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KAS NETELPA LIGŠIOLINIUOSE KULTŪRINES 
VEIKLOS RĖMUOSE

Didysis koncertas žuvusiems pagerbti Chicagoje
ANT SLENKSČIO

šį pavasarį mačiau ir girdė
jau, gal būt, žymiausią XX amž. 
kompozitorių Igorį Stravinskį: 
83 metų kompozitoriaus fizinės 
jėgos, lazdai pagelbstint, vos 
išneša žmogiškąjį kūną į sceną. 
Ir ten pat girdėjau nuostabiai 
žvalią, nesustingusią ir kūry
bingą jaunatvę. Dvi premjeros 
— Variations ir introitus: T. S. 
Eliot in memoriam — tai kom
pozitoriaus — emigranto kova 
už Vakarų pasaulio idealus ir 
meninę laisvę.

¥
Lietuvių operos stiprumas 

glūdi ne operų pastatymuose, 
o naujų polėkių ir darbo jungi
me. Jeigu kadaise vyrų choras 
būtų sustojęs prie dainos “Au
go kieme klevelis” arba “Vėlia
vos iškeltos plakas”, šiandie jis 
būtų tik užgesęs laužas, save 
užsklendęs senuose prisiminimų 
įspūdžiuose. Tačiau vyrų cho
ras čia nesustojo. Jau pačioje 
pradžioje atsiranda ir Vytauto 
Radžiaus aktyvumas ir naujo 
turinio ieškojimas, ir noras pa
sukti choro likimą dideliais ke
liais. Po 24 operos spektaklių 
operos choras dvasiniai ūgtelė
jo, esmingai pasikeitė, įgijo tam 
tikrą brandumą tolimesniems 
užmojams. Ir štai praeitą sek
madienį, birželio 13 d., operos 
ansamblis su talka suruošė žu
vusiems už Lietuvos laisvę pa
gerbti koncertą, atlikdamas Ver
di “Reąuiem” ir Markaičio kan
tatą “Vilniaus varpai”. Pati idė
ja, 5 tūkstančiai klausytojų, 
apie 200 choristų ir solistų, šim
tinė orkestrantų rodo nepapras
tą vitališkumą, kažką naujo, 
kas negali sutilpti ligšioliniuose 
kultūrinės ir politinės veiklos 
rėmuose.

Reąuiem

Verdi užima ypatingą vietą 
mūsų muzikinėje kultūroje. Ver
di pradeda pirmąjį Kauno ir 
išeivijos operos spektaklį. Othel- 
lo — Kauno operos žydėjimas, 
Reąuiem — gilus žuvusiųjų pri
siminimas, žmogaus drama — 
išpuošta religiniais motyvais ir 
kupina prieštaravimų. Iš vienos 
pusės — išdidus maištingumas, 
iš kitos — pasirodo susirūpini
mo šešėliai. Iš vienos pusės — 
tamsa, teroras, iš kitos — nuo
lanki malda ir pasitikėjimas 
Dievu. Trumpai tariant, Re- 
ąuiem yra veikalas, kuris gali 
atlikėjus iškelti, bet gali juos 
ir sužlugdyti.
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BALYS CHOMSKIS

“Reąuiem” išpildyti buvo su
organizuota didelės jėgos; Chi
cagos simfonijos orkestras, su
dėtinis choras (operos, Alice 
Stephens, Vyčių, Tėviškės lietu
vių evangelikų) ir mūsų geriau
si solistai. Dirigentas Aleksand
ras Kučiūnas kaip visuomet il
gai ir kruopščiai ruošėsi, kad 
viską, kas yra partitūroje, kuo 
geriausiai išverstų į garsą. Jis, 
kaip dirigentas, moderniško tipo
— paprastas, aiškus ir “daly
kiškas”. Jo dirigavimo maniera
— be vaidinimo ir patoso — 
kai kam gali sudaryti įspūdį, 
kad dirigentas yra šaltas, racio
nalus. Antra vertus, apsaugok, 
Viešpatie, nuo tokio dirigento, 
kurio širdis plaka ne krūtinėje, 
bet rankovėje. Kučiūnui muzi
ka yra muzika, o autorius yra 
viskas savo kūryboje.

Aleksandras KuClūnas veda 
Reąuiem laisvai, su ryškiais 
dramatiniais ir religiniais kont
rastais, iškeldamas dvasinius vei 
kalo prieštaravimus. Viskas ei
na sklandžiai, išskyrus kai ku
riuos neryškius įstojimus “Dies 
irae”, ir baigiasi valingu ritmu 
fugoje “Libera me”. Nekalbant 
apie orkestrą, ypač dėmesio 
ir pagarbos vertas choras: dis
ciplinuotas, muzikaliai lankstus, 
stiprus tone ir meniškai išraiš
kingas pilna to žodžio prasme.

Solistams nevisiems vienodai 
sekėsi, nors skolingi “Reąuiem” 
neliko. Penketą tūkstančių tal
pinanti salė turėjo taip pat di
delės įtakos į solistų nuotaikas. 
Geriausiai pasirodė Dana Stan- 
kaitytė ir Aldona Stempužienė. 
Jos viena kitą papildė ir puikiai 
pravedė duetinius epizodus “Re- 
cordare” ir “Agnus Dei”. Atro

Jungtinis Chicagos lietuvių choras, Chicagos simfoninis orkestras, solistai ir dirigentas Aleksandras Kučiūnas didžiojo koncerto žuvusiems 
pagerbti metu Chicagos Airio Crown teatre birželio mėn. 13 d. Nuotrauka V. Noreikos

do, kad Stankaitytė po “Aidos” 
dar labiau įsigyvena į Verdi me
lodijos charakterį. “Libera me” 
dalyje suskamba gilus tikėjimo 
ilgesys ir atgaila. Stempužienė 
išnaudoja visas mezzosoprano 
partijos savybes, kiekvieną fra
zę, kiekvieną gaidą. Jos balsas 
skamba tai dramatiškai - gra
sinančiai, tai lyriškai — atlai
džiai (Liber scriptus).

Stasys Baras yra dramatinių 
charakterių dainininkas. Ten, 
kur nėr didžiųjų aistrų, ten nėr 
ra ir Baro. Tikram dramatiniam 
tenorui dainuoti lyrinę frazę, 
nors ir su dramatiniu atspalviu, 
yra sunku. Todėl nenuostabu, 
kad Baras “Reąuiem” nebuvo 
toks, koks būdavo visose ope
rose.

Jonas Vaznelis dainavo pui
kiai, ir jo interpretacija (Tūba 
mirum ir Confutatis) — labai 
efektinga, bet ne visi galėjo iš
girsti to bosiško “monumenta
lumo”.

Vilniaus varpai
Bruno Markaičio simfoninė 

kantata “Vilniaus varpai”, kaip 
rašo informaciniame leidiny 
kompozitorius Vladas Jakubė- 
nas, yra “rimtas, iškilmingas 
kūrinys, aukštos kompozicinės 
technikos, profesinio lygio”. Ka
zio Bradūno kantatai parašyta 
“libreto” poezija yra daugia
sluoksnė, kaip didžiulis fonta
nas, kur kiekvienas motyvas, 
kiekvienas posmas ištrykšta 
naujomis spalvomis, naujais 
niuansais. Ką daro kompozito
rius su poeto žodžiu? Žodį jis 
palieka poetui, o paima tik po
ezijos nuotaiką ir išreiškia ją 
melodija, ritmu ir harmonija. 
Operos libreto kamuoja kompo
zitorių, kantatoje kompozitorius 
gali įgelti poetui į širdį: štai ta
vo poezijos griaučiai.

Bruno Markaitis yra laimin-

gas kompozitorius. Jo kompozi
cijos suranda atlikėjus net ame
rikiečių tarpe. O ši kantata yra 
iš viso bene pirmasis toks lie
tuviškasis kūrinys, atliktas su 
taip galingu orkestru ir choru.

Klausant “Vilniaus varpų”, 
kyla įdomus įspūdis: kantata 
— visai originali, bet joje at
spindi folkloras, Gruodžio di
namiškumas ir Banaičio roman
tika. Kantatos finalas pamažu 
dinamiškai auga. Ir būtų buvę 
gerai, jeigu jis, pasiekęs kulmi
naciją, nutrūktų be jokios pau
zės, be aiškaus taško pastaty
mo.

Aleksandras Kučiūnas labai 

i ■' s S-J5 t '

fe; '

rimtai rūpinosi “Vilniaus var
pų” premjera ir ją meniškai 
pravedė. Choras ir solistai: Pru- 
dencija Bičkienė, Alvina Gied
raitienė, Algirdas Brazis galėjo 
tikrai sušildyti lietuvių širdis.

Kas toliau?

Nutilus paskutiniems “Re
ąuiem” ir “Vilniaus varpų” 
akordams, pasijutau esąs teat
re. Išėjęs iš teatro, negalėjau 
svarstyti, kas labiausiai patiko 
“Reąuiem” ar “Varpai”, choras 
ar solistai. Vien tik gailuma už
liejo širdį: kodėl tik šiandie pri
simename savo herojus.

Vytaute Radžiau, kas toliau?

Dar dvi savaitės, ir Toronte 
rinksis ateitininkai savo sep
tintajam kongresui. Šiuo są
skrydžiu norima parodyti atei
tininkų gyvybę ir atvirumą gy
venimui. Tai pabrėžiama ir 
kongreso šūkiu: “Atvirybė lai
kui, ištikimybė idealui”, ir 
kongreso paskaitose, kurias 
skaitys dr. J. Girnius ir dr. A. 
Sužiedėlis. Atvirumo tema bus 
nagrinėjama ir simpoziume, 
kurį praves dr. K. Keblys.

Atvirumo klausimas yra 
svarbus ne vien ateitininkams, 
bet ir visai mūsų bendruome
nei, — su kiekvieneriais metais 
jis darysis opesnis. Čia taip, 
kaip kelionėj: jei trumpam iš 
namų išvažiuoji, užtenka pasi-- 
imti maisto iš namų, bet ilgoj 
kelionėj jo nepakanka. Mūsų 
kelionė darosi ilgesnė, negu 
kas nors prieš dvidešimt pen
kerius metus būtų galėjęs ti
kėti. Su kiekvieneriais metais 
darosi vis labiau retoriška kal
bėti apie šį krštą kaip svetimą, 
nes mūsų dauguma jau pusę 
savo gyvenimo čia praleidome. 
Sunku kalbėti ir apie svetimą 
kultūrą, nes joje esi išaugęs, 
jos esi ir toliau maitinamas. 
Ta prasme atvirumas nėra nau
jos galimybės pristatymas, o

Poezijos ir poetikos enciklopedija 
apie lietuviu poezija

ENCYCLOPEDIA OF POETRY 
AND POETUS. Edited by Alex 
Preminger. Frank J. Warnke and 
O. B. Hardison, Jr., Associate Edi- 
tors. Princeton, New Jersey, Prin- 
ceton University Press 1965.

Tik neseniai anglų kalba išė
jusi ši poezijos ir poetikos encik
lopedija yra tikrai sunkaus ir 
kruopštaus mokslinio darbo vai
sius. Viskas telpa viename 906 
psl. didelio formato tome. Tai 
nėra kokia nors pavardinę nuo 
A iki Z pasaulio poetų enciklo
pedija, o poetikos terminų, kryp
čių ir įvairių, su poezija susietų 
sąvokų bei atskirų tautų poezi
jos aprašai, aiškinimai ir kt. Sa
kysim, enciklopedijos A raidės 
skyriuje tuoj pat randame ak- 
meizmo aptarimą, akrostiko aiš
kinimą ir jo istoriją, albanų po
ezijos istorinę raidą, jos būdin- 
gumus ir ryškiųjų jos atstovų 
pavardes, amerikiečių poeziją, 
aliteraciją, anapestą ir t. t. Lei
dinys parengtas, sutelkiant 
daug kompetentingų bendradar
bių, kurių sąrašas užima dau
giau kaip keturis smulkaus rai
dyno puslapius. Vartant enci
klopedijos lapus, akis neužkliū
va už kokių netikslumų, pavar
džių iškraipymų bei korektū
ros klaidų. Visur jaučiamas ne
paprastas objektyvumas ir 
mokslinio darbo rimtis. Paties 
leidinio kaina $25.00.

Mums čia įdomu, kad lietu
vių poezijai enciklopedijoje skir
ta palyginti nemažai vietos: be
veik du puslapiai, kur tekstas 
surinktas dviem skiltim gana 
smulkiu raidynu. Lietuvių poe
zijos aptarime visų pirma daug 
skirta vietos mūsų liaudies dai- 

jau faktas: reikia, kad jis bū
tų sąmoningas. Mes nebegali
me būti suskilę žmonės, nuola
tiniai balansuotojai: tiek lietu
viškiems interesams, nedau
giau kitokiems rūpesčiams.

Mes pradedam tolti vienas 
nuo kito, nes vis rečiau ir re
čiau prasmingą gyvenimą ran
dame sekmadienį, kada mes 
esame lietuviai. Mūsų bendruo
menės gyvenimas darosi vis la
biau ritualizuotas: susirenka
me pasiklausyti to, ką jau 
anksčiau girdėjome. Mūsų vi
suomeniniame, kultūriniame ir 
aplamai kūrybiniame gyveni
me trūksta naujų minčių — 
gal dėl to, kad naujumoje ne
retai matome tik pavojų. Iš 
tikrųjų, pavojus yra sustingi
me — mes nė nepajusime, kaip 
mūsų tarpusavio ryšiai pra
dės aižėti. Bendruomenę su
kuria prasmingi ryšiai — jei 
mes susitiksim tik ceremonialo 
žestams, mūsų visuomenė mirs 
nuo ilgo žiovulio.

Kongreso svarstymai apie 
atvirumą^tikimės, bus dar vie
nas akstinas mūsų krikščioniš
kojo visuomeninio ir kultūri
nio gyvenimo atsinaujinimui.

A. A.

moms, pažymint jų temų bei po
etinių priemonių pobūdį, duo
dant jomis susidomėjimo ir jų 
rinkimo istoriją. Nepamiršta pa
minėti ir užrašytųjų dainų gau
sa: 200,000.

Individualiosios mūsų poezi
jos raidoje nuo Mažvydo reli
ginių giesmių vertimų per Do
nelaitį, Strazdą, Baranauską, 
Maironį ateinama iki 20 am
žiaus. Toliau vienu kitu konden
suotu sakiniu pristatomi V. My
kolaitis - Putinas, B. Sruoga, 
J. Baltrušaitis, Faustas Kirša,

(Nukelta i 2 pusi.)

Algimantas Jokūbaitis Malda
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TĖVAI, BENDRUOMENĖ
IR ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA

PRANEŠIMAS L. B. SUVAŽIA VIME BALTI.V1OK F. J E 1965.V.I

G. MAČIŪNIENE

Poezijos ir poetikos enciklopedija

Savo trumpame pranešime, 
neįrodinėdama šeštadieninės mo 
kyklos svarbos, kuri mums vi
siems yra labai aiški, noriu tik 
pasidalinti keliomis mintimis 
vienu pagrindiniu klausimu, bū
tent, kas turi išlaikyti lietuviš
ką mokyklą: ar tik tėvai, ar 
taip pat ir visa bendruomenė. 
Tiesa, ir tas klausimas daug 
abejonių mums nekeltų. Betgi 
praktiniame gyvenime nuolat 
tenka susidurti su įvairiais tos 
problemos atžvilgiais. Tada ir 
atsiranda nuomonių įvairavimo, 
o kartais nei ir prieštaravimų.

Suprantama, kad mokyklos 
visų pirma yra pačių tėvų rei
kalas. Juk jei jie neleis savo 
vaikų, tai tos šeštadieninės mo
kyklos ir nebus. Tad pirmieji 
mokyklos pageidavimai ir ski
riami tėvams.

1) Reikia, kad kuo daugiau 
vaikų lankytų šeštadieninę mo
kyklą. Tai svarbu ne tik dides
niam jaunosios kartos lietuviš
kumui, bet ir pačios mokyklos 
sėkmingesniam darbui. Kai mo
kinių maža, mokytojui tenka 
dirbti su dviem ar net ir su 
daugiau skyrių. Tokiomis są
lygomis mokytojo darbo rezul
tatai savaime darosi mažesni, 
kaip kad turėtų ir galėtų būti.

2) Tėvai turi įkvėpti vaikams 
mintį, kad šeštadieninė mokyk
la yra jiems būtina, kad jie ne
žiūrėtų į ją kaip į kažką antra
eilio ir nereikalingo, kad negali 
ir jokio klausimo būti dėl jos 
nelankymo. Žinoma, tai ir pa
čius tėvus įpareigoja. Vaikai 
tuojau pajus, jei tėvai veš juos 
mokyklon, neslėpdami savo ne
noro ar raukydamies’ dėl gaišto, 
nuovargio ir kitų neesminių 
kliūčių. Aišku, vaikams malo
niau pabūti laisviems ir pažais
ti, negu važiuoti mokyklon, ku
rios šeštadieniais nereikia jų 
draugams amerikonukams. Ypač 
svarbu nepraleidinėti pamokų 
dėl kokių antraeilių priežasčių, 
kaip dėl tokių priežasčių nepra- 
leidinėjama kasdienė angliškoji 
mokykla.

3) Tėvai turi ir patys akty
viai prisidėti prie savo vaikų 
lietuviško mokymo. Juk mokyk
los darbo valandų tiek maža. 
Be to, ne vienas šeštadienis dar 
praleidžiamas ar tai dėl žiemos 
šalčių ir sniego, ar dėl ligos ar 
ir dėl kitų būtinų priežasčių. 
Tad ir tėvai turi namie su vai
kais paskaityti lietuvišką kny
gą, pasikalbėti įvairiomis temo
mis ir tuo didinti vaikų ribotą 
lietuvišką žodyną, papasakoti 
apie Lietuvą ir lietuvių reika
lus šiame krašte, nuvykti su 
vaikais į jiems tinkamus lietu
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Apie kiekybę ir kokybę ateitininkuose

Ryšium su artėjančiu ateitinin- 
kijos kongresu liepos 3-4 d. Toron
te, Kanadoje, baigiant paskuti
niuosius jo pasiruošimus, ir spau
doje ir šiaip pokalbiuose susidu
riame su balsais, svarstančiais atei 
tininkų veiklos metodus ir kryp
tis nūdieninėse sąlygose. Kartais 
pačių ateitininkų tarpe įvairios nuo 
tnonės vienu ar kitu atžvilgiu čia 
susikryžiuoja, šitai tačiau vargu 
ar reiškia kokią nors ateitininkijos 
organizacinę ar dvasinę krizę. Ma
nytume, kad tai kaip tik žymi or- 
gaizacijos nesustabarėjimą, bet ieš
kojimą prasmingiausio kelio sa
vam laike, pasikeitusiose ir tebesi- 
keičiančiose sąlygose.

Jau daugiau kaip pusšimtis metų 
ateitinnkijai kaip tik yra labai bū
dingas svarbiausių to ar kito meto 
problemų pajutimas. pasukimas 
veiklos į tą plotmę, kurioje religi
nės bei tautinės ugnies gyvena
majame laike labiausia trūksta. 
Mūsoji dabartis ateitininkams 
taipgi pateikia spręsti gana ne
lengvų klausimų, liečiančių ne tik

viškus parengimus ir t. t. La
bai naudinga šiuo atžvilgiu yra 
L. Dambriūno knygelė “Lietu
viškas auklėjimas šeimoje” 
(1964). Ypač kad ji trumpa, 
konkreti, duodanti daug vertin
gų sugestijų tėvams ir neturin
ti eilinį skaitytoją atbaidančių 
ilgų patriotinių išvedžiojimų. 
Toji knygelė turi būti labai re
komenduojama visiems mokyk
linio amžiaus vaikų tėvams.

Tiesa, keliant reikalą, kad tė
vai aktyviai prisidėtų prie vai
kų lietuviško mokymo, gali kai 
kam kilti mintis, kad šeštadie
ninė mokykla mažai, o gal ir iš 
viso tada nebereikalinga. Betgi 
mokykloje vaikas ras daug to, 
ko neturės, su tėvais lietuviškai 
namie tesimokydamas. Būtent, 
mokykla duoda gerą progą lie
tuviukams bendrauti, užmegzti 
artimesnę draugystę; be to, čia j 
jie dainuos lietuviškas dainas 
chore, šoks tautinius šokius, da
lyvaus mokyklos lietuviškų pa
rengimų programose. Visa tai la 
bai svarbi tautinio auklėjimo 
priemonė. Pagaliau, mokytojo 
mokykloje užduodamieji darbai 
vaikams atrodo kažkaip svar
besni, kaip kad mokymasis su 
tėvais namie.

4) Tėvai turi aktyviai rūpin
tis ir pačios mokyklos išlaiky
mu. Yra, deja, nemaža tėvų da
lis, kurie laiko savo pareigą at
liktą ir savo patriotinį nuopelną 
pakankamą, kad jie atveža sa
vo vaikus mokyklon, o pačia 
mokykla tegul jau kiti rūpinas. 
Tas nelemtas ir bendruomeni
niame gyvenime mums, deja, 
gerai pažįstamas dėsnis — “te
gul jau kiti kas rūpinas ir dir
ba”, — yra itin žalingas mo
kyklos veiklai. Kai iš didesnio 
tėvų skaičiaus tik keli ar kiek 
daugiau nuolat turi savo darbą 
ir jėgas skirti mokyklos palai
kymui, jos parengimams ir t. 
t., ilgainiui jų jėgos ir kantry
bė ima išsekti.,

Priminėm tėvams jų pareigas 
šeštadieninės mokyklos atžvil
giu. Būtų tačiau didelė klaida, 
netgi tiesiog visuomeninis nu
sikaltimas tvirtinti, kad lietu
viškoji mokykla yra tik moki
nių tėvų; o ne drauge ir visos 
mūsų bendruomenės reikalas. 
Tiesa, viešumoje tokie teigimai 
vengiami, betgi privačiuose po
kalbiuose, o dar labiau — tai 
mūsų visuomenės praktiškoje 
laikysenoje tokios pažiūros ne 
kartą ir labai išryškėja. Galvo
sena čia yra elementariai pa
prasta; mokykla juk skiriama 
vaikams; taigi, kas turi vaikų, 
o ypač tie, kurie juos leidžia 
šeštadieninėn mokyklon, tegul

pačios organizacijos, bet ir visos 
mūsų tautos šviesią ir kūrybingą 
ateitį.

Šia prasme įdomius prieškongre- 
sinius svarstymus “Tėviškes Žibu
rių birželio 10 d., nr 23 pateikia dr. 
Jonas Grinius. Savo straipsnyje, 
užvardintame “Kiekybė ir koky
bė”, jis kaip tik iškelia mūsų kata
likiškosios šviesuomenės sustiprin
tą angažavimąsi kultūriniam ir kū
rybiniam darbui. Dr. Jono Griniaus 
sugestija čia ir būtų nepasimesti 
masėje ir nesusižavėti skaičiais, 
bet, neužsiskleidžiant tik savuotė- 
je, nertis į platesnius intelektuali
nius ir avangardinius užmojus.

Turėdamas šitai mintyje, auto
rius, be kita ko, rašo:

“Sutelkiant visą dėmesį į bran
desni intelektualinį jaunimą, gal 
daugiau pavyktų išauginti lietuvių 
tautai rinktinių asmenybių, be ku
rių smuks lietuvių kultūrinis lygis 
išeivijoj ir nebus sukrauta kapita
lo būsimai laisvai Lietuvai.

