
<■

ANTROJI DALIS / 1967 M ETAI, VASARIO MENESIO 18 D. / F E B R U A R. Y 18,1967 /PART TWO N R. 40 (79

ŠIA MAŽA KNYGELI PASIDĖJAU SALIA
Mykolo Vilties "Neparašytus laiškus" perskaičius

JULIJA ŠVABA1TE - GYLIENE

Mykolas Viltis, NEPARAŠYTI, gaus, ieškančio mūsų savo sap- 
LAIŠKAI. Eilėraščiai. Į Laisvę 
Fondo leidinys, nr. 6. Viršelis ir 
piešiniai Pauliaus Jurkaus. Išleista 
1966 metais, lietuvių tautos sukili
mo 25 metų sukaktyje. Rinkinys 
56 psl., 7l/2 X 51/2 inč formato, 
kaina $2.00, gaunamas "Drauge”.

Štai pirmasis tokios poezijos 
pluoštas iš Lietuvos. Laukta, 
bet netikėta properša pro “Per
galės”, “Literatūros ir Meno” 
bei atskirų dabartinės Lietuvos 
poetų daug kur falsifikuotą poe
tinės tikrovės veidą...

Griebi jį rankosna, visai ne
klausdamas, kieno, kada ir kur 
jis parašytas. Nes uždanga ta 
pati, nepermatoma, tamsi, tra
giška.

Nesvarstai, ar tai vienkarti
nis poetinis išsiveržimas, ar tai 
ilgus metus pasąmonėje išnešio
ti, ne popieriuje iš juodraščių 
išvaduoti žodžiai, lašas prie la
šo, eilutė prie eilutės, kančia 
prie kančioę.

Neklausi, kokio literatūrinio 
pasiruošimo šių eilėraščių auto
rius, jaunas ar senas, daug ar 
mažai paskelbęs savo kūrybos? 
Žuvęs, gyvas, gal tebešaukiąs, 
tebekliedąs, pasąmonėje liūliuo
jamas praeities vizijų... Miręs, 
nukankintas, nepalaidotas, ne
atpažintas?..

Kaip vertinti jį? Ar mūsiškiu 
nūdieniu kriterijumi, kaip kont
rastą moderniam, šokiruojan
čiam poetiniam žodžiui, ar kaip 
klasikinės formos eiliuotoją gal
gi tik tragiškoj situacijoj staiga 
atsivėrusį vienkartinį poetą —- 
neramuolį, kažkur netyčia at
rasta Pano dūdele išvilpiniuo- 
jantį skaudžiai švelnią melodi
ją?

Ir aš iš anksto žinau, kad ne
galėsiu teisti, net ir nemokė
dama valdyti magiškos kritiko 
lazdelės: kur auksas, kur pe
lenai? O ir atradau: aukso tru
pinių mirties užgniaužtoje pe
lenuotoje saujoje, priešmirti
niam atodūsy, prarastos jaunys
tės ilgesy... Atradau juodžemį 
tundrose, vasarą žiemos speige 
ir didelį, graudų tikėjimą mu
mis — laisvais paukščiais, ku
rių atskridimą sapnuose regi nu
kankintųjų akys.

Tai mums jų svajonės, neat
pažintas kraujas, neatšauktas 
ilgesys, neapčiuopiama kančia, 
giliai sieloje įsiskaudinusi, sap
nuose rėkianti, neleidžianti sve
čioj pastogėje įsisupti ramybės 
ir patogumo užuomarštin.

Todėl ir imu tą plonytę kny
gelę, kaip palikimą mums, kaip 
testamentą artimiausio žmo

nų realybėje, savo priešmirtinėj 
agonijoj iš ten, kur “skamba 
sena kalba, supasi laisvės vėjai, 
prisikėlimą sapnuodami”.

Rinkinio skyriuje “Kritusių 
partizanų testamentai” autorius 
pristato mums mirtį, neakcen
tuodamas asmeniškos tragedi
jos, bet savo skausmą atverda
mas visos mūsų genties visuo
tinumui :

Mes nesuspėjom išmokti
Savo dar negimusiems vai

kams
Jaunų, neišpasakotų troškimų 

surašyti...
Tik mūsų jaunas kraujas 
Sunkiasi pro merdinčią žemę 
Per kartų kartas
Į gimusias ir gimsiančias 

širdis. (8 psl.)

nas į Amžinus laukus”. (Gimtie
siems laukams. 23 psl.)

O skyrius “Sibire mirštančio 
partizano atodūsiai” — tai nesu
spėtos išdainuoti dainos, vaikys
tės laukų idilės, Velykų džiaugs 
mas, graudžios gegužinių lita
nijos, Joninių ugnys “laša į ma
no pervargusią širdį ir nevilties 
ašaros traiško mano sapnus” 
(Joninės, 34 psl.). Ir vasaros 
lietų ir visas jaunystės dainas 
ir jaunesnės sesers atsiskyrimo 
ašarą mirštantysis norėtų pasi
imti amžinybėn.

Poeto atviras ir herojiškas ti
kėjimas mumis, šauksmas mūsų 
sąžinėn atsispindi “Neparašaty- 
tuose laiškuose”. Tai stipriausi 
ir giliausiai išjausti nežinomojo 
poeto eilėraščiai savo paprastu
mu ir tragišku savos egzilės pa
jutimu skerbiasi mūsų sąžinėn: 

(Nukelta į 2 psl.)

tis. Redakcinės komisijos nariai: 
Antanas Gintneris ir Alfonsas Va- 
latkaitis. Lietuvos šaulių sąjungos 
tremtyje leidinys, 1965 m. Čikaga. 
Vinjetės ir piešiniai Vlado Vijeikio. 
Leidinys 9x6 inč. formato, gau
siai iliustruotas nuotraukomis, kie
tai įrištas, 500 psl., kaina $5.00, 
gaunamas “Drauge“.Knyg|os viršelis, 

pieštas Pauliaus Jurkaus

NEPRIKLAUSOMAI LIETU-

Mirtis pamiškėje, po skarota 
egle, virš kurios toli yra nuosta
būs pasauliai, krauju maitinami 
avietynai, raudanti rudens žolė 
— mirštančiojo liudytojai, 
koks skaudus atsigrįžimas 
išsipildžiusion jaunatvėn:

Ir
ne-

Jaunystę man pavogė...
Matau, mano brolio galva 

raudonais dobiliukais 
žydi...

Tai ne kielikėliai dobilų, 
kraujas!

Ošia jazminų šakelės... Naktis 
žaižaruojanti

Nespėjo rekvijų atskaityti 
mano mirštančiam 
broliui...

Šiame numery:

Lietuvoj ir išei-

Švediją.
ar prisikėlimas

»

Ar esame realistai?
Apie poeziją iš Lietuvos. 
Šaulių sąjunga 
vijoj.
Iš kelionės po 
Nemirtingumas 
iš mirties.

Sesers M. Eucharistos eilėraš
čiai.
Chicagos lietuvių istorija.
Fizikos ir .matematikos institu
tas Kaune.
Kultūrinė kronika. 
Nauji leidiniai.
Akademinės prošvaistės.

PaAjCbfy,
AR ESAME REALISTAI?

Šaulių trimitininkai Laisvės šventėje nepriklausomoj Lietuvoj.

gali būti klausi
ne vienas atšaus.

ŠAULIŲ SĄJUNGA LIETUVOJ IR IŠEIVIJOJ

Apie knygą, dedikuotą nepriklausomai Lietuvai

VAI. Redaktorius Petras Petrušai- VINCENTAS MULEVIČIUS

1965 m. Lietuvos šaulių są
junga, atsikūrusi šiaurės Ame
rikos žemyne, išleido knygą, pa
vadintą “Nepriklausomai Lietu
vai”. Jau ir neskaitęs leidėjų 
paaiškinimų, iš viršelyje ir nu- 
garėlyje regimų šaulių skydų 

■ gali spręsti, kieno ši knyga. Kas 
žino apie kun. dr. J. Matuso pa
rašytą Lietuvos Šaulių sąjun
gos istoriją, šią knygą imda
mas į rankas gali galvoti: ku-1

riems galams dar leidinys apie 
tą pačią organizaciją? Tačiau 
vėliau nuomonė keičiasi iki vi
siško dėkingumo šios knygos 
organizatoriams.

Knyga sudaryta iš dviejų da
lių: Po tėviškės dangum ir Sve
tingoje Šiaurės Amerikoje. Pa
čioje pradžioje leidėjai ir redak
cinis kolektyvas pasisako, kad 
“šios knygos pirmoje dalyje pa
teikiame anų laikų gyvų liudi
ninkų ir kovų bei veiklos daly
vių apžvalginius prisiminimus, 
tiek, kiek mums pavyko gauti”. 
Ir toliau sako: “antroje šios 
knygos dalyje stengėmės pa
vaizduoti šaulių darbą tokį, ko
kį labai ribotose sąlygose buvo

įmanoma įvykdyti”. Ši knyga 
atsirado dviejų sukakčių proga: 
45 m. nuo Lietuvos Šaulių są
jungos įsikūrimo ir 10 metų 
nuo jos atsikūrimo išeivijoje 
(5 psl.).

Turinys
Pirmoje dalyje pradžioje pri

siminti steigėjas ir kiti garbin
gi sąjungos vyrai. Ir tada dau
gybė didesnių ir mažesnių 
straipsnių, kurių vieni apima vi
sos sąjungos veiklą, o kiti — 
vietovės ar būrio. Iš svarbiųjų 
reiktų paminėti: Aleksandro 
Mantauto — Lietuvos Šaulių są
jungos įsikūrimas ir keletas jos 
veiklos bruožų, Stasio Raštikio 
Nepriklausomai Lietuvai, pik. 
Pr. Saladžiaus — Lietuvos Šau
lių sąjungą prisimenant, A. Im- 

(Nukelta į 2 psl.)

Koks čia 
mas? — gal 
Jau vien tik mūsų atsidūrimas 
laisvajame pasaulyje, o dauge
lio pataikymas tiesiog į turtin
giausią, laisvės ir visokių gali
mybių kupiną kraštą rodo, kad 
mokėta susigraibyti realybėje. 
O vėl mūsų įsikūrimo sveti
muose pasviečiuose raida ir 
nūdieninis mūsų kišenių svo
ris, mūsų nuosavybių apimtis, 
mūsų pačių ir mūsų jaunosios 
kartos įsigytų profesijų prak
tiškumas argi neliudija, kad 
daugumoje esame puikūs re
alistai.

Na, o kaip su romantika?
— kitas vėl paklaus. Argi mū
suose jau visai neliko to, kas 
ne vienu atveju kėlė ii' žadino 
tautą net tada, kada ji buvo, 
beveik be jokių išimčių, tik su 
tuščiais ir skylėtais kišeniais, 
kada ji, anų šimtmečių aki
mis žiūrint, buvo visai ne rea
listė, nes pradėjo tikėti pra
rastos laisvės susigrąžinimu. 
Ir kai šitai įvyko, ar neatrodė, 
kad romantika nugalėjo rea
lybę. O ir šiandieninė mūsų 
laisvės kova ar nėra labiau pa
naši į dvasios ir svajonės ga- 
linėjimąsi su materijos ir rea
lybės pasauliu.

Ir čia skaitytojas vėl gali 
užklausti: tai kas pagaliau 
mes esame, realistų ar roman- gįų sukeitimas tiek mūsų kul- 
tikų tauta?

Atsakymas, manytume, ne
galėtų šimtaprocentiniai pa
svirti nei į vieną, nei į kitą pu
sę. Su tam tikru pasitenkini
mu galėtume sakyti, kad esa
me aukso vidurio tauta, ne
prarandanti galvos romantikoj 
ir nepasimetanti, per daug ne
įtikinti į tos ar kitos dienos 
tikrą ar tik tariamąją realy
bę. žodžiu, kad lig šiol įvai
riose situacijose vis sugebėda
vome išlaikyti pusiausvyrą 
tarp romantikos ir realybės 
kraštutinumų.

Pavyzdžių iliustracijai čia
tai

Bėgu rugių vaga drebančia 
Sodelio pakrašty suklumpu, 
Nebaigęs dainų...

(Jaunesnysis brolis, 13 psl.)

Kas gali pakelti begalinį nuo
vargį knygos puslapiuos, pava
dintuos “Ištremtųjų laiškai tė
viškėn”? O tačiau grubi, nu
dirbta ranka, sustingusiais pirš
tais rašo mylimajai beviltišką 
savo šauksmą, pasąmonėj klie- 
dint didelei saulei:

Tavo šypsena sudrasko drėg
nų šachtų ir požemių 
tamsą,

Tik sekundė kaitri tarp mili
jonų numirusių valandų...

Tačiau nėra pasirinkimo, nė
ra žaidimo ant likiminio kortų 
stalo. Pro sunertus pirštus gū
žiasi kovų draugo kraujas, ru
denėjančio dangaus paletėn, bet 
ne savon žemelėn, ir ištremta
sis beviltiškai sušunka: “Be jū
sų ašai netesėsiu ir išeisiu vie-

Varno monumentalusis paveikslas, vaizduojantis karaliaus Mindaugo vainikavimą. Adomas Varnas yra bene vyriausias iš se- 
dailininkų kartos. Šių metų sausio 1 d. jam sukako 88 metai. Dailininkas gyvena Chicagoje, vis dar žvaliai reikšdamasis 
bei kūrybiniame gyvenime.

Dail. Adomo 
nosios mūsų 
kultūriniame

netrūktų. Sakysim, kad ir mū
sų grožinėje literatūroje ir tau
tinio atgimimo veikloje. Ten 
rasime ir daugiau realistus — 
Donelaitį, Žemaitę, Kudirką, 
bet ir labiau romantikus — 
Basanavičių, Šatrijos Raganą, 
Maironį. Pagaliau ir Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo Ak 
to signatarai ir jų nuęspren- 
dis. Juk daugumos jų lietuviš
koji dvasia brendo romantiš
kosios praeities įtakoje, vis 
žvelgiant į didžiąją kunigaikš
čių Lietuvą, semiantis iš ten 
sau stiprybės. Tačiau tie pa
tys Nepriklausomybės Akto 
signatarai argi nebuvo taipgi 
blaivūs realistai, nesiekdami 
dvidešimtame amžiuje Lietu
vos valstybės daugiau ar ma
žiau istoriniuose jos plotuose, 
o grynai etnografinėse lietuvių 
tautos ribose.

Žinoma, minėti pavyzdžiai 
dar nereiškia, kad mes visada 
ir visais atvejais sugebame to
bulai jausti realybę ir tobulai 
pasinaudoti romantiškos dva
sios galia. Didžiausia negerovė 
ateina tada, kada męs prade
dame sukeisti romantikos ir 
realybės bėgius, atseit, kur 
turėtume būti romantikais, da
romės realistais, o kur labiau 
reikėtų griebtis realybės, tam
pame romantikais. Gi toks bė-

tūrinėje, tiek visuomeninėje 
veikloje dažnai atneša tik nu
linį viso bruzdėjimo rezultatą. 
Reiškia, buvo planuota, buvo 
svarstyta, buvo lyg ir pradėta 
kažkas dirbti, bet užsimota 
arba per daug, arba per ma
žai, pavargta, pasimesta, ati
dėta, užmiršta, palaidota... 
Čionykščiame mūsų gyvenime 
ir mūsų veikloje šitaip jau ga
na neretai pasitaiko.

Čia labai būdinga dar ir tai, 
kad projektuojamo darbo brė
žiniuose planuotojų apetitai 
milžiniški. Popieriuje surašo
ma, suglaistoma, surikiuoja
ma ir paskelbiama tiek atliksi
mų darbų, kad, rodos, tik 
džiaukis ir didžiuokis mūsų 
dvasios polėkiu. Ir koks pas
kui būna nusivylimas, kai pa
matoma, kad, vulgariau kal
bant, buvo bandyta apžioti 
tiek, ko jokiu būdu nepajėgta 
nukąsti. O tada nieko visiškai 
ir nenukandama, kai tuo tar
pu su mažiau romantišku po
lėkiu ir su didesniu realybės 
pajautimu būtų galėta bent 
šis tas padaryti.

Tad, džiaugiantis romanti
kos ir realybės balansu eilė
je praeities faktų, vis dėlto 
reikia susirūpinti dėl tam tik
ros pusiausvyros praradimo 
dabartyje. Rodos, visi mūsų 
reikalai turi ryšį su labai rea
liais daiktais ir problemomis, 
tačiau jų planavime ir jų rea
lizavime mes pametame realy
bės jausmą, tampame roman
tikais, didelių mostų, bet mažo 
rezultato žmonėmis.

Tenebūna kokia nors pikty
bine prasme priimtas ir čia 
suminėsimas faktas. Neseniai 
įvykusios mūsų veiksnių 
ferencijos New Yorke ta 
nešimo visuomenei vieta, 

(Nukelta j 2 psl.)

kon- 
pra- 
kuri



I

PASIDĖJAU 
SALIA 
ŠIA MAŽA 
KNYGELE

(Atkelta iš 1 psl.)

Kraujas rašo šiuos nebylius 
laiškus,

Neparašytus laiškus —
Iš pamiškių juodų, iš liūnų
Kraujas iš kalėjimo tortūrų 

kambarių,
Iš prekyviečių, kur mūsų kū

nai tįso iškankinti;
Kraujas iš Arktikos, iš Sibi

ro žiauriausių pakraščių:
Ne poetiškai, ne dramatiškai, 

o gyvu krauju mes rašo
me

Mūsų liūdnus, neparašytus 
laiškus Jums,

0 mūsų mylimiausi laisvieji 
broliai!

(Neparašyti laiškai, 42 psl.)

Nemeluotais poezijos posmais 
autorius kalba savo giminėms, 
tarsi jų meilė jam padėtų, ka
da “mes vis akis įsmeigę saulė- 
lydin liūdnan, iš kurio jūs jau 
niekad nepareisite...” arba ūki
ninkams — “jūsų dirvas mes 
savo jaunais kūnais dangstėme... 
kad jūsų vaikai ir vaikų vaikai 
šias išlaisvintas dirvas artų dai
nuodami” (Ūkininkams”, 45 
psl.).

Didele poetine jėga ir tragiš
ku katarsiu prabyla jis poe
tams:

Ar jūs galite rašyti degančiu 
krauju?

Čia amžinai grumiasi nevil
ties juodybė

Su protarpiais vilties,
o jūs ten rašote apie ramias 

peteliškes,
Apie rasos lašelyčius...

