dalyvaus kartu su mumis jų 
didžiajame paminėjime. Nebe- 
pastos jiems kelio kulkosvai
džiai, spygliuotos vielos nei 
sargybinių šunys. Ateis jie vi
si ir dalyvaus su mumis vie
ningai kartu dvasioje. Nes Jis 
anuo metu pasakė: “Kas tiki 
manimi — gyvens per am
žius.” O jie didžiai tikėjo Juo. 
Jie kovojo ir mirė už Dievą, 
savo Tėvynę ir tėvų bei pro
tėvių nepajudinamą ir nesvy
ruojantį tikėjimą. Jie visi ateis 
ir bendraus kartu su mumis. 
Ir mes neapvilkime jų lūkes
čių.

Nežinomais keliais ateis į 
minėjimo salę tūkstančiai Si
biro kankinių. Ateis jie tyliai, 
nepalikdami taigų sniegynuo
se savo pėdsakų... Ir neseks 
jų šunys. Ateis mūsų tėvai, 
broliai, seserys, mūsų drau
gai — ir bus dvi valandas su 
mumis kartu.

Ateis jų daug, daug tūkstan
čių... Visų mūsų tebūna tad 
pareiga taipgi nueiti ten ir su 
jais tenai bent dvasioje susi
tikti. Alb. V.
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PASKUTINES VALANDOS PRIEŠ...

tonavo Žuvusiems už Lietuvos kiu pasišventimu tapo nugalėti

(Atkelta iš 1 psl.) 
SJ, gaudo visi. Į jį kreipiasi ir 
jūsų bendradarbis:

— Tėve, jei nebūtų Jaunimo 
centro, kur dėtųsi opera? Juk 
jūs taip mielai visada duodat 
patalpas šio iškilaus vieneto re
peticijoms ?

— Patalpas duodam visiems, 
bet operos užmojai, jų platūs 
darbo dirvonai man labai arti 
širdies. Jų aš niekad neužmir
šiu, o ypač paskutiniojo kon
certo, dedikuojamo žuvusiems 
už Lietuvos laisvę.

Bronius Lungys įstojo į ope
ros chorą praėjusį rudenį, kada 
buvo kviečiami balsingi talki
ninkai padėti Verdi “Reųuiem” 
atlikti. Su juo drauge įstojo ir 
būrys kitų vyrų bei moterų. Br. 
Lungio žodžiais tariant, pagar
ba partizanams, jų aukos ir did
vyriškumas kaip tik ir paskati
no laisvu noru įsijungti sunkian 
darban į šio istorinio koncerto 
atlikimą.

Su operos valdybos nariais 
šiandien ypač sunku susikalbėti. 
Jie perkrauti begale darbų. Jo
nas Mockaitis, operos choro val
dybos narys, tik tiek teatsako:

— Padarėm, ką galėjom, o 
dabar dar ir paskutinių darbų 
naštą turim nešti. Dabar netu
riu laiko, o plačiau pasikalbė
sim po koncerto...

Operos choro narės Rūta 
Graužinienė ir abi seserys — 
Sofija Džiugienė ir Stasė Dami- 
jonaitienė, kaip ir visa eilė ki

PIRMĄJĄ PRADALGĘ PRAKIRTUS
Pora minčių, vartant seniai lauktąjį literatūros metraštį

PIRMOJI PRADALGE. Litera
tūros metraštis. Redagavo K- Ba
ronas. Nidos knygų klubo leidinys, 
nr. 81, 1964 m. Metraštyje rašo: 
V. Alantas, P. Andriušis. O. B. 
Audronė, B. Auginąs, M. Aukštai- 
tė, K. Barėnas, A. Baronas, V. Bo- 
gutaitė, K. Bradūnas, A. N. Dič- 
petris, J. -Gailius, A. Giedrius, B. 
Gražulis, K. Grigaitytė, dr. J. Gri
nius, Alg. Gustaitis, A. J. Jūragis,
K. Jurgelionis, M. Katiliškis. J. 
Kuzmickis, A. Mackus, J. Mikuc
kis, P. Orintaite. A. Rūta, B. Rut- 
kūnas, D. Sadūnaitė - Sealy, L. 
Sutema, V. Šlaitas, J. švaistas. 
J. Tininis, A. Tulys, M. Vaitkus,
L. Žitkevičius. Metraštis 380 psl., 
kaina $3.00, gaunamas “Drauge”.

Literatūros žurnalo pasigendant
Vienas didžiųjų pokario lais

vosios lietuvių literatūros nuos
tolių yra neturėjimas periodinio 
ir užtikrinto savo tęstinumu li
teratūros žurnalo. Be abejo, mū
sų čionykštis literatūros gyve
nimas būtų buvęs daug norma
lesnis ir pilnesnis, jeigu visą lai
ką, nuo karo pabaigos iki šios 
dienos, būtų ėjęs mėnesinis ar 
trimėnesinis, tik literatūrai skir
tas žurnalas, kaip, sakysim, vi
są laiką eina plačiąja prasme 
kultūrai skirtieji “Aidai”. Lite
ratūros žurnalas būtų ne tik gy
vinęs visą laisvosios lietuvių li
teratūros raidą, bet ir ateičiai 
būtų turėjęs neįkainuojamos iš
liekamosios reikšmės, kaip pa
grindinių šio laikotarpio litera
tūrinių problemų sukaupimas 
parankiai vienoje vietoje, o ne 
jas nesurandamai išblaškant at
sitiktinai pasitaikiusiuos infor
macinės spaudos puslapiuos.

Sėkmės ir nepasisekimai
Tiesa, jau pirmaisiais metais 

Vokietijoje buvo rotatorinių ir 
spaustuvinių bandymų tokį gry
nai literatūros žurnalą ilges
niam laikui prigydyti. Bet kiek
vienas toks užmojis, išleidus ke
lis numerius, negalėjo ilgiau te
sėti. Jau čia, Amerikoje, vėliau 
kūrį laiką bandė išsilaikyti “Ga
bijos” žurnalas ir aštuonis nu
merius išleidę “Literatūros Lan
kai”. Pastarieji viltingai atrodė 
jau pajėgsią ir giliau šaknis 
įleisti. Deja, ir jie numirė, lyg 

ti/ chorisčių, po kelis vakarus 
savaitėje turi palikti savo vyrų 
priežiūrai jaunąjį atžalyną ir 
skubėti į repeticijas:

— Ar dar nepavargot? — pa
klausiu.

— Po koncerto gal ir jausi
mės pavargusios, bet šiandien 
dar laikomės, nes tikslas — 
koncertas, vienas iš pačių sun
kiausių Chicagos Lietuvių ope
ros egzistencijoje, jau prieš 
akis. O jo paruošimui juk ir bu
vo sukauptos visų jėgos.

Aldonai Stempužienei, mūsų 
laukiamam mezzo-sopranui, pas
kutinių metų bėgyje teko lan
kytis Vokietijoje, paskui pabu
voti savo namuose — Clevelan
do, o dabar iki birželio 13 d. 
ji apsistojusi jau Chicagoje, kur 
vyksta nuolatinės solistų ir 
choro repeticijos.

— Ar nenustebot, kai- Lietu
vių opera pasirinko Verdi “Re- 
ąuiem”?

— Atvirai pasakius; nuste
bau ir nepasitikėjau. Bet dabar, 
kai atvykau paskutinėmis repe
ticijoms, atšaukiu savo žodžius. 
Chorai ir maestro A. Kučiūnas 
yra puikiai pasiruošę. Taip pat 
ir kolegos solistai.

— Kas jus buvo paviliojęs 
Vokietijon?

— Mano dainų plokštelės rei
kalai. Ten dirbom su komp. D. 
Lapinsku. Paruošėm liaudies 
dainas, nuo kurių autentiškumo 
gal ir nutolo vyresniosios kar
tos mūsų muzikai, bet kurias

K. PRIEŠPYLIS •

perdaug pagal savąjį veidą ra
miai, net nepaskelbę mirtinos 
ligos priežasties.

Šitokioje mūsų nūdieninėje 
literatūros situacijoje “Nidos” 
leidyklos , pasiryžimas kasmet 
išleisti bent po vieną literatū
ros metraštį yra labai sveikin-

K Barėnas — “Pirmosios Pra
dalgės” redaktorius

tinas, dalinai periodinio litera
tūros žurnalo trūkumą išper- 
kantis konkretus veiksnys.

Beje, toks almanachinio po
būdžio leidinys mūsuose nėra 
pirmiena. Tik prisimintina 1947 
metais Vokietijoje išleistieji 
“Tremties mėtai” ir čia Ameri
koje 1954 metais pasirodęs “Ga
bijos” metraštis. Šie du leidiniai 
savo turinine ir puslapine apim
timi buvo net kur kas didesni 
už dabar pasirodžiusią “Pirmą
ją Pradalgę”. Bet “Tremties 
metai” ir “Gabija” buvo vien- 
kartinai, jokių pažadų ateičiai 
neteikę leidiniai, kai tuo tarpu 
“Pirmoji Pradalgė” žada pame
čiui virsti Antrąja, Trečiąja ir 
t. t. Iš visos širdies linkime, kad 
pažadas būtų tesėtas, kad pa
tys rašytojai savo kūrybos tal
ka ir skaitytojai metraščio įsi
gijimu padėtų leidyklai jo tęsti
numą užtikrinti.

Poezijos ir prozos duoklė
Trumpai vertinant metrašty

je paskelbtą medžiagą, reikia 
pasakyti, kad ji toli gražu nėra 
vienodo literatūrinio lygio. Ša

Liudas Vilimas Partizano mirtis (aliejus)

pilnoj autentiškoj grožybėj su
randa ir iškelia Vakaruose mu
zikos mokslus baigę mūsų jau
nieji kompozitoriai.

Jaunimo centro didžiojoj sa
lėj jau skamba subtili “Re
guiem” įžanga:

Requiem aeternam dona eis, 
Domine...

Amžiną atilsį duok jiems, 
Viešpatie...

Rytoj ant jų kapų Lietuvos 

lia išskirtinai gerų dalykų yra 
apsčiai ir mažiau girtinų. Ir tai, 
sakytume, beveik normalu. Nes- 

’gi literatūros istorijoje vargu 
ar jau taip rieškutėmis galėtu
me semti panašaus kolektyvi
nio pobūdžio leidinius, kuriuose 
būtų paskelbti vien tik be išim
ties šedevrai. Žinoma, redakto
rius visada privalo įtempti vi
sas galimas pastangas, kad tų 
gerųjų būtų kur kas daugiau, 
negu tų, kurių galėtų būti, ga
lėtų ir nebūti.

Pati stiprioji šiam numeriui 
poezijos duoklė yra V. Bogutai- 
tės, A. Mackaus, D. Sadūnaitės- 
Sealy, L. Sutemos, V. Šlaito ir 
kit. Prozoje stipriausiai pagrie
bia K. Barėnas, A. Baronas, A.
N. Dičpetris, M. Katiliškis, P. 
Orintaitė, A. Tulys ir kit. At
skirai pabrėžtini P. Andriušio 
atsiminimai apie Lietuvoje nese
niai mirusį režisierių ir aktorių 
Romualdą Juknevičių ir J. Švais
to apie Vaižganto literatūrines 
paskaitas universitete. Abudu 
šie gabalai užpildo vienus iš 
spalvingiausių ir ilgiausiai at
minty išliekančių metraščio pus
lapių.

Tremties literatūros studijų 
alkis

Literatūrinių straipsnių bei 
recenzijų gausumu metraštis ne
galėtų pasigirti. Jų randame 
vos pora; dr. J. Griniaus apie

1964 .
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Literatūros metraščio viršelis

LGĖ

pamiškėse, raistuose ir liūnuo
se gal pražydės ir vienišų laukų 
žiedų puokštės, nematomai pa
dėtos juos gerbiančių ir prisi
menančių rankų ir širdžių. Ta
čiau miestų aikštėse ir koncer
tų salėse varu suvarytas jauni
mas šoks ir giedos himnus Lie
tuvos vergijos 25 metų sukak
ties proga. O mes, laisvieji, Die
vo išgelbėtieji, atsiliepsim iš 
Chicagos kitu žodžiu — meni

J. Gliaudos šviesuolius “šikšno
sparnių soste” ir J. Kuzmickio 
apie egocentrinę Vienažindžio ly 
riką. Labai užgirtinas dr. J. Gri
niaus straipsnis, kuriame tema 
imama iš nūdieninės mūsų lite
ratūros. Tuo tarpu kai J. Kuz
mickis savo rašte kartoja tik 
tai, kas jau visiems dar gim
nazijos suolą buvo žinoma. Ši
tai nereikia suprasti kaip kokį 
nors pasisakymą prieš mūsų se
nosios literatūros temas apla
mai. Norime tik pabrėžti, kad 
reikia ir praeities literatūroje 
rasti dar neiškeltų įdomumų, ki
taip žarstymąs. jau seniai ati
dengtų dalykų yra gerokai be
prasmis. Tuo tarpu naujoji mū
sų išeivijos literatūra kupina 
įvairių degančių problemų ir te
mų. Bet ar daug iš jos turime 
parašytų rimtų literatūrinių 
studijų? Net ir įmanomesnių 
bei rimtesnio dėmesio vertų 
straipsnių retai spaudoje bepa
sitaiko. Ir šia prasme pokario 
metų laisvojo pasaulio lietuvių 
literatūros laikotarpis lieka la
bai ir labai nuskriaustas. Tad 
ir dr. J. Griniaus rodoma šia 
kryptimi pastanga yra gerokai 
džiugus reiškinys.

“Pirmoji Pradalgė” ir tremties 
literatūrinis portretas

Metraštyje iš viso yra sutelk
ta 33 autoriai. Ar jų kūryba 
tiksliai atspindi visą čionykštę 
mūsų literatūrą? Ar perskaitę 
“Pirmąją Pradalgę”, jos gerumą 
ar vidutiniškumą galėtume tapa
tinti su visa nūdienine mūsų 
tremties literatūros situacija? 
Bronys Raila, rašydamas apie 
šį leidinį “Dirvoje” (V. 15) į 
klausimą būtų linkęs atsakyti 
TAIP. Ir tai lyg ir visos mūsų 
literatūros nuvertinimo prasme. 
Jis ten rašo: “Pabraidžius mū
sų literatūrinio derliaus apdoro
jimo laukuose, man susidarė 
įspūdis, kad mūsų grožinės pro
zos ir poezijos atžvilgiu “Pirmo
ji Pradalgė” pateikia gana tiks
lų ir būdingą vaizdą”. Mes gi 
manytume, kad “Pirmojoje Pra
dalgėje” rašantieji toli gražu 
neišsemia mūsų čionykštės lite
ratūros išugdyto ir sukaupto 
lobio. Sakysim, argi mūsų nū
dieninės, laisvojo pasaulio lie
tuvių literatūros portretas be
gali būti pilnas be Alfonso Ny
kos - Niliūno, Henriko Nagio, 
Henriko Radausko, be Jono Ais

niu ir išliekančių, sugiedodami 
pagarbos kantatas tiems, kurie 
žuvo mirtimis liudydami, kad 
Lietuva dar bus laisva, kad ji 
kelsis, kurios viltingą prisikėli
mą pranašauja ir tautinė “Vil
niaus varpų” kantata...

Kai šias įvairių rytdienos kon
certo dalyvių pareikštas mintis 
sukaupęs širdyje ėjau į savo 
automobilį, kai jau vienišas 
vaiskioje birželio saulutėje gel- 

čio, Bernardo Brazdžionio, Bi
rutės Pūkelevičiūtės, Julijos 
Švabaitės, be Jurgio Jankaus, 
Vinco Ramono, Antano Vaičiu
laičio, Algirdo Landsbergio, Ka
zio Almeno ir visos eilės kitų. 
Jau vien tik čia greitosiomis 

(Nukelta į 5 psl.)

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezistas 

Aparatai-Protezai, Med. ban
dažai, Spec. pagalba kojoms 

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

Tel. PRospect 6-5084 
Vai. 9-4 Ir S-S. Šeštad. 9-1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

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

Res. 239-4688
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 3-0001

Ofisas 8148 VVest 68rd Street 
TeL: PRospect 8-1717 

Resld.: 8241 Weet 66th Plane 
Tel.: REpubUc 1-7858

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 lkl 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais h- 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 68-čios ir California 

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

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

Reild. tel. VVAlbrook 5-3048

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

TeL 695-0538 — Elgin 
425 No Liberty Street, 

Route 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-5849, rea 888-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
antr., penkt. 1-5, treč. ir šešt tik 
susitarus.
Tel. ofiso HE 4-5758; rea H1 5-8225

DR. S. Ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija 
2751 VVest Slst 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 susitarimų. 

laisvę paminklas Jaunimo cent
ro sodelyje ir jo papėdėje gulė
jo jaunųjų lietuvaičių — “Rū
tos” ratelio narių padėtas gyvų 
gėlių vainikas žuvusiųjų atmini
mui, pro mane prabėgo, kiek pa
vėlavęs į repeticiją, choristas 
Gediminas Kazėnas.

— Bičiuli, kodėl netrauki su 
šeima į paežerę ar laukus to
kioje vaiskioje vasaros popie
tėje?

— Du mano artimi žmonės 
krito partizanų žygiuose Lietu
voje. Tad šiandien ne poežerė 
ar miškeliai vilioja, o tik pas
kutinis pasiruošimas koncertui, 
skirtam jų prisiminimui.

Tokiomis pastangomis ir to-

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

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 

5449 So. Pi > laiški Road 
Vąlnndoe narni mialtarlms

Rea. GI 8-0878

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ IJGO8 
6182 So. Kedzle Avė., WA 5-2670. 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001

Ofiso HE 4-1414, Rea. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ilgo. 
2454 VVest 71st Street

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

Sešt. 12—3 v. p. p 
Trečiadieniais uždaryta
Ofiso td. PR 8-2220 

Namų — rez. PRospect 8-9081 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

JOKIA 
GYDYTOJA IR. CHIRURGE

VAIKŲ LIGOS
2656 VVest 63rd Street

Pirm., antrad., ketvlrt. ir penkt 
nuo 11 iki 1 vai. ir nuo 4 iki 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 8
lkl 8 vai. Trečiad Ir šešt. uždaryta.

Tel. GKovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 West Marųuette Road
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. naga 
susitarimų, Išskyrus trečiadienius, už 
daryta.
Ofiso ir buto tel. OLymplc 2-138*

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 585-2525 Rez. TR 3-0281

DR. ALG. KAVALIONAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

5540 So. Pulaski Road 
Pirm., antr., ketvlrt ir penkt nuo

2—4 ir 6—9 ir pagal susitarimų

TeL REllanoe 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., 8:80—8:80 
vai. vak. Šeštad. 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta.
Tel. ofiso ir buto Olymplc 1-4156

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. loth Street, Cicero 
Kasdien 1—8 vai. Ir 8—8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 lkl 4 Dopiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKIU ir VAIKU LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Plrmad., aatrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. Ir nuo 
8 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 VVeet 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimų

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe — vidaus ligos 
2454 VVest 71at Street 

(71os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-J1 ryto ir 4-8 v. v. 
Sešt. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta, 

“Reąuiem” ir “Vilniaus var
pai”. Visų programos rengėjų 
ir išpildytojų milžiniškas dar
bas, jų atiduotas laikas ir 
kruopštus pasiruošimas tegu 
mums akivaizdžiai liudija, į ko
kias iškilmes rytoj mes visi ren
kamės, kartodami simfoninės 
“Vilniaus varpų” kantatos žo
džius :

“Eisim, eisim tėviškės 
papėdėn,

Kur žaliuoja sodas, kur
namai.

