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VISUOTINIO BAŽNYČIOS SUSIRINKIMO KREIPIMASIS Į MOKSLININKUS
IR

KULTŪRININKUS
Prieš išsiskirstydamas, Visuo

tinis Bažnyčios susirinkimas 
specialiu žodžiu kreipėsi į viso 
pasaulio mokslininkus bei kul
tūrininkus. Kreipimosi tekstą 
iš Šv. Tėvo rankų priėmė pran
cūzų filosofas Jacųues Maritain, 
rašytojas Jean Guitton ir len
kų mokslininkas Stefan Swie- 
zawki. Visuotinio Bažnyčios su- 
sirinkmo vardu uždarymo iš
kilmėse kreipimąsi prancūzų 
kalba skaitė kanadietis kardino
las Leger:

“ Ypatingą sveikinimo žodį 
skiriame jums, mąstytojai ir 
mokslininkai, žmogaus, visatos 
ir istorijos tyrinėtojai, jums vi
siems, kurie tartum maldingi 
keliauniųkai veržiatės į šviesą, 
ir tiems, kurie sustojo šioje ke
lionėje, pavargę, nusivylę, ne
atradę.

Dėl ko kaip tik jums skiria
me šitą ypatingą sveikinimą ? 
Dėl to, kad ir mes visi, vysku
pai ir kiti susirinkimo tėvai, 
čia susirinkome ieškoti tiesos. 
Visos mūsų pastangos per šiuos 
ketverius metus siekė ne ko ki
to, kaip tik kuo giliau ir kuo 
atidžiau ištyrinėti Bažnyčiai pa
tikėtąsias tiesas, kuo ištikimiau 
ir tobuliau paklusti dieviškajai 
tiesos Dvasiai.

Šitame kelyje į tiesą mes ne
galėjome nesusitikti jūsų. Jūsų 
kelias yra drauge ir mūsų 
kelias, — pabrėžia Visuotinis 
Bažnyčios susirinkimas savo žo
dyje mokslininkams. — Jūsų 
takai niekuomet nėra mums 
svetimi. Mes esame jūsų moks
linio pašaukimo draugai, esame 
jūsų pastangų šalininkai, mes 
pirmieji stebimės jūsų laimėji
mais ir, kai tiktai reikia, mes 
esame visuomet pasirengę jus 
padrąsinti ir sustiprinti nepasi
sekimuose.

Taigi ir jums mes turime ką 
pasakyti, — sako Visuotinio 
Bažnyčios susirinkimo tėvai vi
so pasaulio mokslininkams. — 
Štai mūsų žodis: tęskite savo 
tyrinėjimus, nepasiduodami nuo
vargiui, niekuomet nenusivilki
te tiesa! Prisiminkite vieno iš 
didžiųjų mokslo draugų šv. Au
gustino žodžius: "Tyrinėkime, 
trokšdami atrasti; ir atraskime,

trokšdami vis giliau tyrinėti”. 
Laimingi tie, kurie, atradę tie
są, nesiliauja toliau tyrinėję, 
siekdami ją atnaujinti, vis gi- 
l:au pažinti ir perteikti kitiems. 
Laimingi ir tie, kurie, dar ne
atradę tiesos, eina į ją atvira 
širdimi. Pasinaudodami šios die
nos šviesa, jie teieško rytojaus 
šviesos, kol pasieks visą švie
sos pilnybę!

Bet niekuomet neužmirškite:
sugebėjimas mąstyti yra ne tik
tai d dėlė privilegija, bet, visų 
pirma, didelė pareiga. Vargas 
tam, kuris laisva valia užmer
kia akis šviesai! Sugebėjimas 
mąstyti yra taip pat didelė at
sakomybė! Vargas tiems, ku-
rie visokiais būdais stengiasi 
aptemdyti žmogaus dvasią, ku
rie ją pripddo tuščiu pasididžia
vimu, ją klaidina ir iškreipia! 
Koks kitas gali būti pagrindi
ni s dėsnis mokslo žmogui, jei
gu ne šitas: stengtis mąstyti 
teisingai ?

Dėl to, nė kiek neapsunkinda
mi jūsų žingsnių, nenukreipda
mi jūsų žvilgsnio nuo pagrindi
nio tikslo, mes norime jums
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prieš akis uždegti savąjį nuo
stabų žibintą: tikėjimą: Tasai, 
kuris jį mums patikėjo, yra 
aukščiausios tiesos Mokytojas, 
yra tasai, kuris vienas galėjo 
pasakyti: “Aš esu pasaulio švie
sa, aš esu kelias, tiesa ir gyve
nimas”.

Ta: žodis, kuris liečia ir jus. 
Šiandien, kaip gal dar niekuo

Visuotinio Bažnyčios susirinkimo 
žodis pasaulio menininkams

V suotin o Bažnyčios susirin
kimo uždarymo iškilmėse gruo
džio 8 d. trys meno pasaulio 
atstovai: poetas Ungaretti, ar
chitektas Nervi ir muzikas Ma- 
lipiero — iš Šv. Tėvo rankų pri
ėmė susirinkimo kreipimąsi į 
viso pasaulio menininkus. Krei- 
p.mosi tekstą visų vyskupų var
du prancūzų kalba skaitė belgų 
kardinolas Suenens: 

Ada Korsakaitė - Sutkuvienė šv. Kristupas

met, ačiū Dievui, yra visu aiš
kumu pasirodęs tas vidinis ry
šys, ta gili harmonija, kuri jun
gia tikrąjį mokslą ir tikrąjį ti
kėjimą. Tiek tikėjimas, tiek 
mokslas tarnauja tai pačiai di
džiajai vienintelei tiesai. Nesu- 
kliudykite šio taip brangaus 
mokslo ’r tikėjimo susitikimo. 
Pasitikėkite tikėjimo tiesomis,

“Kreipiamės į jus, meninin
kai, — kalbėjo kardinolas, — 
į j.is poetai, rašytojai, tapyto
jai. skulptoriai, architektai, mu
zikai, aktoriai. Jūs esate gro
žio dvasios atstovai ir grožio 
skelbėjai. Jums visiems Bažny
čia iš šito Visuotinio susirinki
mo sako: Jei esate tikrojo me
no draugai, jūs esate mūsų 
draugai!

Jau nuo seniausių laikų Baž
nyčia yra su jumis sudariusi 
sąjungą. Jūs pasta tėte Bažny
čiai maldos namus ir juos iš- 
puošėte, jūs meniškai išreiškė
te jos dogmas ir praturtinote 
jos liturgiją. Jūs padėjote Baž
nyčiai jos dieviškąjį mokslą iš
reikšti formų bei vaizdų kalba, 
jūs padėjote apčiuopiamai pa
justi nematomąjį pasaulį.

Kaip vakar, taip ir šiandien 
Bažnyčiai reikia jūsų, Bažnj’čia 
kreipiasi į jus. Bažnyčia jums 
sako: neleiskite sugriūti tai są
jungai, kuri yra buvusi viena 
iš vaisingiausių. Atverkite sa
vo sielas šventosios Dvasios 
veikimui.

Šitam pasauliui, kuriame gy
vename, reikia grožio, kad jis 
nenugrimstų į nevilties tamsą. 
Kaip tiesa, taip ir grožis žmo
nių širdis pripildo džiaugsmu. 
Tai brangus turtas, kurio lai
kas nesunaikina, kuris ta pa
čia nuostaba apjungia kartų 
kartas. Dėl to dėkojame meną 
kuriančioms jūsų rankoms...

Tos meną kuriančios rankos 
tebūna švarios, neieškančios sa
vo naudos. Prisiminkite, kad 
esate grožio saugotojai pasau- 
lyje. Jau vien tai turėtų pa- j žodžiu”.

nes jos yra galutinė žmogaus 
proto atrama. Tikėjimo švieso
je greičiau atrasite tiesą, pilnu
tinę tiesą. Tai yra linkėjimas, 
padrąsinimas, tai yra viltis, ku
rią jums išreiškia, prieš išsi
skirstydami, viso pasaulio vys
kupai, susirinkę Romoje Visuo
tinei konsilijai”.

E. Marčiulionienė Šv. Jonas
Krikštytojas (majolika)

kelti jūsų širdis, kad nepasi
duotumėte bevertėms vilionėms, 
keistenybių bei netinkamų iš
raiškų ieškojimui.

Būkite visuomet ir visur ver
ti jūsų didžiojo idealo ir būsite 
verti Bažnyčios, kuri šiandien į 
jus kreipiasi šiuo draugiškumo, 
išganymo, malonės ir palaimos

METŲ DERLIŲ SEIKĖJANT
Su 1965 metais užbaigiame 

mūsų tautos istorijoje tokį vie
nintelį kultūrinio darbo dvide
šimtmetį svetimame, bet lais
vame pasauly. Kai 1945 metų 
vasarą ir rudenį benamių sto
vyklose Vakarų Europoje bu
vo pradėta organizuoti mūsų 
chorai, dramų spektakliai, bu
vo imta leis ii laikraščiai, žur
nalai, poez jos, beletristikos ir 
mokslo knygos, pasišauta 
rengti meno parodos, vargu ar 
kas tada pagalvojo, kad užsi
motam darbui tęstinumą rei
kės svetimose padangėse išlai
kyti visą dvidešimtmetį ir dau
giau.

Dėl istorijos mums primes
to paties dvidešimtmečio sve- 
čiojoje jokio jubiliejinio 
džiaugsmo nėra prasmės ir be
ieškoti. Esmėje tai yra sunki 
ir baisi nelaimė netekti gimto- 
s.os žemės po savo kojomis, o 
jau tiesiog tragiška, kai pali
kimo akimirka virsta ištisais 
dešimtmečiais.

Tačiau tremties našta leng
vėja, net žiebiasi ir savotiš
kas sukakties džiaugsmas, kai, 
permetęs žvilgsniu metus, pa
matai, jog vis dėlto tam kul
tūriniam - kūrybiniam darbui, 
kuriam taip entuziastingai bu
vo ryžtamasi pirmaisiais po
kario metais, dar ir šiandien 
daugelio nei rankos, nei širdis 
nėra atšalusios. O ką jau be
kalbėti apie krūtinę užliejantį 
šiltą jausmą, kai pamatai pa
rodą dailininko, perskaitai pui
kią knygą rašytojo ar išklau
sai koncertą muziko, kurie dar 
tik pradžios mokyklos amžiuje 
kadaise paliko gimtąją žemę. 
Toaių, pasakytume, negęstan
čių žiburių blykstelėjimas jau
niausioje mūsų kartoje stipri
na visos Pasaulio lietuvių 
bendruomenės žingsnį į pa
skelbtuosius Jaunimo metus 
ir didina viltį savųjų talentų 
neužkasti svetimose rugienose, 
o juos ir ateinančiuose dešimt
mečiuose brandinti tik bend
rajam lietuvių tautos aruodui. 
O tai ir yra pati didžiausia ir 
ateičiai išliekanti mūsų čia bu
vimo prasmė.

¥
Gi stabtelėjant tik prie 1965 

metų kultūrinio - kūrybinio 
balanso ir vien tik pačias 
s.aiiiomenas sužymint, pavar
ai, ų ir įvykių eilė toli gražu 
neišs.tenka tik v.enoje ar ant
roje rašto eilutėje.

Jau vien grožinės literatū
ros leidinių antraštes perbė
gant, pamatysime, kad pra
ėjusieji metai ir knygų gau
sa ir jų kokybe neatsiliko nuo 
visos eilės ankstesniųjų. Gi kai 
kurios knygos buvo tiesiog iš
skirtinės vertės ir savo temos 
ir savo formos prasme. Sitai 
turint minty, ypač poezijoje 
reikia pabrėžti debiutinį, bet 
sodraus brandumo, religinės 
minties ir lietuviškų poetinių 
įvaizdžių sklidiną Antano Jas- 
manto rinkinį "Gruodą”, o 
taipgi paskutiniu ir jau pomir
tiniu savo kūrybos žodžiu 
skambantį Algimanto Mackaus 
rinkinį “Chapel B”. Įdomu var
tyti ir kristalinin žodžio tau- 
puinan ir žodžio branduolio 

grynuman pasinešusią D. Sa- 
dūnaitės poeziją knygoje “Kai 
tu arti manęs”, o mūsų lyri
kos veterano Mykolo Vait
kaus plunksna net šviežiai 
paįvairėjo naujame rinkiny 
“šerkšno sidabras”. Metų už
sklandai dar suskubo naują 
rinkinį Anglijoje atspausti pas
taraisiais metais ypač produk
tyvus Vladas Šlaitas, pavadin
damas knygą “Širdies paguo
dai”. Jau rišykloje ir tikriau
siai su 1965 metų data išlei
džiamas ir Henriko Radausko 
visos kūrybos lobis vienoje 
knygoje “Eilėraščiai”, kurioje 
įtelpa ir naujas poeto rinkinys. 
Taigi mūsų poezijos derlius 
1965 metais yra ypač brandus.

Prozos baruose išleista 
“Draugo” konkursą laimėjusio 
Albino Baranausko romanas 
“Karklupėnuose”. Tai skaidriu 
pasakojimu srūvantis ligšioli
nio novelisto romanas. Pernai 
mūsų literatūroje stambiu dvi
tomiu romanu debiutavęs Ka
zys Almenas šiemet pasirodė 
ir su čionykšte Amerikos bui
timi bei jos dvasia persunktu 
novelių rinkiniu ‘Bėgiai”. Ne 
vieną prajuokino ir R. Spalio 
feljetonų knyga “Tarp dan
gaus ir žemės”. Beletristikos 
kategonjon skirtume ir Myko
lo Vaitkaus naują atsiminimų 
tomą “šiaurės pašvaistė”. Ži
noma, šie atsiminimai turi tik
ros istorinės vertės, bet jie pa
rašyti tokia šviesia ir išlygin
ta grožinės prozos forma, kad 
juos nesinorėtų atiduoti vien 
tik istorijos skilčiai. Gi tik ką 
išėjęs naujausias Jurgio Gliau- 
dos romanas “Agonija”, vaiz
duojąs mūsų valstybininkus 
paskutinėmis Lietuvos nepri
klausomybės dienomis, tapo 
kaip mūsuose reta, iš rankų 
į rankas grobstoma knyga. Bet 
jau visai mūsų prozos knygų 
leidyboje neeilinis įvykis — 
Lietuviškos knygos klubo “Lie
tuvių beletristikos antologijos” 
antrosios dalies išleidimas. 
Tuo būdu leidykla lietuvių li
teratūrai dovanojo dviejų di
džiulių tomų pirmakartinę mū
sų beletristikos antologiją.

Scenos veikalų šiais metais 
išleista; premijuotoji Anatoli
jaus Kairio komedija “Viščiu
kų ūkis” ir taipgi premijuoto
ji Birutės Pūkelevičiūtės ei
liuotoji pasaka “Aukso žąsis”. 
Pranas J. Naumiestiškis de
biutavo trijų dramų knyga 
“Baisusis birželis”.

¥

Mūsų literatūroje šie metai 
ypač yra atžymėtini lietuviš
kos kūrybos pristatymu, ang
liškai kalbančiam pasauliui. 
Čia ypač yra didelis nuopel
nas Stepo Zobarsko vadovau
jamos Manyland Books leidyk
los, kuri viena parūpino ver
timus ir išleido šias mūsų ra
šytojų knygas: Vincas Krėvė 
“The Temptation” (apysaka 
“Pagunda"); Vytautas Ta- 
mulaitis “Nimblefoot the Ant 
— Her Adventures” (apysaka 
vaikams “Skruzdėlytės Greitu
tės nuotykiai”); Ignas Šeinius 
“Rejuvenation of Siegfried Im- 
merselbe” (romanas “Siegfried 

(Nukelta į 5 psl.)
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ARGI LIETUVOS RAŠYTOJAI
RUVO SUVAŽIAVĘ VILNIUJE?

BEN. BABKAUSKAS

1965. XII. 13—14 “Lietuvos 
TSR” rašytojų suvažiavime Vil
niuje kalbėjo kirgizas ir armė
nas, dzbekas ir turkmėnas, Ka
zachstano, Azerbaidžano, Tadži
kistano brol ški atstovai, na, ir, 
žinoma, pats tikrasis brolis iš 
Maskvos. Ano.t Liudo Giros dai
nuškos: Lietuva TSR — senos 
Lietuvos nebėr.

Bet ne dėl to tai buvo ne Lie
tuvos rašytojų suvažiavimas, 
kad jame minėti ir neminėti 
kalbėtojai kalbėjo nelietuviškai, 
__ nes kas gi Kazachstane ar 
Tadžikistane gali išmokti lietu
viškai! — ne. Tai buvo ne Lie
tuvos rašytojų suvažiavimas, 
kadangi net ir tie, kurie lietu- 
V ška1 kalbėjo, ne Lietuvos rei
kalais rūpinosi.

“Komunizmo statyba” — 
pagrindais rašytoju rūpestis
To IV-ojo rašytojų suvažiavi

mo pagrindinio praneš mo ant
raštė buvo: Komun zmo statyba 
i i tuvių 1 teratūros uždaviniai. 

J o d dcsnė ironija, kad tą ki- 
loiiKtr.nj raštą skaitė ne legalu
sis komun zmo “statytojas” Lie
tuvoje Sniečkus, bet pats Mie- 
žela.tis. Tegul šis lenininis lau
reatas ir komunistų statytinis 
L etuvos rašytojų vadovas, vis 
dėlto jis yra šioks toks poetas, 
o poetui kalbėti apie komuniz
mo statybą yra moralinis Si
biras.

Jau pirmai šia s sakiniais šis 
mūsų amž aiis Homeras privers
tas pagarbinti savo mūzą: “Di
džiulį va dmehį, žadinant kury- j .aus Vladimiro Lenino paveiks- 
bih<; žmonių mintį, suvaidino ą, pavaizduoti-Komun stų par- 
KomUn'stų partijos XXII šuva-; 
žiav mas. Naujus veiklos ir dar
bo horizontus nubrėžė labai 
svūrbūš TSKP CK spalio Plenu- 
fnd nutarimai...” Nė kiek nenu
sileidžia įkvėpimo pakilimu pro
logui ir epilogas: “Artėja dvi 
didelės datos — V. Lenino 100-

TAUTOS ISTORIJOS PABIROS

1915 metai
(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

d. Rusijos lietuviai. — Kai 1915 
m. vokiečiai pradėjo savo didįjį puo
limą ir rugpiūčlo mėn. užėmė beveik 
visą Lietiivą, tai iš Lietuvos į Ru
siją išbėgo apie 200,000 gyvento
jų. Persiskyrė pusiau ir Lietuvos 
centralinis komitetas nuo karo nu- 
kentėjusie.ms šelpti. Viena dalis su 
pirm. M. Yču išvyko su tremtinių 
mase, o kita liko Vilniuje. M. Yčo 
vadovaujamas komitetas įs kūrė 
Petrograde ir skubiai ėmė organi
zuoti po visą Rusiją išsisklaidžiu
sius tremtinius. Tuoj pradėjo kur
ti skyrius, prieglaudas, mokyklas, 
bendrabučius bei d rbtuves. Buvo 
įsteigtos 254 mokyklos su lietuvių 
kalbos dėstymu, kurių tarpe buvo 
Voroneže M. Yčo berniukų gimna
zija, M. Yčo mergaičių gimnazija, 
“Saulės” mokytojų kursai, vėliau 
Jono Yčo vedamas mokytojų insti- 
tiitas, laikinieji mokytojų kursai, 
Tambove “Žiburio” gimnazija, Ja- 
roslavly — kun. M. Gustaičio ve
dama gimnazija, Petrograde — Pu
reno vedama gimnazija ir visa ei
lė amatų mokyklų, plačiai išmėty
tų po Rusiją. Be to, kom tetas tel- 
pė jaunuomenę, kuri stud javo uni
versitetuose ar kitose aukštosiose 
mokyklose. Didžiausias jaunuome
nės cehtras buvo Voronežas, kuria- 
me mokėsi apie 1.700 lietuviukų. 
Jie visi gyveno dešimtyje bendra
bučių (3 merg. ir 7 bern.).