(Poetams, 46 psl.)

Teišdainuoja nebaigtas dainas 
muzikai, terašo Reąuiem kiek
vienam nekalto kraujo lašui, 
nes “širdys neišlaikys, jeigu jūs 
nutilsite” (Muzikams, 47 psl.).

Graudžiai užverčiu paskutinį 
puslapį. Auka sudėta, atseikėta, 
sieloje paliko išrašyti poeto žo
džiai, degančiu krauju išlašinti.

Neradau šioje poezijoj nei po
etinio chaoso, nei kokio nors li
teratūrinio užsiangažavimo kom 
plekso. Neradau nei archaiško 
provincialumo, taip pat nė per
dėto tautiškumo. Skaitydąma 
atsiskyriau nuo šiandienės lite
ratūros žengties, priimdama šį, 
gal būt, spontanišką ir vienkar
tinį šauksmą pasmerktojo mirti.

Šią mažą knygelę pasidėjau 
šalia Sibiro maldaknygės, ne ti
kėjimui sustiprinti, bet nuosta
biam atradimui tokio herojišku
mo, kurio mes niekados nebe
galėtume savyje atkasti...

isniego ir šakų grafika. Nuotr. Alg. Grigaičio

Liudas Vilimas Partizano apraudojimas (aliejus)

ŠAULIŲ SĄJUNGA LIETUVOJ IR IŠEIVIJOJ

(Atkelta iš 1 psl.) 
pulevičiaus — Lietuvių Šaulių 
sąjungos organizacija, Sofijos 
Putvytės - Mantautienės — Mo
terys Lietuvos šaulių sąjungo
je. P. Gudelis duoda plačią ap
žvalgą apie šaulių veiklą Biržų 
apskrityje, Antanas Gintneris 
žvelgia į praeitį, o Žadvydas pa
sakoja apie XV Kretingos rink
tinės tragediją. Prof. Antanas 
Rukuiža dėsto apie Alytaus 
rinktinės kultūrinius laimėji
mus, Vincas Tamošiūnas porina 
apie rytų Aukštaitijos lygumose 
veiklą, A. Valatkaitis atkuria 
geležinkeliečių šaulių veiklą. Ir 
ilgas Aleksandro Marcinkevi
čiaus - Mantauto straipsnis — 
Šaulių sąjunga Klaipėdos suki
lime.

Antroje dalyje pagrindinis 
straipsnis yra Vaidevučio A. 
Mantauto — Šaulių sąjungos 
atsikūrimas tremtyje. Kiti lie
čia atskirus šaulių būrius. Iš 
čia sužinome, kad išeivijoje pir
masis šaulių būrys įsikūrė To
ronte (Kanadoje), o antrasis — 
Chicagoje.

Neišlyginimai
Daugelis straipsnių yra tik

rai verti dėmesio, su malonumu 
skaitomi. Tik juose pasitaiko 
vienokių ar kitokių neišlygini- 
mų. Painiojasi nemažas skaičius 
korektūros klaidų. Yra ir karto
jimų. Pavyzdžiu galima suminė
ti kad ir šį: “LŠS-gos sąrašuo
se buvo 30 profesorių, 100 ad
vokatų, 100 inžinierių, 250 gy

dytojų, daug kunigų ir apie 
3,000 mokytojų” (45 psl.). Ki- 
tanie straipsnyje vėl tuos pačius 
skaičius išvardija, tik vietoj 
“daug kunigų” pasako “300 ku
nigų” (56 psl.). Arba kitas. Ra- 
šarit apie sąjungos dvidešimt
mečio iškilmes Kaune, išskai
čiuojama: “išsirikiavo 20 tūks
tančių uniformuotų ir ginkluotų 
šaulių ir 5 tūkstančiai unifor
muotų arba tautiniais drabu
žiais pasipuošusių moterų šau
lių” (62 psl.). Toliau vėl atkar
toja: “Į Kauną suvažiavo virš 
20,000 uniformuotų šaulių” (72 
psl.).

Klaidinančios vietos

Yra ir klaidų. O gal redakto
rių neapsižiūrėjimų, kad tos vie
tos paliko neištaisytos. Pradė
kime nuo Žmuidzinavičiaus lan
kymosi Amerikoj datos. Pagal 
Lietuvių Enciklopediją (XXXV, 
392 psl.), jis atvyko į JAV
1922 m. ir grįžo į Lietuvą 1924 
m. Pradžioje jo atvykimo data 
pažymėta teisinga (54 psl.), o 
vėliau (142 psl.) jau jo lanky
mosi laikas nurodomas 1922—
1923 m. O dar tolia’u — 1921— 
1923 m. (153 psl.).

Apie lenkų raitelių 1920 m. 
įsiveržimą į Lietuvą J. Šiaučiū
no straipsnyje sakoma: “1930 
metais (korektūros klaida. V.
L.) lapkričio 22 d. 25-to Troš
kūnų šaulių būrio šauliai pasto
jo kelią į mūsų užfrontę įsiver
žusiai lenkų raitelių brigadai” 
(130 psl.). O Vaižganto straips
nyje, paimtame iš “Trimito” 
1930 m. lapkričio 20 d., 47 nr., 
rašoma: “1960 m. (aiški korek
tūros klaida. V. L.) lapkričio 
20—21 d. keturi lenkų raitelių 
eskadronai, vadinasi, apie 600 
raitelių...” (133 psl.). Ir dar to
liau net dviejose vietose varto
jamas įsiveržėliams pavadini
mas brigada (197 psl.). Tarp 
eskadrono ir brigados yra dide
lis skirtumas, tad reikėjo nau
doti tikrąjį vieneto vardą.

Labai retas atsitikimas, kad 
autorius viename straipsnyje 
nurodo dvi skirtingas to paties 
įvykio datas ir kitas aplinky
bes. Taip įvyko su “Trimito” 
pasirodymu. Vienoje vietoje ra
šoma, kad, būdamas Kaune “ki
tų organizacijų reikalu”, nusi
pirko Laisvės Alėjoj "Trimitą”, 
kuris pasirodė “1920 m. birželio 
m. 1 d.” (144 psl.). Kitoje vie
toje (148 psl.) tvirtinama, kad 
“Su Šaulių sąjunga man teko 
arčiau susipažinti jau 1920 m. 
gruodžio m. paskutinėmis die
nomis. Buvau išrinktas atstovu 
dalyvauti šaulių suvažiavime 
Kaune. To suvažiavimo proga, 
buvo išleistas pirmasis šauliams 
skirtas laikraštis “Trimitas”. 
Nesigilinant į aplinkybes, ku
riose atsiminimų autorius pir
mą sykį pamatė "Trimitą”, skai

tytojui teks ieškoti Lietuvių 
Enciklopedijoj pasirodymo da
tos. Ras, kad pirmąjį sykį nu
rodyta data yra teisinga.

Užsiminimas apie lietuvių or
ganizuotus “Liuosybės sargus”, 
vėliau pasivadinusius “Lietuvos 
laisvės sargais”, ir jų organiza
vimosi siejimas su kpt. Lazdy
no 1920 m. atvežtu iš Lietuvos 
raštu (153 psl.), kviečiančiu or
ganizuoti šaulius Amerikoje, te
galėjo atsirasti sumaišius tris 
faktus: Liuosybės sargus, Ame- 
riko lietuvių brigadą ir šaulių 
reikalus. Liuosybės sargai buvo 
pradėti organizuoti VII vyčių 
seimo, įvykusio 1919. VIII. 12— 
14, nutarimu.

Dar keletas mažyčių pastabė
lių. Rusų - vokiečių karas 1940 
m. prasidėjo birželio 22 d., tad 
Kaunas bombarduotas ne 21 d., 
bet 22 d. Labai nemėgstame, 
kai kiti mūsų miestų vardus iš
kraipo, tad stenkimės to nema
lonumo ir kitiems nedaryti. Ru
sijos caro Petro pastatytoji nau
joji sostinė buvo pavadinta Pe
terburgu. Nuo 1914 m. vardas 
pakeistas į Petrogradą. Tad rei
kia vadinti ne Petrapilio lietu
vių seimas (317 psl.), bet Pet
rogrado. Be to, nurodytoji da
ta (1917. V. 27) nepažymėta, 
kad tai yra šen. kai. Mes turime 
rašyti: 1917. VI. 9—VI. 13.

Nesiderina parašas “Šaulių 
moterų suvažiavimas Vilkaviš
kyje” po fotografija, kurioj tė
ra tik keturios moterys, o vyrų 
— 42 (367 psl.).

Kai ko pasigendama
Šią recenziją rašančiam dau

giau teko pažinti Šakių šaulių 
rinktinę. Žinau, kad rinktinės 
vadas yra laisvajame pasauly
je, bet apie tos rinktinės veik
lą čia surašytų atsiminimų nė
ra. Gal nepavyko prišnekėti tai 
atlikti ?

Amerikos lietuvių parama 
šauliams suminėta aštuoniose 
vietose, bet tik prabėgomis. Tie
sa, vienas straipsnis yra tam 
reikalui paskirtas (310 psl.), bet 
jame labai maža duomenų. Mi
nima Šaulių sąjungos gautoji 
suma $170,000.00. Bet ji, atro
do, nepilna, nes vienur (54 psl.) 
sakoma, kad ji surinkta per 
penkerius metus (1919—1924), 
o kitur (154 psl.), atrodo, dar 
per trumpesnį laiką (1919— 
1921 m.). Po to parama dar bu
vo telkiama ir toliau, tad mini
moji suma negali būti visai tik
ra. Ji turėjo būti dar didesnė.

Šio krašto lietuviai Šaulių są
jungai parodė didelį palanku
mą. Jie rinko aukas įvairiomis 
progomis. Amerikos lietuvių ka
reivių susivienijimas padarė di
delę demonstraciją — surinko 
Šaulių sąjungai $9,000.00. Kad 
geriau sektųsi šauliams rinkti 
aukas, siuvėjas A. Striupas pa-

KERTINE
(Atkelta iš 1 psl.) 

kalba apie jubiliejiniais 1958 
metais užsibrėžtas išleisti kny
gas, skamba šitaip:

“Išleistinas leidinys apie 
Lietuvos kultūrinę bei ūkinę 
pažangą nepriklausomybės lai
kotarpiu, jos pobūdį ir tempą 
palyginant su sovietinės oku
pacijos padariniais Lietuvai. 
Taip pat išleistinas dokumentų 
rinkinys apie Lietuvos - Sovie
tų santykius 1917—1967 me
tų laikotarpyje.

“1968 Laisvės kovos metais 
Jungtinių Valstybių Lietuvių 
Bendruomenė išleidžia lietuvių 
ir anglų kalbomis leidinį Lie
tuva, Lietuvių išeivijos istori
ją, Lietuvių kalbos aiškinamą
jį žodyną ir Lietuvių literatū
rą anglų kalba; Kanados Lie- 

gamino pirmutinę nepriklauso
mos Lietuvos spalvų (geltona - 
žalia - raudona) vėliavą ir pa
skelbė kolonijoms aukų rinkimo 
lenktynes tos vėliavos laimėji
mui. Vėliavą gaus ta kolonija, 
kuri daugiausia surinks. Ta 
proga aukų surinkta $70,878.49. 
Vėliavą laimėjo Newarkas, nes 
daugiausia suaukojo — $9,372.- 
85. Be suminėtų Žmuidzinavi
čiaus surinktų aukų Amerikoje 
buvo suorganizuoti 87 šaulių 
rėmėjų būriai. Šios knygos ruo
šimas buvo gera proga (kurios, 
atrodo, nebebus) visą tą entu
ziazmą, tą milžinišką aukų rin
kimo darbą išstudijuoti, surink
ti duomenis ir juos paskelbti 
ateinančioms kartoms.

JAV lietuvių tarpe buvo ki
lęs ryžtas susiorganizuoti į ka
rines formacijas ir vykti ginti 
Lietuvos laisvės. Tas organiza- 

(Nukelta j 7 psl.)

P. ŠILEIKIS, O.P.
Ortopedas. Protezistas 

Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai. Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) Ir t. t.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect 6.5084 
Vai. 9-4 Ir 6-8. Šeštad 9-1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 
2858 West 63rd Street

Vai. kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v., 
vak. šeštadlenlas 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-322* 
Res. telef. WA 5-5076

Rez. tel. 239 - 4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Road (Crawford 
(Medical Building) Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius naga) susitarime
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-8222

Ofisas 3148 West 63rd Street 
TeL. PRospect 8-1717 

Rezid.. 3241 West flfitli Place 
Tel.: REpubilc 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos. Kasdien nuo 1 Iki 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais Ir 
penktadieniais vak. nno 7 Iki 8 va)

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 68rd Street 
Kampas 63-čios ir California

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

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

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048

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

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

Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5842. rev. 388-2236

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
7al.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1-6, treč. tr šeSt. tik 
misi tarne

Tel. ofiso HE 4-5758; rez. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rendra praktika ir Alergija 
2751 West 51st Street

Valandos: pirmad., antr., ketvirt ir 
penktad. 2—9 vai. v.

šeštad. 10 v. r. iki 1 v. popiet.
Ligonius priima pagal susitarimą..

Ofiso 735-4477; Rez. PR. 8-0960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — NERVU IR 
EMOCINĖS LIGOS 

CRAIVI’OllD MFJHCAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road 

yalandoz pagal susitarimą

PARAŠTE
tuvių Bendruomenė knygą apie 
Kanados lietuvius; Vlikas — 
antrąją laidą Lithuania. Dip
lomatinė Tarnyba prašoma pa
ruošti leidinį Lietuvos - Sovie
tų santykiai 1917—1967 laiko
tarpiu”.

Dievulėliau, kaip būtų ge
ra, kad visi šie leidiniai per 
vienerius — ateinančius me
tus išeitų! Koks tai būtų di
delis politinis ir kultūrinis mū
sų laimėjimas! Tačiau kaip 
tuo patikėti, kai per visą po
kario dvidešimtmetį šios rū
šies leidinių mes nepajėgėme

Rez GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija Jr moterų ligos

6132 So. Kedzie Avė.. WA 5-2670
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MT 3-0001

Ofise HE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ilgo.- 

2454 West 71st Street 
(71-os tr Campbell Avė. kampas)

Vai: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak 
Šešt. 12—3 v. p. p.

Trečiadieniai* nšdarvte

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 West G3rd Street
Pirmad., antrad.. ketvirt. ir penkt 
nuo 12 iki 3 v. tr nuo 5 iki 8 v. v. 
Šeštad nuo 1 ik’ < r»l.

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960

DR. L JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika 
2815 W. 71st Street 

Ofiso vai.: kasdien nuo 6 iki 9 v. v.; 
šešt nuo 9 iki 13 vai : arba susi
tarus

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 Weet 68rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki » vai. Trečiad. tr šešt uždaryta.

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

8058 So. Western Avė.
Chicago, m. 60620

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą. Išskyrus trečiadienius už
daryta. 

Ofiso ir buto tel. OLymplc 1-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero 

vai., kasdien 10-12 ir 4-7 Trečiad 
ir šeštad tik susitarus

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281

DR. ALG. KAVALIDNAS 
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS, 

5540 So. Pulaski Road
Pirm., antr., ketv. ir penkt nuo 
2—4 ir 6—9 Ir pagal susitarimą.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Lietuvis gydytojas)

3925 VVest 59th Street
Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12—4 v. p. p., 6—8
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečiad. 
uždaryte.

Tel. ofiso ir buto Ol/ymplc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 VV. 15th Street, Cicero

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

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western A venų* 
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p.p. tr nuo 
6 — 8 vai. vakare Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad 
11 vai. ryto iki S vai p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos DRj?a) susitarimą

Ofiso PR 8-7773 Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 West 63rd Street
Valandos: pirmad., ketv., 5 — 8 vai., 

antrad. ir penkt. 1 — 4 vai. 
Priiminėja tik susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ VIDAUS LIGOS 

2454 VVest 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas)

Vai., kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v. 
šeštad. % v. r. — 2 f. d. d. 

išleisti, kiek dabar veiksniai 
užplanavo padaryti per viene
rius metus! O kaip norėčiau 
būti čia melagingu ir netikru 
pranašu. Gi surašytų plane lei
dinių reikalą tik tam ir primi
niau, ičad planuotojams būtų 
paskatas čia rašantį 1968 me
tų gale sugėdinti šimtaprocen
tiniu plano įvykdymu. Tikėki
te, ir sugėdintas aš būčiah ta
da laimingiausias žmogus, re
gėdamas prieš akis tokią krū
vą mums taip būtinų leidinių!

O antraštinis klausimas “ar 
esame realistai?” šį kartą te
gu taip ir palieka neatsaky
tas, tikint, kad į jį atsakys 
patys gyvenimo faktai.

k. b.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. ofiso PR 6-78OO; N«my 925-7691
SPEC. VIDAUS LIGOS

5159 South Damen Avenue
Valandos: 1—9 vai. p. p. 

Išskyrus trečiadieni

TOL 423-2660
DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 S. Kedzie Avė.

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. v 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. 11 

šešt.. 8 v. t iki 3 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
Prieš šv. Kryžiaus ligoninę

VAL.: pirmad., antr., ketv., penkt
nuo 9 iki 11 v. rytoi ir nuo 6-8 v. » 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. REpubilc 7-2290

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rSmus
4455 S. California Avė., YA 7-738J
VAL.: 1 v. p p. iki 8 v. v. kasdltn. 
trečtadlenlals uždaryta; šeštadlenlata 
nuo 10 v. r. iki 1 vai. popiet.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PCSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 West 71st St.

Vai. antrad. nuo 2—5 popieti, 
ketvirtad. nuo 6—8 vak. 
Ofiso telef. 776-2880 
Rez. telef. PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA

PRITAIKO AKINIUS
15542 S. Cicero, Oak Forest, Ih

Kabineto tel. 687-2020 
Namu tel. 839-1071

______ Vizitai pagal susitarimą.

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

Ofiso zel. REIiance 5-4410
Rez. tel. GRovehill 6-0617 

Valandos pirm, ir ketv. nuo 12 iki 
2 v. p. p. ir nuo 7 Iki 8 v. v.; antr. 
ir penkt. nuo 12 Iki 2 v. p. p. h 
vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas. 2750 VVest 71 Street 

Telefonas 925 - 8296
Valandos: 2—8 v, v., penkt. 10—11 
v. r., 2—8 vai. vak. šešt. 1—4 v. T. 
Sekmad. ir trečiad. — uždaryta.