Toji žemė, ta gimtoji mudu 
veda,

Mudu šaukiasi namo tėvų
tėvai...

VI. Ramojus

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS 
10748 S. Michigan, Chicago 28, III 

Telef. ofiso: POlman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946

TrUStn vai.: kasdien 8-8 v. v., šešt 
1-8 p p Ir treč uždaryta

Tel. CE 6-0720 arba 283-4600
DR. C. K. PAULIS

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

Tel. ofiso PR 6-78OO; Namų 925-7687
DR. A. PUSTELNIKAS

GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
SPEC VIDAUS LIGOS

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4307 Sonth Kedzle Avenue 

Tik pirmadieniais ir ketvirtadieniais. 
VAL. nuo 2 iki 7 vai. vak.

Aptarnauja tik senuolius pacientus 
Naujų nebepriima.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
8PEO. ORTHOPEDINE8 LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligonine

VAL.: Plrmad., 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. REpubUc 7-2290.
Atostogose nuo gcg. 24-birž. 22 d.

DR. ANT. Rudokas, Opt.
Tikrina akla ir pritaiko akiniu/ 

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California Avė., YA 7-7881
VAL.: 1 vai. p. p. iki 8 v. v. kasdien 
trečladleniais*"uždaryta; šeštadieniai, 
nuo 10 v. r. iki l v. popiet.

Rez. tel. PR 9-6730.

DR. L SEIBUTIS
Inkstų, pūsles tr šlapumo takų 

chirurgija
Ofisas: Naujas adresas: 2454 Weei 
71st. St. (71-os tr Campbell Avenue 
kampas), tel. 776-2880.

Valandos pagal susitarimų

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 W. 68rd Street 
Ofiso tel. REliaflce 5-4410 

Rez. tel. GRovehilI 6-0617
Valandos pirm. Ir ketv. nuo 12 iki 

2 v. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. v.; antr. 
ir penkt. nuo 12 iki 2 v. p. p. ir 
vakarais pagal susitarimų.

Offiso telef. CLiffside 4-2896 
Reaid. telef. VVAlbrook 5-30W

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bendra praktika ir specialiai 
chirurgija 

4644 So. Ashland Avenue 
Valandos kiekvienų dienų 2—4 Ir 

8—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek 
madienials uždaryta, priimama pagal 
susitarimų. Sekmad.: 2 v. — 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt.. nuo 2 iki 4 ir nuo 8 lkl 8 
v. v. Sešt. 2—4 v. popiet ir kitu lai
ku — pagal susitarimų.
Of. tel. HE 4-2123. Namų GI 8-61M

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street 
Priiminėja ligonius tik susitarus 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 VVest 69th Street 

specialybė: AKUŠERIJA IR MOTERĄ 
LIGOS

VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 Iki 8 v. r. 
Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiaidlenlate uždaryta
Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VASKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 So. Kedzie Avenue 

Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8.
Šeštad. -nuo 2 ik 4 v. Treč. ir sekm 

tik skubiais atvejais ir susitarus

Tel. ofiso PR fl-6440, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. p. ir 7 lkl 8 v. r. 

Treč. ir šeštad. pagal sutarti,



MOŠŲ EITOJI KRYPTIS BENDRUOMENINEJE 
VEIKLOJE IR REZULTATAI

Paskaita, skaityta JAV Pietryčių Lietuvių Bendruomenes apylinkių atstovų su
važiavime š. m. gegužės mėn. 1—2 dienomis Baltimorėje, bet joje iškeltosios 

mintys analogiškai aktualios visoms lietuvių kolonijoms

Šio pranešimo tikslas yra kri
tiškai apžvelgti Philadelphijos 
apylinkės eitąją darbų kryptį, 
stabtelėti ties atsiradusiais sun
kumais ir susimąstyti ties to 
darbo rezultatais. Kadangi ir ki
tos apylinkės pagal savo turi
mas jėgas rūpinasi įvairiomis 
tautinio darbo sritimis, — Lie
tuvių Bendruomenės idėjos po
puliarinimu, jos' stiprinimu, švie
timu, kultūrine ir iš dalies net 
politine sritimi, — todėl dauge
lis čia keliamų klausimų bus 
bendri ir kitoms bendruomenės 
apylinkėms. Tikiuosi, kad šis 
suvažiavimas, susipažinęs su vi
sos eilės apylinkių pastangomis 
bendruomeninei minčiai brandin
ti, ras laiko apsvarstyti pačius 
aktualiausius klausimus, pana
grinės pakelyje pasitaikančias 
kliūtis darbui ir paieškos prie
monių bei būdų visokioms nege
rovėms, jei ne visai pašalinti, 
tai bent jas apsilpninti. Trum
po pranešimo metu, supranta
ma, nebus įmanoma kritiškai 
apžvelgti beveik 15 metų apy
linkės pastangas lietuvybei pa
laikyti. Todėl savo trumpame 
pranešime ribosiuos tik svar
besnių problemų paryškinimu, 
būtent: pastangos įtraukti į 
bendruomeninį darbą senąją 
išeiviją, naujųjų ateivių apati
ja darbui, valdybos rūpestis 
įvairiomis darbo sritimis ir dar
bų planavimo reikalas.

Philadelphija didumu yra tre
čioji lietuvių kolonija po Chi
cagos ir New Yorko. 1950 me
tais kuriantis Lietuvių Bendruo
menei, pagal ofiicalius gyvento
jų surašymo duomenis, lietu
viais pasisakė 12,523, iš jų 7,- 
845 gimę Amerikoje ir 4,678 
Lietuvoje. Masę sudarė senieji 
išeiviai, o naujųjų ateivių pagal 
nevisai tikslius Philadelphijos 
Tremtinių Bendruomenės karto
tekos duomenis 1951 metais yra 
buvę 753 žmonės, iš jų 555 su
augę ir 198 vaikai. Tai labai 
gražūs skaičiai, bet kiek gi pa-

DR. J3NAS PUZINAS

likę “gyvų”? Apskaičiuojama, 
kad iš 12,000 lietuvių pasiekia
mų tėra apie 600. Į Vasairo 16- 
sios minėjimus dar atvyksta 
apie 500, į vaidinimus iki 350, 
į gegužines ar lietuvių dienas 
nuo 100 iki 200, į apylinkės ruo- 
šiamas paskaitas nuo 20 iki 70, 1 tūrinis darbas, ruošiami įvairūs

V. Petravičius Mano krašto laisvės kova (lino raižinys)

o į bendruomenės metinius su
sirinkimus paskutiniuoju metu 
tik iki 30. Visa apylinkės veik
la remiasi, palyginti, nedidiliu 
idealistų būreliu. Tik jų dėka 
veikia šeštadieninė mokykla, 
tautinis ansamblis, šokių gru
pės, išlaikoma Bendruomenės 
Balso programa, tik jų rūpes
čiu vyksta organizacinis ir kul- 

minėjimai, gegužinės, lietuvių 
dienos, rengiamos paskaitos, 
dailės parodos, koncertai, teat
ro vaidinimai ir kt. Be to, lietu
vybe dar rūpinasi įvairios sro
vinės, profesinės ir kitokios or
ganizacijos. Kodėl gi taip smun- 
kama žemyn? Kas gi čia kal
tas : bendruomenės apylinkės 
vadovybė ar tie tūkstančiai be- 
merdinčių lietuvių?

Santykiai su senąja išeivija
Bendruomeninės minties puo

selėtojai buvo gerai įsisąmoni
nę, jog telkiama Lietuvių Bend
ruomenė bus veiksminga, jei į 
ją įsijungs darbu ir pinigu tiek 
senieji išeiviai bei jų čia gimę 
vaikai, tiek ir naujieji ateiviai. 
Naujieji ateiviai, 1948 metais 
susibūrę į Lietuvių Tremtinių 
Draugiją, netrukus išaugusią 
į nemažą Philadelphijos Trem
tinių Bendruomenės organizaci
ją, tuojau pat mezgė ryšį su iš
kilesniais senosios išeivijos vi
suomenės veikėjais bei su kitais 
asmenimis, nes daugelis saitų 
siejo tos pačios tautos sūnus ir 
dukteris: giminystė, kaimynys
tė Lietuvoje, tremtiniams Eu
ropoje ištiesta pagalbos ranka. 
Kai 1951 metų gruodžio 16 die
ną buvo steigiama LB apylinkė, 
į laikinį organizacinį komitetą 
(LOK) išrinkti 3 senosios išei
vijos atstovai ir pirmininko pa
reigos patikėtos advokatui St. 
Mankui, jau čia gimusiam lie
tuviui. Ir kai 1952 m. vasario 
17 d. iškilmingai buvo paskelb
tas LB Philadelphijos apylinkės 
steigimo aktas, jį pasirašė 360 
žmonių, iš jų apie 160 .senosios 
išeivijos atstovų. Ir vėlyvesnėse 
apylinkės valdybose senoji išei
vija buvo įjungta darban, o 
1952—53 ir 1960—61 metais 
valdybos pirmininkais yra buvę 
jos atstovai — Jonas Švedas ir 
Mykolas Bigenis. Ilgą laiką ruo
šiant Vasario 16-sios minėjimus, 
lietuvių dienas ir kitus svarbes
nius parengimus visada kvies
tas! jų organizacijų atstovai. 
Atskiros organizacijos, srovinės 
ir profesinės, nepamiršo jų 
įtraukti. Ir dabar inteligentijos 
atstovai paprašyti niekada ne
atsisako talkos ir aukos, tačiau 
plačioji masė pasiliko už bend
ruomenės ribų. Priežasčių yra 
buvę visokių. Naujiesiems atei
viams perėmus visuomeninės ir 
politinės veiklos iniciatyvą į 
savo rankas, senieji išeiviai pa
sijuto lyg paneigti ir atstumti.

JULIJA ŠVABAITĖ

KUR Aš PRISKINSIU

Išsekusių upių akmuo
Kalba krantams negyviems, 
Užtroškusiai žolei.
Kur aš,
Kur aš pririnksiu
Gėlių Julijonui?

Jis paliko žinią smėly,
Kraujo ženklą juodoj samanoj, 
Rūsčia mirusiųjų kalba, 
Akmenio žodžiais.

Kur aš,
Kur aš atrasiu
Jo kapą?

Ar galėčiau suprasti
Akmenį, gėlę,
Ar galėčiau atsekti
Jo žingsnių taką?

Nežinau mirusiųjų namų, 
Nepatyriau aklųjų žvilgsnio, 
Kur aš,
Kur aš priskinsiu
Gėlių Julijonui?

Senųjų išeivių organizacijos bei 
klubai, nesusilaukę narių iš nau
jųjų ateivių, užsidarė savosio
se organizacijose ir į LB ėmė 
žiūrėti kaip į “dypukų” padari
nį. Skyrė vienus nuo kitų dar 
išsimokslinimas ir neretai skir
tingos pažiūros įvairiais lietu
viškais reikalais. Pasitaikydavo 
ir netakto iš abiejų pusių, žo
džiu, yra įvykęs labai apgailė
tinas ir bendram lietuviškam 
darbui žalingas skilimas. Tai 
nelemtas reiškinys, išplitęs vi
sose lietuvių kolonijose. Akty
viai įsijungusius į vadovaujamą 
bendruomeninį darbą Ameriko
je beveik galima suskaityti ant 
rankų pirštų, tai — J. Bačiū- 
nas, prel. J. Balkūnas, dr. S. 
Biežis, K. Karpius ir dar vie
nas kitas. Kad ir jie labai nuo
širdžiai dirba Lietuvių Bend
ruomenėje, bet, atrodo, ir jie 
nesugalvoja recepto abiejom

’šeivijos dalims sutelkti drau
gėn. Kad ir perspektyvos bent 
kiek platėliau įjungti senąją 
išeiviją į LB nėra šviesios, bet 
ieškotina būdų santarvei įgy
vendinti.

Naujųjų ateivių apatija darbui
Negalėjome ar nemokėjome 

įtraukti senosios išeivijos į LB, 
bet naujieji visiškai išsklydo. 
Pasirinkę emigranto kelią, vyk
dami Amerikon kalnus pažadų 
pylėm savo paliktai ir paverg
tai tėvynei. Pradžioje, tiesa, 
tremtinių draugijų susirinkimai 
buvo gausūs, atskiros politinės 
ar ideologinės grupės, panašiai 
kaip ano meto Vlike, net kovo
davo dėl vadovybės valdyboje. 
Bendruomeninės idėjos labui net 
parenkant kandidatus valdybon 
paisyta, kad bent stambesnės 
srovės nebūtų nuskriaustos. Vė
liau, pamažu įsigalint vieningai

A. Kurausko piešinys

NEGALĖJAI VISAS NUMIRTI

Mums graudu,
Kad negalėjai
Visai visas numirti,
Todėl mes dainuojam ir verkiam 
Tragišką tavo mirtį.

Tave garbinam, garbinam
Už neišduotą likimą, 
Apsamanojusio akmenio 
Amžiną tylą.

Ilsėkis ramiai, negailėdamas
Tobulo žemės džiaugsmo.
Ilsėkis ramiai,
Negirdėdamas
Minios šventvagiško šauksmo.

(O ji tokia maža,
Kad lengvai galėtų sutilpti
Vienoje tavo ašaroj...)

bendruomeninio darbo dvasiai, 
gerokai aplyginusiai aštriuosius 
srovinius kampus, jau nebežiū
rėta kandidato valdybon parti
nio bilieto, o tolydžio didėjant 
abejingumui bet kokiam lietu
viškam darbui, džiaugtąsi, kad 
dar atsiranda žmonių, sutinkan
čių eiti valdybon.

Kur gi glūdi priežastys, kad 
ir naujoji ateivija taip greitai 
atbuko bendruomeniniam ir ap
skritai lietuviškam darbui? Ko
dėl metiniai apylinkės susirinki
mai tesusilaukia keliolikos, ge
riausiu atveju puskapio, žmo
nių ? Kodėl kasmet vis darosi 
sunkiau surasti kandidatų val
dybon? Kodėl LB Tarybos rin
kimuose tedalyvauja toks ma
žas balsuotojų skaičius? Kodėl 
tiek mažą surenkama solidaru
mo mokesčio? Kodėl didžiulė 
dalis tėvų neleidžia savo vaikų 
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Jonas Aistis

NIEKŠYBE
Iš spaudai paruoštos straipsnių knygos 

“Milfordo gatvės elegijos”

Vartau šios elegijos Milfordo gatvėje pa
rašytas apmatas ir galvoju apie tą palyginti 
ramią ir kuklią gatvę, kovojančią su greti
mų gatvių lūšnėjimu, o lūšnėjimas visada 
eina frontu, kaip kopos, kaip erozija. Kiek
vieną kartą, kai grįždavau iš vienos ar ant
ros požeminio traukinio stoties, stebėjausi, 
kaip ji kietai ir ryžtingai laikosi prieš siau
biantį gaivalą, tarsi Junigėda prieš nuolati
nius kryžiuočių antpuolius. Ji pasiliks mano 
atmintyje dora ir garbinga gatve, kurion 
bet kada mielai sugrįžčiau. Nesu užsikirtęs 
antiintegralistas, bet man patiko, kad ta 
gatvė, negalėdama būti krantu, virto sala. 
Ir ne visa gatvė, tik josios tarpas tarp Li- 
berty ir Glenmore. Be isterijos, be panikos 
ramiai stebėjo, kaip paralelės gatvės kampe 
tolydžio vis tirščiau kaupėsi skardūs porto- 
rikai, kaip negrė, ant vaikų vežimėlio užsi
krovusi dvigubą čiužinį ir likusią mantą, 
kraustėsi, lyg antis su ančiukais, su visa sa
vo penkerių narių progenitūra.

Namelį pirkau iš seno namų vertelgos 
italo. Tai buvo gana skurdus, prie kito na
mo prijungtas trisienis: rėminės statybos, 
apkaltas juodais asfalto žvynais, pretenzin
gais geltonos spalvos karnizais, aptriušu
siomis gonkomis per visą pryšakį, su tekin
tomis kolonomis, su keturkampių stučiukų 
baliustrada. Visą medieną nudažiau parkų 
suolų žalia spalva, manydamas, kad tamses
ni dažai geriau pridengs plyšius ir atkaras...

Kaimynu turėjau italą Mancuso. Tai bu
vo būdingas italo tipas, kuris nuo Horaci
jaus Flacco ligi Palmiro Togliati gymiu ir 
ūgiu išliko nė per nago juodymą nepasikei
tęs. Aukso kaimynas... Kam šluojat lapus, 

— sakydavo jis, visu rimtumu žiūrėdamas 
į dolce far niente patogumus, — palikit vė
jui, tegu jis už jus dirba...

Palangėje augo vešlus ir dailiai išsišako
jęs platanas. Antrasis mano palangėje. Pir
masis, kelis kartus apdainuotas, stovėjo prie 
55 cours Jean Jaures Grenoblyje. Deja, liko 
neapdainuoti ir kiti Milfordo gatvės šaunūs 
medeliai. Taip nutiko, dabar spėju, vien dėl 
to, kad kaip tiktai tuo laiku mane pradėjo 
daugiau dominti ir jaudinti gyvūnija, ne 
augmenija...

Kieme skurdo grynakraujis, rausvais, di
deliais katukais prancūziškas karklas. Ne
mažas, tačiau jau prieš man atsikraustant 
taip aplamdytas, kad iš jo doro medžio 
bergždžia būtų buvę laukti, bet jis man iš 
pirmo žvilgsnio krito akin ir širdin. Jis vi
sas buvo kaip iš italų primityvių paveikslų 
išimtas: stambus, rauplėtas kamienas, trys 
stambios, nulaužtos šakos, likusios šakos, 
lyg nugenėtos, tik jų viršūnės baigėsi į ža- 
garines šluotas panašiomis kuokštėmis, o 
iš jų dar buvo išbėgusios ilgos ir liaunos me
tūgės, apsilapojusios vėl tiktai pačiose vir
šūnėse. Mano paties vaikai ir jų draugai, 
kurie karkle praleisdavo didesnę dienos dalį, 
kaip tų pačių italų primityvų medžiuose 
vaizduojami paukščiai, atrodė per dideli ir 
per sunkūs tam vargo medeliui. Ir kai po 
viena jo šaka įtaisiau sūpuokles, tai vaikams 
besisupant, aplink medelį velėna, kaip van
duo bangavo, ir iš kitos pusės prie šaknų 
žemė per visą plaštaką žiojosi, o tačiau 
karklas laikėsi, ir juo vaikai augo, karklas 
iš paskutiniųjų stengėsi prisitaikinti prie 
vaikų augančios energijos ir svorio. Beje, 
pavasarį, kai tiktai katukai visoje savo pui
kybėj ir puošnume rausvai nukaisdavo, juo
du debesiu iš kažkur atskrisdavo smulkių 
paukštelių spiečius ir kapodavo snapeliais 
katukus ir spurgas, jog lapai metūgėse at
želdavo tiktai pačiose viršūnėlėse. Tie paukš
teliai bene bus buvę karklui tikra Dievo 
rykštė ir gal net jo galo priežastis: jie darė 
medeliui per porą dienų daugiau žalos, ne
gu vaikai per kiaurus metus. Ir neradau jo

kio būdo ir jokių priemonių, kaip nuo tų 
paukštelių medelį apginti. Raišiojau popie
rėlius, stačiau baidyklę, bet tas nieko nepa
dėjo, ypač baidyklė, kuria paukšteliai nau
dojosi kaip poilsio vieta...