Centrinis komitetas, remiamas 
didž. kunigaikštytės Tatjanos ko
miteto, vidaus reikalų ministerijos, 
tarybos pabėgėliams šelpti, mies
tų sąjungos ir kt., savo veiklą iš
plėtė net už Rusijos sienų. Pasiun
tė įgaliotinius į Švediją (Jonas 
Aukštuolis ir Ignas Šeinius), Dani
ją (Jurgis Savickis), ir Šveicariją 
(Stasys Šalkauskis).

e. Šveicarijos lietuviai. — Švei
carijoje lietuvių nuolat beveik ne
gyveno. Čia atklysdavo jų tik stu
dijuoti, gydytis bei pasislėpti nuo

s os gimimo metinės ir Spalio 
socialistinės revoliucijos 50- 
osios metinės. Visa mūsų lite- ! 
ratūra, persunkta socialistinės ■ 
revoliucijos ir didžiojo Lenino ■ 

j mokslo idėjomis, yra pašaukta ' 
giliai apmąstyti socializmo epo- 

; chos turinį, jos esmę ir sodriais 
va zdais pavaizduoti šią didin
gą...” ir t. t. ir t. t.

La svam rašytojui tiesiog 
koktu skaityti šitokį pavergtos 
dvasios produktą. Jeigu būtum 
tikras, kad tie žodžiai padiktuo
ti paties maskvinio komcentro, Į 
tai galėtum tik apgailestauti j 
i’etuvio rašytojo pavergimo Į 
la psnį. Bet jeigu tai paties lie- Į 
.iv o poeto suformuluoti saki- į 

>nia , tada belieka vienintelė iš- 
■ vada, būtent, kad 25 metų ver-' 
go vė net ir lenininį laureatą pa- 

i verčia papūga.

Galas nematė jo, je gu jis te
būtų vienas. Deja, bolševikjoje 
programinė kalba reiškia jau ir 

> u. a mus. Taigi to ne Lietuvos 
ašytojų suvažiavimo nutarimaij.
rg suk rpt pagal tą pat šab- šauk ami, taigi šio suvažiav mo 

ioną: “Ketvirtasis Tarybų Lie- žvilgsnis buvo ištisai sukoncent- 
u.vos rašytojų suvažiavimas už- 

i ikr na, ...kad ir ateityje respub- 
; iikos rašytojai bus glaudžiau- 
i s a sus.būrę apie Komunistų 
j partiją”; pasižada “demaskuoti 
] pragaišt ngą antiliaudinį ir anti
nai onalinį 1 etuv škosios buržu
azijos vaidmenį mūsų tautos is
torijoje”; ir pagaliau rašytojai 
įslparegoja: “mūsų garbės pa
že ga yra sukurti ryškų, įsime- 
iant d džiojo revoliucijos geni-

jb? kovą už 1 audies laisvę ir 
aimę”. ,

Lietuvos rašytojų suvaž avi
mas, a.šku, kovotų už Lietu
vos laisvę, o pavergtiems rašy
tojams pr valoma girti ir ginti 
rus ško komunizmo jungą.

rusų persekiojimų po įvykusių Lie
tuvoje sukilimų ar karų. Pirmam 
pasauliniam karui prasidėjus, po 
atostogų sugrįžo į Fribourgą tik 
trys (iš 20) studentai: V. Dauman
tas, J. Purick s ir A. Steponaitis. 
Jie ir savo “Rūtos” organizaciją 
perkrikštijo prasmingesnių “Litu- 
ania” vardu.

Pirmojo pasaulinio karo pradžio
je Šveicarijos lietuviams buvo trys 
svarbūs uždav niai: belaisvių šel
pimas, spaudos informavimas ir in
formacinės brošiūros parašymas. 
Trys buvo ir darbuotojai. To ir už
teko darbui pradėti. Vėliau atvyko 
daugiau iš Rusijos ir iš Amerikos. 
Tol mesniuose skyriuose pamatysi
me, kokią didelę rolę suvaidino šio 
krašto lietuviai Lietuvos nepriklau
somybės siekimo darbe.

Šveicarijos lietuvių propagandi
nė ir politinė veikla prasidėjo 1915 
m., kai Lietuvą okupavo vokiečiai. 
Rugpiūčio mėn. šio kra.to lietuviai 
su latviais padarė bendrą konfe
renciją Berne, kurioje reikalavo 
Lietuvai plačios kultūrinės ir poli
tinės autonomijos. Kiek vėliau už
mezgė santykius ir su ukrainie
čiais.

f. Pirmoji Stockholmo lietuvių 
konferencija. — Vos prasidėjus Pir
mam pasauliniam karui, Vilniaus 
lietuviai veikėjai, susispietę į Poli
tikos centrą, nutarė susisiekti su 
JAV lietuvių organizacijomis. 1914 
fa. spalio inėn. pradž oje slaptu ke
liu išsiuntė JAV lietuviams Veikė
jams multiplikuotą laišką. Jame kė
lė mintį — sušaukti konferenciją 
Londone ar kur nors kitur sudaryti 
bendram veikimo planui.

J. Gabrys, grįžęs iš JAV, atsilie
pė į minėtą laišką konferencijos rei
kalu. Jis nurodė, kad Londonas to
kiai konferencijai yra negera vieta, 
nes anglai negalėtų pakęsti konfe
rencijos, kurioj svarstytų reikalus, 
nukreiptus prieš Rusiją (grodamas 
iš Artierikos jis čia buvo areštuo
tas). Be to, anglai neduos leidimų

Nuotrauka Vytauto MaželioApledėjusi pakrantė

I eninas — taip, Daukantas, 
Vydūnas, Vaižgantas — ne!

Rašytojų suvaž.'avimai retai

ructas ties “genijaus” Lenino 
po 5 metų įvyksiančia sukaktim.

O je gu tai būtų Lietuvos ra
šytojų suvažiavimas, argi vieto
je Lenino nebūtų prisiminta Vy
dūnas su Vaižgantu: juk pir
mojo š mtmetis įvyks po trejų, 
o antrojo po ketvėrių metų. Vy- 
^nas juk ne eilinis mūsų ra
šytojas, ne be reikalo buvo iš- 
r nktas Lietuvių rašytojų dr-jos 
garbės nariu, be to, tiek kovo
jęs ir nukentėjęs nuo vokiečių, 
atse t, tikrai ne fašistas... O 
Vaižgantas? Juk jis ir mirė bū
damas Lietuvių rašytojų dr-jos 
pirmininku — argi jį galėtų Lie
tuvos rašytojai užmiršti!?

Ak, vietoj Lenino ir Daukan
tas lietuviams rašytojams turė
tų teikti daugiau įkvėpimo. 
Ne kas kitas, kaip Simanas

įvažiuoti delegatams iš svetm.j 
kraštų. Jis siūlė konferencijai kitą 
vietą — Stockholmą, Švedijoje. Pri
žadėjo pats dalyvauti ir užtikrino 
kel ų delegatų atvykimą iš Ameri
kos. Kai gavo Lietuvių centralinis 

' komitetas (Rusijoje) telegramą, 
kad Garliava (J. Gabrys) su kitais 
delegatais Stockholme laukiąs lie
tuvių atstovų, tuoj St. Šilingas ir
M. Yčas nuvyko. Juos pasitiko J. 
Gabrys ir parodė švedų laikraščius, 
kuriuose buvo jo straipsniai apie 
Lietuvą. Juose buvo rašoma, kad 
Lietuva tikisi po karo gauti nepri
klausomybę, kad jos gyventojų skai 
čius esąs 15 milijonų, kad jos sie
nos siekianč os Minsko, Smolensko, 
Mahilevo ir Kijevo...

Iš žadėtų delegatų jis buvo tik 
vienas. Nei amerikiečių lietuvių, 
nei kitų nebuvo. Per trumpas bu
vęs laikas susirišti su kitais, todėl 
kiti ir negalėję atvykti. Vis dėlto 
sutarta pasiinformuoti ir pasitarti. 
J. Gabrys suteikė žinių apie Ame
rikos lietuvių veiklą nuo karo pra
džios, mat, jis su kun. M. Gustai
čiu lankėsi karo paskelbimo metu 
pas minėtus lietuvius, dalyvavo jų 
seimuose ir organizavo tautos ta
rybą. Rusijos atstovai painforma
vo jį, kas yra daroma Rusijoje Lie
tuvių centralinio komiteto ir kitų 
lietuvių organizacijų. Posėdžiavo 
trejetą dienų (1915. X. 8—11), su
rašė nutarimus į Pirmosios lietu
vių konferencijos Stockholme rezo
liuciją.

Visa ilgoka rezoliucija yra pada
lyta į keturias dalis. Pirmojoje da
lyje, kuri pavadinta “Dabartis”, nu
pasakojama lietuvių vargai Lietu
voje, nes daugiau metų “Lietuva 
švytravo gaisrų pašvaistėmis”. Ir 
“Taip kentėjo Lietuvių Tauta tik 
už tai, kad istorija nulėmė jai v'e- 
tą t3rp Vokietijos ir Rusijos”. Kai 
rusai vertė lietuvius trauktis į Ru
siją, tai jie “Slapstėsi miškuose ir 
duobėse, kad tik nepersiskyrus su 
protėvių šalimi”. Tačiau vis tik 
daugeliui teko pasitraukti. Ir todėl 
“šimtai tūkstančių lietuvių neteko 
Tėvynės, virto bastuoklių minia 
ir daužosi po Rusiją, ieškodami 
prieglaudos ir globos”, o “likusieji 

I Daukantas buvo Basanavičiaus, 
Aušros r Maironio tėvas. Tas 

kras l'r ’d es sūnus turėjo uės- 
i teie su kuprine per visą Lietu

vą keliauti, kad pasiektų V'l- 
naus universitetą, kuris, be 
abejonės, bus pavadintas Sima- 
no Daukanto vardu, kai tik 
Kapsuko padermė grįš į Mask
vą.

Net su mirusiais bijoma 
užmegzti “bendravimą”

Nuo III ligi IV rašytojų su
važ avimo praėjo net 7 metai. 
Per tą laiko tarpą nemaža ra
šytojų pasitraukė į Anapus, tai 
visa natūralu, jog jų bent var
ia' būtų suvažiavime paminėti. 
Ttt’gi Venclova teikėsi paminėti 
v są e lę šitokių mirusių rašyto
jų, kaip va: Vladas Abramavi- 
č us, Jonas Kaškaitis, Josifas 
Kotliaras, Eugenija Tautkaitė, 
V ncas Ž.lionis...

Na, o kur Ignas Šeinius? Ar
gi Lietuvos rašytojai, prisiminę 
kažkokį Josifą Kotliarą, būtų

Lietuvoj milijonai kenčia b?dą ir 
šaltį tarp riogsančių nedegulių”.

Rusijoje esančiais tremtiniais rū
pinosi Lietuvių draugija nukentė- 
jusiems dėl karo šelpti. “Jos rūpes
čiu pradėta nuolat ir tiksliai atsto
vauti Lietuvių Tautai, greta kitų 
t: utų atstovų, beveik visose Rusi
jos valstybės ir visuomenės orga
nizacijose — ir rezultate: oficiali- 
niame leksikone liko išbraukta 
Šiaur - Vakarinio Krašto sąvoka ir 
pakeista — Lietuvos sąvoka; Lie
tuvių Tautos atskirumas ir savitu
mas yra faktas rusų visuomenės ir 
vyriausybės akyse”. Paskutiniuoju 
metu ta draugija “ėmėsi svarbiau
sio savo organizacinės misijos eta
po, būtent — organizuoti užimto
sios Lietuvos šelpimą”. Čia taip pat 
primena J. Gabrio vedamo infor
macijos biuro vaidmenį, Amerikos 
lietuvių tarybą ir kt.

Antroje dalyje (“Šelpimo dar
bas”) šnekama apie reikalą sukel
ti tremtinių norą grįžti į Lietuvą. 
Keliama su Lietuva susižinojimo ir 
jos šalpos organizavimo rūpestis. 
“Op;ausias ir svarbiausias šiai va
landai klausimas, tai: kokiu būdu 
susižinoti su užimtąja Lietuva ir 
kokiais keliais teikti jai pagalbą”. 
Pramatyti įvairiausi būdai.

Trečioje dalyje (“Informavimo 
darbas”) nurodoma, kad šelpimo 
darbas galimas tik su viena sąly
ga: “kad Europos visuomenė tik
rai pažintų Lietuvą, jos praeitį, da
bartį ir troškimus”. Todėl “geram 
šelpimo darbui' reikia išplėsti Eu
ropos informavimo darbą”.

Ketvirtoje dalyje (“Bendra situ
acija”) — primenama, kad Lietu
vos klausimui iškelti yra palanki 
situacija, tik reikia išplėsti ta kryp
timi veikimą. Todėl “reikia Tautos 
veikėjams dažniau tartis dėl dirb
tinųjų darbų ir krypsnio”.

Rezoliucija buvo paskleista tarp 
įvairiausiuose kraštuose gyvenančių 
lietuvių. Ji dirbančius tvirtino jų 
ryžte, o nedirbančius judino su
krusti. Konferencijoje dalyvavusių 
atstovų ska'čius nedaugeliui tekvar- 
šino galvas.

Vincentas Liulevičius

užmiršę pirmąjį savo draugijos. vardo: juk su mirusiais joks 
pirmininką, mirusį 1959 m.! Juk (bendravimas neįmanomas... 
j s pirmas išdrįso nacių ideolo- ’ 
giją sukritikuoti savo garsiuo- i 
j u romanu “Siegfried Immersel- 
ue ats.jaunina”. Stačiai gėda už
miršti tą šaunųjį kovotoją prieš 
h.tlerininkus...

Reikėtų kreiptis į kurį mūsų 
gydytoją galvos specialistą, kad 
išaiškintų tą ypatingą dalinio 
atminties netekimo ligą, kuri 
yra apnikusi Lietuvos rašyto
jus. Jau kas kas, bet toks Venc
lova neturėtų užmiršti savo li
teratūros profesoriaus, dekano 
ir rektoriaus, Lituanistikos Tė
vo Mykolo B ržiškos. Juk ne kas 
atas, kaip Mykolas Biržiška, 
1940 m. Vilniuje metinės Lte- 
ratūros šventės metu net pre- 
m ją Venclovai įteikė. Ir dabar 
ašytojų suvažiavime prisiminti 

kokią Tautkaitę ir nepaminėti 
mirusio dviejų universitetų rek
toriaus M. Biržiškos yra speci- 
f nis atminties sutrikimo požy
mis.

Beje, tąja proga įdomu būtų 
paklausti ir JAV besilankantį 
prof. J. Kubilių, ar jis, radęs 
laiko pasisukioti šen ir ten, su- 
s pi ato aplankyti žemiškuosius 
palaikus tikrojo, atseit laisvai 
profesorių išrinkto, Vilniaus 
universiteto rektoriaus Mykolo 
Brž škos, kurio kaip ir jo bro
lio Viktoro, vadovybėje jis pats 
žengė pirmuosius žingsnius Vil
niaus universitete.

Galėtume tą sąrašą ištęsti 
pr mindami pvz. kad ir Faustą 
Kiršą, kurio vardo neprisimin
ta; arba Kleofą Jurgelionį, mū
sų estetinės poezijos pradinin
ką, žymiausią Amerikos lietu- 
v.ų poetą, užmiršti, o prisimin
ti tokį "poetą” Kaškaitį reiškia 
nei mažiau nei daugiau, kaip pa
rodyti tikrą suvažiavusių rašy
tojų lygį.

Mes anaiptol nenorime už
megzti jokio bendravimo, negei- 
džiame jokio dialogo su paverg- 
ta:siais Lietuvos rašytojais, 
Maskvai tarpininkaujant ir suf- 
leriuojant, tik norime pasakyti, 
kad ten bijomasi net mirusiųjų

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, ITolezistaa

Aparatal-Protezal, Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojoms 

(Arch Snpnorts) Ir t. t.
ORTHOPEDUO8 TECHNIKOS LAI». 
2650 W. 63rd St., Chicago 29. III.

Tel. PRospect 6-5084
Vai. 9-4 Ir 6-8. šeštad 9-1
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DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. ir 7—9Vai.:

vak.
dlenį __ ____ ___ ____ ,___
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res. telef. AVAlbrook 5-5076

šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
uždaryta. Ligonta, priimami

Rez. tel. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Puiaski Rd. (Crawford 
Medical Building) Tel. Ll) 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą.
Tel neatsiliepia, .Stambinti MI 8-0001

Ofisas 3148 VVest 63rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Resid.: 3241 VVest 66th Place
Tel.: REpubllc 7-7888

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

valandos: KaMlen nuo 1 iki 8: t 
Padieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai

tre

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

280t Kęst OSrd 8treet 
Kampas 68-čios ir California 

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

Trečiad Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 478-4042 

Rezld. tel. K’Albrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 — Elgln 
425 N. Liberty Street 

Ronte 25, Elgin, Illinois
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-5849, res. 388-2233

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9, 

antr. penkt 1-5 treč. Ir šešt tik 
susitarus.
Va!.:

praktika Ir Alergija 
West 51st Street
pirm., antr., ketvlrt. 2-9

10 v. r. iki 9 v. v., 
v. r. tkl 1 v. popiet

Tel. ofiso HE 4-5758; rez. HI 5-8225
DR. S. ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR .CHIRURGAI 
Bendra 

2751
Valandos: 
vai., penkt.

šeštad. 10 .. .. — -
Ligonius priima pagal susitarimų.

Mieželaitis neskiria Putino 
nuo Venclovos

Lietuvoje net “tarybi- 
rašytojams vertinti ne
literatūrinio masto, ro

Kad 
niams” 
turima 
do pats Mieželaitis. Kai jis sa
vo pranešime kalba apie V. My
kolaičio - Putino “didžią poetinę 
kultūrą”, tai norisi pridėti dar, 
jog šitokios kultūros ir tokio 
masto poeto nėra ne tik Lietu
voje, bet ir visoje Sovietų Są
jungoje; bet kai tame pat pus
lapyje Mieželaitis pripažįsta ir 
eiliakaliui Venclovai “aukštą 
poetinę kultūrą”, tai vargšas 
Lietuvos skaitytojas priverstas

m. s tie# PH
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
<PE(TALYBR — NERVŲ IR 

EMOPIM-’S LIGOS
K •VKOfU' MEDfc’AL BIIX) 

A1I9 So. I*ulaskl Road 
/alendon paanl susitarimo

Res. GI 8-0873
OR. W. M. EISIN-EIStHAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ ILIGOS 

6132 So Kedzle 4ve. W 3 5-267' 
Valandos pagal susitarimą
tsiliepia skambinti Vfl 3

lei ne 
nnm

■ tiso HE 1.1 III Hm R» 7 686-
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
specialybė akušerija ir moterų ligos 

2454 IVest 7ist Street 
(7! ir Campbell Avė 

' asdi^n » —K Ir 6-K 
Sefct i2—S v p.

Trečiadieniais uždaryta

kam r»a«) 
vai va’

P

Ofiso tel. PI< 8-2220 
samų — rež. PRospect 8-008l 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
.1 O K Š A 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2658 West 63rd Street
Pirm., antrad., ketvirt ir penkt 

ano 11 iki 1 vai. Ir nuo 4 Ik! Z v. v 
šeštad. nuo 1 lk< * vai.

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 VV. 71 st Street
Ofiso vai.: kas<li< n nuo 4 iki 9 v. v.; 
Aešt. U Iki 4 vai popiet.: arba susi 
'Žirus.
rel. ofiso PO 7-‘1000. rez. GA S-727S

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai.: 
ki s

kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryte

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA 

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVest Marųuette Road
Valandos- 9—12 h 7—9 v. v. paga 
Susitarimų. Išskyrus trečiadienius už 
daryta.
Ofiso ir buto tel. OLympic 2-138'

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS
5540 So- Puiaski Road

Pirm., antr., ketvirt. ir penkt. nu< 
2—4 tr 6—9 ir pagal susitarimo..