Ieškant priežasčių, kodėl yra su
mažėjęs ateitininkų dėmesys kul

Kai nauja lietuviška knyga atklysta... Nuotr. Vyt. Maželio

sau ja ir rūpinasi. Panašiai, 
kaip niekas kitas, o patys tėvai 
rūpinasi savo vaikų valgiu, ap
ranga ir apskritai visu auklėji
mu. Bet kaip kiekviena valsty
bė labai rūpinasi jaunosios kar
tos švietimu, taip ir mūsų jau
nimo lietuviškasis švietimas yra 
tiesiog gyvybinis mūsų bend
ruomenės reikalas. Jeigu, žino
ma, nenorime, kad lietuviškoji 
sąmoninga bendruomenė baig
tųsi drauge su mumis.

Reikia pripažinti, kad šešta
dieninė mokykla tokios para
mos, ypač moralinės, nemaža 
patiria iš organizuotosios bend
ruomenės. Yra centrinė švieti
mo taryba, parengtos mokslo 
programos, leidžiami vadovėliai, 
kartais sukviečiami mokytojų 
suvažiavimai - pasitarimai ir t. 
t. Ir tikrai, šeštadieninės mokyk
los mokytojas pasijunta kažkaip 
stipresnis savo darbe, kai žino 
esąs dalis gana plačios ir orga
nizuotos lietuviškų mokyklų sis
temos. Tad nemalonu yra skai
tyti spaudoje polemiką, kilusią 
dėl to, kad viena mokykla ne
norėjo laikytis nustatytos tvar
kos ir lyg griovė pasitikėjimą 
mūsų lietuviško švietimo siste
ma.

Rodoma susirūpinimo šešta
dienine mokykla ir vietos bend
ruomenės apylinkėse. Pvz., pa
menu, kai prieš šešerius metus 
pradėjau dirbti Philadelphijos 
šeštadieninėje mokykloje, ji bu
vo be aiškių programų, be nu

tūrinei kūrybai, vieną jų būtų 
galima rasti konservatyvioj krikš
čionybėj, kuri vyrauja Amerikos 
kontinento katalikuose. Kai Lie
tuvoj šviesuolio kultūrinis aktyvu
mas ir .jo kūrybos reikšmė buvo 
aiški 10-15 metų prieš Katalikiško
sios Akcijos paskelbimą, tai Ame
rikos kontinente net 30 metų po 
to paskelbimo kataliko šviesuolio 
uždaviniai pasilieka daugiau ar 
mažinau rūkuose. Todėl nenuosta
bu, kad kai kurie dvasios vadai 
(kunigai) Amerikoj ateitininkus 
ne kartą nori suprasti kaip vieną 
religinių brolijų, kuriose kuriančio 
asmens iniciatyvos mažai tereikia. 
Tuo tarpu šalia religijos ateitinin
kams didelės reikšmės turi kultū
rinė kūryba įvairioms sritims. Juk 
iš penkių ateitininkų principų net 
trys (inteligentiškumas, visuome
niškumas, šeimyniškumas) nurodo 
į kultūrinę veiklą, kuri reikalinga 
asmenims, tautai ir Bažnyčiai.

Atrodo, šiandien visiems turėtų 
būti aišku, kad pasaulietis šviesuo
lis negali kitaip veikti į aplinkinį 
sekuliarizuotą pasaulį, kaip tik per 
kultūrinę kūrybą. Dėl to jis turi 
lenktyniauti su visokiais skepti
kais, reliatyvistais ir ateistais. Bet 
kaip jis gali tose lenktynėse lai

statyto mokslo metų skaičiaus 
ir, pasakytume, bevardė; šiaip 
jau lietuvių šeštadieninė mo
kykla prie vienos parapijos, ir 
tiek. Vienas iš pirmųjų rūpesčių 
buvo mokyklos pavadinimas — 
Philadelphijos Lietuvių bendruo
menės šeštadienine mokykla. Iš 
pradžių toli gražu ne visi tam 
pritarė. Daug kas vėlgi nė dė
mesio į tai neatkreipė. Netgi pa
ti LB apylinkės valdyba buvo 
gana abejinga tokiam mokyk
los, pasakytume, “subendruome- 
ninimui”. Ilgainiui dalykai aiš
kiai 'gerėjo. Ir štai šiemet vi
suotinis metinis bendruomenės 
susirinkimas jau nutarė, kad 
šeštadieninės mokyklos atstovas 
įjungiamas pilnateisiu nariu 
apylinkės valdybon.

Neabejoju, kad ir kitose vie
tovėse šeštadieninė mokykla ta
po vienu iš svarbiausių mūsų 
bendruomenės reikalų. Toliau 
pateiksiu keletą lietuviškosios 
mokyklos pageidavimų bendruo
menei.

1) Jau buvau minėjus, kad 
labai svarbu padidinti mokinių 
skaičių šeštadieninėse mokyklo
se. Vienų mokytojų balso čia 
per maža. Ir bendruomenės tu
rėtų daugiau susirūpinti atitin
kama propaganda. Tam geriau 
šia būtų skirti visą rugsėjo mė
nesį, nes tada kaip tik pradeda
mi mokslo metai. Žinoma, kai 
kurių tėvų, deja, jau nepaveiks 
jokie įtikinėjimai. Betgi yra ne-

(Nukelta į 5 psl.)

mėti, t. y atsistoti priešaky vienoj 
ar kitoj kultūros srity, jeigu jo ti
kėjimo bei idėjos broliai jo talentu 
nesidomėjo ir to talento nepadėjo 
išvystyti iki aukšto laipsnio? To
dėl ir atsitinka tokių kuriozų, kad 
savo poezijoj ateitininkas kartais 
ima imituoti žinomą ateistinį auto
rių. Jis tai daro ne iš blogos valios, 
bet todėl, kad draugai ateitininkai 
jo kūryba nesidomi ir nėra kompe- 
tetingi nuodyti klaidą. Kad šitokių 
arba pan®7 reiškinių nebūtų, šie
metinis Ateitininkų kongresas tu
rėtų pasisakyti dėl kultūros reikš
mės tautai ir Bažnyčiai”.

Ir po šios, straipsnyje ypač pa
brėžiamos, kultūrinio gajumo te
mos, palietęs dar būtiną reikalą 
labiau ateitininkijai angažuotis ir 
visuomeninėje lietuviškos bendruo 
menės veikloje, dr. Jonas Grinius 
savo mintis baigia tokia išvada:

“Žinant didelį ateitininkų įnašą 
į viešąjį lietuvių ir Lietuvos gyve
nimą, norėtųsi, kad šitoks įnašas 
nemažėtų nei dabar, nei ateity. 
Tam galėtų pasitarnauti šiemeti
nis Ateitininkų Federacijos kong
resas Toronte, jei jis susitelktų 
prie tokių klausimų, kuriuose pir
menybė skiriama “ne tiek kieky
bei, kiek kokybei.”

(Atkelta iš 1 psl.)
Kazys Binkis ir nepriklausomy
bės laikmečio užaugintas der
lius — Jonas Aistis, Bernardas 
Brazdžionis, Antanas Miškinis, 
Salomėja Nėris, pavardes suma
niai jungiant su krypčių, laiko 
nuotaikų bei kartų spalvomis. 
Čia priduriamas ir anksti žuvęs 
Vytautas Mačernis, kaip slenks
tis į pokario kartos poetinį žodį.

Gi pokario dvidešimtmečio 
lietuvių poezijos situacija pri
statoma kaip schizma, perskė
lusi tolimesnę poezijos raidą 
pusiau. Vienoks jos vystymasis 
yra okupuotame krašte, kitoks 
laisvajame pasaulyje, daugiau- 
isia Amerikos Jungtinėse Valsty- 

ėse. Anot enciklopedijos, Lie
tuvoje poeziją dabar užgožia 
viską paraduojantis socialisti
nis realizmas. Vieni poetai ten, 
kaip Liudas Gira ir Salomėja 
Nėris, tapo sovietinio režimo 
panegirikais, kiti, kaip V. My
kolaitis - Putinas, A. Miškinis, 
dirba mažiau prisitaikindami. 
Iš jaunesniųjų suminimi E. Mie
želaitis, A. Baltakis, Just. Mar
cinkevičius.

Laisvojo pasaulio lietuvių po
ezija aptariama, kaip išlaikanti 
nepriklausomos Lietuvos poezi
jos dvasios ir tradicijos tęsti
numą, įjungiant jon ir aplamai 
nūdieninių vakarietiškosios po
ezijos apraiškų. Iš tų laisvųjų 
mūsų poetų suminėti J. Aistis, 
B. Brazdžionis ir F. Kirša, “to
liau einą ankstesniu savo kū
rybos keliu”, o H. Radauskas 
pristatomas kaip “išsivystęs į 
pirmaeilį modernaus idiomo ir 
klasikinės formos poetą”. Iš 
jaunesniųjų, jau subrendusių 
svetur suminėti K. Bradūnas, 
kaip “gimtosios žemės bardas”, 
A. Nyka - Niliūnas, kaip “gi
laus filosofinio mąstymo egzis
tencialistas” ir H. Nagys — 
“apimąs jausminį ekspresioniz
mą ir neoromantizmą”.

Kai visoje eilėje ankstesnių 
panašių leidinių, enciklopedijų

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezlstas

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

(Arch Supports) ir t. t.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. OSrd St, Chicago 29. UI.

Tel. PRospect 0-5084 
Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštad. 8-1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest OSrd Street 
Vai.: kasdien 16—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

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

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

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

Ofisas 8148 West OSrd Street 
TeL: PRospect 8-1717 

Resld.: 8241 West 60th Place 
Tel.: REpublic *-7808 

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West OSrd street 
Kampas 68-čloa ir California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 470-4042

Rezid. teL WAlbrook 0-8048

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

TeL 695-0533 — Elgin 
425 No Liberty Street, 

Ronte 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

TeL ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 
antr., penkt. 1-5, treč. ir šešt tik 
susitarus.
Tel. Ofiso HE 4-5758; rez. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija 
2751 VVest 51st Street 

Valandos: pirm., antr., ketvirt 2-9, 
vai., penktad. 16 v. r. iki 9 v. v., 
šeštad. 10 v. r. 1M 1 v. popiet Li
gonius priima pagal susitarimą. 

bei literatūros istorijų svetimo
mis kalbomis lietuvių literatū
rai skirtose skiltyse neretai re
gime suminėtą tik vieną kitą 
mūsų senosios literatūros atsto
vą, kai viskas jau užbaigiama 
kokiu Baranausku ir “Aušros” 
bei tautinio atgimimo laikais, 
pateikiant dargi iškraipytas pa
vardes bei pažeriant aibes kito
kių netikslumų, tai šioje “Poe
zijos ir poetikos enciklopedijo
je” lietuviškoji medžiaga pareng 
ta be jokio atkištinio bruožo, 
labai nuosekliai, kondensuotai, 
-et taikliai, viską aptariant ir

Ofiso 735-4477; Rez. PR 8-6280
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBfi — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BLDG 

6449 So. Pnlalskl Road 
Valandos (intrftl BiiaitariTnn

Rez. GI 8-0878

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670. 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001

Ofiso HE 4-1414, RCz. RE 7-8887

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija Ir moterų Ilgo* 
2454 West 71 st Street

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

Šešt. 12—8 v. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta
Ofiso tel. PR 8-2220 

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

J O K š A 
GYDYTOJA IR CHIRURGE

VAIKŲ LIGOS
2656 West «Srd Street

Pirm., antrad., ketvirt. tr 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 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVest Marųuette Road
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. naga 
susitarimą, Išskyrus trečiadienius, už 
daryta.
Ofiso ir buto tel. OLympio 2-1881

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. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

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

2—4 ir 6—9 Ir pa?a.l susitarimu
Tel. RFJtance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas;

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8925 VVest 59th Street

Vai.: Plrmad., antrad.. ketvlrtad. ir 
penktad. nuo 12—4 p. .p., 6:80—8:80 
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta.
Tel. ofiso Ir buto Olympic 1-4159

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGŲ 
SPECIAI.ISTK 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

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

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

Ofiso PR 8-7778, Rez. PR 0-4782
DR. A. MACIŪNAS

CHIRURGAS
2858 VVest 63 str.

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

Priiminėja tik susitarus.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe — vidaus ligos 
2454 VVest 7lst Street 

(7los ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v 
Šešt. 9 y. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta.

i mūsų poezijos raidą pasauliui 
pristatant nuo pirmapradžių 
liaudies dainų ligi mūsų pačių 
gyvenamosios dienos.

Už visą tą mokslinio kruopšs 
tumo atidumą gero žodžio ver

žti ir šios, tokios specialios, en
ciklopedijos leidėjai ir lietuviš
kosios medžiagos paruošė jai: 
prof. Williain Kleesman Mat- 
thews, rusų kalbos ir literatū
ros profesorius bei Rytų Euro
pos studijų vadovas Londono 
universitete, ir mūsiškis dr. 
Kostas Ostrauskas, dramatur
gas, literatūros istorikas, muzi-r 
kologas, muzikos skyriaus vedė-' 
jas Pennsylvanijos universiteto 
bibliotekoje, Philadelphijoje.

K. Priešpylis

0R. JULIJA MOKSTAVIčlUf
GYDYTOJA IR CHMU’^' 

VIDAUS LIGOS
KH48 S Michigan, Chicago 28, III 

Telef. ofltto: PUUman 5-«7«r 
Namu: BEverly 8-8946

Prlšm va.1.: kasdien 6-8 v v šešt 
1-8 p. p. Ir treč uždaryta.

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

Diagnostika ir Vidaus IJgos 
Monroe Building, Kulte 709 
104 South Michigan Avenue 
Valandos susitarus telefonu.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC VIDAUS LIGOS 

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

Ofiso telefonas — CL 4-2121
DR. AL. RAČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4307 Soutb Kedzie Avenue 

Tik pirmadieniais ir ketvirtadieniai* 
VAL.. nuo 2 iki 7 vai. vak.

Aptarnauja tik senuolius pacientus 
___ Naujų nebepriima.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC ORTHOPEDINE8 LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais šv Kryžiaus ligonine

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

Telef. REpubŲc 7-2290.
Atostogose nuo geg. 24-birž. 22 d.

DR. ANT. Rudokas, Opt,
Tikrina akis ir pritaiko akiniur 

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL.: 1 vai. p. p. iki 8 v. v. kasdien 
trečiadieniais uždaryta; šeštadieniai* 
nuo JO v. r. iki 1 v. popiet.

R®x. tel. PR 0-673O.

DR. L SEIBUTIS
Inkstų, pOslės ir šlapumo takų 

chirurgija
Ofisas: Naujas adresas: 2454 Wes» 
7 lst. St (71-os ir Campbell Avenu< 
kampas), tel. 776-2880.

Valandos pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas; 4255 W. 63rd Street 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rez. tel. GRovehill 6-0017
Valandos pirm, ir ketv. nuo 12 iki 

2 v. p. p. ir nuo 7 iki 8 v. ▼.; antr. 
ir penkt. nuo 12 Iki 2 v. p. p. ir 
vakarais pagal susitarimą.

Offiso telef. CLifMde 4-2890 
Reeid. telef. VVAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir specialiai 
chirurgija

4644 So. AshJand Avenue
Valandos kiekvieną dieną 2—4 Ir 

6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pagal 
susitarimą. Sekmad.: 2 v. — 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St
Tel. PRospect 8-1228 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt.. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
▼. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu lai. 
ku — pagal susitarimą.
Of. tel. HE e-2123. Namų GI 8-0199

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
Priiminėja ligonius tik susitarus

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

Telefonas — GRovehill 0-2828
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 West 69th Street 

specialybė: AKUŠERIJA IR MOTERŲ 
LIGOS

VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 iki 8 v. r. 
šeštadieniais 1 Iki 4 vai. 
Trečlaldlenla’fl uždaryta

Tel. PRospect 0-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAflKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

Šeštad. .nuo 2 ik 4 v. Treč. ir sekm 
tik srtibialB atvejais ir susitarus

Tel. ofiso PR 0-0440, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. pagal sutarti.



KOVOTOJAS DĖL TIESOS IR KLIBOS
Dr. Juozo Girniaus penkiasdešimt metų amžiaus sukaktį minint

l. Mokslo laiptais.
Dr. Juozas Girnius, ribotumo 

ir sustingusios raidės priešas, 
yra vienas didžiųjų kovotojų 
dėl tiesos ir laisvės ir vienas 
šviesiausių mūsų kultūros puo
selėtojų. Gyvenant Vokietijoje, 
Schvvaeb Gmuendo stovykloje, 
tekdavo dažnai susitikti, išsi
kali ėti ir girdėti jį sakant: 
“Klysti yra žmogiška, ieškant 
tiesos net dėl pačios tiesos, tik 
vienas Dievas neklysta”. Krikš
čioniško egzistencializmo įsitiki
nęs ir karštas atstovas, jis yra 
nusistatęs prieš skepticizmą, 
prieš tingiojo proto abejingu
mą, kuris neskiria tiesos nuo 
klaidos, prieš kultūros nuosmu
kį, kuris paneigia visokią tiesą, 
bet jis gerbia Dekarto kriticiz
mą, kuris amžinai pervertina vi
sas vertybes, kad išryškėtų tie
sos didingumas.

Dr. J. Girnius yra šiaurės ry
tų Lietuvos gražiųjų apylinkių 
sūnus, gimęs Sudeikiuose 1915
m. gegužės mėn. 25 d. Ten pat 
baigė pradžios mokyklą ir 1932 
m. Utenos gimnaziją, stoja į V.
D. universiteto teologijos - filo
sofijos fakultetą. VDU teol-filo- 
sofijos fakultetas buvo krikš
čioniškosios filosofijos tvirtovė, 
kuriame dėstė tokie gilūs mąs
tytojai kaip Stasys Šalkauskis, 
Antanas Maceina ir Pranas Ku
raitis, kurie mūsų tautai rodė 
kelią į naują laikotarpį. Jų dva
sioje brendo filosofiškai J. Gir
nius. Per labai trumpą laiką ir 
palyginti dar labai jaunas, tik 
dvidešimt vienerių metų, baigė 
aukščiausiu įvertinimu univer
sitetą, gaudamas licenciato 
laipsnį. Po to gilino studijas 
garsiuose Louvaino, Freiburgo
1. Br. ir Paryžiaus Sorbonos 
universitetuose.

Didieji pasauliniai įvykiai, 
tragiškai palietę ir Lietuvą, ne
leidžia dr. J. Girniui pilnai pa
siekti užsibrėžtų tikslų mokslo 
srityje, ir jam tenka atsidurti 
audringame to meto gyvenimo 
sriaute.

2. Gyvenimo sūkury.
Atlikęs karinę prievolę jau 

bolševikams užėmus Lietuvą,

ANDRIUS BALTINIS 

kurį laiką dirba VDU technikos 
fakulteto bibliotekoje, dėsto 
Kauno Aklųjų institute. Nuo 
1941 m. iki 1944 m. VDU filo
sofijos fakultete dėsto filosofi
ją, psichologiją ir mokslinio 
darbo metodiką. Suorganizuoja 
ypatingą filosofijos ir literatu
os studentams seminarą, kur 

nagrinėja klausimus, liečiančius 
filosofijos ir literatūros santykį.

Šie vaisingo įtempto darbo 
metai greit prabėga, tenka atsi
durti tremtyje Vokietijoje, kur 

Vakaro raimybė Kenncbunkporte. Iš dešinės į kairę: dr. Juozas Girnius, 
lietuvių pranciškonų provinciolas tėvas Leonardas Andriekirs ir kun. 
dr. F. Jucaitis. Nuotrauka V. Maželio

dėsto filosofiją ir psichologiją 
Nuertingeno ir Schw. Gmuendo 
Lietuvių gimnazijose. “Tremti
nių Mokykloje” išspausdina “Fi
losofijos pagrindus”, kurie api- 
aa įvadą į filosofiją ir pagrin

dinius pažinimo teorijos klausi
mus. Plačiai dalyvauja visame 

u tumiame gyvenime ir pa
skelbia daug rimtų studijinių 
straipsnių, kaip “Grožis ir tie
sa”, “Kūrybinio originalumo 
prasmė” ir daug kitų to meto 
tremt:es laikraščiuose. Atskirai 

išleidžia “Lietuviškojo charak
terio problemą’’ ir “Tautiniai 
mūsų uždaviniai tremtyje”. Tai 
labai svarbios studijos lietuviš
kai kultūrai pažinti.

Vytautas Grybinas

1949 m. lietuvių pranciškonų 
pakviestas, persikelia į Ame- 
ką ir apsigyvena Kennbunkport, 
įlaine pas pranciškonus, čia 
parašo mokslinį darbą “Laisvė 
ir būtis”, kuriame nagrinėja K. 

'spcrso egzistencinę metafizi
ką. pristato jį Montrealio uni
versitetui Kanadoje ir gauna 
filosofijos daktaro laipsnį. Vė
liau persikelia į Bostoną, kur 
neilgai dirba savo srityje, ir 
1953 m. pakviečiamas Lietuvių 
Enciklopedijos redaktorium, ku
rios redagavimo naštą neša iki 
šių dienų. Tai pats didžiausias 
darbas lietuviškos kultūros kū
rime šalia šių svarbių pareigų 
nuo 1947 m. yra “Aidų” redak
cijos narys, o nuo 1965 m. jų 
redaktorius. Naujosios mūsų 
poetij kartos antologijai “Žemė" 
parašo platų įvadą apie “Žmo
gaus prasmės žemėje poeziją”. 
“Žemės” antologijos kūrybiniam 
užmojui toliau tęsti, pradeda
mas leisti “Literatūros Lankų” 
žurnalas, į kurio redakcijos ko
lektyvą įeina ir dr. J. Girnius, 
bendradarbiaudamas leidinyje 
savo literatūrinių problemų 
straipsniais.

Dar būdamas studentu, veikė
L. Darbo jaunimo sąjungoje ir 
ateitininkuose, ypač Activitas 
ir Šatrijos korporacijose, buvo 
suorganizavęs Ateitininkų reli
ginį susidraugavimą ir buvo 
VDU stud. ateitininkų sąjungos 
centro valdybos sekretorium. Il
gą laiką buvo Ateitininkų Fe
deracijos vyr. tarybos nariu ir 
JAV Liet. Bendruomenės tary
bos nariu. O dabar yra išrinktas 
Ateitininkų Federacijos vadu. 
Tai vis labai svarbios, sunkios 
ir atsakingos pareigos, kurioms 
reikia daug išminties ir kant
rumo.

Dr. J. Girnius su naujomis 
mintimis ir idėjomis eina į reli
ginį, kultūrinį ir politinį gyve
nimą, skaitydamas paskaitas, 
vadovaudamas studijų savai
tėms, dalyvaudamas jaunimo 
organizacijose, jų rengiamuose 
kursuose ir visame lietuviškame 
kultūriniame gyvenime. Tiesa, 
laisvė ir meilė yra tie idealai, 
kuriuos jis siekia gyvenime įkū
nyti ir kuriuos gina savo raš
tuose.

(Nukelta į 4 psl.)