Nauji savininkai medelį dideliam poeto 
Antano Rimydžio nepasitenkinimui su šak
nimis išrovė. Ką gi, tik poetams skurdas 
gali būti prasmingas ir gražus. Nauji savi
ninkai medelįį išnaikino iš pasigailėjimo ir 
taip pat iš estetinio jausmo. Manau, kad jie 
verti tos gatvės ir kad prie jos gyvastingu
mo nuoširdžiai prisidėjo. Jei visi lietuviai 
visą laiką taip būtų elgęsi, tai nei mūsų baž
nyčios, nei kitos institucijos nebūtų sunyku
sios. Bet daugis pasidavė karvės psichologi
jai : jei viena pakėlė uodegą ir pasileido bėg
ti, tai lygia dalia uodegas pakėlė ir visos ki
tos ir pasekė pirinąja.. Ne vieta žmogų 
dabina, o žmogus vietą.

Vieną gražią ir šiltoką spalio povakarę, 
jau šiek tiek po saulės laidos, nuo Liberty 
Avenue pusės pasirodė labai keistas ir lyg 
iš kito amžiaus atėjęs žmogus: aukštas, 
juodu plačiu apsiaustu, pats kiek pablyškęs, 
Salvador Dali ūsais, su juoda espanole per 
visą apatinę lūpą ir smakrą. Jis ėjo išdidžiai 
ir iškilmingai, o tačiau neryžtingai, lyg būtų 
paklydęs ar ko lūkuriavęs. Staiga jis visas 
atgijo ir tuo pačiu metu pasigirdo moters 
žingsniai. Kai moteris susilygino su mano 
žalitvore, nežinomasis elegantiškai ir laisvai 
nusilenkė, paėmė kažką nuo žemės ir jai 
įteikdamas tarė:

— Dėkoju dangui, kad galiu būti poniai 
nors tiek naudingas...

Ji jam padėkojo paprastai, natūraliai, be 
didelių frazių ir judesių. Jei mane nustebino 
vyriškis, tai mane moteris trenkte pritren
kė, bet anaiptol ne keistenybėmis. Ji buvo 
apie trijų dešimtų, gražiai nuaugusi, skonin
gai apsitaisiusi. Jos drabužiai geriausiai tiko 
Park ar Madison Avenue, bet ne Milfordo 
gatvei. Drabužiai buvo labai paprasti, bet 
geros medžiagos, ir pasiūti taip, kaip tiktai 
tos srities dideli meistrai geba. Ji buvo per- 
simetus ant drėgno smėlio spalvos kostiu

mėlio laukinių žebenkščių (minkų) stolą. 
Skoninga skrybėlaitė su vualiu iki pusiau 
akių. Kukli, rami, bet tikra savimi, žodžiu, 
ji atrodė, kaip tos ponios, kurių vyrai, kaip 
sakoma, yra verti šiek tiek daugiau negu 
milijoną...

— Aš tamstą iš pirmo žvilgsnio pažinau, 
tamsta būsi Don Juanas...

— Iš tkirųjų, ponia, atspėjote... O su kuo 
aš turėčiau garbės?..

— Aš esu Niekšybė.
__ Dovanokite, nenugirdau...
— Niekšybė...
— A! Pavardė taip originali, taip ne

įprasta, kad jokiu būdu būčiau neatspėjęs...
— O jūs katras būsite? Don Juan de Te- 

norio ar Miguel Manara?
— Nei vienas, nei antras... Aš esu tikra

sis Don Juan de Montalto y Fonseca de Al- 
maviva... Dideli ir maži rašytojai mane, ger
biamoji ponia, iškreipė, apšmeižė, išniekino... 
Esu taurus ir garbingas hidalgo, o mane, at
siprašant, pigiu histrionu padarė! Mylėt, po
nia, cha, cha, yra didelis ir ne kiekvienam 
pasiekiamas menas...

— O jeigu taip prisiminus dangiškąją 
Elvyrą...

— Serafimas dangaus, ji ir dabar mane 
gražiai ir dūsaudama prisimena... Bet paly
ginus su ponia, Elvyra vaikas, prėska. Va 
jūs visai kas kita. Jūs mano tipo moteris, ir 
man rodos, kad aš jus prieš amžius my
lėjau...

— Malonu girdėt, šaunus hidalgo, bet ži
note, aš nesu metafizinė niekšybė, o pritai
koma, praktiška, tikra, kasdieniška...

— Būkite viskas, būkite, kas tiktai no
rite — dangus ar pragaras — tik būkite 
mano...

— Don Juane, jūs esat nepataisomas! 
Einame iš čia kur kitur, čia tauri ir gar
binga gatvė...

Ir juodu nužingsniavo. Kurį laiką girdė
jau jos metalinius užkulnius, skambančius 
telefono centrinės pasieniu, ir galvojau, kaip 
gali vadintis niekšybe toks gražus, taurus 
ir malonus veidas, mandagi, kultūringa ir 

elegantiška laikysena, kiek ironiška, bet 
inteligentiška iškalba.

Kai Juozas Keliuotis kadaise aprašė rie
biomis spalvomis arivistą, tai mane gerokai 
nustebino pridėtas arivisto portretas: žvai
ras, kreiva nosimi, išverstakis, atstumian
čios veido išraiškos. Stebėdamas tą piešinį, 
pagalvojau, kad arivistas su tokja povyza 
labai toli nenueitų. Blogybė dažniausiai 
skverbiasi pasislėpusi už taurumo ir gerumo 
kaukės. Niekšybė visada nuduoda kilnumą 
ir garbingumą, nesavanaudiškumą ir pasi
aukojimą. Ji gali pasireikšti trimis pagrindi
niais būdais: bloga valia, nešmanymu ir sie
kiant aukšto tikslo nekilniomis priemonė
mis. Nuo pirmojo niekšystės būdo yra daug 
lengviau apsisaugoti ar bent atsiriboti negu 
nuo dviejų likusiųjų. Niekšybė yra lygiai 
sena, kaip ir pati žmonija, tačiau ji vienu 
metu vienaip, kitu metu kitaip pasireiškia, 
o yra istorijoje tokių laikotarpių, kai niek
šybė plačiau arba visai užvaldo kai kurias 
socialinio gyvenimo sritis.

Ilgus amžius menas ir mokslas buvo tos 
žmoniją guodžiančios ir akinančios užuovė
jos, kur niekšybė niekad arba tik labai jau 
retais atvejais susisukdavo lizdą. Nūnai me
nas, manding, yra niekšingas pačiuose savo 
pagrinduose. Kai mes stebime pačius geriau
sius meno kūrinius, vis vien kurios kultūros 
ar kurio krašto bebūtų, mus jaudina ir vei
kia ne vien menininko meistriškumas, bet 
ir pačių kūrinių kilnumas ir didybė. Ko kaip 
tiktai nūdienos populiariuose meno kūriniuo
se pasigendame, jie yra racionalūs ir ty
činiai.

Niekšybė kartais esti tikra sancta simp- 
licitas: naivi ir nesuinteresuota. Mokslinin
kai, artistai, menininkai, filosofai. Churchi- 
lis rimtai manė areštuoti danų fiziką Bohr. 
Pirma tie mokslininkai padaro branduolinius 
ginklus, o paskui kovoja už taiką... Pirma 
paruošia priemones civilizacijai sugriauti, o 
paskui kelia didžiausią triukšmą, kad gali 
visą civilizaciją sunaikinti. Pirma padaro
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MŪSŲ EITOJI KRYPTIS IR 
REZULTATAI

j šeštadieninę mokyklą ir juos 
palieka lietuvių kalbos beraš
čiais? Klaustukų eilei nėra ga
lo. Atsakymas trumpas ir aiš
kus: per menkas lietuvių tau
tinis brandumas. Didžiulė mūsų 
ateivijos dalis per greitai pamir
šo savo tėvų žemę, kuri daugu
mui buvo rūpestinga maitinto
ja, tikra motina, daugelį išlei
dusi į mokslus ir aprūpinusi ne
blogai apmokamomis tarnybo
mis. O kai ta motina buvo par
blokšta ir pavergta, pabėgę sū
nūs ir dukterys, neblogai įsikū
rę šioje svetingoje šalyje, visa 
greit pamiršo. Ir nieko nelaimė
jo išsijungę iš lietuvių bendruo
menės: pasiliko bestovį ir už 
lietuvių ir už amerikiečių durų, 
pavirto pilkais darbo vergais, 
paprasta žemojo sluoksnio be
spalve mase, iš kurios kas nori 
ir ką nori gali lipdyti. Tokie be 
aukštesnių siekimų žmonės, at
skilę nuo savosios tautos, be 
jos papročių, nieko gera neduos 
ir tam kraštui, į kurį atvyko.

Atšlijimas nuo lietuviško tau
tinio darbo kasmet didėja. Ko
vojama su ta blogybe radijo va
landėlė jęh ^skundžiamasi susirin
kimuose ir mažesniuose sambū
riuose. Ar dar yra vilties suža
dinti patogumuose skendinčiuo
se žmonėse jų bunkančią ar jau 
atbukusią tautinės pareigos są
žinę? Gerokai pasitempus, rei
kia tikėtis, dar būtų galima šį 
tą padaryti. Ir reikia tai neati
dėliojant atlikti, nes abejingu
mas Lietuvių Bendruomenės 
idealams yra didžiulė ir pavo
jinga grėsmė pačiai lietuvybei 
ir jos išlikimui. Mūsų tautinės 
gyvybės išlaikymo klausimai ne
turėtų duoti mums ramybės vi
suose suvažiavimuose, dides
niuose ar mažesniuose lietuvių 
telkiniuose. Ir šiame suvažiavi
me neturėtume gailėtis laiko čia 
iškeltiems klausimams panagri
nėti., f

Įvairūs valdybos rūpesčiai
Iš kitų svarbesnių valdybos 

rūpesčių tepaminėsiu keletą ak
tualesnių. Didžiulę problemą su
daro solidarumo mokesčio iš
rinkimas. Philadelphijos apylin
kėje surinkto solidarumo mo
kesčio sumos ląbai svyruoja. 
Tatai daugiausia priklauso nuo 
iždininko sumanumo ir pasiau
kojimo. Štai keletas skaičių: 

—1955 surinkta 102 doleriai, 
1957 — tik 47, 1958 — net 
423 (tais metais surinkta mo
kesčio ir už ankstyvesnius me
tus), 1959 _ 163, 1960 — 119 
1961 — 153, 1962 — 228, 1963 
— 234 ir 1964 — 141 doleris. 
Nuo 1958 metų apylinkė buvo 
suskirstyta į 12 seniūnijų. Tais 
metais iždininko V. Norkaus 
spaudžiami seniūnai pasiekė la
bai gražių rezultatų, bet vėliau 
seniūnų talka gerokai sumažė
jo, teliko keli rūpestingi seniū
nai. Paskutiniuoju metu nebe- 
platinamos ir Lietuvio knyge
lės, turinčios tam tikros reikš
mės. Normaliai, žinoma, patys 
lietuviai turėtų jausti pareigą 
susirasti seniūną ar valdybos 
iždininką ir neprašomi susimo
kėti solidarumo mokestį. Bet 
kai tolydžio jaučiamas didėjąs 
abejingumas bendruomenei, ten 
ka organizuoti solidarumo mo
kesčio išrinkimą visokiais bū
dais: dar labiau išplečiant se
niūnijų tinklą, gal būtų nebloga 
atskiras organizacijas paversti 
seniūnijomis. Kodėl gi negalėtų 
Vyčiai, tautininkai, ateitininkai, 
Moterų Atstovybės Klubas, ra- 
movėnai, inžinieriai ir kitos or
ganizacijos, berinkdamos savo 
mokesčius, ta pačia proga paim
ti ir bendruomenės solidarumo 
mokestį? Juk tai labai nedide
lės sumos. Paplanavus ir kiek 
pasispaudus, atrodo, būtų gali
ma pasiekti neblogų rezultatų, 
nes Philadelphijos lietuvių vi
suomenė, kad ir šiame praneši
me pabarta, bet nėra jau tokia 
šykšti. 1963 metų gale buvau 
pabandęs apskaičiuoti, kiek Phi
ladelphijos lietuviai suaukoja. 
Štai daug ką pasaką skaičiai: 
LB apylinkės pajamos per me
tus siekė apie 2,000 dol., Bend
ruomenės Balso radijo progra
mos — 5,000, Vasario 16 dieną 
laisvinimo reikalams surenka
ma iki 2,000 dol.. Lietuvių Fon
dui surinkta 4,500, šeštadieni
nės mokyklos pajamos apie 1,- 
500, tiek pat Tautinio Ansamb
lio, Tautinių šokių grupės, kai 
teko vykti Chicagon, Balfui su
aukota apie 2,000 (tk pernai 
vos neteko uždaryti skyriaus), 
SLA apie 2,400, tautininkai apie 
1,000, ramovėnai apie 800 (tik 
pernai nusmuko). Taigi, 1963 
metais filadelfiečiai tik čia 
suminėtiems reikalams nepasi-

Spaudos .mėnesio proga, puikiai pavykęs lietuvių spaudos platinimas 
LB Roselando apylinkėje, Chicagoje Iš kairės į dešinę: apyl. pirm. 
Br. Macevičus, vicepirm. Br. Butkienė ir dalis publikos.

Nuotrauka S. Kancevičiaus

gailėjo net 23,000 dolerių. O kur 
gi bažnytinės organizacijos, klu
bai, Vyčiai ir kiti.

Lituanistinis švietimas ir kul
tūrinė veikla buvo vienas iš pa
grindinių apylinkės valdybos rū
pesčių. Pačioje pradžioje tikė
tasi, jog lietuviškųjų dalykų 
dėstymas bus sustiprintas sese
lių kazimieriečių ir pranciškie- 
čių vedamose trijose parapinė
se mokyklose. Nesusilaukus tei
giamo atgarsio, imta organizuo
ti savą šeštadieninę mokyklą 
ir aukštesniuosius lituanistinius 
kursus. Kadangi p. G. Mačiū
nienė šeštadieninės mokyklos 
klausimu padarys atskirą pra
nešimą, todėl čia ribosiuos val
dybos pastangomis besirūpinant 
aukštąjį ir vidurinį mokslą ei
nančio jaunimo lituanistiniu 
švietimu. 1952—1955 veikė Lie
tuviški Vakarai, kuriuose buvo 
skaitomos paskaitos iš lietuvių 
kalbos ir literatūros, Lietuvos 
istorijos, geografijos ir lietuvių 
meno srities. Klausytojų yra 
buvę iki 40. 1954. IV. 24 įstei
gus Philadelphijoje vietinio po

būdžio Kultūros Tarybą, nuo 
1955. IX. 4 vietoj Lietuviškų 
Vakarų suorganizuota Aukštes
nioji lituanistinė mokykla, kur 
trijose grupėse yra buvę tarp

35 ir 20 klausytojų. Pairus tai 
mokyklai, 1961. XI. 17 — 1963. 
VI. 8 prie šeštadieninės mokyk
los veikė Aukštesnioji lituanis
tinė mokykla, kurią baigė tik 4 
asmenys. Nepamiršta ir suau
gusiųjų lituanistinio švietimo. 
1950. X.28 —1951. V. 19 veikė 
Laisvasis Lituanistikos Institu
tas, kur kas šeštadienį buvo 
skaitomos paskaitos iš lietuvių 
kalbos, literatūros ir Lietuvos 
istorijos. Be to, Kultūros Ta
ryba ėmėsi iniciatyvos ruošti 
viešas paskaitas daugiausia ru
denį, žiemą ir ankstyvą pava
sarį. Paskaitos valdybos tebe
ruošiamos ligi šiol. Vidutiniškai 
jas lanko apie 40 asmenų. Daž
niausiai matomi tie patys vei
dai ir tie žmonės, kuriems gal 
mažiausiai tos paskaitos skir
tos. Tie, kurie tikrai turėtų to
mis paskaitomis pasinaudoti, 
retai matomi. Neturime prie
monių patraukti į paskaitas di
desnį žmonių būrį, nors daugu
mas paskaitų yra aukšto lygio.

Visą laiką siekiama pakelti 
kultūrinių parengimų lygį. Ne
pasikliaujama tik vietinėmis pa
jėgomis, bet kviečiamasi iš ki
tur paskaitininkai, dainininkai, 
aktoriai, ansambliai ar teatrinės 
trupės. Geri parengimai sutrau
kia nemaža žmonių, bet dažnai 
susiduriame ir su piniginiais 
sunkumais, nes daugumas mū
sų dainininkų, aktorių ima ga
na didelius honorarus. Tik kul
tūros darbininkams - paskaiti
ninkams teapmokamos kelionės 
išlaidos, nors ir jie į savo rūpes
tingai paruoštas paskaitas įde
da nemažiau darbo. Philadelphi
jos lietuvių kultūrinį gyvenimą 
palengvina ir įvairios organiza
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MOŠŲ METINI 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”, "fiberglass”. Jei jūs 
nemokat siūti, mes jums jas pagaminsim.

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

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

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

Nemokama vieta mašinoms už kampo į šiaurę 
Jefferson St. Chernin’s aikštėje

.................................-..............■— ........... ■■ ------

cijos, suruošdanjos koncertų, 
paskaitų, dailės parodų ar pa- 
sikviesdamos teatrinių grupių. 
Nuo 1958 metų valdybos siste
mingai vedamas parengimų ka
lendorius labai palengvina su
derinti laiką įvairių organizaci
jų ruošiamiems parengimams.

Jaunimo klausimu čia nekal
bėsiu, nes tuo reikalu išgirsime 
specialius parnešimus. Čia te
norėčiau pridurti, jog valdybai 
visą laiką rūpėjo įtraukti jau
nimą į LB darbą ir toje srityje 
pasiekta apčiuopiamų rezultatų. 
Ir šįmetinėje valdyboje jauni
mas gerai atstovaujamas. Da
bar valdyboje sėkmingai dirba 
trijų kartų atstovai: vyresnio 
amžiaus vidurinioji karta, moks 
lūs ėjusi ir baigusi dar nepri
klausomos Lietuvos metu (3 
asmenys), jaunesnioji vidurinio
ji karta, Lietuvoje pradėjusi 
mokslą, bet jau čia baigę (5 
asmenys) ir jauniausioji karta, 
gimę Lietuvoje ar tremtyje ir 
čia ėję mokslus (4 asmenys). 
Tai labai geras ženklas; vyrau-

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMU 

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prez.

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

teikiame nemokamai 
iia4tln« atdara kasdien nuo 8 vai. 
-vto iki 6 vai. vakaro ir šeštadie

niais iki 1 vai p. p. 

Automobilio nelaimės atveju skambinkite
(In case of accldent, call)

COUNTRY AUTO REBUILDERS 
GRO-7777 24 hour towing service

Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
smalkūs pataisymai. t

BODY AND FENDER NORK
PAINTING, MECHANICAL REPA1R

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

ja jaunieji, kurie ateityje tęs 
bendruomeninį darbą. Tas pat 
yra ir Bendruomenės Balso ra
dijo programoje.

Informacija spaudoje paskuti
niaisiais metais gerokai pairo, 
todėl valdybos iniciatyva 1964 
m. gale sudarytas Spaudos in
formacijos biuras iš vietos ko
respondentų ir foto reporterių. 
Pradėjus veikti biurui, informa-

(Nukelta į 5 psl.)