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 West 591 h Street

Vai.: Plrmad.. antrad.. ketvirtad. lt 
penkt nuo 12—4 p. p., 6—8
vai. vak. šeštad 12—4 vai., trečiad 
uždaryta.
Tel. ofiso ir buto Olymplc 3-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street. Cicero
časdien 1 —8 vai ir 6—8 vai vai' 

Išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 Iki 4 polpet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenue 
Plrmad.. antrad., ketv. Ir penktad 

._2. " ’ ' / p. p. Ir nuo
8 vai. vakare. Trečiad. nuo 

1 v. p. p.,
nuo 11 vai. iki 1 vai.
4 v.
11 vai. ryto — 1 v. p. p., šeštad 11 
vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1188.
Res. tel. 239-2919.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGC- 

2817 VVest 71 st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso PR 8-777S, Rez. PR 0-4782
DR. A. MACIŪNAS

CHIRURGAS
2858 VVest 63 sfr

Valandos: plrmad. ketvlrt 6—8 
antrad.. penkt. 1—4 

Prilmlnai* tik ■u«lta*-ns

7 
manyti, kad jie abu lygūs; o kai 
dar žinai, jog aukščiausias “Lie
tuvos liaudies rašytojo” titulas 
yra suteiktas Mykolaičiui, Venc
lovai ir Mizarai, tai pasidaro 
tikra mišrainė: bemokslis Ro
jus Mizara į vieną aukštį iškel
tas su Mykolaičiu - Putinu! Li- 
teraturnaja Gazeta jau paskel
bė M. Sluckį 1966 m. lenininės 
premijos kandidatu; galima ti> 
kėt s, kad 1967 m. panašios gar
bės susilauks Mizara. Tada nė 
Bimba nebeturėtų kuo prieš Ro
jų pasididžiuoti savo Kapsuko 
universiteto daktaryste...

Kalbant daugiau apie patį su
važ avimą, paa škėjo, jog Lie
tuvos TSR rašytojai turėjo pro- 

(Nukelta į 7 psl.)
—-

Ofiso H! t isls Re*. PR .-SH0
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS*' 
2454 VVest 7lst Street 

Specialybė — vidaus ligos 
(71-os Ir Campbell Avė kampas 

Vai.: kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v v 
šėlt 9 v. r - 2 » o p

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
Vidaus Ilgos

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
10748 S. Michigan* Chicago *8, III 

Telef. ofiso: l’l limnn 
Sumų: BEverly H-391O

Priim. va!.: kasdien 8 v v Saai 
1-2 p. p. ir treč. uždaryta

Tel. ofiso PR 0-7800: Namu 925-76P
DR. A. PUSTELNIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ. 
SPEC. VIDAUS LIGOS 

5159 South IhMnen
Valandos: 1-9 p. p 
Išskyrus trečio<* »ni

TEL. 423-2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS 
9760 S. Kedzie Avė. 

pirmad. antrad., ketvirtad. nVai.: ____ ____ ... ________ . _
penktad. 8 v. r Iki 9 v. v. Treč. !• 

šešt. 8 v. r lkl 8 v popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
MFF1C. ORTH0PEDINfi8 LIGOS 

2745 r'Mt 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus hgonln* 

'4 L.: Plrmad:, .,ntr„ ketv. penkt 
nuo 9 iki 11 v. ryto Ir nuo 6-8 v v 
> V?tad, Trečiadieniais i
Kitu laiku efusltarus telefonu:

Tllcf. REpubllc 7-2290.

Dr. Ant. Rudokas, Opi.
Tikrinu hMk tr pritaiko akinius, 

kek'in stiklus ir r£mu>
4455 S. California Avė., YA 7-7381

p p lkl 8 v- v kasdien, trečiadieniais uždaryta: šeštadieniai, 
nuo 10 v r Iki l v. popiet.---- —__ _ ___ —_ .. __ _ ___________  ’

Rez tel. PR 9-8730

DR. L. SEIBUTIS
Inkstų, pū.siča Ir šlapumo takų 

chirurgija
Oflsns: Naujas adresas: 2454 West 
71st St. (7t-os Ir Campbell Arena* 
kampas), tel. 778-3880.

Valandos pagal Susitarimų

DR. J. J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd Streel 

Ofiso tel. Rl liance 5-4410 
Bei. tel. GRovehlll 6-0617

Valandos pirm, ir ketv. nuo 12 1K> 
v. p. p. Ir nuo 7 lkl 8 v. v.; antr

p. p. h
2 _____________ _  __ „ ,
ir penkt. nuo 12 iki 2 v. 
vakarais pagal susitarimų.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika ir chirurgija 

Marųuette Parko ofisas: 2750 W. 
71 street, telefonas 925-8298. 

Res. tel. WA 5-3099.
Valandos: 10—12 r. ir 7—8 v. vak.. 

šešt. 10—12 v. ryte.
Kitas ofisas: ---■ ~ ‘ ‘ ~ '

Avė., tel.
Valandoj: 2—5 
Sekmadieniais 

abu

4644 So. Ashland
CL 4-2896
p. pietų kasdien, 
ir trečiadieniais 

ofietel uždaryti.

DR. VYT, TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1233 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki i 
v. v šeSt, 2—4 v. popiet Ir kitu lai 
ku — pagal susitarimą.
Of. td. HE 4-2428. Namų GI 8-6198

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street 
Pritmlnčja ligonius tik susitarus 

Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 p. p. 
Treč., Ir šeštad, uždaryta

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 VVest 69th Street 

Specialybė: AKUŠERIJA IR 
MOTERŲ LIGOS 

VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 Iki 8 v v 
Šeštadieniais 1 iki 4 vai.

Trečiadieniais uždaryte

Tel. PRospect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 So. Kedzie Avenue

Ofiso vai. kasdien: 6^—8 v. v.
Tik svnrblals atsitikimais susitarus

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8136

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 p. p. Ir 7Jkl 8 ♦. v 

Treč. ir šeštad. pagal sutarti.



VILNIAUS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS 
PENKIASDEŠIMTMETIS

Dažnai tenka pastebėti mū
sų spaudoje, o ypač asmeniškuo
se pasikalbėjimuose lyg ir prie
kaištą, o geriausiu atveju, bo
dėjimąsi visokiausiais būdais 
minimais bei per dažnai šven
čiamais įvairiais jubiliejais, su
kaktuvėmis. Tad lyg ir nedrąsu 
spaudoje plačiau iškelti dar vie
ną sukaktį — Vilniaus Vytau
to Didžiojo gimnazijos 50-metį. 
O vis dėlto vilnietiška sąžinė 
laikytų sau nedovanotinu nusi
kaltimu praleisti negirdomis šią 
pirmosios mūsų krašte lietuviš
kos gimnazijos sukaktį, arba 
pasitenkinti gimnazijos prisimi
nimu vien tik jos buvusių auk
lėtinių tarpe. Juo labiau, kad, 
berods, šių metų pabaigoje 
VDG-jos 50-metis bus, ar gal 
jau buvo, minimas ir okupuota
me Vilniuje. Bet ten, esame tik
ri, pagal okupanto reikalavi
mus, VDG-jos reikšmė, nuopel
nai, vargai, jos nueitas kelias, 
gimnazijos kūrėjų, daugelio mo
kytojų bei auklėtinių vardai, 
darbai bei nuoskaudos bus nu
tylėti, gimnazijos įnašas į Lie
tuvos kultūros lobyną sumen
kintas ir apskritai jos vaizdas 
iškreiptas, taip kaip yra iškrei
piama bei klastojama ir visa 
Lietuvos praeitis.

Pirmoji šimtaprocentiniai 
lietuviška gimnazija

VDG-ja kūrėsi Pirmojo pa
saulinio karo metu labai sun
kiose sąlygose, jos darbas bu
vo nuolat trukdomas besikei
čiančių Vilniaus okupantų, per 
ištisą eilę metų ji būva atskir
ta nuo Nepriklausomos Lietu
vos, tad nenuostabu, kad jos 
steigimasis, veikla bei reikšmė 
nėra plačiau žinoma, net toks 
faktas, kad tai buvo pirmoji 
Lietuvoje gimnazija, kurioje vi
si mokslo dalykai imta dėstyti 
lietuvių kalba, '"dažnam iš mūsų 
yra naujiena. Tad VDG-jos pla
tesnis paminėjimas, iškėlimas 
kiek galima daugiau apie ją au
tentiškų žinių, neabejoju, bus 
ne tik naudingas įnašas mūsų 
kultūros istorijon, bet ir įdo
mus mūsų plačiajai visuomenei.

Pirmajam pasauliniam karui 
prasidėjus, Vilniuje buvo susi
spietę daug lietuviškos šviesuo
menės, kuri nuo spaudos atga
vimo, o ypač nuo Didžiojo Vil
niaus seimo metų su įkarščiu 
reiškėsi visose tautinio gyveni-

MARIJA SIRTAUTIENE

mo srityse. Tad ir lietuviškos 
gimnazijos steigimas buvo jau 
labai pribrendęs reikalas. Ini
ciatyvos ėmėsi Lietuvių centro 
komitetas nuo karo nukentėju- 
siems šelpti, .prieš pat vokie
čiams užimant Vilnių, ir jo pa
stangomis 1915 m. rugsėjo mėn. 
buvo įsteigta Vilniuje pirmoji 

Pirmasis Vytauto' Didžiojo gimna
zijos direktorius prof. Mykolas 
Biržiška. J

lietuviška gimnazija. Gimnazi
jos direktoriaus pareigoms bu
vo pakviestas Mykolas Biržiš
ka, kuris rugsėjo mėn. 29 d. 
sutiko jas prisiimti. Pirmasis 
mokytojų tarybos posėdis buvo 
spalio mėn. 9 d., o mokslas gim
nazijoje prasidėjo spalio mėn. 
18 d. Besitraukiant iš Vilniaus 
rusams, gimnazijai steigti leidi
mo nė nereikėjo gauti, o vokie
čiai, užėmę Vilnių, ją, kaip jau 
veikiančią, pripažino.

Tokiose neįprastose, nenor
maliose gyvenimo sąlygose gim
nazijos steigimas, jos išlaiky
mas bei veikimas sudarė dide
lių sunkumų gimnazijos vado
vybei bei jos mokiniams: trūko 
kvalifikuotų mokytojų (net pats 
jos direktorius Mykolas Biržiš
ka prieš tai nebuvo buvęs mo
kytoju!), mokslo priemonių, tin
kamų patalpų, beveik nebuvo 
lietuviškų vadovėlių, nuolat te
ko kovoti su karo meto nepri
tekliais, dažnai trūkdavo net 
maisto, drabužių. Vokiečiai ne 
tik neteikė gimnazijai jokios 
paramos, bet atvirkščiai, kar
tais net apiplėšdavo, surekvi- 
zuodami sunkiai sumedžiotą mo

kinių prieglaudoms maistą. 
Tarp kitų reikalavimų kartą vo
kiečių karinė valdžia įsakė gim
nazijos vadovybei, kad gimnazi
jos mokiniai, susitikę vokiečių 
karininkus, sveikintų juos, nu- 
siimdami kepures! Vietiniai len
kai irgi šnairavo ir, kur tik ga
lėdami, trukdė kiekvieną lietu
viškąjį darbą.

Gimnazija mokslą pradėjo su 
47 mokiniais (30 berniukų ir 17 
mergaičių) penkiose (su paren
giamąja) klasėse, tačiau moki
nių skaičius greit augo, ypač 
pradėjus grįžti iš Rusijos karo 
pabėgėliams. 1918 m., vokie
čiams traukiantis iš Vilniaus, 
gimnazijoje buvo jau 13 klasių 
(kai kurios klasės buvo parale
linės) su 320 mokinių, o 1922 
m. direktorius M. Biržiška, tre
miamas iš Vilniaus, paliko gim
naziją su 19 klasių ir 500 mo
kinių. Vėliau mokinių skaičius 
svyruodavo tarp 500—600.

Įsteigtoji gimnazija pradžio
je vadinosi “Jono Basanavi
čiaus, Mykolo Biržiškos ir Po
vilo Gaidelionio Vilniaus lietu
vių gimnazijos kurso pamoko
mis”. Po kebų mėnesių ją per
ėmė savo žinion Vilniaus lietu
vių švietimo draugija “Rytas” 
ir nuo 1916 m. vasario mėn. 16 
d. ji buvo pavadinta “Ryto 
draugijos Vilniaus lietuvių gim
nazija”. Susikūrus lietuvių val
džiai Vilniuje, 1918 m. gale Švie
timo ministerijos įsakymu gim
nazija perėjo Lietuvos vyriau
sybės žinion ir gavo “Pirmosios 
Vilniaus vyrų gimnazijos” var
dą. Tuo metu buvo jau atskirai 
įsteigta, Onos Mašiotienės va
dovaujama, mergaičių gimnazi-

ja, tačiau ji vėliau, lenkų spau
džiama, turėjo prisijungti prie 
pirmosios, Lietuvos vyriausybei 
iš Vilniaus pasitraukus, keletą 
kartų besikeičiant Vilniaus oku
pantams, gimnaziją vėl perėmė 
“Ryto” draugija, ir ji išbuvo 
jos žinioje per visą lenkų okupa
cijos laikotarpį. Vilniaus gim
nazija gdvo Vytauto Didžiojo 
gimnazijos vardą 1921 m. rug
pjūčio mėn. 22 d. gimnazijos 
pedagogų tarybos nutarimu ir 
tuo vardu išliko iki Lietuvos 
nepriklausomybės netekimo me
tų.

VDG-jai tenka garbė būti pir
mąja Lietuvoje, o tuo pačiu ir 
visame pasaulyje, gimnazija, ku
rioje nuo pat jos įsteigimo visi 
mokslo dalykai buvo dėstomi 
lietuvių kalba. Mykolas Biržiš
ka, pirmasis jos direktorius, sa
vo “Dėl mūsų sostinės” prisi
minimų I t. šitaip apie tai rašo: 
“Spalio 5 (18) d. prasidėjo pa
mokos šioje pirmutinėje lietu
viškoje gimnazijoje, nes dar 
rugpjūčio 28 (rugsėjo 10 d.) 
Voroneže atidarytose lietuvių 
gimnazijose lietuvių kalba, kiek

ilgaimetis Vytauto Didžiojo gim
nazijos direkt. Marcelinas šikšnys.

Vytauto Didžiojo lietuvių gimnazijos rūmai Vilniuje

aš žinau, tebuvo tik atskiras da
lykas, ne mokyklos dėstymo 
kalba”. Įsikūrus Lietuvos vals
tybei, ir kitos lietuvių gimnazi
jos buvo pradžioje steigiamos, 
sekant Vilniaus gimnazijos pa
vyzdį ir programą.

Gimnazija pradžioje buvo 
kukliai įsikūrusi Basanavičiaus 
(tuomet vadinamoje Didžiosios 
Paulionės) gatvėje. 1918 m. Lie
tuvos vyriausybė jai perleido 
tinkamus gimnazijai rūmus Ge
dimino (buv. Šv. Jurgio) gat
vėje, nr. 38. Lenkai, okupavę 
Vilnių, ne tik pareikalavo, kad 
gimnazija iš tų rūmų išsikraus
tytų, bet 1921 m. spalio mėn. 1 
d. prievarta ją iš jų išmetė. Per 
keletą mėnesių gimnazija buvo 
prisiglaudusi žydų gimnazijoje, 
kur pamokos vykdavo popieti
nėmis valandomis ir vakarais 
— net trimis pamainomis! 1921 
m. gruodžio mėn. gimnazija įsi
kūrė ne visai tinkamose mokyk
lai išnuomotose patalpose Pily
po gatvėje, nr. 12, kur dėl kla
sių kambarių stokos viena mo
kinių dalis, jaunesnieji, mokėsi | klausomą Lietuvą, gimnazijos 
priešpiet, o antra dalis popiet, vadovybę perėmė žinomas pėda-

arui

NULAUŽTOS PUŠYS

TAIP NELIKS

Vėtra nulaužė aukštąsias pušis, 
Pajūry suleidusias savo šaknis, — 
Drąsiai jos žvelgė į tol) aplinkui, 
Nei slėpės, nei vėtroje linko.

Taip likti negali — ir neliks, 
Jūs veltui tikit, kad stovė išnyks, 
Kad vandenys pakilę tuoj nurims, 
Kad viskas vėl senaip tekėti ims.

Ir pušys ant jūros bangų 
Iškilo stiebais virš laivų,
Vėl stato prieš vėtrą krūtinę, 
Vėl stoja kovon žūtbūtinėm

Janis Rainis (1865 -1929), didysis latvių poetas ir dramaturgas, 
19-to šimtai. pabaigoje ir 20-to pradžioje, tautai besiveržiant 
j laisvę, latviams reiškė nemažiau kaip mums Maironis. 1965 
metais vMo pasaulio latviai plačiai minėjo savo tautinio dainiaus 
100 metų gimimo Sukakti.

Nors ledas dar stiprus ir spindi jis, 
Bet laisvės ir gyvybes ilgisi širdis, 
Taip likt negali ir neliks: 
Čia viskas pasikeis, naujaip įvyks.

Iš httvių kalbos vertė K. K.

„Nulaužei mus, vėtra pikta, — 
Bet mūsų kova su tavim nebaigta, 
Paskutiniam atodūsy — tolių šaukimas 
šakoj kiekvienoj — keršto troškimas!..

„Šėlk ir putoki, piktoji jėga, — 
Vis viėn neužstosi mums kelio banga! 
Gali mus daužyti, skelti ir laužti — 
Pasieksime tolj, kur saulė aušta!”

t

Tai, bė abejo, trukdė ne tik mo
kinių, bet ypač mokytojų dar
bą. Tik nuo 1932 m., gimnazi
jai persikėlus į tinkamas patal
pas “Ryto” draugijos įsigytuo
se namuose (Dambrausko g., 
nr. 5), mokslas galėjo vykti, pa
lyginti, normaliose sąlygose.

Vardai, kuriais gimnazija 
didžiuojasi

VDG-ja gali didžiuotis savo 
steigėjais bei mokytojais. Pir
muoju jos direktoriumi, kaip 
jau minėjau, buvo busimasis 
Lietuvos universiteto rektorius 
profesorius Mykolas Biržiška, 
kuris jai sėkmingai vadovavo 
7 metus, nežiūrint besikeičian
čių Vilniaus okupantų įvairiau
sių trukdymų ir persekiojimų. 
1922 m. sausio mėn. 20 d. lenkų 
valdžiai jį suėmus ir vasario 
mėn. 5 d. ištrėmus (kartu su 
kitais 32 veikėjais) į Nepri- 

gogas, matematikos vadovėlių 
autorius, rašytojas (rašysis 
šiaulėniškio slapyvkrdžiu) — 
Marcelinas šikšnys. Jis, visų 
mokinių ypatingai gerbiamas ir 
mylimas, ėjo direktoriaus ir 
matematikos mokytojo parei
gas per ištisą eilę sunkių len
kų priespaudos metų iki Vil
niaus grąžinimo Lietuvai. M. 
šikšnys, sulaukęs gilios senat
vės — 91 metų amžiaus — te
begyvena ir dabar pavergtame 
Vilniuje. Lietuvos patriarchas 
daktaras Jonas Basanavičius 
yra buvęs kurį laiką VDG-jos 
gydytoju, moksleivių tautosa
kos kuopelės globėju, daugelio 
gimnazijos iškilmių garbės pir
mininku. Dr. J. Basanavičius 
paliko gimnazijos auklėtinių 
širdyse ir atmintyje gilius, ne
išdildomus pėdsakus. Gimnazi- 
jos mokytojais yra buvę ištisa 
eilė mūsų tautos garbingų vy
rų, busimųjų Nepriklausomos

(Nukelta į 4 psl.)

BETIKĖTAS 
PA SI U L YMA S

Aloyzas Baronas

•) Dailininkas Pajuoda, vykdamas pas 
prekybininką ir Juliją, jautė mažą nerimą. 
Į mašiną įpylė benzino, jis jautė, kaip šis 
dvokia, ir Pajuodą tai erzina kaip ir mintis, 
kad buvo prapilta pro šalį ir už tai reikėjo 
mokėt. Pajuodai buvo įtartinas prekybinin
ko balsas, kai šis kalbėjo telefonu, tačiau 
nieko nebuvo įtartina. Po to nuotykio, pre
kybininko sūnų vežant į mokyklą, praėjo 
daug laiko ir visa plaukė kaip seniau. Jis 
buvo šeimos draugas, ir abiem su Julija bu
vo gera. Ir dabar šis nujautimas netikras, 
ne, nieko nėra, kas būtų buvę blogiau, negu 
aną 'naktį grįžtant. Visa praėjo ir neatme
nama. Pajuoda mąstė, kur jis kelsis, kai at
vyks Venciaus žmona. Jis galėjo išsikelt ir 
anksčiau, nors buvo sunku surasti butą, ku
riame būtų galima tapyti. Ir dabar jau atė
jo laikas surast, ir atrodė, kad įmanoma. 
Visa tai Pajuodą nervino, tačiau šį kartą 
buvo kažkas kitas, kas drumstė jo nuotai
ką, ir jis kankinosi, negalėdamas tos prie
žasties surasti. Pajuoda galvojo: jis grįžo 
į rytą, ką buvo veikęs, apsvarstė visus po
kalbius, bet nerado nieko, ką būtų padaręs 
blogo, pagaliau nutarė, kad tai todėl, jog 
tirpsta sniegas, kad nebelieka jame pėdų.