PASIVAIKŠČIOJIMAS

Tyli, tyli 
Ir aš tyliu, 
Vingiuotu einam 
Takeliu — 
Čia lenkiasi 
Beržai žali, 
Ten upė 
Rangosi toli, 
Aplink, gi šnabžda 
Iš šalių 
Tiek daug margų, 
Gražių gėlių, 
Kad neramioj, 
Jaunoj širdy 
Lyg aidą 
Tolimą girdi 
Tos paslaptingos, 
Nuostabios 
Pražydusių 
Gėlių kalbos — 
Tyli, tyli 
Ir aš tyliu, 
Norėč prakalbint 
Žodeliu, 
Kur) žėruojančiu 
Karščiu 
širdy rusenantį 
Jaučiu 
Ir čia kartojamą 
Girdžiu 
Liepsnojančių, 
Karštų širdžių 
Tarp paslaptingos, 
Nuostabios 
Pražydusių 
Gėlių kalbos... 
Bet tu tyli 
Ir aš tyliu, 
Iš lėto einam 
Takeliu 
Tarp medžių žydinčių, 
Žalių, 
Spalvotų, 
Kvepiančių gėlių... 
Tu nuskini 
Kelias iš jų, 
Ištroškus įspūdžių 
Naujų, 
Ir gaivalingos, 
Prigimtos 
Galingam poveiky 
Gamtos 
Pati į gėlę 
Panaši 
Tu galvą jų 
Žiedais puoši — 
Tačiau žiūrėk, 
Kokie gyvi 
Gėlių žiedeliai 
Ružavi 
Ir kiek čia grožio, 
Kiek minties, 
Kiek nutylėtos 
Paslapties 
Mums nesuprantamos 
Būties 
Šiame lašely 
Prigimties! 
Tyli, tyli < 
Ir aš tyliu, 
Norėč pavirsti 
Drugeliu 
Ir prisiliesti 
Sparneliu 
Prie tavo lūpų 
Nebylių... 
Bet ko gi, ko 
Tyli tu vis,

M. K. Čiurlionis Mergelė (Iš Zodiako ženklų ciklo)

Ko vilgai krištolu
Akis?
Nemyli? Ach,
Bet per vėlai
Tie skaidrūs ašarų 
Perlai.
Širdis vis tiek
Viena atšvęs 
Dalios savos
Laidotuves,

Tad jau geriau 
Papuoštam jas 
Tu savo šypsena 
Žavia...
Tu liksi tu,
Aš liksiu aš, 
Myliu, myliu, 
Myliu tave! 
Nemyli? Ach! 
Bet per vėlai 
Tie skaidrūs ašarų 
Perlai...

*

Teužbrėžia sielai ribą 
Bedugne,
Te kažkas pakrantėj žiba 
Tamsoje.

Siela prižengė tą ribą 
Virš gelmės,

Žengs tik žingsnį ir bedugnėn 
Nugarmės.

Mėnuo grasomai nušviečia 
Prarają,
Bet tamsybės žiburėlis
Traukia ją —

Ir rankas švieson ištiesusi 
Mažon,
Žengt bedugnėn pasirengus, 
Puola jon

Sielai nešt pasaulin šviesą
Iš tamsos,
Kol bejausmės širdys meile 
Suliepsnos

Tremps gyvenimas lavonus, 
Springs kraujais,
Kol šviesos pro niūrią tamsą 
Neįleis.

Ir apsiaus be saulės sielas 
Ūkana,
Baimę kels tirpte sutirpus 
Balana.

Siela, nešk pasauliui šviesą
Iš tamsos!
Te bejausmės širdys meile 
Suliepsnos!

Vytautas Grybinas gimė 1919 m. vasario mėn. 17 d. Luk
šiuose, Šakių apskr. Baigęs gimnaziją šakiuose, studijavo me
diciną Vytauto Didžiojo universitete, Kaune. Medicinos dak
taro laipsnį pokario metais įgijo Miuncheno universitete. Ame
rikoje vertėsi gydytojo praktika, bet, sulaukęs vos 44 m., 
ištiktas širdies smūgio, mirė 1963 m. balandžio mėn. 26 d. 
Palaidotas Mt. Carmel kapinėse Bellville, III., kur jis su 
šeima gyveno. Velionis labai mėgo grožinę literatūrą ir pats 
plunksnos nebuvo užmetęs, čia spausdiname porą eilėraščių 
iš literatūrinio jo palikimo.

Jonas Aistis

NIEKŠYBE
Iš spaudai paruoštos straipsnių knygos 

“Milfordo gatvės elegijos”

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)
Jei mes atidžiau susikaupsime su mūsų 

valstybės istorija, tai rasime visą eilę laimė
jimų, kurie pastoviai, tolydžio, nuolatos ir 
dėsningai vedė į suniekšėjimą ir sunykimą 
valdančiojo sluoksnio, kuris ne tik pats tau
tai žuvo, bet ir nesąmoningą liaudį buvo pri
vedęs prie pražūties slenksčio. Kadangi atei
ties niekas nežino ir niekas nenumato, tai 
klaidų visada buvo ir visada bus, bet vis 
dėlto yra dalykų, kurių galima išvengti, bet 
vis dėlto yra dalykų, kuriuos galima prama
tyti. Žinoma, geriausiai yra tada, kai tauta 
organiškai ir automatiškai savo veiksmus 
tvarko. Tada tauta neabejoja ir nesvarsto: 
verta ar prasminga ginti savo žemę, savo 
laisvę ir nepriklausomybę, ar ne ? Čia ir klau
simo negali būti. Ginti reikia net tada, kai 
tikrai žinai, kad pralaimėsi. Pats tokio klau
simo svarstymas savo esmėje jau yra niek
šingas, nes suabejojama vertybe, kuriai nė
ra lygios žemėje.

Manau, man bus, kaip ir visada, atlaidus 
malonus skaitytojas, kad skaičiuosiu rankų 
ir kojų pirštais, kad mokysiu, kaip ta mo
tina piršlėm važiuojantį ar jojantį sūnų. Rei
kia žiūrėti į dalykus ir tirti jų pobūdį ir dva
sią. Sakysime, jei kurioje šalyje svetima ka
riuomenė jaučiasi kaip pas save namie, tai 
reiškia, kad tas kraštas yra okupuotas. Sa
kysime, jei liūtas daro sąjungą ar federaci
ją su avinėliu, tai reiškia, kad avinėlio že
mė yra kolonizuojama. Tai įvyksta net ir 
tuo atveju, jei liūtas yra tikrai jaukus ir tu

ri geriausias intencijas. Jei avinėlis įžeidžia 
ir užgauna vilką, tai tuo laibau jis turi už
gauti ir įžeisti liūtą...

Mečys Gedvilas, sutikdamas 1941 metus, 
Tarybų Lietuvoje sušuko: “Tegyvuoja 
mums laisvę atnešusi Raudonoji armija!” 
Mes tada supratome, dabar suprantame ir 
po šimtmečių suprasime, kad ta kariuome
nė “laisvę” (imu tą laisvę kabutėse, nes ta 
laisvė ir šiaukiančiam buvo ir yra labai re
liatyvi ir labai ribota!) atnešė Gedvilui ir 
saujelei jo bendraminčių. Gedvilas nebuvo 
ir nėra taip naivus, kad jis būtų nežinojęs 
ištartų žodžių prasmes ir turinio. Jis juos 
gal rašydamas šaukė be didelio noro ir en
tuziazmo, bet taip reikėjo, nes visos kariuo
menės mėgsta šūkius ir paradus, o juoba 
raudonoji armija, kuri yra diktatūros pama
tas ir ramstis. Gedvilas buvo nežymus ir ne
didžiai garbingas paravalstybinės įstaigos 
tarnautojas, lygia dalia jis buvo tokio pat 
polėkio bolševikas, o čia staiga ta geradarė 
raudonoji armija vienu moju į komisarų ta
rybos pirmininkus išmetė, tai ar nereikėjo 
stengtis, ar nereikėjo įsiteikti, ir vargu ar 
už tą šaunų šūkį Gedvilą istorija per kietai 
nuteis. Istorija nėra taip naivi, kaip mes, ji 
gerai žino, kad okupantas, kad amžinas lie
tuvių tautos priešas rusas, ne Gedvilas ar 
kurie kiti į jį panašūs Lietuvos likimą lėmė.

Jie gal užmiršta tik viena: tautžudystė- 
je nusikalsta ne tik kolektyvas, o taip pat 
ir individas yra atsakingas už savo veiks
mus ir žodžius. Ir šiuo atveju itin įsidėmė
tina žodžius: tie, kurie žvėrį siundo arba 
glosto, yra lygiai kalti, jei ne daugiau kalti 
negu pats žvėris, kuris kanda ir nekaltomis 
aukomis minta. Genocidinę atsakomybę tu
rėtų turėti prieš akis kiekvienas. Deja, tokių 
apstokai yra mūsų tautiečių eilėse. Čia yra 
nusikaltimas. Kas yra niekšybėje ypatingai 
šlykštu ir žema, tai kad niekšybė tik retais 
atsitikimais yra teisiama, o dar rečiau bau
džiama.

Yra, sakysime, Lietuvoje čekistas, į ra

šytojus išvirtęs, Gudaitis - Guzevičius. Rašo 
jis bolševikinio judėjimo Lietuvoje kronikas, 
kuriose ir savo nuopelnų neužmiršta pa- 
smilkinti. Viename savo tų raštų didžiai der
gia Nepriklausomybę, kad sušaudė keturis 
komunarus (“geriausius liaudies sūnus”). 
Čia nėra melas. Įvykis tikras, šaudymams 
nepritariu, ir manau, kad buvo kažkieno pa
sikarščiuota, kad tas kraujas buvo nereika
lingas, kad dėl tų komunarų nepriklausomy
bės pamatai nebūtų sudrebėję, kad buvo 
prieš juos ir po jų nemaža tokių, kurie, anot, 
mano bičiulio Jokūbo, “slapta, kaip žiurkės, 
kasėsi po valstybės pamatais”, bet valsty
bė stovėjo ir negriuvo. Kadangi jis yra nu
kentėjęs, tai galima būtų net pateisinti jo 
liguistą pagiežą nepriklausomybės laikams. 
Bet jis tenai sumini; Zigmą Angarietį, Ka
rolio Požėlos nėščią žmoną ar sugulovę. Su
mini, lyg niekur nieko su tais žmonėmis ne
būtų nutikę, o ta moteris savo autobiografi
joje skundžiasi, kad nedorų žmonių buvo 
įskųsta ir dešimt metų kentėjo arktinėj šiau
rėj, sesuo buvo sušaudyta, lygia dalia buvo 
sušaudytas ir Angarietis. Manau, kad Gu
zevičius galėtų prisiminti ir tuos bibliškai 
plačius laikus, kada ir pats rašytojas trilin
kas prieš žudiką šliaužiojo. Galėtų prisimin
ti ir tuos keturiasdešimt tūkstančių savo 
tautiečių, kuriuos pats išvežė... Ecce vilis 
imago: švarutėlis, dailiai susišukavęs, ku
riam dulkė ant atlapo sąžinę slegia daugiau 
negu keturiasdešimt tūkstančių brolių... Ar 
tiktai keturiasdešimt tūkstančių? Turiu gal
voje apokaliptiškąsias rūstaus birželio die
nas.

Ne visos rūtelės lygiai žaliuoja ir tarybi
niam daržely. Broniaus Pranskaus - Zalionio 
nekrologe skaitome: “Vaisingas B. Prans
kaus kūrybinis darbas ištisiems 8 metams 
buvo nutrauktas asmenybės kulto laikotar
piu. Tačiau jis nepalūžo ir, 1947 m. grįžęs 
į Tarybų Lietuvą, vėl energingai ėmėsi dirb
ti literatūros mokslo srityje. 1956 metais 
jis buvo visiškai reabilituotas”. Anot tos 

populiarios dainuškos skaudžios ironijos: 
“Aš antros tokios šalies nežinau, kur taip 
laisvai žmogus alsuoja!” Taip nenoromis ir 
pagalvoji, kad tie bolševikai ne itin plačių 
kaktų žmonės, bet ko mums jaudintis, jei 
jiems tenai taip smagu ir gera.

Atsuksime truputį istorijos ratą. Kot
ryna Didžioji buvo taip pat “taiką mylinti” 
imperatorienė, ir ne vien taiką, bet ir žmo
niškumą. Stebuklingu būdu tik vienas Nika- 
lojus II buvo atžagareivis, o visi kiti rusų 
valdovai buvo pažangūs. Ir vis dėlto Kotry
na turėjo vieną gerą savybę, ji savo plėšimų 
nerėmė Dievo autoritetu, kaip Prūsij Frid
rikas Didysis ir Australijos Marija - Tere- 
zija. Abiejų iki koktumo aktuose ir manifes
tuose kartojamas Dievo vardas ir ypač šven
toji paveldėjimo teisė...

Tuos aštuonioliktojo amžiaus antrosios 
pusės ryklius pradžios mokyklos istorijoje 
labai nepalankiai nutaria prancūzų istorikas 
Ernest Lavisse: “Tai buvo šiurpus nusikal
timas: šios trys galybės taip nužudė Lenki
ją ir pasidalino jos palaikais, kaip žmogžu
džiai, kurie nužudo žmogų ir paskui pasida
lina tuo, ką randa jo piniginėje”. Jis tai pa
sakė ne vien dėl to, kad ano meto Prancūzi
ja buvo kiek įsipareigojusi Lenkijai, bet 
ypač dėl to, kad bendralaikių ir istorijos 
akimis kaimynų nusikaltimas visais atžvil
giais buvo šlykštus ir niekšingas. Kokia 
trumpa atmintis žmonėse... Kiek sukčių ir 
paleistuvių prisišokta ant Lietuvos - Lenki
jos kapo Vienos kongrese. Neišskiriant ir tų 
pačių prancūzų. Talleyrand prancūzų užsie
nių ministerijai rašė: nesiųskite man dau
giau instrukcijų, siųskite puodus... Europa 
lėbavo, šoko, paleistuvavo, o su savo tautos 
istorija nesusipažinęs auksinis ir juodnuga
ris nepriklausomos Lietuvos mokyklinis (ir 
ar tiktai jis vienas?) jaunimas buvo basliu 
neatmušamas nuo pigių austrų operečių ir 
farsų, kur vyravo dar pigesnės Vienos kon
greso mizanscenos ir valsai...

Bet kita vertus. Visi tie įvykiai būtų tu

rėję visai kitą pobūdį, jei bendroji respubli
ka būtų buvusi ne pūliuojanti ir pūvanti. 
Deja, ji nuo septynioliktojo amžiaus pabai
gos puvo ir dvokė, puvo ir dvokė daugiau 
kaip šimtą metų. Gangrena ir pūliai prikelia 
iš niekšingo snaudulio maitvanagius ir dry
žas hienas. Ano meto bendrosios respublikos 
veiksniai (didikai, bajorai ir plikbajoriai) bu
vo visuotinai suniekšėję, nusigėrę, visiems, 
kas tiktai norėjo, parsidavę. Dėl išdavystės 
varžėsi, vieni kitiems kardais ausis kapojo. 
Tarpusavy narsūs, kaip tigrai, priešų akivaiz 
doje, kaip avių banda, neorganizuoti. Sveti
mos kariuomenės pradėjo šimtmetį užsitę
susius skersai - išilgai visą jungtinę respub
liką pasivaikščiojimus: kur sumanė, ten ėjo, 
kur panoro, ten sustojo, ko užsigeidė, tą plė
šė, o bajorai gėrė ir pagiriojo... Jei toje pa
gedusioje bajorų jūroje atsirado patriotas, 
tai jis nei balso, nei reikšmės neturėjo.

Kai atėjo lemtinga valanda (geriau — 
lemtingi dešimtmečiai) niekas nesi jaudino: 
nei bajorai, nei liaudis, pastaroji tik dėl to 
ir liko gyva tautiškai, jei ta respublika bū
tų iki mūsų laikų užtrukusi, tai gyvo lietu
vio šiandien būtų buvę lygiai bergždžia ieš
koti, kaip, sakysime, prūso... Bajorams rū- 
rėjo tiktai viena, ar okupantas paliks jiems 
kilmingųjų teises ir... bravorus! Kai tai jiems 
buvo pažadėta, tai Lietuvos maršalka Liud
vikas Tiškevičius padėkojo okupantei Kot
rynai gražiausiais ir nuoširdžiausiais žo
džiais “už išlaisvinimą Lietuvos iš nelaimių, 
priespaudos, ir už sugrąžinimą jai laisvės 
ir taikos”... Ar maršalka buvo vienintelis. 
Vienas kitas mulkelis atitokėjo, kai pajuto 
lokišką imperatorienės leteną... Magnatų 
našlės mielai tekėjo už okupantų vietininkų...

Šv. Sosto spaudžiami Lietuvos jėzuitai 
Pskove savo “maloningiausiąją vienuolijos 
užtarėją” sutiko su pataikaujančiais vartais 
ir šūkiais: victoriis clara, terror hostium, 
amicorum columen, etc. (garsi pergalėmis, 
priešų pabaisa, draugų ramstis ir t. t.)...

(Nukelta į 4 psl.)



KOVOTOJAS DĖL TIESOS IR 
KULTŪROS

(Atkelta iš 3 psl.)
3. Filosofinė jo raštų problema

tika.
Baigęs VD universiteto teol. - 

filosofijos fakultetą pas Stasį 
Šalkauskį, kuris pasižymėjo lo
ginio protavimo gilumu, abso
liučios tiesos besąlyginiu teigi
mu ir idealo su tikrove derini
mu, dr. J. Girnius savo mąsty
me liko ištikimas šiems tomiz
mo principams. Nuo savo mo
kytojo skyrėsi tuo, kad Šal
kauskis rašė sunkiai supranta
mu stiliumi, tuo tarpu dr. J. 
Girnius sugeba sunkiausius 
klausimus išreikšti aiškiai ir pa
prastai. Jis turi savo rankose 
tarsi kokį nematomą įrankį, ku
riuo iš kiečiausio filosofinio ak
mens išskelia šviesių minčių ug
nį. Tai matyti iš visų jo veika
lų.

Savo licenciato darbui jis pa
sirenka M. Heideggerio egzis
tencinę filosofiją, kuri yra pats 
kiečiausias filosofinis akmuo. 
Heideggerį išnagrinėja trumpai, 
aiškiai, preciziškai. Skaitant šią 
studiją, atrodo, kad nėra tokio 
tamsaus dalyko, kurį dr. J. Gir
nius negalėtų padaryti šviesiu. 
Visų vertybių vertybė Girniui 
yra tiesa, o jai atskleisti jokia 
auka nėra per didelė. Tai matyti 
iš antro jo veikalo — “Laisvė ir 
būtis”, kur nagrinėjama kito 
gilaus egzistencialisto K. Jas
perso metafizika. Kalbėdamas 
apie Jasperso tiesos sampratą, 
prieš ją šiaip pasisako: “Deja, 
nediskriminuoti nė vieno įsitiki
nimo yra lygu diskriminuoti tie
są (29 psl.). Ne įsitikinimai ku
ria tiesą, o tiesa teisia visus 
įsitikinimus (30 psl.)”. Tai yra 
taip taikliai pataikyta į Jasper
so tiesos sampratą, kad nelie
ka jokios abejonės dėl tos sam
pratos klaidingumo.

Tiesai išpažinti būtina laisvė, 
todėl, gindamas tiesą, dr. J. Gir
nius gina asmens ir tautų lais
vę. Iš to įsitikinimo kilo jo ak
tualus veikalas “Tauta ir tau
tinė ištikimybė”. Dėl savo aktu
alumo ir gilios tautybės trem
tyje analizės ši knyga buvo pas 
mus gerai įvertinta ir greit iš
pirkta. Latvių kalbininkas J. 
Zarinš ją išvertė į latvių kalbą, 
kuri turi latviuose labai gerą 
pasisekimą, jų spaudos aukštai 
vertinama ir visur cituojama.

Derindamas idealą ir tikrovę, 
dr. J. Girnius neišvengiamai pri

eina prie visos tikrovės pagrin
do — Absoliuto. Pagal jo krikš
čioniškąjį egzistencializmą tie
sa, dorovė ir gyvenimo prasmė 
neįmanoma be nelygstamos Bū
ties, nušviečiančios žmogaus eg
zistenciją ir įprasminančios jį 
mirties situacijoje. Tam at
skleisti skirtas jo paskutinis ir 
didžiausias veikalas: "Žmogus 
be Dievo”. Ieškodamas plotmės, 
kurioje gali susitikti tikintysis 
su netikinčiuoju, jis randa tiesą, 
kurios siekiant, galimas pokal
bis tarp teisto ir ateisto, ir šį 
pokalbį jis atremia į nelygsta
mąją Būtį, kuri tik viena gali 
įprasminti tiesą ir žmogaus eg
zistenciją.

Dr. J. Girnius yra filosofas 
ne tik pagal savo specialybę, 
bet pagal savo prigimtį: viduji
niai laisvas, nepriklausomas, vi
sada budintis dėl tiesos ir tei
singumo ir tokiose gyvenimo 
padėtyse, kurios nėra palankios 
jo asmeninei gerovei. Toks jo 
gyvenimo kelias: kovoti dėl tie
sos, dėl laisvės ją išpažinti, ko
voti prieš prievartą tiesai skleis
ti. Keičiasi laikai, keičiasi žmo
nės, bet šie principai lieka kaip 
brangenybės ir žadina kas aki
mirksnį išeiti į kovą dėl jų 
įvykdymo gyvenimo tikrovėje. 
Niekas negali suabejoti, kad 
tai, ką dr. J. Girnius yra ra
šęs ir ko yra siekęs, nesutiktų 
su jo giliausiais įsitikinimais, 
niekas negali abejoti jo nuo
širdumu.

Jis rašo su dideliu užsidegi
mu, bet kartu ir su šaltu pro
tu, žiūrėdamas į tikrovę atvi
rom akim ir nebijodamas sakyti 
tiesos. Jo mintis precizuota, vi
sapusiška, visur atsižvelgiama 
ir į priešingas pažiūras. Turi 
daug jaunatviškos dvasios, nors 
jau pasiekęs subrendusios jau
nystės amžių, penkiasdešimt 
metų. Todėl jį vertina jaunimas, 
mielai skaito jo raštus ir klau
sosi jo paskaitų. Linkime mie
lam Sukaktuvininkui antroje 
amž;aus pusėje sėkmės tyliems 
ir giliems jo sumanymams toli
mesniuose jo darbuose, mąsty
muose ir kūryboje, laikinosios 
ir amžinosios tiesos plotmėse.

Istorija parodo, kad tautos žuvo, 
ne dėl protinio puolimo, bet dėl 
stokos būdo (charakterio).

