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Svarstymai apie praeitį, dabartį ir ateitį, j ubiliejinius metus baigiant
Laisvė ir vergija, tie žmogaus
žemiškąjį gyvenimą lemiantieji
veiksniai, daugelį amžių buvo ne
atskiriami lietuvių tautos istori
jos palydovai*). Laisvės išsau
gojimas vertė lietuvius kurti savo
valstybinę organizaciją jau žilo
je senovėje, stiprinti ją ir išves
ti į tuometinės Europos didžių
jų valstybių tarpą. Vėliau atėjo
Lietuvos nykimo laikotarpis, pa
sibaigęs caristinės Rusijos lietu
vių tautai primesta 123 metų ver
gija, paskui vėl trumpas laisvės
periodas ir vėl vergija. Kaip kiek
vienas laisvės periodas kuria
žmogui, o tuo pačiu ir tautai,
laimingą gyvenimą ir rūpinasi
jos gerove, taip vergijos laikotar
pis pasireiškia žmogaus išnaudo
jimu, jo skurdinimu, o dažnu at
veju ir naikinimu. Laisvėje gy
venanti lietusių tauta buvo tapu
si didele ir galinga valstybe, ta
čiau šimtą dvidešimt trejus me
tus praleidusi vergijoje, iš jos pri
sikėlė jau kaip maža, vos kva
pą atgaunanti, tauta, ir vos po
rai dešimtmečių laisvai pagyven
tų metų praėjus, dar neatsigavu
si iš pirmosios vergijos, Lietuva
vėl buvo įrakinta į dar kietesnius
ir žiauresnius nelaisvės pančius,
kuriuos sutraukyti jokių galimy
bių bent artimoje ateityje dar vis
nematyti.

BRONIUS NAINYS

sovietų piliečio gyvenimą, bet ir
dvasiniai sunaikinti kaip tautą,
kad lengvai galėtų ją sulydyti ru
sų imperijos asimiliacijos katile
Todėl lietuviai, norėdami atgaut
laisvę ir už tai kovodami, turi
taip pat kietai kovoti ir prieš dva
sinį savo tautos sunaikinimą, tai
yra kovoti už išsilaikymą ir iš
likimą, kaip atskira, savaiminga
tauta.
Tuos abu uždavinius, atrodo,
ir laikome pagrindiniais šios epo
chos lietuvių tautos uždaviniais
ir juos abu stengiamės vykdyti.
50-ties metų jubiliejų nuo nepri
klausomybės atgavimo minint ir
tame laikotarpyje išgyvenus jau
dvidešimt aštuonerius antrosios
vergijos metus, būtų prasminga
bent stambmenose pažvelgti į
laisvės kovos ir išlikimo proble
mų sprendimą, kartu mėginant
vertinti ir pasiektus rezultatus.
Antroji vergija lietuvių tautą
išskyrė į dvi dalis: didžiąją jos
dalį, palikusią vergijos jungą neš
ti krašte, ir labai negausią, į lais

Vergijos akivaizdoje
Niekas niekada nenorėjo gy
venti vergijoj, ir, jon patekę, vi
si visuomet norėjo iš jos išsiva
duoti. Laisvės trokšta ir lietuvių
tauta ir už laisvės atgavimą kie
tai ir neatlaidžiai kovoja. Daug
amžių ji narsiai gynėsi, kad prie
šai jos nepavergtų, o nelaisvės
jungą nešdama, vis ieškojo progų
juo nusikratyti, kartais net gink
lu sukildama kovoti prieš paver
gėją. Tačiau nelaisvėn patekusi
tauta susiduria ne vien tik su
laisvės kovos, jos troškulio ir iš
vergijos išsivadavimo problemo
mis. Kartu su vergija žmogui yra atnešama visa eilė kitų blogy
bių. Pirmiausia, tai pvergėjo no
ras pavergtojo sąskaiton pratur
tėti ir susikurti sau geresnį eko
nominį gyvenimą paverčia paver
gtąjį fizinio išnaudojimo objek
tu. Pavergėjas visuomet siekia pa
vergtąjį sau pasilaikyti, todėl sie
kia ir jo dvasinio sunaikinimo,
stengdamasis išrauti iš jo svaitas ir jam būdingas dvasines sa
vybes, kad tautiniai jį sužlug
džius, būtų galima integruoti į
pavergtojo tautos eiles.
Dabartinė vergija kaip tik ir
siekia Lietuvą ne tik išnaudoti
fizine prasme, kad jos dabro vai
siais galėtų gerinti nuskurdusio

JAV LB Centro valdybos pirm.
Bronius Nainys.

Nuotr. Vyt. R. Račkausko

vą pasaulį pasitraukusią, išeivi
ją. Tauta ir jos išeivija liko gy
venti labai skirtingose sąlygose,
todėl ir pagrindinių uždavinių
vykdymą lėmė labai skirtingi
metodai. Labai sunku ir rizikin
ga būtų mums, išeivio akimis žiū
rint ir labai ribotas informacijas
turint, bandyti aptarti tautos per
28 vergijos metus nueitą kelią ir
atliktus darbus laisvės kovos ir iš
*) Paskaita, skabyta gruodžio 8 likimo frontuose, todėl nuo to ap
d. Detroite, Lietuvos nepriklauso tarimo kol kas susilaikykime. Ri
mybės atkūrimo 50 metų sukakties bosimės išeivijos vaidmens ap
baigiamajam minėjime.
tarimu, nes nuo jo realizavimo
ir įvertinimo priklausys ateities
posūkiai.

Šiame numery:
Lietuvių, estų ir latvių moksli
ninkų sąjunga.
Ant naujo laikotarpio slenksčio.
Dar keli prisiminimai apie Vik
torą Dneiką.
Muzikinė^ kelionės užrašai.
Marikes Kvietkauska'Cs eilėraA.čiai.
Tikrinių vardų rašymo painiava
Lietuvoje.
Šviesus ir naujas užmojis.
500 metų pirmam Lietuvos
teisynui.
Lietuvybės švyturys.

Motery gyvenimas.

vaidmenį vietos ir laiko atžvilgiu
iki šiol reikėtų skirti bent į du
ryškius periodus ir per daug ne
protestuoti, jeigu kas įžiūrėtų
jau beprasdedantį išsivystyti tre
čią. Pirmasis periodas būtų sto
vyklinis periodas, kai dauguma
karo išblokštų išeivių gyveno
Europoje daugeliu požiūrių ne
tikrą laikotarpį. Nepažinome ge
rai tada savo dabarties, negalė
jom numatyti ateities, iš viso ne
susigaudėme, kas su mumis bu
vo atsitikę, ir penkmetį pralei
dome vis kažko laukdami ir nie
kam tvirtai nesiryždami. O tuo
metu tautos kamienas krašte ir
gi pergyveno pirmąjį savo grum
tynių su okupantu periodą. Ta
čiau jis kietai kovojo nepaprastu
heroizmu persunktą kovą ir, gal
būt, ne kartą mumis nusivylė,
kad mes nė truputėliu nesugebė
jome jam padėti. O mes tuo lai
ku ištisais pulkais šokome len
ciūgėlius, dainavome, bastėmės
be tikslo iš vienos vietos į kitą,
kūrėme seimus, vyriausybes, nepasidalinom kompetencijomis ir
jokio rimto politinio darbo suor
ganizuoti nepajėgėme. O ar ne
mūsų pareiga buvo sudaryti stip
rų ryšį su kovojančia Lietuva,
ir, nesitenkinant tik atskirais at
vejais prasiveržusių į vakarus par
tizanų informacijų nuotrupomis,
rinkti žinias ir nuogais faktais in
formuoti pasaulį, kad jis bent ži
notų, kas ten Lietuvoje iš tikrų
jų vyksta, jeigu jau dėl politinės
situacijos ir nebuvo įmanoma iš
reikalauti kovojančiai tautai rim
tesnės pagalbos. O kiek tada lai
ko turėjome? Nors ir skurdžiai,
tačiau daugiau kaip 6 metus mus
įvairios organizacijos maitino ir
laikė po stogu, o mūsų daugu
ma to laiko kaip reikiant nesunaudojom. Bet ir tų metų rė
muose kai kuo galime ir pasigir
ti. Gyvendami stovykose, galėjo
me ir organizavome savas mokyk
las, kur lietuvių tautos dvasioje
ir lietuvių mokamąja kalba mū
sų jaunimas galėjo mokytis ir
baigti pradžios ir vidurinius mo
kslus. To darbo vaisiais šiandim
naudojamės visoj pilnumoj, nes
Vokietijos stovyklų gimnazistai,
studentai dabar vadovauja išei
vijos politinei ir kultūrinei veik
lai. Kitu dideliu atsiekimu rei
kia laikyti Lietuvių Bendruome...........

LIETUVIŲ, ESTŲ IR LATVIŲ
MOKSLININKŲ SĄJUNGA
Pirmas platesnio masto lie
tuvių, latvių ir estų mokslinin
kų suvažiavimas, Baltijos kraš
tų studijų dienos, įvykusios
Marylando universitete, yra
Vienas iš šviesesnių mūsų išei
vijos laimėjimų.

Ateina žiema...

Nuotr. Uosioo Juodvalkioo

. ... .
nės įkūrimą, nes jos reikšme ir
reikalingumu šiandien nebegali
abejoti nei pats skeptiškiausias
lietuvis. Prie to dar pridėjus kul
tūrinius laimėjimus literatūroje,
muzikoje, dailėje, moksle ir kito
kios rūšies menuose, gausime pil
ną mūsų stovyklinio periodo me
tu susikrauto kraičio vaizdą. Tie
sa, dėl labai mums palankios ge
to aplinkumos mes beveik nenutautėjome ir per daug mūsų ne
nubyrėjo, bet tai jau daugiau pa
lankių sąlygų, o ne mūsų pas
tangų vaisius.

Kai vidinė jėga dar buvo
neatvėsusi
Antruoju periodu reikia laiky
ti postovyklinį gyvenimą, prasi
dėjusį apie 1950-tuosius metus,
kada didžioji emigracijos banga
jau buvo savo odisėjas pabaigusi
ir pradėjusi kurti pastovų, sėslų
gyvenimą. Veiklos sąlygos pakito,
nes nebebuvo kam duoti nors ir
skurdaus duonos kąsnio ir pa
tiems teko rūpintis pastoge. Di

džiausią dalį laiko kiekvienas tu
rėjo praleisti savo ir savo šeimos
pragyvenimui užtikrinti, o tėvy
nės laisvės ir išlikimo reikalams
liko tik nuo poilsio valandų va
giamas laikas, susidedąs iš kelių
savaitės vakarų ir savaitgalių.
Tačiau iš karto lyg viso to ne
pajutome. Kažkokia vidujinė jė
ga mus nuolat stūmė į susirin
kimų sales, į Vasario 16-tos mi
nėjimus, į organizacijų valdybas,
į kultūrinius, politinius, sociali
nius ir
kitokius
parengimus.
Nors buvome biednesni, tačiau
daug dosnesni ir pinigą įvairiems
reikalams sudėdavome lengviau.
Tačiau pagrindiniuose tiksluose
irgi nelabai susigaudėme, blaškė
mės, lyg kažkokia palaida masė,
ir darėme, kas kam pakliuvo. Vie
ni vieniap, kiti kitaip, kartais la
bai meiliai išsibučiuodami, o kar
tais ir piktai ragais pasibadyda
mi. Šito nesusigaudymo ydų dar
ir dabar gausu. Bet pamažu ap
sitvarkėme, prisiderinome prie
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Kietos kovos ir lenciūgėlių
metai

Nors ir nesutinku su vieno ži
nomo prancūzo teigimu, kad iš
eivija tautai nereiškia nieko, bet
vis dėlto pagrindinę rolę laisvei
atgauti ir tautinei gyvybei išlai
kyti priskiriu tautai, ir dėl tokios
savo išvados nemanau, kad su
silaukčiau oponentų. Išeivijos vai
dmenį laikau daugiau pagalbi
nio pobūdžio, tačiau reikšmingu,
o šiomis sąlygomis galinčiu bū .. Regina Jautokaitė

ti .ir labai naudingu.

Ramuma

Išeivijos Iš parodos, atidaromos rytoj (.sekmadienį gruodžio 15 d,( 3 vai popiet ‘Draugo” patalpose, Chicagoje.

lemoms aiškinti. Diskusijos po
tų studijinių paskaitų atsklei
dė, kaip Baltijos kraštų moks
lininkai savo kraštų problemas
stengiasi svarstyti su moksli
niu objektyvumu, ir su nuošir
džiu uolumu, įžvelgti ne tiek
praeitį, kiek dabarties situaci
ją ir ateities perspektyvas. Vi
sa eilė suvažiavime dalyvavu
sių patriotų mokslininkų yra
studijų tikslais lankę Sovietų
Sąjungą ir net Baltijos valsty
bes ir daug ką patyrę tiesio
ginio stebėjimo keliu.