*) Ištrauka iš naujo Aloyzo Barono romano 
“Vidurnaktis”, kurį leidžia “Nida”.

Vėl pavasaris, sprogsta katiniukai, ir vėl 
niekas nepasikeis.

Pajuoda galvoja apie gyvenimą ir apie 
žmogų, kuris apnarpliojamas smulkmenom 
kaip voratinkliais ir kankinasi, šlykščiai zirz- 
damas kaip musė. Skuba ir bėga, ir kas gi 
yra prasmė? Skubi, veržiesi kaip mašina ir 
išeisi. O žmogus kas? Tik blykstelėjimas, 
tik reklamos liepsna, imituojanti bokšte 
žvaigždę, tarp žemės purvo ir beribio juos
vo dangaus.

Kai išlipa prie Julijos namų, Pajuoda 
užmiršta biaurų nerimą, jis truputį jaudi
nąs dėl pačio atvykimo ir minties, kad su
tiks ją, o visa kita nebesvarbu. Minutė su
sitikimo, kaip šv. Jono vabalėlis džiaugsmin
go blykstelėjimo, mintis užvaldo Pajuodą, 
jis spaudžia skambutį ir beveik nustemba, 
kai duris atidaro Julijos vyras ir taria:

— Labai malonu, kad atvykot. Drėg
nokas oras.

>

— Tai nieko. Malonus, pavasarį žadąs, 
— atsako Pajuoda, žengia į saloną ir džiau
giasi, pamatęs Juliją sofoj, grakščią ir švie
žiais skruostais. Jos akyse jis matė beato- 
dairinę meilę, ir jos švietė tokiu ilgesiu ir 
atsidavimu, kad Pajuodą nukrėtė švelnus 
siaubas. Jis pasisveikino ir, kai atsisėdo, 
truputį nurimo. Vyras atėjęs padėjo cigarų 
dėžę, ramiai atnešė škotiškos degtinės ir 
stiklus.

Pajuoda jautėsi blogiau negu visada. Jis 
net nesuprato, kodėl visa vyksta taip ra
miai dirbtinai. Pajuoda jaučia šaltį. Net ir 
Julijos toks žavumas jam dabar įtartinas. 
Po anos nakties jis jautėsi nesaugiai, bet 
visa tai jau buvo seniai, sunkiai hematoma, 
lyg už plonos mezginių sienos, tačiau visa 
puikiai tebejaučiama su visu pasikartojimo 
geismu.

— Gera degtinė, galvos neskauda, — kal
ba Pajuoda.

— Jeigu žmonėms galvas tiek teskaudė- 
tų nuo kitų dalykų, kiek nuo degtinės, že
mėj būtų rojus. Žmogus nenori — negeria, 
o gyvenimą vis tiek turi priimti su visais 
dūriais, — pasako krautuvininkas, ir Pa
juodai atrodo, kad šis sakinys nuoširdus.

— Kartais geri degtinę, ir neskauda, — 
sako Julija, šypsosi, žiba akys ir dega plo
nuos pirštuos cigaretė.

— Narkotikų reikia visai žemei, kažko
kių bendresnių negu alkoholis, kaip teigia 
ateinąs pas mano bendragyventoją toks Ba
reika.

Vyras rūko cigarus, Julija cigaretes, di
delis salonas pilnas dūmų, jie smilko ant 
sienos paveikslus ir ant spintelės stovintį 
sūnaus didelį portretą.

— Visi naudoja kokius nors narkotikus, 
ir cigaretė yra jų paprasčiausias, — vėl sa
ko Pajuoda.

— Bet gyvenimas realus. Aš kaip biz
nierius nepripažįstu to, visur reikiamo rea
lumo, neaptemdyto proto. Taigi tam aš ir 
pasikviečiau dailininką, kad galėčiau visa 
aptarti. Rimtai ir biznieriškai.

Pajuoda užkaista. Jis nugeria stiprų 
gurkšnį degtinės ir, stiklą statydamas atgal, 
pamato, kaip Julija lyg mirktelia.

— Taigi, žinau seniai, kad taip padrau
gauja! su mano žmona. Aš pats kaltas, kad 
taip vis leidau. Nenoriu jokių aiškinimų. Ži
nau, kaip buvo, ir tada, kai vėžėt mokyk
lon sūnų. Nekaltinu, juk pagaliam aš pats 
išsiunčiau, tačiau aš noriu būti logiškas, 
aš žinau, kad praradęs boksininkas meiste- 
rystę, kartais ją susigrąžina, bet moters ne
susigrąžino niekas, jeigu ji tavęs kartą pra
dėjo neapkęst, arba kitą mylėti. Taigi, aš 
nenoriu jokių scenų, aš ramiai, taip kaip 

biznierius, patariu jus, dailininke: pasiim
kite mano žmoną.

Pajuodai susiūbavo dangus. Jis sekundę 
užsimerkė, o kitą sekundę jis matė viltin
gai prasišiepusį Julijos veidą. Ji mylėjo ir 
neabejojo jo pasirinkimu. Tačiau jeigu šis 
ramus, minkštais pirštais belaikąs storą ci
garą senyvas, aptukęs solidus ponas būtų 
išsitraukęs pistoletą ir šovęs, Pajuoda ne
būtų išsigandęs. Per PajūodoS akis perbė
go visa, kas dabar jį ištiktų, jei jis dabar 
susidėtų su šia ponia. Jis būtų išstumtas iš 
kai kurios visuomenės, jį prislėgtų nuolati
nio uždarbio rūpesčiai. Ne, tai yra kažkas 
baisaus, ir Pajuoda, lyg pagautas vagiant, 
lyg atsidūręs prieš žmogų, kurį jis dabar 
automašina sužeidė, lyg akivaizdoje teisėjo, 
smerkiančio visam gyvenimui kalėjiman, sa
ko paskubomis:

— Bet gi tai visa pagaliau netiesa.
__ Kas netiesa? — papsi ramiai cigarą 

biznierius, — kas netiesa? Juk kad mano 
žmoną mylit, tiesa, o kad aš ją jums tai
kiai be teismų perleidžiu, nėra provokacija.

Pajuoda sekundę sėdėjo lyg medis ore, 
iš po kurio šaknų sprogimas išmetė žemę, 
ir paskui tarė:

— Bet aš nenoriu jums atimti jūsų 
žmonos.

— Ne, neatimti. Tik patogiai susitvarky
ti. Juk jau ją atėmėte, — krautuvininkas 
buvo ramus. Tokiam žmogui galima pavesti 
aukso kasyklas.

— Ji mari tik patinka, bet apie bendrą 
gyvenimą mes nekalbėjom, — Pajūoda at
gauna pusiausvyrą.

— Sakei, kad myli, sakei, kad negali be 
manęs gyventi, — staiga užsiliepsnoja Ju
lija: tokia beišsisukiojančio vagies laikyse
na ją užgavo, ji pasijuto išgėdinta viešai 
vyro akyse.

— Tai žmogus visko pasakai, neverk, — 
Pajuoda pradėjo karščiuotis, jam buvo gai
la Julijos, bet mažiau negu savęs. Jis da
bar jautė, kad reikia eiti, ir atsistojo.

— Taigi, tegu ji pasiima, kas jos, aš jai 
dar pridėsiu pasogą. Aš jai tai pasakiau 
anksčiau. Kam reikia triukšmo, kai vis tiek 
gyvenimo nebėra, ji tikėjo, kad tu ją pa
siimsi.

— Ne, aš negaliu, — pasakė Pajuoda ir 
nutvėrė durų rankeną.

— Anicetai! — šūktelėjo Julija, jos bal
sas buvo kaip šokančio į bedugnę žmogaus 
priešmirtinis šauksmas. Moteris puolė į į>a- 
niekinimo ir atidengto išnaudojimo bedugnę.

— Mylėjau tave, bet negaliu, sudiev, — 
pasakė Pajuoda ir nušoko į gatvę.

— Anicetai, tu toks, __ šūktelėjo Juli
ja, jos pečiai trūkčiojo, ašaros riedėjo sto
ru veido dažų sluoksniu, biauriai jį darity- 
damos. Ji nugriuvo sofon ir staugė.

— Va, niekšas išėjo. Jeigu vogtų ką iš 
krautuvės, šaučiau, o kai žmoną, tai ramiai 
išleidžiu, — pasakė vyras.

— Ir gerai, kad nušautum, — nuspiegė 
ji, ir vėl nukrito begaliniam raudojime.

— Nutilk, nėra ko verkti, argi tu neži
nojai, kad visos turi pasisekimo, kai tebe
gyvena su vyru, o paskui jų nėra. Už tai, 
kad pasenai ir nežinojai, tai kauk dabar, aš 
tavęs nemušiu, jis tave primušė. Aš tau at
leidžiu, nes daugiau siuvamų mašinų žiūrė
jau negu tavęs. Gyvensim toliau. Užmiršk, 
niekam nieko nesakyk ir nėmiriėlt, — išėjo 
vyras į virtuvę, bet viso to Pajuoda nebe
girdėjo, jis sėdėjo mašinoj, ir jo ausyse te
beaidėjo beviltiškai skambąs jo paties var
das.
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VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS
PENKIASDEŠIMTMETIS

(Atkelta iš 3 psl.) Į nuo 1923/24 mokslo metų tapo
Lietuvos aukštų pareigūnų, humanitarinio tipo (su privalo- 
mokslininkų, menininkų, tarp 
jų: pirmasis Lietuvos preziden
tas Antanas Smetona, Lietuvos 
prezidentas Aleksandras Stul
ginskis, arkivyskupas Mečislo
vas Reinys, prof. A. Janulaitis, 
Lietuvos Banko direktorius P. 
Grajauskas, prof. Vaclovas ir 
prof. Viktoras Biržiškos, daili
ninkai Ą. Varnas ir A. Žmuidzi
navičius ir kit. Daug pirmųjų 
gimnazijos mokytojų po kelerių 
metų patys pasitraukė ar buvo 
priversti pasitraukti į Nepri
klausomą Lietuvą, bet jų vie
ton stojo kiti, kaip dr. D. Al
seika, kun. K. Čibiras, K. Sta- 
šys, kalbininkas dr. J. Šlapelis, 
B. Untulis, kun. V. Zajančkaus
kas ir kiti, kurie nepabūgę sun
kių gyvenimo bei darbo sąlygų, 
įsitvirtino pavergtoje sostinėje 
jr per visą lenkų okupacijos me
tą ištvėrė lietuvybės sargybo
je ne tik kaip jaunosios kartos 
mokytojai bei auklėtojai, bet 
ir kaip lietuviško visuomeninio, 
kultūrinio bei tautinio darbo šu
lai Vilniaus krašte.

Vadovėliai ir dėstomi dalykai
Pirmai lietuviškai gimnazijai 

labai trūko lietuvių kalba va
dovėlių, tad pradžioje teko vers
tis konspektais ar vertimais iš 
svetimų kalbų. Imta skubiai 
ruošti ir spausdinti lietuviškus 
mokslo vadovėlius, tai buvo bū
tinas ir neatidėliotinas darbas, 
kurio energingai ėmėsi gimna
zijos mokytojai ir kiti Vilniuje 
gyveną šviesuoliai. Jau 1915 m. 
buvo įsteigta prie Lietuvių moks 
lo draugijos vadovėliams leisti 
komisija, kuri per pirmuosius 
3 metus, nežiūrint karo meto 
sunkių darbo sąlygų, išleido net 
23 mokslo vadovėlius. Tuos ir 
dar vėliau išleistus VDG-jos mo
kytojų paruoštus vadovėlius 
(pvz. kun. K. Čibiro tikybos, 
K. Kepalo lotynų kalbos, M. 
Stankevičiaus gamtos, K. Ša- 
kenio fizikos, M. šikšnio mate- 
iriatikos, B. Untulio istorijos, 
kun. V. Zajančkausko lietuvių 
literatūros, St. Matjošaičio lie
tuvių kalbos pradžiamokslius' ir 
t. t.) vartojo ne tik okupuoto 
Vilniaus krašto lietuvių mokyk
los ir abi gimnazijos (antroji 
vėliau buvo įsteigta Švenčiony
se), bet ir per ištisą eilę metų 
Nepriklausomos Lietuvos gim
nazijos.

VDG-ja visą laiką buvo koe- 
dukacinio tipo, skirta berniu
kams ir mergaitėms, net tąsyk, 
kai šalia jos kurį laiką veikė 
lietuviška mergaičių gimnazija 
Vilniuje. Gimnazijos programa 
iki 1923/24 mokslo metų buvo 
dvilypė — klasikinė ir realinė 
(galima buvo pasirinkti lotynų 
ir graikų arba prancūzų k.), o

ma lotynų k. ir viena naujųjų
— vokiečių k.).

Per 19 lenkų valdymo metų 
VDG- jos mokiniams teko ati
duoti okupantams sunkią duok
lę __ šalia normalios mokslo
programos ir pilno lietuvių kal
bos, literatūros, istorijos bei 
geografijos kurso, reikėjo mo
kytis lenkų kalbos, literatūros, 
istorijos, geografijos ir Lenki
jos valstybės santvarkos moks
lo. Šiems dalykams dėstyti gim
nazijos vadovybė buvo privers
ta samdytis lenkus mokytojus, 
kurie dažniausiai buvo nepalan
kiai nusistatę lietuvių atžvilgiu, 
o kai kurie, kaip vėliau paaiš
kėjo, net turėjo ryšių su lenkų 
saugumo policija.

Vėliau kai kurie VDG-jos ab
solventai, norėdami nusikratyti 
tais lenkais mokytojais, studija
vo Vilniaus universitete polonis- 
tiką, tačiau lietuviams, net ir 
įs'gijusiems reikalaujamas kva- 
I fikacijas, lenkų švietimo va
dyba dažniausiai neleisdavo dės
tyti polonistinių dalykų lietuvių 
gimnazijoje. Mat, šalia diplomo, 
dar reikėdavo gauti vadinamą 
“ištikimybės” pažymėjimą, ku
rio lietuviai, pasiryžę išstumti 
iš VDG-jos lenkus mokytojus, 
aišku, negaudavo.

VDG-jos abiturientų, kad ir 
išėjusių priverstinę polonistikos 
programą, brandos atestatai 
pradžioje nebuvo lenkų švietimo 
tninisterijos pripažįstami, tad 
absolventai tegalėdavo stoti į 
Vilniaus ar Lenkijos universite
tus tik laisvais klausytojais. 
Nuo 1925 m. lenkų švietimo va
dyba ėmė skirti savo komisiją, 
kuri dalyvaudavo VDG-jos bai
giamuosiuose egzaminuose, ir 
tais metais, berods, šeši pirmie- Į gimė, augo ir sulaukė 
ji laimingieji abiturientai, per
ėję griežtų egzaminatorių pa
ruoštą skaistyklą, įsigijo bran
dos atestatus, duodančius jiems 
teisę stoti į bet kurį Lenkijos 
universitetą tikraisiais studen
tais. Nuo tada lietuvių studen
tų skaičius ėmė didėti,ir jie tuoj 
pat įsisteigė veiklią Vilniaus 
Lietuvių studentų sąjungą.

Moksleivių veikla

VDG-jos mokiniai buvo susi
organizavę į įvairias kuopeles, 
kuriose lavinosi juos dominan
čiose srityse. Nuo 1919 m. įsi
steigusioje, dainavimo, mokyto
jo Krutulio vadovaujamoje 
“Mildos” dailės mėgėjų kuope
lėje spietėsi atskirose sekcijo
se muzikos, dainavimo, piešimo, 
literatūros, dramos ir sporto 
entuziastai. Lietuvių kalbos mo
kytojai, kaip kalbininkas dr. J. 
Šlapelis, skatino mokinius rink
ti atostogų metu lietuviškąją 
tautosaką ir kalbinę medžiagą.

Vytauto Didžiojo gimnazijos Vilniuje mokytojai 1923 metais.
Pirmoj eilėj iš kairės į dešinę: P. Gaidelionis, O. Žebrauskaitė, V. Kairiūkštis; antroj eilėj: dr. J. 
Šlapelis, dr. D. Alseika, O. Kairiūkštienė - Rakštienė, E. Lanio, dr. J. Basanavičius direktorius M. šikšnys, 
A. Suduikienė, kun. J. šepetys, K. Stasys; stovi: kun. K. Čibiras, kun. V. Zajančkauskas, St. Kai
riūkštis, St. Landsbergaitė, V. Budrevičius, B. Untulis, B. Bucevičius, P. Karazija, K. Aleksa, S. Matjo- 
šaitis, A. Krutulis, K. šepetienė, V. Sakavičius.

savo jud- 
ištvermin- 
pavergta- 
Vienas iš

Iš VDG-jos moksleivių Vil
niuje Petras Jurgėla - Jurgele
vičius 1918 m. lapkričio mėn. 1 
d. įsteigė pirmąją lietuvių skau
tų skiltį Lietuvos teritorijoje. 
Vėliau Vilniaus skautai, kad ir 
atskirti nuo Neprkl. Lietuvos, 
energingo Prano žižmaro vado
vaujami, pasižymėjo 
rumu, entuziazmu ir 
ga lietuviška veikla 
me Vilniaus krašte,
drąsių ir atmintinų jų žygių bu
vo 1928 m. iškėlimas Lietuvos 
trispalvės Gedimino bokšte nak
tį prieš Lietuvos Neprkl. šven
tę. Tik po kelių valandų dienos 
šviesoje lenkų ugniagesiams pa
vyko ją nuplėšti.

VDG-jos auklėtojai skatino 
savo auklėtinius lavintis įvai
riose srityse, siekti aukštojo 
mokslo, mokė tautinio darbo 
bei atsparumo, o pats gyveni
mas, kuriame tekdavo nuolat 
susidurti su okupantų priespau
da, brandino sąmoningus lietu
vius, būsimus visuomenės vei
kėjus, ryžtingus kovotojus dėl 
savo tautos laisvės ir gerovės.

Pirmoji lietuviška gimnazija 
pusės 

šimto metų vergovėje. Savo vals 
tybės globa ji besidžiaugė tik 
du trumpus šviesius akimirks
nius — 1918 ir 1939—40 metais.

Tai tik dalelė kietos tikrovės

priversti trauktis į Nepriklau
somą Lietuvą, kiti jų, kaip ir 
pats Mykolas Biržiška, buvo 
lenkų prievarta ištremti. Jau
nuoliai, sulaukę atitinkamo am
žiaus, vengdami lenkų karinės 
prievolės, taip pat pereidavo 
Nepriklausomon Lietuvon, ypač 
kad jie neturėjo privilegijos 
baigti gimnaziją (kaip kad len
kų gimnazijų mokiniai), atide
dant karinę prievolę iki brandos 
atestato gavimo.

Šio straipsnio ribose tegalė
jau paliesti tik VDG-pos 50-me- 
čio pirmąją pusę, iki bolševi
kams užimant Lietuvą. VDG- 
jos kryžiaus keliai, netekus Lie
tuvai nepriklausomybės, tikiu, 
bus aprašyti tų, kurie juos iš
gyveno. Jie, kada nors patekę 
į laisvę, atskleis mums plačiau 
skaudžią bolševikinę tikrovę.

VDG-ja suvąidino didelį vaid
menį ne tik lėnkų okupuotame 
Vilniaus krašte, bet ir visoje 
Lietuvoje. VDG-jos abiturientai 
siekė aukštojo mokslo, vieni jų 
grįžo į savo numylėtą gimnazi
ją, kaip diplomuoti mokytojai, 
kiti įsikūrė, kaip gydytojai, ad
vokatai, agronomai, inžinieriai 
ir t. t. Iš jų tarpo kilo meninin
kų, literatų, žurnalistų, kompo
zitorių (pvz. J. Sinius), rašyto
jų. Be VDG-^os Vilniaus lietu-1 
vių kultūrinis bei tautinis vei-1

kimas tiesiog būtų buvęs ne
įmanomas.