Rez. tel. WA 6.3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4. vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namu GI 8-6195

DR. V. TU M ASO NIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street 

Priiminėja ligonius tik susitarus 
Vai.: 2—4 p. p. Ir 6—8 v. vak.

Treč. ir šeštad. uždaryta

Telefonas — GRovehill 6-2823.

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 691 h Street

Valandos: 1 iki 4 ir 6 iki 8 v. vak.
Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 

Trečiadieni uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VASKAS) 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

6648 S. Albany Avė.
Vai. pirm., antrad., ketv. 6—8 v 
vak.; penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

Kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą.

Ofiso tel. 767-2141. Namų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1—4 
jr g—g v. v.; ketvirt. 5—8 v. vak., 
šeštad. 10—2 E



NEMIRTINGUMAS AR PRISIKĖLIMAS IŠ MIRTIES
(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)

4. Mirtis, kaip nuostaba.
Kaip šiandien krikščioniškoji 

teologija žiūri į mirtį? Norėda
mi tai sužinoti, susipažinkime 
su ryškesniais katalikiškos ir 
protestantiškos teologinės min
ties reiškėjais. Viena iš nau
jausių knygų šiuo reikalu yra 
Vlado Boros, Insbruko uni
versiteto profesoriaus. Pa
sak jo, mirtyje žmogus stai
ga pabunda pilnutiniam pažini
mui ir pilnutinei laisvei (“Der 
Mensch in der letzten Entschei- 
dung". The Mystery of Death, 
1965 m., VIII psl.). Dėl to mir
tis suteikia žmogui galimybę 
išgyventi pilnutinį asmeninį 
veiksmą (IX psl.).

Mirtis yra žmogui išgyveni
mas didžiosios nuostabos, ši 
nuostaba yra galima tik visiš
kame vienišume. Dėl to mirš
tantis žmogus yra apleidžiamas 
ne tik daiktų, bet ir žmonių. 
Šio ribos peržengimo ir susiti
kimo su begalybe žmogus ilgi
si (19 psl.).

Išryškindamas šią mirties I 
sampratą, Boros pailiustruoja 
ją įvairiais žmogaus dvasios 
linkimais. Taip, kad mirtis yra 
žmogaus valios išsipildymas, 
aišku iš to, kad žmogus gyven
damas vis daugiau nori, negu 
turi. Mirtyje žmogus susitinka 
su Dievu, taigi gauna viską. 
Dėl to mirtis yra gimimas (30 
psl.).

Taip pat ir pažinimo srityje 
mirtis yra išsipildymas, nes jo
je mūsų pažinimas pasidaro to
bulas. Mirtyje įvyksta ir mūsų 
meilės išsipildymas, nes mes vi
siškai atsiduodame mylimajam 
(43 psl.). Mirtyje, atsisakydami 
visko, ką turime, pasidarome 
labiau nepriklausomai esantys. 
“Mirtyje žmogus pirmąkart ir 
galutinai pasidaro asmuo, ne
priklausomas ir dvasinis būties 
centras” (62 psl.).

Kad žmogus gali save atras
ti panašioje izoliacijoje, tai liu
dija poezija (65). Slaptumą daž
nai yra apšviečianti (66 psl.). 
Žmogui reikia kažkokio išsituš
tinimo. “Mes negalime pradėti 
būti asmeniu iki neišmokstame 
atsisakyti laikiusia savęs ir, ge
ruoju ar bloguoju, nepradedame 
atsiduoti kitam” (69 psl.).

Nora žmogaus siela yra iš es
mės nesunaikinama, tačiau su
naikinimą ji turi pergyventi iš
vidiniu būdu. “Sunaikinimas 
mirtyje yra išvidinis dalykas 
pačiai sielai. Mirtyje siela yra
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išstatyta ontologiniam ir rea
liam sunaikinimui” (74 psl.). 
Mirštant joje kūnui, siela yra 
šios tragedijos scena (76 psl.). 
Mirštant kūnui, “siela labiau 
iš esmės prisiartina prie me
džiagos” (77 psl.). “Taip žiū
rint, mirtis atrodo nužengimas 
į motinos žemės centrą, į pa
saulio vienybės šaknį” (78 
psl.).

Vlado Boros mirties sampra
ta turi daug naujų dalykų, ku
rie yra reikalingi rūpestingo iš- 
mąstymo. Mes negalime čia 
leistis į pilnutinį šios mirties 
sampratos vertinimą, tačiau tu
rime atkreipti dėmesį į kai ku
riuos dalykus.

Tiesa, kad mirtyje įvyksta 
pilnutinis žmogaus išgelbėjimas, 
tačiau jis įvyksta ne mirties dė
ka. Jis įvyksta, priešingai, mir
ties nugalėjimo dėka, kuris bu
vo įvykdytas Kristaus. Dėl to 
mes neturime praleisti iš akių, 
kad mirtis yra blogybė. Ji yra 
nuodėmės apraiška ir kaip tokia 
turi būti nugalima ir atitaiso
ma. Ap. Paulius laiške romė

nams rašo, kad per vieną žiro- 
\ gų atėjo pasaulin nuodėmė ir 
j per nuodėmę mirtis (5,12). Jo 
supratimu, mirtis yra Kristaus 
priešas (I kor. 15,26).

Taigi nepaisant to, kad mir
tyje išsisprendžia žmogaus li
kimas ir prasideda jo amžinoji 
laimė, pati mirtis nenusipelno 

I už tai jokios padėkos. Ji yra 
žmogaus gyvenimo sunaikini
mas. Jeigu mirčiai nepasiseka 
galutinai žmogaus gyvenimo su
naikinti, tai mes turime būti 
dėkingi dviem priežastims. Vi
sų pirma, kad žmogaus siela 
pačia savo prigimtimi yra ne
mirtinga. Ir antra, Dievas, tap
damas žmogumi, yra išgelbėjęs 
jį nuo amžinos mirties tokį, 
koks jis yra, t. y. su kūnu ir 
siela. Ir šis išgelbėjimas pilnu
tinės savo formos pasiekia kū
no iš mirusių prisikėlimu.

Galima sutikti su Boros, kad 
žmogus mirties valandą išgyve
na savo didžiąją nuostabą, ku
rios jis visą gyvenimą ilgėjosi, 
bet tai įvyksta ne mirties, bet 
mirties nugalėjimo dėka. Tikro-

Telesforas Valius Keturios figūros (lino raižinys)

ji mirties prasmė yra žmogaus 
atskyrimas nuo Dievo.

Galima taip pat sutikti su Bo
ros, kad mirtyje įvyksta lem- i 
tingasis žmogaus apsisprendi- ; 
mas, tačiau kad toks apsispren
dimas iš viso yra galimas tai 
nėra mirties, bet atpirkimo j 
nuopelnas. Mirtis pati, be žmo
gaus. apsprendžia žmogų sunai
kinimui. Kūną ji grąžina į že
mę. nors sielos sunaikinti ji ne
gali. Atpirkimo dėka Kristus 
pasitinka mirštantį žmogų ir 
įveda jį nauja n gyveniman, jei
gu tik žmogus savo apsispren
dimu tam nesipriešina.

5. Mirtis ir paveldėtoji nuodė
mė.

Studijuodami mirties apraiš
ką, mes natūraliai prieinam prie 
paveldėtos arba gimtosios nuo
dėmės klausimo. Gali atrodyti, 
kad gimtosios nuodėmės moks
las, kurį atstovauja Bažnyčia, 
yra nelabai realus. Gali kai kas 
sakyti, kad tai yra greičiau le
genda, negu antropologinė tik
rovė. Tačiau mirties apraiškos 
studijos mus priveda prie šio 
klausimo iš kitos pusės. Mat, 
mirtis, kaip antropologinė tik
rovė, nesiduoda vien natūraliu 
būdu pilnai išaiškinama.

Iš vienos pusės mirtis savo 
gamtišku - fiziniu realumu sto
vi kiekvienam iš mūsų kaip ne
nugalima realybė. Iš kitos pu
sės, mirties reiškinys yra per
daug tragiškas, kad jį būtų ga
lima laikyti žmogui natūraliu. 
Mirtis nėra natūrali žmogaus 
gyvenimo pabaiga ta prasme, 
kad žmogus visa savo prigimti
mi į ją gravituotų, kaip į savo 
išsipildymą. Milžiniškos žmoni
jos pastangos, pasireiškiančios 
įvairiose kultūrose tiesiog nepri
pažinti mirties, liudija, kad mir
tis, nepaisant jos gamtiško dės
ningumo ir visagalio viešpatavi
mo žmonijoje, yra žmogui giliai 
svetima ir dėl to jam yra atė
jusi kažkaip iš šalies. Mirties 
reiškinys, pažvelgtas antropo
loginiu požiūriu, visame žmoni
jos istorijos ir proistorės plote 
yra toks keistas, kad jo negali
ma natūraliu būdu išaiškinti.

Šią tiesą yra supratęs ir iš
reiškęs Antrajame Vatikano su
sirinkime teologas Kari Rahner. 
Jis savo studijoje apie mirtį ra
šo: “Mirtis yra absoliučiai vi
suotinė žmogaus gyvenime. Kiek 
vienas laiko natūraliu ir savai
me suprantamu dalyku, kad jis 
turi mirti. Tačiau tuo pat laiku

(Nukelta į 4 psl >
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VITRAŽAI
♦

Dievnamio sienomis varta vaivorykštės, 
Brangakmenių upės tvinsta grindiny...

Virš suglaustų pirštų kruta fioletinis ūsas. 
Ant plonos drobulės lakioja balandžiai melsvi 
Ir šilkinėj skarelėj miega gintarai...

Dieve,
Koksai skaudus Tavo baltumas!

NEIŠTIKIMOJI ŽIEMA

Karas!
Geltona žolė puola pilką sniegą — iš kairės, 

iš dešinės.

žvirblių čirškėjimas sprogdina išgąsdintus 
pumpurus,

Išdavikas vėjelis nesąmones kužda —
Ir gluosniai drista į taktą linguoti!
Sodrus žemės kvapas plaučius veria...

Ir žiema, atrodo, kenčia
Neapsisprendimo momentus.

NAKTIS UŽ LANGO

Tamsa bangomis atsimuša į langą
Ir atsiūgdama palieka mirgesį širdžiai graudinti.
Tamsa ūždama langą drebina
Ir, staiga nusisukus, rėžia žodį minčiai

sprogdinti.
Tamsa tyloje stiklu rašo,
Giliai įbrėždama protėvių paslaptis man

O Tamsa,
O Naktie,
O Pažadų Teikėjau,
Kodėl gi nevirpa stiklinis kūnas?

MIEGA GINTARAI

MOMENTAS

Juoda ant balto — taip aišku.
Juodos šakos siluetas, baltos durys — 
Kaip dailiai išraitytas likimas
Sau kybo tarp snaigių...

VAIKYSTĖ

Prakišk nosytę čia arčiau, vaikuti,
Ir skruostus prie lango prispausk.

Ar kvepia tau miglos per plyšį, mažyti,
Ar per stiklą jauti sidabrines rasas?

Argi laumės ratu aplink klevą ten šoka?
Ar nykštukai tikrai eglaitėse renka skujas?

Pasek, pasek ir man pasakęlę, vaikuti, 
Kol dar žinai tu daugiau, negu aš.

KAPINYNAS

Papėdėje išarto lauko — 
Kapinynas.
Kvapiam dirvožemy pasėjom 
Aukso grūdą
Ir brangiausius kaulus.

Kažin
Ką mes giedosime,
Kada tos baltos kojos
Vėlek numins siaurutį taką
Pro kapinyną supančius kviečius?..

PALAIMA

Ka'.p plonas, plonas kviečių varpos stiebus, 
Kaip sunkiai, sunkiai svyra jo našta
Ir byra, byra Dievo šypsnio vaisius — 
Gana, pasigailėk,
Širdis jau kupina!

Valerijonas

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)
O vis dėlto šalia visų ydų galima ir daug 

ko teigiamo pasakyti apie Švedijos pramo
nės, socialinės gerovės ir kultūros laimėji
mus. Švedija su Šveicarija yra vienintelės 
Europos valstybės, savo aukštu ekonominiu 
lygiu besivejančios Siaurės Ameriką. Šios 
valstybės pasaulyje yra pirmosios savo ūki
ne gerove po Kanados. Švedija dar pereito 
amžiaus pabaigoje buvo tik skurdus, atsili
kęs žemės ūkio kraštas, davęs Naujam Pa
sauliui beveik 1>,4 milij. emigrantų. Tačiau 
viskas čia pasikeitė, kai aukštasis Švedijos 
luomas pradėjo mokytis iš Vokietijos jos 
pramonės sėkmingų gamybos metodų. Pir
miausia buvo pastatytos elektros jėgainės, 
ir upės pakinkytos pigios elektros energijos 
gamybai. Neturint naftos išteklių ir beveik 
neturint anglies, pramonė čia buvo paremta 
pigia elektros energija. Šiandien švedai, be 
ištobulintos popieriaus pramonės, iš kurios 
gauna apie 25% eksporto pajamų, pagarsė
jo dar ir plieno gamyba. Be to, jie iškasa 
6% viso pasaulio geležies rūdos. Ir atomi
nėje srityje neatsilieka. Jau viename Stock- 
holmo priemiestyje atomas naudojamas ši
lumos ir elektros gamybai. Visi švedų ga
miniai, pradedant degtukais, automatiškais 
švyturiais, baigiant įvairiomis mašinomis, 
yra labai aukštos kokybės. Net Vatikano 
dienraštis “L’Osservatore Romano” yra 
spausdinamas švediškame popieriuje.

Būdama konstitucinė monarchija, be re
voliucijų ir kraujo praliejimo Švedija yra

lakas

padariusi radikalių eksperimentų socialinės 
gerovės srityje. Kiekvienas švedas nuo gi
mimo dienos iki mirties gyvena socialinia
me saugume.- Vaikai nuo 16 metų amžiaus 
gauna specialius valstybinius priedus. Taip 
pat visi piliečiai naudojasi nemokamu moks
lu, beveik nemokamu gydymu, 4 savaitėm 
apmokamų atostogų. Vyrai į pensią išeina 
67 amžiaus su pagrindine pensija ir dar su 
2 3 aukščiausio atlyginimo, gauto per pas
kutinius 15 darbo metų.

Bet ir čia ne visiems švedams tokia ge
rovės valstybė patinka. Gerovės valstybės 
garbintojai norėtų ją matyti tikru žemiš
kuoju rojum. Stebėtina, kad nors jau 30 
m. Švediją valdo socialdemokratai, bet 90G 
jos pramonės yra likusi privačiose rankose. 
Tik didelė dalis pramonės pelno atitenka 
valstybei mokesčių pavidalu. Taip pat gana 
aukštus mokesčius moka ir visi dirbantie
ji. Iš tų visų sumų (Va biudžeto) ir susida
ro lėšos, reikalingos gerovės reikalams.

Nesivaikydama sensacijų, spauda iškelia 
bius Švedijos mokslininkus, Nobelio lau
reatus, inžinierius. Švedija yra inžinierių 
tauta. Net 4 iš 100 gyventojų yra inžinie
riai. Be to. Švedija daug lėšų skiria ir šiaip 
įvairiems moksliniams tyrinėjimams.

Taip pat Švedijoje yra judrus ir kultū
rinis bei meninis gyvenimas. Be Karališkos 
operos su B. Nilsson, lėlių teatro, minimi 
tikrai aukšto lygio dramos teatro pastaty
mai su dramaturgo ir rašytojo A. Strind
bergo tradiciniu įnašu, kurio įtaka ir šian

dien jaučiama ne tik Švedijoje, bet ir visoje 
Vakarų dramaturgijoje.

Spaudoje dažnai minimas Ingmar Berg- 
man, įnešęs naujumų ir kontroversijos fil
mų gamyboje. Prieš 3 metus jis čia buvo 
paskirtas Karališkojo dramos teatro vado
vu.

Spauda domisi ir rašytojais. Minimas No
belio laureatas P. Lagerkvist, kuris yra ra
šytojas, poetas ir dramaturgas, 30 knygų 
autorius, jau įžengęs į 75 m. amžiaus slenks
tį. Jo “Barabas”, 1951 m. įvertintas Nobe
lio premija, Stasio Vainoro yra išverstas ir 
lietuvių kalbon, išleistas “Terros” 1952 m. 
P. Lagerkvist nerašęs švediškomis temomis, 
o pamėgęs Viduržemio pajūrio istorinius 
įvykius. Nors jo veikėjai yra universalūs, 
bet vis dėlto perleisti pro švedišką prizmę. 
Po Lagerkvisto seka dar aktyvūs senosios 
kartos rašytojai: G. Ekeelof, E. Johnson ir 
H. Martinson. Minimos besireiškiančios jau
nosios rašytojų pajėgos: L. Gustafsson (30 
m.), T. Ekbom (28 m.) ir L. Foraen (38 
m.). Be to, atsiranda iš jaunosios kartos ir 
jau ryškesnių kompozitorių.

♦

švedai jau nuo 1920 m. pasižymi vidaus 
dekoravimo sugebėjimais. Dabar yra gar
sūs “švediški modernūs” pritaikomojo meno 
gražios išvaizdos ir praktiški gaminiai, o 
ypatingai yra vertinamas jų kristalas.

Prie visų švedų laimėjimų šalia veržlu
mo ir energingumo prisidėjo dar ir kitos 3 
geros švedų būdo ypatybės, kurios užsienio 
spaudos yra vadinamos net stebuklais. Tos 
ypatybės yra: 1) tobulas darbo atlikimas, 2) 
produktyvumas - darbštumas, 3) vieningu
mas be idėjinių konfliktų ir kooperavimas.

Švedijos pramonėje darbdavių ir unijų 
santykiai labai darnūs ir streikai labai retai 
pasitaiko.

Amžinai žaliuojančių spygliuočių karalystėje, 
gegužės stulpas, miestas prie Kattegato

Išvažiavus iš Stockholmo, prasideda mo- 
' dernūs priemiesčiai, kurie taip išplanuoti, 

kad visai nekenkia natūraliam gamtos gro
žiui. Visur matyti kalvoti miškai, kuriuose 
sostinės gyventojai vasarą ruošia piknikus, 
o rudenį grybauja.