Keletą dienų bendraujant
studijų salėse, buvo sustiprinti
ir užmegzti nauji tarpusavio
ryšiai. Turėta progos įsitikinti,
kaip gražus skaičius mūsiškių
jau yra įsistiprinę JAV moks
lo židiniuose, įtakingų laikraš
čių redakcijose, pasiekę moks
lų laimėjimų, kartu išlikdami
ištikimi savo tėvų žemei ir ryž
Studijinėse paskaitose ir dis
tingai nusistatę siekti paverg kusijose buvo konstatuota, kad
tų tėvynių išlaisvinimo.
šiuo metu nutautinimo ir ko
*
lonizacijos pavojus stiprus vi
Tas suvažiavimas nepasiliko suose Baltijos kraštuose, bet
tik vienkartinis pasikeitimas ypač jis ryškus Latvijoje, kur
nuomonėmis, studijinis svars net ir aukštosiose mokyklose
tymas dabartinio Baltijos vals jau daugiau kai 30% studen
tybių likimo ir jų ateities tų yra rusai. Gal dėl to, jaus
prognozė. Subrendo mintis ši dami tokį augantį pavojų sa
tokį JAV-se gyvenančių Balti vo tėvynei, išeivijos latviai yra
jos kraštų mokslininkų, inte parodę stiprią iniciatyvą, or
lektualų ryšį padaryti pastovų, ganizuojant minėtąjį Baltijos
organizuotą. Suvažiavusieji 130 kraštų mokslininkų ir intelek
Baltijos kraštų mokslininkų ir tualų suvažiavimą. Lietuviai
intelektualų nutarė sudaryti taip pat buvo gausūs ir akty
pastovią Baltijos kraštų studi vūs, bet ateityje čia taip pat
jų sąjungą, pavadindami ją reikėtų pasispausti. Šitokie
Association for tbe Advance- Baltijos kraštų mokslininkų
ment of Baltic Studies. Ši są studijiniai suvažiavimai turėtų
junga apjungs Baltijos kraštų taip pat susilaukti mūsų vi
mokslininkus, vykdančius tų suomenės ir mūsų veiksnių dė
kraštų tyrimus, profesoriau mesio, nemažesnio, gal net di
jančius, rašančius Lietuvos, desnio, kaip įvairūs politiniai
Latvijos, Estijos klausimais. susibūrimai.
Tai kultūrininkų jungtis, šalia
*
jau iš anksčiau buvusio Balti
šia proga galima pažymėti,
jos kraštų politikų, visuomeni
kad naujasis šios lietuvių, lat
ninkų didesnio ar mažesnio
vių, estų mokslininkų sąjun
bendradarbiavimo.
gos pirmininkas prof. Gundar
I*
J. King yra daktaro laipsnį ga
Numatoma, kad ši sąjunga
vęs Stanford universitete. Gau
talkins perteikiant patirtus
siai jo studijinių straipsnių
duomenis, gilins Baltijos kraš
yra tilpę moksliniuose žurna
tų problemų suvokimą disku
siniuose suvažiavimuose. Ši są luose. Iš spaudos išėjo jo kny
ga “Soviet Economic Policies
junga jau yra įgijusi ir konkre
in Occupied Latvia”. Jis buvo
čias formas. Pirmininku iš
pakviestas nariu į gubernato
rinktas Pacifiko universiteto
riaus tarybą, kuriai buvo pa
prof. Gundar J. King (iš Tavesta reorganizuoti Washingcomos, Wash.). Valdybos na
tono valstijos administraciją.
riais išrinkti: San Jose kole
Jis yra JAV Profesorių sąjun
gijos (Calif.) istorijos profe
sorius Edgar Anderson, Co- gos narys, yra buvęs Šiaurva
lumbijos universiteto miestų karių universitetų verslo ad
planavimo prof. Sigurd Gra- ministracijos konferencijos pre
zidentas.
va, Oklahomos univ. naujųjų
kalbų prof. ir “Books Abroad”
Valdybon įeina visų trijų
red. Ivar Ivask, Wilkes kole Baltijos tautų atstovai ir rei
gijos (Pennsylv.) naujųjų am kia jiems linkėti tokio paties
žių istorijos ir politinių moks nuoširdaus bendradarbiavimo
lų prof. Bronis Kasias, Mary- ir tokios pat kūrybinės inicia
land univ. sociologijos prof. tyvos, kaip pasireiškė pirmame
Peter P. Lejins, Ohio valst. šių kraštų mokslininkų suva
univ. slavų kalbų prof. Rim žiavime Marylando universite
vydas Šilbajoris, Dupont ty te.
rimų instituto specialistas
Vienu iš šio naujai organi
Herbert Waldsaar, Oklahomos
zuotojo
sąjūdžio darbų galėtų
univ. prof. Vytautas Vardys.
būti organizavimas rajoninių
Taigi, padėti pamatai nau
suvažiavimų, panašiai, kaip
jam organizuotam lietuvių,
buvo
Marylando universitete.
latvių, estų mokslininkų, kul
Galėtų
tokie suvažiavimai se
tūrininkų bendradarbiavimui
kančiais metais įvykti pvz.
ir studijiniam ryšiui. Besi
Chicagoje, New Yorke, Los
džiaugiant tuo, prisimintina,
Angeles ir Toronte. Susidary
kad lapkr. 28 — gruodžio 1 die
tų glaudesnis ryšys tarp lie
nomis įvykusiame minėtų ša tuvių, latvių, estų mokslininkų
lių mokslininkų suvažiavime šiose apylinkėse, o suvažiavi
buvo pateikta apie 50 studijų mų paskaitomis galėtų pasi
Baltijos politinėm, socialinėms, naudoti ir platesni Baltijos
istorinėms, literatūrinėms, re
kraštų ateivių sluoksniai.
liginėms, lingvistinėms, ūki
J. Pr.
nėms, technikos mokslų prob

2

DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. gruodžio mėn. 14 d.

ANT NAUJO LAIKOTARPIO
SLtNKSCIO
(Atkelta iš 1 psl.)
laiko ir įėjome į tam tikras tik
slų siekimo vėžes. Politinis Lietu
vos laisvinimo darbas vyko tam
reikalui sukurtų veiksnių vado
vybėje, kartais gal kiek pasigin
čijant dėl metodų tikslingumo,
dėl vadų pajėgumo ir sumanu
mo, tačiau niekam nekeliant
klausimo dėl jo reikalingumo ir
prasmės. Visi tikėjome, kad ko
va už nepriklausomos Lietuvos
valstybės atstatymą turi prima
tą, o blogiausiu atveju stovi to
je pačioje plotmėje su darbu už
išlikimą integraline tautos dali
mi. Nors šioje laisvės kovos srity
je gal ir nieko kontretaus per 18
antro periodo metų nelaimėjom,
tačiau beveik nieko ir neprarado
me. Nors Vatikane Lietuvos at
stovybės teisių susiaurinimas, o
Brazilijoje jos uždarymas reikia
laikyti ir nemažu moraliniu bei
teisiniu nuostoliu, tačiau praktiš
kos žalos nei pačiai tautai, nei
išeivijai dėl to nepadaryta. Vizi
tais, memorandumais, reikalavi
mais, protestais, pasitarimais, ko
nferencijomis ir kitais panašiais
metodais vyko Lietuvos laisvini
mo darbas jau 18 metų ir, tur
būt, per tą laiką jis nėra nei pro
gresavęs, nei regresavęs, jeigu ne
skaityti menkesnės finansinės apyvartos,
,.

Džiaugtis ar liūdėti?
Tačiau didesnių bangavimų yra patyrusi kita mūsų veiklos ša
ka, kurią šiandien esame linkę
vadinti populiariu lietuvybės iš
laikymo vardu, nors dažnai ji yra indentifikuojama kaip kultūti
nė veikla, o kartais tai sričiai yra priskiriama ir pramoginė veik
la. Kiek liečia patį darbą, tai ne
vienas pasakys, kad atlikta nepaprastai daug, ir sunku bus jį nu
ginčyti. Imkime pavyzdžiui tik
Ameriką ir ribokimės tik naujų
jų ateivių grupe. Kiek išleidome
mokslo ir grožinės lietratūros vai
kalų, kiek sukūrėme muzikos kū
rinių, kiek nuveikėme dailės srity
je, kiek išleidžiame kasmet pe
riodinių veikalų, kiek ohorų, memo ansambių. Net savo .operą
turim. Ipilietinom Lietuvų Ben
druomenę, kurios žinioje veikia
apie 50 švietimo institucijų, ji or
ganizuoja didžiules dainų ir tau
tinių šokių šventes, kultūros kon
gresus, teatro festivalius, pasau
lio jaunimo kongresus, riemažai
talkina ir politiniam darbui. Išei
vijoje turime daug aukštąjį moks
lą baigusios inteligentijos ir kai
kas mano, kad šiandien laisvojo
pasaulio universitetuose dirba
daugiau lietuvių profesorių, negu
kad jų buvo neprikalusomoje Lie
tuvoje prieš karą. Jau vien tik
iš čia suminėtų darbų ir įvykių
galima susidaryti vaizdą, kiek
daug yra padaryta. Ir jeigu tuo
mastu kas matuotų, tikrai galė
tų būti įtikintas, kad lietuvybės
išlikimo darbas yra gerame ke
lyje ir jo rezultatai turi būti pui
kūs. Bet argi iš tikrųjų taip yra? Atsakymo ilgai ieškoti nerei
kia. Užtenka mums pažvelgti į
mūsų jaunimą, tik į mūsų pa
čių vaikus, paklausyti, kaip jie
tarp savęs kalba, tik pamėginti
užkalbinti lietuviškai, pasidairy
ti jų mūsų susirinkimuose, kon
certų salėse, Vasario 16-tos minė
jimuose, apžvelgti, kad ir šitą au
ditoriją, įkišti nosį į jauno lietu
vio kambary stovinčią knygų Ien
tyną ir mes pamatysime tikruo
sius mūsų lietuvybės išlaikymo
darbo rezultatus. Gal
nebus
šiandien jie visiškai katastrofiš
ki, bet taip pat, būkime tikri, jie
niekam per didelio džiaugsmo ne
sukels. O su politine veikla ly
ginant, pamatysime, kad lietuvy
bės išlaikymo srity buvo žymiai
daugiau dirbta, kur kas daugiau
padaryta, tačiau viso išdava: ne
tik kad nepajėgta išlaikyti status
quo, bet dar gerokai regresuota.