Ši diena ir tikėjimas ateitimi

Šiandien VDG-jos absolven
tai, pasklidę plačiame pasaulyje 
dirba įvairiose gyvenimo srity
se: vieni jų, laisvuose kraštuo
se įsijungė į mūsų tautos lais
vinimo kovą ir dirba lietuviš
kojo gyvenimo baruose, kiti — 
likę pavergtoje Lietuvoje, kad 
ir labai varžomi, tęsia savo dar
bą, dalis jų mirė, žuvo — kaip 
savanoriai, kovoję dėl Lietuvos 
atstatymo, kaip kankiniai, par
tizanai, vergų stovyklų aukos.

VDG-jos steigėjų bei mokyto
jų maža beliko gyvųjų tarpe. 
Mirusiųjų ir žuvusiųjų šviesiai 
atminčiai — gili pagarba! Gy
viems garbingiems veteranams 
— nuoširdi padėka už jų sun
kų, bet tikrai vaisingą darbą!

Pirmoji lietuviška gimnazija, 
•tad ir pavergėjų išprievartauta, 
kad ir netekusi Vytauto Didžio
jo gimnazijos vardo, tebevei
kia Vilniuje. Tikime, kad nežiū
rint rusų - okupantų pastangų, 
ji tebeaugina taurius, nuošir
džius lietuvius, būsimus kovo
tojus dėl Lietuvos laisvės.

f
Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

proga, 
parapijiečius, draugijas, veikėjus, 
bei biznierius, linkėdamas visiems

sveikina savo 
profesijonalus 
geriausio pasisekimo ir Dievo palaimos.

KUN. ST. JONELIS
ŠV. BALTRAMIEJAUS PARAPIJOS 
KLEBONAS, WAUKEGAN, ILL.
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Dabartinis dividendas 

i įmokamas du kart 

per metus.

Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokamvisas pašto 
persiuntimo išlaidas.
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Anksčiau aprašytas VDG-jos 
vargingas kelias tai tik dalelė 
kietos gyvenimo tikrovės ir bru
talios pavergėjų priespaudos, 
kurią turėjo atlaikyti jos mo
kytojai bei auklėtiniai. Ne vie
nas gimnazijos mokytojų bei 
vyr. klasių mokinių, neišskiriant 
jos pirmojo direktoriaus Myko
lo Biržiškos, yra buvę tardomi, 
suimami, kalinami, jų butuose 
daromos kratos. Mokiniai — ap
mėtomi gatvėse akmenimis, Vė
linių dieną, giedant Lietuvos 
himną prie žuvusių dėl Lietu
vos nepriklausomybės kapų, iš
vaikomi, areštuojami. Nenuosta
bu tad, kad tiek daug vyresnių
jų mokinių bei mokytojų buvo

Vytauto Didžiojo gimnazijos Vilniuje 1924 metų laidos abiturientai ir mokytojai
Iš kairės į dešinę priekyje: M. Čenytė (mirusi), A. Graužinytė (.mirusi Sibire), E. Valterytė. Sėdi mo
kytojai: kun. J. Skruodys (miręs), E. Lanio (mirusi), dr. J. Basanavičius, direktorius M. šikšnys, K. 
Stasys (miręs Sibire), E. Valavičiūtė - Špokienė, P. Isenflaum (miręs). Vidury stovi: mokytojai — V. Sa
kavičius (miręs), St. Kairiūkštis (miręs Sibire), P. Gaidelionis (miręs), abiturientai — V. Rygertas, J. 
Jazukevičiūtė, M. Gražytė, R. Mackonis, .E. Vileišytė, L. Šlapelytė, E. Vaivadaitė, St. Ščesnulevičius, E. 
Čibiraitė, mokytojai — kun. K. Čibiras (miręs), A. Krutulis, B. Untulis. Paskutinėj eilėj: S. Aleksandra
vičius (miręs Sibire), A. Stankevičius, A. Horodničius, VI. Kraujelis, A. Jacys.

KILIMĖLIS - 
TAUPYTOJAMS

Platinkite “Draugę

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

viški valgiai
Atdara nuo 6:00 valandos ryto iki 8:00 

valandos vakaro.

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

JADVYGA ir — JUOZAS BARTKUS, Savininkai

Avhere people
\ make the dlfference“

VA
NA

DO

1

kilimėli dovanu, kai District Savings bendrovei* ati- 
ar didesnę suskaitę, arba prie dabar ten laikomos 

Kilimėlis austas ii medvilnės (80%)

Gausite ši puiku 
darysite $200.00 
sąskaitos pridėsite šię sumę. 
ir dirbtinio šilko (20%), nugarėlėje turi neslystamę ir saugy žiupsni. 
Tinka koridoriams, gyvenamiems arba bet kuriam kambariui. 27 x 48 
coliy kilimėli galima pasirinkti šių ryškiu spalvų: tamsiai žalsvos, auk-
elnė* Ir ružavoe. Tik vienas ki
limėlis ieimai. Prašome nesiusti 
reikalavimy paštu, nes negalėsi
me patenkinti. Dovanp dalini
mas prasidės gruodžio 23 d. Ir pa
sibaigs sausio 25 d.

DISTRICT SAVINGS 
8430 South Halsted • Chicago • Phone 254-0104 
Ąseete over $28,000,000.00 e A. J. Aukers,

SKIP'S Self Service
LIQUOR STORE

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
DECEMBER — GRUODŽIO 29, 30, 31 D. D.

MONNET THREE STAR COGNAC fifth $5.29

STOCK 10 YEAR OLD V.S.O.P.
IMPORTED BRANDY Fifth $3.98

COEUR DE FRANCE GRANDE
Fine Champagne Cognac Fifth $4.29

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. Fifth $4.89

BUTON IMPORTED VERMOUTH
Dry or Svveet Large Bottle $1-00

CANADA HOUSE IMPORTED CANADIAN
W1DSKEY Fifth $3.39

MONASTERY (KRUPNIK) HONEY
PUNCH Fifth $2.98

MATHEUS MULLER EXTRA IMPORTED
German Sparkling Wine Fifth $3.89

PTPER IIEIDSIECK or MUMMS N. V.
Imported French Champagne fifth $4-49

MICHELOB BEER
BUDVVEISER’S FINEST BEER

Case of 24—12 oz. Bottles Case $"7.49



METŲ DERLIŲ SEIKĖJANT
(Atkelta iš 1 psl.) 

Immerselbe atsijaunina”); An
tanas Vaičiulaitis “Noon at a 
Country Inn” (novelių rinkinys 
“Vidudienis kaimo smuklėje”); 
Aloyzas Baronas “Footbridges 
and Abysses” (romanas “Liep
tai ir bedugnės”), Mykolas 
Vaitkus “The Deluge” (roma
nas “Tvanas”).

Netrūko mūsų literatūros 
vertimų ir periodinėje ameri
kiečių spaudoje. “Literary Re- 
view” žurnalas baltiečių (la
biausiai lietuvių) literatūrai 
paskyrė visą numerį, o “Short 
Story” (The Globai Fiction 
Magazine) puslapiuose buvo 
atspausdinta Antano Tūlio ir 
Juozo Grušo novelių vertimai. 
v Tačiau rūpesčio kėlė mažie
siems skaitytojams ir jaunimui 
tinkamų knygų trūkumas. Tik 
metų pabaigoje išleistoji D. 
Cibo pasaka “žaižaras” ir Van
dos Frankienės “Vaidinimai” 
toli gražu spragos neužkiša.

Pasigendant literatūros met
raščio, situaciją gerokai patai
sė Nidos leidykla, išleisdama 
“Pirmąją Pradalgę” ir žadėda
ma šią tradiciją tęsti kasmet.

*
Greta grožinės literatūros 

leidinių rikiuojasi visa eilė taip 
gi ne vienu atveju gana reikš
mingų knygų. Lietuvių Encik
lopedijos leidykla, išleisdama 
šiais metais XXXII ir XXXIII 
Enciklopedijos tomus, visai 
priartėjo prie savo didžiojo 
užmojo pabaigos. Ta pati lei
dykla 1965 metais mums do
vanojo ir Br. Kviklio monu
mentalų “Mūsų Lietuvos” jau 
antrąjį tomą, o Kultūros fon
das užbaigė taipgi amžinai iš
liekantį savo darbą, išleisda
mas Vaclovo Biržiškos “Alek- 
sandryno” trečiąjį (paskutinį) 
tomą. Knygų vardų sąrašą to
liau tęsiant, reikėtų suminėti 
ir daugiau istorinės, politinės 
ar kitokios reikšmės turinčių 
leidinių: V. Vardžio redaguo
tąjį (tegu ir kritikos susilau
kusį) kolektyvinį darbą “Li
thuania under the Soviets”; 
Ign. Končiaus “Žemaičių kry
žiai ir koplytėlės”; J. Variako- 
jo “Karaliaus Mindaugo pul
kas”; P. Orintaitės “Ką lau
mės lėmė”; kolektyvinis leidi
nys, liečiąs Šaulių sąjungos 
istoriją ir dabartinę veiklą 
“Nepriklausomai Lietuvai” ir 
kit.

¥
Lietuviškojo teatro scenos 

didesnėse ir mažesnėse koloni
jose taipgi tuščios nebuvo. Tie
sa, tokio ambicingo ir šviežio 
spektaklio kaip 1964 m. Chica
gos scenoje pastatytieji Done
laičio “Metai”, šiemet teko pa
sigesti. Tačiau New Yorke in
scenizuotos Vinco Krėvės raš
tų ištraukos liudijo taipgi už
mojo didumą, o ir ne vienu at
veju pasiekto rezultato ver
tę. Scenos darbuotojų Chica
goje pastatytoji K. Jurašiūno 
“Eglės žalčių karalienės” pasa
ka buvo akivaizdus faktas, kad 
neatkištinai parengtiems spek
takliam publikos dar toli gra
žu netrūksta. Jos netrūko ir 
“Antrajam kaimui”, nors patys 
antrakaimiečiai spaudos jau 
buvo raginami ateityje labiau 
pasitempti.

Pradėtąją tradiciją Chicago
je tęsė ir, taip vadinamas, Ma
žasis teatras, šiemet pastaty
damas labiau avangardinius 
prancūzų vienaveiksmius. Įvai
rių kolonijų scenose dar buvo 
spektakliais paversti Anatoli
jaus Kairio, Jurgio Gliaudos, 
Vytauto Alanto ir kit. mūsų 
rašytojų daugumoj linksmo 
pobūdžio veikalai. Teatro skil
tyje taipgi tektų suminėti ra
šytojo penkiasdešimtmečio pro 
ga Chicagos scenos darbuotojų 
inscenizuotus M. Katiliškio ro
mano “Miškais ateina ruduo” 
epizodus ir Birutės Pūkelevi- 
čiūtės tiesiog pionieriškąjį 
spalvotą lietuvišką filmą “Auk
so žąsis”.

Įvairių visuomeninių bei 
kultūrinių mūsų organizacijų 

veiklos rėmuose tai vienur, tai 
kitur taipgi blykstelėjo sceni
nės šviesos. Visa tai liudi
ja gyvas ir nesustingusias te
atrines mūsų pastangas, ku
rioms gal tik trūko tampres
nio susikonsolidavimo ir kie
tesnės kantrybės kuriam nors 
tikrai monumentaliam pasta
tymui.

¥
Muzikinėje 1965 metų rai

doje visu pobūdžiu ir visa 
apimtimi reikšmingiausias įvy
kis buvo žuvusiems partiza
nams pagerbti koncertas Chi
cagoje, kur išpildyta Verdi 
“Reąuiem” ir Bruno Markai
čio, SJ, kantata “Vilniaus var
pai”. Tai buvo iš viso bene 
pirmas mūsuose toks faktas, 
kad chorinio, vokalinio ir sim
foninio koncerto klausėsi 5,030 
žmonių, šviežias ir naujas da
lykas buvo ir Chicagoje kon
certiniai Alg. Šimkaus įkūny
tas Maironio “Čičinskas”. Gi 
Dariaus Lapinsko kūrinių kon
certai New Yorke ir Chicago
je reiškė mūsų muzikinio in
tereso nesustingimą bei jo kū
rybingą pratęsimą jaunojoje 
lietuvių muzikų kartoje. Įsidė
mėtinas ir K. V. Banaičio kū
rinių koncertas New Yorke, 
kuriam net bilietų pritrūko. 
O Chicagai buvo maloni atgai
va čia įsikūrusio Lietuvių sty
ginio kvarteto šiltai sutikti 
pasirodymai įvairiose progra
mose.

Norėdami pateikti detalesnę 
apžvalgą, turėtume čia dar su
minėti apsčiai mūsų stiprių
jų vokalistų bei instrumentalis
tų, muzikų ir dirigentų, besi- 
reiškusių ne tik lietuviškoje 
bendruomenėje, bet ir už jos 
ribų. Pagarbos verti ir dauge
lis mūsų kolonijų chorų bei an
samblių, nepavargstančių išti
sais dešimtmečiais. O kur dar 
visa eilė išleistųjų puikių plokš 
telių, kurių tarpe J. Vaznelio, 
A. Stempužienės - D. Lapins
ko ir kit. Visa tai sako, kad 
mes be muzikos (o gal ir mu
zika be mūsų?) jau neapsiei
name. |

¥
Dailės sektoriuje meno pa

rodų skaičius ir 1965 metais 
nesumažėjo. Atvirkščiai, gal 
net padidėjo, kai jų rengimu 
užsikrėtė ne vien tik Chicaga, 
bet ir kitos didesnės bei ma
žesnės lietuvių kolonijos. Dau
giau čia reiškėsi pavieniai dai
lininkai, suruošdami savo kū
rybos individualias .parodas 
Reikia pasakyt, kad visuomenė 
nebuvo joms akla. Parodose 
nupirkta apsčiai darbų, taip 
kad dabar jau dažname švie
sesnio lietuvio bute gali rasti 
originalių mūsų dailininkų pa
veikslų.

Amerikos Europos ir Aust 
ralijos žemynuos pačių lietu
vių ir kitataučių galerijose tik 
per 1965 metus buvo sureng
tos šių mūsų dailininkų paro
dos : Murino, Žumbakienės, Ta
mošaičių, Kasiulio, Žoromskio, 
Paukštienės, Misiūnaitės, Dar- 
gio, Mončio, Jurkaus, Viesu
lo, Urbono, Zapkaus, Rato, 
Šalkausko, Petravičiaus, Igno, 
Virkau, Dzegoraičio, Janušo, 
P. Gailiaus, Lapės, Pautie
niaus, Bagdono, Petrikonio, 
Galdiko, Mikšio, Kelečiaus, 
Rimšos ir kit. Kūrybingai lie
tuvių ir amerikiečių galerijose 
reiškėsi ir mūsų nuotraukos 
menininkas Alg. Kezys, SJ.

¥
Aplamai dėmesio kultūri

nėms apraiškoms ir kūrybai 
mūsų visuomenėje ir šiais me
tais netrūko kiekviena pasitai
kiusia proga. O tokių šviesių 
reiškinių galėtume čia užre
gistruoti visą eilę. Sakysime, 
Kultūros klubo suorganizuota 
lietuvių poezijos diena Bosto
ne, išradingas “Lietuvių belet
ristikos antologijos” antrosios 
dalies pristatymas Chicagoje, 
literatūros vakaras J. Kaupui 
ir A. Mackui atminti New Yor
ke, J. Kaupo minėjimas Det
roite, Vytauto Mačernio mir

ties dvidešimtmečio minėjimas 
New Yorke, Čiurlionio minėji
mas, akademija - koncertas bei 
bibliografinė paroda Chicago
je, dėmesys literatūrai ir mu
zikai ateitininkų kongrese To
ronte, nuolatinis kūrybinio as
pekto nagrinėjamomis temo
mis, dailės parodomis bei lite
ratūros vakarais akcentavimas 
ateitininkų, santariečių ir kit. 
stovyklose.

¥
Žinoma, klystume, jei tvir

tintume, kad 1965 metais vi
sas mūsų kultūrinis gyvenimas 
riedėjo lyg sviestu pateptas. 
Kaip visada, taip ir praėju
siais metais, pasitaikė ir liūd
nesnių reiškinių. Sakysime, vis 
neįstengėme išleisti jau kuris 
laikas žadamos Donelaičio, Ba
ranausko, gal net ir Maironio 
kūrybos plokštelės, taip la
bai reikalingos mūsų namams 
ir mūsų mokykloms. Gerų ak
torių plokštelei įskaityti, at
rodo, juk turime ne vieną. Nie
kas nesirūpino palikti plokš
telėse ir mūsų rašytojų auten
tiško balso. Kai pačių rašytojų 
įskaitytos plokštelės šiuo me
tu kitose tautose yra jau vi
sai nediskutuojama būtinybė, 
mes vis dar čia liekame tikri 
beraščiai. Knygų pirkimu vi
suomenė taipgi negalėtų gir
tis. Lietuvių rašytojų draugi
jos valdyba, ir Lietuvių fon
dui paskyrus $500.00 už ge
riausią 1964 metų knygą, ne
suorganizavo nei knygai at
rinkti jury komisijos, nei pa
čios premijos įteikimo, tuo su
laužydama kasmetinę šios pre
mijos paskyrimo tradiciją. Chi
cagoje nebuvo suorganizuota 
jau eilė metų tradicija virtu
sios lietuvių jaunųjų dailininkų 
parodos.

Tebūna tad ir šių liūdnesnių 
faktų suminėjimas įsidėmėti
nas, bet priimamas ne kaip 
kaltinimas kam nors, o tik 
kaip sugestija atkreipti į tai 
rankas ir širdį ateinančiuose 
metuose. k. pr.
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ROOSEVELT PICTURE 

FRAME COMPANY
Manufacturers

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

2400 S. Oakley Avė., Chicago 
Tel. VIrginiai 7 - 7258 - 59

l -r

sophiebarcus radio
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki Denk, 
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šešta
dieniais ir Sekmadieniais nuo 8:30 Iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais plrmadie- 
nlals 7 vai. vak.

VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Telef. HEmlock 4-2413
7150 South MaplewOod Avenue, 

Chicago. Illinois 60020

MO VI NG
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, Dl.

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite
už apdraudę. nuo ugnies ir automo
bilio pas

FRANK Z A P O L f S 
3208 K VVest 05th Street, 
Chicago, Illlnott. 60642.

Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4380

BANGA
TV - Radio - Stereo 
Pardavimas ir taisymas 
2740 W. 63rd Street

Tel. -434-0421
P. Rndėnas — K. Šimulis

TEMPERA YRA PUIKI TAPYBOS 
PRIEMONĖ

“Draugo” gruodžio 14 dienos 
numeryje tilpo gerb. J. Pr. 
straipsnis, kuriame savais žo
džiais buvo padaryta mano — 
Menininkų klubo suruoštame 
Čiurlionio minėjime Chicagoje 
— pasakyto žodžio santrauka. 
Žinodamas labai gerai, kaip 
sunku yra parašyti tokią san
trauką, norėčiau ištaisyti tiktai 
vieną gerb. J. Pr. padarytą ne
tikslumą, būtent, kad aš esu 
tvirtinęs, jog “Čiurlionis ne
įstengė nusipirkti geresnių da
žų, tapė tempera”. Tokio daly
ko aš negalėjau jokiu būdu pa
sakyti, ir štai kodėl: — Tem
pera yra viena tobuliausių tech
nikinių priemonių. Iki 15-to 
šimtmečio tempera buvo net do
minuojanti technika tapybos 
mene; grynoji aliejinė tapyba, 
kaip žinoma, prasidėjo tik Re

SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

ASSOCIATION

6245 South Western Avenue

I PARKINGI

Žemiau telpančiame paveiksle matote dabartinius Chicago Taupymo Bendrovės direk
torius ir valdybą susidedančią iš asmenų, kurie visada sutartinai dirba ir saugiai tvarko 
virš $53,500,000.00 bendrovės turtą. Nuotrauka daryta 1965 m. gruodžio 13, kai buvo su
sirinkusi direktorių taryba 1965 metų reikalams aptarti ir 1966 metų darbo planams pa
ruošti.