— G. Lebon

I)r. Juozo Girniaus 50 metų sukaktį Bostone minint. Iš kairės į dešinę: rašytojas Stasys Santvaras, S. Si- 
moliunas, Z. Gavelis, O. Girnienė, dr. Juozas Girnius, B. Kerbelienė, Lietuvių Enciklopedijos leidėjas J. 
Kapočius ir poetas Henrikos Nagys. Nuotrauka V. Kerbelio

NAUJI LEIDINIAI
• THE MARIAN, birželio mė

nesio numeris gausiai turi me
džiagos. liečiančios Lietuvą ir lie
tuvius. Išspausdinta Nelės Maza- 
laitės legenda apie nežinomąjį ka
reivį, įdėtas Eltos pateiktas gyve
nimo už geležinės uždangos apra 
šymas. Medžiaga imta iš atvyku
sių iš Lietuvos pasakojimų: St. 
Rukienas ir Andriaus Trainavi- 
čiaus. Rašinys iliustruotas dviejų 
kapų Sibire nuotrauka, o taip pat 
paveikslais tremtyje žuvusių arkiv. 
M. Reinio, prof. Pr. Dovydaičio, 
dr. I. Skrupskelio- Taip pat įdėta 
nuotrauka New Yorko parodoje iš
statytųjų įvairiomis kalbomis iš
leistų Sibiro maldaknygių, su ati
tinkamu aprašymu. Ryšium su Chi- 
cagoj rengiamu žuvusiųjų partiza
nų minėjimu, įdėtas platesnis ap
rašymas apie tėvą Br. Markaitį, 
SJ„ ‘Vilniaus varpų” kantatos kū
rėją.

žurnalas pirmoje eilėje yra reli
ginio pobūdžio, taigi čia randame 
redemptoristo Maier straipsnį apie 
reikalą ir būdus liudyti Kristų, kon 
vertitės rašytojos Veria A. Mooth 
Sekminių straipsnį apie pareigą, 
esant sustiprintam šv. Dvasios, ne
bebūti tyliuoju krikščionimi. Belgė I 
vienuolė rašo apie Švč. J. Širdį, o 
amerikietė keliautoja G. Brendel 
pasakoja apie atsilankymą į šven 
toves, susietas su šv. Margaritos 
Marijos gyvenimu. Dr. Irwin Ross 
įdomiai rašo pergyvenimus žmo
gaus. sergančio vėžiu- Gabi mūsų 
rašytoja Nijolė Jankutė intriguo
jančiai sprendžia klausimą — kaip 
ji gyventų, jeigu vėl būtų gimna
zistiška jaunuolė.

Gausiomis iliustracijomis ir kun. 
A. Nockiūno, MIC straipsniu pa- 
vazduota, koks galėtų būti naujas, 
modernus seselių drabužis. Kun. 
E. Aksomaitis, MIC recenzuoja fil
mus “The Train”, “Wild Seed”, 
“Nothing būt a Man”. Airių armi

jos kapitonas P. O’Donnell rašo 
apie airių smuikininką M. Hayes, o 
Eehigh universitetą baigęs žurna
listas St. Novak — apie maldą. 
Gausu žinių iš religinio pasaulio ir 
daug iliustracijų iš lietuvių gyve
nimo. eilė nuotraukų daryta kun. 
A. Kezio, S-J.

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, Tė
vų jėzuitų leidžiamas religinės ir 
tautinės kultūros mėnesinis žurna
las, 1965 m. gegužės mėn., nr. 5. 
Tik pereitą savaitgalį savo 15 me
tų sukaktį puikiu baleto, muzikos 
ir poezijos vakaru atšventę "Laiš
kai Lietuviams” visoje eilėje pas
tarųjų metų yra tapę tokiu būtinu 
ir tokiu nepamainomu leidiniu mū
sų išeiviškoje bendruomenėje, kad 
be jų čia daug kur būtų jaučiama 
niekuo kitu neužpildoma tuštuma. 
Žurnalas per penkiolika metų iš 
kelių, dar gana atkištinių pusla
pių dabar yra išaugęs į plačias sri 
tis aprėpiantį leidinį, žiūrintį į vis
ką moderniu ir giliai krkščonšku 
žvilgsniu, žurnalo išugdyme, be 
abejo, yra labai reikšmingi nuopel
nai ilgamečio jo redaktoriaus kun. 
J. Vaišnio, SJ- Tačiau drauge už- 
girtinas ir mūsų t,jyų jėzuitų lanka 
tumas po kurio laiko žurnalo re
dakciją patikėti saVo jaunajai kar
tai. Naujasis redaktorius kun. 
Kęstutis Trimakas, SJ, nieko ne
griaudamas, kas buvo laimėta 
ankstesniojo redaktoriaus, žurna
lo puslapius ypač- pagyvino tiek 
techniškojo jų išplanavimo, tiek 
temų degančio aktualumo prasme. 
Dažnu atveju žurnalo puslapiai, 
papuošti meniškomis A. Kezio nuo
traukomis, taipgi leidinį daro itin 
estetiškai patraukliu, šiame nume
ryje, be kita ko, jau spausdinami 
konkursą laimėjusieji Prano Raz
mino ir Aušros Gylytės straips 
niai, svarstą santykius tarp tėvų 
ir bręstančio jaunimo.

• AKĖČIOS, nr. 2(3), redaguo

ja Akėčių štabas NewVorke. šiais 
metais jau išėjo antras numeris, 
paįvairintas keliais prasmingais 
piešiniais. Talpina gausokai įdomių 
temų. Skaitytoją linksmai nuteikia 
J. Rūtenio gyvenimiškas feljetonas 
“Subuvimas” ir eilė sarkazmu pa- 
spalvintų eilėraščių- Spausdinama 
aktualių naujienų iš Chicagos. taip 
pat pranešama apie atsiradusią 
“geležinę uždangą” New Yorke. 
Įdomus aiškinimas ‘Kas yra dile
tantas ?" Paskutiniame puslapyje 
telpa eilei asmenų bei organizacijų 
balandiniai linkėjimai.

Šio numerio vedamajame — “žo- 
dinyje”. kaip šiame leidinyje vadi
nama, akcentuojama, kad Akėčios
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SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago III. 60632. Tel. YA 7-5980
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paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys 
Pasiteiraukite apie naujas

J. MIGLINAS
2549 W. 69 St.. U auk., PR 6-1063
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i0%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
už apdraudę nuo ugnies ir auto
mobilio pas j

F R A N K ZA POLIS ’
3208 West »5Ui Street, i
Chicago, Illinois. 60642. ,

Tel. GA 4-8U54 Ir GR 0-4330
.......................................................... .

išeis keturis kartus per metus. Vie- dol. Užsisakyti galima šiuo adresu: 
no numerio kaina pažymėta 50 et., AKĖČIOS, 84 - 20 Jamaica Avė., 
atseit, metinė prenumerata — 2 Woidhaven, N. Y., 11421.

“PRAŠAU, PADEKITE MAN”
Dėl graufrių Viešpaties malonių aš ateinu pas jus Jo vardu, dėl 

Jo bažnyčios, ieškodamas jūsų pagalbos. Mūsų parapijai det/peratlA- 
kai reikia $28,000, arba nies prarasime savo bažnyčią. Mano para
pijiečiai buvo atitolę nuo bažnyčios 30 metų ir aš nenoriu jų pra 
rasti. Jie visai atitols, jei aš prarasiu bažnyčią dėl finansinių sun
kumų. Mano žmonės yra neturtingi angliakasiai, bet turtingi re
ligijoje.

‘‘Dievas myli mielai duodant)", sako šventas raštas. Ar negalė 
tumėt ir jūs atverti savo širdis. Pasiųskite $1.00 su daugeliu maldų 
jūsų Intencija Ir nuoširdžia padėka už dėmes) mano parapijos rei
kalams. Savo maldoje ir dėkingume lieku Jūsų

Jėzuje ir Marijoje,
Kun. Tėvas Walter Werbicki

ST. GEORGE’S CATHOLIC CHURCH
222 Cedar St., So. Tlmmins, Ontario, Canada
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PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

PRADEK TAUPYTI ŠIANDIENĮ

Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais- 

Dėl visų informacijų, kreipkitės į

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MUTUAL Federal SAVINGS

JOHN J. KAZANAUSKAS, Prcsident

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
2212 WEST CERMAK RD. — CHICAGO — VI 7-7747

OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 
Thursday 9 io 8; Saturday 9 to 1; Wedncsday elosed.

T\į & RADIO (LIETUVIAI) 
Sav. DAN LIUTIKAS

TAISYMAS yra mūsų SEPECIALYBB. VISU GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS

CIRCUIT

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

Kas tik turi gėrę skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. VVestern PRosp. 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad., ketvirtad. ir penktad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 vai. iki 5 vai. p.p.
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NIEKŠYBE
(Atkelta iš 3 psl.)

Kotryna savo ruožtu Lietuvos jėzuitams 
neliko skolinga, pagyrė ir juos... Ji, lanky
dama Lietuvos jėzuitus, parašė porą laiškų. 
1780 m. gegužės 20 d. rašė baronui Grim- 
m’ui: ...‘‘buvau pas juos šį rytą, aš ten iš
klausiau man skirtą Te Deum laudamus ir 
lankiau vienuolyną. Čia tiktai linksmybė ir 
džiaugsmas. Vakar, įžengdama į miestą, bu
vau stebinte nustebinta jų pasirodymų pui
kumu. Visi kiti čionykščiai vienuoliai yra 
tiktai kiaulės prieš juos. Vieno tiktai gailiuo
si, kad jie nešoka. Prisirinko jų čia, pas mus 
iš daugelio svetimų kraštų. Vaje, kaip jie 
žvitrūs! Jie čia turi labai gražią bažnyčią 
(labai panaši jėzuitų kauniškę bažnyčią, J. 
A.). Jie iškalbėjo visas įmanomas liaupses 
visomis įmanomomis kalbomis, tik, žinoma, 
ne tomis, kurias aš suprantu. O kiek jų tar
pe yra tokių, kurie, man atrodo, esą tikrų 
tikriausi nenaudėliai!” Tą pat dieną ji pa
rašė ir sūnui: “Va, sėdžiu viena ir mąstau, 
mane nuo Lenkijos skiria tiktai viena Dau
guvos upė, kuri čionai jau gana plati”. Sė
dėdama greičiausiai meditavo tretįjį Lietu
vos - Lenkijos padalinimą, kuris įvyko po 
penkerių metų.

(Keliant autoriui čia ano meto jėzuitinę 
temą, norėtume tik pridurti, jog iš kelių am
žių perspektyvos duodami vienoki ar kitoki 
anuometinės situacijos pasvėrimai, šiuo lai
ku galį atrodyti tokie tikri ir aiškūs, vargu 
ar buvo apčiuopiami tokiu tikrumu anos die
nos žmogui, įveltam į 18 šimtmečio pabai
gos politinę bei religinę painiavą, jog galė
tume šiandien jo poziciją be paklaidos įver

tinti. Ypač kotryniškas jėzuitų aptarimas 
vargu ar imtinas už tikrą pinigą, žinant vis 
dėlto, kas buvo Kotryna II ir ko iš jos to
kiu atveju buvo galima laukti. Red.)

Kotrynos laiškas priminė man pasikal
bėjimą su seneliu. Vaikystėje, kažkurioje 
knygoje paskaitęs apie Lietuvos garbę ir 
galybę, paklausiau jo; “Na gerai, seneli, da
bar mus valdo rusai; gal žinai, kas mus val
dė prieš rusus?” Jis ramių ramiausiai atsa
kė; “Lenkai, vaikeli, mus valdė prieš rusus”. 
Dar klausiau, o kas prieš lenkus valdė Lie
tuvą. bet jis atsakęs, kad to tai jau nežinąs... 
Ir mano seneliui, kaip Kotrynai Didžiajai, 
Lietuva atskiro geografinio vieneto nesuda
rė... Ar nebus čia kas nors daugiau negu 
nežinojimas ?

Galima būtų atžymėti viena gera Kot
rynos savybė. Jinai Lietuvos bajorams, ku
rie pareiškė jai ištikimybę ir įteisino Lietu
vos įkorporavimą į Rusijos imperiją, davė 
kiekvienam po žiedą su brangakmeniu (ak
mens spalva ir vertė pagal bajorystės laips
nį!) ir po trylika tūkstančių rublių! O Sta
linas tik po penketą tūkstančių teikėsi pri
mesti tiems, kurie maldavo respubliką įjung
ti į broliškų respublikų žabangų tinklą. Ir 
kas to Stalmo rublio menkumas, palyginus 
jį su kotrynišku! Už kotryniškus tris rub
lius galėjai Žiežmariuose ar Prienuose gau
ti ,v:dutinį jungą jaučių, o už staliniškų tris 
dešimtis vargu ar galėjai gauti porą poros 
savaičių paršiukų. Lietuvos nepriklausomybė 
buvo parduota už nieką... O ir dauguma, vė
lesniųjų laikų delegatų pinigą ne tiktai mė
go, bet ir nepasotinamai jo stigo...

Klausau aną dieną Kostą Ostrauską kal
vienės ir kalvio balsu vieną su sav;m besi
ginčijantį ir galvoju: gal ir gerai, kad kal
vis himno žodžius iš kapų akmens pamink
lo iškirto, nes himnų žodžiams širdyse, ne 
kapuose, ne akmenyse įkaltiems vieta. Gir

tas kalvis apyverksmiais veblena, kaip ta 
prigauta liaudies dainuškos mergelė: būčiau 
žinojus savo nelaimę, būčiau... ir taip to
liau. Gailestis būdingas epilogui, ne veiks
mui. Viename Vinco Kudirkos laiške iškai
čiau, kad visų mūsų ant galo liežuvio nešio
jamą Auszrą Szviesa užgožė ar nuengė. Čia 
jau būtų panašu į veiksmą, gal ir nelabai 
kilnų, bet tikrą veiksmą, bet autentišką 
veiksmą. Iš viso, man nepatinka Kudirkos 
lietuviška mizanscena. Kudirka, nors džiovi
ninkas, bet, manding, jis yra bene vyriškiau- 
sia naujųjų laikų istorinė figūra. Ir mirė 
jis, kaip kareivis kovos lauke, jaunas. Dėl 
to mane visada piktina Kudirkos senoliškas 
kretėjimas ir stenėjimas scenoje. Gal tai ir 
sceniška, bet netikra. Kudirka nebuvo sen
timentalus, priešingai jis buvo racionalus 
iki kaulo smegenų (žiūrėk jo eiles Valerijai, 
jo net meilė racionali ir matematiškai ap
skaičiuota). Jei aš būčiau režisierius, tai li
gos efekto ieškočiau pauzėse, ne verkšleni
me. Bet režisierius nebuvau ir nebūsiu. Sce
na ir yra tam išrasta, kad jaudintų žiūrovą 
ir jame žadintų pranašumo jausmą: o man 
v’s dėlto neta’p, kaip tam muitininkui scenoj, 
nes yra dar teisybė žemėje...

Galvoju apie Kudirką... Apie aną birže
lio naktį Alpėse, kai aiškiai pamačiau, jog 
įvyko kažkas neaprėpiamai baisu mano ir 
mano tautos gyvenime... Labai dažnai save, 
savo tėvus siedavau su pačia tauta: dar ma
no prosenelis iš tėvo pusės buvo senosios 
respubl kos kunigaikščių kraujo sukilimų 
invalidas ir t’ktai dėl savo luošumo nebuvo 
su broliais išvarytas į Sibirą, dar mano pro
senelis iš motinos pusės buvo iškeltinai par
duotas baudžiauninkas, dar mano prosene
lis iš tėvo motinos pusės buvo kilmės mag- 
deburgiškių teisių miestietis... Dėl to slap
ta širdies gilumoje jaučiau ir didžiavausi, 
kad mano gyslose teka visų trijų mano tau

tos luomų kraujas... Už miestietį apsispren
džiau tik dėl to, kad mano tėvas buvo kal
vis ir žemės ūkio organiškai nemėgo. Bajo
rystės vaikystėje kračiaus, nes dar apie 
tremtinį prosenelį buvo gyvi ir populiarūs 
kaimiečių sukurti anekdotai, o sulietuvintu 
herbo vardu piemens ir pusberniai išvesda
vo iš kantrybės ir pusiausvyros... Taigi, kai 
tiktai prisimenu tą baisią birželio naktį, ma
ne visada sąžinė graužia, kad nepriklauso
mybės laikais ne itin rimtai buvau supratęs 
savo pilietines pareigas, juoba atsižvelgiant 
į mano pašaukimą, šiandien, manau, ne vie
nam aišku, kad tada geros valios stigo iš 
viršaus ir iš apačios. Gi dėl to, kas įvyko, 
man visada buvo aišku, jog niekas nėra kal
tas, ir tiktai vienas Dievo angelas galėjo 
nuo mūsų atitolinti tą baisią nelaimę. Esmė
je nieko mūsų prieš tai buvęs gyvenimas 
įvykiams nereiškė, galėjo būti skirtingas tik
tai detalėse. Nors ir šiandien ne visi dar aiš
kiai matome, kokio masto sloga yra užklu
pusi mūsų tautą. Dažnai kartojame niekus, 
geresnius ar blogesnius anekdotus apie bol
ševikinio gyvenimo trūkumus, lyg medžia- 
g nis gerbūvis būtų žmogaus gyvenimo tiks
las ir prasmė, dėl to dažnai išleidžiame iš 
akių tą metodingą ir negailestingą dvasinį 
ir f’zinį genocidą, praktikoj atliekamą tau- 
t’eč’ų pastangomis ir rankomis, žodž:ais ir 
darbais. Greičiausiai širdyse jaučiame kiek 
malonumo, o gal ir pranašumo, kad latviai 
savo žemėse iau tik 60 procentų tesudaro, 
o lietuviai dar 79.3 procen‘us. Bet pagalvo
ji. kodėl Armėnijoje rusų tik trys nuošim- 
čiai, o Lietuvoje astuoni su puse procentų 
didž;arusių, o kita tiek gudų su ukrainie
čiais, nors niekam nepaslantis, kad Lietuvos 
gudai ir ukrainiečiai nuo rusų atskirti vien 
akims muilinti, nes pastarieji kalba ir elgia
si didžiarusiškai. Yra respublikų, kur etni
nis elementas sudaro tiktai trisdešimt pro

centų. Prieš keletą metų karelų respublika 
“neatatiko realybei” ir visai dingo iš rejest
rų. Bet ne čia gal net niekšybės esmė, o 
niekšybė yra ta, kad tarybų sąjunga stovi 
tautų suverenumo ir laisvės sargyboje! O 
žmonijai, arba taip vadinamoms demokrati
joms dėl to nei šilta, nei šalta. Visur rusas 
viską padidintą mato, o pas save nesiteikia 
nieko pamatyti, nors ten vyksta didžiausias 
naujaisiais laikais tautų naikinimas žemėje.

Ir taip begalvodamas, nugirdau kažką 
energingai niūniuojantį Manuel de Falla EI 
amor brujo melodiją. Į telefonų centrinės 
kampą atsirėmęs stovėjo Don Juanas ir, pa
či lis pirštų galais tvarkydamas ūsus, labai 
at idžiai žiūrėjo į Glenmore pusę ir niūniavo, 
■bet ilgainiui niūniavimo tembre ir net ritme 
ptsigirdo neramumas, jog net ir pati melo
dija iš majoro krypo į minorą, bet dėl to ji 
buvo dar įdomesnė. Staiga nuo Liberty gat
vės pusės pasirodė baltas, atidengtas sekan
čių metų Lincoln Continęntal, kuriame sėdė
jo prie vairo Niekšybė ir šalia jos urviniškai 
apžėlęs ir apsileidęs beatnikas. Susilyginusi 
su Don Juanu, ji pypt! pypt! pasignalizavo. 
Užkluptas įvykių Don Juanas, lyg nesuvo
kęs dalykų esmės ir krypties, kaip pama
tęs velnio karietą Simonas Stilitas, pakė
lė koją, bet pastaroji taip ir pakibo ore 
Linksma Niekšybė pamojavo gražia piršti
nėta ranka ir, visai neslėpdama ironijos, ta
rė by, by! Beatnikas irgi stengėsi tingiai 
ton pusėn nusišypsoti, bet pastarojo šypse
na taip ir neišsivėlė iš plaukų. Don Juanas 
apglėbė abiem rankom širdį, padarė ken
čiančią veido išraišką, tada trenkė pakeltą 
koją žemėn ir ištarė tik vieną žodį: carram- 
ba! Laimingos tautos, kurios turi tokius nie
ko nereiškiančius ir viską pasakančius žo
džius !

(Bus daugiau)



Grupė niujorkiečių (su pačiu dailininku) Pr. Lapės tapybos parodoj Rowaytone, Conn., gegužės 23 d.

DAILININKAS BE PADRAIKUMO
Prano Lapės paroda Naujoj Anglijoj

Connecticuto pajūryje guli 
žaluma paskendęs nuošalus Ro- 
wayton miestelis. Jo pakrašty, 
labai žavioj aplinkoj pastatyti 
vienos privačios mergaičių aukš
tesnės mokyklos rūmai, savo 
šaunumu gražiai bėsideriną prie 
gamtos. Juose š. m. gegužės 
mėn. 22 d. buvo atidaryta tos 
mokyklos meno mokytojo Prano 
Lapės kūrinių paroda, sutrauku
si gražų būrį meno mėgėjų.

Gal ir per didelis kuklumas...

Ši paroda yra jo antrasis vie
šas pasirodymas. Pirmoji paro
da buvo prieš kelerius metus 
Great Necke — New Yorko 
priemiestyj. Taigi, abu kartu jis 
pasirinko nuošalias vietas, nors 
tiek anuokart, tiek šįkart jis ga
lėjo drąsiai pasirodyti ir pačia
me New Yorko centre, kaip čia 
sakoma, Madison avenue. Tiki
me. kad Pr. Lapė netolimoj atei
tyje su savo darbais pasirodys 
ten, kur jam ir pritinka, būtent, 
meno galerijų rikiuotėj. Ten jis 
bus greičiau pastebėtas meno 
kritikų ir tinkamai įvertintas. 
Jau ne nuo šiandien arčiau jį 
kaip dailininką pažjstantieji ste
bisi jo nereikalingu kuklumu, 
nenoru išeiti į didžiąją meno 
sceną. O jis turi ką parodyti ir 
kuo užimponuoti .

Žanrų ir atlikimo priemonių 
įvairumas

Šiemetinėje Pr. Lapės paro
doje buvo išstatyta per 70 dar
bų. Jie buvo labai įvairūs savo 
tematika, žanrais, jų atlikimo 
priemonėmis, forma ir dydžiu. 
Nors skaičiumi pirmavo mono- 
tipinė grafika (panaši į spalvo
tą grafiką, bet nuo šios skiria
si tuo, kad kūrinys nutapomas 
spalvomis ant stiklo, nuo kurio 
nuspaudžiama vienut vienintelė 
kopija), bet daugiausia dėmesį 
traukė aliejaus tapyba drobėje. 
Tapybos darbai dviejų žanrų: 
peizažai - abstraktai ir moterų 
portretai. Paroda susilaukė gero 
pasisekimo, ir per dvi dienas 
lankytojai nupirko nemažai pa
veikslų.

Puikus knygų iliustratorius
Pr. Lapė ligi šiol mums buvo 

pažįstamas daugiau kaip kny-

A KUBILIUS

gų iliustratorius. Jis iliustravo 
štisą eilę amerikiečių ir lietuvių 

leidinių. Vėliausioji jo iliustruo
ta knyga, tik ką išėjusi iš spau
dos, yra Vyt. Tamulaičio “Skruz 
dėlytės Greitutės nuotykių” 
angliškoji laida. Jos iliustraci
jas taikliai įvertino L. Augštys 
š. m gegužės mėn. 29 d. “Drau
go” kultūriniame priede. Iš ki
tų Lapės lietuviškųjų iliustraci
jų ypač pažymėtinos Baranaus
ko “Anykščių šilelio”.