Leidžiamės į pietvakarius daugiau kaip 
300 mylių kelionei į Goteborgą, antrą didu
mu Švedijos miestą ir uostą. Važiuojame 
dar, galima sakyti, per mažai civilizacijos 
paliestą gamtą. Ir čia kaip Warmlando pro
vincijoje visur dominuoja amžinai žaliuo
jančių spygliuočių miškai, kai kur beržynė
liai, o visur nesibaigianti ežerų virtinė. Kai 
kur lopai siūbuojančių javų. Taf žalsva pil-

šokio sūkuryje prie Gegužės stulpo.

kurna kartais paįvairinama raudonstogiais 
ūkininkų sodybų pastatais ar sustirusia kai
mo bažnyčia su juodu svogūniniu stogu. Nė
ra pakelyje skelbimų lentų, nei amerikoniš
ko pobūdžio užkandinių. Švedija, palyginti, 
retai apgyvendintas kraštas. Vienoje kv. 
mylioje gyvena tilį 44 žmonės.

Pravažiuojame garsų Gota kanalą, ku
riuo pereitapie amžiuje buvo pigus ir pato
gus laivų susisiekimas, panaudojant ežerus 
ir upes, tarp Goteborgo ir Stockholmo. Šian
dien tuo kanaiu plaukioja tik smalsūs tu
ristai.

Prasideda virtinė miestų: Nykoping, Lin- 
koping, Jonkoping ir kt., tokie pat monoto
niški. kaip ir jų pavadinimai, jungiami se
nų medinių ir mūrinių pastatų. Kai kur 
miesto centruose jau įpinta ir modernių pa
statų. Senoji statyba be savitų architektū
rinių bruožų. Todėl tuose miestuose nėra 
spalvingumo. Beje. Jonkopingo miestas yra 
degtukų pramonės centras.

Tokioje didžiulėje valstybėje (ploto at
žvilgiu didesnėje už Italiją) yra provincijų, 
kurios vis dėlto išsiskiria iš to monotoniško 
veido savo klimato įvairumu. Kai pietinėje 
dalyje — javų aruode vaikai jau pavasario 
pabaigoje skina gėles, tai pačioje šiaurėje 
lapių vaikai dar slidinėja kalnų slėniuose. 
1 7 Švedijos yra Arktikos artumoje, kur 
kalnuoti plotai apie pusmetį būna visada 
užšalę. Čia žiemą apie 10 tūkst. dar primi
tyviose sąlygose paliktų lapių išgyvena 50 
tamsių dienų ir naktų. Švedijos lapiai, kaip 
ir Š. Amerikos indėnai, su savo kalba (suo
mišku dialektu) gyvena prie didžiųjų gele
žies rūdos kasyklų. Dalis jų yra klajokliai 
ir žingsniuoja paskui elnių bandą pavasarį 
į kalnus, o rudenį į lygumas.

(Nukelta į 8 psl.)
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kiekviename žmoguje gyvena 
slaptas protestas prieš ją ir ne
užslepiamas pasibaisėjimas ši
tokia pabaiga. Metafizinė ant
ropologija negali šio fakto iš
aiškinti. Jei kas yra tikras, kad 
žmogus, kaip dvasinė būtybė 
yra nemirtingas, jis negali su
prasti, kodėl jis turi bijoti mir
ties”. (On the Theology of De- 
ath, 1961 m., 61 psl.)

Beieškant šio klausimo išaiš
kinimo, “įsiterpia dogma ir teo
logija. Žmogus tikrai bijo mir- ■ 
ties. Iš tikrųjų žmogus neturė
tų mirti, nes jis savyje turi, 
nors ir ne realiai, tai bent kaip 
ilgesį, to dieviškojo gyvenimo 
vitalizmo, kuris turėtų prašalin
ti mirtį. Kad žmogus miršta, 
tai nėra paprasta gyvenimo pa
baiga. Tai yra pasekmė nuodė
mės, kuri stovi žmonijos isto
rijos pradžioje, ir visų tų nuo
dėmių, kuriomis kiekvienas žmo 
gus pirmųjų tėvų nuodėmę pa
sisavina”. (62 psl.)

Iš tkirųjų nuodėmė ir mirtis 
turi labai gilų sąryšį. Kristaus 
kalbose žodžiai: nuodėmė ir mir
tis yra kone sinonimai. Prilygi
nime apie sūnų palaidūną, kai 
tėvas aiškina ištikimajam sū
nui, kodėl reikia pokyliauti, sū
nui nusidėjėliui grįžus, jis sa
ko: “Reikėjo gi pokyliauti ir 
džiaugtis, nes šis mano sūnus 
buvo miręs ir vėl atgijo”. Iš 
tikrųjų, jis nebuvo miręs, tik 
nusikaltęs.

Taigi, žmogaus mirtis nėra 
toks savaime suprantamas da
lykas, kaip pirmu žvilgsniu at
rodo. Pasirodo, kad net medici
nišku požiūriu mirtis nėra sa
vaime suprantamas dalykas. 
Tai buvo iškelta ir Italijos ka
talikų studijų savaitėje, įvyku
sioje Asyžiuje 1966 m. rugpjū
čio mėn., kuri buvo skirta stu-i 
dijuoti mirties temai. Joje ša
lia kitų, aktyviai dalyvavo ir 
gydytojai. Italijos garsus chi
rurgas Biancalana joje pareiš
kė, kad reikia pripažinti, nors 
tai ir keistai skambės, kad, ne
paisant didelės klinikinės pa
žangos, galų gale reikia neat
šaukiamai pasakyti, jog medici
nos mokslas neįstengė ligi šiol 
jos tikrai suprasti. (Osserv. Ro
mano, 1966 m., spalio 9 d., 
prancūz. laida, 6 psl.)

Taigi mirtis net medicinišku 
požiūriu nėra toks jau savaime 
suprantamas dalykas. Ji geriau
siai duodasi suprantama, jei 
priimame visą antgamtinės ma-

lonės ir gimtosios nuodėmės 
mokslą. Juo einant, pirminis 
žmogus šalia natūralių, iš Die
vo kūrybos einančių galių, bu
vo gavęs dar ypatingų privile
gijų, kurių tarpe buvo ir nemir
tingumas. Kai žmogus nutrau
kė ryšius su Dievu, šios privi
legijos jam atkrito, ir mirtis 
atėjo žmogui iš vienos pusės 
kaip kažkas natūralaus, iš kitos, 
kaip kažkas jam giliai svetimo.

6. Nemirtingumas ar prisikė
limas.

Kaip jau anksčiau pastebėjo
me, eilinis krikščionis šiandien 
tiki, kad jo siela yra nemirtin
ga. Amerikos visuomenės 76% 
tiki pomirtiniu gyvenimu. Taip 
sako Gallup balsavimai. (Im- 
mortality and Resurrection, 
1965, 117 psl.) Tačiau šiandie
ninis žmogus nelabai geba ti
kėti kūno iš mirusių prisikėli-,' 
mu. Mes visi esame pasidarę 
labai panašūs į graikų filosofus, 
kurie atsiskkė klausyti apašt. 
Pauliaus, kai jis pradėjo kalbėt 
ti apie kūnų prisikėlimą.

Reakciją prieš šias nuotaikas 
sukėlė Oscar Cullmann, Sorbo- 
nos ir Bazelio universitetų pro
fesorius, iškeldamas, kad N. 
Testamentas nemoko žmogaus 
nemirtingumo, bet skelbia žmo
gaus iš mirties prikėlimą. Ame
rikoje jo mokslas pasidarė žino
mas po 1955 m. paskaitų, vadi
namam Ingersollės paskaitų 
cikle Harvardo universitete. Jo 
mokslas, trumpai suglaustas, 
atrodo šitaip. “Mirtis N. Testa
mente tebėra priešas, tiesa, nu
galėtas priešas, kuris tačiau 
dar turi būti sunaikintas”. (Im- 
mortality and Resurrection, 44 
psl.) šį sunaikinimą atliks mū
sų kūnų prikėlimas. Sekdamas 
Pauliaus laiško Pilipiečiams (3, 
21) žodžius, Cullmann rašo: 

i "Mes laukiame Viešpaties Jė
zaus Kristaus, kuris sulygins 
mūsų žemą kūną su garbinguo
ju kūnu”.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
Chicago, III. 60632, Tel. YA 7-5980

M O V I N GI
ŠERĖNAS perkrausto baldus ir i 

kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto lei 
dimai ir pilna apdrauda 

2047 W. 67 Pi. WA 5-8063

SIUNTINIAI f LIETUVĄ
OOSMOS EXPRESS

MARQI’FTTE GIFT PARCEL SERV
3 skyriai Chicagoje:

69th St. 
OOtli St.
So. Halsted St. Tel.

Lietuvių bendrovė, kuri turi teise

2608 
2501
3212

Tel. WA 
Tel. WA 

CA

5-2787
5-2737
5.1864

siuntinius siusti be tarpininku tiesiai | 
isavo vardu iš Chicagos i Lietuva.

Didelis pasirinkimas geriausio^ rū
šies medžiagų ir kitų prekių žemo
mis kainomis.

E. ir V. Žukauskai

I

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki nenk 
tadienio 10 Iki 11 vai ryto ŠeSta > 
ileniais Ir sekmadieniais nuo 8.80 Iki Į 
1:80 vnl Vakarais plrmadle
nlsls 7 vai. vak. 1

VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA 
1490 kiL AM Ir 1027 mg. FM 

Telef. HEmlock 4-2413 
7159 South Mnplewood Avenue 

Chicago, Illinois 60629

Nuotrauka Algirdo GrigaičioŽiemos abstrakcija

Mirtis, Sullmanno požiūriu, 
yra blogybė gilia prasme. “Taiį), 
kaip nuodėmė yra kažkas prie
šinga Dievui, taip ir jos pasek
mė mirtis” (21 psl.). Dėl to 
“mirtis savyje nėra graži, net 
Jėzaus mirtis” (19 psl.). Cull
mannas ilgiau apsistoja prie Jė
zaus mirties tragiškumo, suly-

gindamas ją su ramia ir gražia 
Sokrato mirtimi. “Sokratas ei
na mirti pilnas rimties ir susi
taikymo. Sokrato mirtis yra 
graži mirtis” (14 psl.). Kai tuo 
tarpu Kristus bijo mirti. Jis, 
mirties akivaizdoje šaukiasi ne 
tik Dievo, bet ir žmonių pagal
bos. Dievui jis sako: Mano Die
ve, kodėl mane apleidai? Žmo
nėms jis sako, priekaištauda
mas apaštalams: Kodėl negalite 
su manim budėti?

Cullmannui “mirtis nėra kaž
kas natūralaus, Dievo norėto, 
kaip manė graikai filosofai. Ji 
yra kažkas nenatūralaus, ne
normalaus, priešingo Dievui” 
(20 psl.). “Mirtis dėl to yra kaž
kas bjauraus, nes visa matoma 
kūrinija, įimant ir mūsų kūną, 
yra kažkas puikaus, nors tai 
yra nuodėmės ir mirties suga
dinta” (22 psl.). Turėdamas tai 
prieš akis, Cullmann gali saky
ti: “Kas yra mirties rankose, 
tas nebėra Dievo rankose, bet 
Dievo priešo rankose” (16 psl.).

Einant Cullmanno mokslu, 
nei žydai, nei pirmieji krikščio
nys neturėjo graikiškos sielos 
nemirtingumo sąvokos (48 psl.). 
Jie turėjo tik prikėlimo idėją. 
Kūno prikėlimas yra naujas 
Dievo kūrybos aktas. (29 psl.)

Šis Cullmanno mokslas jam 
kainavo daug populiarumo, ku
riuo jis prieš tai naudojosi libe
rališkai nusiteikusiuose huma
nistiniuose sluoksniuose. Dauge
lio jis buvo skaudžiai išbartas,

bet nelabai sukritikuotas. Šiuo, sa, galioja, tačiau pilnai mirties 
savo mokslu jis priartėjo ofi- j nenugali.
cialiai katalikiškai pažiūrai, ku-1,---- j-------- * _ ■ į Kas atsitinka su žmogaus šie-j
ri teigia abi tiesas: ir žmogaus , ja tame tarpiniame laike po 

[žmogaus mirties iki kūno prisi- 
Ikėlimo? Atsakydamas į šį klau
simą, Cullmannas rašo: “Mane 
ima pagunda vienam momentui 
palikti nuošaly egzegetinį šios 
studijos metodą ir paklausti jų 
(t. y. savo kritikų), ar jie kar-

dvasios nemirtingumą ir kūno i 
iš numirusių prisikėlimą.

Cullmannas į viso žmogaus 
prisikėlimą žiūri kaip į pagrin
dinę krikščionišką tiesą. Į sie
los nemirtingumą jis žiūri kaip 
į iš graikų filosofijos paskolin
tą krikščionijai tiesą, kuri, tie-1 tais nėra išgyvenę sapno, kuris

Dovanos Velykoms 
pasieks greičiausiai Jūsų artimuosius 

LIETUVOJE 
jei siųsite jas per

CENTRAL PARCEL SERVICE, Ine.
220 South Statė St., Tel. WA 2-9354 

arba
2618 West 63rd St., Tel. WA 5-2466

SIUNTINIAMS SVfcARYTI MES TURIME YPATINGAI GAUSŲ 
PASIRINKIMĄ VERTINGIAUSIŲ PREKIŲ.
Priimame siuntinius, sudarytus
iš siuntėjų nuosavų daiktų bei 
produktų.

ATPIGINTO^ KAINOS dovaniniams AUTOMOBILIAMS
GALIOJA IKI Š. M. KOVO 20 D., Jos sekančios: 

“Volga” GAZ-2IR 
“Volga” GAZ-2IUS

Priimame užsakymus dova
noms iš sovietinių gaminių.

$2,365.19 “Moskvitch” 408-E
$2,553.70 “Moskvitch” 408 

“Zaporozhets” ZAZ-965A $957.60 
Reikalaukite iš mūsų naujus katalogus bei muitų

$1,954.88
$1,759.39

sąrašus.
GARANTUOTĄ SIUNTINIŲ PRISTATYMĄ ATLIEKAME JAU 

NET 20 METŲ.

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE
80 MILIJONŲ PERŠOKUSI BENDROVĖ

CHICA G0 S A VINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 S0. WESTERN AVĖ. CHICAGO, ILL.
CHICAGO SAVINGS AND LOAN BENDROVĖ, viena tarp 
žymesniųjų krašto finansinių įstaigų, aptarnauja šios apy
linkės gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau virš 
43 metus, visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama, 
palyginamai aukštą dividtendą. Per paskutinius 10 metų 
Chicago Savings išmokėjo savo taupytojams virš 14 milijonų 
dolerių dividendų. Chicagos Taupymo Bendrovė stengiasi būti 
stipri finansiškai ir teikti pačius geriausius patarnavimus 
savo taupymo ir skolinimo nariams.

Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organi
zacijomis, noriai prisidėdami darbais ir finansais, kad ga
lėtų pasiekti geresnių gyvenimo sąlygų. Kviečiame visus 
taupymo ir paskolų reikalais kreiptis į Chicagos Taupymo 
ir Skolinimo Bendrovę, išaugusią į virš $84.000.000 turto 
įstaigą.
CHICAGO SAVINGS BENDROVĖ kviečia visus lietuvius, 
ypatingai tuos, kurie dar nesate aplankę mūsų 84 milijonų 
dol. finansinės įstaigos, vienos įdomiausių visoje Chicagoje.

juos padarė laimingesnius, ne
gu kiti jų išgyvenimai, nors tai 
buvo įvykę tik miege. Ar tai 
negalėtų būti kad ir netobula 
iliustracija tos tarpinės būklės, 
kurioje, pasak Pauliaus, miru
sieji ‘miega’ Kristuje, laukdami 
kūno prisikėlimo?” (52 psl.).

Mums katalikams sielos ne
mirtingumo klausimas yra iš
spręstas jau Laterano visuo
tinio susirinkimo (1513—17 
m.). Kad individuali žmogaus 
siela nemiršta, tai yra mūsų tir 
kėjimo tiesa (Denziger, 738 
nr.). Tačiau ne mažiau mes ti
kime pirmine krikščioniška tie
sa apie viso žmogaus prikėli
mą. Kad tarp šių dviejų tiesų 
yra tam tikros įtampos, tai pa
stebi ne vien Cullmannas. Kaip 
matėme, tai yra pastebėję ir 
Rahneris su Boros. Iš tikrųjų, 
jeigu žmogaus siela yra nemir
tinga, tai mirtis nėra pilnai re
ali. Tačiau iš kitos pusės, žmo
gaus siela nėra neutrali, kai 
miršta žmogaus kūnas, kaip no
rėtų Sokratas ir Platonas. Tam 
tikra prasme mirtį išgyvena ir 
siela. Tai yra problema, kurią 
Vakarų minčiai iš naujo paža
dino Cullmannas.

(Bus daugiau)

9

Gamtos meilė jTa vienintelė mei 
lė, kuri žmoganš neapgauna.

Balzakas

DEKORAVIMAS
IS VIDAUS IR IS LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi 
1. BUDIS Tel. CLiffside 4-1050

MO VI NG
J. NAUJOKAITIS

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, Kituota

10%, 20%, 30% pildau mokėsite
už apd raudą nuo ugnies Ir automo
bilio pas

FRANK ZAPOLIS
3208% West 95th Street 

Chicago, Illinois 60642
• Tel. GA 4-8054 ir GR 6.4339

TV, Radio, Stereo, Air-Conditioners

BANGA
Pardavimąs ir

2649 West 33rd St.,
P. Rudėnas

taisymas
Tel. 434-0421

K. Šimulis

----- .----------- ---------------- — .----- — - -f
:♦.Hi* :♦Į

FRANK’S T.V. & RADIO. Tnc.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5 - 7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. RADIO. 
STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. TAIPGI 
ORO VĖSINTUVAI, SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

PADIDINTAS DIVIDENDAS VISOM TAUPYMO SĄ-TOM.

on investment bonus
d., 1967

On savings accounts
NUO SAUSIO MĖN. I

Sąskaitos apdraustos iki $15,000
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 Archer Avenue. Chicago, Illinois 60632

T

ĮSIGYKITE EXPO 67
pasus iki 1967. 2.. 28

Visi, kurie iš Kanados, JAV, ar kitų kraštų ruošiatės j Expo 67, 
Montrealyje, įsigykite įėjimo pasus ir bonų knygutes (pramogoms, 
koncertams, maistui) iki vasario galo su 25 — 55% nuolaida. 
Po tos datos, kainos žymiai pakeliamos. Užsakymai išpildomi C.O.D. 
arba išsiunčiami apdraustais laiškais, kai pinigai gaunami' su už
sakymais.