Telef. — GRovehill 6 - 7575

Iš kairės į dešinę sėdi: John P. Gregg, viceprezidentas; E. Fennel Phillips, executive viceprezidentas; 
John Pakel Sr., direktorių tarybos prmininkas ir prezidentas; Elaine Pakel Phillips, viceprezidentė; 
Phllomena D. Pakel, Jr., sekretore. Stovi: teisėjas Alphonse F. Wells; William B. Sebastian, direktoriai: 
Anton J. Valonis, iždininkas; ir Charles Bacham, direktorius.

Chicagos Savings and Loan Bendrovės valdyba ir direktoriai tariame širdingai ačiū 
visiems mūsų taupymo ir skolinimo nariams, kaimynams ir draugams ir linkime visiems 
Linksmų Kalėdų Švenčių ir laimingų ir kupinai pelningų Naujų 1966 Metų.

Kviečiame visus būti mūsų svečiais nuo dabar iki 16-tos sausio 1966 m. Visus atsi
lankiusius vaišinsime skania kava, lietuvišku sūriu ir kitais skanumynais. Vaikai atėję su 
tėvais gaus saldainių. Nėra reikalo būti bendrovės nariu kad pasisvečiuoti, visi be skir
tumo esate kviečiami.

Chicagos Savings yra puikiausiai išpuošta Kalėdiniais pagrąžinimais. Atėję pamaty
site 30 pėdų aukštumo eglutę ir kitas įvairenybes.

JOHN PAKEL, Sr., Pres.

VALANDOS:
PIRMADIENĮ . . . 12:00 P. M. — 8:00 P. M. 
ANTRADIENĮ ... 9:00 A. M.— 4:00 P.M.
TREČIADIENĮ visą dieną uždara.

KETVIRTADIENĮ . . 9:00 A. M. — 8:00 P. M.
PENKTADIENĮ . . . 9:00 A. M.— 8:00 P. M.

ŠEŠTADIENĮ . . . 9:00 A. M. —12:30 P. M.

nesanso antroje pusėje. Tokie 
dideli dailininkai kaip Fra Be- 
ato Angelico, Sandro Botticelli, 
Domenico Ghirlandajo, Andrea 
Mantegna ir daugelis kitų dir
bo kaip tik tempera dažais. 
Tempera buvo kultivuojama ir 
antikiniame pasauly: tempera 
nutapyti paveikslai iš Romos ir 
Egipto laikų yra išsilaikę ligi 
šiol puikiausiame stovyje. Ne
turėdamas profesinio pasiruoši
mo, pirkinėdamas blogus dažus, 
neįstengdamas jais teisingai pa
sinaudoti bei nemokėdamas jų 
tinkamai sumaišyti ir vartoda
mas netikusį temperai popierių, 
Čiurlionis sukūrė paveikslus, 
kurie negalėjo gerai išsilaikyti. 
— Taigi kaltas čia pats Čiurlio
nis, bet jokiu būdu ne tempera 
kaip tokia.

Aleksis Rannit

DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
J. RUDIS Tel. CLiffside 4-1050

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav.

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tune-ups ir Motorų remontas 

5759 So. Westem Avenue 
Kampas 58th Street 

Telefonas PRospect 8-9533

MOVI N G
TELEVIZIJAS:

R ŠERĖNAS perkrausto baldui, 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Mieste, 
leidimai ir pilna apdrauda
2047 W. 67 PL. WA 5-8063

Stirbis Fuel Gils
Aliejus virtuvei ir krosnims. 
"Geresnė ir pigesne alyva”

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

Chicago, Iii. 60629

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

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

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

(vairių atstumų.
A. VILIMAS
8415 S. Lituanica Avė.

Tei FRontier 6-1882



Kad okupuotoje Lietuvoje iš lie
tuviško rašto baro, anot Maironio, 
"vėl paviliojo auką kapai” —- ne
ginčijamas faktas. “Spalio 28 die
ną Vilniuje po ilgos ir sunkios ligos 
mirS rašytojas ir žurnalistas Jonas 
Šimkus, 59 metų..." rašė lapkričio 
1 d. "Draugas”. Bet, ar “skambėjo, 
žvangėjo ir gaudė varpai, liūdną ir 
skaudų leisdami gandą”, t. y. pra
nešdami ten apie jo mirtį, — tuo 
tarpu atsakymo j tai neturime. 
Manding, jei jis ir būtų, būtų nei
giamas. “Paviliotųjų” šiais metais 
rašto žmonių tarpe Jonas Šimkus 
jau trečias, šalia ryškiojo Kazio 
Borutos, mirusio kovo mėnesį, ir 
blankesnės Liūnės Janušytės, mi
rusios gegužės mėnesį.

Minimasis “Draugo” pranešimas 
baigtas būdinga pastraipa: ‘J. Šim
kus gerokai pasitarnavo okupantui 
sovietui”. Ar toji ištarmė per švel
ni, ar per šiurkšti — nesiimu čia 
spręsti, juoba, kad šis mano raši
nys yra lyg ir paskutinis atsisvei
kinimas šu žmogum, ne vien mano 
amžininku, bet ir pora atveju pir
maisiais bolševikų okupacijos me
tais buvusiu mano viršininku, da
bar atsigulusiu amžinam poilsiui 
priešo okupuotoje mūsų gimtojoj 
žemėj. Tik duosiu kiek savo, vieno 
kaimyno ir paties velionio parody
mų šioje “byloje”.

1.
Kaimyno Broniaus Railos tvirti

nimu (1963 m. “Dirva”, 24 nr.), ve
lionį Joną Šimkų bolševikai “Lietu
vos Aido” vyr. redaktorium pasta
tę jau trečią dieną po Lietuvos oku
pavimo (1940 m.), taigi to dienraš
čio redakcijai tebesant “Pažangos” 
b-vės rūmuose, Laisvės alėja 29 nr. 
Bet aš jį naujose pareigose, parei
gose su neaprėžta neatsakomybe 
veikusių iki tol įstatymų ir papro
čių atžvilgiu, geriausiai prisimenu 
nuo momento, kada pradėjau vyk
dyti okupacinės kariuomenės įsaky
mą* ~per 24 valandas perkraustyti 
“Pažangos” b-vę su visais priklau- 
siniais į lenkų gimnazijos patalpas 
Vytauto prospekto ir Miškų gat
vės kampe. Čia turėjau pagal jo 
nurodymus paruošti vyr. redakto
riaus kabinetą, šalia Jono Šimkaus 
liaujųjų žmonių tarpe prisimenu 
Antaną Rūką, naują “Lietuvos 
Aido” sekretorių, ir dar vieną as
menį, paskirtą “Pažangos” likvi
datorium.

Kiek pamenu, '‘Lietuvos Aidas” 
neilgai tebuvo naudojamas komu
nistinei tarnybai, buvo uždarytas, 
kaip ir kiti didieji Kauno dienraš
čiai. Jonas Šimkus perėmė “Darbo 
Lietuvą”, padarytą dienraščiu ir 
vėliau "perkrikštytą” į “Tarybų 
Lietuvą”, arba, kaip kartais pro ko
rektūrą prasprūsdavo ir kaip mū
sų žmones mėgdavo ją vadinti, į 
“Tarbų Lietuvą”. Tas dienraštis 
buvo leidžiamas “Žaibo” b-vės pa
talpose, Donelaičio gatvėje, kur

anksčiau ėjo “XX amžius”. Todėl 
Jonas Šimkus lenkų gimnazijoje ne
ilgai tebuvojo.

“Pažangos” likvidacija ir mane 
greitai palietė. Liepos 15 dieną jau 
buvau laisvas pilietis. Po kokio mė 
nėšio laiko per laikraštininką Juo
zą K. Belecką. Jono Šimkaus svai
nį ir buvusį reporterį “Lietuvos Ai 
de”, gavau korektoriaus vietą nau
jajame dienraštyje. Taigi, iš antro 
karto patekau į Jono Š-mkaus val
džią.

Jonas Šimkus čia dirbo išsijuo
sęs. O išsijuosti prie naujųjų vieš
pačių, kad ir jo draugų, buvo ko, 
nes dienraščio redagavimas, mūsų 
akimis žiūrint, buvo nenormalus. 
Laikraštis tariamai turėjo būti iš
leidžiamas tuoj po vidurnakčio, bet 
dažniausiai išeidavo paryčiui, nes 
įvairių potvarkių bei ‘‘įsakų”, nau
josios valdžios naktimis kepamų, 
tekdavo laukti po keletą valandų. 
Jo darbo valandos buvo ilgos, be
veik nuo pat ryto iki nakties, o 
nuo nakties iki pat ryto. Be to, jis 
turėjo, kad ir komiškų, bet jam ne
malonių atsitikimų. Prieš pat mano 
atėjimą j korektūrą (gal tai ir nu
lėmė mano, kaip korektoriaus su il
ga praktika, priėmimą) tame dien
raštyje buvo išspausdinta korespon
dencija iš Kelmės su pasižadėjimu 
išgyvendinti Stalino konstituciją. 
Dėl to “išgyvendinimo” buvo kilęs 
didelis triukšmas. Kitą didelį ne
malonumą jis patyrė, kai išspaus
dino būrio darbininkų pareiškimą 
prieš “Triumfo” kino buv. savinin
ką žydą, kaip eksplotatorių. O šis, 
kaip pasirodė, nebuvęs toks baisus, 
net draugui Adomui (Meskupui) sa 
vo kįno patalpose duodavęs nakvy
nę, kai šis slapstydavosi nuo mūsų 
policijos. Prie tų nemalonumų rei
kia pridėti ir pas jį dirbusio Juozo 
Krumino susituokimą bažnyčioje.

2.
Iki tam tikros dienos Jonas Šim

kus buvo sukalbamas, neužsidaręs 
nė nuo buvusių pozicijos žmonių. 
Bet tam tikrą dieną jis smarkiai pa 
sikeitė. O toji diena, kaip aplinki
niai tada kalbėjo ar tik spėliojo, bu 
vusi jo prašymo priimti į komunis
tų partiją nariu padavimo diena, ar 
kokių “įžadų” komunizmui diena.

Ne pro šalį čia bus paminėti vie
ną epizodą, iliustruojantį jo santy
kius su nekomunistais prieš jo le
miamąjį posūkį į griežtą tarnybą 
komunizmui. Tą epizodą, “asmeniš
ką atsi.minimėlj,” yra davęs Bronys 
Raila 1963 m. “Dirvoje” (24 nr.), 
“akimirkoje”, pavadintoje — “Di
rigentai ir iškamšos”. Jonui Šim
kui mirus, jį galima pakartoti jau 
be jokių baiminimųsi. Jis skamba 
taip:

”1940 m. vasarą trečią dieną po 
okupacijos bolševikai paskyrė “Lie 
tuvos Aido” vyr. redaktoriumi Joną 
Šimkų, mano jaunystės kolegą iš 
“Trečio Fronto” redakcijos kolek
tyvo. Jis turėjo įsakymą mane tuo

jau pat atleisti iš dienraščio užsie
nio politikos redaktoriaus pareigų, 
ir tai atliko per penkias minutes. 
Vėliau išsikvietė intymiam pasikal
bėjimui tarp keturių akių ir prašė 
neoficialiai toliau rašyti Aidui jo 
vadovybėje.

Pareiškiau abejonių: gal oras da
bar bus man netikęs?

— Tiesa, — patvirtino Širiikus.
— Tavo reikalai blogi. Vakar nak
tį vyriausybės narių pasikalbėjime 
buvo prisiminta “Literatūra” ir ta
vo nusikaltimai. Turi daug priešų, 
bet darysiu viską juos sušvelninti...

— Jeigu taip, tai gal man geriau 
būtų kuriam laikui pradingti iš 

, Kauno ?
Šimkus galvojo gerą minutę. Jis 

buvo vienintelis iš smarkiųjų tre- 
čiafrontininkų ligi tol “Lietuvos 
Žinių” redakcijos sekretorių, su ku
riuo niekad nebuvau asmeniškai su
sipykęs. Pagaliau labai tyliai ir ra
miai, beveik šnibždėdamas pasakė:

—• Taip. Gal bus ir geriau, kad 
pradingsi kuriami laikui.

Ir aš sekantį rytą “pradingau” — 
ilgam, ilgam laikui. Jei nebūčiau pa 
sinaudojęs šia draugiška sugestija, 
neabejotinai būčiau greit dingęs 
NKVD rūsiuose ar Sibire.

Gal tai būtų ir geriau, nes dabar 
nereikėtų dalyvauti debatuose dėl 
šių visų jaunosios kartos žurnalo 
(“Metmenų” — L. P.) “liberališkų” 
filosofavimų...”

(Čia pat prisimintina, kad Jonas 
Šimkus pas save darbe išlaikė kitą 
žinomą tautininką spaudos žmogų
— Antaną Dėdelę — iki pat nelem
tųjų deportacijų į Sibirą, į kurias 
jis pakliuvo ir antrais po išvežimo 
metais mirė. Antanui Dėdelei, kaip 
buvusiam voldemarininkui, šiaip vi
sur kelias buvo užkirstas, net į 
valstybinę leidyklą negalima buvo 
jo nė vertėju įpiršti).

Jau pasikeitusio, arba į komuniz
mą nuklimpusio, Jono Šimkaus el
gimąsi su nekomunistais pavaizduo 
ja Jonas Aistis ‘‘Trečiafrontininkų 
pūslėje”, išspausdintoje kultūrinia
me “Drauge” spalio 23 d. (nr. 43). 
Nors tai atkurta iš spaudos ar ko
kių pasakojimų, bet, greičiausiai, 
tikra. Galvodamas, kad skaitytojai 
to aprašymo dar nėra pamiršę — 
šio piešinio nekartoju, juoba, kad 
jis padarytas kiek pyktelėjusio žmo 
gaus (urmu ant visų trečiafronti
ninkų).

3.
Savo biografijos dalyje, ir,, jo 

paties žodžiais, gal būt, pačioje 
svarbiausioje, parašytoje 1957.621 
knygai “Tarybų Lietuvos rašyto
jai”, Jonas Šimkus mėgino pasisa-1 
kyti apie savo “patį svarbiausią 
gyvenimo posūkį”. Duota keletas 
momentų: Tirkšlių pradinės mo
kyklos baigimas 1919 m., išsipra- 
šymas iš tėvų leisti jį į Palangos 
progimnaziją, atleidimas iš to® 
progimnazijos raštininko pareigų, 
nuvykimas į Kauną ir apsigyveni
mas F. Bortkevičienės neturtin
giems moksleiviams skirtame “Ži
burėlio” bendrabutyje. Tą išskai
čiavimą baigia tokiu teiginiu: 
“Daug, labai daug tokių momentų. 
Ir visi, atrodo, svarbūs. Be jų ne
būtų ateita ton vieton, kur mano 
stovima dabar”.

Savo “dabar stovimąją” vietą jis

pats sau ‘‘išsibūrė” nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo dergimu toje 
pat biografijoje: “.. . į ponus iš
eiti, ponaut išsimokyti anuomet 
(nepriklausomybės laikais — L.P.) 
vis dėlto nebuvo labai sunku. Lie
tuviška buržuazija laukė “imigran
tų” iš kitų klasių, nes jos pačios 
gretos buvo gana skystos. Terei
kėjo išmokti šuniškai tarnauti 
išnaudotojams, atsisakyti gavo kla
sinės sąmonės, pačiam tapti kito 
išnaudotoju. Kiekvienas, kas tik, 
priimdamas išnaudotojų klasės pi
lietybę, sugebėjo talentingiau ap
gauti, prispausti, išnaudoti “savo 
artimą”, tas greičiau tapo ponu, 
patikimu naujos savo klasė3 rams
čiu”.

Neabejotina, kad jis tokiu pa
tapo, prisiimdamas okupantų pilie
tybę, pradėdamas ponauti. Ir už tai 
pasmerkimo susilaukė ne iš ko ki
to, o iš savo kone dievinamo auk
lėtojo Mato Untulio, šis prasčio
kiškas Žemaitis, didelis Lietuvos 
patriotas (ne dėl to, kad iš vienos 
parapijos su manim — L. P.) jau 
1940 m. Jonui Šimkui, tada “Tary
bų Lietuvos” redaktoriui pasakė: 
“Ponu daraisi! Pas tave net įeiti 
sunkiau darosi”. Toji pastaba, anot 
Jono Šimkaus, buvusi tik Mato Un
tulio humoras, kurio jis nedaug 
teturėjęs, bet labai jį mėgęs.

Praėjus "Tėvynės kart,” metams, 
kaip pasakojasi ten pat Jonas Šim
kus, jis su Matu Untuliu vėl susi
tikęs, šį kartą jau Vilniuje. Ir ne 
susitikimas, o atsisveikinimas, kaip 
atrodo, padarė Jonui Šimkui dides
nį, gal net neužmirštamą, įspūdį.

“Keistai atsiskyrėme. Bene keis
čiau, negu visad anksčiau. Jis ne
padavė rankos, tik kepurę truputį 
kilstelėjo ir, sukdamas vis į kairę 
savo kupriukę, neatsigrįždamas nu
ėjo po liepomis”, — parašė Jonas 
Šimkus šiuos žodžius savo ates
tacijai, kuri pradžioj minėtame 
“Draugo” pranešime išreikšta šiaip: 
“J. Šimkus gerokai pasitarnavo 
okupantui sovietui”.

4.
1954 m. Jonas Šimkus lankės

Rygoje, kur vyko trečiasis Latvijos 
“tarybinių” rašytojų suvažiavimas. 
Ryga — jo gimtasis miestas. Mi-1 
nėtoje biografijoje jis sakosi, kad 
ta proba jis ieškojęs Rygoje “tos 
gatvės, to namelio, kur gimiau, tos 
bažnytėlės, kurioje buvau krikšty
tas”. Bet neberadęs. Tą nesėkmę jis 
palydi tokiais sakiniais:

“Ir nors tai įvyko dar ne taip 
seniai — tik 1906 metais, — vis 
dėlto surasti nepavyko nieko — nei 
gatvės, nei namo. Bet ko čia ste
bėtis. Jeigu per tokį laiko tarpą 
sugriuvo ir subyrėjo karalių sostai, 
jų rūmai ir feodalų pilys, kodėl tu- 

i ri išlikti nesugriuvęs medinis na- 
['meliukas, kuriame gimė kurpiaus 
, sūnus?”.

O dėl ano atsisveikinimo su Ma
tu Untuliu Vilniuje jis pasisako:

“Kažko pasidarė ir sunku, ir gai
la, ir graudu, ir labai šviesu. Išėjo 
lietuviškų žodžių rinkti ir... nebe
grįžo. Kažkur Žemaitijoje kažko
kie plėšikai nudobė žmogų, iš kai
mo į kaimą beeinantį. Rado 700 
rublių — pasiėmė. Rado mažų la
pelių krūvą, lietuviškų žodžių pri
rašytą — išbarstė. Šit ir viskas. 
Tuo metu niekas ir nežinojo, net 
mažyčio nekrologo neparašė”.

Iš gausios, — Jonas Šimkus bu
vo labai darbštus ir produktyvus, 

, — jo beletristikos - publicistikos tos 
dvi intymios, biografinės, vietos, 
kone prieš dešimtį metų skaitytos, 
padarė man pažymėtiną įspūdį. Bet 
jo poezija, proletariniais šūkavi
mais atmiešta, niekad nesušildė 
širdies. Teisybė, Jonas Aistis toje 
pačioje, anksčiau minėtoje “Trečia
frontininkų pūslėje” nė nelaiko jo 
geru rašytoju, o žiūri į jį daugiau 
kaip į laikraštininką. Gal todėl 
Jono Šimkaus neužtinkame nė di
džiojoje Lietuvių poezijos antologi
joje, 1951 m. tremtyje išleistoje, 
kurią redagavo Antanas Vaičiulai
tis ir Jonas Aistis. O juk Jonas 
Šimkus su savo poezija, jos pir
muoju leidiniu, pasirodė bene 1926 
m. Rinkinio vardas buvo ‘‘Užu 
durų”. Gal tas pavadinimas ir nu

lėmė jo, kaip poeto, vietą mūsų 
literatūroje.