ST. ZABRODSKAS
MIESTO IR NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS
Atlieka remonto, perstatymo ir na

mų statybos darbus, cemento darbus, 
elektros Įrengimus ir kt. Išrūpina 
reikalingus leidimus, Iš miesto val
dybos namų statymui, pertvarkymui 
ar remontavlmul.

Visas durims yra garantuotas ir 
apdraustas.

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

CHICAGO, ILL. 60609

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street
Chicago 29, Illinois

Tel. PR 6-8998

NIEKŠYBE
(Atkelta iš 3 psl.)

atominę bombą, o paskui apkaltina lakūną, 
kuris tą bombą numetė. To pat verti ir Pab 
lo Picasso “taikos balandžiai”, to pat verti 
ir Pablo Pasals katalonų globojimai. Ar ne
reikėtų pagalvoti apie tarptautinį tribunolą, 
kuris teistų ne lakūnus, bet mokslininkus. 
Angis žudoma, sutraiškant buožę, ne uodegą.

Niekšybė nūnai taip plati ir visuotina, 
kad jinai jau nei vanduo plauna visus pen
kis žemynus. Tai šiandien visai nenuostabu, 
kad palaida mergšė arba neraliuotas pus
bernis guviau ir pasėkmingiau nustato mo
ralės dėsnius negu visa eilė auklėjimo įstai
gų ir konfesijų.

Dėl to mane visą laiką mažiau stebino at
viri ir ciniški taikos metu tautų žudytojai ir 
vergėjai, negu kilnios ir žmoniškumą ginti 
pasišovusios institucijos, kaip Jungtinės Tau
tos su visais savo padaliniais, kaip Atlanto 
chartos humaniški punktai, kaip Niuren- 
bergo teismas ir kitos joms panašios niek- 
šystės manifestacijos...

Kokia ironija, Maskvoje “politinės ir 
mokslinės” literatūros leidykla išleido savo 
laiku brošiūrą apie buvusį Jungtinių Tautų 
generalinį sekretorių Dag Hammarskjold, 
pavadintą “Žudikas iš East River”. Ar ne
smagu sužinoti, kad šiame pagedusiame pa
saulyje yra dar vienas džiugus kampelis, ku
ris yra nusistatęs prieš žudikus?!

Niekšybei džiūgaujant ir viešpataujant, 
visi kilnūs šūkiai ir visi gražūs žodžiai tam
pa kažkoks šlykštus ir ciniškas piktžodžia
vimas. Tarptautinėj tribūnoj teikiama tokia 
žodžiui prasmė, kuri geriausiai tinka sava

naudiškiems reikalams ir tikslams apginti. 
Dėl to šiandien tarptautinėje arenoje dažnai 
pasijunti lyg Babelio bokšto statybos aikš
tėje. Viena, ką tikrai pozityvaus Jungtinės 
Tautos galėtų padaryti, tai suredaguoti ne
didelį vardynėlį; pvz., išaiškinti ir aptarti, 
kas yra vergija, o kas vadintina laisve, kas 
yra nepriklausomybė, o kas okupacija, kas' 
yra ir ką veikia parlamentas, o kas yra ir 
ką veikia aukščiausios tarybos.

Daugiau svarstytinos medžiagos, manau, 
nereikėtų pateikti, nes vargu ar iki šio šimt
mečio pabaigos dėl jųjų prasmės būtų gali
ma sutarti, nebent Vakarai, kaip visada ir 
visose socialinio gyvenimo srityse, nusileistų 
Rytams ir besąlyginiai priimtų bolševikiš
kus jvardus su visais pagražinimais...

Bet tai yra platūs tarptautiniai vande
nys, kurie mūsų krantų neplauna ir kuriuo
se mes nesimaudome. Ar nepakanka mums, 
jei kuris kongresmanas mus pamini iš aukš
tos tribūnos... Gal kam nežinoma, kad seno
ji rečpospolita, kurios sudėtin įėjo ir Didžio
ji Lietuvos Kunigaikštija buvo pripažįstama 
ir minima prancūzų senate ir anglų rūmuo
se iki 1870 metų! Nuo pirmojo padalinimo 
(1773) beveik šimtas metų. Ar nedidelė mo- 
raFnė paguoda ir padrąsinimas. Konkrečios, 
apčiuopiamos naudos, manding, nedaug te
turėta. Sena, sena pasaka, sena, kaip niek- 
šystė...

Žmonės nesusipažinę su istorija visą am
žių lieka maži vaikai. Bet ir su istorija nu
tinka, kaip su tuo mamytės sūneliu, kuris, 
piršlėm važiuodamas, nemokėjęs, kaip val
gyti pelene keptas bulves. Motina jį pamo
kiusi, kad keptas pelene bulves reikia gra
žiai iš nekotės paimti, pavolioti tarp delnų 
ir dėtis burnon. Bet kai antrą kartą nuva- 
ž’avo, tai gavo kiaušinių, ne bulvių, tai jis 
kietai virtus kiaušinius volojo tarp delnų, 
su visais lukštais dėjosi burnon ir valgė, o 
grįžęs namo pasigyrė, kad šį kartą mokėjęs 

ir akibrokšto neturėjęs, tik visa bėda, kad 
lukštai jam visą gomurį nukaišę... 'O moti
na vėl jį mokiusi sakydama, kad kiaušinius 
reikia pirma nulupti, paskui supiaustyti į 
keturias dalis ir dėtis burnon tiktai po ket
virtį. Bet kai tretį kartą nuvažiavo, buvo 
penktadienis ir jam padavė šutintų spironų 
(rudų pašarinių žirnių), tai jis tuos žirnius 
lupo, piaustė į keturias dalis ir po ketvirtį 
dėjosi burnon... Ir taip toliau. Tos pasakos 
moralas yra toks: nežinia, ką rytoj istorija 
mums panosėn pakiš, o iš istorijos galima 
visko laukti ir visko tikėtis, tik, žinoma, ne 
keptų balandžių!..

Prie šios liaudies pasakos norėtume pri
dėti visiems (politikams, istorikams ir eili
niams piliečiams) įsidėmėtinus jauno tarybi
nio istoriko Rimanto Jaso žodžius: “Dėl to, 
kad vokiečiams, nepaisant Durbės katastro
fos, vis dėlto pavyko beveik septynis šimt
mečius išlaikyti užgrobtą Žemaičių pajūrį 
su Klaipėda, kaltas buvo ne lietuvis karys, 
o feodalinė vyriausybė, kuri nė vienos iš di
džiųjų ginklo pergalių nesugebėjo paversti 
patvariu politiniu laimėjimu” (Lietuvių ka
ras su kryžiuočiais, 155 p.).

O kai paskaitai kurios nors ponios para
šytą Lietuvos istoriją, tai visas sutirpsti iš 
puikybės ir džiaugsmo: viskas ten toje isto
rijoje vaivorykštės spalvomis nušvitę. O jau 
tų kunigaikščių, didikų, bajorų ir plikbajo
rių išmintingumas, sumanumas, taurumas 
nežmoniškas. Visi gražūs, dailūs, blizga kaip 
Drezdeno porcelianinės stovylėlės, visi švie
čia sumanumu, taurumu, didvyriškumu, to
lerancija ir visomis kitomis dorybėmis. O 
kaimynai visi klastingi, savanaudžiai, netei
singi ir taip toliau, dėl to iš lietuvių skaisčių 
veidelių ir šveidrų kardelių galutinoj išvadoj 
tik didelis pikšt išėjo...

Aišku, kad anais gražiais bei didingais 
laikais lietuviai turėjo savo Altą, Vliką, 
Bendruomenę, Talką, Frontą ir įvairaus 

plauko bičiulius. Nėra namų be dūmų, o lai
kų be vargų ir rūpesčių. Smerkiama tai, kas 
pikta, kritikuojama tai, kas negera, ir juo
kiamasi tiktai iš to, kas yra juokinga. Arba 
kitaip sakant, kaip danguje, taip ir žemėje, 
kaip dabar, taip ir seniau: senovės lietuviai 
iš paskutiniųjų stengėsi, vienas kitą mokė, 
vienas kitą lenkė, vienas kitą peikė, vienas 
kitą spyrė, o kai yra, tai ir nubyra...

Ne, rimtai kalbant, lietuvių tautai visada 
gyventi nebuvo lengva, visada reikėjo būti 
įsiryžusiems, niekad nebuvo galima atleisti 
įtemptų sąnarių, tokia jau užkeikta - užbur
ta vieta, kur mūsų senoliai iš šiltesnių kraš
tų atsibastė...

Dažnai mes istorijoje pasigendame blai
vaus proto, bet kai prasideda nuotakumas 
ir kai juo pasileidžia istorijos tekiniai pakal
nėn, tai ir geriausi žirgai patranka, tai ir 
geriausi vežikai pasimeta. Kai ramu, kai vis
kas darniai eina, lyg būtų sviestu patepta, 
tai tada ir didelio proto nereikia. Bet ne 
taikai ir ramybei mus istorija turi mokyti 
ir ruošti, o sumaiščiams, perversmams, slo
goms, nelaimėms. Istorijoje klaidos ir net 
niekšystės turi savo vertę, ir juoba auklė
jančią bei įspėjančią galią. Viskas, garbė ir 
gėda, sumanumas ir kvailystė, ištvermė ir 
sugniužimas, didvyriškumas ir niekšystė 
yra mūsų palikimas ir turtas. Visų tautų 
istorijos, išskyrus vieną kitą pakilesnį lai
kotarpį margos, kaip geniai Ką mes gebam, 
geba ir daro kiti. Bet vis dėlto istorija turi 
būti mokytoja.

Labai dažnai iš praeities reikalaujame 
tokių dalykų, kurių mes patys neturime, ku
rių mes patys nenorime ar nepajėgiame su
prasti ar padaryti. Kiekviena diena rytojaus 
dieną jau praeitis, jau istorijos dalis, kuri 
gali būti tiriama, svarstoma ir vertinama. 
Nebūkime dėl to tikri, kad mūsų veiksmai 
bus svarstomi ir vertinami objektyviai ir 
teisingai.

Vis būčiau linkęs manyti, kad nepriklau
somybės periodas yra vienas iš didingiausių 
periodų visoje mūsų tautos istorijoje. Ta
čiau man labai dažnai liūdna ir graudu skai
tyti rimtų žmonių (veikėjų, mokslininkų, jų 
tarpe ir istorikų) atsiliepimus apie nepri
klausomas gyvenimo dienas. Dažnas kalba 
apie to laiko savo tėvynę, kaip neapkenčia
mą priešo žemę. Tasai kartėlis, neginčiju, 
gali būti pagrįstas, bet dažniausiai jis yra 
asmeniškas: ėmė jo gabumų vyriausybė ir 
tinkamai neįvertino, ėmė jo darbų ir nuo
pelnų vyriausybė ir tinkamai neatlygino.

Man atrodo, kad tai labai žmogiškas 
jausmas, ir liaudies išmintis byloja; kas ta
ve vertins, jei tu pats savęs nebevertinsi. 
Bet iš antros pusės, vargu ar įmanoma žmo
gaus nuopelnus ar gabumus pilnai įvertinti 
ir juoba tinkamai atlyginti. Tai labai su
prantama. Tokia jau žmogaus prigimtis: mo
kąs visada pamoko, gaunąs niekad neįverti
namas ir niekad tinkamai neatlyginamas...

Arb vėl... Naivus būtų tasai valstietis 
liaudininkas (partijų vardus imu pavyzdžiui, 
ne kuriai nors iš jų pareikšti savo simpatiją 
ar antipatiją), kuris manytų, kad krikščio
nis demokratas ar tautininkas turėtų juo 
daugiau rūpintis negu patys savimi. Parti
jos yra varžovės, ne partnerės, ir jos viena 
kita rūpinasi tik tada, kai yra priverstos 
taip daryti. Tačiau viešame reikale (respub
likoje) piliečiai ir partijos turi savo veiks
muos derintis taip, kad neprasižengtų bend
riems moralės dėsniams ir nekenktų bend
ram reikalui. Turi kalbėti ir elgtis taip, kad 
nebūtų gėda ateinančioms kartoms. Negana 
to .reikia žiūrėti, kad šios dienos garbė ir 
nauda netaptų rytdienos gėda ir pragaištis. 
Istorijoj labai dažnai nutinka, kad laimėji
mas išvirsta į pralaimėjimą, ir ne vien dėl
to, kad, kaip sakoma, nugalėtasis lieka nuo
gas, o nugalėtojas — vienmarškinis.

(Bus daugiau)



MŪSŲ EITOJI KRYPTIS IR 
REZULTATAI

Dėl Šatrijos Raganos — M. Pečkauskaitės 

"Senojo dvaro"

(Atkelta iš 4 psl.) 

cija spaudai pagyvėjo. Didelės 
reikšmės vietos informacijai ir 
apskritai bendruomeninei idėjai 
skleisti turi Bendruomenės Bal
so radijo programa, pradėjusi 
veikti 1953. I. 10. Pradėta de
šimčia minučių, nuo IV. 11 pe
reita j pusvalandį, o nuo 1963 
programai skiriama valanda kas 
savaitę. Kad ir programos iš
laikymas atseina apie 4,500 do
lerių metams, bet ji efektyviai 
tarnauja bendruomenės infor
maciniams ir kultūriniams rei
kalams. Stengiamasi programą 
tobulinti, bet ir čia susiduriama 
su sunkiai įveikiamu talkos 
klausimu.

Kad ir bandyta, bet nepavy
ko lietuviškais reikalais įeiti 
amerikiečių spaudon. Čia būti
na megzti pažintis.

Socialinė globa. Bandyta rū
pintis vargan ir į moralinius pa
vojus patekusių Philadelphijos 
lietuvių globa. 1958 valdybon 
įvesta ir speciali narė sociali
niams reikalams (E. šaulytė), 
bet šioje srityje nepasiekta 
konkrečių rezultatų.

Ekonominiai dalykai ligi šiol 
buvo visiškai pamiršti. Trūks- 
tame savų namų parengimams, 
susirinkimams, šeštadieninei mo 
kyklai. Neturime vietos ir gegu
žinėms. Čia reikalinga sudary
ti planą, vykdytiną per ilgesnį 
laiko tarpą.

Santykiai su kitomis tautybė
mis, ypač su latviais, estais, uk
rainiečiais, anksčiau buvę gana 
pastovūs, paskutiniuoju metu 
apsilpo. Nuo 1953 metų daly
vauta su choru, tautiniais šo
kiais, ■ lietuvišku maistu ir net 
parodėlėmis Tautų festivaliuose, 
o nuo 1956 metų Tautų mugėse, 
bet paskutiniuoju metu ir šioje 
reikšmingoje prępagandinėje sri 
tyje sušlubuota.

Darbų planavimas yra vie
nas iš pagrindinių valdybos or
ganizacinių darbų. Pirimausia 
teigiamos reikšmės turi nuo 
1958. II. 19 priimtos pačios val
dybos narių darbo pasiskirsty
mo taisyklės. Ligi šiol apylin
kės valdyba kasmet pateikdavo 
visuotiniams susirinkimams ap
svarstyti ir priimti darbo pla
no gaires ateinančių metų val
dybai vadovautis. Tai yra labai 
naudinga, bet tame planavimo 
darbe pasitaiko ir šalintinų trū
kumų. Čia jau nėra vien valdy
bos kaltė, jei kasmet iš eilės 
apylinkės veiklos planas karto
jamas su mažais pakeitimais. 
Toks trafaretas susidaro dėl to, 
kad sunki darbo našta užkrau
nama vienai valdybai, kuri pa
ti viena, šykščiai iš šalies kitų 
bendruomenės narių talkinama, 
turi vykdyti bent pačius svar
biausius plane nubrėžtus užda-

Pirmąją pradalgę prakirtus

(Atkelta iš 2 psl.)
prisimintų pavardžių plunksna, 
jeigu jų raštus regėtume “Pir
mojoje Pradalgėje”, rodytų ir 
visai kitokį dabarties mūsų li
teratūros portretą. O visus lite
ratūrinės situacijos pliusus su
vesti vien tik į “maištus” ir 
“staugiančius vėjus”, kaip lyg no 
retų “Dirvoje” rašąs Raila, var
gu ar būtų teisinga. Dideli da
lykai pasidaro literatūroje daž
nai ir be to triukšmo. O triukš
madarių pėdsakai po labai trum
po laiko neretai lieka beveik ne
įžiūrimi, kaip ir kadaise Bronio 
Railos jaunystėje per jėgą for
suotos triukšmingosios manie
ros.

“Antrąją Pradalgę” užsimo
jant, linkėtume jos redaktoriui, 
visą širdį į metraštį įdėjusiam,
K. Barėnui sutelkti kiek galima 
daugiau tų “Pirmojoje Pradal
gėje” nebuvėlių bendradarbių, 
kad sekančios metraščio knygos 
atspindėtų kiek galima tikresnį 
čionykštės mūsų literatūros vei
dą. 

vinius. Be to, dėl negausių me
tinių susirikimų nebūna kam 
rimtai ateities darbo planų ap
svarstyti, o apylinkės valdyba, 
neatsiradus kandidatų jon, daž
nai būna priversta bent kelis 
metus iš eilės eiti savo parei
gas. Nenuostkbu, kad ima su- 
sldarinėti rutina, išsisemia min
tys naujiems sumanymams 
bendruomeninei veiklai pagy
vinti ir paįvairinti. Darbų pla
navimo reikalą, atrodo, būtų 
galima gerokai pagerinti suda
rius prie valdybos įvairias ko
misijas visokiems ateities dar
bams svarstyti. Valdyba, ap
svarsčiusi komisijų pasiūlymus, 
galėtų paruošti darbo planus ne 
tik jos kadencijos metams, bet 
ir tolimesnei ateičiai, šįmet jau 
bandoma įvairias komisijas su
darinėti.

Darbui planuoti būtina turėti 
gerai sutvarkytus statistikos 
duomenis iš įvairių veiklos sri
čių. Turint tokios statistikos, 
pasidarytų lengviau planuoti 
darbus ateičiai ir sekti, kad ne
būtų smunkama žemyn. Statis
tinės žinios labai praverstų ir 
bendruomenės centrams, kurie, 
pajutę gyvybės pulsą apylinkė
se, seėkmingiau galėtų nustati
nėti darbo gaires bendruomeni
niam gyvenimui.

Pedagoginio lituanistikos instituto studentas Mykolas Drunga studen
tų vardu dėkoja Lietuvių tautiniam akademiniam sambūriui už $1,000 
dr. J. Balio knygai išleisti. Nuotr. V. Račkausko

Kultūros klube apie V. K. Jonyną

Los Angeles lietuvių Kultū
ros klubo gausiame susirinkime 
gegužės 22 d. Irena Tamošai
tienė įdomioje ir turiningoje 
paskaitoje, palydėtoje daugeliu 
skaidrių, kalbėjo apie dailininko 
Vytauto K. Jonyno kūrybą.

Ir už lietuvių bendruomenės 
ribų plačiai žinomas mūsų dai
lininkas Jonynas Kultūros klu
bo prelegentės paskaitoje stebi
no klausytojus savo nepaprastai 
šakotu išsiskleidimu meno pa
saulyje.

Atėjęs į kūrybos pasaulį kaip 
saikingo, modernaus realizmo 
atstovas, atrėmęs tą realizmą 
į lietuvių liaudies meno formas, 
’ailininkas vėliau perėjo per ke
lis įdomius savo kūrybos pe
riodus.