Vertybių ir metodų bandymas
Čia pateikta trumpa, tik stam-

bmenomis apibrėžta analizė nėra
kokių nors naujenybių suradimmas, bet tik bandymas paryškin
ti prieš mus stovinčius faktus,
reikalingus suvokti dabarčiai
ir ateities apmąstymui. Gal būt
dėl tokios padėties vis stipriau vi
suomenėje ima reikštis, jau kuris
laikas kai kieno pradėtas verty
bių perkainavimas ir naujų veik
los būdų bei kelių nuodugnesnis
ieškojimas. Politinę veiklą ver
tindami, kai kurie žmonės ima
abejoti pasirinktų metodų pras
mingumu ir bando daryti pasiū
lymus jų pakeitimui. Jie tikina,
kad Lietuvos išvadavimui išeivi Geriniisius pastatymus Teatro festivaliu atvežusleji ležislerial Dailia Markiaiienė (Los Augeles) ir Petras
ja daug duoti negali, kad tai at Maželis (Cleveland), jtedkiant jiems premiją Festivalio užbaigos baliuje gruodžio 1 d. Jaunimo centre, ChlNuotr. Petro Molėtos
likti galės, tik pati tautą,, kad iš cagoje. Už jų matyti vakaro vedėja rašytoja Nijolė Jankutė - Užubalienė.
laikymas ir to paties nepripažini
mo statuso nepriklauso nuo mū
sų, bet nuo tų pačių nepripažįs- rimas- verčia mus susirūpinti ir gu norime turėti tautinę .nepri Skelės ir bandyti vieningiau ženg
tančjųjų politinės linijos. Ir tai statyti klausimą, ką tokie reiški klausomą valstybę, argi nereikia ti į trečią prasmingesnį laisvės ko
linijai pasikeitus, gali visko įvyk niai atneš ateičiai? Ar tilpsime kovoti už laisvę, jeigu norime ją Vos ir lietuvybės išlaikymo veik
ti ir su tuo nepripažinimu, ne šių dviejų skirtingų pažiūrų rė atgauti? Ar ne abiejų tų tilęslų los periodą.
paisant nei mūsų protestų, nei muose, ar skilsime į dvi dalis ir lygiagrečiam siekimui buvo. gyye
kitų pastangų. Yra.įsiūlymų sa pradėsime kovoti tarp savęs? Ar niman atnešta ir Bendruomenės
vo1 veiklą kreipti labiau mokslo, šie reiškiniai jau nerodo, kad ir idėja? Ar dėl liberalinių ir kon
meno ir kultūros, negu { politi antrasis mūsų išeivijos veiklos servatyvių pažiūrų nesusikalbėji
• Prie, sovietinio rašytojo ka
kos pasaulį, stiprinti informaci periodas baigiasi ir prasideda tre mo turi būti išardyta ir pati Ben
ją, ieškoti draugų intelektualuo čias? Ar jo metu tik kuriai vie druomenė, kuri savo prigimtimi po. Sovietų rašytojas A. Kosterise, nešti į svetimuosius mūsų kul nai veiklos sričiai bus atiduota kaip tik turėtų būti ta jungiamo nas, prieš keletą savaičių išmes
tūrinius laimėjimus ir jais krau pirmenybė, kitos sąskaiton? Ar pi ji jėga, pajėgianti išlaikyti vie tas iš komunistų partijos, nese
tis kapitalą savo laisvei laimėti. rmumą laimės veikla dėl krašto numoje visokių įsitikinimų ir pa niai mirė, sulaukęs 72 metų am
žiaus. Šveicarų “Die Weltwoche”
Tie patys balsai'bando keisti to laisvės, ar beliks tik kultūrinis ju žiūrų lietuvius.
ną ir savo pokalbiuose su paverg dėjimas? Ar nereikia bandyti
Jubiliejinius Metus baigiant, XI. 22 laidoje pateikia būdingų
ta tauta. Anksčiau tuo klausimu tarp tų dviejų krypčių išlaikyti tenka konstatuoti, kad stovime žinių apie jo paskutines gyveni
išeivija teturėjo vieną nuomo balansą?
prieš neeilines problemas, nuo mo dienas, mirtį ir palaidojimą.
Rašoma, kad kai jo likusios
nę. Santykiavime su krašte liku
Tai klausimas, kurį šių Jubi- kurių sprendimo priklausys mūs
siais buvo laibai atsargūs, ben liejimių Metų proga būtų svar tolimesnės veiklos plėtojimas. Šie šeimos nariai susirišo su Sovie
dravimo siekė daugiau pogrin bu rimtai išmąstyti ir paieškoti Jubiliejiniai Metai tebūna gera tų rašytojų sąjunga velionies lai
džio keliu ir beveik tik politinių atsakymą? Argi abu uždžviniai pradžia parodyti visapusišką nuo dojimo reikalu, tačiau jiems bu
motyvų Vedini, o viešame ben nėra vienodai svarbūs? Ar nerei saikumą ir laiku nukreipti išei vo pranešta, kad spalio 30 d.
dravimo ribojosi tik giminėmis. kia išlikti tautiniai gyviems, jei vijos vairą nuo susiskaldymo kry Kosterinas buvęs iš rašytojų sgos išmestas. Kaip žinia, rašyto
Datbat jau santykiai su tauta yra
jas užtardavo Sovietų sąjungos
išnešami daugiau į viešumą, ba
tautines mažumas, buvo pasira
zuojamąsi daugiau kultūriniu as
šęs tam tikrą protesto laišką ir
pektu, politikos vengiama.' Jau ir
viešai pasmerkęs rusų įvykdytątokio griežto skirtumo nebedaro
Čekoslovakijos okupaciją.
ma tarp lietuvio ir lietuvio-komu
nistų partijos ar-valdžios parei
Šis rašytojas II pasaulinį karą
gūno ir stengiamasi į jį žiūrėti
praleido uždarytas vokiečių kon
tik kaip į lietuvį ir vertinti jį pa
centracijos stovykloje; jo 20 me
gal jo mokslo; kultūros ir civili
tis” puslapiuose net per 16 nu tų amžiaus duktė aktyviai reiš
zacijos laimėjimus savo tautai.
merių tęsėsi mano, populiariai ra kėsi priešvokiškoje rezistencijoAnksčiau herojumi buvo laiko
syti apie Lietuvos teatro pergyven
mas tik laisvės kovotojas, o kad
tą praeitį. Pasirašydavau Pilkų
Rezld Tel. 2S*-488*
ir santūresniam prisitaikėliui ne
Stasys (nes parodė laišką, kuria
DR. K. G. BALUKAS
retai buvo segamas išdaviko var
me buvo pranešta: “ o Pilkų tai AKUAKRU 4 IR MOTERŲ 01008,
GINEKOIjOGINE chirurgija
das. Šiandien jau daug kas patei
nei vieno gyvo nėra”, tai, rodos,
sinama ir aiškinam tuo, kad,
norėjau įrodyti, jog vienas dar 8449 S. Pulasbl Boad (Crawford
pralaimėjus atvirą kovą, niekp ki
kruta). įdomu, kad “Margučio” Medical Buflding) Tel. LU 5-6446
to nebeliko, kaip, prie okupan
Priima ligoniu® pagal mialtarlmą,
redaktorius teparašė apybraižų
jei neatsiliepia, skambinti HU 8-8222
to prisitaikius, bandyti mokslo,
tik 2 -3 laidoms, o paskui vis ra
kultūros ir civilizacijos keliu stip
gino daugiau rašyti, nes, girdi,
DR, ANNA BALIUKAS
rinti tautinę gyvybę, kad tauta
skaitytojams “patinka”. į tuos ra
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
išsilaikytų ir nepražūtų, kol ateis
šinius reagavo Vilniaus “Lite
GERKLES LIGOS
laisvė. Išeivijoje jau,girdisi balsų,
ratūra ir menas” 1959 m. pabai
PRITAIKO AKINTOS
2868 West 6Srd Street
kad reikia tvirto ryšio su tauta
gos numery perspausdindamas su
Vai.: kasdien 19—12 vai. tr T—9 v.
ir nebekreipiamas per didelis dė
savais komentarais rašinio ištrau vaik. (taStad tautai. 10—1 vai. Trečladtanj
mesys į kelią, -kuriuo einama jo
kas. Sužinojau, jog V. Dineika sitarus.uždaryta Ligoniai nrllraaml su
ieškoti. Tautinio nubyrėjimo re
Ofiso telefonas: PR 8-892*
jaudinosi: “Nejau Pilka galėjo
Re*. tolei. WAlhrook 8-E7t.
alybė kai ką verčia statyti klau
taip rašyti?” Bet čia pat pridėjo:
simą, ar išeivija daugiau gali pa
“Atrodo, jog komentatorius daug
Ofisas *148 Weet «*rd Street
TeL: PRosneet 8-1717
dėti tautai, ar tauta išeivijai. Ši
ką sava vaga bus nukreipęs, nes
Rea *041 W«st 66th Plooe
pažiūra yra vadinama liberaline
Tel.: REpubUe 7.78*8
taip reikėjo”.
pažiūra, kurios pasekėjų randam
DR. S. BIEŽIS
Epizodą primenu, nes parodo,
visuose politiniuose ir ideologi
CHIRURGAS
kiek ir kaip V. Dineika jaudinosi
Valandos; Kasdien nuo 1 Iki >; tre
niuose susigrupavimuose. Ji dau
dėl savo teatro garbės pažemini čiadieniais uždaryta. Antradieniais Ir
giau populiari yra jaunesniųjų Viktoras Dineika J. Žulavskio vei
penktadieniais vok. nuo 7 iki 8 vai.
kalo “Jiolė”. 1922-23 m. Valsty mo.
tarpe. ..
bės teatro pastatymas. K. Glinskio
Nelauktai į rankas pateko
DR. VL. BLAŽYS
Tačiau kiti šitokių naujų vė režisūra.
“Vikto” ranka buvusiam bendra PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
jų pūtimo linkę nepripažinti. Jie
9801 Weet 8Srd Street
Kampas 61 -filos Ir Callfornla
“Draugo” kultūriniame prie darbiui, kuris, vedęs, pasitraukė
laikosi ankstyvesnio savo nusis
iš
scenos,
rašyti
žodžiai:
“
Ei,
Jo

Vai,: kasdien nuo 6-8 vai. vok.
tatymo: pirmumą atiduoti politi de (XI.3O) buvo duoti prisimini
nai, Jonai! Apsiženijai, kad tave
BetSad. 2—4 vai.
nei veiklai, o kultūrinį judėjimą mai apie Lietuvos scenos pradi
Trečtad. Ir kitu laiku pagal ausltar
kur
velniai,
ir
subobėjail
Iš
artis

Ofiso
telef. 478-4049
laikyti lyg antraeilėje rolėje. Pa ninką Viktorą Dineiką. Matau,
Reald. teL WAlbrook 8-8048
to
—
vaikų
mašina
pasidarei.
Fe!
stebėdami taip pat šiandieni kad esu praleidęs kelis būdingus
Nejau negalima tų dviejų darbų
nius nutautėjimo reiškinius ir, faktus. Norisi memoralinį rašinį
DR. C. K. BOBELIS
sutaikinti?. Pabandyk”.
gal būt, mažai tikėdami to vyks papildyti.
Inkstų Ir Alapomo takų chirurgija
mo sustabdymu, didžiausią dė
1922 metais Viktoras Dineika
Viktoras Dineika iki mirties rū
Drt 695-05SS — Elgin
mesį siūlo skirti tik politinio po parašė veikalą “Baltakė”, kuris pinosi tautinio teatro likimu, jo
425 No. Liberty Street
būdžio laisvės kovai. Kultūrinį pasirodė atskiru leidiniu ir buvo pažanga ir ateitimi. Tai dar la
Route 25, Elgin, lUinols
santykiavimą su kraštu jie atme provincijoje mėgėjų noriai vai biau jo asmenybę charakterizuo
ta, kaip tai kovai kenksmingą ir dintas.
ja.
TeL ofiso HK 4-8848, rta >88-9981
griežtai skiria neutralų lietuvį ir
Apie tuberkuliozės proceso at
Stasys Pilka
DR. PETER f. BRAZIS
komunistą arba valdžios parei sinaujinimą teko patirti nelauk
gydytojas
ir chirurgas
gūną, pastarąjį laikydami tik o- tomis aplinkybėmis. Man 1948
P.S. Aname lapkričio 30 dien.
24S4 West 71st Street
kupanto (amu, o kartais ir išda m. vasarą atvykus į Chicagą, ne “Draugo” kultūrinio priedo ra
pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-*
viku. Ši pažiūra yra vadinama trukus gavau žinią, kad dr. Juo šiny yra negera korektūros klai VaL:
antr., penktad. 1—8 treč Ir telk. Uk
susitari,..
konservatyvia pažiūra, ir ją ats zo Gutausko adresu atėjo ma da: šviesaus prisiminimo Ona Rytovauja daugiau vyresniosios kar no vardu iš Kauno telegrama. maitė virto Rymaitytė! Simpa
Ofiso — HE 4.8788.
tos žmonės.
Kažkuriuo būdu patyręs, jog jau tingas Korsakas (Petras) net Ka
DR.
S. ir M. BUDRYS
esu Amerikoje, Viktoras, sužino rosu pasivertė. Aš pats, korektūrų
ALERGIJA
Likiminio klausimo grėsmėje
jęs daktaro adresą, paprašė atsiųs tobulu taisymu negalįs pasigirti,
2751 Weet Slst Street
ti antibiotikų, nes yra susirgęs nepykstu, tik, tvarkos, taip sa Valandos: antradieniais, penktadie
• >*
ų .• jjf•' r..,
Abiejų pažiūrų skirtumai ir jau plaučių džiova.
kant, dėlei, prašau skaitytojų ir niais 2-9 v„ SeStaiitentais 10-1 p. p.
Ligoniai priimami pagal susitarimą
ne kartą tarp jų įvykęs susikir1959 metų žurnalo “Margu gi nerūstauti.

KRONIKA

Dar keli prisiminimai apie
Viktorą Dineiką

į

je, buvo nacių suimta ir sušau
dyta.
Nesulaukus pagalbos iš Rašy
tojų s-gos, Kosterinas buvo pri
vačiu būdu laidojamas. Laidotu
vių metu atsisveikinimo kalbą
pasakė žinomas rusų generolas
Grigorcnko. Jis kaltino sovietinę
biurokratiją, kuri slepianti už
kaukės demokratiją. Ta pati biu
rokratija ribojanti asmens lais
vę ir piliečio teises. Kaip skaudų
pavyzdį suminėjo žinomus rašy
tojus Borisą Pasternaką ir Alek| sandrą Solženiciną.
Krymo totoriai, kurių autono
mija Stalino laikais buvo panai
kintą ir tauta ištremta, ir ku
riuos Kosterinas gynė, atvyko j

laidotuves ir atidavė savo užta
rėjui paskutinę pagarbą. Jie su
silaukė lygiai karšto pritarimo,
kaip ir gen. Grigorenko pakiliu
balsu ištarti žodžiai: “Laisvė ir
demokratija ateisP’b.k.

Or Ant Rudoko kabinetą perėmė
optometriata*

AS8OCIATK OPTOMETRISTH
Lletuvtžkai kalba

OR. EDMUND L CIARA

DR. FRANK PLECKAS, OPT.

2709 W 51*t Street
T*1 — GR 5-2400

8424 W. 63rd 8L, GR 6-7044

• Juokų kalendoriaus i,leidi
mo klausimas vėl keliamas ok.

Lietuvos spaudojfc. Kaip žipia
bolševikai labai -varžo humoro
pasireiškimus, nes jie iškelia jų
sistemos blogybes. Tačiau lat
viams nuo 1964 m, pavykę tokio
pobūdžio kalendorius kasmet iš
leisti. Taigi turima vilčių, kad
rusai leis ir lietuviams šiek tiek
iš savo vargo pąsijuokti.

Tikrina akla
Pritaiko akiniu,
Vai. pagal eiudtarlma: Pirm., antr, “aontaal leneea”.
ketv 2—t. 1—* vai. Penkt 1—6 Ir
Valandee pagal sualtartm*.
Settad. 18—1 vai.
Uždaryta trečladlenlala
Ofa 788-4477,
Rea PR 8-8*80

k

DR. A. PUSTELNIKAS

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
BPEO1ALYB* — NERVU IR
EMOCINES LIGOS
ORAVPPORD MEDICAL BLDG.
844* So. Pnlosld Road
Valandos pagal suarttarlma

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8pec. vruA.ua ligos
TeL Ofiso PR 6-7800; Namą *90-70*1
6159 So. Domėn Avenur
Valandoe: 2—t vai. p p.
Ižažyrua trečlad.tani

Rm, TO. GI 8-0878

T«L 428-2660

OR. W. Ii. ĖIŠIN-EI$IN1$

DR. E. RINGUS

Aknžerlja Ir moterų Ugne
RENTGENOLOGAS
6182 So. Kedzie Avė., WA 5-2670
9760 So. Kedzie Avenue
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
Vai., plrmad., antrad., ketvlrtad j
atsiliepia, skambinti: M3 3-0001. penktad. 8 v. r. Iki » v. v. Treč »
fiečtad. 8 v. r. Iki 8 v. popiet

Ofiso HE 4-1414.