*
Mūsų nepriklausomojo gyvenimo 

pradžioje ir vėliau ryškų visuome
ninį - politinį vaidmenį vaidino Sme
tona — Tūbelis, svainystės ryšiais 
susirišę. Jų svainyste buvo “popu
liarinama” visur, pradedant Kon
rado kavine Kaune, Laisvės alėjo
je. “Tarybiniame”, okupaciniame, 
laikotarpyje, — jau pačioje jo 
aušroje, t. y. vos tik raudonajai ar
mijai įsiveržus, — Kauno padan
gėje “sušvito” net dvi svainių po
ros : Cvirka — Venclova, Šimkus —
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Artesian Restaurant
2432 West 63rd Street (63rd & Artesian)

Skanūs valgiai

• Geras patarnavimas
• Puiki atmosfera=

JOKIO

s
H=

LAUKIMO — GREITAS PATARNAVIMAS. 
TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ.

P I E
SI.65

TOS 

& $2.25

Rezervacijoms skambinkite — 436 - 4622
Atdara sekmad. iki ketvirtad. 6 v. ryto iki 1 v. ryto, penktad. ir 

šeštadieniais iki 5 valandos ryto.

STANDARD Safety...
ASSURED and INSURED'I
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Beleckas. Pirmieji vedę Račk iš
kaitęs, antrieji — Simonaitytės. 
Kaip nuostabu — visi tie asmenys 
jau istorija, su mažyte išimtim?— 
A. Venclova. Iš “tarybinių” svainių 
pirmas krito Juozas K. Beleckas 
— vokiečių sušaudytas. Petras 
Cvirka mirė staigia mirtimi. O da
bar — Jonas Šimkus, ilgai ilgai 
sirgęs.

SIUNTINIAI i LIETUVA
ir kitus kraštus .

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer" 
Chicago, 111. 60632 Tel YA 7-598(1

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS
IR ĮVAIRIŲ VALSTYBIŲ MONETAS

IR PAŠTO ŽENKLUS

PERKAME IR PARDUODAME.

PATRIA COIN and STAMP C0.
6312 S. Western Avė., Chicago, III. 60636

Telef. — GRovehilI 6 - 6592 Sav. — Ričardas Estka

PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 
DAR SUSPĖSIME PAGAMINTI ŠVENČIŲ 

SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

STEIN TEXTILE CO.
urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms dekoraty
vinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų: da- 
maskč, brokados, “boucle’s”, “fiberglass".

PIRKSTTE NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ.
STEIN TEXTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, nylons, taffetą, aksomo, ANGLIŠKŲ MERZIAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą 
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

VANDER WAGEN
ANGLYS

SINCLAIR ALYVA
3605 West 63rd St,

SuperF/ame

DĖL

Sinclair

POrtsmouth 7-8020

H

Standard Federal Savings visų su
taupą saugumas yra užtikrintas mū
sų pajėgaus ir pastovaus įmonės ve
dimo ir apgalvoto veikimo... ir kiek
viena sąskaita yra apdrausta Federal 
Savings and Loan Insurance Corpora- 
tion, J.A.Valstybių valdžios agentū
ros. Norėdami saugaus taupymo ir 
aukštų pajamų, išmokamų keturis 
kartus į metus, pradėkit taupyti pas 
Standard Federal.

Chicagos apylinkėj pajėgiausias

STANDARD
FE n e? r** /i « 

Kum W Knm ■■ Km

SAVIN

472
Daugiau kaip 50 metą 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

ANT VISU
SĄSKAITŲ

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

LIETUVIŲ IŠTAIGA

Current rata
"T Z per annum

4 Times a Year
M Stvhgt *1 by tba 15th
tam from tha l«t

GS
4192 Archer Avenue * Chicago, Illinois 60632 * VI7-1140

[ r Į E
Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

August Saldukas, 
Prezidentas

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

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

2310 W. Roosevelt Road T ei. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. Ir ketvlr. J—9 vai., antr., treč. ir šeStadleniate nuo 

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

S

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

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

/ Naujas aukštas dividendas 
Q mokamas už investavimo

sąskaitas

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

VATA ■ ANTRAD. ir PENKT............................9 v. r. iki 5 v. v.
VALAKLiUB. PIRMAD ir KETV............................. 9 v. r. iki 9 v. v.

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



Guggenheimo muziejuje, New Yorke — žiūrovė Daina Jurkutė
Nuotr. V. Maželio

MILTINIO TEATRAS LIETUVOJ
Bolševikinio režimo vadai Lie

tuvoj j savo 25 metų nuopelnus 
labai m elai įrašo ir Panevėžio 
dramos teatrą, kuris ne tik Pa
nevėžy, bet visoj Lietuvoj, Lat
vijoj, Estijoj ir net Maskvoj 
žinomas ne tiek kaip Panevėžio, 
o greičiau kaip “Miltinio teat
ras”. Lapkričio gale buvo mini
ma to teatro ir paties aktoriaus- 
ežisier aus Juozo Miltinio teat- 

■ nio darbo sukaktis.
Visa oficiozinė spauda teatrą 

giria, bet apie Miltinį nesusi- 
va.Ko, ką sakyti, nenukrypus 
uiti partijos linijos. “Tarybinio 
Mokytojo” bendradarbis surez
gė istoriją, kad Miltinis baigė 
Kauno Valstybinio teatro dra
mos studiją, paskui studijavo 
Pa yž u j, “pažino didžiulį skir
tumą tarp progresyviojo teatri- 
n o meno ir išsigimstančio bur
žuazijos teatro” (neaišku, Kau
ne, ar Paryžiuj pažino) ir “tuo 
pat metu susižavėjo didžiojo 
rusų teatro reformatoriaus K. 
Stanislavskio mintimis” (taip

greitkalbę. Nepakeisti meninių 
va idų daugiažodžiavimu”.

Na, kas gi čia per katakliz
mas! Mūsų lenininis laureatas 
aps putojęs perša lietuviams ko
munizmo statybą ir Leniną, o 
rusas iš Maskvos prašo tikros 
poezijos: jam jau per daug ko
munistinio šlamšto...

ARGI LIETUVOS RAŠYTOJAI 
BUVO SUVAŽIAVĘ VILNIUN?

(Atkelta iš 2 psl.)
. gos maskviniams komunistams, 
kurių atstovė, TSKP CK “atsa
kinga darbuotoja” N. Trifono- 
va, buvo vtecr suvažiavimo pri
žiūrėtoja, pasigirti “unikalios 
broliškų respublikų tarpe rusų 
■tarybinės poezijos bibliotekėlės” 
/išleidimu. Vadinas, lietuviai pir- 
‘mieji buvo priversti išversti ir 
išleisti 27-ių rusų bolševikų poe
tų rinkinius. Tai naujos graž
dankos brukimas lietuvių tau
tai.

Literatūrinė abėcėlė Lietuvos 
rašytojams

Atrodo, ir lietuviai komunis
tai bando tuo pačiu atsilyginti

Maskvai, nusiųsdami savų eilia
kalių pažodinius vertimus; užtai 
tų lietuviškų eilėraščių vertė
jas, atseit ritmuotojas ir rimuo- 
tojas, Levas Ozerovas išdrožė 
Vilniaus rašytojų suvažiavime 
1 teratūrinę abėcėlę:

| “Mano nuomone, dabartinei 
I poezijai būtini tokie trys priva
lumai: Pirma. Ji privalo būti 
žmogiška, nes talentas — tai 
visų pirma žmogiškumas. Ant
ra. Ji turi būti prisodrinta šir
dy išnešiotomis mintimis. Tai 
išaukština poetą skaitytojo aky
se ir veda jį j naujas aukštu
mas. Trečia. Likti visuomet po- 

į ezija. Nenukrypti į retorinę

LIETUVIŲ BIBLIOGRAFINĖS 
TARNYBOS DVIDEŠIMTMETIS 

1945.-XI. 11.-1965.
Truputį statistikos...

Iš leidėjų gauta: knygų ir 
brošiūrų 3466, laikraščių ir žur
nalų 36578 nr. nr. vertės (rin
kos kaina) $16,272.70.

Lietuvių bibliografinis archy
vas Berno mieste Šveicarijoje, 
dr. A. Geručio vedamas, gavo 
1945—1949 m. išleistas 615 kny
gų ir brošiūrų bei 5091 laikr. ir 
žurnalų nr. nr., $6,700.15 ver
tės. Tačiau šiame rinkinyje yra 
daug retų leidinių, net uniku
mų, pvz. sieninių laikraščių.

Pasaulio Lietuvių archyvas 
Chicagoje, JAV-se, dipl. ist. 
Vincento Liulevičiaus vedamas, 
gavo 1950—1965 m. išleistą 
2851 knygą ir brošiūrą bei 31- 
487 nr. nr. žurnalų ir laikraščių, 
$9,572.55 vertės. Ir čia netrūks
ta retų leidinių, ypač iš tolimes
nių kraštų.

“KNYGŲ LENTYNA” lei
džiama nuo 1948 m. pradžios. 
Išleista 140 nr., iš viso 1337 
psl. Suregistruota 3913 knygų 
ir brošiūrų. Palyginus su per
duotu archyvams lobiu, susida
ro skirtumas 447 leidiniai! Jie 
nebuvo gauti iš leidėjų, aprašyti 
iš spaudos.

1962—63 leista “Periodikos 
straipsnių rodyklė, dokumenta
cijos žiniaraštis”. 1964 m. pa
šalpos negauta, sustojo. Sura
šyta 25 numeriuose apie 3500 
str.

Nuo 1963 m. relig. žurnalų 
redakcijoms leidžiama “Laisvo
jo pasaulio liet, periodikos re
lig.mų straipsnių rodyklė” 24 
numeriuose užregistruota apie 
3200 straipsnių. Tai yra mažo 
tiražo leidinėliai spausdinti ra
šom. mašinėle per anglinį po
pierių. Relig. str. rodyklė dėl 
redaktoriaus ligos laikinai su
stojo, vėl pasirodys po Naujųjų 
Metų...

Specialioms bibliografijoms 
skirti 85 leidinėliai mažo tiražo 
(6—8 egz.), kurių dalis buvo 
paskelbta žurnaluose Aidai, Au
ka, KLMA Metraštis, Tautos 
Praeitis. Jų stambiausieji: Ai
dų 1944—1963 m. str. rodyklė, 
Lietuvių knyga tremtyje 1945— 
1948, Lietuvių išeivių katalikų 
religinė knyga, 1948—58 m. bib
liografija.

“Knygos Lentynos” š. m. nr. 
3 pasiųstas į spaustuvę, nr. 4 
rengiamas spaudai. Leidžia JAV 
LB Kultūros fondas, o būtų 
dar geriau, kad prie jo prisi
jungtų vienas ar daugiau me
cenatų, pvz. leidyklų, nes fondo 
lėšos ribotos, o daug yra ir kitų 
reikalų, kuriais reikia rūpintis 
ir šelpti...

Aleksandras Ružaniec- 
Ružancovas, 

tarnybos vadovas 
11965. XII. 19 d.

pat neaišku, ar Kaune, ar Pa- 
ryž u j susižavėjo Stanislavs- 
kiu)... Bet pradėjo dirbti teatre 
jau tik bolševikmečiu (ir vo- 
kietmečiu), ir padarė gerą teat
rą.

Paties Miltinio vardu pasira
šytame straipsnyje, įdėtame ru- 
s škoj Sovietskaja Litva, pasa
kojama, lyg Miltinio vienintelis 
rūpestis būtų, kaip geriau įgy
vendinti teatre socialistinio rea- 
I zmo principą...

Tik Maskvos žurnalas Teatr 
(11 nr.) atvirai papasakojo, kad 
M ltinis besąs negirdėtas indi
vidualistas ir neprisileidžiąs jo
kios įtakos iš šalies. Dalį to 
stra:psnio persispausdino “Lite
ratūra ir Menas”, bet praleidęs 
tas vietas, kuriose ypač išryš
kinamas Miltinio darbo metodų 
savotiškumas. Tos vietos, ta
čiau. pasirodė lenkiškame, Vil
niuje leidžiamame partijos dien
raštyje Czerwony Sztaridar.

Iš ten aiškėja, kad Miltinis 
nepriima į savo teatrą kitur 
vaidybos mokytų aktorių: visus 
aktorius rengia pats. Vienus iš- 
le;džia scenon po metų lavini-

Į mo, kifems tenka rengtis net 
Į iki šešeto metų. Jau 20 metų, 
kai nė vienas Panevėžio - Mil
tinio teatro aktorius nepasitrau
kė ir neišėjo dirbti kitur, nors, 

! sako, bent keletą jų mielai pa
siimtų Vilniaus Akademinis dra-

j Beje, ir Just. Marcinkevičius, 
pernykštis nepraėjęs lenininis 
kandidatas, pakėlė suvažiavime 
drąsesnį balsą, pasisakydamas 
už “kritikos teisę ir laisvę na
grinėti atskirą literatūros kūri
nį ir visą literatūrinį procesą 
savarankiškai, be jokio išorinio 
spaudimo” (sic!). “Aš, — pa
brėžė Just. Marcinkevičius, — 
už visų stilių, braižų, literatū
rinių krypčių egzistavimą mū
sų literatūroje, tačiau aš prieš 
tai, kad būtų proteguojami silp
ni kūriniai”.

Mums tai savaime aiškūs da
lykai, ir dėl to jų niekas rašy
tojų susirinkime čia nedėstytų. 
Bet bolševikų okupuotoje Lietu
voje šitokių minčių paskelbimas 
laikytinas heroišku žygiu, ka
dangi Antanas Miškinis 1947— 
1957 m. praleido Sibire kaip tik 
už tai, jog, būdamas redakto
rius, buvo “prieš tai, kad būtų 
proteguojami silpni kūriniai...” 
Žinoma, quod licet Iovi, non li- 
cet bovi.

LIETUVIŲ VEDAMA NAUJŲ 
IR VARTOTŲ 

AUTOMOBILIŲ PREKYBA

Neptūne Motore Ine.
6516 South VVestern Avenue 

CHICAGO, ILL. 60636 
Telef. — 925-5121

Išsimokejimai mažu nuošimčiu 
per banką.

Atdara kasdien: Pirm. - Fjnktad. — 
91kl 9 v. vak. šeštad. nuo 9 iki 5 
v. vak.. Sekmad. 11 iki 5 v. vak.

Parūptnair.. automobiliai pagal 
klientų reikalavimą.

“MOKĖKITE VENGTI 
ĮTEMPIMO”

Dr. M. J. Pohunek, D.C.

Tokie žmonės daugiausiai rūpinasi 
kodėl tie negalavimai vargina tik 
juos, o ne kitud. Koks tarp Jų skir
tumas? Tiesa, daug yra nervuotų, bet 
tik mažų, skaičių tas nervingumas 
veikia.

“Turi išmokti veng
ti įtempimo ir nesi
rūpint" yra patarimas 
dažniausiai duodamas 
tiems, kurie kankina
mi negalavimais, ky
lančiais nuo nervin
gumo. Tarp šių nega
lavimų yra chroniš
kas galvos skaudėji
mas, kai kurie skran
džio sukrikimai, įvai
rūs dygliai, bei kiti 
negerumai, kuriems 
ypatingos priežasMes 
negalima nudtatyti.

Dr. M. J, 
Pohunek

Ne labai seniai J šį rašytojų krei
pėsi viena jauna moteris, kuri turė
jo galvos skaudėjimus, skausmą prie 
širdies, perdaug rūgšties skrandy, ir 
skaudantį bei nelankatų sprandą. Jai 
buvo pasakyta, kad tai yra nerviš
kumas ir kad ji turi išmokti atsipa
laiduoti nuo įtempimo. Vėliau ji pra
dėjo pastebėti, kad kai sprandas ją
daugiau vargindavo ir kiti blogumai 
paaštrėdavo, bet kai sprandas ne- 
skaudėdavo, ji turėdavo mažiau gal
vos skaudėjimu, mažiau nervinių pa
sireiškimų ir skrandžio sutrikimų. Dėl 
šių negalavimų ji kreipėsi į chlro- 
praktlką. Rentgeno nuotrauka paro
dė, kad sprando slanksteliai yra iš
krypę.

įAikul bėgant vis daugiau ir dau
giau žmonių pradeda suprasti, kad 
nugarkaulio iškrypimai labai dažnai 
yra šių nervinių negalavimų prie
žastimi.

Sis straipsnelis yra vienas iš seri
jos pamokymų apie sveikatą iš 
S a C T H B EST CHIROPRACT1C
CJANTO. 2739 W. 
j422 Dr. M. J. 
CzapUcki ir Dr.

5Sth St.. tel. 47ft- 
Pohunck, Dr. R. 
D. J. MeOartby

(ak.)

PAIEŠKOMAS CHICAGOJE 
AR KITUR AMERIKOJE

LEONAS, ŠIMKŪNAS, JONO SŪ
NUS. gimęs Siaurakampio kaime, 
Tauragės valsčiaus, prieš karą gy
venęs Chicagos mieste.
PAIEŠKO Leono sesuo ŠIMKŪ
NAITE - VAIVADIENfi MARIJO
NA iš Sibiro: Irkutskaja Oblast, 
Usolskij rajon, Usolskij sovchoz 
p/a B. Žilkino, Soviet Union.

mos teatras (J. Rudzinskag, da
bar jau didetiB Dauguviečio tra
dicijų gerbėjas). Miltinis visa
da (nebent serga) vadovauja 
spektakliui per mikrofoną iš 
specialios kabinos. Miltinis pats 
specialioj dažykloj dažo medžia
gas kostiumams. Miltinis nėjo 
į kompromisus su publika (ir 
su partija?) ir, sako, pripratino 
Panevėžio publiką prie savo sko
nio. M itinio studijos mokiniai 
negauna stipendijų; mokyda- 
mies “gyvena iš krepšelių”, tai 
yra, maitinasi iš tėvų atsiveža
mu maistu. Miltinis, nufotogra
fuotas savo kabinete, pats at
rodo, lyg pavargęs keleivis, at- 
s:sėdęs pakelės užkandinėj prie 
tuščio stalo: plonas sluoksnis 
priekin suguldytų plaukų, apy- 
skystė nesuglostyta barzda, ap
sivilkęs megztiniu ir paltu (lyg 
šalta kabinete). Tik už nuga-

Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO. 
STASYS LITWINAS, Prez.

3039 So. Ilalsted St, VI 2-1272 
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai. 
Raštine atdara kasd en nuo 8 vai. 
ryto lkl 6 vai. vakaro ir šeštadie

niais Iki 3 vai. p. p.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiminiimitiiiii
GALITE UŽSISAKYTI

VAISTUS SAU IR SIUNTIMUI

Community Vaistinėje

COMMUNITY PHARMACV 
(Lietuvių vaistinė) 

5000 West I6th Street 
Cicero 50, lllinois 

Telefonas: OLympic 2-0951
Kazimieras Kareckas, R. Ph., vais
tinės savininkas ir C. Ugianskis, 
R. Ph., tiksliai išpildo daktaro re
ceptus ne tik vietinius, bet ir gau
tus iš Lietuvos.
ttiiiiiimiiiiiiimtiiiiiimmimiiiiiiiiiiiiii

eurrent dividend
Paskolos duodamos ilgam laikui, mėnesiniais išsimokėjimais

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 Archer Avenue. Chicago, lllinois 60632

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

FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — OA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS, 
ORO VĖSINTUVAI — SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARŲUETTE PK„ 6211 S. VVestern PRosp. 8-5875

Pirmad ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 9 iki 6 
vai vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 v.v.