Kasykite: “Litas”, 1465 De Seve St., Montreal 20, Que.

Pasportų Suaugusiems Jaunimui Vaikams
rūšis Dabar Pilna Dabar Pilna Dabar Pilna

kaina kaina kaina
1 dienos 2.00 2.50 ’ 2.00 2.50 1.00 1.25
7 dienų 7.50 12.00 6.75 10.00 3.75 6.00
Sezoniniai 22.50 35.00 30.00 30.00 1 1-7.50
Bonai (be pasų) 4.65 7.00 — — ' ' ■ 2.110 4.00
Bonai plūs i1 d.
pasai 8.00 12.00 Bon. -4- 1 d. pasus 3.80 5.25

INSURED

60636

Federalinės vyriausybes 
giS apdraudos įstaigoje visos 

taupymo sąskaitos 
apdraustos iki

3
METAMS

VISUOSE 
TAUPYMO 

SKYRIUOSE

Atsilankę pamatysite gėlėmis išpuoštą pirmą įstaigos aukštą 
Laimes Šaltinėlį — Wishing Well, per kurį surenkama ir išdalinama 
kasmet įvairioms labdaringoms įstaigoms apie $1,200.00. Pamatysite 
plačiai žinomą didelį Chicago Savings Prezidentinį kambarį, kuriame 
yra vietos 200 asmenų ir kuris veltui duodamas organizacijų su-

šTAl NARIAMS TEIKIAMAS

sirinkimams. Susirinkusiems veltui jame teikiame kavą. Šis kamba
rys yra išpuoštas dideliais Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentų 
paveikslais ir trumpomis jų gyvenimo žiniomis. Pamatys te įvairių 
rinkinių kabinetą ir daug kitų įrengimų bei patogumų, kuriais per 
metų metus naudojasi mūsų taupymo ir skolin'mo nariai

Ypatingai kviečiame vaikų tėvus pradėti taupyti vaikų moks
lui reikalingus pinigus. Mes turime specialų skyrių, kuriame taupomi 
mokslui reikalingi pinigai (College Bonus Savings). Šiame skyriuje 
laikomiems pinigams mokami patys aukščiausi dividendai, 
iki

net
514%. Šiandien mokslas kainuoja nuo $6.000 iki $12,000 ir'o •

daugiau. Jei pradėsite mažais mėnesiniais indėliais taupyti nuo 
vaiko jaunų dienų, tai nei neapsižiūrėsite, kai sutaupysite mokslui 
reikalingus pinigus. Galite pradėti $2.50. $5.00, $10 00 arba net 
$25 00 sumomis į menesį. Kai padėsite 200 kartų po $25.00. tai 
susidarys reikalinga suma. Tokiu būdu bus užtikrintas jaunimui 
reikalingas mokslas. Vaikams bus lengvesnė ir gražesnė ateitis, o 
tėvams ramesnė sąžinė. (Šio mokslo taupymo skyriaus nereikia 
sumaišyti su dabar garsinamu Certificatų taupymo skyrium).

Valdyba, direktoriai ir visi tarnautojai Jūsų lauksime
JOHN PAKEL, Sr„ Prezidentas

1.
2.
3.
4.
5
6
7.

Insured Family Savings 
College Bonus Savings 
Christmas Club Savings 
Vacation Club Savings 
Home Mortgage Loans 
Home Improvement Loans 
Ali Types of Insurance

MUSŲ PILNAS PATARNAVIMAS-

8.
9

10.

11.

Sėli and redeem U. S. Bonds
Safety Deposit Boxes
Free Community Rooms for 
your organization meetings 
(Free Coffee)
Cash checks and pay all family 
bills with our special money

12

order checks. No serviee chargc 16 Two 15rge Free Parking Lots 
to members.
U. S. Postai Stamps Machine
Serviee

13. We sėli Travelers Checks
14 Save-by-mail Kits
15 Notary Public Serviee

17. Free Theatre tickets two 
Saturdays monthly for your 
ch ldren and mothers

18 Christmas party with gifts to 
College Bonus Members

PATOGIOS VALANDOS:

MONDAV ......................... 12:00 P.M.—8:00 P.M.
TUESDAY ........................ 9:00 A.M.— 4:00 P.M.
1VEDNESDAY ............................. Closed All Day
THURSDAY ...................... 9:00 A.M—8.00P.M.
FRIDAY ............................. 9:00 A.M.—8:00 P.M.
SATURDAY.................... 9:00 A.M.—12:00 P.M.



CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJA
BEN. BARKAUSKAS

Aleksas Ambrose, CHICAGOS 
LIETUVIŲ ISTORIJA 1869—1959. 
1967 metais išleido Amerikos Lie
tuvių istorijos draugija Knyga 9 x 
5% inč. formato, 664 psl.. iliustruo
ta nuptraukomis. kietai įrišta, kai
na $10, gaunama “Drauge”.

Ką tik pasirodė kelerių metų 
Alekso Ambrose darbo vai
sius: Chicagos lietuvių istorija 
1869—1959. Tai didžiulė encik
lopedinio formato, 664 psl., 
Amerikos lietuvių istorijos 
draugijos išleista kietais virše
liais knyga, kurios kaina 10 dol.

Ambrose yra marijampoliškis, 
gimęs 1892 m., nuo 1912 Ame
rikoje, daug rašęs mūsų spau
doje, platinęs lietuviškas kny
gas, o nuo 1932 m. pradėjęs rink
ti medžiagą Chicagos lietuvių 
istorijai. Per tiek metų jos* su
kaupęs tiek daug, kad, nuo 1960 
m. rengdamas galutinę redak
ciją, turėjęs daug ką išmesti, 
nes ir taip knygos spausdinimo 
išlaidos pensininkui nelengvai 
buvo pakeliamos.

Autorius rinko medžiagą vi
sur: iš gyvų senųjų veikėjų, iš 
organizacijų protokolų, iš senų 
laikraščių, iš sukaktuvinių para
pijų leidinių ir kt. Jeigu prieš 30 
m. daug šitokios medžiagos jis 
yra perdavęs Chicagos universi
tetui, tai dabar reikia tikėtis, 
jog likusią nesunaudotą medžia
gą Ambrose perduos Pasaulio 
lietuvių archyvui.

čikagiškiams itin pravarti 
knygą

Daugiau kaip 400 psl. skirta 
Chicagos lietuvių organizaci
joms ir jų spaudai. Tų organi
zacijų įtraukta keli šimtai. Pir
moji čia aprašyta organizacija 
yra vienmetė su Basanavičiaus 
Aušra; tai yra 1883 m. įkurta 
Aušros Vartų Panelės Šven
čiausios Draugija. Vienų jau 
niekas nūnai nebeprisimena, ki
tos, dar - tebegyvų steigėjų 
ramstomos, laikosi ir šiandien.

Chicagoje ėjusių ar tebeeinan
čių lietuviškų laikraščių Ambro
se surašė daugiau kaip 120. Ži
noma, 'kaip organizacijų, taip 
ir laikraščių liko daug nesužy
mėta. Šiaip ar taip, laikraščiai 
stengtasi surašyti ne tik senie
ji, bet ir naujųjų ateivių leidžia
mi; tačiau į naująsias organiza
cijas, matyti, sąmoningai ne
kreipta dėmešio. Ateities isto
rikui, aišku, tatai atrodys dide
lė spraga, bet mes šiandien dėl 
to, rodos, per daug nesijaudin- 
sim: savų organizacijų gajumą 
ar gyvumą negi tikrinsim pagal 
tos istorijos

Užtai A. 
bus pravarti 
susiduria ar 
tolesne -praeitim arba kuriam 
bus įdomu patirti, kas tie nuolat 
spaudoje minimi klubai, k. a.: 
Kęstučio klubas, Žemaičių kul
tūros klubas Krakiškių drau
giškas klubas ir t. t.

Priekabesnis knygos skaity
tojas bus gal nepatenkintas or
ganizacijų sugrupavimu, pvz. į 
kultūrines organizacijas įter
piant įvairius pašalpinius klubus 
ar ideologines grupes. Gal kai

lapus!
Ambrose knyga 

kiekvienam, kuris 
susidurs su kiek

TELEVIZIJAS- 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau Už patarnavimą vietoje $3 
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys 
Pasiteiraukite apie naujas

J . M I G L I H A S
2549 W. 69 St., II auk., PR 6-1063

iiiiiiiiiii?imiiHminiiiiiiiiiiimiiiiiii!!iiL'
A. ABALL ROOFING C0.

jBteigta prieš 4 9 metus.
Dengiame visu rūšių stogus. Taiso

me arba dedame naujus kaminus, ri- 
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš Jauko. Taisome mūrą—’*tuck- 
pointing”. Pilnai apsidraudę. Visas 
darbas garantuotas.

LA 1-6047 arba R0 2-8778
Skambinkite bet kuriuo laiku. 

Aj įskaičia v i nui i neni< >a kinai 
iiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiHimiiiiiiiiiiiimi 

kam nepatiks, kodėl socialistų 
organizacijoms paskirta net 70 
psl., o iš kitos pusės kairieji ga
li niurnėti, kodėl čia tiek daug 
sutraukta parapinių draugijų ir 
pačios parapijos paryškintos net 
statistikom.

Autoriaus, atrodo, neturėta 
kokių tendencijų: ką rado, ką 
apčiuopė, tą surašė. Kuklus ir 
nuoširdus autoriaus žodis ver
čia būsimą kritiką nuolaidžiau 
žvelgti į trūkumus ar nelygu
mus: “Jei būčiau žinojęs, kad 
Chicagos lietuvių istorija man 
atims tiek daug laiko, pareika
laus tiek daug darbo ir kainuos 
tiek pinigų, tai būčiau jos ne
pradėjęs. Geriausia būtų buvę 
palikti visą reikalą mokytes- 
niems, specialius lietuvių kal
bos ir istorijos mokslus studija
vusiems žmonėms”. Deja, tie 
mokytesni stokoja laiko, noro 
ar sveikatos. Ir užtai jie turi 
būti dėkingi tam, kuris to di
džiulio darbo ėmėsi su ryžtu ir 
su meile.

Veikėjų biografijos

Apie 170 psl. skirta Chicago
je veikusiems žymesniems lietu
viams. Gaila, kad ir jų dalį dėl 
medžiagos gausumo autorius tu
rėjo atmesti. Tų senųjų veikėjų 
čia pateko bent keletas šimtų. 
Apgailestautina, kad daugelio 
jų nepateikta atvaizdų. Šiek 
tiek pasistengus, argi sunku bū
tų gauti, sakysim, prel. Ig. Al- 
bavičiaus, Juozo Babravičiaus, 
Vyt. Beliajaus, dr. St. Biežio, J. 
Brenzos, prel. A. Briškos, vysk.

II

FRONT WHEEL ALIGNMENT — WHEEL BALANCING 
BODY AND FENDER WORK 

PAINTING, MECIIANICAL REPAIR

2423 W. 59th St., Chicago, III., 60629
Savininkas — MIKAS CESASEarn More al Stendam Federal

Pavasariniai ir vasariniai

Passbook savings In by the lOth of the month eam from the lst

Chicagoland's Strongest

4192 Archer Avenue e Chicago, Illinois 60632 e Phonet VI 7-1141

f

NSURED

HOURS
Mon., Thurs. 9-8/Tues., Frl. 9-4 
Sat. 9-12/Wed, Clowd

ASSETS $105,000,000 RESERVES $10,000,000

siuntiniai, 1967 metams.
Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 metų pavasa
riui ir vasarai siūlome du, kurie yra labai praktiški, už žemą kainą 
ir j juos yra įtraukta viskas, kas labiausiai reikalinga Jūsų arti
miesiems.
Žinoma, taip pat kiekvienas siuntėjas gali sudaryti dovanų siun
tinį savo nuožiūra, pasinaudodamas mūsų kainoraščiu.

Moteriškas (1967).
Nailoninis su diržu itališkas lietpaltis, 3 yd. vilnonės angliškos
kostiumui medžiagos, 4 yds. puikios suknelei medžiagos, 1 komp
lektas nailoninių apatinių rūbų 2 p. geriausios rūšies nailoninių 
kojinių. 1 šilkinė gėlėta skarelė, 1 nailoninė skarelė, 12 specialiai 
parinktų namų darbui adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 trum
pom rankovėm megstukas.

Kaina $75.00.

Vyriškas (1967).
Itališkas nailoninis su diržu dėvimas lietpaltis, 31/3 yds. angliš
kos vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai v. marškiniai, 1 
terylino kaklaraištis, 1 komplektas apatinių rūbų, 2 p. nailoninių 
arba vilnonių kojinių, 12 įvairaus dydžio adatų, 2 špūlės labai 
stiprių siūlų, 3 jardai vilnonės paltui medžiagos.

Kaina $75.00.
Jungtinis moteriškas 1967 ir vyriškas siuntinys

Kainuoja $135.00.
Tebesiunčiame ir visus kitus mūsų anksčiau skelbtus siunti

nius dar vis už tą pačią kainą.
Automobilius, dviračius, motociklus, siuvamas mašinas, 

svaiginamus gėrimus, tabaką ir maistą (sov. gamybos) pristato
me iš kooperatyvų Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje.

Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES LTD.
( Z. JURAS)

421, Hackney Road, Londonu E. 2., England
Seniausia šįoje srityje lietuvių firma, greitas ir garantuotas 

pristatymas.
Atstovai:

A. Kusinskis, 167 Ccllege Str., Sudbury, Onf„ Canada.
L. Radzevičius, R. R. 2. Port Arthur, Ontario, Canada.

Galime pervesti ir pinigus, už ką gavėjas turi tdisę pasirinkti kas 
Jam patinka iš specialių krautuvių.

■ X.-

minimum investment.

Jadvyga Paukštienė Lietuviškasis Marųuette Parkas Chicagoje

Bučio, Jono Būtėno ir t. t. ir 
t. t. atvaizdus?

Į tarpą senosios kartos veikė
jų įsprausta šiek tiek ir naujų
jų ateivių: VI. Jakubėnas, A. 
Mackus, Ad. Varnas... Atrodo, 
geriau būtų buvę jų visai nedė
ti. Juk po karo čia atsidūrusių 
rašytojų, muzikų, dailininkų, 
profesorių, gydytojų Chicagoje 
turime dešimtis, tai vienas kitas 
muzikas, dailininkas ar gydyto
jas, šion knygon patekęs, vargu 
ar jaukiai jaučiasi. Jiems visai 
tinkama vieta yra Lietuvių En
ciklopedijos lapai; iš kitos pusės 
daugumas čikagiškių veikėjų, 
teisingai radę sau vietą Chica
gos lietuviu istorijos lapuose, 
į “globalinę” mūsų enciklopedi
jos nė nereiškia pretenzijų.

Beveik per 20 metų Chicagoje 
pažinęs daug senųjų lietuvių vei
kėjų, ne vieno jų biografijos čia 
pasigedau: turiu galvoje eilę se
nųjų artistų, muzikų, advokatų, gų.

1 Year Savings Certificate
Newat Standard Federal! Reąuires $10,000

Passbook Savings
Earnings paid and compounded fourtimes a 

year. No minimum. No time reųuirements. Addi- 
tions can be made in any amount.

New Higher Insurance Limit
Certificates and Passbook accounts now In- 

sured to $15,000 by the Federal Savings and 
Loan Insurance Corporation, a permanent agency 
of the U.S. Government.

daktarų ir šiaip didesnio masto 
profesionalų. Aišku, be reikalo 
įdėta keletas lietuviškų komu
nistėlių, kaip V. Andrulis, L. 
Prūseika-Vabalas, Jonikienė ir 
kt.

Knygoje pasitaiko korektūros 
ir įvairių techninių klaidų, pvz.: 
yra A. galiuko biografija, bet 
joje įsprausta ne Saliuko, o Sa- 
liukienės nuotrauka. “Jaunosios 
Birutės” šokėjų grupės nuotrau
kos apačioje 302 psl. yra pažy
mėta “spalių 14 d.” — trūksta 
metų, kuriuos (1932) randi vi
sai kitoje vietoje, būtent: 279 
psl.

Tačiau visa tai, palyginti su 
tokiu dideliu medžiagos sukau
pimo darbu, tėra antraeiliai da
lykai. Toji Alekso Ambrose 
knyga rikiuotina šalia ankstes
nių K. Gineičio, S. Michelsono, 
F. Lavinsko ir kitų Amerikos 
lietuvių istorijai reikšmingų kny

gS STANDARD
FEDERAL
S A V INGS

FIZIKOS IR MATEMATIKOS 
INSTITUTAS KAUNE

Akedemikas P. Brazdžiūnas 
(fizikas, mokslinę karjerą pra
dėjęs daugiau kaip prieš 40 me
tų, Lietuvos universitete, Kau
ne, prie prof. V. Čepinskio ir 
doc. K. Sleževičiaus) “Mokslo 
ir Technikos” žurnale (Vilniuje, 
1966 m. gruodžio mėn.) rašė 
apie tenykščio Fizikos ir Mate
matikos instituto susilauktą de
šimties metų veikimo sukaktį.

Šiame institute dabar dirba 
280 mokslinių bendradarbių ir 
mokslinio pagalbinio personalo. 
(Prieš 10 metų pradėjo tik su 
15 asmenų, 1957 metais buvo 
26, iš kurių 14 mokslinio per
sonalo ir 12 pagalbinio.) Insti
tutui yra pastatytos didelės 
naujos patalpos (4,500 kv. met
rų ploto) ir pradeda statyti dar 
tris pastatus.

Tie skaičiai liudija ne tik ga
bių ir veržlių fizikos bei mate
matikos mokslininkų gausumą 
jaunojoj Lietuvos kartoj, bet ir 
Lietuvos mastą prašokančią in
stitutui teiktą finansinę paramą 
iš sovietinės valdžios. Tokiam 
kraštui, kaip Lietuva, tokio 
masto Fizikos - Matematikos 
institutą taip šuoliškai išplėsti 
greičiausia būtų per brangu. Lė
šos tokiam reikalui Maskvos le
miamame biudžete galėjo būti 
paskirtos tik tokiu atveju, jei
gu institutas nėra “vietininkiš- 
kas”, tai yra, jeigu jis reikalin
gas ir daugiau kam, negu Lie
tuvos reikalams.