Rea HE 7.8887

DR. ZIGMAS RUDAITIS

DR. R. GAIŽUMAS

SPEC. ORTHOPEDLJOB L1GOF

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2745 Weot 69th Street

SpedalyM akuierlja ir moterų Ilgo*

Prieis 8v Kryžiau, ligonine
VAL.: pirm. nuo 6 Iki 8 V. p p.; am
(71-o* tr Campbell Avė. kampos) rad. ir ketv. nuo » Iki 11 v. ryto ir
Vai. kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vok. nuo 6-8 y. v.; penkt nuo 9 Iki 11 v
ryto. Kitu laiku susitarus telefonu:
Seitad. 12—1 vai. popiet.
Trečiadieniais uždaryta
Telef. REpubllo 7-92*0

2454 West 71st Street

Ofiso tel. PR 8-99*0
PRospect 8-0081

DR. LEONAS SEIBUTIS

Namu — rea

INKSTŲ, PŪSLES IR PFOSTATO
CHIRURGIJA
J O K 6 A
Ofisas 2454
'l*t Street
GYDYTOJA IR CHIRURGE
VAIKU LIGOS
Vai. antmd. nuo 2- -5 popte
2656 Weat 6Srd Street
ketvlrtad. nuo 6—8 vak
Plrmad., antrad. ketvlrt Ir penkt.
Ofiso telef. 776-2880
nuo 12 Iki 1 v. Ir nuo 8 Iki 8 v. v.
SeStad. nuo 1 Iki 4 vaL
Rezid. telef. PR 9-6780

DR. JANINA JAKŠEVI61US

Ofa PB 6-6022

Ret, PR 8-6960

DR. ALDONA ŠIMKUS

DR. E. JATULIS

AKIŲ LIGOS ,IR CHIRURGIJA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika
JB815 W. 71M Street

15542 So. Cicero, Oak Poreet, ID

PRITAIKO AKINTOS

Kabineto M. 887 9090
Namu teL >8Se-1071
Vizitai pagal •ualtarlina

Ofiso vai kasdien nuo 6 Iki » v. v.:
iečt nuo 1 Iki 12 vaL: arba susi
tarus.

Ofs, PO 7-0000

-

DR. J. J. SIMONAITIS

Re* GA 8-7278

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresaa: 4255 W. 65rd Street

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 Weut 6Srd Street

Ofiso tel. REllanoe 6-4410
Rea GRoveblU 6-0017
Vatandog: pirm. Ir ket. nuo 11 <
VaL: kasdien nuo i—4 p. p. Ir 8 Iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 lld 8 v. vak :
Iki 8 vai. Trečlad Ir žeitad. uždaryta. antr. ir penkt. nuo 12 Iki 1 vai. *.*
Ir vakarais pagal susltarlm*.
Ofiso tr bato teL OL/mpAo 9-1881

DR. F. V. KAUNAS

DR. P. STRIMAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Ooart, Cicero

GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS

Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7.
Ir SeStad. tik susltarun

Bendra praktika Ir oblrargtja
Ofisas 9760 W. Tlst Street

Trečlad.

TeL — REllanoe 6-1811

DR. NALTER L KIRSTUK

Telefoną* 925-8296
Valando*; 2—g y,
y. r„ 2-8 v. vak
karo. Sskmad ir
Refid. tel.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. VYT. TAURAS

(Lietuvis gydytojas)

8925 Weet 59th Street
Vai.: plrmad., antrad.. ketvlrtad. Ir
penktad.
nuo 19-4 vai. p. n.. 6-1
vai vok. SeStad. 11-8 vaL p.p., trečlad. f
uždaryta.

y penktad. 10—11
SeStad. 1,4 v. va
trečlad uždaryto
WA 6-80**

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
IJGO8

Ofiso, ir rea 2652 W. 59tb St.

tol. PRospeet 8-199*
, Ofiso vai.: Plnn.. antr.. Treč. h
tol. ofiso ir buto OLymplo 9-416* penkt. nuo 2 Iki 4 vai. Ir nuo 6 Iki 1
». v. ,8eStad. 2—4 vai. popiet Ir kita
laiku pagal susitarime

DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4988 W. 15th Street, Cicero

Of. tel. HE 4-919*. Namu OI «AI»*

DR. V. TUMASONIS

Kasdien 1—1 vai. tr 8—R vaL vok..
Uskyrus trečiadieniu*
SeStadlenlala 12 iki 4 popiet

CHIRURGAS

2454 WeM 71*t Street

DR. IRENA KURAS

Priiminėja ligonio, tik susitarus

D- ?• 11 •—* ’ 7*k.

Val^_

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Trečlad. Ir žettad. uždaryta
KC1UK1Ų IB VAIKU LIGŲ
SPECIAIJflT*
Telefono. — GRoveblU 0-98**
MBDICAL BUILDING
DR. A. VALIS - LABOKAS
7154 South Westeni Arenos
Plrmad., antrad., ketvlrt Ir penkt
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nuo 11 vaL Iki 1 vaL p. p. Ir nuo
SPECIALYBE AKUŠERIJA IR
6 — S vaL vakarą
Trečlad. nuo
MOTERŲ LIGOS
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Rea PR 6-*801 Ofiso teL 767-9141. Namu 6M-488O
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MUZIKINĖS
KELIONĖS
DARIUS LAPINSKAS

Marika Kvietkauskaitė
VIENA

Duok man saulėleidžius
vienu po k to —
Degan mane teisybės spinduliai.
Duok man naktis
ir u.'merktas akis —
Ai jau per daug mačiau.
Pale dau savo jaunus sapnus
su drebančiom rankom...
Aš sėdžiu viena.
Dieve, mano.
MĖLYNI SAPNAI

Spalio .15 d., beskrendant iš
Ncw i orko į Caracas.
— Kada leidžiamės Havano
je?
— Pan American World Air
lines niekuomet ten nesileidžia,
— atsako lėktuvo palydovė.
(Atseit, skrisk Pan American,
kad nereikėtų pernakvoti Castro
barzdos Šešėlyje).
Spalio 16 d. šiandien ritasi
nuo kalnų debesys i miestą ir pro
tarpiais lynoja.
Jis ir aš gyvename La Luna
viešbutyje, septintame aukšte. Per
langą matyti dangoraižių virti
nė, užpildanti slėni, gi kalnai už
sidengę lūšnelėmis.
— Ot bus baisu, kai ši masė
vieną dieną pasileis nuo kalnų į
miestą, — kalba slėnio žmonės,
gi kalniečiai stebi ramiai visa
per savo televizijos antenas ir lei
džia priešui paspėlioti.

riau nesvarbu, šįvakar čia apsisto
Tu sėdi ant seno suolo,
ja net vienas iš prezidentinių
Apsupta
tuščių sienų
Darius
Lapinskas
ir
žvilgsnis
pro
viešbučio
langą
į
puošnų
ir
tmodemų
kandidatų.
ir uždarytų langų,
Marika Kvietkauskaitė, trečius metus studijuo
Ach, ta rinkiminė propaganda, Caracas miesto centrą.
Ir atsimeni tuos kristalinius
janti
meną ir meno istoriją Northern Illinois
čia ji daug įdomesnė negu Ame
mėlynus sapnus,
universitete. Magistro laipsniui yra pasirinkusi
rikoje, aišku net ir aniems kalnie
Tyrus kaip rasos žvaigždutes,
temą ‘‘Lietuvos meno istorija“. Domisi literatū
išpintus iš džiaugsmo.
čiams: Nereikia Čia prisimint nei racas koncerte. Tropinis lietus su vi kareivis prie kelio ir, nutvėręs
ra, pati rašo eilėraščius lietuvių ir anglų kalba,
du
mažus
paukštukus
už
kojų,
gi

trukdė
punktualią
koncerto
pra

Ar buvo geriau tau tūkstantį metų
kandidatų pavardžių, nei jų vei
kurių apsčiai jau buvo atspausdinta Northern
prieš mane,
universiteto žurnale “Tower»”. Lietuviškieji jos
dų, reikia tik balsuoti: žaliai (už džią, bet niekas peb daug dėl to nasi save nuo saulės kaitros.
Kada aš atidariau tavo akis,
eilėraščiai skelbiami čia pirmą kartą.
žalią spalvą), geltonai, už žirgą, nesijaudino. Laikas čia kitaip ma
— O tu, juodaodi, dabar su
parodžiau pasaulį
tuojamas,
negu
Amerikoje,
ir
vi

Ir niekados neprasitariau
prantu už ką kenčia tavo bro- i
už gaidį. Gi kandidatas, kuris šią
apie meilę.
nakt mūsų viešbutyje nakvos, tu- si jo daugiau turi. Po koncerto ga liai! -į_
Tu sėdi dabar
ri dideles ausis. Todėl visos tvo-,
]enSvjau atsikvėpti, —~ rygal už metų, už dviejų.
Spalio 21 d. “Waiting for Bo-!
ir viską žinai —
Sėdėsiu aš vėl su draugais
ros pripaišytos didelių ausų: bal 1 toj laisva diena(“never on SunAkys adaros ir rankos sudėtos
got(a)” — įsėdome į lėktuvą, su
Ir galėsiu dainuot senas dainas
day
”
).
suokite už ausis!
viena ant kitos.
gal už metų, už dviejų.
zvimbė, burbtelėjo — purptelė
Spalio 20 d. Tvankus sekmadie
Matai mane iššeinančią,
Ir vėl ateis laikas,
Ar matei kada nors mirusį gin
jo, ir išgirdome per garsiakalbį:
Nes aš niekad negalėjau sapnuot.
kada aš galėsiu
tarą? Mes matėme vienos ponios nis. Ant stalo guli supiaustytas “Reiks palaukti! Geriau “WaiGirdėti Betų ant savo lango,
brangakmenių dėžutėje mirusio paršiukas ir šypsosi. Jam vėsu — ting for Bogot(a)” negu “Wai-'
ATĖJUS LAIKUI
o nereikės skaityti lašų.
ką
tik
išėmė
iš
šaldytuvo.
Kas
bus,
gintaro karolius, -labai slegiantis,
ting
for
Godot".
Bet ne rytoj,
Ir lietus lijo
graudus vaizdas. Žinoma, pasa ko nebus, bet lietuvis nepražus. Jis
gal už metų, už dviejų.
pamaži,
Eidamas atgal į laukiamąjį,
kojimai apie tai, kodėl gintarai ir tropikuose išlaikys savo gim
bet niekas nebėgo,
užklausiau juodaodės lėktuvo pa
MEDINIAI DRUGELIAI
ir kai kurie kiti akmenys miršta tos Šalies valgymo papročius.
Ir baltas sniegas krito
lydovės,
kiek
ilgai
teks
laukti.
At

tyliai,
buvo mažiau įtikinantys, bet įdo
Popiet kelionė į Maracay. Se
Ant seno medinio suolo
bet niekas nematė.
mūs.
niai užsitarnautas atsigaivinimas sakė — pusę valandos. Nudžiu
išdrožė jis
Ir pasaulis, atėjus laikui,
Vakare visų trijų pasirodymas Vliko atstovo baseine, vėl vai gęs, kad mano ispanų kalbos pa
Trapiausią savo drugelį.
O spėlioti yra čia tikrai daug
uždengs
savo
žaizdas
mokos duoda pozityvių vaisių,
Ir aš drebėjau dėl jo,
ko: kada bus sekantis žemės dre Club International salėje. Publi- šės, atsisveikinimas, dovanėlės.
paskutinį sykį...
šyptelėjau
ir
klausiu
toliau;
“
Ko