Vedėjas J. LIEPONIS

DRAUGAS, penktadienis, 1965 m. gruodžio 31 d. 7

ros — visa siena užimta daugy
be įvairiose pozose stovinčių ir 
gulinčių knygų. Toks jis paro
dytas: pavargęs, bet nepasida
vęs, nepriklausomas meninin
kas. (ELTA)

— Prez. Jchnson pastarųjų 
dvejų metų laikotarpyje televi
zijoj pasirodė 58 kartus. Buv. 
prez. Eisenhower per 8 m. kaden 
ciją pasirodė 49, o prez. Kenne- 
dy per 3 metus 33 kartus.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangenybės, re 
ilginiai dalykai (devocionalai) ir prekei, 
lot anoms. ,
2646 W. 69th St. Tet. RE 7-1941

KOPLYČIOSTRYS MODERNIOS

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

PETKUS
TĖVAS IR SŪNŪS

MAROUETTE FUNERAL HOME

2533 West 7lst Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Tel. GR 6-2345- 6
Tel. TO 3-2108-00

FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON, 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO- 

3911 West lllth Street 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste 
Telef. — CEdarcresf 3-6335 

Vienas blokas nuo kapinių

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

©
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YArds 7-1741 2

4330-34 South California Avenue
Telef.: LA 3-0440 ir LA 3-9852

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188 — 1189

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

ANTANAS M. PHILUPS
8307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-8401

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GČLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2448 West 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1218
2814 W. 28rd PLACE ________________Tel. VIrginia 7-6672

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA Tel. LAfayette 8-3572

Skaitykite i

H
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Redaguoja dr. S. ALIŪNA8

“Spygliam ir Dygliam” pre
mijuoti išrinkta komisija, kun. 
dr. Prunskis, VI. Būtėnas ir 
Jurgis Gylys, jau svarsto, ku
riuos rašinius, tilpusius 1965 m. 
Spygliuose, atžymėti, bet apie 
jury komisijas Ant. Gustaitis 
šitaip sako:

rėmų narsūs kunigaikščiai 
žiūri, 

pagarbus Basanius debesy, 
prie stiklų — triukšmingai 

sprendžia jury 
Marteli ar Hennessy?

KARALIENĖS MIKALDOS
PRANAŠYSTĖS

pa-

rū-

padaryti

cenzuotų 
nebebus.

Daug keistų dalykų atsitiks 
ateityje, pradedant 1966-siais 
metais. Miestuose pritruks gat
vių automobiliams pastatyti, to
dėl garažai buB įrengiami rū
siuose ir ant stogų.

Kapitolis bus aptvertas spyg
liuota ir elektrizuota viela, kad 
kongreso posėdžių metu gangs
teriai nesusigundytų 
plėšimų.

Specialiai samdomų 
mokytojų mokyklose
Jų vietas užims mokinių tarpu
savio muštynėse pasižymėję did
vyriai.

Žmogžudys, gavęs 199 metus 
kalėjimo, bus paleidžiamas lais
vėn po vieno mėnesio naminio 
arešto.

Vyriausias teismas uždraus 
vartoti rožančių kitiems ma
tant.

Policininkas, išdrįsęs paliesti 
gangsterį rankomis, bus tuoj 
atleistas iš tarnybos, o pilietis, 
pasiryžęs ginti savo gyvybę,

bus baudžiamas už jėgos 
vartojimą.

Moderni mergaitė pradės 
kyti, gerti ir skirti pasimaty
mus sulaukusi 10 m. amžiaus. 
To nedarančios jos amžininkės 
bus apšauktos atsilikusiomis.

Populiariausias berniuko var
das bus Ford, o mergaitės Chev- 
rolet — pagal jų kilimo vietą.

Per TV, reklamuojant kve
piančią miglą, bus perduodamos 
įvairios pamokos, kaio antai:

Pirmosios nakties aplinka ir 
technika.

Valstybinių lėšų švaistymo 
sugebėjimas.

Svetimų seifų atidarymo me
todai.

Karinių paslapčių sovietams 
perdavinėjimas.

Tėvų suvaldymo būdai ir prie
monės.

Liepsnojančios meilės Lenino 
įpėdiniams reiškimas ir daug 
kitokių.

Divorsuotis bus leidžiama ne 
dažniau kaip 12 kartų per me
tus.

Amerika ir Prancūzija mylė- 
s s dar karščiau, kaip jos 
lėjosi Indokinijos bei Sueso 
patų laikais.

Visi tie, kurie daužė JAV
basadas ir degino jų bibliote
kas, gaus iš Washingtono kvie
čių, viščiukų ir smulkių, kad 
ateityje nebūtų tokie nervingi.

Senbernių ir senmergių orga
nizacijos ir toliau siūlys mainy
ti vaikus į girą ir cepelinus.

Surinko Babaužis

Iš rėmų mums pro liūdesį ir 
kartį 

Kudirka šaukia: jaunas kol 
esi:

O jiry vis negali susitarti: 
Marteli ar Hennessy?

Skolininkas
Jurgiui Kėčėlai, auto garažo 

savininkui, skambina vietinio 
bankelio sekretorius ir klausia, 
ar jis pažįstąs tokį Nikodemą 
Daužėlą.

— Taip, jį pažinojau, bet gai
la, jis mirė.

— Visai ne, jis čia sėdi šalia 
manęs, laukia paskolos.

— Negali būti! Jis pas mane 
prieš mėnesį taisė mašiną, ne- 

; sumokėjo ir prisiekė, kad per 
tris dienas sumokės ir tik mir- 

| tis jį gali sulaikyti nuo mokėji
mo.

my- 
kla-

am-

Prakalbų 
pagerbimo

klausytojai iškilmingo 
metu.

KAS KO PRAŠĖ IŠ KALĖDŲ 
SENELIO

Praėjusių Kalėdų metu iš Ka
lėdų senelio prašė:

Dr. A. Razma tiek tūkstanti
nių Lietuvių fondui, kiek Kalė
dų senelio barzdoje plaukų.

Dr. J. Adomavičius pageida
vo, kad Kūčių naktį ne vanduo 
virstų vynu, bet vynas vande
niu.

Žurnalistų sąjunga, skaityda
ma apie mažamečių muzikų ir 
dailininkų laimėjimus, pageida
vo, kad nors vienas gimtų mo
kėdamas ne tik paišyti, bet ir 
rašyti.

Prof. Kubilius iš Vilniaus sa
kėsi netikįs nei barzdotam, nei 
bebarzdžiu! seneliui, tačiau lin
kėjo, kad lietuviai, jo atsilanky
mo proga, vienas kitam pri- 
spiaudycų barzdas.

Alto centro valdyba ptašė, 
kad iš kur nors atgabentų jai 
pirmininką.

Vet. gyd. L. Kriaučeliūnas pa
geidavo, kad neįkąstų pacien
tas į tą ranką, kuri aukas 
na.

Spygliai maldavo, kad 
vienas dailininkų, kuriąs
stabiufa ir amžius išlaikančius

kūrinius, sugebėtų padaryti 
nors vieną lietuvišką šaržą.

Meno mylėtojai maldavo Ka
lėdų senelio, kad buvusioji Čiur
lionio direkcija su Menininkų 
klubu pasibučiuotų Jaunimo 
centre, o ne amerikiečių teis
me, kurjeriams :š grinorių be
sijuokiant.

dali-

nors 
nuo-

Taikos miegas
Lai ves žvaigždė boisus ir mainę, 
Vadus ir tautą į miegus, 
Kad būtų vėl taika Vietname. 
Nerl’rtų kariamas fmogtis!
.__ ; A. Gustaiti

Kad šitaip doleriai 1966 m. kristų 
j visus fondus.

‘Z
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IR VĖL NAUJI METAI
Ir vėl Naujus metus pradėjom. 
Senesnis metais palikai, 
O vis sapnuosi, kad jaunėj!
Ir damą glėbyje laikai.

I 
Ir vėl reikės kruopščiau blaks

tienas, 
Lūpas ir plaukus dažinėt, 
Ir vėlei šįmet reiks kas dieną 
Rytais j darbą važinėt.

Ir vėl
Norės
Ir nesigirs namuos kas dieną, 
Kad sėdi žmonai po padu.

visuomenėj ne vienas 
vis būt garsiu vadu

Ir skleisis salėj šilko skaros,
O pro tą skarą pumpurai, 
Ir nesvarbu mums 'MacNamara
Ir nė jo taikos, nė karai,

Spyglininkai guodžiasi
Uknolis atsiuntė “Teisingą 

patarimą įgyvendino”, kurioje 
iš “Draugo” vieną padėką cituo
ja: “švenčių Kalėdų proga, 
sveikindama didžiai gerb. mielą 
dr. J. Adomavičių, noriu pa
reikšti gilų dėkingumą už a. a. 
mano vyro Boleslovo teisingą 
diagnozės nustatymą. Kartu pa
linkėti ilgų darbo metų su jo 
sveikatos patarimais žmogui”, 

irgi būčiau dėkingas

— Ir žmogus juk niekad ne
gimsta jau užaugęs vyras. Kiek
vienam tenka ir vystykliukus 
padrėkinti, 
ga.

kol paauga ir užau-
A. Gricius

¥
lietuvis Gimusiam 
ne ko tai bent jau

į
s

gerb. daktarui, jei nusti 
panašią diagnozę mano paė 
baigia citatą Uknolis.

— V. K. atsiuntė šią, pagal 
čaitį sukurtą poemą:

Yra šalis, kur doleriai teka 
Linksmai tarp matrasų girgžd

•vii,
Ir meiliai čekiai tarpu savę» šneki 
Bijodami lįst iš kerčių.

Ir vėl vieni prašys aukoti, 
Kiti j spaudą rašinės, 
Ir vėl beturčiai ir bagoti 
Kasdien storiau aplašinės.

Kada Naujieji metai glaudžia 
Visus į krūvą mus ir vėl, 
Todėl nė vienas te nesnaudžia, 
O kemša butelį Marteli.

Mikas Mužikas

“Taigi 
Kristui ko 
lietuviško šieno nesigaili”.

A. Diemedis
¥

— Sakoma, kad Hollywoode 
taip greit skiriamasi ir tuo rei
kalu toks progresas, kad greitu 
laiku bus pradėta bartis prie 
torto dalinimo.

¥
— Per anksti mes pasenstam, 

o per vėlai pasidarom išmintin
gi.

Ten prakaitas aplieja vyrus, 
Beprašančius centus žmoaų, 
O paprastas jųjų marškonis 
Maišos su mylimųjų minkų kailiu

Bet vistiek jie tave meiliai prima, 
Kai tik nueini į svečius auki 

rilkt .
Ten tau dolerį duoda ir pamoki' 

išdref Ją
Kiek tik leidžia jų mylima šir a

‘ f J 
(

SAUGI KEIJON®

Vargas su pavardėm
“Naujienos” gruodžio 15 d. 

laidoje aiškina, kad, niekinant 
lapkričio 13 d. žygį, jos neno
rėjo dėti vieno telefonu iš New 
Yorko skambinusio pavardės, 
kuris žygį pavadino mizerija, 
tai todėl uždėjo VI. Bakūno pa
vardę.

Atsakydamos į Spygliuose til
pusi metalinių širdžių aprašy
mą, "Naujienos” surado Baro
no pavardę, kurios visai ten prie 
tų širdžių nebuvo.

Tiesiog net malonu žiūrėti į 
vargstančių Su pavardėmis, kaip 
beždžionė sd akiniais.

y

IR ŠĮMET negales suprasti
Žurnalistai skelbia, kad ir 

šiais metais niekas negalės su
prasti :

kodėl lietus dažniausiai lyja 
tomis valandomis, kada žmonės 
valiuoja į darbą, ar grįžta iš 
darbo:

kodėl pastebėsi, jog tą patį 
žurnalo numerį skaitai, kai bū
si jau pusę jo perskaitęs;

kodėl visada ža J? si svorį pra
dėti mesti nuo pirmadienio;

kodėl vanduo iš krano pra
dės bėgti šaltas tada, kai jau 
būsi išsimuilinęs;

kodėl šaldytuvas, šilima, šal
dymo sistema sugenda visada 
savaitgalio metu, kada bran
giausias pataisymas ir sunku 
tuos taisytojus pagauti;

kodėl batų raiščiai visada su- 
tiuks tada, kai .abiausiai skubi;

kodėl vėl sušils oras, po

kai įsidėsi žieminius langus; 
kodėl liesieji žmonės gali tiek 

daug valgyti;
kodėl gausi dovanų tortą ta

da, kai 
svorį;

kodėl
i ckada,
gi ama.

būsi nutaręs numesti

televizija nepagenda 
kai oūna bloga pro

Žiemos malonumai.
to SIU!

Velnio tuzinas gyduolių
Kaip numirti be skausmo?
Neseniai Rochesteryje, N. Y., 

lankėsi Ant. Gustaitis. Jis pa
sigedo eilės patriotų, kaip a. a. 
pulk. Saladžiaus, Draugelio ir 
kitų. Patyrė, kad vietos lietu
viai sunkiai pergyveno jų mirtį.

Kalbėdamas su keletą veikė
jų, jis davė tokį patar mn : ‘ Kad 
galėtume' lengvai ir be skaus
mo išnykti iš savųjų tarpo ir 
kad niekam dėl to nė ašara ne
nukristų, reikalinga tam dvasiš
kai pasirengti: pirma, negu ta- 
' paguldys į karstą, turi psi- 
hologiškai numirti savo tautie- 

č.ų tarpe, būtent — nutautėti. 
Tai jau daugelio išbandytas bū
das!”

Sugestija Lietuvių fondui
Iki šiol nei didieji, nei ma

žieji LF-do aukotojai dar nėra 
gavę jokių ženkliukų, nei kito
kių atžymėjimų, kaip už kitus 
savanoriškus didelius darbus 
savo tautai.

Todėl aš siūlyčiau apdovano
ti tokius tautiečius, kurie labai 
gabiai moka išsisukti ne tik 
nuo LF, bet ir kitokių aukų.

Kritiko gudrybė

Šių laikų bajorai
Savo laiku laikraščiuose buvo 

apkalbėta, kad jaunieji, baigę 
mokslus ir apsigyvenę tarp ame
rikiečių, kur nėra lietuvių, nuo 
mūsų nutolsta ir nutausta.

Pas mus, jei kuriam fabrike 
pas: seka gauti brangiau apmo
komas darbas arba išsikelia į 
geresnį rajoną, pradeda jaustis 
bajoru. Toks atvykęs į kokį mi
nėjimą duoda suprasti, kad 
savo atsilankymu darąs koloni
jai didelę garbę, kaip didelis 
svečias, sugrįžęs iš plačių van
denų.

Nereikia rūpintis
Daugelis mūsų, prasimušusių 

ekonomiškai, tautiečių, nebesu- 
s kalba su savo mažamečiais. 
Mat, patys nebeišmoko tinka
mai angliškai, o vaikai — lie
tuviškai.

Bet dėl to mums rūpintis ne
tektų, nes jie pajėgūs pasisam
dyti vertėją.

Kronika

Viena susijaudinusi moterėlė, 
pirmą kartą skrendanti lėktu
vu, klausia pilotą:

— Aš tikiu, kad mus nuleisi 
žemėn.

— O taip, — atsako lakūnas, 
— aš dar nesu nė vieno pali
kęs čia ore.

Šykštumo pavyzdys
— Duok pinigus arba gyvy

bę! — sako užpuolikas.
— Imk gyvybę, pinigai man 

pačiam reikalingi, 
gobšys.

atsako

¥

DUKRELES
Pirko tėvas 
Knygele*, 
Leido mokslan 
Dukreles.
Ir išleido,
Išmokino... 
šiandien 
Adreso nežino. .

R. Apuokas

Moteris, kuri vairuoja, sėdėdama 
užpakalinėj sėdynėj, nėra bloges
ne už vyrą, kuris verda prie valgo
mo stalo.

Kur nueisi ir kur benulysi, 
Ar iš banko ar bankan neši, 

s’-?.
Nuo šiandien šešiasdešimt šeši.

OPERACIJA

“Daktare, ar mano operacija 
pavyko?”

“Koks čia aš tau daktaras? 
Aš esu šv. Petras!!”

vienarankiu.

LIESAS
kurio kiaulę už

la

Nebereikia pavardės
— Kaip vadinasi tas žmogus, 

kuris pelnėsi, kišdamas ranką 
liūtui į nasrus cirke?

— Aš irgi jau ndbeatmenu 
jo tikrosios pavardės, bet dabar 
jį visi vadina

PER
Ūkininkas,

mušė ant kelio vairuotojas, 
bai piktai barasi.

— Nepyk, — sako motoris
tas, — aš galiu kiaulę pakeisti.

— Ne, negali, nes tu per lie
sas, — atkirto ūkininkas.

*
— Tik britai šiais laikais ne

nori nustoti svarų.
¥

— Jei mes tiek kovotume su 
priešais, kiek kovojame tarpu
savyje, būtume tikra prasme 
narsi tauta.

I Pr. Gaida į

Kaimyno berniukas, norėda
mas uždrožti kaimyno šuniui, 
vienoje rankoje atkiša jam duo
nos, kitoje — laiko lazdą, šuo, 
paragavęs duonos, gaudavo laz
da per galvą. Vienas kritikas, 
gražiai pristatęs visuomenei ra
šyt. J. Gliaudą, sekančiu 
niu jį išvanojo.

straips

MARKSISTAI
Jei į kairę žvilgsnį mesi, 
Daug marksistų ten atrasi. 
Skuta ūsą jie “Gillette” 
Ir dainuoja marsaljetę.

ja — Bimbelės visas štabas, 
Ponui Marksui sako “Labas”, 
Ten — Paleckis net iš sosto, 
Marksui barzdą vis paglosto.

Ir paraudęs ir nublukęs, 
Neiškenčia nesušukęs: ų 
— Jei ne Marksas, geras dėdė, 
Nepraeitum pro veltėdį!

Keistos Markso tos idėjos, 
Raudonai nepražydėjus, 
Kertant steiką, geriant alų 
Ir be Markso kaplta’o.

A. N.

I

I

— Lietuvoje vyrus, veikian
čius dėl lietuvybės, ruskiai va
rydavo ir tebevaro į Sibirą. Da
bar Amerikoje lietuvius veikė
jus žmonos varo iš namų!

— Visuose laikraščiuose ten
ka pastebėti, kad mūsų žymieji 
visuomenininkai daugumoje po
būvių dalyvauja vis su ponio
mis. Įdomu, ar jų žmonos apie 
tai žino?

— Didžiausias nusivylimas 
ištinka tokį žmogų, kuris skam
bina bosui, kad dėl žmonos li
gos jis vėlinasi į darbą, o pas
kui atsimena, kad turi laisvą 
dieną.

¥
— Niekas taip šeimos ne jun

gia, kaip teturėjimas vieno au
tomobilio.

— Per Toronto lietuvių radi
jo pusvalandį tenka nugirsti, 
kad į daugelį privačių pobūvių 

i kviečiami draugai ir prieteliai. 
|Gal radiofonas vieną kartą im
sis paaiškinti, koks skirtumas 
tarp draugų ir prietelių.

— Į New Yorko žygį vyks
tant, buvo atsisakyta nešti vė
liavą, nes jos kotas per sunkus. 
Argi jis sunkesnis už šautuvą?

Jurgelis iš Rokiškio

¥
— Proga, tai toks atvejis, ku

ris nedingsta, nes ja tau nepasi
naudojus, ja pasinaudoja kiti.

¥
— Besiruošdamas vesti, nesa

kyk merginai, kad tu jos never
tas, tai ji pati žino.

¥
— Šiandien tokie brangūs ad

vokatai, kad yra pigiau pasisam
dyti teisėją.

¥
— Išmintingas vyras, kai iš 

lovos išlipa ne ta koja, jis lipa 
vėl atgal į lovą.

¥
— Lėlės vis labiau būna pa

našios į žmogų, kad vaikai jau 
dabar nori, kad jos paruoštų 
ir pamokas.

¥
Vesti japonę mergaitę yra

todėl patogu, kad tavo uošvė 
gyvens Japonijoj.

¥
— Jeigu komunizmas yra 

toks stebuklingas, koks jis 
skelbiasi, tai tegu nuima gele
žinę uždangą, o toj vietoj įtai
so vitrinas.

“Tiesa” lapkričio 27 d. laidoje įsi
dėjo šį galvosūkį, kviesdama at
spėti, kuriame name gyvena val
dytojai ii kuriame tarybinė liau
dis.

\
■ — Sveiks, su Naujais Metais, mister McNamara, 

Lupki raudonuosius, kol laimėsi karį.
t


	1965-12-31-PRIEDAS-DRAUGAS 00000121
	1965-12-31-PRIEDAS-DRAUGAS 00000122
	1965-12-31-PRIEDAS-DRAUGAS 00000123
	1965-12-31-PRIEDAS-DRAUGAS 00000124
	1965-12-31-PRIEDAS-DRAUGAS 00000125
	1965-12-31-PRIEDAS-DRAUGAS 00000126
	1965-12-31-PRIEDAS-DRAUGAS 00000127
	1965-12-31-PRIEDAS-DRAUGAS 00000128