Iš tiesų, savo tyrinėjimų sri
tyje šis institutas, anot P. Braz
džiūno, esąs užėmęs “pirmau
jančią vietą Tarybų Sąjungoj”. 
Ypač uoliai ir sėkmingai insti
tuto pasidarbuota puslaidininkių 
tyrimo ir jų pritaikymo srity

je. Puslaidininkių fizikos sekto
rius iš instituto jau išskiriamas 
ir paverčiamas atskiru institu
tu.

Tai yra laiminga aplinkybė, 
kad 280 jaunų Lietuvos (ir, be
rods, daugiausia lietuvių) moks
lininkų pačiame Vilniuje turi 
progos dirbti ir lavintis įdomio
se bei svarbiose mokslo srityse. 
Nors jų daibo vaisiai greičiau
sia žymia ualimi, jei ne ištisai, 
yra syvai “didžiosios tėvynės” 
elektroninių prietaisų gamyk
loms, gal būt, gaminančioms 
įrengimus net ir Rusijos erdvė
laiviams ar net tarpkontinenti-

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7 - 5168 

Lietuviškas Restoranas - METROPOLIS
6538 So. Western Avė., Chicago. — Tel. 476-9009

Vienintelis lietuviškas restoranas siu gerais patiekalais, kaip šašlykas, 
šnicelis ir kt., didelis pasirinkimas vietiniu ir importuotų gErimų.

Lietuviškoj jaukioj nuotaikoj galėsite praleisti laiką, skaniai paval
gyt! tr atsigaivinti.

Atdaras kasdien nuo 11 vai. ryto iki vėlumos. Pirmadlen) uždaryta. 
Visi prašomi "atsilankyti

Savininkai PETRAS IR ANTANINA KAPSAI

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

COUNTRY AUTO REBUILDERS
GR 6 - 7777 24 hour towing service

Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
smulkūs pataisymai

r.ių sviedin ų šaudykloms... Jei 
tokie institutai nebūtų tiesiogiai 
ar bent ’.etiesiogiai tokios rū
šies programų vykdymo talki
ninkai, vargu ar akademikas 
Brazdžiūnas turėtų progos gė
rėtis jiems “partijos bei vyriau
sybės teikiamąja globa. (E.)

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Nam6, automobiliu, 
syvybBs, sveikatos 

ir biznio
Patogios išsiinokeji- 

nio sąlygos

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė.. PR 8-2233

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

Tel. HEmlock 4-6264
PETER STIRBIS

6741 So. Maplewood Avenue
Chicago, III. 60629



NAUJI LEIDINIAI
• Vladas Ramojus, KRITU

SIEJI UŽ LAISVĘ. Lietuviškos 
knygos klubo leidinys, 1967 m. 
Aplankas Vytauto O. Virkau. 
Knyga 182 psl., 7% x 5l/z inč. 
formato, kaina $2.50, gaunama 
“Drauge”.

Juodų kryžių siluetai viltin
gam žaliame dugne iš karto pri
riša akį prie šios tik ką Vasa
rio 16 minėjimų dienomis išėju
sios knygos. O jos puslapiuos 
atsiskleidžia ištisa epopėja visą 
Lietuvą apimančios pokario me
tų lietuvių partizanų kovos 
prieš šimteriopai gausesnį pa
vergėją. Knyga lyg ir yra Dau
manto “Partizanų” tradicijos 
tąsa. Tik Daumanto Partizanuos 
buvo labiau liesta vieno sekto
riaus — Suvalkijos kovų arena, 
o Ramojaus kruopščiai suran
kioti ir literatūriniai apipavida
linti herojiškų kovų epizodai sa
vo plotais apima visą Lietuvą. 
Knyga tad suskirstyta į sky
rius: Kalnų sritis (Aukštaitija), 
Jūros sritis (Žemaitija) ir Ne
muno sritis (Dzūkija ir dalis 
Suvalkijos). Kiek daug čia vi
suos puslapiuos autentiškų ko
vų aprašymų, kiek pavardžių, 
vietovių. Ir kaip čia daug kas 
bus sava ir atpažįstama kiek
vienam skaitytojui. “Kritusieji 
už laisvę” yra knyga iš tų bū- 
tiniausiųjų, kurių čia reikėjo, 
reikia ir visada reikės ir mums 
patiems ir ypač, anot autoriaus 
dedikacinio žodžio, “už Lietuvos 
ribų augančiam jaunimui, kad 
jis, prisiminęs vyresniųjų savo 
brolių kraujo aukas, stengtųsi 
išlikti tautiškai sąmoningas ir, 
eidamas į sąlytį su okupuoto 
krašto režimo atstovais, atmin
tų, ant kokių kraujo aukų da
bartinis režimas stovi jų tėvų 
gimtajame krašte, kurį amžiai 
Lietuva pavadino”.

• AIDAI, 1967 m., sausio 
mėn., nr. 1. Žurnalas naujuo
sius metus pradeda gana įvai
rių temų pluoštu. Mūsuose švie
žias dalykas Galinos Sužiedė- 
lienėS* anketiniai duomenys, su
rinkti iš ateitininkų sendrau
gių, tiriant jų ir naujos egzili- 
nės aplinkos santykį. Literatū
ros sektoriui šį kartą tenka 
Prano Visvydo eilėraščių pluoš
tas, Vlado Kulboko straipsnis 
apie A. Nyką - Niliūną kaip 
kritiką ir A. Vč. žvilgsnis į 
Jurgio Jankaus kūrybą. Juozas 
Pažemėnas rašo apie prof. V. 
Jurgutį, daug kur cituodamas 
jo pastarųjų gyvenimo metų 
laiškus. Praėjusių — 1966 me
tų visuomeninio ir politinio gy
venimo apžvalgą duoda A. Taut
vydas, teigiamai įvertindamas 
Jaunimo kongresą bei su juo 
susijusius įvykius, o taipgi ir 
Šiluvos koplyčios įrengimą Wa- 
shingtone. Tačiau ten pat vy
kęs Religinis kongresas pasve
riamas gana kritiškai. Politiniai 
mūsų veiksniai taipgi susilau
kia kietokų priekaištų. Nume
ris iliustruotas V. Vizgirdos 
portretinės tapybos pavyzdžiais, 
kuriuos aptaria Henrikas Na- 
gys. St. Santvaras labai palan
kiai rašo apie Stasio Baro ari
jų plokštelę, o V. Gidžiūnas, 
OFM, apie Duns Skoto kongre
są. šį kartą recenzuojamos kny 
gos yra: Aloyzo Barono roma
no “Lieptų ir bedugnių” (Foot- 
bridges and Abysses) vertimas 
į anglų kalbą (Ilona Gražytė) 
ir “Lietuvių liaudies karinės - 
istorinės dainos” (dr. Jonas 
Balys).

Vlado Ramojaus knygos viršelis, 
pieštas dail. Vytauto O. Virkau.

šj vadovėlį rekomenduoja mo
kykloms. Jame apžvelgiama 
Lietuvos istorijos laikotarpis 
nuo seniausių laikų iki Vytauto 
Didžiojo mirties. Leidinio kai
na $1.25. Gaunamas pas knygų 
platintojus ir “Drauge”.
• LIETUVIŲ TAUTINIAI ŠO

KIAI — plokštelė įgrota Stutt
garto simfoninio orkestro, di
riguojant Dariui Lapinskui. Šo
kiai simfoniniam orkestrui pa
rengti muziko Jono Zdaniaus. 
Plokštelėje įgrota 15 mūsų tau
tinių šokių. Tai bene pirmas 
tokios apimties ir tokio pobū
džio mūsų šokių įgrojimas, at
liekant juos žymiam simfoni
niam orkestrui. Plokštelę išlei
do JAV LB Kultūros fondas. 
Akiai labai mielas 
aplankas dail. Alg. 
Jos kaina — stereo 
no $4.50. Gaunama 
ros fondo leidinių 
ir “Drauge”.

plokštelės 
Kurausko. 
$5.00, mo- 
pas Kultū- 
platintojus

• Dar apie Vinco Ramono 
“Dulkės raudonam saulėleidy” 
latviškąją, laidą. Pereitos savai
tės Kultūriniame Drauge mini
mas šio romano vertimas lat
vių kalbon, kaip dabar sužino
ta, yra įdomus dar ir kitu at
žvilgiu. Atiduodamas šį roma
ną vertėjui, autorius keliose vie
tose įrašė naujus ankstesniojo 
teksto papildymus. Tokiu būdu 
dabartinėje latviškoje šio mūsų 
romano laidoje yra vietų, kurių 
nėra anksčiau išleistoje lietu
viškoje romano versijoje. At
seit, latviai dabar turi, kaip 
įprastai pasakytume, pipildytą 
ir pataisytą “Dulkių raudonam 
saulėleidy”.

ATVIRAS LAIŠKAS KULTŪRINIO PRIEDO REDAKTORIUI

Mielas Redaktoriau,
Jums “Draugo” kultūrinį priedą 

redaguojant, veik kiekvienas nau
jas “Metmenų” numeris susilau
kė atitinkamo paminėjimo. Dažnai 
ir nuoširdaus, šilto žodžio, kokio, 
manau, šis žurnalas nusipelno. Bū
damas vienas jo redaktorių, jaučiu 
pareigą už tai padėkoti.

Kiek kitaip vasario 4 d. “Naujų 
leidinių” skyriuje buvo pristaty
tas “Metmenų” nr. 12. Ne vienam 
autoriui jūsų apžvalgininkas čia 
surado progą tarti ir piktoką saki
nį, per daug nesigilindamas, ar 
toksai buvo pelnytas.

Bene ilgiausiai sustojama prie 
Tito Guopio 1 teratūros metraščių 
recenzijos, tiksliau kalbant, prie 
vienos sakinio dalies, liečiančios Al. 
Barono straipsnį “Dabartinė ame
rikiečių literatūra”, kurioje recen
zentas sako, jog straipsnio “šalti
niai ar autoritetai gana abejotinos 
vertes”. Apžvalgininkas sakosi pa
tikrinęs “Pradalgę” ir radęs, jog 
“Al. Baronas naudojosi eilės ame
rikiečių literatūros profesorių kny
gomis, Chicago Tribūne, Sun Ti
me, Daily News literatūrinių prie
dų, Saturdiy Review ir kitų žur
nalų ar laikraščių žiniomis”. “Teig
ti, kad tie šaltiniai, tai yra žurna
lai, redaktoriai ir autoriai abejoti
nos vertės, yra daugiau negu drą
su”, — piktinasi apžvalgininkas ir 
dar priduria: "...tai reikia įrodyti, 
o ne taip neatsakingai... paneigti”. 
(Visi pabraukimai mano. — A. 
T. A.)

Nuodugniai 
apžvalgininkas 
jo išvardintų 
T. Guopis ne
nemini. Nuodugniai 
“Pradalgę” jis būtų radęs visą ei
lę teigimų, kuriems Al. Baronas 
jokių šaltinių nenurodo. Gal būt, 
jūsų apžvalgininkas žino, kad ir jų 
šaltiniai yra aukščiau išvardintieji, 
bet tik ne iš Al. Barono straipsnio, j 
Pagaliau yra labai svarbu ir kaip 
tais šaltiniais naudojamasi. Al. Ba
rono surinktoji medžiaga tiktų ko
kio nors mūsų laikraščio literatūri
nių įvairenybių skyriui ar straips
neliui “Ką skaito šiandieninis ame-

rikietis”. Tačiau rašant straipsnį li
teratūros metraščiui Al. Barono pa
sirinktąja tema, būtiniausias ir ne- 
išveng.amas šaltinis yra kaip tik 
pati dabartinė amerikiečių literatū
ra. O vis dėl to nesimato, kad šituo 
šaltiniu jis būtų naudojęsis.

Tiesa, “įrodymų” T. Guopio re
cenzijoje kaip ir nėra. Ir tai ne 
vien Al. Barono, bet ir kitų ketu
riasdešimties metraščio dalyvių at
veju. Man atrodo, kad tokio pobū
džio recenzijoje jie nė nereikalin
gi. Tačiau, je gu jūs, redaktoriau, 
pageidautumėte, aš pats sutikčiau 
tų įrodymų paieškoti. Bent kiek 
tai liečia apžvalgininko užsipuola
mą teigimą.

Kalbant apie drąsą, manau, kad 
žymiai daugiau jos reikia panau
dojus pora laikraštinių anketų, ke
letą kritikų ar laikraštinių recen
zentų proginių pasisakymų, paže- 
rus tuziną vardų, keliasdešimt me
tų visiems žinomų, pasšvaisčius te
zėmis a la “Amerikoj viskas pa
grįsta bizniu” (78), tartis parašius 
“dabartinės vėliausios amerikiečių

paskaitęs recenziją, 
būtų pamatęs, kad 

šaltinių recenzentas 
tik neneigia, bet iri 

“patikrinęs” 1

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

prozos apžvalgą” (82). Ne tokios linkstama sutapatinti su piktu sa- jokie įrodymai nereikalingi, o iš 
mūs škės literatūros apžvalgos, ma
nau, norėtų Lietuvių rašytojų drau
gijos pirmininkas, kuriuo kaip tik 
tas pats Al. Baronas ir yra.

Jus gerbiąs
Algirdas T. Antanaitis

kiniu, piktumu ir pan. Barono tokių įrodymų tuoj reika-
O stabtelėjant prie A. T. Anta- lauJa' Gi ir A. Baronas “Pradal- 

naičio minimo Aloyzo Barono gei” rašė, kaip ir pats A. T. Anta- 
straipsnio, galėtume pasakyti tiek, naitis, tik straipsnį, bet ne akade- 
kad gaila, jog A. T. Antanaitis tai- minę amerikieč ų literatūros studi- 
ko vienokį mastą sau, o kitokį Ba-‘ją ar platų šios literatūros vado- 
ronui, teigdamas, kad jam pačiam velį.

Red. pastaba. Nenorėtume sutik
ti su ta Algirdo T. Antanaičio užuo 
mina, kad tik ankstesnieji “Met
menų” numeriai mūsų buvo atitin
kamai paminėti, o naujausias žur
nalo numeris tai jau lyg neatitin
kamai, net, girdi, piktokais saki
niais. Šia proga čia pabrėžiame, 
kad visus atsiųstus pam nėti leidi
nius aptariame atitinkamai. Tai 
re škia, kad žvelgiame į juos kri
tiškai, sverdami ir pliusus ir minu
sus, dėl tos ar kitos juose kelia
mos problemos pasakydami ir sa
vo nuomonę, kuri nebūtinai gi turi 
sutapti su minimų leidinių ar re
cenzuojamo autoriaus nuomone. ( 
Tad išimties šia prasme nedarome ■ 
ir “Metmenims”. Visa bėda tik, 
kad mūsuose kiekvieną kritiką tuoj

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

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

3314 VVest 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Tel. PR 6-8998

MOVING
perkrausto baldus iš arti ir

%
Lietuviška valgykla Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietil- 

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

valandos vakaro.

PALANGA’ RESTAURANT
6918 So. Westem Avė. - GR 6-9758

JADVYGA ir — JUOZAS BARTKUS, Savininkai

SIUVIMO MAŠINOS
BERNINA * NECCHI » ELNA » 

PFAFF • KENMORE 
(Šveicariškos, vokiškos, itališkos, ja
poniškos, Singer Ir kitos). Taisome, 
parduodame ir nuomojame prieina
momis kainomis ir sąlygomis. Dar
bas greitas ir sąžiningas. Turime 
dalis, pritaikome pagal skoni kabi
netus. Aptarnaujame Chicagoje lr 
priemiesčiuose. Parduodame Ir taiso
me dulkių siurblius.

B & B SEWING MACHINE CO. 
4214 S. Arcber Avė., Chicago, Iii. 
<10632. Tel. 927-0044; 927-0045.

Vedčjas Arvydas M. Dikinis

k ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION :

Jostph F. Grlbouskas 
Executive Secretary

DIVIDEND CHECKS 
MAILED OUARTERLY 
ON INVESTMENT 
SAVINGS 
ACCOUNTS

LONG TERM
BONUS 

SAVINGS 
ACCOUNTS

1447 So. 49th Court 
CICERO, ILLINOIS • 60650

Phone 656-6330
r

metalu aplieti

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

A. BENIULIS
Chicago, III. 60632. Tel. RE 7-7083

toli

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prez. I 

3039 So. Halsted St, VI 2-1272 I 
Apkainavimą ir prekių pristatymą ' 

teikiame nemokamai.
Raštine atdara kasd en nuo 8 vaL i 
ryto iki 6 vai. vakaro h šeštadie

niais lkl 8 vai. p. p.

HOURS: Mon. 9-8; Tues:, Thurs., Fri. 9-5; Sat. 91; VM. Closed

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

2400 S. Oakley
Tel. VIrginiai

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

LIETUVIŲ ISTAIGa

Avė., Chicago
7 - 7258 - 59 
---------------------- r,

CNICAGOS PONIOS IR PANELĖS,
Nereikalingi plaukai sunaikinami atsargiai, 

kai! Pasauly garsui metodas vartojamas, pripažintas 
Lūpos, žandai, skruostai, antakiai, kakta, ran

kos. kojos.
• • A

Kankintis visa gyvenimą su nereikalingais plaukais, 
tai jau perdaug. Laikas tik pasunkina padėtį, kiekvienas 
odos ligų gydytojas tai žino.

Kodėl laukti? Tuoj Skambinkit DE 2-6631 ir pa
sikalbėkite.

Elektrologistė — JANINA POCS, Marshall Field 
Annex Bldg., 25 E. VVashington St. Suite 1420

efektingrai, ekonomiš- 
visų daktarų.

• Gintarė Banaitytė - Ivaš- 
kienė, BALTASIS STUMBRAS. 
Premijuota istorinė apysaka. 
Iliustracijos Janina Marks. JA 
Valstybių LB Kultūros fondo 
leidinys, nr. 28, 1966 m. Kny
ga didelio formato, puošniai iš
leista. Apysaka ypač patiks jau
najam skaitytojui, tarp 11 -17 
metų. Knyga gaunama pas pla
tintojus ir “Drauge”. Kaina 
$3.60.

• Vincentas Liulevičius, “LIE
TUVOS ISTORIJA. Penktai 
klasei ir devintam skyriui. JAV 
LB Kultūros fondo leidinys, nr. 
30, 1967 m., rankraščio teisė
mis. JAV LB Švietimo taryba

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

Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$15.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

August Saldukas, 

Prezidentas

ANT 1-nn METU
Daugiau kaip 50 metą 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

CERTIFIKATŲ

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad ir ketvlr. 9--9 vai., antr treč. lr AeAtadieniate nuo 

9 Iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo

iiimii!!!!

PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 
DAR SUSPĖSIME PAGAMINTI ŠVENČIŲ 

SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ.
STEIN TEXTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, nylons, taffetą, aksomo, ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ 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

B. B. PIETKLEVVICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTĄ7 OF FREE PARKING

Naujas aukštas dividendas 

mokamas už investavimo

sąskaitas

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

ANTRAD. lr PENKT..........................» v. r. Iki 6 V. T.VALANDOS: pirmad ir ketv........................... » ▼. r. iki » ▼. v.
ŠEŠTAD. 9 v. r. Iki 12 v. d........... Trečlad. uždaryta

.'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllillllllllllllllllllliu
IArtesian Restaurant

2432 West 63rd Street (63rd & Artesian)

I

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
• Pinigą taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas 4’4% išmokamas du kart per metus už

visas taupymo sąskaitas.

sxYim_T ■|Iffi 4- 4

PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokėjimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO, ILL. 60608 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday. Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President llllllllllllllllimillllllllllUIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiimil.lllHIIIIIIIIIIIIIIIIK

• Skanūs valgiai
• Geras patarnavimas

• Puiki atmosfera

PIETŪS
$1.65 & $2.25

a

e
JOKIO LAUKIMO — GREITAS PATARNAVIMAS

TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ.

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

šeštadieniais iki 5 valandos ryto



KULTŪRINE 

KRONIKA
• Šiemetinis “Draugo” roma

no konkurso laimėtojas rašyto
jas Pranas Naujokaitis pagerb
tas amerikiečių firmos, kurioj 
jis dirba, laikraštyje. Pfizer fir
mos dvisavaitinis laikraštis 
“Pulse”, leidžiamas 10,000 ti
ražu, š. m. vasario 9 d. laidoje 
plačiai paminėjo šį Pr. Naujo-1 
kaičio literatūrinį laimėjimą, ap
rašydamas autoriaus gyvenimo 
ir kūrybos kelią, o taipgi pami-j 
nedarnas kasmetinį “Draugo” | 
romanų konkursą. Straipsnis 
iliustruotas trimis Pr. Naujo
kaičio nuotraukomis. Pr. Nau
jokaitį taipgi ta pačia proga 
savo biuletenyje gruodžio 27 d. 
atžymėjo Pfizer firmos Clifton 
skyrius, kuriame mūsų rašyto
jas kaip tik dirba.

Dail. Bronė Jameikienė, kurios darbų nuotraukos bus pademonstruo
tos skaidrėmis vasario 26 d., 3 vai. popiet Lietuvių foto archyvo ati
daryme, Jaunimo centre, Chicagoje. (Lietuvių foto archyvas)

ŠAULIŲ SĄJUNGA DRAUGAS, šeštadienis, 1967 m. vasario mėn. 18 d. 7

• Lietuvių foto archyvo ati
darymo metu bus rodomi spal
voti paveikslai (skaidrės) dail. 
A. Valeškos, Br. Jameikienės 
ir J. Daugvilos naujųjų kūrinių. 
Skaidres rodys A. Kezys, SJ, o 
savo aiškinamuoju žodžiu jas

Vilniuje rašoma apie prof. R. Viskanto ir dr. A. Kudirkos 
mokslinius darbus

Vilniuje leidžiamo “Mokslo ir 
Technikos" žurnalo 1966 m. 12- 
me numeryje yra paskelbtas 
Algirdo Žukausko straipsnis, 

palydės dail. A. Kurauskas. Lie-1 vardu “SUSITIKIMAI TARP- 
tuvių foto archyvo oficialus ati- TAUTINĖJE KONFERENCI- 
darymas bus vasario 26 d. (sek- ĮJOJĘ. Užsienio lietuvių moksli- 
madienį) 3 vai. popiet Jaunimo 1 ninku darbai”. Skaitytojams pa-
centre, Chicagoje.

• Poezijos vakaras, rengia
mas lietuvių jūrų skautijos 
Korp! Gintaro, Chicagoj įvyks 
vasario 25 d. (šeštadienį) 8 vai. 
30 min. vak. Baleto mokyklos 
patalpose, 2515 W. 69 St. Sa
vo eilėraščius skaitys IJūnė Su
tema, Danguolė šukelytė ir Jur
gis Blekaitis. Vlado šlaito poe
ziją vakare skaitys aktorius Le
onas Barauskas.

• Jurgio Baltrušaičio poezija 
vokiškai. Jurgio Baltrušaičio 
poezijos rinkinį GESAMMELTE 
GEDICHTE vokiečių kalba ruo
šiasi išleisti Fink leidykla Muen- 
chene. Leidinį redaguoja prof. 
Tšiževskią palaikydamas ryšius 
su Paryžiuje gyvenančiu poeto 
sūnumi, j rinkinį planuojama 
įtraukti lietuvių ir rusų kalba 
parašyti Jurgio Baltrušaičio ei
lėraščiai.

• Archeologija atidengia Šv. 
Rašte minimus faktus. Austri
jos mokslininkų ekspedicija 
Egipte, darydama kasinėjimus 
Nilo deltoje, prie Khatana, su
rado įvairių ginklų ir keramikos,

pasakota apie jaunų Amerikos 
lietuvių mokslininkų — prof. 
Raimondo Viskantos ir dr. Al
vydo Kudirkos — mokslinius 
darbus.

Dr. Alg.'rdas Žukauskas, fi
zikas. yra vilniškės Mokslų aka
demijos viceprezidentas (tą vie
tą užėmęs, pasitraukus J. Žmgž 
dai). Praeitą rugpiūčio mėnesį 
jis, kaip rusų mokslininkų de
legacijos narys, dalyvavo Chi
cagoj vykusioj tarptautinėj 
konferencijoj, skirtoj šilumos 
mainų klausimams. Straipsnyje 
A. Žukauskas rašo, kad tarp

liudijančių, kad 1700—1500 me
tais prieš Kristų Egipte gyven
ta ateivių iš Kanaano. Tai pa
tvirtina švento Rašto pasakoji
mą apie patriarcho Jokūbo at
vykimą j Egiptą jo sūnaus Juo
zapo valdymo laikais.

— Švedijos mieste Karr įkur
ta pirmasis tėvų benediktinų 
vienuolynas, kuriam namus ir 
žemę padovanojo Švedijos gra
fas Bielke, priklausantis senai 
katalikų šeimai.

konferencijoj dalyvavusių ame
rikiečių mokslininkų jisai susi
tikęs ir keletą lietuvių, jų tar
pe prof. R. Viskantą ir dr. A. 
Kudirką, dirbančius maždaug 
toje pačioje mokslo srityje, ku
rion gilinasi ir atitinkamos 
mokslinės įstaigos Kaune. 
Straipsnyje pateikiama trumpa 
R. Viskantos ir A. Kudirkos pa
skelbtųjų mokslinių darbų tu
rinio apžvalgą ir tų darbų są
rašas su nurodymais, kada ir 

į kur jie buvo atspausdinti (26 
R. Viskantos ir 4 A. Kudirkos 
darbai).

A. Žukauskas pažymėjo, kad 
R. Viskanta yra profesorius 
Purdue universitete (pabrėžė, 
kad “gerai kalba lietuviškai, 
skaito mūsų mokslinę spau
dą”), kad A. Kudirka dabar dir
ba General Electric mokslinėse 
laboratorijose Californijoj, o ap
žvalgos išvadoje pareiškė, kad 
“Visi prof. R. Viskantos ir dr. 
A. Kudirkos darbai yra aktu- 

i alūs, reikalingi šių dienų tech
nikai ir sudaro svarbų indėlį 
mokslinėje literatūroje šilumos 
mainų klausimais”.

A. Žukauskas mano, kad Lie
tuvoj su tais darbais susipažinti 
būsią naudinga ne tik moksli
ninkams, bet ir atitinkamose 
srityse dirbantiems inžinieriams. 
Todėl minimieji darbai, berods, 
verčiami į lietuvių (ar rusų?) 

'kalbą. (E.)

(Atkelta iš 2 psl.)♦ • 
vimas prasidėjo 1918 m., o 1919 
m. jau veikė “Liuosybės sargai” 
(vėliau pasivadinę “Lietuvos 
laisvės sargais”), 1919 m. Chi
cagoje susiorganizavo “Ameri
kos lietuvių kareivių susivieni
jimas”, buvo organizuojama 
“Amerikos lietuvių brigada”. 
Šiomis organizacijomis susido
mėjimas ir jų užfiksavimas lei
dinyje būtų buvęs labai mielas 
jų buvusiems nariams ir nau
dingas mums visiems ir svar
bus istorijai.

O tačiau...

Redakcija ir rašiusieji atsi
minimus nusipelnė didelio dė
kingumo ir pagarbos. Aukščiau 
suminėtų pastabų nereikia pri
imti kaip noro sumažinti pelny
tai garbei. Čia tik norėta at
kreipti dėmesį į pasitaikančius 
mažus trūkumus. Mes visi ži
nome, kad tik tas neklysta, kas 
nieko nedaro.

Knyga šaulių su malonumu 
turėtų būti skaitoma, nes joje 
dažnas ras ir savo jaunystės en
tuziazmą. Joje ras įdomių daly
kų ir istorijos mėgėjas, ypač 

j bendresnio pobūdžio straipsniuo- 
' se. Labai įdomūs Aleksandro 
Marcinkevičiaus - Mantauto at
siminimai apie šaulių sąjungos 
dalyvavimą Klaipėdos sukilime 
(316—357 psl.). Jie tuo įdomūs, 
kad Mantauto atsiminimai pi

nami su prof. V. Krėvės atsi
minimais, kuriuos Krėvės žmo
na. po jo mirties, Mantautui 
įdavė. Šiuos atsiminimus, norin
čiam susipažinti su Klaipėdos 
atvadavimu, būtinai reiktų per
skaityti. Mantautas buvo Šau
lių sąjungos atstovu prie Vyr. 
Mažosios Lietuvos gelbėjimo ko
miteto, tad lauktini ir jo platūs 
atsiminimai, kurių čia tik mažą

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIU VIZITINIU KORTELIU, 

kreipkitės į "Draugą", kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina

Tel. — LU 5-9500

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street, Chicago, III.

60629

M O V I N G 
A. VILIMAS
Apdraustas perkraustymas 

(vairių atstumų 
8415 So. Lituanica Avenue 

Tel. FRontier 6-1882

LEO'S SINCLAIR SERVICE
5759 So. Western Avenue

LEONAS FRANCKUS. Sav. 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-ups ir Motorų Remontas 
Kampas 58th Street 

Telefonas — PRospect 8 - 9533

e riDPi i it nr w * radio (lietuviai)■ I «v. Sav. DAN LIUTIKAS 
NAUJŲ PARDAVIMAS — VARTOJAMŲ TAISYMAS 

GREITAS patai navlma* — GARANTIJA — KREDITAS. 
2412 M EST 71st ST, CHICAGO, ILL. 60629. TEL. — 471-2446

■ -----------------------------

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANAS Į USSR

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS
FIRMOS

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

SKIP'S Self Service
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

(LJCENSED by Vnešpoeyltorg)

VYRIAUSIA IŠTAIGA

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

LIOUOR STORE
5515 SO. D AMEN AVĖ. ALL PHOAES WA 5-8202

FEBRUARY - VASARIO MEN. 16, 17, 18 D. D.

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Firma - skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, 
šeštadieniais ir Bekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI:

dalį tesutalpino. Geras priedas 
ir J. Jaškausko atsiminimai 
(317-361 psl.).

Skaitydamas šią knygą, skai
tytojas sužinos, kad pirmoji au
ka, kovojant su bolševikais, bu- 
v(o Aleksandras Vainauskas, žu
vęs 1919. I. 16 prie Rimkūnų 
dv„ Joniškėlio apskr. (103—105 
psl.), sužinos, kad peoviakų su
kilimo metu prie vienos valdi-

i nės įstaigos stovėjęs sargyboje 
ir kun. M. Krupavičius, turintis 
tikrai vertų užrašyti atsimini
mų apie tą momentą. Knygoje 
paberta ir daugiau lig šiol ma
žai kam žinomų įdomybių.

Knygos tekstas atspaustas 
labai gerame popieriuje. Daug 
iliustracijų. Įrišta į kietus ir 
gražius viršelius. Knyga graži 
lentynoje ir maloni rankoje.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Trys Moderniškos Koplyčios: 
4605 • 07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — YArds 7-1741-2 
4330 - 34 South California Avenue 

Telefonas LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

♦ 
♦

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ii kitų papuošimų
2443 West 63rd STREET

Telef. PRospect 8-0633 PRospect 8-0834

PETKUS#*!
TĖVAS IR SŪNUS

IARŲUETTE FUNERAL HOMEMARŲUETTE
TRYS MODERNIOS

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

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOKPLYCIO8
Tel. GR 6-2345 - 6
Tel. TO 3-2108-09

FUNERAL SOME

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO.

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcrest 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

BROOKLYN. N. Y. 
NEW YORK «, N. Y. 
NEVVARK. N. J.
SOUTH RIVER. N. J. 
UT1CA. N. Y.
IARMINGDALE. N. J. 
PHILADELPHIA SS. PA. 
ALLENTOVVN, PA. 
ROCHEKTER S. N. Y. 
LOS ANGELES 4. GAL 
CHICAGO 2S. ILL. 
RAIZTIMORE 81, MD. 
BUFFALO IB, NEW YORK 
DETROIT IS. MICH. 
HARTFORD S, CONN 
1FRRFY CITV N J 

BYRACl'HE. N. Y. 1MO4 
rl.EVT.LANtl 14 OHIO 
rTAMTHAMCK MICH 
SO. BOSTON, MASS 
TREMTOM l<» NEW JERMEY 
RAHU'AY, N. J.

1580 BEDFORD AVĖ. 
18 SECOND AVENUE
814 MARKET STREET 
48 WIHTEHFAD AVENUE 
SOS BLEECKER STREET 
FREEWOOD ACRES
881 W. GIRARD AVENUE 
120 T1IZJHMAN STREET 
558 HCDSON AVENUE
107 SO. VF.RMONT AVENUE 
1211 NO. ASHIAND AVENUE 
1800 FLEET STREET
701 FILLMORE AVENUE 
11001 JOS CAMPAU AVENUE 
843-47 ALBANY AVENUE 
MM G ROVĖ STRF.FT 
llj MARTELI,! S STREET 
1028 Kl NIIAVORTH AVENUE 
11888 !O« CSMPAt AVF.NU4
»9« W. RROADAVAY 
1157 IHtrz AVENUE
717 W. GRANU AVĖ.

IN 7-848*
OR 4-1540
MI 2-2458
CL 7-8320
RE 1-7478

PO 8-4307
HE &-I85I 

332-2*42
DU 3-8330
HU 4-1818
DI 1-4140
TV 5-0700
TO 8-0888
CH 7-A1S4
HE 5-8388 

475-8748
PR l-OSS*
TO 8 -18*0
AN 8-1110
F.N 1 0808

381.8*87

Al GS BURGĖK Bavarian Flavor BEER
Case of 24—12 oz. Throu away bottles Case SA

MEKTERBRAND V.S.O.P. GERMAN
IMPORTED BRANDY Fifth $4.89

BISQLTT 3 STAR COGNAC Fifth $5-29
MONNET V.VL IMPORTED

COGNAC Fifth $4-59
GRA1N ALCOHOL 190 Proof UKP. Fifth $4.89
CINZANO Imported Dry or Sweet

VEBMOUTH 33 oz. bottle $1-89
CANADIAN EIGHT 8 Yr. old Imported

CANADIAN WHISKY 86.8 Proof Fifth $3*98
DE MULLER’S Imported Spanish Burgundy,

Reisling, Sauterne or Chablis Fifth 98 c-
KRUSKOVAC Imported Pear Liųueur Fifth $4.19
CUSENIER IMPORTED BLACKBERRY, CHERRY

or APRIOOT IJQUEIK Fifth $3-49

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. TeL YArds 7-840i

POVILAS J. RIDIKAS
3354 8. HALSTED STREET TeL YArda 7-1911

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

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

VASAITIS— BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ. CICERO, ILL. Tel. OLyrnpic 2-1003

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus

7909 STATĖ RD- 0AKLAWN ILL. TEL. 636-2320

Perskaitę Dranga, duokite kitiems pasiskaityti.
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Leidžia šiaurės Amerikos Lietuvių Studentų Sąjunga
Redaguoja L.S.S. Centro valdyba. Rankraščius siųsti šiuo adresu: 
“Akademinės Prošvaistės”, 4545 W. 63rd St., Chicago, IU. 60629. 
“Akademinės Prošvaistės” išeina kiekvieno mėnesio trečiąjį šeštadienį.

EFEKTYVI PRIEMONE VERTINGAM 
TIKSLUI

Šiandienį žmogų, neaiškųjį 
žmogų sociologas Vytautas Ka
volis yra apibūdinęs kaip žmo
gų be krašto, be tradicijos ir be 
tikėjimo. Kai kuriose situacijo
se ši tuštuma yra nenuneigia
mai realus faktas, pagrindinė ir 
nebeišskaidoma tikrovė; kitose 
situacijose esminę būties tuštu
mų, t. y. galutinio tikslo bei 
prasmės žlugimą dabartinis 
žmogus iliuzijos dėka mato ten, 
kur neaiškumo tėra tik priemo
nių srityje. Smarkiu tempu 
vykstančią aplinkos transforma
ciją (mūsų, bėglių, atveju dar 
gerokai paaštrintą europietinės 
aplinkos pakeitimu amerikine) 
žmogus išgyvena, apimtas tam 
tikro siaubo, kurio įtakoje inst
rumentinis netikrumas lengvai 
pasirodo lyg tai egzistenciniu 
netikrumu.

Atrodo, kad dažno lietuvių 
jaunuolio pasimetimą teisingiau 
šitaip analizuoti, o ne ieškoti 
esmingesnės, galutinesnės tuš

suomenės domėjimąsi, kaip pvz. 
Lituanus žurnalas. Bet bent 
toks Lituanus yra potencialiai 
viena veiksmingiausių Lietuvos 
bylos garsinimo priemonių. Ne
reikia nė sakyti, jog reguliariai 
išeinantis, profesionalinio lygio 
straipsniais užpildytas žurnalas, 
platinamas svarbiausių pasau
lio mokslinių ir politinių insti
tucijų bei asmenybių tarpe ga
li labai reikšmingu įnašu prisi
dėti prie mūsų kraštui laisvės 
iškovojimo.