Plačios skalės tapytojas

O vis dėlto Lapės tikrasis pa
saulis, kuriame jis pasirodo vi
su savo talento' stiprumu, yra 
tapyba, nors ir grafikinio tipo 
jo darbai nėra eiliniai, o išsiski
ria originalumu, puikia techni
ka ir linijos grakštumu.

Pažymėtina tai, kad Lapės 
tapyba yra plačios skalės: jis 
geba duoti puikius portretus ir 
lyg ai jis stiprus peizaže bei 
abstrakte. Ypačiai yra gerai pa
sisekę tie portretai, kur jis nei
na į detales, bet protretą palieka 
lyg ir neišbaigtą, neišdailintą. 
Dailininkui čia pakanka kelių 
pabraukimų išgauti būdingoms 
asmens veido linijoms ir cha
rakterio bruožams. Atrodo, kad 
Pr. Lapei lengviau sekasi susi
doroti su portretu, negu su pei
zažu, kuriame jaučiama mažiau 
laisvumo, o daugiau priverstinių 
pastangų. Iš parodoj išstatytų 
ir kitur matytų Lapės portretų 
galima įsitikinti, kad, jeigu jis 
susikoncentruotų portretinėje 
tapyboje, turėtume vieną pajė
giausių mūsų portretistų.

Kas nesuvokta ir kas aišku

Deja, Lapė blaškosi visomis 
linkmėmis, eina iš karto keliais 
keliais. Ir todėl savo antrojoj 
parodoj jis savęs tikro neparo
do. Ir išeini iš jo parodos nesu
vokęs dailininko kūrybos pa
grindinės linijos, nesupratęs, ką 
jis norėjo (jeigu iš viso norėjo) 
savo darbais pasakyti, kokį sa
ve parodyti.

Tačiau viena pasidaro aišku, 
kad Pranas Lapė pasiekė tapy
bos mene nemažų aukštumų, 
kad jis yra vienas iškiliųjų mū
sų dailininkų, nors gal dėl savo 
žemaitiško kuklumo laikosi nuo
šaliau, nemėgdamas garsinimo
si. O būtų gera jam išeiti “į 
aikštę”, nesivaržant dėl to, kas 
apie jį bus kalbama bei rašoma.

Planingai ir tiksliai
Pr. Lapės tapyba (ir grafika) 

būdinga tuo, kad joje beveik 
nėra atsitiktinumų, nematyti 
tik laisvos rankos pasišvaisty
mų. Kiekvienas dažų klojimas 
atrodo yra apgalvotas, kiekvie
na linija ir kiekviena dėmė iš 
anksto numatyta ir tinkamai ap
valdyta. Dėl to jo darbuose nė
ra kai kurių modernių tapytojų 
mėgiamo laisvo padraikumo, o 
viskas jungiasi organiškai ir lo
giškai. Jo abstraktai atremti į 
nesunkiai atpažįstamą gamtinę 
tikrovę ir pasižymi tiksliu spal
vų deriniu. Nedaug turime ta-, 
py t o jų, kurie sugebėtų taip už
tikrintai operuoti spalvų gama. 
Kiekviena jo spalva yra reikia
moj vietoj ir atlieka jai skirtą 
pareigą. Nieko per daug, bet 
nėra ir beprasmės tuštumos, 
nes dailininkas pajėgia planin
gai, tiksliai apvaldyti erdvę. 
Kiekviena paveikslo vietelė turi 
savo paskirtį ir dėl to darniai 
įjungta į kūrinio visumą. Dėl 
šitų visų savitumų Prano La
pės kūryba verta nemažo dė
mesio.

Tik tas žmogus įstengia būti 
teisus su kitais, kuris yra teisus 
su "savimi.

— Ch. E. Bentzel-Sternau
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PRIEINAMOMIS SĄLYGOMS

IEVAI, BENDRUOMENE IR ŠEŠTADIENINE MOKYKLA
(Atkelta iš 2 psl.)

maža ir tokių, kurie vaikų lietu- 
/iškon šeštadieninėn mokyklon 
aele džia ne dėl kokio jau prin- 

pinio apsisprendimo, o tik 
šiaip dėl paprasto nerangumo. 
L aug galėtų padėti asmeniški 
kontaktai. Tad jei bent keli nau
ji mokiniai prisidėtų, tokios pro
pagandos pastangos apsimokė- 
ų.

2) Bendruomenė galėtų ir tu
rėtų prisidėti prie paskatinimo 
’ankyti lietuvišką mokyklą. Sa
la dovanėlių mokslo metus bai- 

g antiems ar kokias mokyklines 
varžybas laimėjusiems galima 
dar nurodyti ir kitokių paskati
nimo priemonių; pvz., bent į 
kai kuriuos bendruomenės pa
rengimus galima būtų šeštadie
ninės mokyklos mokinius leisti 
už dyką (ypač tose vietovėse, 
kur mokyklos negausios moki
niais). Reiktų juos su deklama
cijomis, choru ar tautiniais šo
kiais įtraukti, kiek tai būtų ga
lima, į įvairių bendruomenės 
rengiamų minėjimų programas, 
šeštadieninės mokyklos vaikus 
reiktų kviesti įvairioms repre
zentacinio pobūdžio pareigoms 
parengimuose, pvz., koncerto 
solistams gėles įteikti. Gal tai 
mums atrodo smulkus ir ne
reikšmingas dalykas, bet mažam 
vaikui tai bus savotiškas atžy- 
mėjimas ir kartu lyg ir atlygi
nimas už lietuviškos mokyklos 
lankymą.

3) Bendruomenė turėtų bent 
kartkartėmis organizuoti vaikų 
kongresėlius, kuriuose dalyvau
tų kelių vieno rajono šeštadie
ninių mokyklų mokiniai su savo 
atliekama programa ir įvairio
mis varžybomis.

4) Labai aktualus yra vaikų 
vasaros stovyklos reikalas. 
Ypač čia — Philadelphijos, Bal- 
timorės, Washingtono — rajo
ne, iš kur jau veikiančios lietu
viškos stovyklos dėl tolumo sun
kiau pasiekiamos. Tai irgi tu
rėtų būti bendruomenės jungti
nių pastangų dalykas. Supran
tama, į tokias vasaros stovyk
las pirmoje eilėje turėtų būti 
priimami šeštadieninių mokyklų 
lankytojai ar jas baigusieji, o 
kiti, jei liktų laisvų vietų.

5) Didelį mokyklai rūpestį 
sudaro ne tik mokiniai, bet ir 
mokytojai, nes jų kasmet vis 
sunkiau begalima prisiprašyti. 
Kaip parodo praktika, geriau
sia jų ieškoti tarp tu, kurie lei
džia vaikus šeštadieninėn mo
kyklon, nes jie rodo daugiausia 
intereso pačiai mokyklai. Be to, 
tie, kurie leidžia ar dar neseniai 
yra leidę savo vaikus angliškon 

mokyklon, prižiūrėdami savo 
vaikų mokymąsi, yra daugiau 
mažiau susipažinę su amerikie
čių mokyklos metodais. Kaip 
bežiūrėtume į tuos metodus, ar 
jie mums patinka ar ne, turime 
neužmiršti, kad vaikai pagal 
juos kasdieninėje mokykloje 
mokomi, prie jų pripranta. Tie 
metodai darosi jiems patrauk
lesni, tad jų taikymas ir šešta
dieninėje mokykloje duos geres
nių rezultatų mokyme. Čia trum 
pai priminta svarbi mokytojų 
problema, kurią pačiai mokyk
lai ne kartą darosi per sunku 
išspręsti, ir bendruomenė čia 
turi ateiti mokyklai aktyvion 
pagalbon.

6) Kai mokinių maža, moks- 
lapinlgių toli nepakanka mokyk
los išlaikymui. Pačios mokyk
los parengimai lėšų daug nepri
deda, nes mokyklos negausių 
darbuotojų jėgas atima mažai 
pelningi, bet jau tradicijon įėję 
mokykliniai parengimai, kaip 
kalėdinė eglutė, Motinos dienos 
minėjimas ir kt. Tad bendruo
menės ar paskirų organizacijų 
drauge su mokyklos tėvų komi
tetų rengiami ar kokie koncer
tai, ar pietūs, ar Naujųjų Metų 
sutikimai ir t. t. — galėtų la
bai paremti mokyklą.

7) Viena iš pagrindinių prie
žasčių, kodėl tam tikra dalis 
tėvų neleidžia savo vaikų į lie
tuvišką mokyklą yra ta, kad jie 
nemato čia jokios praktiškos 
naudos. Jie žiūri šaltai ir jų ne-1 
paveiks nei patriotiniai graude
nimai, nei karšti straipsniai. 
Betgi praktiškai naudai jie žy
miai atidesni. Tad ar negalima 
būtų ir to aspekto paieškoti lie
tuviškos šeštadieninės mokyk
los veikloje? Amerikoje dabar 
ne kartą keliamas svetimųjų 
kalbų mokymosi reikalas. Reik
tų išsiaiškinti, ar lietuviškos 
mokyklos lankymas ir jose įgy
jami pažymėjimai neduotų, sa
kysime, kurių kreditų, stojant 
į viduriniąsias mokyklas (High- 
Schools) ar jas lankant. Visų 
pirma gal reiktų, kad mūsų duo
dantieji pažymėjimai būtų dvi
kalbiai, su trumpu konstatavi
mu, kas tai yra toji lietuvių 
bendruomenė ir jos mokyklos. 
Čia vėl tėra trumpa užuomina, 
kurią turėtų pasvarstyti atitin
kami mūsų bendruomenės or
ganai.

8) Pagaliau paskutinis mano 
pranešimo punktas, kurį pava
dinčiau: “Kas gi toliau?” šeš
tadieninė mokykla, kaip dabar 
nusistatyta, veikia aštuonerius 
metus. Tai ir patogiausia, nes 
priderinta prie mūsų vaikų lan
komos privalomos amerikiečių 

mokyklos. Philadelphijoje prie 
tos 8 metų sistemos perėjome 
jau prieš kelerius metus. Pridė
jome dar vaikų darželį, kaip 
parengiamąjį mokyklos skyrių, 
kuris pasirodė labai naudingas, 
nes pratina mažuosius iš anks
to prie lietuviškos mokyklos ir 
garantuoja jai prieauglį. Betgi 
tie aštuoneri metai netrunka 
prabėgti. 12—14 metų paaugliai 
jau baigią pradinę šeštadieninę 
mokyklą. Aišku, kad jų lietuviš
kasis mokslas toli gražu nebaig
tas ir nepakankamas. Geriau
sia išeitis, žinoma, tai aukštes
nioji lietuviška mokykla. Deja, 
ji prieinama tik stipresnėms ir 
gausesnėms lietuvių kolonijoms 
šiame krašte. Betgi bendruome
nei svarbu neišleisti iš savo dė
mesio ir baigusio šeštadieninę 
mokyklą jaunimo. Negalint su
organizuoti ar išlaikyti aukštes
niosios lietuviškos mokyklos, 
reikia ieškoti kitokių lietuviškų 
organizacinių formų, kurios pa

FRANK’S T. V. & RADIO, Ine.
3249 S. HALSTED ST. Telef.: CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS TR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI - A IR CONDTHONING

I 5%
on lnvestment bonus 

VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 
______ „ __  _.  _______ 4 K % dividendų kas pusmeti ir 
dar ISmokaniv po H'fį ui kiekvienus metus, 4 metams praėjus.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 ARCHER AVENUE. CHICAGO 32, ILUNOIS

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

.......................................................i.................................. .............................

4
eurrent dtvidend 

4K% DIVIDENDU MOKAMA 
Už 1 metų Investavimo bonus 

PAGAL 
mokama

SUSTOKIT, APŽIORĖKIT —
MŪSŲ METINĮ IŠPARDAVIMĄ

STEIN TEKTILE 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 pagaminami.

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 į 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

SKIP'S Self Service
LIQUOR STORE

5515 S0. D AMEN AVĖ. ALL PHONES Wfi 5-8202
JUNE — BIRŽELIO 17, 18, 19 D. D.

CHANTRE V.X.O.P. IMPORTED
GERMAN BRANDY Fifth $4-89

ST. REMY Imported FRENCH BRANDY Fifth $3-79
MOUQUIN IMPORTED 10 year old

BRANDY Fifth $3.79
GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. Fifth $4.89
BUTON IMPORTED

VERMOUTH dry or sweet 30 oz. Bottle $1.19
LUANA Imported Coffee Liųueur Fifth $4.98
PIERRE CART1ER BORDEAUN 1959

Red or White, Medoc or St. Emiiion
Vintage

nfth $1.39

FORBIDDEN FRUIT LIQUEUR Fifth $5-29
GETTELMAN BOCK BEER

24—12 oz. T. Away Bottles Case $$2-79
SOUTHERN COMFORT

LIQUEUR Fifth $3.89

dėtų išlaikyti ir net toliau stip
rinti lietuviškąjį jaunimo ryšį. 
Čia daug galėtų padėti kokie 
sporto būreliai, tautinių šokių 
grupės, bendros iškylos ar sto
vyklos ir t. t. Bendruomenės 
veikimui čia plati dirva.

Baigdama savo trumpą pra
nešimą, nenorėčiau sudaryti 
įspūdžio, kad visą rūpinimąsi 
ieštad enine mokykla noriu už
krauti bendruomenei, ar juoba 
apylinkių valdyboms. Ne, to vi
sai neketinau. Kaip pačioje pra
džioje pabrėžiau, labiausiai rū
pintis mokykla tenka patiems 
tėvams. Betgi jie turi ir iš mū
sų organizuotosios bendruome
nės susilaukti pakankamai mo
ralinės ir materialinės paramos.

LEO’S SINCLfilR SERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav. 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tune-ups ir Motorų remontas 

5759 So. VVestern Avenue 
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9583

■■■■■

■■■

4

Dail. Pr. Lapė prie vieno savo darbo portreto

VALANDOS:
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 

nuo 9 iki 8 vai. vakaro
Antradieniai ir penktadieniais 

nuo 9 iki 4 vai. vakaro.
šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai-

Trečiadieniais nedirbama.

lUSTLN MACKIEVVICH
Valdybos pirmininkas

JUSTIN MACK1EVVICH Jr
Prezidentas

... ■; -.•■■t- ------- !— -------- 1 i.6 r
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KALBŲ GIMININGUMAS
J. BER NOTAS

Ne tik tarp žmonių, bet ir 
tarp kalbų pastebima tam tikro 
giminingumo.

“Žymesnieji kalbų tyrinėtojai,
— rašo Pr. Skardžius, — jau 
praėjusiame amžiuje yra paste
bėję, kad daugumas Europos ir 
kai kurios Azijos (iranėnų, indų, 
armėnų ir kitos) kalbos apsčiai 
turi, o seniau dar daugiau yra 
turėjusios, visokių bendrybių ir 
šiaip panašybių. Toliau buvo pa
tirta, kad šitos bendrybės yra ne 
atsitiktiniai dalykai, bet sudaro 
vieną ištisą organinę sistemą, 
galinčią atsirasti tik iš artimos 
kalbų giminystės” (Lietuvių 
kalba, jos susidarymas ir rai
da”, 3 psl.).

Šitose kalbose randame bend
rybių ir panašybių dėl to, kad 
jos senovėje buvo sudarę vieną 
kalbų šeimą, ilgainiui išriedė
jusią iš vieno bendro šaltinio, 
vadinamosios prokalbės.

Žmonėms daugėjant ir plin
tant po visus kraštus, ši prokal
bė suskilo, pirmiausia j dvi gru
pes, o vėliau tos grupės savo 
keliu vėl skilo j atskiras šakas
— kalbas, o pastarosios — dar 
į tarmes, patarmes, šnektas.

Iš rytinės indoeuropiečių pro 
kalbės grupės yra kilusios sla
vų kalbos: rusų, ukrainiečių, 
bulgarų, lenkų, čekoslovakų, ju
goslavų, serbų ir kitos. Todėl 
šiose kalbose yra daug bendry
bių ir panašybių. Kai kurios 
slavų tautos tarp savęs susikal
ba; pav., rusas iš dalies susi
kalba su ukrainiečiu, ukrainie
tis — su lenku ir t. t.

šalia slavų kalbų toje pačioje 
rytinėje grupėje yra ir baltų, 
arba aisčių (lietuvių, latvių, prū 
sų, kuršių, jotvingių ir sėlių)

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
{vairių 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

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 remontavimui.

Visas darbas yra garantuotas ir 
apdraustas.

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

CHICAGO, ILL. 60609

kalbos Lietuvių ir latvių kal
bose matome daug panašumo, 
tos pačios šaknies žodžių: bro
lis — brolis, žirgas — žirgs, 
ranka — moka, kirvis — cirvis, 
gręžti — griezt ir kt.

Bet lietuviai su latviais, deja, 
nedaugiausia tegali susikalbėti.

Plg.
Sudrabiria luoku liecu, 
zelta kalu kamanięas, 
lai brauc mana llgavina 
ka saulite mirdzėdama.
Ši latvių dainelė gali būti lie

tuviškai maždaug šiaip nusaky
ta:

Sidabrėlio lanką lenkiau,
Aukso kaliau kamanėles

(rogeles),
Lai braukia (vyksta) mano 

mergytė
Kaip saulytė mirgėdama.

Lietuvių ir prūsų kalbos dar 
mažiau turi panašumo. Ji daug 
yra tolimesnė mūsų kalbai. Štai 
vieno prūsų iš vokiečių kalbos 
versto katekizmo pavyzdys:

Mes turrimai Deivan stan Ri- 
kijan kirscha wissan powijstin 
biatwei bhe milijt, kai mes ten- 
nei isan paggan neūsesmu Ta- 
wischen en swaiasmu kermnen 
ni ainan schkūdan bhe wargan 
seggemai, schlaits stesmu galbi- 
mai bhe brewinnimai en vissans 
kermeniskans nautins”.

Lietuviškai išverstas šis teks
tas atrodys maždaug taip:

Mes turime Viešpaties Dievo 
bijoti daugiau už viską (pažo
džiui: per visą daiktą) bei jį my 
lėti, kad mes dėl jo mūsų artimui 
nedarytume žalos bei kančios jo 
kūnui, bet jam pagelbėtume vi
suose kūno reikaluose.

Kadangi baltų kalbos nuo se
novės yra buvusios slavų kalbų 
kaimynės, todėl jose randame, 
apsčiai bendrybių ar šiaip pana
šybių, pvz. mūsų ranka, lenkų 
ręka, rusų ruka; mūsų galva, 
rusų golova, lenkų glova; mūsų 
boba, slavų baba; mūsų stalas, 
slavų stol ir kt.

Bet baltų ir slavų kalbų bend
rybių ar panašybių yra daug ma
žiau, kaip pvz. prūsų, lietuvių ir 
latvių kalbose. Tai yra dėl to, 
kad baltų kalbos ilgiau pasiliko 
draugėj, o slavų kalbos jau nuo 
senų senovės vystėsi skirtingais 
keliais ir skirtingose aplinkybė
se, todėl ir jų dabartinė sudėtis 
yra visai kitokia. Galima saky
ti, kad baltų ir slavų kalbos, 
nors ir ilgais amžiais buvusios 
kaimynės, yra jau visai skirtin
gos, tolimos giminaitės. Dar ma
žiau lietuvių bei latvių kalbos 
turi panašumo su tolimesnėmis 
indoeuropiečių kalbų šeimos at
stovėmis, pvz su germanų, romą 
nų ir kt. kalbomis. Taigi kalbų 
giminystė ilgainiui vis mažėja, 
iki pagaliau ji beveik visai nur 
trūksta; pvz tarp lietuvių ir 
prancūzų ar anglų kalbų, kurios 
senovėj yra prasidėjusios iš vie
no šaltinio, dabar nebematome 
beveik jokio sąryčio; nebent tik 
kalbininkas istorikas galės vie
ną kitą jų bendrybę atsekti.

Algimanto Kezio, SJ, nuotraukų paroda Chicagos Meno institute. Paroda galerijoje tęsis iki liepos 18 J.

• Susitikimas su rašytoja ir 
tautosaka. Vilniuje, Kraštoty- 
os draugijoje, gegužės mėn 

Įvyko sus tikimas su rašytoja 
Aldona Liobyte. Ji kraštotyri- 
linkams pasakojo apie lietuvių 
tautosaką jos ryšį su šiandie

nine literatūra. Kompozitorius 
J. Švedas kalbėjo apie liaudies 
Janas. Valst. Konservatorijos 
teatrinio faku’tet.o studentai pa
roda A Liobytės 5 v liaudies 
damų scenarijų “Ant kalnelio 
jovaras žydėjo”.

.......... ......................... ............
VIETINIŲ IR IMPORTUOTŲ AUTOMOBILIŲ

(Complete auto service)
POAS TAISYMAS IR APTARNAVIMAS

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ

Akademinės prošvaistės

Šeštadienis

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti pav«ikalama, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai.
2400 S. Oakley Avė., Chicago 

VIrginia 7-7258-59

CARR MOODY 
LUMBER CO. 
STASYS LHYVINAS, Prez.

3089 S. Halsted St, VI 2-1272 
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai 
RaštlnB atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto Iki 6 vai. vakaro ir šeštadie

niais Iki l vai. n. p.

Chicagoje, šalia tėvų Jėzuitų 
lietuviškos koplyčios, stovi di
delis, modernus pastatas — Jau
nimo centras. Pavadinimas ati
tinka savo paskirčiai. Tačiau jis 
yra ne tik jaunimo, bet ir suau
gusių lietuvių centras. Čia sa
vaitės dienomis, nuo sekmadie
nio iki penktadienio, renkasi, 
buriasi žmonės į susirinkimus, 
sueigas ir paskaitas, šeštadie
niais, Jaunimo centras savo di
džiąsias duris atveria tiktai jau
nimui. Iš pat ankstaus ryto čia 
patalpas užtvindo Aukštesnio
sios lituanistinės mokyklos mo
kiniai ir Pedagoginio lit. institu
to studentai. Rūsį, pirmą ir da
lį antro aukšto užima ČALM, o 
likusią antro aukšto dalį — In
stitutas.

Didžiuliame kambaryje regi
me keliasdešimt berniukų ir 
mergaičių — būsimų lituanisti
kos mokytojų ir visuomenės vei
kėjų. Vieni domisi viskuo, kas

tik yra lietuviško, ir lanko vi
sas paskaitas, o kiti susirenka 
su draugais ir draugėmis pasi
šnekėti ar naujas pažintis už
megzti. Ne vienos jaunos lietu
viškos šeimos bendro gyvenimo 
kelio pradžią kaip tik ir lemia 
ši Jaunimo centro aplinka.

Suskamba skambutis ir į kla
sę įžengia pirmasis lektorius. 
Aukštas, liesas, visiems žinomas 
ir visų mylimas, lietuvių kalbos 
ir literatūros dėstytojas — tai 
yra Instituto lektorius Domas 
Velička. Kaip Instituto direk
torius jis visa siela ir širdimi 
atsidavė lietuviškojo jaunimo 
auklėjimui bei jo lituanistiniam 
lavinimui. Jo darbo vaisiai regi
mi visur: ne tik studentų vei
duose ir laikysenoje, ne tik jų 
lietuviškosios kultūros pažini
me, bet ir jo rūpesčiu suorga
nizuotoje ir surinktoje studijinė
je Instituto bibliotekoje. Dau
giau kaip šimtą knygų turinti,

ji pateisina savo atsiradimą. Be
veik kiekvienoje paskaitoje tai 
vienas, tai kitas lektorius bei 
studentas pasinaudoja bibliote
kos lobynu.