bet jis neskrido,
Ir bus ramu, tylu.
bėjimas, kiek paims padavėjas už ka maišyta, kaip ir pirmame Ca- ir pakeliui į Caracas, žiūrime, sto
Kada aš buvau vaikas
dėl teks mums laukti, gal atrado
sekantį alaus stiklą, kur prava
Ir gyvenau su pasauliu,
lėktuve bombą? Tačiau šį kartą
UŽ METŲ, UŽ DVIEJŲ
žiuos mašina, einant skersai gat
jam nesipriešindama,
vietoj įprasto šypsnio, atsistojo
Negavok, kad aš, gyvendama
Laimingos dienos supo mane,
vės: pro priekį, užpakalį ar vir
man visai arti prieš akis piktas,
tavo šešėly,
ir aš buvau rami.
šum tavęs? Užtat Caracase gali
grūmojantis, primityvus veidas,
Užmiršau juoktis.
Mediniai drugeliai galėjo
ma važiuoti be motoro, bet nega
Aš atsiminsiu vėl,
skristi tada...
panašus į veidus krautuvėse ran
lima be stabdžių.
damų suvenyrinių dievukų, ku
Po pietų repetavome Centro Ve
rie atrodo tavęs nuolatos ir klau
nezolano Amencano patalpose.
sia; “Ko čia atsitrenkei?”. Kažką,
Biaurus išradimas tas “air —
matyt, ne taip pasakiau... gal sa mokės jų ištarti. Galimas daly kiečių rašytojas? Ne, tai rusų timuose. Kokia išeitis? Mokslinė
ęonditioning”, ypač tropiniame
kinio struktūra buvo truputį ne kas, kad tokių pasitaikys, kaip simbolistas A. Bielyj. Kam ateis į je literatūroje, be abejonių, rei
klimate. Ji dainuodama bijojo,
mokyklose pasitaiko mokinių, ne galvą, kad mūsų raštuose sutinka kia grįžti prie autentiškos tikri
tobula?.. Bet ką?..
kad nepersišaldytų, o aš, beskam
pažįstančių sutartinių matemati mas V. Jetsas yra ne jakutų, o nių vardų rašybos. Išimtis čia tu
bindamas pianinu, pradėjau ko
Deja į šį klausimą nepajėgė nei kos arba fizikos ženklų. Užtat jie anglų poetas Yeats. Tokių neat- retų būti daroma tik labai jau
šėti.
jie, jis, nei ji atsakyti, ir taip mes mokomi. Mokomi ir svetimų kal pažįstamų pavardės transformaci įprastoms ir lituanizuotoms pa“ Spalio (7 d. Vakare jos dainų
pamažu nužingsniavome praleis bų. Kas naudingiau, — ar nemo jų naujosios taisyklės pasėjo tiek varlėms, kaip Šekspyras ir pan.
rečitalis Centro .Venezolano Ati dar vieną ntdfiU. zvimbiančios kantį mokyti, ar taikstytis su pri daug, kad mokslinėje literatūro- Reikėtų įvesti panašią tikrinių var
mericano salėje. Publika maišy
tropikų nakties tyloje.
mityvu ir skelbti jį nesugriauna je tenka net skliausteliuose įrašy dų rašymo praktiką, kokia yra
ta — lietuviai, venezualiečiai, a- Modernių Venecuelos daingoralčių pašonėje, ne tik kalnų šlaituose, bet
mu?
Čia keliami dalykai nėra ti nepakeistą pavardę. Panašių priimta Estijoje, Lenkijoje, Čekos
(Bus daugiau)
merikieČiai. Salė; nors ir nedide Ir vandenų pakrantėse, žmonės gyvena ir šitokiuose “rūmuose”.
vien tik kalbininkų reikalas, ir to dubliažų nenaudoja nė viena tau lovakijoje”.
lė, bet tapo ypač populiari nuo
dėl su savo ‘ieškojimais ir atra- ta, priėmusi lotynišką alfabetą.
Cituotu Folknerio (William
to laiko, kai liberalai universite
dimais’ jie turėtų būti atsargesni, Naujos šios tikrinių vardų rašy Faulkner) pavardės
pavyzdžiu
to koncertų salės administratoriai
kad kartais, netekę kantrybės, o- mo taiskylės sudarė ne tik dirb Kubilius gražiai atskleidžia tokio
pradėjo diskriminuoti amerikie
ponentai fonetikų neimtų pravar tinius barjerus mokslinės infor netikslaus fonetinio rašymo prie
čius meninkus, atvykstančius gas
džiuoti fanatikais.”
macijos sraute, bet iš esmės ne žastį: nors amerikiečiai taip nei
trolėms į Caracasą.
pasiekė ir savo tikslo. Pavardžių rašo nei taria, bet užtat taip šią
Čia vėl Jurginis nevisai teisin
Po koncerto suruoštame priė
rašymas pagal tarimą liko tik pavardę transkribuoja rusai, 6
gai puola (jis, be abejo, ir pats
mime viena ausimi hugirdau Lie
tai žino) lietuvius kalbininkus, popieriniu principu, tik iliuzija, jais ir sekama. Kad taip iš tikrų
tuvių bendruomenės pirminin
kurios praktiškai neįmanoma į- jų yra, galima ir daugiau pavyz
Sovietinės
Lietuvos
leidiniuose
gos. Jeigu autorius priklauso tau nes anokią rašybos praktiką nulė
ką, pasakojantį savo įspūdžius iš
JUOZAS VAITKŪNAS
gyvendinti. Reikia būti iš tiesų džių parankioti. Antai JAV vice
tai, nevartojančiai lotyniško rai mė už juos stipresnės jėgos, ku
pereitų metų Chicagoje įvykusio kitų tautų, kad ir taip pat loty
universaliu poliglotu, kad teisin prezidentas Humphrey Lietuvos
nišką alfabetą vartojančių, tikri
dyno, jo pavardė transkribuoja rių kaltinti Jurginis juk negali.
Kūltūros kongreso:
gai ištartum ir pagal tai parašy laikraščiuose pakeičiamas kažko
ma tik pakeičiant rašmenis”.
“Tik ką atvažiavęs Chicagon, niai vardai pateikiami ne orginaDaugumoje tuo rašybos klausi tum visas pavardes, kurios yra kiu Hemfriu, nors niekas šios pa
buvau perspėtas: tik jau neik į tą lo forma, o perrašomi pagal jų našių nesusipratimų kiekvienas
Beje, pastarasis Jurginio saki mu “Literatūroje ir Mene” pa
tarimą (ar dažnai tik maždaug iš mūsų galime priskaičiuoti po nys gerai paaiškina priežastį, ko skelbtų pasisakymų pritariama šiandieninėje mokslinėje apyvar vardės netaria su e. O gi mat, rū
operą — suvažinės!”.
pagal tarima). Čia neabejotinai keletą arba keliolika. Norėdami dėl prancūzai taip sudarkė Švažo Jurginiui. Literatūros kritikas Vy toje. Pagaliau nėra bendrų taisyk ■ sai, šią pavardę transkribuodami,
lių, kaip tarti, pavyzdžiui, anglų vartoja savo atvirkštinę e (pana
Vėliau vienas pasiturintis tau pasekta rusais, kurie negali to jų išvengti, kultūros ir mokslo
tietis nusivedė mus j garsiausią kių vardų netranskribuoti, nes darbuotojai praktikoje grįžta prie pavardę. Prancūzai čia visai ne tautas Kubilius rašo (Lit. ir Me ir amerikiečių pavardes. O pasi šiai kaip žodžiuose poezija, eti
pasaulio discotheųue, kuri mūsų vartoja kitą alfabetą, nelotyniš- ortografinio tikrinių vardų rašy kalti: jiems Švažas juk buvo pri nas, 1968 VII 27, Nr. 30): “J. Jur naudoti milžiniškais jų pavar ka ir t. t.). Lietuviai, priimdami
visų nustebimui yra Caracas mie ką. Suprantama, kad tokia pri mo... Visos tautos, vartojančios statytas kaip sovietinis dailinin ginis labai argumentuotai pasisa džių tarties žodynais, kurių Vil rusų transkripciją, bet neturėda
kas, kurio pavardės iš rusiško kė prieš tokią praktiką. Ji iš tie niuje yra, gal būt, 3-4, gali tik mi anų dviejų skirtingų rusiškų
Ste ir vadinasi “Eva”. Smilkinius mesta vartosena lietuviškuose
lotynišką raidyną, tikrinius var teksto prancūzai kitaip ir negai sų tampa rimta mokslinės infor
nedidelis specialistų skaičius. To e, rašo čia savo paprastąjį e.
deginanti šokių muzika, pasiu raštuose sudaro nemaža netiks dus, jeigu neturi savo išimtinio
lėjo transkribuoti.
macijos kliūtimi. Kai skaitai mū
tęs šviesų blykčiojimas ir dailios, lumų bei nepatogumų, tad su pavadinimo, panašaus į mūsų
dėl mes rašome Folkneris (nors a
Panašus yra Lietuvos spaudo
Toliau Jurginis dar rašo: “Fo- sų raštuose parašytas kitataučių
bešokančios Lolitos, įsisiurbusios, kelia ir nemaža nepasitenkini
Karaliaučių, Gardiną ar Paryžių, netininkai sako, kad, rašant už pavardes, kartais negali net susi merikiečiai taria Fokneris), nes je ir Meno valstijos atvejis. Tai
it vampyrai, į savo “cabalerų” mo, kuris š. m. “Literatūros ir rašo paraidžiui taip, kaip toje
tokia šios pavardės rašymo tra- anaiptol nėra kokia nebuvėlė mę
kaklus. Įspūdinga, tačiau didesnį Meno” laikraščio skiltyse pasi tautoje arba valstybėje rašoma, sieniečių pavardes taip, kaip jie gaudyti, apie ką šnekama. Mes
patys rašo, mūsų skaitytojai ne- rašome: A. Belas. Kas tai? Vo- dicija nusistovėjo rusiškuose ver- nininkų valstybė, kaip kas gal
įspūdį padarė vakar, bevakarie- reiškė plačia diskusija.
o ne tariama. Tai jau nebe kal
pagalvotų, bet mums, kad ir iš
niahjant pas ponią daktarę, tropi
binis, o teisinis reikalas. JAV ir
Kennebunkporte įsikūrusių lietu
Ją pradėjo žinomas istorikas
nių pievų ir sodų koncertas, —
kitose šalyse pavardė visada sako
vių
pranciškonų, gerai žinomas
jį atliko: žiogai, svirpliai ir varlės. Juozas Jurginis (Lit. ir Menas, ma paraidžiui (spelinama), nes
Maine.
Pagal tarimą juk turėtų
Tačiau pastarosios nekvarkė, bet 1968 VII 13, Nr. 28): “Nors ir daug svarbiau ją teisingai para
būti:
Meino
valstija, bet vėlgi —
dainavo lyg koloratūriniai sopra nedėkinga, bet reikia grįžti prie
šyti, negu ištarti. Ne garsai, o
rusiškoje
ta
vardo transkripcijo
nai. Ach, tas daugiabalsis, niekuo tikrinių vardų rašymo temos, ku
raidės, sudarančios įrašą arba pa
je
vartojama
anoji atvirkštinė e.
met nesikartojantis tropinės nak ria šio laikraščio skiltyse rašiau rašą, turi juridinę galią. Reikalau
Dar
būdingesnis
yra lenkiškos
1965 m., ‘Varpo’ chorui grįžus iš
ties zvimbimas!...
darni, kad kitų tautų žmonės ra
- Bielinskio pavardės pavyzdys.
kelionės
po
Vokietijos
Demokra

Spalio 18 d- Priešpiet “video
šytų mūsų lietuviškas pavardes
Stambioje knygoje “Vilniaus uųi
tapė” užrašymas TV stotyje. Su tinę Respubliką. Choras nusivežė taip, kaip mes jas tariam, patys
versitetas
” (red. A. Bendžius, J.
tiko dailiai apsirengęs ir dar spausdintą savo koncertų progra
save paniekiname. Jas skirtingai
Kubilius
ir J. Žiugžda, 1967) vie
dailiau atrodantis vyras — pro mą lietuvių ir vokiečių kalbomis. rašys prancūzas, anglas, ispanas
noje bibliografinėje išnašoje nu
Tą
programą
teko
uždrausti
daly
gramos tarpininkas, kone Ed Sular italas. Tokių pavzdžių mes
rodomas J. Bielinskio veikalas alivan. “Nejaugi ir mane taip nu ti publikai, nes beveik visų Vaka jau nemaža turime. Mūsų respub
pie
Vilniaus universitetą. Betgi
dailins bęgrimuodami”, nusigan rų Europos, jų tarpe ir vokiečių, likos dailininkų,
dalyvavusių
knygos
tekste (ir pavardžių rodyk
dau. Bet dėkui Dievui... La Aso- kompozitorių pavardės buvo pa prieš keletą metų Paryžiaus pa
Įėję)
toji
pavardė jau rašoma:
cion Mozart presenta... Iš pra rašytos iškreiptai, netaisyklin rodoje, pavardės kataloguose ir
Belinskis.
Gal
tai tik korektūros
džių kelių minučių pokalbis (vėr gai. Reikėjo gelbėti ne tik vyrų
laikraščiuose buvo taip išspaus
klaida,
iš
karto
pagalvoji. Bet ne.
tėjavo moteris Su lietuvišku var choro, bet ir kultūrinį respubli
dintos, kad negalėjo neužsigau
Štai
ir
Mažojoje
liet. tarybinėje
du ir ispaniška pavarde)... toliau kos inteligentų prestižą. Tai ne ti parodos dalyviai ir jų tautie
enciklopedijoje
rašoma:
Belinskis
vienintelis nemalonus atsitiki
Pergolesi, Caccini, lietuviai
čiai. Švažas buvo paverstas ChvaJuzefas.
Tačiau
patys
lenkai
tos
kompozitoriai.... Po piet Mara- mas dėl fonetinės užsieniečių pa }u, o kiti dar keisčiau. Mes turi
pavardės
taip
nei
rašo
nei
taria.
vardžių rašybos. Mokyti žmo
cay — Valencia.
me siekti, kad užsienyje mūsų pa
Be to, ir lietuviuose gana gausu
Spalio 19 d. Pabudino baisus nės nebemoka parašyti įžymiųjų
vardės būtų rašomos taip, kaip
tos
pačios šaknies pavardžių. Bie
triukšmas. Žemės drebėjimas?! Europos žmonių pavardžių. Štai
mes patys jas rašom. Tai ne tik
linis,
Bielionis, Bieliukas, Bieliū
Pažiūrėjau į laikrodį — labai, la neseniai mūsų spaudoje buvo įgarbės, bet ir teisės dalykas. Tarp
nas,
Bieliauskas
ir kt., jų tarpe ir
kai anksti. Darbininkų užmokes dėtas atitaisymas, kad Vilniuje
tautiniuose santykiuose asmens
tas
pats
Bielinskis
(beje, tos pa
tis mažas, reikia anksti pradėti koncertavęs belgų vargonininkas
vardės
pateikiamos
ir Maž. liet.
tapatybę
nustatoma
pagal
orto

ddrką. Apgyvendino geriausiam ne Feršregenas, o Gabrelįs VerPirmojo
lietuvių
teatro
festivalio
baigminėje
iškilmėje
gruodžio
I
d.
Jaunimo
centre,
Chicagoj,
Kultūros
tar.
enciklopedijoje).
Ieškodami
miesto viešbutyje, tik gaila — šcbrahenas, nes jo pavardė esan grafišką, o ne fonetišką rašymą. fondo pirmininkas Anatolijus Kairys įteikia žymenis režisieriams. Iš kairės j dešinę: Anatolijus Kairys,
šiuo metu remontuojamame. Ta ti flamandiška, o ne vokiška. Pa- Taip elgiasi ir visos mokslo įstai Darius Lapinskas, Leonas Barauskas ir Alfonsas Brinką.
(Nukelta į 4 pal.)
Nuotr. Petro Maželio

TIKRINIŲ VARDŲ RAŠYMO
PAINIAVA LIETUVOJE

DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. gruodžio mėn. 14 d.