Jo ištikimas ginklas, kaip gra
fikoje, taip ir akvarelėje, yra 
meistriškumas kompozicijoje ir 
linijos rafinuotume. Jis nuosta- 
b ai intuityvus knygų iliustra
vime, pajusdamas autoriaus ir 
epochos skonį. Donelaitis ir Goe- 
thė, Šekspyras ir Merimėe su
randa Jonyno interpretacijoje 
savo skirtingas ir nepalygina
mas savo tikslumu formas.

Lietuvių liaudinį stilių Jony
nas transformavo nepaprastu 
rafinuotumu, vienur atliepda
mas idealistinį, kitur kubistinį, 
trečiur sentimentalų priėjimą.

Vėliau jo medžio raižiniai, 
įvedus linijų uždangas, įgauna 
savo erdvę, gilumą, prilygsta 
paveikslams.

Liesdamas gamtą akvarelėje, 
jis savaimingai traktuoja šešė
lį ir spalvą, išgaudamas su mi- 
nimum linijų erdvės maksimu-

Lietuvių tautinis akademinis sambūris birželio 5 d. Jaunimo centre, Chicagoje įteikė $1000 čekį Pedago
giniam Lituanistikos institutui dr. Jono Balio knygai “Lietuvių liaudies pasaulėjauta“ išleisti. Nuotrauko
je iš kairės pirmoje eilėje: muz. Juozas Bertulis, laikraštininkas Mečys Valiukėnas, Pedagoginio lit. insti
tuto direktorius Domas Velička, kun. Jonas Kubilius, SJ, ALTAS pirm. dr. Jonas Juodikis, LTAS iždinin
kas Antanas Kašuba ir LTAS sekr. Juozas Žvinys. Kiti — Pedagoginio lituanistikos instituto studentai.

Nuotrauka Vyt. A- Račkausko

i

Tūkstantinė lietuviškai knygai
Lietuvių tautinis akademinis 

sambūris, šiuo metu turįs ne 
daugiau kaip trisdešimt aktyvių 
narių, birželio 5 d. Jaunimo 
centre, Chicagoje, įteikė Peda
goginiam lituanistikos institutui 
$1,000 dr. Jono Balio knygai 

mą. Jo grafika laimi nepapras
tas platumas peizaže.

Prelegentėj pavadino Jonyną 
“dailininku, einančiu su laiku”. 
Jonynas nesustoja ties vienu ar 
kitu stiliumi, bet tolydžio kinta. 
Tačiau pastovūs jo technikos 
elementai yra estetika, meist
riškumas ir kompozicija.

Tačiau dailininkas turi ir nuo
stabų spalvos pajautimą. Jo vit
ražai, kaip ir kiti jo kūriniai, 
savo forma tebekinta laike. Bet 
spalvų deriniai visuose jo vit
ražiniuose darbuose liudija jo 
nuolatinę koncentraciją ties 
spalvų deriniu ir jų balansu 
kūrinyje.

Paskaita buvo palydėta Jony
no darbų nuotraukomis ekrane. 
Visa tai sudarė lyg memorialinę 
Jonyno kūrybos parodą. Jony
nas susirinkusiems buvo vaiz
džiai pristatytas kaip sudėtin
gas ir tolydžio kintąs, lyg at
skiras, nuostabus pasaulis, sa- 

8415 S. Lituanlca Avė. 
Tel FRontier 6-1882

FRANK’S T. V. Sc RADIO, Ine.
3240 S. HALSTED ST. Telef.: CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDITIONING

eurrent divldend on inveetment bonus
1*4% DIVIDENDŲ MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 
Už 1 metų investavimo bonus mokama 4^% dividendų kas pusmeti ir 

dar išmokame po H#- už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVENUE. CHICAGO 32. ILLINOIS

Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. ir šeštad. 9 v r. —- 4:30 p. p. 
Trečlad. uždaryta: Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v.

“Lietuvių liaudies pasaulėjauta” 
išleisti.

Tas būrelis lietuvių akademi
kų be jokios reklamas surinko 
tūkstantinę, kad sudarytų sąly
gas lietuviškajam jaunimui 
tremtyje pasisemti žinių iš dr. 
Jono Balio studijų apie lietuvių 
tautos būdą bei papročius. Sam
būrio pirmininkas dr. Jonas Juo
dikis trumpai išdėstė Pedagogi
nio instituto studentams tauti- 
tinio akademinio sambūrio atsi
radimo istoriją ir jo tikslus 
tremtyje. Tų tikslų tarpe yra ir 
parama lietuviškajam jaunimui 
tremtyje išlikti lietuviais pilną
ja to žodžio prasme. Instituto 
direktorius, dėkodamas už pa
ramą vertingai knygai išleisti, 
paminėjo, kad tai bus įnašas
.........■■■!— 

va kūriniais ketinąs pripildyti 
atskirą muziejaus salę.

Trumpos diskusijos, sekusios 
po paskaitos, dar labiau paryš
kino ypatingo dėmesio vertą 
mūsų dailininką, papildydamos 
paskaitininkės mintis taipgi in
dividualiomis stfširinkimo daly
vių nuomonėmis.

Koresp.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli 
TELEVIZIJAS 

paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys. 
Pasiteiraukite apie naujas

J. MIGLINAS
2549 W. 69 St., II auk., PR 6-1063 
iiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiimaiiiiiiiiiiiiiiiii

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk 
tadlenlo 10 Iki 11 vai. ryto. Šeštadle 
nlals Ir sekmadieniais nuo 8:30 lkl 
9:30 vai. ryto. Vakarais plrmadle 
nlals 7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IS WOPA

1490 kll. AM tr 1027 mg FM 
Tel. HEmlock 4-2413 

Tel. HEmlock 4-2418 
715# So. Maplewood Avė.

Chicago 29. III.

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

(vairių atstumų.

A. VILIMAS 

į mūsų kultūrinį lobyną. Trum
pas tūkstantinės įteikimo cere
monijas užbaigė jautriu žodžiu 
instituto studentas Mykolas 
Drunga, padėkodamas ne tik už 
finansinę nepriklausomos Lietu
vos laikų akademikų paramą, 
bet taip pat už mokslinę tos pa
ramos intenciją: “Skaitysime tą 
knygą, ir gal iš mūsų tarpo 
užaugs naujų Balių”.

V. A. Račkauskas

Gerbk namie savo gimdytojus: 
kodėl tu nori tik svetur iškelia
vęs smilkalus deginti?

— Kiniečių išmintis

MIGRENINIS GALVOS
SKAUSMAS

M. J. Pohunek, D. C.

Migreninis galvos 
skausmas (kuris ap
tariamas kaip aklas 
skausmas) yra ner
vinu! sutrikimas, pa- 
sireiškiąs periodi
niais galvos skau
dėjimais, kurie pa
prastai atsiranda
vienoj pusėj ir ku
riuos rf.'ka koktu
mas. vėmimas Ir matomumo su
trikimas.

Asmuo, kuris turi migreninius 
galvos skausmus, paprastai yra 
turėjęs juos visą, eilę metų Ir net 
stipriausi vaistai mažai jį vellkla. 
Tie galvos skausmai paprastai at
siranda kartą į mėnesį, o kartais 
net dažniau. Daugelis ieško pa
lengvėjimo išsitraukdami dantis, 
lšdloperuodami sinusus, keisdami 
akinius, bet visa tai neša menkus 
ar Jokių rezultatų.

Galbūt, kad patikimiausias migre
ninių galvos skausmų aiškinimas 
yra Dr. Logan Clendennlng, kele- 
tos diagnozlnh) bandymų auto
riaus!. Jis nustatė, kad migrenos 
priežastis glūdi spazmose, kurios 
atsiranda tam tikruose kraujo In
duose smegenyse, Chiropraktiniai, 
— kraujo indų spazmų priežastis 
yra spaudimas, atsiradęs ant nu
garkaulio smegenų, arba nugarkau
lio nervų, kurie kontroliuoja tuos 
kraujo Indus.

Sis straipsnelis yra vienas iš seri
jos pamokymų apie sveikatą Iš 
SOUTH ĮVEST CHIROPRACTIC 
CIiIMC, 2739 W. 55th St., tel. 476- 
3422. Dr. M. J. Pohunek. Dr. R 
Czaplicki ir Dr. D. J. MeCarthy.

(sk.)

... mes atrandame, kad Leoplll’s 
daugiau pagelbsti, negu kitos pi
liulės, kurias iki šiol vartojom... 

Jau su virš

50 METŲ
Plačiai žinomos Leopilld reguliuoja 

medžiagų apykaitos virškinimą ir vi
durių užkietėjimą, švelnios ir pati
kimos iš augalų pagamintos padeda 
kepenims ir tulžiai normaliai veikti. 
50 už $1.00 arba 250 už $4.00 Jeigu 
negaunate savo vaistinėje tai užsaky
kite K. S. JONAITIS, R. PH. 2735 W. 
43rd St., CHICAGO, IL>Li., 60632.

LEOPILLI
Garantuojame už gerą veikimą, jei 

nebūsite patenkinti įjugrąžlnsime pi
nigus. Gydytojų rekomenduojama.

Užsakymas
Aš norėčiau pamėginti Leopills ir 

įdedu $1.00 už 50 piliulių (arba 
$4.00 už 250).
Vardas, pavardė .........................................

Gatvė ................................................................
Miestas ......................................
Valstija ............................................................

Š. m. gegužės 22 d. “Draugo” ( 
kultūriniame priede tilpo gra- < 
žus S. Petersonienės straipsnis, I 
minint rašytojos Marijos Peč
kauskaitės 35 metų mirties su
kaktį. Straipsnis paįvairintas 
asmeniškais P. Petersonienės 
prisiminimais, kuriuose truputį 
nuklysta nuo tiesos.

M. Pečkauskaitės pažintis su 
Višinskiu ir jos pabudimas lie
tuviškam veikimui ir literatūrai 
įvyko ne Labūnavos dvare, bet 
Užvenčio dvare, į kurį Pečkaus- 
kų šeima su trylikamete Maryte 
persikėlė apie 1891 m. Čia ji gy
veno, dirbo ir svajojo iki 1896 
m., kada iš ten išvyko į Šiau
lius.

S. Petersonienės minimos gra
žios vietos prie Ventos, palikti

ROOSEVELT PiCTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai.

2400 S. Oakley Avė., Chicago 
VIrginia 7-7258-59 

MIELI TAUTIEČIAI !
Pasiremdami ilgamečiu patyrimu ir nuolatiniais prekybiniais ryšiais su 

Lietuva, kviečiame per nūn pasiųsti giminėms Tėvynėje tai, kas ten 
naudingiausia ir reikalinga.

Siūlome šiuos vertingus siuntinius labai augštos kokybės dovanų labai 
sumažintomis kainomis, (skaitant sov. muitą Ir pasiuntimą.

LKS: Vyr. arba mot. angliško gabardino lietpaltis; 3>4 Jardų angliškos 
vilnonės medžiagos eilutei ir 4 jardai puikaus nepermatomo nailono 
suknelei tik už $66.00

P—3: 6 Janiai šiltos angliškos vilnones medžiagos dviem apsiaustam ir 
3 H jardų, ekstra geros viln. angį, medžiagos eilutei tik už $75.00.

V—3: 10U jardų kiliai tvirtų, gražių vilnonių angį, medžiagų 8 eilutėm 
tik už $55.00 C.

N—4: 16 Jardų keturiom suknelėm nepermatomo sunkaus pageidauja
mų siMilvų labai gražių raštų nailono tik už $45.00

V—3: ir N—I jungtinį siuntini skaitome tik $86.00 
(susitaupo pasiutimo išlaidos)

PATS VERTINGIAUSIAS
HM siuntinys: 6 vilnonės kašmiro skarelės su gėlėmis Dairių spalvų; 6 

itališko šilko elegantiškos gražių raštų skarelės ir 3 škotiškos vil
nos arba oriono laitai šilti susegami arba per galvą užmaunami 
megztiniai tik už $65.00.

Garantuotas ir aislraustas pristatymas per 3 — 4 savaites. 
Gavėjams nereikia nieko primokėti. Viskas įskaičiuota į nurodytas kalnas.

Užsakymus siųsti:

BALTIC STORUS LTD. (Z. Juras)
421, Hackney Rd., London E 2., England

Seniausia Uevutių bendrovė Anglijoje, veikianti nuo 1938 m. 
Atstovai JAV:

COSMOS, 327 W. Broadway, So. Boston, Mass.

L. VENCKUS, 7030 So. Talman Avė., Chicago, III. Tel. 486-0494 
GAIVA, 3570 W. Vernor, Detroit 16, Mich.

SKIP'S Self Service 
LIQUOR STORE 

5515 S0. D AMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

BLATZ BEER
Oase of 24—12 oz. Throvv Away Bottles Oase $3-19

JUNK BIRŽELIO 10, 11, 12 D. D.

BISQUTT THREE STAR COGNAC Fifth $5<49

OOGNAC NAPOLEON V.R.Q.P. Fifth $5.98
MEISTER BRAND V.S.OJP. IMPORTED

GERMAN BRANDY Fiftii $4.89
GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. Fifth $4.89

CINZANO VERMOUTH Dry or Sweet Fifth $1.39

ANHEVSER LIEBFRAUMILCH 
1963 Vintage Fifth $i.89

MONOPOLES Alfred Rothschild Sauterne
or Haut Sauterne Fifth $1.79

GRAND MARNIER or CHERRY
MARNIER LIUUEUR Fifth $0.49

MILLER’S HIGH LIFE BEER
Oase of 12—12 oz. Throw Away Bottles $*|.79

romantinės nuotaikos pėdsakai 
ir pats “Senasis dvaras” yra 
Užvenčio, bet ne Labūnavos. 
(Žiūr. Lietuvių Enciklopedijos 
XXXII t. 397 psl. ir XXII t. 
235 psl.)

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą 
tas Užvenčio dvaras buvo nu
pirktas Lietuvos Nekriklauso- 
mybės Akto signataro Jono 
Smilgevičiaus, kurio dvi dukros 
(P. J. Petrušienė ir P. O. Žoly- 
nienė) augusios tame dvare, da
bar kaip tik gyvena Chicagoje. 
Jos labai gerai žino šias ir ki
tas M. Pečkauskaitės gyvenimo 
smulkmenas.

F. Tarulienė
—o—

• Mirė lenkų rašytoja Maria 
DombroHska. Gegužės mėn. 19 
d. Varšuvoje mirė žymiausioji 
vyresniosios kartos, 76 m. amž. 
lenkų rašytoja Maria Domb- 
rowska. Rašytoja yra kovojusi 
už Lenkijos nepriklausomybę, 
nuo 1924 m. įsijungė į literatū
ros kūrybą, savo trijų dalių ro
manu “Dienos ir naktys” (1928 
—1933) pasiekė ir pasaulinį 
garsą. Ji buvo autoritetu ir re
žiminių ir griežtos opozicijos 
prieš valdžią gyventojų tarpe. 
Pernai ji pasirašė Vakaruose 
pagarsėjusį 34 lenkų intelektua
lų raštą, nukreiptą prieš cenzū
rą. Visų okupacijų bei režimų 
laikais rašytoja buvo skriau
džiamųjų ir persekiojamųjų pu
sėje.



NAUJI LEIDINIAI

JAUNIMO LEIDINIAI, ATŽYMINTYS MOKSLO METŲ 
PABAIGA

• DAIGELIAI. I Moksleivių met 
rastis 1964-1965. II ČALM 15 .ne 
tų veiklos apžvalga. Metraštis yra 
stambaus formato, 248 psl., gau
siai iliustruotas nuotraukomis iš 
mokyklos šių metų ir praeities gy
venimo. Viršelio nuotrauka kun. A. 
Kezio, SJ. Tekstą paįvairinančios 
užsklandos pieštos moksleivių: E. 
Aglinskaitės, J. Bielskutės, D. Vai- 
čeliūnaitčs. J- Vaičeliūnaitės ir G. 
Visockytės. Chicagos Aukštesnio
sios lituanistikos mokyklos tėvų 
komiteto leidinys. Spaudė Galinda 
Pres, Ine., Clevelande. Metraščio 
adresas: 5620 So. Claremont Avė., 
Chicago, UI. 60636. Metraščio kai
na $2.50.

“Daigelius” redagavo pačių moks 
leivių redakcinė komisija: V. Mi- 
siulis, E. Aglinskaite, J- Bielskutė, 
V. Narutis, A. Pakalniškis, J. šuo- 
pytė, D. Vaičeliūnaitė ir J. Vaiče- 
liūnaitė. Metraščio globėjas — mo
kyklos direktorius Juozas Masilio- 
nis.

Tai jau šeštasis šios mokyklos 
metraštis. Ir kiekvieną kartą didė
jančios apimties. Labai būtų džiu
gu, kad ir ateityje ši pastanga 
nebūtų užmesta. Redakcijos žody
je, be kita ko, sakoma: “Mums, 
redakcijai, buvo didelė garbė tęsti 
“Gintaro", “Sakalų kelių”, “Tėvy
nės pašvaistės”, Jaunystes žiedų”, 
“Mūsų metų” tradicijas ir pastaty
ti “Daigelius” į jų eilę. Linkime, 
kad ši tradicija nenutrūktų”.

Pirmoji šiemetinių “Daigelių” da 
lis skirta pačių moksleivių raši
niams ir įvairiems literatūriniams 
bandymams- Temų ir minčių reiš
kimo įvairumu tegalima tik džiaug 
tis. Dėmesio vertas ir faktas, kad 
šios mokyklos kasmetinis leidinys 
turi tendencijos virsti kone visų 
šio krašto lituanistinių mokyklų 
almanachu. Šiemet, sakysim, jo 
puslapiuose jau regime Baltimo- 
rės, Cicero, Clevelando ir Detroito 
reprezentacinius jaunimo raštus. 
Šia kryptimi linkime dar didesnio 
plėtimosi, gal būt, ieškant bendra
darbių ir Kanados lituanistinėse 
mokyklose.

Tačiau ypač išliekančios vertės 
turi šiemetinių “Daigelių” antroji 
dalis: Chicagos Aukštesnioji li
tuanistikos mokykla 1950-1965. 
Penkiolikos metų veiklos apžvalga. 
Ją redagavo Juozas Masilionis o 
parašė J. Masilionis, M. Valiukė
nas, A. Rūgytė ir E. Strasevičiene. 
Tai tikrumoje yra gausiai iliust
ruota 15 metų šios mokyklos veik
los istorija su diagramomis, statis
tika, pavardėmis ir kitokiais, tiks
liais ir konkrečiais mokyklos nu
eitojo kelio aprašymais. Tai jau is
torinė medžiaga, kurios reikšmė 
nepasibaigia su jubiliejiniais me
tais. Ar tik nevertėtų padaryti šios 
dalies kelių šimtų egz. atspaudą 
ir išleisti atskira knyga?

Visais atžvilgiais šitokius “Dai
gelius” yra malonu paimti į ran
kas ir džiaugtis, kad mūsuose yra 
dar žmonių pedagogų, o taipgi ir 
kūrybingo jaunimo, padarančio tai, 
kas beveik neįtikėtina. “Daigeliai” 
Chicagos Aukštesniąją lituanisti
kos mokyklą, jos vadovybę ir mo
kinius tokiose pastangose ir pa
stangų rezultate atestuoja pačia 
geriausia prasme.