Po pirmos pertraukos, pasi
vėlavę susitinka su antruoju 
dėstytoju, isteriku Vincentu 
Liulevičiumi. Prieš studentų 
akis atsidaro durys į Lietuvos 
garbingą praeitį ir kaimyninių 
kraštų senovės.

Antrai pertraukai baigiantis, 
tvirtu žingsniu įeina paskutinis 
tos dienos paskaitininkas — 
kun. dr. Juozas Prunskis. Aukš
tas, lieknas, žilagalvis žurnalis
tas ateina šeštadieniais pasida
linti savo žiniomis, anekdotais 
bei ilgo žurnalistinio darbo nuo
tykiais paįvairinti paskaitą ir 
gerai nuteikti klausytojus. Re
portažo, pasikalbėjimo ar šiaip 
kokio straipsnio paruošimas 
laikraščiui aiškėja, jo klausan
tis.

Pasigirdus paskutiniam skam
bučiui, studentai skirstosi kiek
vienas savo keliais iki kito šeš
tadienio. Pasibaigė vėl viena 
įdomaus lituanistinio mokslo 
diena.

Eglė Juodvalkytė

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

įsigyti savo namus ir norite gauti paskolą, tai imkite ją Marųuette 
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
• College Bonus Savings
• Home Mortgage Loans
• Home Improvement loans
• Chriitmas Club
• Insured FamUy Savings
• Notory Publlc Servlco
• Ali types of Insuronce
• Free communlty rooms (or your organliatloo 

meetlngs
• Ca»h checks and pay oll family bills with our 

special money order checks. No service charga 
to members

• U. S. Postai Stamp Machine Servko
• Soli and redeem U. S. Bonds
• Two largo free parking lota
• Drlve-ln Window
• Savo-by-Moil Kits
• Trovelors Checks
• Safo Deposlt Boxer

HANDY HOURS

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 vai., antr., treč. ir ScStadieniais nuo

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

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

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

0/ Naujas aukštas dividendas 
mokamas už investavimo

sąskaitas

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

U ai aunno ANTRAD. ir PENKT. .......................9 v. r. iki 5 v. v.VALANDub! PIRMAD ir KETV.............................9 v. r. iki 9 v. v.
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d........... Trečlad. uždaryta

VANDER WAGEN
ANGLYS

SINCLAIR ALYVA

f- /v \

Sinclair 
HEATING / 

OIL
SuperFtame

3605 West 63rd St. POrtsmouth 7-8020

Monday..........
Tuesday ........
Wednesday ..
Thursday ....
Friday ............
Saturday .. • •

12:00 P.M.-8:00 P.M
. 9:00 A.M.-4:00 P M

Closed Ali Day
9:00 A.M.-8:00 P-M.
9:00 A.M.-8:00 P-M.

9:00 A.M.-12:30 P.M.

Mokame aukštą

dividendą investavimo 
sąskaitoms

6245 So. Western Avė. Chicago, Illinois 60636

and LOAN

ASSOCIATION

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
SECURITY 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



IR VĖL MIRTIS MOŠŲ 
RAŠYTOJŲ ŠEIMOJE

Stasys Laucius

DRAUGAS, šeštadienis, 1965 m. birželio mėn. 19 d. 7

Kaip ketvirtadienio “Draugo” 
laidoje jau buvo paskelbta, mir
tis vėl aplankė laisvojo pasau
lio lietuvius * rašytojus. Birželio 
15 d. (antradienio vakare) Chi
cagoje mirė Stasys Laucius. 
Pastaraisiais metais šitie mir
ties vizitai mūsų liteartūrai yra 
itin dažni ir skaudūs. Skaudžiau
sia dar ir dėl to, kad pakerta
mos visai jaunos arbo pačio 
brandumo plunksnos. Juo la
biau tragiška, kad vieniems išei
nant, ateinančių gausa pasigir
ti toli gražu negalima.

Stasys Laucius mirė sulaukęs 
dar tik 68 m. Velionis tiek Lie
tuvoje, tiek pokario metais sve
tur reiškėsi kaip dramaturgas, 
poetas, visuomenininkas, peda
gogas ir žurnalistas. Atskiro
mis knygomis jo darbai išleisti: 
Satyros (1928), eilėraščių rin
kinys Pirmoji banga (1927), is
torinė poema Vytauto karžygiai 
(1932), tremtyje eilėraščių rin
kinys vaikams Po pilkais debe
sėliais. Įvairiuose konkursuose 
buvo premijuoti šie jo scenos 
veikalai: Kelias iš pelkių (1936), 
Žydinti žemė (1937), Signa
las (1938), “Ponios Zydrienės 
bendrabutis. Kitos dramos: 
Laisvės kelias (1931), Ugninis 
ratas (1931), Apsukrus, vyras 
(1941). Tremtyje išėjo jo vie
naveiksmių rinkinys Raudonoji 
melodija (1953) ir poema Res
publika.

Gausūs Stasio Lauciaus sce
nos veikalai yra realistinio su
kirpimo, visur pabrėžiant idėji

• Prano Gailiaus graviūrų 
paroda New Yorke. Pastarieji 
šio mūsų dailininko darbai, pa
vadinti “intra muros”, yra šiuo 
metu išstatyti “Gallery of Gra- 
phic Arts” patalpose (1603 
York Avė. ir 85th Str.) New 
Yorke, vos pasibaigus jo paro
dai Paryžiuje, kur Pranas Gai
lius ir tebegyvena. Po šio pirmo 
neformalaus Prano Gailiaus pa
sirodymo New Yorke turės sek
ti didelės jo parodos šių me
tų gale ar kitų pradžioje. Pra
nas (taip jis Paryžiuje ir te
bevadinamas ir taip pasirašo 
po savo darbais) prieš porą me
tų buvo pasirodęs ir Chicagoje 
su savo tapybos ir grafikos dar
bais. Dailininkas dabar pereina 
į mažą, subtilią grafiką, kurioje 
jis bando išreikšti keistus freu- 
diškus sapnus. Anot jo paties 
pasisakymo, kuo sąlygos gyve
nimui - ritmui išvystyti darosi 
sunkesnės, kurios kaip siena 
spaudžia iš visų pusių, tuo rit
mo įkaitimas yra didesnis — 
ekspresyvesnis, vedantis prie 
absoliutaus ritmo ir formos iš
silaisvinimo, duodant jam me
tamorfozės iliuziją.

• Apie literatūrą laiške iš 
Lietuvos. Vienas čikagietis lie
tuvis, mėgstąs grožinę literatūrą 
ir šia tema pasikeičiąs laiškais 
su pažįstamais Lietuvoje, ne
seniai gavo iš vieno jų laišką, 
kuriame, be kita ko, rašoma:

“Tave domina jaunieji lietu
viai rašytojai, tačiau aš abejo
ju ar tau patiks jų rašymo te
matika. Aš asmeniškai tai da
bartinių lietuvių rašytojų kūri

nę jų pusę ir veikėjų charakte- 
: ius. Jo dramos įvairių mūsų 

atrinių sambūrių buvo mielai 
atomos tiek Lietuvoje, tiek 

ieivijoje.
Velionis Stasys Laucius pa- 

iidotas šiandien Šv. Kazimiero 
stovių kapinėse, Chicagoje.

¥

Lietuvių literatūra birželio 11 
■ . neteko ir kito jai brangaus 
5mc"aus. Clevelande mirė mie- 
as lietuvių draugas, mūsų raš- 
ų vertėjas latvių kal'ėon rašy

tojas Emilis Skujienieks, tik 
prieš metus atšventęs šešių de
šimčių sukaktį. Velionis beveik 
pats pirmasis ir labai uoliai su
pažindino latvių visuomenę su 
mūsų literatūros atsiekimais. 
Latvių kalbon yra išvertęs: V. 
Ramono Kryžius ir Dulkes rau
donam saulėleidy; R. Spalio 
Gatvės berniuko nuotykius ir 
Ant ribos. Iš dramos išverstų 
latvių kalbon veikalų pažymėti
na : S. Čiurlionienės Dvylika bro
lių, Aušros sūnus ir Pinigėliai; 
V. Krėvės Žentas; P. Vaičiūno 
Naujieji žmonės, Aukso žais
mas ir Nuodėmingas angelas; 
B. Sruogos Milžino paunksmėj; 
V. Alanto Buchalterijos klaida. 
Latvių periodikoje yra paskel
bęs apsčiai mūsų poezijos ver
timų bei šiaip smulkesnių lietu
viškosios prozos kūrinių. Pats 
rašytojas Emilis Skujenieks sa
vo jaunystėje kurį laiką yra 
gyvenęs Lietuvoje ir visada tarp 
lietuviu jausdavosi kaip namie.

Emilis Skujenieks

nių neskaitau, nes man neįdomu 
skaityti apie tą, ką pats savo 
akimis matau. Visa rašymo te
matika tai kolūkiečių bei tary
binių ūkių žemdirbių gyvenimas, 
partizanų bei karo didvyrių žyg
darbiai, “sputnikų” paleidimo 
technikos garbinimas, kantatos 
apie partiją (anksčiau buvo 
apie Staliną), apie taiką, apie 
pirmūnus darbe ir t. p. Poezi
jų iš viso dabar nebemėgstu, 
tai skaitau tiktai prancūzų, ang
lų, vokiečių, lietuvių, rusų ir kt. 
klasikus. Tokie jaunieji poetai, 
kaip Mieželaitis, Matuzevičius, 
Jakubonis ir kit., mūsų nežavi 
— ta pati tematika. Tad aš ma
nau, kad jūsų gyvenimo sąly
gose mūsų dabartiniai rašytojai 
jums nepatiks ir jūs jų nesu
prasite”.

• “Grand Larousse Enciclo- 
pedlųue” apie Lietuvą. Prancū
zų Larousse didžiosios enciklo
pedijos naujoje laidoje, palygin
ti, nemaža vietos skirta Lietu
vai ir lietuviams. Duomenų au
toriai prancūzai: geografija —
P. Beorge, istorija — G. Laf- 
forgue, literatūra — Lajelle, 
dailė — M. Gauthier. Straipsny
je apie literatūrą rašoma apie 
liaudies lyriką — dainas, Done
laičio “Metus”, Baranausko 
“Anykščių šilelį”, lietuvių spau
dos uždraudimą, Kudirką, Vaiž
gantą, Maironį, Žemaitę, Baltru
šaitį, Krėvę, Vydūną. Neaplen
kiamas ir O. V. Milašius, “lietu
vių poetas, rašęs parncūziškai”. 
Iš naujesnių minimi tiktai K. 
Boruta, H. Radauskas, P. Cvir
ka ir A. Vienuolis. Prie kiekvie-

Konkurso premijų įteikimas “Laiškų Lietuviams” 15 metų sukakties minėjime — koncerte. Iš kairės j 
dešinę: jury komisijos pirm. J. Ignatonis, žurnalo redaktorius K. Trimakas, SJ, A. Gylytė (iš Chicagos, 
laimėjusi jaunimo konkurso pirmąją premiją), V. Šmaižienė (iš Winnipego, Kanados, III premija), J. 
Jaškauskas (iš Dayton, Ohio, II premija) ir Pr. Razminas (iš Chicagos, I premija). Nuotr. A. Kezio, SJ

no autoriaus pavardės pateikia
ma jų gimimo ir mirties metai. 
Baltrušaitis esąs lietuviško sim
bolizmo reiškėjas, gi lietuviškos 
dramaturgijos reprezentantais 
pateikti Krėvė ir Vydūnas. Iš 
tų rašinių, atrodo, kad autoriai, 
greičiausiai, neturėjo pakanka
mai informacinės medžiagos 
(prancūzų kalba?) apie mūsų 
nūdieninę literatūrą.

• “My Faire Lady” Lietuvoje. 
Kauno muzikinis teatras gegu
žės mėn. pabaigoje pastatė 
“My Fair Lady” (lietuviškai 
“Mano puikioji ledi”). Režisavo 
R. Andrejevas, dirigentas — J. 
Kučiauskas, dailininkas — I. 
Ivanovas. Pagrindinius vaidme
nis atliko J. Ragaišytė, S. Re- 
pečkaitė, V. Rimkevičius ir kit.

• Panevėžio šešėliai, “Ham
leto” nesėkmė ir miesčionišku
mo baubas. “Literatūros ir Me
no” savaitraštyje (nr. 22) ra
šoma apie Panevėžio miesto še
šėlius ir žiburius. Nurodoma į 
visą eilę kultūros įstaigų mies
te ir dejuojama, kad publika ne
parodžiusi susidomėjimo sovie
tų pagamintais filmais “Hamle
tas” ir “Pirmininkas”. Bloga 
esą ir tai, kad salės nepilnos, 
kai į Panevėžį su 
atvyksta Vilniaus 
pvz. filharmonijos 
orkestras, pianistė
naitė, dain. V. Noreika ir kit. 
Jaunimas beveik nelanko klasi
kinės muzikos koncertų.

Laikraštyje teigiama, kad Pa
nevėžys esąs miestas, kuris ko
voja už aukštos kultūros miesto 
vardą. Tačiau, kas gi pasirodė? 
Jis jau pelnęs negerą šlovę su 
chuliganais, girtuokliais. Kelia
mas klausimas: kur šių negra
žių reiškinių šaknys? Kodėl — 
toliau klausiama — “studentas, 
inžinierius, kvalifikuotas darbi
ninkas neretai mieliau eina pra
leisti vakarą į kavinę, o ne į 
teatrą, kiną, koncertų salę?’” 
Nurodomas ir vienos Panevėžio 
studentės pavyzdys — su ja be
sikalbant paaiškėję, kad ji ne
turinti supratimo nei apie lite
ratūros, nei muzikos, nei teat
rų naujienas. Pagrindinis jos 
rūpestis, pagal “Lit. ir Meną”, 
tai — kavinės, šokiai, madingos 
suknutės. Tokių — ne ji viena. 
Čia pat primenama, kad nese
niai Panevėžyje buvo teisiami

gastrolėmis 
menininkai, 

kamerinis 
A. Dvario-

HEBE IT IS:
this beautiful Rustic Art NatūraiOwn

Timber Bark DESK SĖT. Eęuipped with 
Two Top Quality drsk pens. available in 
Religious or Sportmans Style. Makes 
wonderful Gilt Item. Only $1.00 (add 
25c for postage and handing)

Send Cash, Check or Money Order 
to: R & VV Enterpriscs 
3900 No. Shcridan Rd. 
Chicago 60613, Illinois

Special discounts given to clubs, church- 
cs, etc. Ideal for Fund Raising. For in- 
formation phone — 935-9245. 

statybininkai, grobstę statybi
nes medžiagas. Nusikaltėlių tar
pe — jauni žmonės, aukštųjų 
•ir viduriniųjų specialiųjų mo
kyklų auklėtiniai. Vėl klausia
ma: kas juos atvedė į šį kelią? 
Esą, jie “gerai uždirbo, vogė, 
už vogtus pinigus statėsi na
mus, pirkosi mašinas, klojo bu
tuose kilimus. Į teatrą jie eina 
tik dėl mados, į kiną — išsi
blaškyti”. Kokia daroma išva
da? Visur esąs kaltas... mies
čioniškumas, jis — didelis, pa
vojingas kultūros priešas. Vi
siškai nekeliama 
tuvos gyventojai 
niais filmais ar 
veikalais teatre.
išimtine proga, dėl tų miesčio
niškumo “nusikaltimų” ar bylų 
teismuose nebuvo kaltinta ta 
nelemtoji “buržuazinė” praeitis 
ar vad. atgyvenos.

tai, kodėl Lie- 
bodisi sovieti- 
komunistiniais 
Tik šį kartą,

• Žemaitė Vilniuje ir Žemai
tė dramaturge. Gegužės 22 d. 
Vilniuje įvykusiame Žemaitei 
pagerbti vakare kalbėjo A. 
Venclova, J.! Avyžius, K. Umb
rasas ir kt. iMokslų akademijos 
bibliotekos pareigūnas VI. Ab- 
ramavičius papasakojo apie že
maitės gyvenimą Vilniuje (nuo 
1911 m. pavasario). Rašytoja 
Vilniuje buvusi labai judri, lan
kė paskaitas, koncertus. Lankė
P. Višinskio kapą Rasų kapuose. 
Daug laiko sugaišdavo Zavads-

Daugiau kaip 50 metų, 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

August Saldukas, 
Prezidentas

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

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

COUNTRY AUTO REBUILDERS 
G R 6 - 7 7 7 7 24 hour towing service

Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
smulkūs pataisymai.

BODY AND FENDER W0RK
PAINTING, MECIIANICAL REPAIR

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

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

Jau su virš

50 METŲ
Plačiai žinomos LeopilM reguliuoja 

medžiagų apykaitos virškinimą ir vi
durių užkietėjimą. Švelnios ir pati
kimos iš augalų pagamintos padeda 
kepeniniu ir tulžiai normaliai veikti. 
50 už $1.00 arba 250 ui $4.00 Jeigu 
negaunate savo vaistinėje tai užsaky
kite K. S. .JONAITIS, R. I’H. 2735 W. 
43rd St., CHICAGO, ILL., 00032.

LEOPILLS
Garantuojame už gerą veikimą, jei 

nebūsite patenkinti shigrąžinsime pi
nigus. Gydytojų rekomenduojama.

Užsakymas
Aš n-orėčiau pamėginti Leopills ir 

jdedu ■** . ...................
$4.00 už 250).
Vardas, pavardė

$1.00 už 50 piliulių (arba

Gatve . . 
Miestas 
Valstija

COSMOS EXPRESS
NARŲVETTE GII’T PAItCEL 

SERV1CE
2608 ir 2439 West 69th Street
Chicago 29, III. Tel. WA 5-2737.
3212 South Halsted Street
Chicago 8, UI. Tel. CA 5-18(18

Siunčia siuntinius į Lietuvą ir ki
tus kraštus.

Didelis pasirinkimai geriausios rū
šies medžiagų ir kitų prekių žemo
mis kainomis.

Siuntiniai priimami nepadidintu ta
rifu iki š. m. birželio 23 d.

E. ir V. Žukauskai

MES MOKAME 

41/2
ANT VISU
SĄSKAITŲ YU

kio ir Šlapelio knygynuose, rink
dama knygas ir jas siųsdama 
į kaimą. Ji labai energingai tal
kininkavo. dailės parodas Vilniu
je organizuojant. Vilniuje ra
šytoja išgyveno ilgiau kaip pen
kerius metus.

Filologo J. Lankučio nuomo
ne, Žemaitę sunkoka pavadinti 
dramaturge šiandienine šio žo
džio prasme. Tačiau nedideli 
Jramos kūrinėliai net ir profe
sionalinio teatro formavimesi 
suvaidinę, anot Lankučio, tokį 
vaidmenį, kuriam šiandien ne 
kiekvienas ir žymesnis drama
turgas galėtų prilygti.

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

s

t’

FUNERAL HOME

T H RE E
A1R-CONDIT1ONED CHAPELS

Partinę Facffitiea

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

©
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS .

4605-07 Soufh Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2
4330-34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M r. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 
3911 West lllth Street 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef. — CEdarcresf 3-6335 
Vienas blokas nuo kapinių

r

f

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GeLINYČIA
Geriausio* gilia dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų

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

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

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

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

VASARIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

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

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

KAS YRA BURLIOKAS?
Burliokas yra rusų kalbos žo

dis, ir Rusijoje jis reiškė sezoni
nius artelėmis organizuotus Volgos 
upės darbininkus, kurie savo pe
čiais vilkdavo prekių prikrautus 
laivus.

Lietuvoje burliokais vadindavo 
rusus ar Nemuno sielių plukdyto
jus nelietuvius.

Dabar šitaip vadina įvairius iš 
Rusijos atgabentus kolonistus Lie
tuvoje, kurių vien 1863—1893 me
tais Lietuvoje buvo įkurdinta 2,- 
093 šeimos, gavusios 33,566 dešim
tines žemės.

Kai kur Lietuvoje burlioku vadi
namas ir katinas, kuris vasarą iš
eina iš namų, o taip pat ir kiekvie
nas bastūnas žmogus ar gyvulys.



KALBŲ GIMININGUMAS
J. BER NOTAS

Ne tik tarp žmonių, bet ir 
tarp kalbų pastebima tam tikro 
giminingumo.

“Žymesnieji kalbų tyrinėtojai,
— rašo Pr. Skardžius, — jau 
praėjusiame amžiuje yra paste
bėję, kad daugumas Europos ir 
kai kurios Azijos (iranėnų, indų, 
armėnų ir kitos) kalbos apsčiai 
turi, o seniau dar daugiau yra 
turėjusios, visokių bendrybių ir 
šiaip panašybių. Toliau buvo pa
tirta, kad šitos bendrybės yra ne 
atsitiktiniai dalykai, bet sudaro 
vieną ištisą organinę sistemą, 
galinčią atsirasti tik iš artimos 
kalbų giminystės’’ (Lietuvių 
kalba, jos susidarymas ir rai
da”, 3 psl.).

Šitose kalbose randame bend
rybių ir panašybių dėl to, kad 
jos senovėje buvo sudarę vieną 
kalbų šeimą, ilgainiui išriedė
jusią iš vieno bendro šaltinio, 
vadinamosios prokalbės.

Žmonėms daugėjant ir plin
tant po visus kraštus, ši prokal
bė suskilo, pirmiausia į dvi gru
pes, o vėliau tos grupės savo 
keliu vėl skilo į atskiras šakas
— kalbas, o pastarosios — dar 
į tarmes, patarmes, šnektas.

Iš rytinės indoeuropiečių pro 
kalbės grupės yra kilusios sla
vų kalbos: rusų, ukrainiečių, 
bulgarų, lenkų, čekoslovakų, ju
goslavų, serbų ir kitos. Todėl 
šiose kalbose yra daug bendry
bių ir panašybių. Kai kurios 
slavų tautos tarp savęs susikal
ba; pa v., rusas iš dalies susi
kalba su ukrainiečiu, ukrainie
tis — su lenku ir t. t.

šalia slavų kalbų toje pačioje 
rytinėje grupėje yra ir baltų, 
arba aisčių (lietuvių, latvių, prū 
sų, kuršių, jotvingių ir sėlių)

MARŲUETTE 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

ST. ZABRODSKAS
MIESTO IR NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS
Atlieka remonto, perstatymo Ir na

rni} statybos darbus, cemento darbus, 
elektros įrengimus ir kt. Išrūpina 
reikalingus leidimus, iš miesto val
dybos namų statymui, pertvarkymui 
ar remontavimui.

Visas ditrbas yra garantuotas Ir 
apdraustas.

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

CHICAGO, ILL. 60609

kalbos. Lietuvių ir latvių kal
bose matome daug panašumo, 
tos pačios šaknies žodžių: bro
lis — brolis, žirgas — žirgs, 
ranka — moka, kirvis — cirvis, 
gręžti — griezt ir kt.

Bet lietuviai su latviais, deja, 
nedaugiausia tegali susikalbėti.