TIKRINIU VARDŲ RAM
PAINIAVA LIETUVOJE
'Atkelta iš 3 psl.)
paaiškinimo, vėl turime žvilgte
rėti į rusišką tos pavardės trans
kripciją. Rusai, neturėdami spe
cialaus rašmens dvibalsiui ie, o
savąjį e tardami kaip ie, aną len
kišką pavardę ir transkribuoja su
e (panašiai pvz. pateikiama ir
lietuvio architekto F. Bielinskio
pavardė jo rusiškoje knygoje apie lietuvių liaudies architektū
rą, 1960).
Duotieji pavyzdžiai aiškiai ro
do, kad lietuvių raštuose tos pa
vardės nėra transkribuojamos sa
varankiškai, o tik transliteruoja
mos (paraidžiui perrašomos) ru
sų savaip transkribuotos pavar
dės. Kad tokia išvada teisinga,
patvirtina ir šie A. Prazausko
(TSRS Mokslų akademijos Azi
jos tautų instituto
mokslinio
bendradarbio) žodžiai: "... mūsų
spaudos darbuotojai stengiasi lie
tuviškai užrašyti ne taip, kaip
tie tikriniai vardai skamba ati
tinkamomis kalbomis, o translite
ruoja apytikrę rusišką tų vardų
transkripciją, visiškai ignoruoda
mi rusų bei lietuvių fonetikos bei
Ortografijos ypatybes” (Liet. ir
Menas, 1968 VIII 24, Nr. 34).
Prazauskas čia rašo apie Azijos
tautų tikrinių vardų rašymą, bet
jo išvada gerai tinka ir lotynišką
alfabetą vartojančių tautų tikri
nių vardų rašymui dabartiniuo
se Lietuvos leidiniuose.
Matome taigi, kad čia visų pir
ma jau nėra fonetinio tikrinių
vardų rašymo tikslumo klausi
mas, o tam tikras rusų kultūrinio
dominavimo reikalas, kasdienio
gyvenimo praktikoje labai ir la
bai jaučiamas. Štai Vytautas Vit
kauskas, kritikuodamas Jurginį,
tarp kitko nurodo (Lit. ir Me
nas, 1968 VII 27, Nr. 30): “Pirįmiaušia, reikia priminti tą žino
mą tiesą, kad užsienio šalių tik
rinius vardus laikraščių redakci
jos, ELTA, įvairios leidyklos jau
gauna transkribuotus pagal tari
mą. Vadinasi, redaktoriai, žurna
listai, norėdami rašyti minėtus
vardus taip kaip jie rašomi tos
tautos, turėtų vartyti daugybę įvairių tautų enciklopedijų, žody
nų, perversti nemažai literatūros
užsienio kalbomis. Didžiai abejo
tina, kad tai duotų kokios nau
dos”.
Čia dar suminėsime, kad ir
daugumas mokyklinių vadovėlių
verčiami iš rusų kalbos, tad savai
me perima ir rusišką svetimų var
dų transkripciją. Tai, be abejo,
daugiau ar mažiau sunkina nau
dojimąsi anglų, prancūzų ir kitų
vakariečių lieteratūra; užtat len
gvina susiškos literatūros skaity
mą (o to juk ir siekiama!), kur
tie vardai transkribuojami.
Panašią praktinių gyvenimo
sąlygų diktuojamą “prisitaikėlis
ką” (vartojant sovietinį termi
ną) nuomonę skelbia ir Aleks
andras Vanagas. “Kuris minėtų
principų lietuvių kalboje galuti
nai bus priimtas ir įsigalės, da
bar sunku pasakyti. Tačiau man
atrodo, kad poros dešimtmečių
tradicija, informacijos gavimas
per ELTA, rusų ir latvių rašy
bos, šriftų problemos ir kiti gry
nai praktiniai klausimai mus no
rom nenorom (gerai nors tiek,
kad vis dėlto dar prisideda: nor
om nenorom. — J. V.) privers lai
kytis transkripcijos” (Liit. ir Me
nas, 1968 VIII 17, Nr. 33).
Vis dėlto, daug kas tik labai
nenoromis laikosi tokios primes
tos transkripcijos. Tai pabrėžia ir
tas jau cituotasis V. Vitkauskas:
“Nemažai mūsų inteligentų (ypač menininkai) yra nepatenkin
ti dabar rimtu fonetiniu užsie
nio šalių tikrinių vardų rašymo
principu ir nori juos rašyti taip,
kaip rašo ta tauta, iš kurios jie
paimti”. Tad Jurginio iškeltasis
klausimas susilaukė labai gyvo
atgarsio “Literatūros ir Meno”
puslapiuose. Pati redakcija primi
nė, kad “gavo nemaža skaitytojų
laiškų, kuriuose vieni remia re
formos šalininkus, t. y. siūlo įves

ti autentiškąjį, ortografinį svetimvardžių rašymą, kiti abejoja
tokio pertvarkymo naudingumu
ir reikalingumu”. Negalėdama
dėl vietos stokos tų visų laiškų
išspausdinti,
redakcija papil
domai išspausdino dar 11 ištrau
kų (Lit. ir Menas, 1968IĖ 21,
Nr. 38). Svarų argumentą ten iš
kelia E. Simanaitis iš Jonavos:
“Bet koks pavardės ar vardo iš
kraipymas neišvengiamai sukelia
painiavą. O kaip į šią problemą
priversti žiūrėti gamyklos ar įstai
gos buhalterijos darbuotojai, inži
nieriai, ekonomistai, gamybinių
barų vadovai? Kaip jie praktiškai
sprendžia svetimvardžių rašybos
klausimus? Tai kas tinka laikraš
čiams, čia negali būti pritaikyta.
Finansiniuose dokumentuose, pa
vyzdžiui algalapiuose, įgalioji
muose medžiagoms gauti, leidi
muose ir daugelyje kitų doku Kan. Mykolas Vaitkus, apie kurį Lietuvių foto archyvas suka filmą
(Lit. foto rach.)
mentų (o juk stambesnės gamyk
los turi nemaža raštiškų reikalų
su užsienio šalimis) pavardės įrašomos autentiškai”.
Gal būt, įtikinamiausiai už or
tografinę svetimų tikrinių vardų
rašymą pasisakė žinomas kalbi Reikalas, kuris neturi likti vieta tyruos šaukiančiu balsu
ninkas Bronys Savukynas, kurio
straipsnio (Lit. ir Menas, 1968
JURGIS JANUŠAITIS
VIII 3, Nr. 31) išvadas žemiau
ir cituojame: “J. Jurginis teisus,
Prieš kurį laiką “Drauge” bu liai, patys svarbiausieji vaizdai
teigdamas, kad nedera transkri
vo
mesta mintis — įamžinkime puikiai išryškinti. Šešiose minu
buoti svetimų tautų pavardžių.
filme
mūsų tautos įžymiuosius tėse atsispindi visas spalvingas
Papildydamas jo argumentus, ga
asmenis,
kad šių žmonių gyveni poeto gyvenimas.
liu pridurti: a) Visos tautos, varmas
liktų
gyvas mūsų tarpe ir
Tai tik mažytė dalelytė didžio
tojančios lotyniškus rašmenis, įbūsimų
kartų
akivaizdoje.
jo užmojaus. Darbas pradėtas, jis
skaitant albanus, turinčius dau
Mintis gera. Tiesiog sveikinti neturėtų sustoti. Jį būtinai turi
giausia beraščių ir mažaraščių iš
na.
Šios minties vedinas Lietuvių me varyti toliau visomis pastan
visų Europos šalių, svetimų pa
foto
archyvas ėmėsi pirmųjų ban gomis. Tėvas A. Kezys, S.J. pasa
vardžių netranskribuoja, išskyrus
dymų.
Čia pat buvo sutelkta kiek kojo, kad, be poeto M. Vaitkaus,
lietuvius ir latvius, kurie švieti
lėšų
ir
mūsų iškilusis nuotrau jau užfiksuota Vaclovo Sidzikaus
mo srity yra pralenkę daug Eu
kų
menininkas
ir puikus filmuo- ko, dail. Adomo Galdiko ir Leo
ropos šalių, o su svetimom pa
vardėm elgiasi tarsi mažaraš tojas tėvas Algimantas Kezys, S. nardo Šimučio gyvenimo iškilie
čiai. b) Be reikalo J. Jurginis ši J. užsikrovė sunką darbų naštą, ji momentai. Jau įpusėta prel.
m—.■■i... ......
tokį rašymą vadina fonetiniu. o šio didžio darbo talkon atsku
bėjo
aktorė
ir
rašytoja
Birutė
PūŠtai vokiečiai Kelleris, Kehleris,
Kaehleris ir Koehleris, laikantis kelevičiūtė.
Įamžinkime ir palikime gyvus
to ‘fonetinio’ principo, visi virs
pirmiausia
tuos, kurie savo am
ta Keleriu, o juk visos tos skirtin
žiumi
jau
yra
sulaukę gyvenimo
gos pavardės vokiečių tariamos
Kampas Richmond ir 8Srd St.
rudens.
Pirmoje
eilėje tad dėme -jžaieninlų ir vietinių automobilių 1
skirtinai. Anglų rašytojo pavardė
Taisymas Priklauso Chicago Motor
Galsvvorthy vienu metu rašyta sys ir buvo nukreiptas į vyres Club.
Nelaimes atveju skambins, iv
niosios
kartos
mūsų
ryškiuosius
Goulsoursi, paskui pasidarė Gols
GR fl-8134 arba GR 6-8358
vortis, o iš tikro pats rašytojas ją asmenis, kurie visą savo gyveni
Sav. — Juozas (JoeJ Juraltls
tardavo Gelzverdi. Tai kur čia fo mą yra pašventę mokslui, litera
netinis tikslumas? c). Svetimų pa tūrai, menui, kultūrinei bei vi lllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllll
vardžių transkribavimas dauge suomeninei veiklai ir pan.
Pirmajai pradžiai pasirinkta LEO’S SINCLAIR SERVICE
liu atvejų yra klaidinantis, truk
LEONAS PRANOKUS
DVYLIKA,
ir tuo vardu pava Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos,
dantis informaciją, ir dažnai gali
Tune-up ir Motorų Remontas
būti odiozinis. Kaip reikėtų supra dintas pirmasis filmas. Šis pava
sti tokį eventualiai įmanomą saki dinimas dar nesako, kad čia jau
5759 So. Western Avė.
Kampas 58th Street
nį: Kaip liudija Keleris, Keleris bus statomas taškas. Į šį pirmą
Telefonas — PRospect 8-9533
apgavo Kelerį, padedamas Kele jį filmą norima pradžiai sutal
rio. Iš šito pavyzdžio matyti, kad pinti dvylika mūsų ryškiųjų žmo IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
transkribuota pavardė dėl ketur nių. Po tų dvylikos, seks nauji
gubos homonimijos turi keturis filmai ir nauji jų pavadinimai.
kartus mažiau informacijos, d) Todėl nereikia baimintis dėl pa SIUNTINIAI | LIETUVA
COSMOS EXPRESS
Reikalavimas transkribuoti tikri vadinimo, kuris yra tik didelio
MARQUETTE GUT PARCEL ŠERY.
darbo
mažytė
pradžia.
nius svetimvardžius pagal origi
2008 OSth St.
Tel. WA 5-2787
Vieną dieną rašytojos Biru
2501 Ollth St.
Tel. WA 5-2737
nalo kalbos tarimą lietuvių rai
3333
So.
Hulsted
St.
Tel. 254-8S2O
dėms yra gryna fikcija, neįgyven tės Pūkelevičiūtės bute keletui Lietuvių bendrove turinti teisę
žmonių
jau
teko
pasigėrėti
mū

siuntinius siųsti savo vardu lfi Chldinamas dalykas. Jeigu transkri
cag-oa tiesiai Į Lietuvą.
bavime propaguotojai būtų pa sų iškilaus poeto kan. Mykolo Didelis pasirinkimas Įvairių me
Ital. lietpalčių Ir kitų prekių
bandę transkribuoti nors vienos Vaitkaus filmo fragmentu. Tai džiagų.
Priimami doleriniai dovanų už
Vakarų Europos kalbos visą tikri buvo tik pirmutinis kuklus ban sakymai.
E. Ir V. Žukauskai
nių vardų įvairovę, patys tuo bū dymas, kurį atliko tėvas A. Ke
tų įsitikinę; dabar jų išvados, zys, S.J., o menišką filmo sukir
kaip matyti iš
transkribavimo pimą įvykdė Birutė Pūkelevičiūinstrukcijų projektų, remiasi ne tė. Nepaprastai gražus ir prasdaugiau kaip 20 proc. e) Negali i mingas gabalėlis iš šio mūsų
O
N G
ma svetimvardžių transkribavi grožinės literatūros veterano gy ŠERĖNAS perk rausto baldus ir
mo laikyti ir lietuviška tradici venimo. Per 6 minutes pamato kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
ja, nes visuotinai jis įsigalėjo tik me didžiąją dalį poeto svarbiųjų dimai ir pilna apdrauda.
WA 5-8063
maždaug nuo 1950 m., kai tuo gyvenimo detalių. Puiki ir Ra-i 2047 VV. 67th Place
munė
Kviklytė,
vedanti
filmo
po

tarpu netranskribuoto
rašymo
tradicija siekia XVI a. (žr. Wolf- kalbius ir jungianti vyksmo de
enbuettelio postilę). Dažniausiai tales į visumą.
APDRAUDŲ AGENTŪRA
Tik stebint atliktus darbus, ga1
Namų, gyvybes,
lietuvių literatūrinės kalbos prak
automobilių,
tikoje šiuo atveju buvo elgiama Įima suprasti, kokios meniškos
sveikatos, blz
nlo.
sielos
turi
būti
pats
filmuotojas
si dvejopai. Dalis spaudos, siek
Patogios
Ifislrnokčjlmo sąly
dama populiarumo, svetim ir filmo režisierė. Visa ten, atro
gos.
vardžius transkribuodavo, o didės do, atlikta profesionališkai, taikJ.
BACEVIČIUS
nioji dalis, ypač mokslinė litera
tūra, rašydavo juos originalo ra to, iš susidariusios transkribavi 6455 S. Kedzie Avė., PR 8-22S3
šyba. — Kadangi mūsų plačio mo painiavos galima išbristi tik
ji visuomenė dabar yra pakanka vienu keliu — liautis transkri TELEVIZIJOS
mai lingvistiškai išprususi (pri buoti.”
Spalvotos Ir paprastos, radijai,
stereo, oro vėsintuvai.
Prie tų išmintingi! Savukyno
valomas vidurinis mokslas), tai
Pardavimas Ir taisymas.
verta pagaliau grįžti prie tradici žodžių nieko negalime pridėti,
J. MIGLINAS
nio svetimvardžių rašymo origi tik nuoširdų linkėjimą, kad jie
Krautuvė Marųuette Parke
nalo rašyba, juoba, kad jų trans paveiktų tuos, nuo kurių sprendi 2346 W. 69th Street
776-1486
kribavimas mažiausiai prisideda mo priklauso dabar ir rašybos
Namų tel. — PR 6-1063
prie visuomenės prusinimo. Be reikalai Lietuvoje.