• TĖVYNĖS ATGARSIAI, Chi
cagos Aukštesniosios lituanistikos 
mokyklos mokinių laikraštis, 1965 
m., gegužės — birželio mėn., nr. 
3. šalia tik ką minėto kasmetinio 
metraščio šioje mokykloje leidžia
mas dar ir periodiniu jau tampan
tis puošnus moksleivių laikraštis 
“Tėvynės Atgarsiai. Šiemet jis vir

to jau tikru įvairiu, gyvu ir kūry
bingu jaunimo žurnalu. Viskas 
(iliustracijos ir medžiaga) sutvar
kyta apgalvotai ir neatkištinai. 
Puikios, tikrai kone prie A. Kezio 
artėjančios, pačių mokinių darytos 
nuotraukos. Įvairus turinys, kuria
me pakanka vietos ir eilėraščiams, 
ir straipsniams, ir sportui, ir juo
kams, ir galvosūkiams. Reikia ti
kėtis, kad “Tėvynės Atgarsių” 
bendradarbiai netrukus su savo 
plunksnomis ateis ir visos Ameri
kos lietuviškajai spaudai talkon. 
Šiame numeryje ypač akis užkliū
va už konkursą laimėjusių eilėraš
čių ir Ramintos Raslavičiūtės ke
lionės po Europą įspūdžių, litera
tūrine prasme visai gražiai apipa
vidalintų gabalų.

“Tėvynės Atgarsius” redaguoja 
redakcinis kolektyvas. Globėjas 
mokyt. A. Kezys, SJ. Leidžia 
CALM tėvų komitetas. Redakcijos 
adresas: Tėvynės Atgarsiai, 2345 
West 56th St., Chicago, III. 60636. 
Platinimo skyriaus adresas: Linas 
Raslavičius, 7234 So. Sacramento 
Avė., Chicago, III. 60629. Vieno 
numerio kaina 20 centų.

• VYTURĖLIS. Marųuette Par
ko Lituanistinė mokykla. Išleido 
šios mokyklos tėvų komitetas, 1965 
metais Chicagoje. Spaudė M. Mor
kūno spaustuvė Chicagoje. Simpa
tingas 48 psl. leidinys, paįvairin
tas gerai atrinktomis nuotrauko
mis iš šios mokyklos gyvenimo. Vi
sa rašytinė laikraštėlio medžiaga 
yra pačių mokinių kūryba. Joje 
apstu eilėraščių, rašinėlių įvairio
mis temomis bei beletristinių apy- 
braižėlių. Laikraštėlį maloniai mar
gu ir gyvu daro jo medžiagos ne- 
ištęsimas ilguose straipsniuose, o 
jos pateikimas trumpų ir įvairių 
skaitinių pavidale. Šių pačių jau
niausių plunksnų pastangos, var
tant “Vyturėlio” puslapius, kiek
vieną maloniai nuteikia. Laikraš
tėlio redakciją sudaro: J. Jasaity- 
tė, Z. Bilaišytė, R. Černius, V. Be- 
leška, L. Raslavičius, I. Labanaus
kas, V. Galėnaitė, K. Baumilaitė, 
L. Rimkus ir L. Danilevičius. Re
dakcijos žodis pradedamas šitaip: 
“Švęsdami lituanistinės mokyklos 
penkiolikos metų sukaktį, išleidžia
me į pasaulį antrąjį “Vyturėlio” 
numerį. Tikimės, kad šiais darbe
liais, pačių mokinių rašytais ir su
kurtais, parodysim Visiems, kad 
“saulė Lietuvos tamsumus praša
lina; ir šviesa ir tiesa mūs žings
nius telydi”.

• Anatolijus Kairys, VIŠČIUKŲ 
ŪKIS. Trijų veiksmų satyrinė ko
medija. Išleido Terra, 1965 m. 
Spausdino M- Morkūno spaustu
vė, 6051 S. Ashiand Avė., Chica
go, III. Knyga kietai įrišta, 92 
psl., 8į/2 x 5/2 inč. formato, kai
na $3.00, gaunama “Drauge”

Intensyviai ir su nemažu pasi
sekimu Anatolijus Kairys pasta
ruoju metu įniko rašyti mūsų sce
nai komedijas. Tik vienerių metų 
laikotarpyje įvairių mūsų teatri
nių sambūrių pastatyta jų net 
trys. Pastaroji — “Viščiukų ūkis” 
— yra laimėjusi Scenos darbuoto

jų sąjungos skelbtąjį konkursą. 
Knygos išleidimas sutapo su kome 
dijos premjera Chicagoje.

Jau ankstesnės autoriaus kome
dijos buvo daugiau buitinės, pa
remtos labiau vien situacijos ko
miškumu, tai “Viščiukų ūkyje” prie 
viso to pridėta dar ir politinio po
būdžio aktualija. Tuo būdu kome
dijos apimtis prasiplėtė, reikalau
dama didesnio išradingumo sceni
nėse situacijose ir kompoziciniame 
sukirpime. Kiek autoriui šitai pa-

Marąuette Parko (Chicagoje) Lituanistinės mokyklos leidinio “Vytu
rėlio” techniškoji paruoša spaustuvėje. Iš kairės į dešinę: Kazys Ve
selka ir Mykolas Morkūnas, kurio spaustuvėje lakraštėlis buvo spaus
dinamas

"Vyturėlo” spausdinimu domisi spaustuvėje ir jaunieji laikraštėlio 
bendradarbiai.

vyko ar nepavyko, tai jau yra pla
tesnės recenzijos svarstymas- Gi 
atskira knyga dabar išteistoji ko
medija bus kiekvienam geros valan 
dos pasiskaitymas, įdomus palygi
nimas mačiusiems ją scenoje, bus 
ne tik juokas, bet ir susimąsty
mas prie autoriaus savam žodžiui 
ir minčiai pasistatytų taikinių.

• AIDAI, 1965 m., gegužės mėn, 
nr. 5. Pirmuoju žurnalo straipsniu 
prisimenama didžiojo poeto Dantės 
700 metų gimimo sukaktis. And
rius Sietynas duoda gyvą bei ryš
kų viduramžių rašytojo portretą, 
įrėmintą ano laiko kultūrinia
me ir politiniame susiklostyme. 
Rašytojo sukakties akcentą pa
pildo taipgi paskelbti septyni frag 
mentai iš jo “La vita nuova”, iš
versti Kosto Raudos. Šių dienų 
žmogui vis giliau veržiantis į vi
satos ir mikrokosmo paslaptis, 
įdomiai aktualus Felikso Jucevi
čiaus straipsnis “Medžiagos sam
prata fizikos ir metafizikos švie
soje”. Gana savitą poetės veidą

rodo du puslapiai Danguolės Sa- 
dūnaitės eilėraščių. Čia primin- 
tina taipgi, kad “Lietuvių Dienos” 
neseniai yra išleidusios antrą poe
tės rinkinį “Kai tu arti manęs”. 
Jo recenziją spausdiname “Kul
tūriniame Drauge” netrukus. La
bai yra džiugu, kad kultūros žur
nalo puslapiuose regima ir jau- 
įųjų mūsų akademikų plunksna, 
liudijanti šio kultūrinio sektoriaus 
šaltinių neišsekimą su kai kurių 
vyresniųjų nuovargiu. Dr. Antano 
Sužiedėlio skelbiamas šiame nu
meryje raštas apie kaltės sąvo
ką psichinio sutrikimo samprato
je yra pakankamai stiprus šio 
mūsų džiaugsmo pagrindas.

Tačiau savo gyvenimišku aktua
lumu ir apgalvotai atseikėta drą
sa bene patraukliausia, gal net ir 
naudingiausia šio numerio tema 
yra Vytauto Vdlerto “Lietuvybės 
rūpestis ir katalikų institucijos”. 
Apžvalgų skyriuje jį gražiai papil
do ir Alaušiaus prieduras “Tyla 
neišsprendžia klausimų”. Abiejų 
mintys vertos atidaus dėmesio ir

konkrečių veiksmų pačiame gyve
nime.

Apžvalgų skyriuje kiekvienam 
taipgi bus smalsiai įdomi mariolo- 
gijos problema šiuose laikuose, pa
teikta kun. P. Celiešiaus, o B. Cip- 
lijauskaitės nupasakota šių dienų 
ispanų teatro situacija taipgi la
bai pravarti bendram akiračio pra
plėtimui.

Knygų recenzijų skyriuje pats 
žurnalo redaktorius J. Girnius pla
čiai aptaria tris 1964 m. išėjusias 
kun. Stasio Ylos knygas: Moderni 
mergaitė, Dievas sutemose ir Ti
kiu Dievą. Kaip žinome, knyga 
“Dievas sutemose” mūsų periodinė
je spaudoje susilaukė gana kontra 
veršinių vertinimų ryšium su pa
sirinktąja knygos tema. Naujuos 
“Aiduos” J. Gimbutas recenzuoja 
dar Igno Končiaus “Žemaičių kry
žius ir koplytėles”, nevengdamas 
ir kritiškų pastabų, ypač tos kny
gos leidėjui, o L. Galinis palankiai 
sutinka D. Brazytės-Bindokienės 
vaikams skirtąjį “Keturkojį ug
niagesį”. Numeris iliustruotas A. 
Galdiko tapybos darbų nuotrauko
mis.

• GIMTOJI KALBA, bendrinės 
kalbos lakraštis, 1965 m., sausio - 
kovo mė-n., nr. 1 (27). Tai labai 
simpatingas ir kiekvienam naudin 
gas leidinys, besirūpinąs mūsų kal
bos kultūra. Gaila, kad jis vis te
bėra tik 16 pusi. Taupant vietą, vi 
sa medžiaga apgalvotai atrinkta, 
įdomi, kelianti parankių kasdie
nės lietuvių kalbos vartosenos klau 
simų. Šiame numeryje pirmoje ei
lėje minima prof. Balčikonio 80 
metų amžiaus sukaktis, pabrėžiant 
jo nuopelnus bendrinei kalbai. Gy
venimo tėkmėje mes neretai jau 
imame pamiršti mūsų giminystės 
vardus ir jų prasmę- Sakysim, ką 
vadiname dieveriu, įtėviu, moša ir 
kit. Šitame “Gimtosios Kalbos” nu
meryje ir pradedamas spausdinti

toks P. S. straipsnis apie mūsų 
giminystės vardus. Pr. Skardžius 
taipgi rašo apie pernai mirusį ru
sų kalbininką prof. B. Lariną, tu
rėjusį tampraus ryšio ir su baltis
tikos klausimais, Įdomūs taipgi Ap
žvalgos ir Klausimų kertelės pus
lapiai. “Gimtosios Kalbos” redak
cijos adresas: 4314 40th St., 
Brentvvood, Maryland. Redaktorius 
— Leonardas Dambriūnas. Admi
nistracijos adresas: “Gimtoji Kal
ba", 5348 S. Talman Avė., Chicago 
III. 60632. Prenumeratos kaina me
tams $2.00.

• LITHUANIA, by Vyt. Vaitie
kūnas. Prepared by The Co.mmittee 
for a Free Lithuania, New York, 
1965- Tai penktasis iš devynių Pa
vergtųjų Europos tautų seimo tei 
dinys, kuriame sulaustai pateikia
mos svarbiausios ir svetimtaučiams 
žinotinos informacijos. Leidinyje 
(Publication No. 58) apie Lietuvą 
yra šie skyriai: geografija, istori
ja iki I pas. karo, Lietuvos res
publika (nepriklausomybės atsta
tymas, politinis gyvenimas, ūkis,

MARQUETTE PARKE --
AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE

pramonė ir kt.), Lietuva — nacių 
ir sovietų suokalbio auka, Lietuva 
sovietų kolonialiniame junge, kova 
dėl laisvės (atpasakota rezistenci
ja 1940—1941 m., partizanų kovos 
1944—1952 m., lietuviai užsienyje 
ir kova dėl laisvės). Lietuvos tri
spalve papuoštame leidinyje įdėti 
du žemėlapiai: Lietuvos ir R. Eu

ropos pavergtųjų kraštų, chrono
loginės žinios apie Lietuvą ir at
rinkta bibliografija (leidiniai apie 
Lietuvą ir Pabaltijį įvairiomis kal
bomis. lietuvių rašytojų kūrybą 

| anglų kalba ir kt.). Leidėjo adr.:
Assembly of Captive European Na- 

1 tions, 29 VVest 57th St-, New York,
N. Y. 10019, USA.

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

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvir. 9—9 vaL. antr., treč. ir šeštadieniais nuo 

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 v. po pietų
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CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

■į Naujas aukštas dividendas 
Ų mokamas už iinvestavimo 111.11-

sąskaitas

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

.... .urmi. ANTRAD. ir PENKT........................ 9 v. r. iki 5VALANUUb! PIRMAD ir KETV........................... 9 v. r. iki 9
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d........... Trečiad. uždaryta

v. v. 
V. V.

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

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

DOVANAS — SIUNTINIUS Į USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai 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 EXPRESS CORP.

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 šio didmiesčio ir jo apylinkių lietuviams. 
Tūkstančiai pasinaudoja jos patarnavimais. Kviečiame jais pa
sinaudot ir Jus.

Mes nesiveržiame 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 tęsią tą pačią atsargią, protingą 
pinigų administravimo politiką, kuri apsaugo Jūsų santaupas ir 
neša Jums gerus dividendus.

• Vacatlon Club
• Colleg* Bonus Savings
• Home Mortgag* Loans
• Homa Improvement Loans
• Chrlitmas Club
• Insursd Famlly Savings
• Notary Publlc Servlco
• Ali typss of Insuranco
• Froo communlty rooms (or your organlzatloo 

msetlngs
• Cash checks and pay all famlly bills with our 

•pečiai money ordsr checki. No service chargo 
to members

• U. S. Postai Stamp Machlne Servko
• Sėli and redeem U. S. Bonds
• Two large free parking lota
• Drlve-ln Window
• Save-by-Mail Kits
• Travslcrs Checks
• Safe Deposlt Boxet

VANDER WAGEN
H Smclair 

HEATING / 
k OIL /

ANGLYS

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

• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue ........................AL 4-5456
• NEW YORK. Ji. Y. 1OOI1, 108 West 14th St....................... CH 3-3005
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union A venų, ..................... EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue ..... DI 5-6808
• ATHOL, Mass. —■ 61 Mt. Pleasant Street ...........................CH 9-6245
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shaunuit Avenue ........................LI 2-1767
• SOUTH BOSTON, MASS.. 327 W. Bi-oaduaj............... Tel. AN 8-0068
• BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue . TL 6-2674
• CHICAGO 22, 111., — 2222 W. Chicago Avenue ...............BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halsted Street ........................WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Oliio — 904 Llterary Road ................TO 1-1068
• DKTROIT, Mich.,—7800 Michigan Avenue ................... VI 1-5355
• GRANU RAPIDS. Mich. — 636-38 Bridge St., N. W..........GL 8-2256
• HAMTRAMOK, Mich. — 11333 Jos. Campau ............... GL 7-1575
• HARTFORD, 14, Conn., 200 Franklln Avė. Tel. 233-8030 ir 246-0215
• IRV1NGTON 11, N. J. — 762 Springfleld Avė................... ES 2-4685
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue .................. RJ 3-0440
• LOS ANGELES 22, Callf.—960 So. Atlantlc Blvd................. AN 1-2994
• LAKEVVOOD, N. J. — 126 - 4th Street ........................... FO 3-8568
• NEIVARK 3, N. J. — 428 Springfleld Avenue ................ BI 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė..........................LO 2-1446
• PATTERSON 1, N. J. — 99 Main Street ......................MU 4-4619
• PASSAIC, N. J. — 176 Market Street .............................. GR 2-6387
• PHHiADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Avė........... PO 5-5892
• PITTSBURGH 3. Pa — 1307 E. Garson Street ........... HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Callf. — 2076 Sutter Street ............FI 6-1571
• WATERBITRY, Conn. — 6 John Street ...............................PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 MiUbury Streel ............ ..... 8W 8-2868
• YONKERS, N. Y. — 555 Nepperhan Avė. ............. .. ... GR 6-2781

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

Mokame aukštą

dividendą investavimo 
sąskaitoms

and LOAN

ASSOCIATION

6245 So. Western Avė. Chicago, Illinois 60636 GR 6-7575

NELAUKITE, nes rytoj gali būti pervelu!
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.

GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų:

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

MANHATTAN FIRE & MARINE 
MERCURY MUTUAL 
MONARCH
NATIONAL UNION 
NEW YORK FIRE
SECUR1TY INSURANCE 
UNITED STATĖS FIRE 
UNIVERSAL INSURANCE 
WESTERN FIRE & CASUALTY 
CALIFORNIA LIFE

Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters

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

Telefonas CEntral 6-5206
--------------- ~ ....... ......&



VERDI RELIGINĖS PAŽIŪROS

DR. P. M AČIULIS

Italija yra tas Europos kraš
tas, kuris nepasižymi gamtos 
turtais. Net kasdienės duonos 
vos trečdaliui savo gyventojų 
teužsiaugina. Bet nuo seniausių 
laikų ji tiesioginiausiai pasisa
vino ir paveldėjo garsiųjų ro
mėnų kultūrą. Romėnai gi savo 
keliu daug ko pasimokė iš grai
kų, šieji iš egiptiečių ir t. t.

Kaip žinia, medžiaginės gė
rybės istorijoje greičiau ištirps
ta negu dvasinės arba kultūri
nės gėrybės, kurių kontekste 
genijų vardai švies ligi laikų 
pabaigos.

Praeitame šimtmetyje tokių 
dvasinių gėrybių pasižymėju
siais atstovais Italijoje buvo 
Vilgelmas Marconi ir Giuseppe 
Verdi. Pirmasis yra laikomas 
bevielio telegrafo išradėju, o ki
tas — pasaulinio masto ir gar
so kompozitorium.

Romoje kadaise atsitiktinai 
teko man apsigyventi tenai ži
nomo muziko Capocci šeimoje. 
Tad pasitaikydavo progų išsi
kalbėti apie muzikos meną bei 
josios žymesniuosius atstovus. 
Man prisimena ne kartą signo- 
ros Capocci suminėtus atsitiki
mus, kada Italijos karalius Vik
toras - Emanuelis III-sis vyk
davęs į geležinkelio stotį pasi
tikti tų dviejų savo piliečių, bū
tent — V. Markonio ir G. Ver
džio... Tai savaime daug pasa
ko. Tuodu Italijos piliečiu jos 
gerą vardą garsino ir tebegar
sina visame kultūringame pa
saulyje, todėl jiedu vertai pel
nėsi savo karaliaus dėmesio.

Šį kartą, išvakarėse žuvusių
jų už Lietuvos laisvę pagerbi
mo, kuriame bus išpildomas vie
nas garsiųjų Giuseppe Verdi vei
kalų “Reguiem”, Italijos spau
doje teko pastebėti (L’Osserva- 
tore Romano, V. 5.) iškeltą 
klausimą apie to garsaus kūrė
jo - kompozitoriaus religines pa
žiūras, remiantis begale ištrau
kų iš G. Verdi laiškų ir jo bend- 
ralaikių atsiminimais.