Plg.
i

Sudrabina luoku liecu, 
zelta kalu kamaninas, 
lai brauc mana ligavina 
ka saulite mirdzėdama.
Ši latvių dainelė gali būti lie

tuviškai maždaug šiaip nusaky
ta:

Sidabrėlio lanką lenkiau, 
Aukso kaliau kamanėles

(rogeles),
Lai braukia (vyksta) mano 

mergytė 
Kaip saulytė mirgėdama.

Lietuvių ir prūsų kalbos dar 
mažiau turi panašumo. Ji daug 
yra tolimesnė mūsų kalbai. Štai 
vieno prūsų iš vokiečių kalbos 
versto katekizmo pavyzdys:

Mes turrimai Deivan stan Ri- 
kijan kirscha wissan povvijstin 
biatwei bhe milijt, kai mes ten- 
nei isan paggan neūsesmu Ta- 
wischen en swaiasmu kermnen 
ni ainan schkūdan bhe wargan 
seggemai, schlaits stesmu galbi- 
mai bhe brevvinnimai en vissans 
kermeniskans nautins”.

Lietuviškai išverstas šis teks
tas atrodys maždaug taip:

Mes turime Viešpaties Dievo 
bijoti daugiau už viską (pažo
džiui: per visą daiktą) bei jį my 
lėti, kad mes dėl jo mūsų artimui 
nedarytume žalos bei kančios jo 
kūnui, bet jam pagelbėtume vi
suose kūno reikaluose.

Kadangi baltų kalbos nuo se
novės yra buvusios slavų kalbų 
kaimynės, todėl jose randame, 
apsčiai bendrybių ar šiaip pana
šybių, pvz. mūsų' ranka, lenkų 
ręka, rusų ruka; mūsų galva, 
rusų golova, lenkų glova; mūsų 
boba, slavų baba; mūsų stalas, 
slavų stol ir kt.

Bet baltų ir slavų kalbų bend
rybių ar panašybių yra daug ma
žiau, kaip pvz. prūsų, lietuvių ir 
latvių kalbose. Tai yra dėl to, 
kad baltų kalbos ilgiau pasiliko 
draugėj, o slavų kalbos jau nuo 
senų senovės vystėsi skirtingais 
keliais ir skirtingose aplinkybė
se, todėl ir jų dabartinė sudėtis 
yra visai kitokia. Galima saky
ti, kad baltų ir slavų kalbos, 
nors ir ilgais amžiais buvusios 
kaimynės, yra jau visai skirtin
gos, tolimos giminaitės. Dar ma
žiau lietuvių bei latvių kalbos 
turi panašumo su tolimesnėmis 
indoeuropiečių kalbų šeimos at
stovėmis, pvz su germanų, romą 
nų ir kt. kalbomis. Taigi kalbų 
giminystė ilgainiui vis mažėja, 
iki pagaliau ji beveik visai nu
trūksta; pvz tarp lietuvių ir 
prancūzų ar anglų kalbų, kurios 
senovėj yra prasidėjusios iš vie
no šaltinio, dabar nebematome 
beveik jokio sąryčio; nebent tik 
kalbininkas istorikas galės vie
ną kitą jų bendrybę atsekti.

Algimanto Kezio, SJ, nuotraukų paroda Chicagos Meno institute. Paroda galerijoje tęsis iki liepos 18 d.

• Susitikimas su rašytoja ir 
tautosaka. Vilniuje, Kraštoty- 
os draugijoje, gegužės mėn. 

Įvyko sustikimas su rašytoja 
Aldona Liobyte. Ji kraštotyri- 
įinltams pasakojo apie lietuvių 
tautosaką jos ryšį su šiandie

nine literatūra. Kompozitorius 
J. Švedas kalbėjo apie liaudies 
da nas. Valst. Konservatorijos 
teatrinio faku’teto studentai pa
rodo A Liobytės 5 v liaudies 
dainų scenarijų “Ant kalnelio 
jovaras žydėjo’’.

VIETINIŲ IR IMPORTUOTŲ AUTOMOBILIŲ
(Complete auto service)

PILNAS TAISYMAS IR APTARNAVIMAS

ERWIN’S AUTO REPAIR, INC.
2218 West S9th Street, Tel. HE 4-S900

ROOSEVELT PiCTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

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

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

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITAVIMAS, Prez. 

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

teikiame nemokamai 
Raštine atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki B vai. vakaro ir šeštadie

niais iki 1 vai. p. p.

Akademinės prošvaistės

Šeštadienis Pedagoginiam 
lituanistikos institute

Chicagoje, šalia tėvų Jėzuitų 
lietuviškos koplyčios, stovi di
delis, modernus pastatas — Jau
nimo centras. Pavadinimas ati
tinka savo paskirčiai. Tačiau jis 
yra ne tik jaunimo, bet ir suau
gusių lietuvių centras. Čia sa
vaitės dienomis, nuo sekmadie
nio iki penktadienio, renkasi, 
buriasi žmonės į susirinkimus, 
sueigas ir paskaitas, šeštadie
niais, Jaunimo centras savo di
džiąsias duris atveria tiktai jau
nimui. Iš pat ankstaus ryto čia 
patalpas užtvindo Aukštesnio
sios lituanistinės mokyklos mo
kiniai ir Pedagoginio lit. institu
to studentai. Rūsį, pirmą ir da
lį antro aukšto užima ČALM, o 
likusią antro aukšto dalį — In
stitutas.

Didžiuliame kambaryje regi
me keliasdešimt berniukų ir 
mergaičių — būsimų lituanisti
kos mokytojų ir visuomenės vei
kėjų. Vieni domisi viskuo, kas

tik yra lietuviško, ir lanko vi
sas paskaitas, o kiti susirenka 
su draugais ir draugėmis pasi
šnekėti ar naujas pažintis už
megzti. Ne vienos jaunos lietu
viškos šeimos bendro gyvenimo 
kelio pradžią kaip tik ir lemia 
ši Jaunimo centro aplinka.

Suskamba skambutis ir į kla
sę įžengia pirmasis lektorius. 
Aukštas, liesas, visiems žinomas 
ir visų mylimas, lietuvių kalbos 
ir literatūros dėstytojas — tai 
yra Instituto lektorius Domas 
Velička. Kaip Instituto direk
torius jis visa siela ir širdimi 
atsidavė lietuviškojo jaunimo 
auklėjimui bei jo lituanistiniam 
lavinimui. Jo darbo vaisiai regi
mi visur: ne tik studentų vei
duose ir laikysenoje, ne tik jų 
lietuviškosios kultūros pažini
me, bet ir jo rūpesčiu suorga
nizuotoje ir surinktoje studijinė
je Instituto bibliotekoje. Dau-

ji pateisina savo atsiradimą. Be
veik kiekvienoje paskaitoje tai 
vienas, tai kitas lektorius bei 
studentas pasinaudoja bibliote
kos lobynu.

Po pirmos pertraukos, pasi
vėlavę susitinka su antruoju 
dėstytoju, istoriku Vincentu 
Liulevičiumi. Prieš studentų 
akis atsidaro durys į Lietuvos 
garbingą praeitį ir kaimyninių 
kraštų senovės.

Antrai pertraukai baigiantis, 
tvirtu žingsniu įeina paskutinis 
tos dienos paskaitininkas — Į 
kun. dr. Juozas Prunskis. Aukš- 
tas, lieknas, žilagalvis žurnalis
tas ateina šeštadieniais pasida
linti savo žiniomis, anekdotais 
bei ilgo žurnalistinio darbo nuo
tykiais paįvairinti paskaitą ir 
gerai nuteikti klausytojus. Re
portažo, pasikalbėjimo ar šiaip 
kokio straipsnio paruošimas 
laikraščiui aiškėja, jo klausan
tis.

Pasigirdus paskutiniam skam
bučiui, studentai skirstosi kiek
vienas savo keliais iki kito šeš
tadienio. Pasibaigė vėl viena 
įdomaus lituanistinio mokslo 
diena.

Eglė Juodvalkytėgiau kaip šimtą knygų turinti,

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

Įsigyti savo namus ir norite gauti paskolą, tai imkite ją Marųuette 
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 {vairius 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
• College Bonui Savings
• Home Mortgage Loans
• Home Improvement Loan*
• Chriitmai Club
• Iniured Family Savings
• Notary Public Service
• Ali typei of Insuranca
• Free communlty roomi for your orgonlzatloN 

meetlngi
• Caih checki and pay all family bills vvith our 

•pečiai money order checks. No service charge 
to members

• U. S. Postai Stamp Machine Servfce
• Sėli and redeem U. S. Bonds
• Two large free parking loti
• Drlve-ln Window
• Save-by-Mail Kitę
• Travelers Checks
• Safe Deposlt Boxet

HANDY HOURS

CHICAGO, ILLINOIS 60636
...... ........ ------- ------------ -------- 6'

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 vai., antr., treč. ir šeStadieniaiu nuo

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

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

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

ęc/ Naujas aukštas dividendas 
mokamas už investavimo

sąskaitas

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

u m AOinflC. ANTRAD. tr PENKT........................... 9 v. r. Iki 5 v. v.VALANŪU5: PIRMAD ir KETV.............................9 v. r. iki 9 v. v.
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d........... Trečiad. uždaryta

VANDER WAGEN
ANGLYS

SINCLAIR ALYVA
3605 West 63rd St.

i A NZ Z 
[{Sinclair] 
B HEATING J 

OIL Z
SuperFIame

POrtsmouth 7-8020
---------------------------------------------------------------------------------- a

NELAUKITE, nes rytoj gali būti pervelu!

Monday ... 
Tuesday ...
Wednesday
Thursday . 
Friday .... 
Saturday ..

12:00 P.M.-8:00 P.M
... 9:00 A.M.-4:00 PM. 

'.'. Closed Ali Day
... 9:00 A.M.-8:00 PM. 

9:00 A.M.-8:00 P M. 
.. 9:00 A.M.-12:30 PM.

Mokame aukštą

dividendą investavimo 
sąskaitoms

and LOAN

ASSOCIATION

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

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
HIGHVVAY INSURANCE 
THE HOME
INTERSTATE 
LASALLE CASUALTY

MANHATTAN FIRE & MARINE 
MERCURY MUTUAL
MONARCH 
NATIONAL UNION 
NEW YORK FIRE
SECURITY INSURANCE 
UNITED STATĖS FIRE
UNIVERSAL INSURANCE 
5VESTERN FIRE & CASUALTY 
CALIFORNIA LIFE

Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriters

OMALIIY and MtKAY, Ine.
222 W. Adams Street Room 800

Telefonas CEntral 6-5206



IR VĖL MIRTIS MOŠŲ
RAŠYTOJŲ ŠEIMOJE

Stasys Laucius

DRAUGAS, šeštadienis, 1965 m. birželio mėn. 19 d. 1

Kaip ketvirtadienio “Draugo” 
laidoje jau buvo paskelbta, mir
tis vėl aplankė laisvojo pasau
lio lietuvius * rašytojus. Birželio 
15 d. (antradienio vakare) Chi
cagoje mirė Stasys Laucius. 
Pastaraisiais metais šitie mir
ties vizitai mūsų liteartūrai yra 
itin dažni ir skaudūs. Skaudžiau
sia dar ir dėl to, kad pakerta
mos visai jaunos arbo pačio 
brandumo plunksnos. Juo la
biau tragiška, kad vieniems išei
nant, ateinančių gausa pasigir
ti toli gražu negalima.

Stasys Laucius mirė sulaukęs 
dar tik 68 m. Velionis tiek Lie
tuvoje, tiek pokario metais sve
tur reiškėsi kaip dramaturgas, 
poetas, visuomenininkas, peda
gogas ir žurnalistas. Atskiro
mis knygomis jo darbai išleisti: 
Satyros (1928), eilėraščių rin
kinys Pirmoji banga (1927), is
torinė poema Vytauto karžygiai 
(1932), tremtyje eilėraščių rin
kinys vaikams Po pilkais debe
sėliais. Įvairiuose konkursuose 
buvo premijuoti šie jo scenos 
veikalai: Kelias iš pelkių (1936), 
Žydinti žemė (1937), Signa
las (1938), "Ponios Zydrienės 
bendrabutis. Kitos dramos: 
Laisvės kelias (1931), Ugninis 
ratas (1931), Apsukrus, vyras 
(1941). Tremtyje išėjo jo vie
naveiksmių rinkinys Raudonoji 
melodija (1953) ir poema Res
publika.

Gausūs Stasio Lauciaus sce
nos veikalai yra realistinio su
kirpimo, visur pabrėžiant idėji

• Prano Gailiaus graviūrų 
paroda New Yorke. Pastarieji 
šio mūsų dailininko darbai, pa
vadinti “intra muros”, yra šiuo 
metu išstatyti “Gallery of Gra- 
phic Arts” patalpose (1603 
York Avė. ir 85th Str.) New 
Yorke, vos pasibaigus jo paro
dai Paryžiuje, kur Pranas Gai
lius ir tebegyvena. Po šio pirmo 
neformalaus Prano Gailiaus pa
sirodymo New Yorke turės sek
ti didelės jo parodos šių me
tų gale ar kitų pradžioje. Pra
nas (taip jis Paryžiuje ir te
bevadinamas ir taip pasirašo 
po savo darbais) prieš porą me
tų buvo pasirodęs ir Chicagoje 
su savo tapybos ir grafikos dar
bais. Dailininkas dabar pereina 
į mažą, subtilią grafiką, kurioje 
jis bando išreikšti keistus freu- 
diškus sapnus. Anot jo paties 
pasisakymo, kuo sąlygos gyve
nimui - ritmui išvystyti darosi 
sunkesnės, kurios kaip siena 
spaudžia iš visų pusių, tuo rit
mo įkaitimas yra didesnis — 
ekspresyvesnis, vedantis prie 
absoliutaus ritmo ir formos iš
silaisvinimo, duodant jam me
tamorfozės iliuziją.

• Apie literatūrą laiške Lš 
Lietuvos. Vienas čikagietis lie
tuvis, mėgstąs grožinę literatūrą 
ir šia tema pasikeičiąs laiškais 
su pažįstamais Lietuvoje, ne
seniai gavo iš vieno jų laišką, 
kuriame, be kita ko, rašoma;

“Tave domina jaunieji lietu
viai rašytojai, tačiau aš abejo
ju ar tau patiks jų rašymo te
matika. Aš asmeniškai tai da
bartinių lietuvių rašytojų kūri

nę jų pusę ir veikėjų charakte- 
: uis. Jo dramos įvairių mūsų 

atrinių sambūrių buvo mielai 
atomos tiek Lietuvoje, tiek 

ieivijoje.
Velionis Stasys Laucius pa- 
idotas šiandien Šv. Kazimiero 

etu.vių kapinėse, Chicagoje.

¥

Lietuvių literatūra birželio 11 
’. neteko ir kito jai brangaus 
'mogauš; Clevelande mirė mie
gas lietuvių draugas, mūsų raš- 
ų vertėjas latvių kalėon rašy

tojas Emilis Skujienieks, tik 
prieš metus atšventęs šešių de
šimčių sukaktį. Velionis beveik 
pats pirmasis ir labai uoliai su
pažindino latvių visuomenę su 
mūsų literatūros atsiekimais. 
Latvių kalbon yra išvertęs: V. 
Ramono Kryžius ir Dulkes rau
donam saulėleidy; R. Spalio 
Gatvės berniuko nuotykius ir 
Ant ribos. Iš dramos išverstų 
latvių kalbon veikalų pažymėti
na : S. Čiurlionienės Dvylika bro
lių, Aušros sūnus ir Pinigėliai; 
V. Krėvės Žentas; P. Vaičiūno 
Naujieji žmonės, Aukso žais
mas ir Nuodėmingas angelas; 
B. Sruogos Milžino paunksmėj; 
V. Alanto Buchalterijos klaida. 
Latvių periodikoje yra paskel
bęs apsčiai mūsų poezijos ver
timų bei šiaip smulkesnių lietu
viškosios prozos kūrinių. Pats 
rašytojas Emilis Skujenieks sa
vo jaunystėje kurį laiką yra 
gyvenęs Lietuvoje ir visada tarp 
lietuviu jausdavosi kaip namie.

Emilis Skujenieks

nių neskaitau, nes man neįdomu 
skaityti apie tą, ką pats savo 
akimis matau. Visa rašymo te
matika tai kolūkiečių bei tary
binių ūkių žemdirbių gyvenimas, 
partizanų bei karo didvyrių žyg
darbiai, “sputnikų” paleidimo 
technikos garbinimas, kantatos 
apie partiją (anksčiau buvo 
apie Staliną), apie taiką, apie 
pirmūnus darbe ir t. p. Poezi
jų iš viso dabar nebemėgstu, 
tai skaitau tiktai prancūzų, ang
lų, vokiečių, lietuvių, rusų ir kt. 
klasikus. Tokie jaunieji poetai, 
kaip Mieželaitis, Matuzevičius, 
Jakubonis ir kit., mūsų nežavi 
— ta pati tematika. Tad aš ma
nau, kad jūsų gyvenimo sąly
gose mūsų dabartiniai rašytojai 
jums nepatiks ir jūs jų nesu
prasite”.

• “Grand Larousse Enciclo- 
pedkfue” apie Lietuvą. Prancū
zų Larousse didžiosios enciklo
pedijos naujoje laidoje, palygin
ti, nemaža vietos skirta Lietu
vai ir lietuviams. Duomenų au
toriai prancūzai: geografija — 
P. Beorge, istorija — G. Laf- 
forgue, literatūra — Lajelle, 
dailė — M. Gauthier. Straipsny
je apie literatūrą rašoma apie 
liaudies lyriką — dainas, Done
laičio “Metus”, Baranausko 
“Anykščių Šilelį”, lietuvių spau
dos uždraudimą, Kudirką, Vaiž
gantą, Maironį, Žemaitę, Baltru
šaitį, Krėvę, Vydūną. Neaplen
kiamas ir O. V. Milašius, “lietu
vių poetas, rašęs parncūziškai”. 
Iš naujesnių minimi tiktai K. 
Boruta, H. Radauskas, P. Cvir
ka ir A. Vienuolis. Prie kiekvie-

Konkurso premijų įteikimas “Laiškų Lietuviams” 15 'metų sukakties minėjime — koncerte. Iš kairės į 
dešinę: jury komisijos pirm. J. Ignatonis, žurnalo redaktorius K. Trimakas, SJ, A. Gylytė (iš Chicagos, 
laimėjusi jaunimo konkurso pirmąją premiją), V. Šmaižienė (iš Winnipego, Kanados, III premija), J. 
Jaškauskas (iš Dayton, Ohio, II premija) ir Pr. Razminas (iš Chicagos, I premija). Nuotr. A. Kezio, SJ

no autoriaus pavardės pateikia
ma jų gimimo ir mirties metai. 
Baltrušaitis esąs lietuviško sim- 
boUzmo reiškėjas, gi lietuviškos 
dramaturgijos reprezentantais 
pateikti Krėvė ir Vydūnas. Iš 
tų rašinių, atrodo, kad autoriai, 
greičiausiai, neturėjo pakanka
mai informacinės medžiagos 
(prancūzų kalba?) apie mūsų 
nūdieninę literatūrą.

• “My Faire Lady” Lietuvoje. 
Kauno muzikinis teatras gegu
žės mėn. pabaigoje pastatė 
“My Fair Lady” (lietuviškai 
“Mano puikioji ledi”). Režisavo 
R. Andrejevas, dirigentas — J. 
Kučiauskas, dailininkas — I. 
Ivanovas. Pagrindinius vaidme
nis atliko J. Ragaišytė, S. Re- 
pečkaitė, V. Rimkevičius ir kit.

• Panevėžio šešėliai, “Ham
leto” nesėkmė ir miesčionišku
mo baubas. “Literatūros ir Me
no” savaitraštyje (nr. 22) ra
šoma apie Panevėžio miesto še
šėlius ir žiburius. Nurodoma į 
visą eilę kultūros įstaigų mies
te ir dejuojama, kad publika ne
parodžiusi susidomėjimo sovie
tų pagamintais filmais “Hamle
tas” ir “Pirmininkas”. Bloga 
esą ir tai, kad salės nepilnos, 
kai į Panevėžį su 
atvyksta Vilniaus 
pvz. filharmonijos 
orkestras, pianistė
naitė, dain. V. Noreika ir kit. 
Jaunimas beveik nelanko klasi
kinės muzikos koncertų.

Laikraštyje teigiama, kad Pa
nevėžys esąs miestas, kuris ko
voja už aukštos kultūros miesto 
vardą. Tačiau, kas gi pasirodė? 
Jis jau pelnęs negerą šlovę su 
chuliganais, girtuokliais. Kelia
mas klausimas: kur šių negra
žių reiškinių šaknys? Kodėl — 
toliau klausiama — “studentas, 
inžinierius, kvalifikuotas darbi
ninkas neretai mieliau eina pra
leisti vakarą į kavinę, o ne į 
teatrą, kiną, koncertų salę?’” 
Nurodomas ir vienos Panevėžio 
studentės pavyzdys — su ja be
sikalbant paaiškėję, kad ji ne
turinti supratimo nei apie lite
ratūros, nei muzikos, nei teat
rų naujienas. Pagrindinis jos 
rūpestis, pagal “Lit. ir Meną”, 
tai — kavinės, šokiai, madingos 
suknutės. Tokių — ne ji viena. 
Čia pat primenama, kad nese
niai Panevėžyje buvo teisiami 

gastrolėmis 
menininkai, 

kamerinis 
A. Dvario-

HERE IT IS:
this beautiful Rustic Art NatūraiOwn

Timber Bark DESK. SĖT. Eųuipped with 
Two Top Quality drsk pens, available in 
Religious or Sportmans Style. Makos 
wonderful Gift Item. Only $1.00 (add 
25c for postage and handing)

Send Cash, Check or Moncy Order 
to: R & VV Enterpriscs 
3900 No. Sheridan Rd. 
Chicago 60613, Illinois

Special discounts given to clubs, church- 
es, etc. Ideal for Fund Raising. For in- 
formation phone — 935-9245.

Automobilio nelaimes atveju skambinkite 
(In case of accident, call) 

COUNTRY AUTO REBUILDERS 
GR6-7777 24 hour towing service

Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
smulkūs pataisymai.

BODY AND FENDER W0RK
PAINTING, MECHANICAL REPAIR

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

statybininkai, grobstę statybi
nes medžiagas. Nusikaltėlių tar
pe — jauni žmonės, aukštųjų 
ir viduriniųjų specialiųjų mo
kyklų auklėtiniai. Vėl klausia
ma: kas juos atvedė į šį kelią? 
Esą, jie “gerai uždirbo, vogė, 
už vogtus pinigus statėsi na
mus, pirkosi mašinas, klojo bu
tuose kilimus. Į teatrą jie eina 
tik dėl mados, į kiną — išsi
blaškyti”. Kokia daroma išva
da? Visur esąs kaltas... mies
čioniškumas, jis — didelis, pa
vojingas kultūros priešas. Vi
siškai nekeliama 
tuvos gyventojai 
niais filmais ar 
veikalais teatre.
išimtine proga, dėl tų miesčio
niškumo “nusikaltimų” ar bylų 
teismuose nebuvo kaltinta ta 
nelemtoji “buržuazinė” praeitis 
ar vad. atgyvenos.

tai, kodėl Lie- 
bodisi sovieti- 
komunistiniais 
Tik šį kartą,

• Žemaitė Vilniuje ir Žemai
tė dramaturgė. Gegužės 22 d. 
Vilniuje įvykusiame Žemaitei 
pagerbti vakare kalbėjo A. 
Venclova, J. Avyžius, K. Umb
rasas ir kt. Mokslų akademijos 
bibliotekos pareigūnas VI. Ab- 
ramavičius papasakojo apie Že
maitės gyvenimą Vilniuje (nuo 
1911 m. pavasario). Rašytoja 
Vilniuje buvusi labai judri, lan
kė paskaitas, koncertus. Lankė 
P. Višinskio kapą Rasų kapuose. 
Daug laiko sugaišdavo Zavads-

Daugiau kaip 50 metų 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

iINSURED
U* 10 $10 000 

Lf tol!