sviesus iii naujas užmojis

—................. ....
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Mykolo Krupavičiaus, prof. Žile
vičiaus filmavimo darbai. Taria
masi su Pijumi Grigaičiu, Juozu
Bačiūnų ir kitais dėl filmavimo
laiko. Gerokai užgriebtas ir poe
tas J. Aistis, jo rečitalio Chicagoje metu.
Filmuojant asmenis, atsimintina, kad čia nepakanka tik vie
nos vietos ir vienos aplinkos. Rei
kia daug kur keliauti. Štai, sa
kysime, filmuojant Leonardą Ši
mutį, teko filmavimo darbus at
likti “Draugo” redakcijos aplin
koje, keliauti į Pennsylvaniją, į
angliakasių vietoves, į Vyčių sei
mą, į ARKS suvažiavimą, stab
telėti prie a.a. kun. Burbos ka
po, pabuvoti ALTO būstinėje,
nufilmuoti L. .Šimučio namų, dar
bo ir laisvalaikio aplinką. Tai vis
sudėtingas darbas, reikalaująs lai
ko ir lėšų.
Vieno asmens nufilmavimui
reikia iki 600 dol. Taigi, lygi
nant su atliekamu darbu, kuris
niekieno neatlyginamas, nėra di
dėlė suma. Tuo tarpu visa tai
įvykdžius, amžiams išliks vertin
gas ir meniškas dokumentas. Bet
ir tų mažų sumų Lietuvių foto
archyvas neturi. Čia jau reikia
rasti būdų sudaryti tam reikalui
reikiamą, pastovų lėšų telkimo
fondą.
Tačiau būtų visa sprendžia
ma daug lengviau, kad į šį dar
bą uoliai įsijungtų mūsų gausios
kasose turinčios iki kelių ar ke
liolikos tūkstančių dolerių, orga
nizacijos. Kiekviena organizacija
galėtų būti mecenatu kurio nors
mūsų kultūrininko, visuomeni
ninko, politiko, rašytojo ar kito
įžymaus asmens filmui pagamin
ti. Dažnoje organizacijoje ir yra
randami tie filmuojami žmonės,
savo amžių praleidę jose, bedirb
dami. Tad ir būtų pats gražiau
sias būdas pagerbti tokius savo
iškiliuosius narius, juos įamži

joj pusėj, kai etnografinę medžią
gą pradėjo rinkti Vilniaus moks
lininkai. Dabar jau esą surinkta
apie 175 tūkstančiai eksponatų,
iš dalies siekiančių gana tolimos
senovės Lietuvos gyvenimą, bet
didžia dalimi, anot “Tiesos”,
“kalbančių apie socialistinės Lie
tuvos ekonomikos ir kultūros su
klestėjimą, apie krašto darbo
žmonių šiandieninę buitį”... Atidaromoje kalboje buvo pabrėž
ta, kad “Muziejus parodo mūsų
liaudies praeitį, atskleidžia jos ry
šį su broliškomis tautomis”...

nant kultūriniame filme, kuriuo
galės gėrėtis visi, kur vėl susitik
sime tuos žmones, kurie lietuvių
tautos labui, jos kultūrai, jos gy
vybei yra paaukoję visas jėgas,
visą talentą, visą gyvenimą.
Tad būtų konkretus siūlymas:
nieko nelaukiant, kiekviena orga
nizacija, sambūris susitaria su
Lietuvių foto archyvu ir pasiža
da finansuoti bent vieno asmens
įamžinimą filmoje. Tai būtų gar
bė pačiai organizacijai, o ir pati
organizacija pateisintų savo eg
zistenciją, kaip stipri kultūrinių
darbų rėmėja.
Jeigu šitaip sukrusime ir ta
linkme dirbsime, tikėkime, kad
įvykdysime dar vieną neįkaino
jamos vertės užsimojimą.

Laikraščiuos buvo vieno didžių
jų eksponatų nuotrauka.Aukštai
tiška dūminė pirkia. Atkurta, be
rods, autentiškai, bet kartu liu
dijanti ir muziejaus “režisūros”
tendenciją. (E.)

• Lapkričio 4 d. Vilniuje bu
• Knyga apie Juozą Naujavo iškilmingai atidarytas Lietu
lį,
įžymųjį mūsų muziką, šiais
vos istorijos etnografijos muzie
jus. Muziejus įrengtas Neries ir j metais išleista okup. Lietuvoje.
Vilnelės santakoje ties Gedimi Tai straipsniai, laiškai, dokumen
no kalnu esančiame, jam dabar tai, amžininkų atsiminimai. Iš
leido “Vagos” leidykla. Kompo
pritaikytame pastate.
zitoriaus
duktė Z. Naujalytė —
Dabar atidarytasis muziejus iš
tikrųjų yra jau senas. Jau ir da Didenkienė; kiti bendradarbiai:
bartinis jo direktorius V. Žilė J. Nabažas, J. Karosas, A. Sut
nas tas pareigas eina 20 metų, kus, J. Bruveris, B. Ambrazie
o pati to muziejaus užuomazga jus, R. Gučas, A. Venckus, A. Ar
susidariusi XIX šimtmečio pirmo minas.

Kas tik turi gėrę skonį,

viską perka pas Lieponj !

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Westem. PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

BANGA

TV, Ratlio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas, 1
4649 W 63rd St., Tel. 434-0421 (
Vakarais skambinti WA 5-3607
P. Rudėnaa
R Šimulis
j

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 0 iki 9:30 vai. Kitom
dienom nuo 9 vai. iki 6 vai. vakaro
SEKMADIENIAIS ATDARA NUO 12 IKI 5 POPIET

-
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Kurkite geresnę ateitį
įsijunkite į CHICAGO TAUPYMO BENROVĖS Taupytojų Praturtėjimo Planą! Pasirinkit Jums
tinkamiausią Mėnesinį Taupytojų Praturtėjimo planą iš žemiau nurodytos lentelės sudarytos pa
gal dabar taupymo knygelėse mokamus 4^%. Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai.

ŠTAI MĖNESINĖ TAUPYMO LENTELE:
MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖ

SANTAUPOS
|2 YRS. |4 YRS. 16 YRS.
$10.00! $252.13! $524.081 $833.30
20.00! 504.26!l,058.16!l,666.59
30.001 756.39'1.587.25! 2,499.89
40.00 1,008.53 2,116.3313,333.18
50.00 1,260.66 2,645.4114,166.48
60.00 1,512.7913,174.49(4,999.78
70.00! 1,764.9213,703.581 5,833.07
80.0012,017.05 [4,232.6616,666.37
90.0012,269.1814,761.7417,499.66
100.00|2,521.32|5,290.82|8,332.96

8 YRS. | 10 YRS. 12 YRS.I 14 YRS. I 16 YR. ' 18 YRS. 1 20 YRS.
$1,167.46 $1,534.51 $1,937.70!$2.380.57 !$2,867.04'$3.401.40 $3.988.36
2,334.91 3,069.02 3,875.39! 4,761.141 5,734.08! 6,802.80 ! 7,976.72
3,502.37 4,603.53 5,813.09 7,141.71 I 8,601.12110,204.20; 11,965.08
4,669.82 6,138.04 7,750.78 9,522.28111,468.16 j 13,605.60 15,953.43
5,837.28 7,672.55 9,688.48 11,902.85 ! 14,335.21! 17,007.00 19,941.79
7,004.73 9,207.06111,626.17 14,283.42 117,202.25! 20,408.40’ 23,930.15
8,172.19 10,741.57113,563.87 16,663.99 !20,069.29!23,809.80! 27,918.51
9,339.65112,276.08 [15,501.56 19,044.56 !22.936.33(27,211.19131,906.87
10.507.10! 13,810.59117,439.26121,425.13 125,803 37130,612.59 35.895.23
11,674.56! 15,345.09| 19,376.95(23,805.70 [28,670.41 34,013.99139,883.59'

r
O F YOVF
į/St/ INVESTMI

SURED
818,000

TURTAS SIEKIA VIRŠ $90,000,0004)0
Certifikatų sąskaitos

Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis.
Mažiausiai turi
būti $8000. Pelnas mokamas
kas šeši mėnesiai.

*
*
*
*

STAJ NARIAMS
Vacation Club
College Bonus Savings
Home Mortgage Loans
Home Improvement Loans

* Christinas Club

* Insured Family Savings

JOHN PAKEL, President
Ant visų knygelių
sąskaitų

TEIKIAMAS MŪSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:

* Notory Public Service
* Free community rooms for
your organiz’n meetings
* Cash checks and pay all
family bills witb our spec’l
money order checks. No

*
*
*
*
*

Service charge to niembers
Sėli & redeem U.S. Bonds
Two large free park’g lota
Save-by-Mail Kito
Travelerš Checks
Safe Deposit Boxes

Chicago Savings and Loan Assn.
6245 SO. WESTERN AVĖ.
H O U R S :
Pirmad...................... 12:00 P.M.-8:00 P.M.
Ketvirtad.
Antrad....................
9:00 A.M. -4:00 P.M.
Penktad. .
Trečiad.............................. Uždaryta visa d.
Seštad. ..

TEL. GR 6 -7575
.

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

PENKI ŠIMTAI METU PIRMAM
LIETUVOS TEISYNUI

Teisynas, išaugęs iš savų
papročių

Rašytinės teisės atsiradimas
— tai valstybės subrendimo ro
diklis. Kazimiero Teisynas nebu
vo pirmasis teisinis aktas Lietu
vos valstybėje. Turime ir iš XIV
— XV a. įvairių privilegijų teks
tus, liečiančius valstybės vidaus
gyvenimą. Tai buvo pirmieji ra
šytieji Lietuvos teisės nuostatai,
konkretiems viešojo gyvenimo
„IšĮaųgintams normuoji. Laikui bė
gant, iškilo reikalas turėti savo,
specialų, teismų praktikai skir
tą rinkinėlį, apimantį visų pir
ma baudžiamąją teisę, arba bent
jos minimumą.
Iš 1447 m. Kazimiero privile
gijos Lietuvai matyti, jog teismų
praktikoje buvo vadovaujamasi
lietuvių paprotine teise. Kazimie
ro Teisynas neturįs savyje kokių
atneštinių santvarkos ir teisės da
lykų rinkinys. Tai neabejotina į
sistemą suvestoji Lietuvos teis
mų praktika, išaugusi iš mūsų
paprotinės teises.

Nusikaltimas — žala visuomenei
Teisynas veikė visoje L.D.K.
stybėje. Jis galiojo iki pirmojo
(1529 m.) Lietuvos Statuto pri
ėmimo. Jis buvo skirtas žemval
džiams didikams, kurie jau turė
jo teisti savo valdinius — bajo
rus bei valstiečius. Tai teisenos
normos, kokias bausmes (dideikai savo valdiniams) gali skirti
ir kaip tas bausmes nustatyt. Tik
tų normų, tikrumoje, buvo ne
daug. Gyvenimo reikalams teis
mui pačiam reikėjo jas kurti.
Teisynas jau aiškai nustato,
kad kiekvienas nusikaltimas daro
žalą ne tik nukentėjusiam, bet ir
visuomenei. Nors valdovo parei
gūnai nusikaltėlių negaudė ir
kiekvieną nusikaltimą žiūrėjo
kaip į ginčą, “kovą” tarp ieško
vo ir atsakovo, tačiau teismas,
priteisęs ieškinį nukentėjusiam,
dar bausdavo nusikaltėlį bauda
teismui, t.y. valdovui, valstybei.
Pagal Teisyną už savo darbus at
sako kiekvienas žmogus individu
aliai, o ne jo šeima ar giminė,—
nedarant skirtumo tarp žmonių.
Žmona bei veikai atsako patys,
savo turtu, jei žinojo apie nusi
kaltimą, bet vaikai jaunesni kaip
7 metų, kad ir žinotų, neatsako.
Kai kas iš ano meto teisės
normų

80 proc. Teisyno turinio suda
ro materialinės bei procesualinės
teisės normos, liečiančios vagys
tę, svetimo turto pasisavinimą.