Reikia prisiminti, kad XIX-sis 
amžius aplamai Europoje ir ki
tur pasižymėjo, taip vadinamu, 
liberalizmu, po kurio kepure, 
masonų telkiniuose, slypėjo 
ateizmas. Kai kas bandė ir G. 
Verdi prisegti madingą maso- 
nizmą. Tačiau šiuo metu pa
skelbti jo biografų duomenys 
atskleidžia visai ką kita. Kom

pozitorius, apsikrovęs darbais 
nuo 1839 iki 1893 metų, anot 
Strepp.oni, gal kai kam galėjo 
kartais ir atrodyti indiferentas, 
bet tik ne ateistas. Jo anūkas 
Carrara Verdi ir biografas Fer- 
ruccio Botti, parašęs knygą apie 
G. Verdi ir religiją, mums pa- 
odo kompozitorių visai skirtin

goj šviesoj.
Pasiekęs nemažų pajamų už 

savo veikalus, jis stengėsi pini
gus naudoti geriems darbams. 
Taip, pavyzdžiui, jis net steigė 
įmones, kur nuo mūrininko iki 
staliaus dirbdavo net pora šim- 
tų darbininkų, savo laiškuose 
pasisakydamas, kad iš tų įmo- 
n'ų sau neturįs nė cento, bet 
džiaugiąsis, kad tik žmonės turi 
darbo, kad jiems nereikia emi
gruoti svetur darbo ieškotis. 
Dažnai jis atrasdavo ir savo 
ranka paremdavo vargan pate
kusius. Ypatingai geros širdies 
jis buvo vaikučiams. Pagaliau 
d’Ardos Villanovoj jis savo lė
šomis pastatė ligoninę, apie ku
rios veiklą yra plačiai parašęs 
minėtas Fer. Botti.

Anai ligoninei tvarkyti ir va
dovauti jis parkvietė vienuoles 
— Mažąsias dukteris iš Par
mos. Pasitaikė, kad miesto gal
va tuomet buvo masonas, kuris 
jokiu būdu nenorėjo, kad ligo
ninę tvarkytų seserys - vienuo
lės, nes jos, girdi, per daug mel- 

Idžiasi... Ir G. Verdi čia turėjo 
įsikišti, pareikšdamas, kad, jei
gu ir toliau vienuolės bus ligo
ninėje persekiojamos, jis pačią 
įstaigą likviduos, ją kitur per
keldamas. Pasirodo, jog anąmet 
būta ir tokio “liberalizmo”, ku
ris, paties G. Verdi žodžiais ta
riant, buvo ne kas kita, kaip 
teroras!

Jo gyvenimui krypstant į “pa
vakarius”, G. Verdi buvo arti
mai susidraugavęs su žinomais 
dvasiškiais: Don Montebruno, 
tėvu Beccaro Milane bei Don 
Avanzi, su kuriuo jo draugystė 
tęsėsi net penkiasdešimt metų. 
Tėvas Savino Tosi, 1952 m. su
sipažinęs su Don Ferruccio Bot
ti veikalu apie G. Verdi, pasa
koja vieną atsitikimą iš kompo
zitoriaus atsilankymo Cortema- 
ggiore konvente, kur jis pasi
sveikinęs su visais aštuoniais 
naujokais, pasiteiravęs, katras 
ir iš kur kilęs, o atsisveikinda
mas pasakęs: “Jūs pasirinkote 
geresnį gyvenimą. Tęskite jį ir

Rašytojai ir režisierei Birutei Pūkelevičiūtei šiuo metu atliekant “Auk
sinės žąsies filmo baigiamuosius darbus Los Angeles, rašytojas J. 
Tininis (kairėje) ir kompozitorius B. Budriūnas informuoja viešnią 
apie vietos lietuvių kultūrinį gyvenimą.

Nuotrauka L. Briedžio

• Paryžiuje gyvenančio mū- n.mo centro salėje, 6.vai. vaka- 
sų dailininko Prano grafikos 
darbų paroda nuo gegužės mėn.
26 d. iki birželio mėn. 5 d. vyko 
to miesto galerijos “La Nouvel- 
le Gravure” patalpose. Prieš po
rą metų Prano tapybos ir grafi
kos paroda buvo surengta ir 
Čiurlionio galerijoje, Chicagoje. 
Pranas yra vienas iš kūrybingų
jų jaunųjų mūsų menininkų. 
Pokario metais iš Vokietijos jis 
nuvyko Paryžiun ir ten pasili
ko.

• Vlado Jakubėno fortepijo
no studijos mokinių metinis re
čitalis įvyksta šiandieną, šeš
tadienį, birželio mėn. 12 d. Jau-

būsite laimingi”... Šitų jo žodžių, 
pasakytų 1899 metais, aš ir 
šiandien nepamiršau, sako Sa
vino Tosi.

Savo gyvenime G. Verdi, užė
jęs bažnyčion, dažnai atsiklaup
davo prie didžiojo altoriaus, nu
silenkdamas šv. Eucharistijai. 
Kaip ir pritiko geram krikščio
niui, savo testamentu prašė pa
laidoti jį pačiu kukliausiu būdu 
tarp ryto ir vakaro varpų — 
Angelas Dievo — skambesio.

Tokios dvasios žmogus ir su
gebėjo sukurti savo nemirtingą 
“Reąuiem”, kuriuo rytoj bus 
prisimenami bei pagerbiami ir 
mūsų tautos sūnūs, padėję gal
vas už lietuvių tautos laisvę ir 
visos žmonijos šviesesnę ateitį.

no. Dalyvaus apie 35 mokiniai, 
jų tarpe daug pažengusių. My
kolas Drunga, dažnai pasirodęs 
kaip pianistas tiek lietuvių, tiek 
amerikiečių tarpe, atliks F. 
Mendelssohno fortepijono kon
certo G minor dvi dalis, jo mo
kytojui Vladui Jakubėnui antru 
fortepijonu atliekant orkestro 
partiją. Po programos mokinių 
motinų komitetas rengia vi
siems koncerto dalyviams bei 
lankytojams arbatėlę su užkan
džiais.

• Apie Žemaitę jos 120 metų 
gimimo sukakties proga. Apie 
Žemaitės sukaktį rašydamas K. 
Korsakas “Tiesoje” (geg. 30, 
nr. 125) pastebėjo, kad jau 
“pribrendęs metas pažiūrėti į 
Žemaitę giliau ir naujoviškiau, 
suvokti jos geriausiųjų kūrinių 
idėjinį - tematinį turinį”. Pagal 
Korsaką, dar daug būtinų ir 
svarbių darbų bei sumanymų, 
reikalingų Žemaitės vardui įtvir
tinti pasaulinės literatūros is
torijoje, iškyla artimoje per
spektyvoje. Po penkerių metų 
teks minėti tikrai reikšmingą 
Žemaitės jubiliejų (gimimo 125 
m. sukaktį) ir jam jau tenka 
ruoštis. Ta proga Korsakas pa
reiškė nepasitenkinimą Lietuvo
je inscenizuota “Marčia” — esą, 
ji nepakylanti aukščiau už bui
tinį etnografinį praeities laikų 
foną. tr. apie Žemaitę K. Umb-

Vinco Krėvės "Pagundos" (The Temptation) recenzijos 
amerikiečių spaudoje

Neseniai prof. Raphael Sealy o j pasiūloma daug pinigų už
šversta anglų kalbon ir Many- tai, kad jis pakeistų savo nuo- 
land Books leidyklos išleista ši i monę apie komunistus ir savo 
mūsų klasiko apysaka jau ran-! plunksna juos viešai paremtų, 
da atgarsio šio krašto literatu-i 
riniame pasaulyje. Laikraščiuo
se tai vienur, tai kitur pasiro
do palankios ir dėmesį knygon 
kreipiančios recenzijos. Štai 
toks vienas pavyzdys. Colum- 
bus, Ga., miesto dienraštis “The 
Columbus Enąuirer” gegužės 
mėn. 24 d. naujų knygų pusla
pyje netrumpu Cheryl Byrd raš
tu, užvardintu “Protagonist 
Sėlis His Soul To Russia” pri
stato knygą savo skaitytojams.

Be kita ko, recenzento apie 
patį Krėvę ir veikalo pobūdį 
aname laikraštyje rašoma:

“Autorius, kuris yra skaito
mas vienu XX-tojo amžiaus Eu
ropos didžiųjų rašytojų, patei
kia mums nuostabų romaną 
apie komunizmo metodus ir jų 
moralę.

Krėvė įpina romanan taipgi 
vaizdžių smulkmenų iš savo pa
ties gyvenimo. 1940 m. šio žy
miojo Lietuvos erudito gyveni
mas staigiai pasikeitė, kai So
vietai okupavo jo tėvynę.

1944 m. ršytojas traukėsi į 
Austriją, o po trejų metų at
vyko į Pennsylvanijos universi
tetą, kaip slavų kalbų ir litera
tūros profesorius asistentas. Jo 
literatūros veikalai yra labai 
įvairūs — nuo tautosakos rin
kinių ir kaimo gyvenimo apy
sakų iki dabarties problemas 
gvildenančių romanų.

Šis romanas yra pasakojimas 
apie prancūzų rašytoją Viktorą 
Lemainą, kuris gimė ir užaugo 
Rusijoje. Į ten jo tėvas buvo 
emigravęs, ieškodamas geresnio 
gyvenimo. Lemain, išgyvenęs 
Rusijoj Pirmąjį pasaulinį karą 
ir revoliuciją, buvo naujų, ug
ningų komunistų iš jos išvytas. 
Jis vyksta į Paryžių, kur po kiek 
laiko išgarsėja kaip žurnalistas, 
Vertinamas dėl Rusijos pažinimo 
ir savo nuomonių apie ją.

Šitaip gerbiamas ir patikimas, 
jis grįžta pagaliau į Rusiją, kaip 
Prancūzijos vyriausybės preky
binės komisijos narys, kur jam

Pradžioj Lemain atmeta šį 
pasiūlymą, atsisakydamas par
duoti savo vardą ir savigarbą. 
Pagaliau vis dėlto jis nepajėgia 
ilgiau atsispirti prieš pinigą ir 
pasiduoda. Bet, tai padaręs, pra
regi ir supranta, “jog yra taip 
tikrai pardavęs savo sielą, kaip 
Judas Iskariotas Kristų”.

Nors veikalas parašytas 1950 
m., Krėvės romanas yra siau-

rasas (“Tiesa”, geg. 29, nr. 124) 
pažymėjo, kad Žemaitės kalba 
— tikroji lietuvių liaudies kal
ba su visu jos spalvingumu, 
vaizdingumu, žodingumu.

bingai modernus. Komunistų 
pareigūnas pasakoja Lemainui 
apie amerikiečius taip: “Darbi- 
■ linkai ten yra visiškai demora
lizuoti. Jie tik savo pilvams te
gyvena... darbininkų klasė Ame
rikoje nėra mūsų veiklai naši 
dirva. Perdaug gerai jie pašerti 
ir per dideli ignorantai... Gal ir 
galėtų kapitalizmas ten išsilai
kyti, bet neilgam. Kai mes ame
rikiečius išstumsim iš Senojo 
pasaulio, o dėl to neabejojam, 
kai iš jų atimsim jų rinkas Eu
ropoje ir Azijoje, jų ekonomija 
taip visiškai sugrius, kad jie pa
tys mus prašys ateiti ir atsta
tyti tvarką”.

Petkus j
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME St
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 7lst St. Telef. GRovehill 6-2345-6
1410 S. 50th Avė., Cicero. TOwnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

kl

s FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

AzrJdng FaciEties

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. BEpubBc 7-8600

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

©
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 Soufh Hermitage Avenue

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

Specialus Pasiūlymas!
Visuomenei pageidaujant atnaujiname mūsų ankstyvesnį la

bai patrauklų ir didelį pasisekimą turėjusį pasiūlijrmą dovaninio 
į Lietuvą siųstino maisto siuntinio.

M-13: 6 sv. miltų, 4 sv. taukų, 2 sv. sviesto, 2 sv. ryžių, 
1 sv. šokolado, 1 sv. cukraus, % sv. kakavos, sv. arbatos, 
1 dž. Nescafe, 2 uric. lauro lapų, 2 unc. pipirų ir 1 sv. razinkų. 
Kaina tik $30.00 su pasiuntimu ir muitu.

Jau gavome naujas pavasarines vilnones ir nailonines labai 
gražias medžiagas ir siūlome šiuos mūsų parinktus siuntinius:

N-4: 16 jardų nailoninės sunkios, nepermatomos, su gėlėmis 
įvairių spalvų medžiagos, keturioms suknelėms, už $45.00.

V-3: lOVį y- labai tvirtų ir gražių mėlynų, juodų, arba rudų 
angliškų grynos vilnos medžiagų trims vyr. eilutėms arba 3 mo
teriškiems kostiumams ir vienam extra sijonui, tik už $55.00.

P-3: 6 jardai dviems vyr. arba mot. žieminiams arba pava
sariniams paltams (pagal Jūsų pageidavimą) ir 3Į£ jardų 
extra geros Jūsų pageidaujamos spalvos medžiagos vyr. arba 
mot. kostiumui, tik už $75.00.

Į nurodytas kainas įeina visos pasiuntimo išlaidos — Sov. 
licencija, muitas, supakavimas, pasiuntimas ir draudimas. Gavė
jui nieko nebereikia primokėti. Garantuotas pristatymas — per 
4 sav. nuo užsakymo gavimo dienos.

Rašykite, siųskite užsakymus, reikalaukite pavyzdžių

BALTIC STORES, INC.
421, Hackney Road

London, E. 2., Great Britam
Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje, veikianti nuo 1938 m. 

Nuosavos krautuvės ir sandėliai Londone
Atstovai USA:
L. Venckus, 7030 So. Talman Avė., Chicago, III. Te. 436-0494) 
GAIVA, 3570 West Vernor, Detroit 16, Michigan.

Nuosavos krautuvės ir sandėliai Londone.
_ ----- »

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANAS Į USSR

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS
r
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M r. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 
3911 West lllth Street 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef. — CEdarcrest 3-6335 
Vienas blokas nuo kapinių

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC
(LICENSED by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y., IN 7-5522

Siuntinių 
i mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA, 
rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai- 
odos avalynei ir kitų daiktų.
valandos ryto iki 6 valandos vakaro, 

šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.
rt

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku, 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose :
riaušių audinių, taip pat maisto produktų,

Firma - skyriai atidaryti kasdien nuo 9

MŪSŲ SKYRIAI
V.
N. Y.

BROOKLYN, N. 
NEW YORK 3, 
NEWARK, N. J, 
SOUTH RIVER, 
UTICA, N. Y. 
FARMINGDALE, 
PHILAIH.I.PHIA 
ALLENTOWN, PA. 
ROCHESTER 5, N. Y. 
LOS ANGELES 4. CAL. 
CHICAGO 22, ILL. 
BALTTMORE 31, MD. 
BUFFALO 12, NEW YORK 
DETROIT 12, MICH. 
HARTFORD 6, CONN. 
JERSEY CITY. N. J. 
SYRACUSE 7, N. Y., 
CLEVELAND 13, OHIO 
HAMTItAMCR. MICH.
SO. BOSTON, MASS 
TRENTON 10, NEVY JERSEY

N. i.
N. J.
23, PA.

1530 BEDFORD AVĖ.
78 SECOND AVENUE
314 MARKF.T STREET
46 W HITE HILAI) AVENUE
963 BLEECKER STREET 
FREEIVOOD ACRES 
631
126
558
107

W. GIRARD AVENUE 
TH.GHMAN STREET 
HUDSON AVENUE 

. SO. VERMONT AVENUE 
1241 NO. ASHLAND AVENUE 
1900 FLEF.T STREET 
701 FILI.MORE AVENUE 
11601 JOS CAMPAU AVENUE- 
643-47 ALBANY AVENUE
303 GROVE STRF.ET 
1200 SOUTH AVENUE 
1028 KEN1IAVORTH AVENUE 
11339 JOS CAMPAU AVENUE 
396 W. BROADAVAY 
1152 DEUTZ AVENUE

IN 
OR
MI 

CL 
RE

7-6465
4-1540
2-2452
7-6320
2-7476

363-0404 
PO 9-4507 
HE 5-1654 

232-2042 
DU 5-6550 
HU 6-2818
DI
TX 
TO 
(H
HE 
OR 
PR
TO 
AN
EX

2-4240
5-0700
8- 028S
7- 5164
5-6368
5-9746
1- 0696
9- 8980
8- 1120
2- 0306

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA

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

Geriausio* gėlei dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

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

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

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

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO, ILL. Tel. OLympio 2-1003

t
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Onos Krikščiūnienės 70 metų amžiaus sukakties proga

VANDA SRUOGIENE, Aurora, III.

Kiekvieno iš mūsų vyresnės 
kartos lietuvio kelias į mokslą, 
į šviesą nebuvo rožėmis klotas. 
Reikėjo labai didelio noro, pa
siryžimo ir tvirtos valios savo 
tikslui siekti. Nenuostabu, kad 
kiekvieno jaunystės epopėja iš
augino stiprias, ryškias asmeny
bes. Ir Onos Krikščiūnienės gy
venimo kelias gali būti geriau
siu pavyzdžiu.

Susipažinom, berods, pas So
fiją Čiurlionienę 1922 m. Nuo 
to laiko teko dažnai susitikti, 
bendradarbiauti, net drauge iš
gyventi ir džiaugsmo ir skaus
mo valandų. Bet kai reikia 
konkrečiai papasakoti — net 
šiurpas ima, pagalvojus, kaip 
mes iš viso vienas apie kitą ma
žai težinome... Net apie arti
mus asmenis atminty išlieka tik 
migloti, mozaikiniai vaizdai.

Ona Krikščiūnienė yra kilusi 
iš stambių ūkininkų šeimos: tė
vas, Juozas Petrauskas, turėjo 
50 dešimtinių Tyrelkų ūkį, pirk
tą iš Zubovų, apie Šiaulius. Ta
čiau jį daugiausia išnuomoda
vo, pats gi laikėsi tarnybos pas 
Zubovus Šiauliuose, kur Ona ir 
gimė 1895 m. IV. 29.

Petrauskų šeima buvo pat
riarchališka, giliai religinga, 
kaip nemaža tuo laiku būta šei
mų mūsų šventojoje Žemaitijo
je. Dvylika vaikų, iš kurių trys 
mirė vaikystėje, buvo auklėja
mi pagarbumo dvasioje, griež
toje drausmėje, iš mažumės pra
tinami prie darbo, pareigos, at
sakingumo. Dviem vyriausiom 
dukterim, Jadvygai (vėliau iš
tekėjusiai už dr. Nainio) ir 
Onai teko labai anksti rūpintis 
jaunesniaisiais broliais ir sese
rimis, mokyti juos. Kas šven
tadienį visa šeima eidavo į baž
nyčią, o jei liga, ar kokia kita 
svarbi priežastis sutrukdydavo, 
visi kartu meldėsi namie. Tada, 
tarp 11-os ir 12-os valandos vai
kams nevalia buvo žaisti ar kur 
išeiti, visos religinės apeigos 
buvo atliekamos susikaupus, vi
su rimtumu.

Pasiryžimas siekti aukštojo 
mokslo

Motina, Eleonora Jankaitė, 
švietė vaikams darbštumo, sai
kingumo pavyzdžiu, šeimos šir
dis — ji apie save spiesdavo vi
są būrį, švelniu žodžiu ir rūpes
tingu pamokymu palaikydama 
tvarką. Dar senutė (daugiau 
kaip 95 m.) tebėra gyva Lie
tuvoje...

1905 m. Onutė pradėjo eiti į 
Zubovų išlaikomą progimnazijos 
prieklasę, vėliau įstojo į gimna
ziją. Tuo tarpu tėvai patys ūki
ninkavo Tyrelkuose, tėvas kurį 
laiką dirbo Žagarėje, bet 1905 
m. persikėlė į Šiaulius ir apie 
1912 m. nusipirko Salyno dva
rą prie Salantų.