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

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

Jau su virš

50 METŲ
Plačiai žinomos LeopillJ reguliuoja 

medžiagų apykaitos virškinimų ir vi
durių užkietėjimą. Švelnios ir pati
kimos iš augalų pagamintos padeda 
kepenims ir tulžiai normaliai veikti. 
50 už $1.00 arba 250 ui $4.00 Jeigu 
negaunate savo vaistinėje tai užsaky
kite K. S. JONAITIS, R. PH. 2735 W. 
43rd St., CHICAGO, ILL., 00032.

LEOPILLS
Garantuojame už gerą, veikimų, jei 

nebūsite patenkinti s*ugrąžinsime pi
nigus. Gydytojų rekomenduojama.

Užsakymas
Aš norėčiau pamėginti Leopills ir 

įdedu -- -- •
$4.00 už 250).
Vardas, pavarde

$1.00 už 50 piliulių (arba

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

COSMOS EXPRESS
MABŲt'ETTE GIFT PABCEL 

SERVICE
2608 ir 2439 West 69th Street 
Chicago 29, 111. Tel. WA 5-2737.
3212 South Halsted Street
Chicago 8, 111. Tel. CA 5-1808

Siunčia siuntinius į Lietuvą ir ki
tus k rastus.

Didelis pasirinkimas! geriausios rū
šies medžiagų ir kitų prekių žemo
mis kainomis.

Siuntiniai priimami nepadidtatu ta
rifu iki š. m. birželio 23 d.

E. ir V. Žukauskai

MES MOKAME

4/2
ANT VISU
SĄSKAITŲ ’yĮJ

August Saldukas, 
Prezidentas 

■

kio ir Šlapelio knygynuose, rink
dama knygas ir jas siųsdama 
į kaimą. Ji labai energingai tal
kininkavo, dailės parodas Vilniu
je organizuojant. Vilniuje ra
šytoja išgyveno ilgiau kaip pen
kerius metus.

Filologo J. Lankučio nuomo
ne, Žemaitę sunkoka pavadinti 
dramaturge šiandienine šio žo
džio prasme. Tačiau nedideli 
dramos kūrinėliai net ir profe
sionalinio teatro formavimesi 
suvaidinę, anot Lankučio, tokį 
vaidmenį, kuriam šiandien ne 
kiekvienas ir žymesnis drama
turgas galėtų prilygti.

ll

r
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Petk us
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME V-U
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7 Ist Sf. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

s FUNERAL HOME

THREE
AIR-CONDITiONED CHAPELS

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

®
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS .

4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YA 7-1741-2 
4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M r. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 
3911 West lllth Street 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef. — CEdarcresf 3-6335 
Vienas blokas nuo kapinių

• e

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

ir kitų papuošimų
2443 Wsst 63rd STREET

Telef.PR 84)833 PR 8-0834

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

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

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

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

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

KAS YRA BURLIOKAS?
Burliokas yra rusų kalbos žo

dis, ir Rusijoje jis reiškė sezoni
nius artelėmis organizuotus Volgos 
upės darbininkus, kurie savo pe
čiais vilkdavo prekių prikrautus 
laivus.

Lietuvoje burliokais vadindavo 
rusus ar Nemuno sielių plukdyto
jus nelietuvius.

Dabar šitaip vadina įvairius iš 
Rusijos atgabentus kolonistus Lie
tuvoje, kurių vien 1863—1893 me
tais Lietuvoje buvo įkurdinta 2,- 
093 šeimos, gavusios 33,566 dešim
tines žemės.

Kai kur Lietuvoje burlioku vadi
namas ir katinas, kuris vasarą iš
eina iš namų, o taip pat ir kiekvie
nas bastūnas žmogus ar gyvulys.



Leidžia Lietuvių Studentų Sąjunga.

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

SĄJUNGOS PENK1OIIKTIE.I1
METAI

Atrodo, kad tiktai vakar įsi
steigė Lietuvių studentų sąjun
ga. O jau penkiolika metų pra
bėgo nuo tos dienos, kada V. 
Vardys ir V. Kavolis ją įsteigė 
ir jai vadovavo, šiandien, va, 
ir vėl turime pačią naujausią 
Sąjungos Centro valdybą, ši 
naujoji valdyba yra ypatinga 
tuo, kad jinai yra pirmoji CV 
Bostone. Bostonas, atrodo, kaip 
koks užkampis lietuvių visuo
menėje. Retai kada ir kas nors 
įvyksta tenai kokia nors bend
resne prasme. Bet dabar Bos
tonas bus studentų sostinė. Iš 
Bostono mes gausime paragini
mus, nurodymus bei gaires toli
mesnei Sąjungos veiklai.

Per pastaruosius dvejus me
tus Sąjungai vadovavo Detroi
tas. Detroitiškiai buvo stipriai 
užsidegę visuomeniška veikla. 
Jie perkėlė LITUANUS žurnalą 
iš New Yorko į Chicagą, pa
keitė jo formatą ir įsteigė LI
TUANUS fundaciją, kuri jau 
toliau rūpinasi LITUANUS žur
nalo leidimu. Detroitiškiai ne tik 
palaikė glaudžius ryšius su ana 
fundacija, žurnalo redakcija, 
bet organizavo ir prenumerato
rių bei aukotojų vajų. Detroitiš
kiai nebijojo ir politinės veik
los. Jie aktyviai dalyvavo Ame
rikos Lietuvių kongrese ir Ame
rikos Lietuvių taryboje, jie net 
reikalavo ten tam tikrų refor
mų, norėdami, kad kiekviena, 
ALTO sudėtin įeinanti organi
zacija turėtų savo atstovą AL
TO valdyboje. Detroitiškiai AL
TO suvažiavime pasisakė prieš’ 
neracionalų pinigų naudojimą 
ir įnešė keletą pasiūlymų, kaip 
efektingiau Vasario 16-tą su
rinktas aukas panaudoti. Jie 
siuntė atstovus į tarptautinius 
studentų suvažiavimus, festiva
lius ir seimus. Jie buvo pirmu
tiniai, kurie pasisakė už Pasau
lio lietuvių jaunimo kongresą.

Bostoniškei Centro valdybai 
reikės pirmiausia apsispręsti, ar 
ir toliau tęsti šią visuomeninę - 
politinę veiklą, o gal norės jos 
kryptį keisti? Jeigu keisti, tai 
kokią kryptį Sąjungos veiklai 
rekomenduoti?

Naujoji CV vis dėlto turės 
tęsti kai kuriuos buvusios val
dybos pradėtus projektus. LI
TUANUS fundacija turi nuosta
tus, kurių rėmuose jinai gali ir 
toliau veikti. Detroitas pats ju
dino visą LITUANUS veiklą. 
Kol. Žygui ir Co. tai bus sunku 
įvykdyti. Distancija privers kol. 
Žygą įgalioti ką nors, kas jį čia 
arčiau atstovautų ir judintų 
LITUANUS darbą. Š. m. gale 
bostoniškiai paskirs tris nau-

Sesių skaučių eilės Panemunės stovykloje

Naujasis LSS Centro valdybos 
pirm. Paulius Žygas pastarajame 
visuotiniame Sąjungos suvažiavi
me aptaria dabartinį lietuvį stu
dentą.

jus asmenis į LITUANUS fun
dacijos valdybą. Šia proga gal 
Fundacija ir pati taps pakanka
mai veikliu vienetu. Reikės su
rasti ir Fundacijos pirmininką. 
Yra gandų, kad LITUANUS re-

Korp! Vyties valdyba: D. Glodas, A. Treinys, V. Baziliauskas, A. 
Glodas, R. Jokubauskas.

ASD ir korp! Vytis suvažiavimas
Mielos Sesės ir mieli broliai,

Š. m. liepos 3—4 d. šaukia
mas ASD ir Korp! Vytis aki
vaizdinis suvažiavimas prie Wa- 
tervliet, Michigan.

Tai bus pirmas atskiras stu
dentų suvažiavimas nuo SSS 
panaikinimo. Filisteriai bus mie
lai priimami kaip svečiai, bet 
norime, kad šį kartą patys stu
dentai savo jėgomis surengtų šį 
suvažiavimą ir išpildytų jo pro
gramą. Bendruose suvažiavi
muose studentams pritrūksta 
drąsos viešai išreikšti savo min
tis, todėl šis suvažiavimas jiems 
duos progos tarpusavyje pasi
dalinti savomis idėjomis.

Suvažiavimo tema yra “ASS 

daktorius nori atsistatydinti 13 
pareigų. Naujo formato ir aukš
to lygio žurnalui redaguoti ati
tinkamus žmones galime ant 
pirštų suskaityti. O daugumas 
iš jų yra be galo užimti. Žur
nalo vėlavimosi bei jo finansinį 
stovį ateityje ypač reikėtų tu
rėti prieš akis.

Tarptautiniuos suvažiavimuo
se bostoniškiai turi praktikos 
ir yra daug arčiau nuo New 
Yorko, kur yra visi tarptauti
nių studentų biurai. Clevelan- 
dui jau atsibodo tarptautinis 
skyrius, ir nauji pakeitimai, gal
būt, pagyvintų šio skyriaus 
veiklą.

Naujoji valdyba yra gana 
jauna. Jos nariai visuomenei nė
ra gerai žinomi, bet, atrodo, 
turi daug energijos ir noro veik
ti. Šita energija bus kaip tik 
reikalinga, gyvinant Sąjungos
skyrių veiklą. Per pastaruosius 
ketverius metus, išskyrus kele
tą kolonijų, studentų veikla yra 
labai susilpnėjusi. Reikia tikė
tis, kad nauji Sąjungos vado
vai su nauja energija išjudins 
ir kitus. B. K.

Tarptautinio skyriaus vedėja seno
joje LSS Centro valdyboje B. Au- 
gustinavičiūtė.

I ateitis”. Numatoma išdiskutuo
ti dabarties ir ateities mums ak
tualias problemas, ieškant būdų 
ir priemonių joms išspręsti.

Visus narius kviečiame kuo 
gausiausiai dalyvauti šiame su- 
važia’ime.

Iki malonaus pasimatymo!
Ad Meliorem!

ASD ir Korp! Vytis 
centro valdybos

Suvažiavimo numatyta 
dienotvarke

šeštadienis
10— 11 v. Registracija.
11— 12 v. Suvažiavimo atidary

mas.
12— 1 v Pietūs.
1— 2 v. Paskaita "Lietuviškumo 

reikšmė ASS rėmuose”.
2— 3 v. Laisvalaikis.

1', 3—4 v. Tikrųjų narių ir kan
didačių arbatėlė (senjorai ir jun- 
jorai atskirai).

4— 5 v. Paskaita “Akademišku- 
mo rolė sąjūdyje”.

5— 6:30 v. Sporto rungtynės. 
6:30 v. Vakarienė.
7:30 v. Laužas.

Sekmadienis
10— 11 v. Šv. Mišios.
11— 12 v. Pusryčiai.
12— 1 v. Paskaita "Tradicijų 

I tęstinumas sąjūdyje”.
1—3 v. CV posėdžiai su skyrių 

pirmininkais.
3— 4 v. Paskaita "Skautiškumo 

svarba korporacijose”.
4— 5 v. Pietūs.
5— 6 V. Suvažiavimo uždary

mas.
Data: 1965 m. liepos 3—4 d.

Michigano valstybės rūmų pirm. Juozas Kovvalski (Kavaliauskas), 
antros kartos lietuvis, šiuo metu JAV pasiekęs aukščiausią politinį 
postą, ir buv. LSS pirm. Algis Zaparaekas domisi “Lituanus” žurnalu.

Dėkojant ir atsisveikinant
Pąsibaigė 1964—65 mokslo 

metai, pasibaigė ir 14-ti Lietu
vių studentų s-gos metai. Cent
ro valdyba taip pat baigė savo 
kadenciją.

Per praėjusius metus kolegės 
ir kolegos Ann Arbore, Buffalo, 
Baltimorėj, Bostone, Chicagoj, 
Clevelande, Detroite, New Yor
ke, Omahoj Philadelphijoj, Ro- 
chestery, Toronte ir Urbanoj 
veikė, apsijungę Lietuvių stu
dentų sąjungoje. Sąjunga repre
zentavo visus studijuojančius 
lietuvius ir lietuvių kilmės stu
dentus lietuviškoje bendruome
nėje, JAV bei Kanados įstaigo
se ir tarptautinėse organizaci
jose. Sąjunga, derindama veik
lą su Lietuvių Bendruomene ir 
politinių veiksnių akcija, orga
nizavo bendrą studentų veiklą 
lietuvybei išlaikyti, Lietuvos 
laisvei atgauti ir ruošės išlais
vintos Lietuvos atstatymui. Lie
tuvių studentų šalpos fondas rū
pinosi materialiniu studentų 
gerbūviu. Sąjunga skatino sky
rius palaikyti glaudų studentų 
tarpusavio bendradarbiavimą ir 
domėtis kultūriniais bei sociali
niais studentijos reikalais.

Siekiant Sąjungos tikslų įkū
nijimo, reikėjo pasiaukojimo iš 
visų Sąjungos narių, ypač iš vi
sų skyrių valdybų, centro val
dybos narių ir pagelbinių or
ganų. Visiems skyrių valdybos 
pirmininkams ir jų valdyboms 
reiškiu kolegišką ačiū už parei
gų atlikimą bei įdėtas pastan
gas, įgyvendinant Sąjungos 
tikslus.

Sąjungos veiklos kryptis ir 
širdis buvo Centro valdyba. Vi
siems CV nariams, vicepirminin
kui Algimantui Bubliui, sekre
torei Jūratei Gailiušytei, iždinin
kui Algiui Alantui, spaudos ir 
informacijos vedėjui Rimantui 
Griškeliui, tarptautinio skyriaus 
vedėjai Birutei Augustinavičiū- 
tei dėkoju už sąžiningai atlik
tas pareigas. 

Tyliai, bet rūpestingai savo

Jūra N. Gailiušytė, senosios LSS 
Cetnro valdybos narė.

Vieta: Sigalas Hotel, Waterv- 
liet, Michigan.

Važiuojant Indiana Toli Road,! 
imti Rapport, Indiana exit. Iš ten i 
nusukti į Interstate 94 ir važiuo
ti iki Watervliet, Michigan exit. 
Pervažiavus Watervliet miestelį, 
bus ženklai, rodantys kelią į Si
galas Hotel.

Kaina: su maistu ir nakvyne 
$10.00 asmeniui.

Registracija: visi skyrių pirmi
ninkai prašomi pranešti dalyvau
jančių skaičių iki š. m. birželio 26 
d. t. n. Audronei Kubiliūtei, 6130 
S. Artesian Avė., Chicago, Illinois 
60629, telef. 925-3880. Ir vėl vasara... Skautai akademikai Panemunės stovykloje.

pareigas ėjo ir eina nenuilstama 
Sąjungos garbės narė p. Ona 
Talalienė kuri vienų viena tvar
ko ir rūpinasi Lietuvių studentų 
šalpos fondu. O. Talalienė tik
rai yra užsitarnavusi ne tiktai 
Sąjungos, bet ir lietuvių visuo
menės pagarbos už jos atlieka
mus ir atliktus darbus, pade
dant tiems studentams, kuriems 
tikrai materialinė parama yra 
reikalinga.

Sąjungos deimantukas — LI
TUANUS žurnalas tapo labai 
reikšmingu spaudos reprezen
tantu. Šiam organui sumaniai 
vadovauja Algis Lukas. A. Lu
kas ir visa fundacijos valdyba 
taip gi verta didelės padėkos. 
Dėkoju taip pat ir LITUANUS 
redakcijai, ypač vyriausiam re
daktoriui dr. T. Remeikiui, ku
ris taip sumaniai redaguoja nau
jojo formato leidinį. Kolegiškas 
ačiū ir Jonui Kučėnui, paauko
jusiam nemažai savo laisvo lai
ko LITUANUS žurnalo admi
nistracijai.

Studentų Sąjunga organizavo 
LITUANUS vajų. Šiam vajui 
vadovavo energingas detroitie- 
tis inž. Česlovas Staniulis. C. 
Staniuliui ir jo komitetui dė
kojame už prisiųstas prenume
ratas, aukas ir rėmėjų mokes
čius.

Kiekvieną mėnesį AKADEMI
NES PROŠVAISTES aplanko 
jus su vėliausiomis studentiško
mis žinutėmis bei įvairiais 
straipsneliais, įdomiais studijuo
jančiam lietuvių jaunimui. Re
daktorės Ramunės Kviklytės dė
ka šis skyrius pasiekia skaityto
jus. Ačiū Ramunei už puikiai 
redaguojamas "Akad. Prošvais
tes”. Taip pat norėčiau padėko
ti ir “Draugo” kultūrinio prie
do redaktoriui Kaziui Bradū- 
nui, kuris taip rūpestingai glo
boja “Akademines Prošvaistes”. 
Tikiuosi, kad K. Bradūnas ir 
toliau studentiškoje nuotaikoje 
globos šį skyrių.

Kiekvienam Sąjungos nariui 
norėčiau kolegiškai padėkoti už 
jo paramą Centro valdybai, už 
tarpusavio susiklausymą bei pa
reigų atlikimą. Tikiuosi, kad 
Jūs, mielos kolegės ir brangūs 
kolegos, ir toliau remsite ir to
bulinsite Lietuvių studentų są
jungą.

Naujajai Centro valdybai lin
kiu sėkmės ir ištvermės, vado
vaujant lietuviškajai studenti
jai. Tegul Sąjungos tikslai duo
da jums gaires, o Sąjungos na
riai tegul Jus seka.

Algis Zaparaekas,
XIV LSS CV Pirmininkas

L.S.S. NAUJOJI VALDYBA

Lietuvių studentų sąjungos 
1964—65 Rinkiminė komisija, 
tegavusi tik vieną Centro valdy
bos kandidatų sąrašą, vieną 
Garbės teismo sąrašą ir vieną 
Kontrolės komisijos sąrašą, pa
gal Lietuvių studentų sąjungos 
statuto 1963 m. VI paragrafą 
pratęsusi kandidatų siūlymo da
tą dviem savaitėm ir pranešus 
apie tai visiems L. S. S. nariams, 
nesulaukus kitų kandidatų są
rašų, skelbia sekančius Lietu
vių studentų sąjungos organus, 
išrinktus be balsavimo 1965—66 
mokslo metams:

CENTRO VALDYBA
(Bostone)

Paulius Žygas, Rimvydas 
Liutkus, Kęstutis Girnius, Gied
rė Karosaitė, Šarūnas Gavelis,

Toronto LSS pirm. Antanas Šilei
ka ir Giedrė Rinkūnaitė posėdžio 
metu.

Regina Petrikonytė, Uogintas 
Kubilius.

GARBES TEISMAS 
(Chicagoje)

Šarūnas Lišauskas, Vytautas 
Mišelis, Jonas Žukauskas.

KONTROLES KOMISIJA 
(Detroite)

Algimantas Bublys, Rimantas 
Griškelis, Žibutė Zaparackaitė.

Naujoji Centro valdyba savo 
pareigas pradėjo eiti 1965 m. 
birželio mėn. 1 d. Visais lietu

Senoji LSS Centro valdyba. Iš kairės į dešinę: A. Bublys, A. Zapa- 
rackas, J. Gailiušytė, R. Griškelis ir A. Alantas. Trūksta B. Augusti- 
navičiūtės.

vių studentų reikalais prašome 
kreiptis sekančiu adresu:

Lietuvių Studentų Sąjunga, 
c/o Paulius Žygas, 

900 Mem oriai Drive, Apt. 407-S, 
Cambridge, Massachusetts, 02- 
138.

Žinios apie naują Centro 
valdybą

Kęstutis Paulius Žygas, 22 
m., studijuoja architektūrą 
(graduate) Harvardo universi
tete.

Kęstutis K. Girnius, 19 m., 
amžiaus, studijuoja filosofiją

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
vicepirm. ir LSS garbės narys 
Vytautas Kamantas atidaro bendrą 
jaunimo organizacijų posėdį, ku
riame buvo išrinkta PLJK valdy
ba.

Harvardo universitete — fresh- 
manas.

Uogintas Kubilius, 21 m., tre
čio kurso studentas (junior), 
studijuoja mechaninę inžineriją 
Northeastern universitete.

Regina T. Petrikonytė, 21 m,, 
trečio kurso studentė (junior) 
studijuoja sociologiją Amhurst 
kolegijoj.

Rimvydas Liutkus, 24 m., 
(graduate) tęsia finansų moks
lus Boston universitete “Gradu
ate School of Business”.

Šarūnas Gavelis, 19 m., pirmo 
kurso (freshman) studijuoja 
matematiką Bostono universi
tete.

Giedrė Karosaitė, 19 m., ant
ro kurso studentė (sophomore), 
studijuoja pedagogiką Bostono 
valstybinėj kolegijoj.

Apie Kontrolės komisiją
Algimantas V. Bublys, 24 m.

(graduate), architektūrą studi
juoja Detroito universitete.

Rimantas Griškelis, 23 m., 
ketvirto kurso (senior), studi
juoja architektūrą Detroito uni
versitete.

žibutė Zaparackaitė, 18 m., 

pirmų metų studentė, studijuo
ja mediciną Wayne valstybinia
me universitete.

Apie Garbės teismą
Saulius Lišauskas, 21 m., stu

dijuoja mechaninę inžineriją II- 
linois universitete.

Vytautas Mišelis, 23 m., stu
dijuoja mechaninę inžineriją I. 
I. T.

Jonas Žukauskas.

MAŽOSIOS GRAIKIJOS DIDYBĖ

Nors Graikija žemėlapyje teuži
ma visai nežymią vietą, tačiau ji 
buvo Europos civilizacijos lopšys 
ir turėjo istorijos vyksmui dides
nės įtakos, negu bet kuri kita pas
kira tauta. Per patį 50 metų žydė
jimo laikotarpį Atėnai davė pasau
liui daugiau įžymybių, negu visas 
pasaulis drauge per bet kurį isto
rijos tūkstantmetį. Graikai sukūrė 
filosofiją ir spėjo išeiti viBUs filo
sofinio galvojimo kelius, sukūrė 
visus šiandien žinomus mokslus, 
beveik visas literatūros rūšis, iš
ugdė meną iki nepasiekiamo gro
žio ir padarė jį nepriklausomą.

Graikų atliktas darbas paskirų 
mokslų srityje tebelieka ir šian
dien studijų pagrindu. Romėnų ra
šytojai mokėsi iš graikų, o naujo
sios Europos literatūros kūrėjai 
mokėsi iš graikų ir romėnų. Tad 
teisingai sakoma, kad naujieji vei
kalai skiriami skaitytojams, o an
tikiniai — rašytojams.
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