Tačiau mūsų Lituanus nei re
guliariai išeina, nei visuomet 
talpina pageidautino lygio 
straipsnius. Finansiškai jis vos 
išsiverčia, ir tai yra, gal būt, 
pats betarpiškiausias jo nesėk
mių šaltinis: juk neturint jokio 
kapitalo, praktiškai neįmanoma 
patenkinti kokybės ir kiekybes 
reikalavimus sykiu (geros me
džiagos rankiojimas reiškia nu
merių vėlinimąsi ir jų retėjimą; 
reguliarumo laikymasis reiškia

Vida Krištolaitytė Figūra gamtovaizdyje (aliejus).

tumos. Turiu čia galvoj masiš
kai paplitusį netikėjimą galimy
be atsiekti ką nors stambesnio 
Lietuvos laisvinimo kelyje ir 
aplamai defetistines pažiūras j 
Lietuvos ateitį. Dėl įvairių prie
žasčių atsiradęs priemonių ne
matymas šiuo atveju tampa — 
be pateisinimo — abejone tiks
lu bei tikslo prasme. Kad šita 
abejonė neprincipinė ir negili 
(ir todėl nepateisinama), liudi
ja tas faktas, jog, atsiradus nau
joms idėjoms priemonių srityje, 
tuoj spontaniškai kyla nemeluo
tas entuziazmas (plg. Lapkr. 13 
demonstraciją, Jaunimo kongre
są), kurio nesitikėtum iš galu
tinai viltį ir tikėjimą praradusių 
žmonių. Todėl gerai pažįstami 
mūsų jaunimo netikėjimo pa
reiškimai ir bendras nusivyli
mas lietuviškais reikalais ne vie
no studento atveju tėra, gal 
būt, tik užsimaskavimas ir po
zavimas amžiaus žyme, noras 
atrodyti oresniais savo pačių 
akyse, būti autentiškesniais sa
vo epochos žmonėmis. Tai, kas 
šia poza dengiama, neretai tėra 
tik pasimetimas instrumentinėj 
plotmėj, iššauktas įvairių įran
kių valdytojų (Alto, Vliko, Los 
Angeles rezoliucininkų, New 
Yorko demonstrantų, birčįnin- 
kų, santykininkų ir t. t.) gau
sos ir jų kiek chaotišku tarpu
savio lenktyniavimu.

Dėl šio pasimetimo užmarštin 
patenka priemonės, kurioms iš 
prigimties sunkiau sukelti vi-

pažangos ir šviežumo stoką tei
kiamojoj medžiagoj).

Nežiūrint šių sunkumų, kiek
vienas Lituanus numeris net ir 
praeityje darydavo visai neat- 
kištinio spaudinio įspūdį ir lie
tuviškąjį antikomunizmą atsto
vaudavo žymiai atsakingiau ir 
kultūringiau, negu visokių bir- 
čininkų ir kitų panašių radika
lų geltonąja spauda atsiduodan
tys sąsiuviniai.

Tačiau to, kas lig šiol atsiek
ta, visai neužtenka. Žurnalo 
ateities planuose turėtų būti už
mojis į bendradarbius kviestis 
ir amerikiečių politinių bei so
cialinių mokslų specialistus — 
ne su tikslu svetimiems leisti 
pasakyti tai, ką ir mes patys 
nuolatos kartojame, bet su tiks
lu į Lituanus puslapius įvesti 
plačią ir rimtą polemiką Lietu
vos, Rytų Europos valstybių ir 
komunizmo klausimais.

Tačiau šio ar panašaus tiks
lo jokiu būdu negalima atsiekti, 
turint tik tokią finansinę para
mą, kokią šiuo metu visuomenė 
žurnalui teikia. Ir čia kaltinti 
tenka ne vyresniąją kartą, ku
ri didesnėmis ar mažesnėmis 
aukomis žurnalą pastoviai re

mia nuo pat jo įsikūrimo, bet 
viduriniąją ir jaunesniąją, čia 
mokslus baigusią ir jau stam
biau uždarbiauti pradėjusią kar
tą, iš kurios vos keli skatikai 
nubyra šiam, taip svarbiam rei
kalui.

Šį mėnesį yra paskelbtas Li-

Vida Krištolaitytė “Santa Monica" (aliejus).. Nuotr. G. Naujokaičio

bėras ir t. t. Stambi visuome
nės parama aukų formoje todėl i 
įgyja esminės reikšmės — be i 
jos žurnalas negali išsilaikyti, i

Baigiant nereikia užmiišti,1 
kad Lituanus yra Studentų są-; 
jungos vaikas. Dėl šios aplinky- i 
bės Sąjunga už jį neša didelę 

atsakomybę. LSS

pivyzdingai remia žurnalą; ar 
pavienis studentas dėl to turi 
t.isę pagailėti net vieno dolerio?

M. Dr.

redakcijai galimybę prasmingai 
svarstyti ambicingesnius turinio i 
pagerinimo pasiūlymus.

tuanus vajus, ir Studentų są
jungos pastangomis renkamos 
aukos jos ruošiamuose Vasario 
16 minėjimuose ir kitais būdais, 
šiais metais nebus masiškai 
siuntinėjami vokai paskiriems 
asmenims, bet už tai kiekvienas 
raginamas savo iniciatyva pa
siųsti kad ir našlės skatiką. Au- lt’ -s'oginę 
kos siųstlrios šiuo adtesu: Li-■ Centro valdyba, kiek galėdama, 
tuanus Foundation, Ine., P. O. 
Box 9318, Chicago, Illinois 
60690. Gausesnė piniginė para
ma ne tik įgalins Lituanus žur
nalą išeiti reguliariai bei paten
kinti minimalinius kokybės rei
kalavimus.'bet taip pat sute ks Lietuviškos knygos vokiečių 
rn/ioiznnoi rro iimirno nvocinimn-ni

I.ass die Traenen in Moskau. 
Lietuvė Barbora Armonienė, Si
biro tremtinė,: perėjusi sovietinį 

I koncentracijos stovyklų kelią, 
.. I po 1959 m. amnestijos grįžusi 

' į Lietuvą, 1960 m. pasiekusi 
'Ameriką, parašė knygą “Palik 
ašaras Maskvoje”. Lietuvių vi
suomenėje knyga rado gerą at
garsį.

Šiuo metu vokiečių leidykla 
“Ehrenwirt Verlag” Muenchene 
išleido tą knygą vokiečių kalba 
“Lass die Traenen in Moskau”. 
Iš anglų kalbos vertė von Wil- 
helm Hoeck. Knyga 216 pusla- 

, pių, įrišta lininiais viršeliais ir 
gražiu aplanku. Kaina DM 14.- 

į 80. Knygą galima gauti, rašant: 
, Ehrenwirt Verlag, 8 Muenchen 
i 27, Vilshofenstr. 8, W. Germa- 
i ny.
i Grundzuege der Geschichte 
• Ljtauens. Leidykla “Wissen- 

schaftliche Buchgesellschaft” 
Darmstadte išleido Manfred 
Hellmann paruoštą Lietuvos is
toriją vokiečių kalba, pavadin
tą “Grundzuege de Geschichte 
Litauens”. Knyga turi 179 pus
lapius ir du žemėlapius. Patar
tina ir mūsų tautiečiams, vokiš
kai kalbantiems, šią knygą įsi
gyti. Ji gali padėti ir kitus sve
timtaučius supažindinti su mū
sų tautos ir valstybės istorija. 
Knygos kaina, įskaitant ir per
siuntimo išlaidas DM 8.

Šiais laikais, kai vienašališka 
probolševikinę propaganda yra 
žasčių atsiradęs priemonių ne- 
pius, joks tėvynę mylintis lietu-! į Lietuvą, 1960 m. pasiekusi 
vis negali pagailėti paramos pa
žeistą teisingumą skelbiančiam 
žodžiui. Kad Lituanus šį savo 
uždavinį atlieka, liudija jau ir
tas mažai pastebėtas faktas, 
jog per 10 gyvavimo metų žur
nalas savo puslapiuose, yra su
kaupęs daugiau ir geriau do
kumentuotos medžiagos apie 
Lietuvos padėtį karo bei poka
rio metais, negu bet kokia kita 
žurnalų serija ar leidinys lais
vajame pasaulyje. Tiek savo 
gausiais studijiniais straipsniais, 
tiek ypatingai ryšium su jais 
pateiktaisiais bibliografiniais nu 
rodymais žurnalas yra pirminis 
šaltinis tolimesnėms to laikotar
pio studijoms. Tačiau šio užda
vinio Lituanus negalės toliau 
vykdyti (nekalbant jau apie 
vardo bei prestižo įsigijimą 
amerikiečių tarpe), jei kiekvie
no numerio išleidimas reiškia 
didesnę ar mažesnę krizę. Kaip 
žinia, žurnalas jokiu būdu nepa
jėgia išsilaikyti vien tik iš su
renkamų prenumeratų, nes juk 
daugumos egzempliorių yra siun 
čiama dovanai universitetams, 
knygynams, politinėms institu
cijoms bei įtakingoms asmeny-

Nuotr. Ged. Naujokaičio

Chicagos studentai vieningai
minėjo Vasario 16

Sekmadienį, vasario 12 dieną, 
nežiūrint šalto oro ir snieguo
tų bei slidžių Chicagos gatvių, 
suvažiavo lietuvių visuomenė į 

j Siaurės Amerikos L. S. S. Chi- 
jeagos skyriaus ruoštą Vasario 
16 dienos minėjimą, Jaunimo 
centre. Dalyvių tarpe galėjai pa
stebėti pradžios mokyklos mo
kinį ir žilą senelį; Lietuvoj 
mokslus baigusį ar jau čia moks 
lo laipsnį įsigijusį, na, ir dau
gumoj studentus, kurių buvo 
net iš kitų Amerikos miestų. Jie 
visi čia suėjo ir suvažiavo pa
minėti Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo 49 metų sukaktį.

Ta proga, Tėvų jėzuitų kop
lyčioje 11 v. r. buvo atnašautos 
šv. mišios, kurių metu pritaikytą 
pamokslą pasakė tėvas Rorevi- 
čius, SJ, primindamas lietuvių 
studentų darbus bei kovas dėl 
savo krašto laisvės.

Po pamaldų visi susirinko į 
Jaunimo centro didžiąją salę, 
kur Studentų sąjungos Chicagos 
skyriaus pirmininkas Jonas Šal
čius trumpu žodžiu atidarė mi
nėjimą. Buvo malonu stebėti 
įnešamas mūsų studentų įvai
rių korporacijų (ateitininkų, 
akademikų skautų ir neolitua- 
nų) vėliavas, kurias susirinku
sieji pagerbė atsistojimu. Vė
liavoms išsirikiavus scenoje, bu
vo sugiedoti JAV ir Lietuvos 
himnai. Po to tėvas Borevičius, 
SJ, sukalbėjo jautrią, šiam mo
mentui pritaikytą invokaciją.

Šiaurės Amerikos LSS Chica
gos skyriaus pirmininkas Jonas 
Šalčius trumpa kalba padėkojo 
susirinkusiems už gausų daly
vavimą. Savo žodyje jis užtikri
no visuomenę, kad Amerikos 
lietuvis studentas neužmiršo tė
vų ir savo krašto Lietuvos, vi
sados kovos už savo tautos iš
laisvinimą, išlaikys jos kalbą, 
kultūrą bei tradicijas.

Perskaityti Nepriklausomybės 
paskelbimo aktą buvo pakvies
ta Viktorija Kašubaitė. Po to 
sekė Lietuvos generalinio kon
sulo dr. P. Daužvardžio kalba. 
Jis išreiškė viltį, kad nenulei- 
džiant rankų ir kovojant, Lietu
va atgaus nepriklausomybę ir 
prisikels laisvam gyvenimui.

Savo kalbos pabaigoje dr. P. 
Daužvardis perskaitė iš JAV 
sekretoriaus D. Rusko ir Illinois 
gubernatoriaus Otto Kernerio 
sveikinimo laiškus, šie abu JAV 
gautus sveikinimo laiškus, šie 
abu JAV politikos vyrai, Vasa
rio 16 dienos proga, savo svei
kinimuose išreiškė Lietuvos 
šviesesnės ateities viltį.

Generaliniam konsului dr. P. 
Daužvardžiui baigus kalbėti, bu
vo išneštos vėliavos, ir inž. J. 
Jurkūnas pradėjo šio minėjimo 
pagrindinę paskaitą. Jis kalbė
jo apie Lietuvos jaunimą, stu
dentiją ir rezistenciją. Paskaito
je nušvietė lietuvių jaunimo re
zistencijos vaidmenį okupacijų 
laikotarpyje ir jo aktyvų ir pil

ną entuziazmo dalyvavimą par
tizanų gretose. Pastebėjo, kad 
mes čia tokių didelių darbų nu
veikti negalime. Tačiau, vienin
gai dirbdami, galime atsiekti di
delių rezultatų ir pagreitinti 
Lietuvos laisvės atgavimą.

Minėjimo meninę dalį prave
dė Kristina Sabaliauskaitė. Su 
savo kūryba — poezija pasiro
dė Danguolė Šukelytė.

Kvartetas: Laima Underytė, 
Elena Bradūnaitė, Juozas Alek- 
siūnas ir Vytautas Nakas, 
akompanuojant M. Motekaičiui, 
padainuodami “Tėviškėlė”, “Li
nelį raunu” ir “Plaukia sau lai
velis”, perkėlė visus valandėlei 
į mums taip brangią tėvynę.

A. Garliausko eilėraščius “Tė
vynės vaizdas” ir “Miškas” skai
tė Uosis Juodvalkis.

Laima ir Viktorija Baėinskai- 
tės, akompanuojant M. Motekai
čiui, sklandžiai sudainavo Gai- 
levičiaus “žvaigždelės” ir "Tė
vynės ilgesys”.

Meninę dalį užbaigė tautinių 
šokių grupė “Grandis", vada- 
vaujama p. Smieliauskienės. šo
kėjai, pašokdami keturius tau
tinius šokius, visus sužavėjo. 
Ypatingą dėmesį į save atkrei
pė klumpakojis, kurį šokėjai at
liko apsiavę klumpėmis. Kiek
vieną šokį įdomiai aptarė Vita
lija Ruibytė.

Nors šiame Vasario 16 dienos 
minėjime dalyvavo įvairios stu
dentų korporacijos, galėjai jaus
ti, kad tai buvo viena šeima — 
lietuvių studentų šeima, kurios 
svarbiausi tikslai — išlikti lie
tuviais ir atlikti savo pareigą 
tėvynei Lietuvai.

Rita Jaraitė

Dail. Vida Krištolaitytė savo tapybos parodoje Neiv Yorke su Pratt Instituto skulptūros departamento 
vedėju Gaivi n Albert. Nuotrauka Ged. Naujokaičio

(Atkelta iš 3 psl.)
*

Stebėjome švedų iškilmingą tautinę šven
tę, švenčiamą pasitinkant ilgiausią vasaros 
dieną. Paprastai ji švenčiama birželio mėn. 
23 d., bet kartais nukeliama į penktadienį, 
kad susidarytų ilgesnis savaitgalis. Tai dar 
iš pagonybės laikų išsilikęs paprotys ir šven
tės dalyviams nešęs laimę, bet dabar jau 
sukrikščionintas, prilygstąs lietuviškoms Jo
ninėms. Šventės išvakarėse pastatomas apie 
70 pėdų aukščio stulpas. Jis apipinamas ber
žų šakelėmis ir vainikais. Stulpo viršuje 
stypso iš medžio išdrožtas raudonskiauturis 
gaidys. Aplink stulpą susirenka jauni ir se
ni kaimo gyevntojai. Visi apsirėdę tautiniais 
rūbais. Moterys rankose laiko beržo šakeles 
ar bijūnų žiedus. Smuikų braukliams suju
dėjus, visi traukia senųjų laikų melodijas. 
Po to prasideda šokiai ratu aplink stulpą.

*
Atvažiuojame į jūros vėjais kvepiantį, 

kanalais ir tiltais išraižytą Goteburgą, ku
ris yra ne tik pajūryje išsimėčiusių vasarvie
čių centras, bet yra didžiausias Švedijos ne
užšąlantis uostas ir laivų statybos centras. 
Tai Švedijos vakariniai vartai. 17 amž. čia 
buvo pakviesti olandai išplanuoti miestą ir 
išvesti jo kanalus. Mieste prie plačių bul
varų jungiasi vienumon senoji ir naujoji 
architektūra. Visur matyti daug pramonės. 
Vienur automobilių, žemės ūkio mašinų, 
spausdinimo presų, kitur lėktuvų motorų, 
foto aparatų įmonės. Uoste didžiulis pa
minklas Pirmo pasaulinio karo aukoms — 
nuskendusiems jūrininkąms. Virš aukšto 
bokšto — paminklo simbolinė jūrininko žmo
nos statula žiūri į jūrą, laukia savo vyrų lai
vų pargrįžtant.

Pati įdomiausia Goteborgo vieta — Gota 
aikštė, kurios viduryje jūros dievas Posei
donas (Carl Milles skulptūra) stovi vandens 
čiurkšlių srovėse. Ir čia apie fontaną susi
rinkę šių dienų bytnikai. Prie aikštės dar

stovi miesto teatro rūmai, koncertų salė ir 
meno muziejus. Meno muziejuje gausu Skan
dinavijos menininkų drobių, bet yra ir už
sieninių garsių vardų. Goteborge kultūrinis 
gyvenimas labai gyvas. Veikia opera. Gerai 
atsiliepiama ir apie miesto simfoninį or
kestrą.

* ;
Goteborgo uoste žengiau paskutinius 

žingsnius Švedijos žemėje. Iš čia grakščioji 
“Princesė Desiree” tik prieš metus gavusi 
jūros krikštą, žuvėdroms ją lydint, sutalpi
nusi kelis šimtus keleivių, savo galinga krū
tine, aukštai iškėlusi auksiniu kryžium pa
ženklintą mėlyną vėliavą, skynė kelią per 
Kattegato sąsiaurio bangas į Danijos Fre- 
derikshavną. O iš ten, keliaujant per pasakų 
rašytojo Anderseno tėvynę, susipynė naujų 
įspūdžių vaivorykštės. Bet apie tai jau ki
tą kartą.

Pabaiga

Gota aikštės fontanas.
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