Onai baigus gimnazijos 4 kla
ses, kartą atvykusi pas Petraus
kus S. Čiurlionienė kalbino ją 
stoti į Kauno “Saulės” mokyto
jų kursus. Čia pirmą kartą, vi
sos šeimos nustebimui, tėvo aki
vaizdoje ji pareiškė savo nusi
statymą: į “Saulės” kursus ne
važiuosianti, norinti eiti į gim
naziją, o paskui aukštuosius 
mokslus universitete! Vyresnio
ji sesuo Jadvyga pasekė patari
mu, bet Ona liko Šiauliuose, mo

kėsi gimnazijoj bei ruošė jau
nesniuosius brolius ir seseris į 
gimnaziją, kartu turėdama pri
vačių, jau apmokamų, pamokų. 
Pradžios mokyklos vedimas ir 

matematikos studijavimas 
Pirmasis pasaulinis karas nu

bloškė visą šeimą į Voronežą, 
kur Onutė baigė 8-tą pedagogi
nę klasę imperatorės Marijos 
vardo gimnazijoje. Gyvendama 
lietuvių bendrabuty, per vasarą 
ėjo dviklasės lietuvių mokyklos 
ir bendrabučio vedėjos parei
gas. Moksleivių globėjas kun. 
K. Olšauskis norėjo, kad ji ir 
toliau tą darbą dirbtų, bet jau
noji emancipantė pareiškė siek
sianti aukštojo mokslo. Nepadė
jo nė Olšauskio grasinimai, nei 
tėvo draudimai; savo uždirbtais 
skatikais Onutė nusipirko bilie
tą į Petrapilį ir iškeliavo. Tai 
buvo karo metai, visuotinis pa
krikimas Rusijoje — traukiniai 
perpildyti girtų kariškių — pa
ti kelionė buvo nelengvas ban
dymas jaunai, gražiai mėlyna
kei mergaitei, kurį ji garbingai 
atlaikė. Be cento kišenėje atsi
dūrė Lietuvių Globos komitete, 
kurio pirmininkas kun. Narjaus- 
kas nė klausyti nenorėjo apie 
įsileidimą į bendrabutį, pilną su 
kaupu. Tada Ona ir dar dvi pa
našiai pasiryžusios mergaitės, 
neturėdamos nė kur pernakvo
ti, atsisėdo ir laukė, kol vado
vybės širdis suminkštės. Paga
liau įsileistai į bendrabutį Onu
tei Mažturčių draugija pasiūlė 
vesti pradžios mokyklą. Ten ji 
dirbo pusantrų metų ir kartu 
studijavo matematiką aukštuo
se Bestuževo vardo Moterų kur
suose.

R. K. Susivienijimo 
stipendininkė

1917 m. revoliucijai prasidė
jus, Onutei teko nugirsti, kad 
Romos Katalikų susivienijimas 
Amerikoje skiria šešias stipen
dijas lietuviams eiti aukštuosius 
mokslus Šveicarijoje. Pirmieji 
kandidatai vyrai, išskyrus V. 
Mykolaitį - Putiną, kaip kunigą, 
rusų valdžios nebuvo išleisti iš 
Rusijos. Tada Ona, susižinoju

Ona Krikščiūnienė 1921 m. Friburge, Šveicarijoje, su lietuviais studentais: (iš k. į d. sėdi): K. Pakštas, 
M. Endziulytė-Ruginienė, V. Mykolaitis-Putinas, O. Vosylifitė-Pakštienė, E. Turauskas. Stovi antroje ei
lėje iš k.: kun. P. Abromaitis, Stasys Šalkauskis, U. Urniežiūtė-Starkienė, kun- Iz. Tamošaitis, M. Amb- 
raziejūtė-Kundrotienė, kun. Žilevičius, Ona Petrauskai tė-Krikščiflnienė, P. Jucaitis, kun. J. Navickas. Tre
čioje eilėje stovi iš k.: L. Bistras, Pr. Raulinaitis, K. Ruginis.

si su M. Andziulyte '(vėliau Ru- 
gimene), U. Urnežiūte( vėliau 
Starkiene) paprašė stipendijų
— ir jas visos trys gavo. Prie 
jų dar prisidėjo Em. Ramanaus
kaitė (vėliau Šv. Kazimiero 
kongr. seselė). Pasiryžimas bu
vo didelis, nes net kelionei nei 
viena neturėjo pinigų. Mergai
tės labai nedrąsiai kreipėsi pas 
kun. Vailokaitį, ir buvo nuste
busios, kai šis mielai kiekvienai 
paskolino po 300 rublių.

Tikėdamos, kad Šveicarijoje 
klimatas švelnus, studentės par
davė visus savo šiltus drabu
žius, pagalves, antklodes ir lei
dosi į keilonę — į šaltą Švedi
ją! Karo metu pravažiavimas 
pro Vokietiją nebuvo lengvas
— mūsų drąsuolės prašė leidi
mo, pabrėždamos, kad jos lietu
vaitės, ne rusės. Formalumai 
nusidelsė: Švedijoj teko išgy
venti ištisus 4 mėnesius. Tuo
met Stockholme buvo susispie- 
tęs būrys lietuvių patriotų — 
kun. J. Tumas - Vaižgantas, Fe
licija Bortkevičienė, Aukštuo
lis ir kt. — kiek globoję jaunas 
keliauninkes, bet jos buvo am
bicingos, piniginės pašalpos ne
norėjo imti, nors . savi ištekliai 
greit ištirpo. Teko gyventi pi
giam viešbutėly, valgyti kaskart 
rečiau, pagaliau tik po vieną 
sykį į dieną. Gelbėjo švediška
sis “smorgasbord”, restoranai, 
kur už tą patį atlyginimą gali 
valgyti, kiek nori, tik nevalia 
išsinešti. Kad jėgos būtų sutau
pytos, mergaitės gulėdavo lo
vose po 12 valandų... Bet moks
las nebuvo pamirštas, jos daug 
skaitė, mokėsi kalbų, o vaka
rais, kolonijai susirinkus, klau
sėsi Vaižganto “Pragiedrulių” 
skaitymo, kuriuos jis tuomet 
kaip tik rašė.

Studijos Šveicarijoje
Pagaliau gautas leidimas pra

važiuoti per Vokietiją. Kelionė 
buvo nepaprastai varginga. Prie 
sienos atimtas visas jų maistas, 
pinigų neliko, o ir jų turint, ne 
ką tegalima buvo nusipirkti ka
ro nualintoje ir pakrikusioje Vo
kietijoje, ypač, kad vagono du
rys buvo užrakintos. Ona ir Pu
tinas dar turėjo pinigo dviem 
dienom pietų nusipirkti — tuo 
maistu visa grupė dalijosi. Pa
siekus Miuncheną, išbadėjusius 
studentus sušelpė sumuštiniais 
kažkokios gailestingos vienuo
lės. Po keturių dienų kelionės 
mergaitės atvažiavo į Bazelį 
taip nusilpusios, kad pasitikę 
lietuviai studentai nebegalėjo jų 
prikalbinti eiti į paruoštą pri
ėmimą — jos tik krito į lovą. 
Ypač Onutei ilgai truko, kol at
gavo jėgas.

Priėmimo į universitetą pro
cedūra nusitęsė. Daug rūpinosi 
Šveicarijoje tada studijavęs Sta
sys Šalkauskis, kol pagaliau vi
si įsimatrikuliavo Friburge. Ona 
pradžioje studijavo matematiką, 
tik vėliau perėjo į filosofijos fa
kultetą, kur pagrindiniu dalyku 
paėmė istoriją, o šalutiniais — 
vokiečių literatūrą ir pedagogi
ką.

Apie savo studijų metus po

Ona Krikščiūnienė Vytauto Maželio nuotrauka

nia Krikščiūnienė turėtų pati 
parašyti — jos laiku Šveicari
joje studijavo geras būrys žy
mių lietuvių!
Diplomuotos istorikės pirmasis 

paskyrimas
Baigusi universitetą, su dip

lomu rankose, Onutė grįžo į Lie
tuvą 1922 m. ir tuoj pradėjo 
mokytojauti Šiaulių gimnazijoje.. 
Kiek anksčiau susipažinusi su 
Halėje agronomiją studijavusiu 
Jurgiu Krikščiūnu, ji su juo su
sitiko Šiauliuose. Kaip tik tada 
jis baigė savo bandymus su cuk
riniais runkeliais. Jis įrodė, kad 
runkeliai gali būti sėkmingai 
auginami Lietuvoje. Dėka jo 
ši pramonė buvo mūsų krašte 
įkurta. 1923 m. Ona Petrauskai
tė ištekėjo už Jtlrgio Krikščiū
no. Sutuokė kun. Jarulaitis, 
Kalnalio koplyčioje prie Saly
no.

Skirtingų pasaulėžiūrų darni 
šeima

Susikūrė gan reta to meto 
Lietuvoje šeima, du ryškūs in
dividai skirtingų pasaulėžiūrų 
darniai sugyveno. Jinai nuo pat 
12-os metų amžiaus buvo atei
tininkė ir tokia pasiliko per vi
są savo gyvenimą, jisai — li
beralas, liaudininkų šulas... O. 
Krikščiūnienė su malonumu pri
simena laiką, išgyventą Šiau
liuose, kur jos vyras, 1924 m. 
gavęs Halės universiteto agro
nomijos daktaro laipsnį, dirbo 
apskrities agronomo darbą. In
telektualiniai ir kultūriniai pa
kilioje Šiaulių nuotaikoje už
megzta įdomių draugysčių su 
Sondeckiais, Jasaičiais, Fle- 
džinskiais, o mokytojavimas ir 
vis bręstantis visuomenės dar

bas teikė didelio moralinio pa
tenkinimo.

O. Krikščiūnienė giliai atjau
tė iš kaimo plaukiantį į mies
tus nedrąsų jaunimą, ruošė gau
siai lankomas mandagumo pa
skaitas, pašnekesius.

Ministerio žmonos pareigose
Bet šis ramus gyvenimas bai

gėsi, kai 1926 m. ministeris pir
mininkas M. Sleževičius pakvie
tė žemės ūkio ministerio parei
goms eiti Jurgį Krikščiūną. Te
ko keltis į Kauną ir pasinerti 
naujų žmonių, naujų santykių, 
pareigų ir politinių krizių sū
kury. Šveicarijoje išmokta pran
cūzų kalba labai pravertė ir per 
diplomatų priėmimus ir per ke
liones su vyru į Vakarų Euro
pą. Taip kartą per vieną tarp
tautinį kongresą Prahoje buvo 
progos betarpiškai informuoti 
apie Lietuvą čekų prezidento 
Hachos žmoną ir kitas įtakin
gas kitatautes.

Nuo 1929 m. iki 1939 O. 
Krikščiūnienė dėstė istoriją, pe
dagogiką, pedagogikos ' istoriją 
ir psichologiją Kauno Meno mo
kykloje, kol, susirgusi stipria 
mažakraujyste, kaip ligonė bu
vo atleista į pensiją.

Energinga visuomenininke
Tuo tarpu paaugo vaikai — 

sūnus Gytis ir dukros Danutė 
bei Julija. Rūpestinga motina,
O. Krikščiūnienė tačiau įsitrau
kė į platų visuomenės darbą. 
Čia ji ruošė paskaitas ateitinin
kams, vadovavo jaunimui, pri
klausė Giedros Korp!, bendra
darbiavo su skautėmis, skaitė 
joms paskaitas (nors skautė 
pati niekad nebuvo, bet trem
tyje buvo pakviesta būti Korp! 
Vytis vėliavos krikšto motina), 
buvo aktyvi kelių moterų orga
nizacijų narė. Per ilgus metus 
ji dirbo su Marija Nemeikšaite 
Lietuvos Vaiko draugijoje (1929 
m. buvo pirmininkė, paskui il
gametė vicepirmininkė), vądo- 
vavo Vaikų darželių auklėtojų 
ir motinų kursams, skaitė juose 
paskaitas. Visad karšta femi
nistė, kovotoja dėl moterų tei
sių, parodė daug iniciatyvos 
Aukštųjų mokslų moterų drau
gijos darbe (irgi kurį laiką bu
vo pirmininkė).

O kai vaikai įstojo į taip gra
žiai Jono Barono vadovaujamą 
Kauno III-ją gimnaziją, O. 
Krikščiūnienė gyvai įsijungė į 
Tėvų komitetą, kaip pedagogė 
atstovaudama jį mokytojų ta
rybos posėdžiuose. Čia ilgai ir 
darniai bendradarbiavome. Vi
sur jos šviesus protas, trumpa, 
bet logiška kalba, nuoširdus no
ras kitiems padėti, buvo giliai 
vertinami.

Kultūros ir šalpos darbas 
tremtyje

Antrasis pasaulinis karas, 
okupacijos ir Krikščiūnų šeimai,

Lietuvių gailestingųjų seserų s-gos
15 metų sukaktis

Gegužės 16 d. 10 v. r. Jėzui
tų koplyčioje buvo laikomos ge
dulo Mišios už a. a. mirusias 
ir žuvusias s-gos nares Lietu
voje, Sibire ir JAV. Dalis gail. 
seserų S-gos narių į pamaldas 
atėjo poromis su baltomis uni
formomis. Savo pamoksle kuni
gas tarė atitinkamus žodžius 
apie gail. seserų labai sunkią 
ir daug pasiaukojimo reikalau
jančią profesiją. Solistė gail. se
selė Stasė Pautienienė labai 
jautriai, palydint vargonais 
muz. M. Motekaičiui, pagiedojo 
“Kad širdį tau skausmas...” ir 
kitą giesmę. Reikia pripažinti, 
kad buvo jaudinantis įspūdis, 
matant baltuose rūbuose gail. 
seseris, einančias prie Dievo sta
lo priimti Šv. Komuniją.

Po pamaldų ėjo poromis iš 
koplyčios prie simbolinio žuvu- 
siems už Lietuvos laisvę sava
norių - kūrėjų bei partizanų pa
minklo. Sustojusioms prie pa
minklo S-gos pirmininkė tarė:

“Mielos seselės su šeimomis, 
mes susirinkome prie šio pa
minklo, norėdamos pagerbti žu
vusius savanorius - kūrėjus 
1918—21 m., sukilimo dalyvius 
1940—41 m. ir partizanus - did
vyrius, kovojusius su sau ne
lygiu priešu 1944—1954 m. Mi
nimose kovose yra žuvusių už 
Lietuvos laisvę ir gail. seserų, 
beeinančių savas pareigas, kaip 
savanorės ar partizanės. O taip 
pat ir Chicagoje mirusias: a. a. 
Stasę Gronskienę, Genovaitę 
Strimaitienę ir Jadvygą Vazbie- 
nę. Gerbdamos žuvusių ir miru

Lietuvės gailestingosios seserys Jėzuitų koplyčioje (Chicagoje) pa
maldų metu. V . Noreikos nuotr

Lietuvės gailestingosios seserys prie paminklo žuvusiems Jaunimo 
centro sodelyje, Chicagoje. V- Noreikos nuotr.

kaip ir daugumai lietuvių pat
riotų, sudavė skaudų smūgį. Iš
vargino tremtis, badas, panie
ka, baimė ir netikrumas ateiti
mi, visa tautos tragedija. Lai
kinas sustojimas Hanoverio sri
ties Detmoldo miestely. Ten 
mudviem teko vėl susitikti ir 
kartu dirbti paskubomis organi
zuotuose Vaikų darželių auklė
tojų kursuose. Vėl bandymas 
palaikyti kultūros darbą, pa
skaitos, dėstymas provizoriškai 
sukurtoje lietuvių gimnazijoje. 
Kai dr. Jurgis Krikščiūnas pra
dėjo profesoriauti Pabaltijo uni
versitete Pinneberge, ten persi
kėlė ir jo žmona su vaikais. At
rodė, toje kultūros salelėje ga
lima buvo kiek lengviau atsi
dusti, bet vis tebevargino nepri
tekliai, šaltis, pagaliau, sunki J. 
Krikščiūno liga. Jo mirtis 1947 
m. kovo mėn. buvo labai sun

sių atminimą, prašau padėti bal
tas rožes: sesę Aleksandrą An
drijauskienę __ Kultūros reika
lų vadovę ir sesę Bronę Pivo
riūnienę — sekretorę prie šio 
paminklo. O iš gilumos širdies 
prašydamos Aukščiausiojo su
teikti įnirusiems amžiną ramy
bę, sugiedokime vieną giesmės 
posmą — “Marija, Marija”...

Visos narės su šeimomis ir 
svečiais giedojo... Tik gaila, kad 
matėsi gail. seserų ne unifor
mose ir nuošaliau stovinčių.

Po iškilmių prie paminklo bu
vo bendri pusryčiai su šeimo
mis ir svečiais. Prie gardžiai 
paruošto maisto ir gėlėmis pa
puoštų stalų užkandžiavome ir 
dalinomės įspūdžiais, minėda- 
damos 15 metų sąjungos atsi
kūrimo Chicagoje ir 45 m. s-gos 
įsteigimo Lietuvoje sukaktis.

Vėliau buvo svarstyta kon
certo - baliaus, įvykusio spalio 
mėn. 2 d. Western Bali salėje, 
reikalus. Sudarytos komisijos 
ateities darbams. Reikia pasi
džiaugti, kad narės be atsisaki- 
nėjimų sutiko eiti įvairias pa
reigas. O surinktą pelną buvo 
nutarta paaukoti $1,000 — Put- 
namo seselių vyskupo Matulai
čio vardo statomiems senelių 
namams.

Gail. seserų s-gos darnus dar
bas yra vertas pagarbos. Jos 
pirmos paskyrė $1,000 Lietuvių 
fondui, o ir varge atsidūrusiems 
ir ligos prispaustiems tautie
čiams yra paaukojusios jau ne 
vieną tūkstantį.

A. Vaškienė

kiai šeimos išgyventa. Nemaža 
našlei teko patirti kartumo, kol 
buvo pasiektos JAV.

Bet ir čia pradžia buvo ne
lengva, nors vaikai motiną visą 
laiką globojo, neleido dirbti fi
zinio darbo. Kiek atsipeikėjusi, 
O. Krikščiūnienė įsijungė į trem
ties kultūros ir šalpos darbą: 
dėstė Chicagos aukšt. lituanisti
kos mokykloje, Pedagoginiame 
lituanistikos institute, skaitė vi
sokiomis progomis paskaitas, te
bedirba Balfe, energingai rūpi
nasi Vasario 16-os gimnazijos 
rėmimu, priklauso Giedros 
Korp!, Ateitininkų Sendraugių 
organizacijai, Marijos Taikos 
Karalienės sambūriui.

Tenka tik Onai Kriščiūnienei 
linkėti geros sveikatos ir toli
mesnio sėkmingo darbo visuo
menės gyvenimo bare.


	1965-06-12-PRIEDAS-DRAUGAS 00000001
	1965-06-12-PRIEDAS-DRAUGAS 00000002
	1965-06-12-PRIEDAS-DRAUGAS 00000003
	1965-06-12-PRIEDAS-DRAUGAS 00000004
	1965-06-12-PRIEDAS-DRAUGAS 00000005
	1965-06-12-PRIEDAS-DRAUGAS 00000006
	1965-06-12-PRIEDAS-DRAUGAS 00000007
	1965-06-12-PRIEDAS-DRAUGAS 00000008