BAKERY

Kun. Antano Staniukyno 50-tąsias mirties metines minint
ANTANAS KUČAS

I. DAINAUSKAS

1468 m. Lietuvos valdovas Ka
zimieras Jogailaitis, “pasitaręs su
Lietuvos D. K. kunigaikščiais,
ponų taryba ir visa visuomene”,
paskelbė, atskiro pavadinimo ne
turintį raštą, apimantį baudžia
mosios, civilinės bei administra
cinės teisės ir teisenos nuostatus.
Dabar tas dokumentas vadina
mas Kazimiero. Teisynu. Jo ori
ginalo, arba bent autentiško jo
teksto neišliko. Yra žinomi tik
trys XVI a. nuorašai, atrasti XIX
a. Jis “rašytas ir duotas Vilniu
je, vasario 29 d. indikto 1”. Pas
tarasis nurodynįas, kurį laiką
klaidino to teisyno datos įskai
tymą, pradžioje manant, kad jis
buvo paskelbtas 1464, 1480 ar
1492 m. Tik 1846 m. buvo nu
statyta, kad tas indiktas (nuo
lot. “indicere” — chronologijos
nustatymo būdas, vartotas seno
vės ir viduramžių laikais) atitin
ka 1468 metus. Tada Kazimie
ras buvo Vilniuje ir tuo metu
ten buvo susirinkęs seimas. Dėl
skiriamųjų ženklų nebuvimo, tą
tekstą paskelbusieji, kiek skirtin
gai buvo sunumeravę (A.T. Dzia
lynskis 1841 m. jį suskirstė į 28
straipsnius, gi I. Grigorovič 1846
m. — į 25 str. pirmon eilėn pri
silaikydamas logiško straipsnių
turinio). Visas Kazimiero Teisy
no tekstas apima 4 nepilnus spau
dos puslapius.

LIETUVYBĖS ŠVYTURYS

B
Seserų gilesniam išsimokslinimui, DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. gruodžio mėn. 14 d.
kas vasarą ruošia lietuvių kalbos,
Lietuvos geografijos ir istorijos
bei katechetikos kursus. Nuolatos
BALTIC
verčia iš svetimų kalbų knygas ir
Veikia jau dvi kepyklos, o prie jų ir krautuvės. Kepa įvairių rū
pats jų parašo. Neišsakomo darb šių duoną, pyragus, tortus ir kitus Kepsnius ir visų mėgiamą
štumo suvargintas, miršta beveik lietuvišką ragaišį.
su plunksna rankoje 1918 m.
I - KEPYKLA IR KRAUTUVE:
gruodžio 15 d., sekmadienį, Chi
4627 8. Hermitage Avė., Chicago, Iii. 60609 — Tel. LA 3-1510
cagoje, eidamas savo amžiaus 54
Atdara kasdien nuo 7 vai. ryto iki 9 vai. vak., šeštad. ir
-tus metus.
sekmad. nuo 7 vai. ryto iki 7 vai. vak.
Buvo gimęs 1865. V.4 Salti- II - KEPYKLA IR KRAUTUVE:
ninkų kaime, Krosnos parapijo
2616 West 69th St., Chicago, m. 60629 — Tel. 778-7632
je, Lietuvoje. Seinų seminariją
Atdara: Pirmad 9 vai. ryto iki 8 vai. vak; antrad.. treč.,
baigė 1889 m. Vikaravo Mozū
ketv. ir penkt. 7 vai. ryto iki 8 vai. vak.. šeštad. 8 vai.
ruose, 1898 - 1901 studijavo Švei
ryto iki 6 vai. vak., sekmad. 8 vai. ryto iki 2 vai. popiet.
carijoje, Romoje ir Jeruzalėje Bi
Abiejuose kepyklose priimami užsakymai tortams ir kt. keps
blijos institute, kur įgijo daktaro niams.
Parduoda visokius kepyklos gamin us, o taip pat mėsos ir
laipsnį. Visą laiką buvo tvirtas pieno produktus.
Juozas Ankus, savininkas
lietuvis, uolus kunigas ir atsidė
jęs pedagogas. Jo pradėtą tuklėjimo ir mokymo bei lietuvybės dar
LENKIŠKI GRYBAI
bą tęsė kun. dr. Jonas Navickas,
Naujas grybų transportas iš Lenkijos, labai mažas kiekis, tik
marijonas (1895 -1914), įsteigęs šventėms.
Marian Hills, Illinois, lietuvių
TIK GALVELES. ANT VIRVUTES ..........
sv. $18.98
berniukų kolegiją, kurią 1933 m.
SU KOTELIAIS ..................................................
8v. $9.98
perkėlė į Thompson, Conn., ir pa
PIAUSTYTI GRYBAI .........................
' 8V. $4 98
vadino Marianapoliu. (Plačiau
Iki atsargos pasibaigs.
galima paskaityti dr. Antano Ku
Norint siuntą gauti paštu pridėti 50 et.
čo monografijoje: Kun. Antanas
DR. MICHAELS HERB CENTER
Staniukynts, Roma 1965.).

ganizuoti lietuvaičių seserų vie
Vagystė ir skiriamoji už ją baus
mė yra nevienoda. Tai priklau
nuolyną mokytojoms ruošti. Rei
kėjo pradėti iš nieko. Kun. Staniu
so nuo voginio vertės, nuo to, ar
pirmą kartą vogė ar pakartoti
kynas to uždavinio nepabūgo,
nai, ar pagautas su voginiu, ar
nes jis tuojau pastebėjo, kad be
tik prisipažino vogęs. Jei vogė pir
lietuviškos mokyklos mūsų vaiku
mą kartą ir voginio vertė mažes
čiai nutautės. Nebaidė jo nė vtrnė kaip pusė kapos grašių (t.y.
gas, nes prie jo buvo pripratęs.
30 grašių) — moka baudą. “O
Jis tuojau sumetė planą — eiti į
kiekvienus namus, kur tik gy
kas pavogs daugiau kaip pusę ka
pos arba karvę, tą pakarti”. Nu
veno lietuviai, rinkti aukų.
Po trejų metų jau buvo įsteig
statant voginio vertę, arklys pri
lyginamas 2 karvėms arba 2 ka
tas Šv. Kazimiero seserų vienuo
poms grašių. Bajoras, vagies po
lynas ir 1908 m. sausio 6 d. Mt.
Carmely atsidarė pirmoji seserų
nas, dalyvavęs vogime ar dėl jo
kazimieriėčių mokykla. Didėjo
susitaręs, atsako kaip vagis. Dide
seserų būrelis, mokyklos, ir išau
lę svarbą sudaro atlyginimas už
go Chicagoje (1911) motiniški
vagies padarytą nuostolį. Yra
namai. Viskas iš suelgetautų au
skirtumas tarp pasiturinčio va
gies ir beturčio. Voginys atiten
kų. Viskas aukojama Dievo gar
bei ir Tėvynės labui.
ka teisėjui, gi vagis nukentėju
siam atlygina iš savo turto. Jei
Talkon jis mokėjo sutraukti vi
gu vagis už smulkią vagystę ne
sus lietuvius. Jis buvo vienas iš
Šiandien kai kas nudūsauja,
turi kuo atsilyginti, tai pagautas
Amerikos lietuvių katalikų federacijos steigėjų (1906); jis suor- kad Amerikos lietuviuose lietuvysu voginiu, jis pakariamas, o
nuostolius padengia žmonos ir
ganizavo Kunigų Vienybę ir pra bės likę nedaug. Tačiau pasidaivaikų nelaisvė. Šiuo atveju šei
dėjo leisti laikraštį “Draugą” (19 rykime, kas nutiko su didesnių
mos narių atsakomybė civilinė,
09); pagalbon jis Amerikon par- tautų ateiviais tr pagalvokime,
ne baudžiamoji. Lietuvoje, Tei
sikvietė Tėvus Marijonus (1913). kiek mes dabar turėtume naujų
syno paskelbimo metu, dar ne
Mokykloms vadovėlius išsirašė iš ateivių ir lituanistinių mokyklų,
buvo sprendimų vykdytojų. Teis
Lietuvos ir pats skaitymams pa- jeigu nebūtume turėję nei Stamas tik sprendė kaltę ir skyrė
ruošė lietuviškas chrestomatijas, niukynų, nei Navickų.
bausmę. Jeigu jis pasmerkė nužu
dyti, tai kaltininkas išduodamas
išškovui, kuris turėjęs pats vagį
Broli y Sharky Restoranai Ir Cocktail Lounges —
nužudyti. Ieškovas negalėjo at
SHARKO’S WEST, 6301 W. 63rd Street
sipirkimo imti arba Vagį paverg Kun. Antano Staniukyno pamink
ti. Tokį ieškovą už susitarimą su las prie Šv. Kaamiero seserų mo
Telef. — LUdlow 6-3636
vagimi teismas baustų, nes kartu tiniškojo namo Chicagoje.
vių kuo nors kitu niekas nega
SHARKO’S EAST, 7840 S. Westem Avė.
Mokykla yra pasiruošimas į
lėjo pakeisti.
Telef. — PRospect 6-6644
gyvenimą, bet gyvenimas yra pa
Civilinei teisei priskirtini trys
siruošimas j amžinybę.
straipsniai, liečiantieji žemės vai
(Iš kun. Staniukyno užrašų).
dymą ir kylančius dėl jo ginčus,
Pradžioje šio šimtmečio Ameri
o taip pat ir savivališką miško
kirtimą. Atskiras straipsnis apta koje buvo jau daug lietuvių. Jie
ria arklių priklydimą bei radi buvo įsisteigę apie 40 lietuviškų
nius, reikalaudamas apie tai pa parapijų ir šiek tiek mokyklų. Ta
skelbti apylinkėje. “Jeigu kas ra čiau beveik neturėjo mokytojų.
dinį paslėps, norėdamas pasisa Nusižiūrėję į airių, vokiečių, len
vinti, ir tai bus įrodyta, tas tok kų mokyklas, kur mokė seserys
sai pat vagis, kaip ir kiTas". Pas vienuolės ir lietuviai kunigai gal
kutinis straipsnis priklauso admi vojo apie tokias savas vienuoles.
Ir štai, 1904 m. j Ameriką atvy
nistracinei teisei. Jame reikalau
ko
labai mokytas lietuvis kuni
jama tiltus taisyti ir grasoma tūk
gas, teologijos daktaras, Antanas
stančio grašių bauda.
Lyginant Teisyną su kitų kraš Staniukynas. Harrisburgo vysku
Vidaus vaizdas modernaus tr LštalgluKO baro, SHARKO’S WEST
tų to laiko teisiniais nuostatais pas John W. Shanahan tuojau
Abiejuose1 restoranuose puikios vedinamos salės tinkamos
neabejotina, kad jis yra huma jam pavedė valdyti nedidelę lietu
vestuvėms ir kitokiems parengimams
Skanus valgis, vietos ir
niškesnis negu pvz. toks 50 me vių parapiją Mt. Carmel, Pa. Ne-|
užsienio gėrimai.
tų vėliau Vokietijos imperato trukus į jį nukrypo veiklesnių ku
Savininkai Jurgis ir Geraldas Šarkos
riaus paskelbtas t.v. “Codeą Ca- nigų žvilgsniai ir pavesta jam orrolina”.

• Septynių

dešimčių metų

PARDUODAMI
16 MODELINIŲ NAMŲ BALDA)
30% iki 50% nuolaida. Galima
pirkti dalimis ir išmoketinai.
SOUTHWEST FURNITURE CO.
6200 S. \Vestern. Tel. GR 6-4421

SIUNTINIŲ DOVANAS 1 LIETUVĄ
IR KITAS USSR DALIS,
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

įsteigta prieš 49 metus
Dengiame visų rūšių stogus. Taiso.
me arba dedame naujus kaminus, rlnas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me Iš lauko. Taisome mūra "tuokpointlng”. Pilnai apsidraudė.
Visas
darbas garantuotas

MOV I NG
Apdraustas perkraustymas

Įvairių atstumų.

A. VILIMAS
823 WEST 34th PLACE
Telef. — FRontier 6-1882

LIETUVIAI TĖVAI, BRANGINKIT ŠIĄ GIMNAZIJĄ
KOL JI YRA. JOS ATETIS JŪSŲ RANKOSE.

KENNEBUNKPORTE, MAINE,
SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEISĖM.
Išeinamas pilnas į kolegijas pamiošiamųjų gimnazijų kursas.
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba. Savaitėje pamokų tiek pat. kiek ang
lų kalbos. Duodami kreditai.
Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama lietuviška
gyvenimo pasaulėžvalga. Mokiniams šviesti kviečiami liet. rašytojai,
muzikai, solistai, dailininkai.
Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių. Pati gimnazija padeda mokiniams
stoti į kolegijas.
.do-. -ia. gyvena bendrabuty.
tlyg urnas • s em pr c namas,
ts veigiauta j i-'ekv enos šeimos padėtį.
Anksti registruo’- te mokin us 1969-1970 m.
Priimami berniuką ba g; 8 skyrius.
Informacijos ir registracijos reikalais rašykit:

Rev. Rector
St. Anthony High School
Kennebunkport, Maine 04046

KODĖL ?
Juk Jūs mėgstate lietuvišką knygą ir ją mielai skaitote. Ir Jūsų
šeimos biblioteka dar nėra pilna.

Lietuvių Enciklopedijos leidykla kviečia Jus pa ai rinkt;
1. Lietuvių Enciklopedijos 35 tomus
■2. Vinco Krėvės Raštų 6 tomus
3. “Mūsų Lietuva” 4 tomus
4. Pulgio Andriušio raštų 3 tomus.
Kas pageidautų, atskiru susitarimu galės gauti labai palankias,
išsimokėjmo sąlygas.

Rašyt šiuo adresu:
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
361 W. Broadvvay, P. O. Box 95
So. Boston, Mass. 02127

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1776 Broadvvay, New York, N. Y. 10019
Tel. — 581-6590; 581-7729

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET
Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS
RADIO, STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

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

PASINAUDOK DABAR
AUKŠTESNIAIS DIVIDENDAIS

Firma - skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro,

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

MŪSŲ SKYRIAI:

LA 1-6047 arba PO 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai
Skambinkite bet kuriuo laiku

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA

(LICENSED bj Vnešposyitorg)

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

A. ABALL ROOFING C0.

Chicago, Illinois 60622

O kodėl Kalėdų dovanoms kokio blizgučio nepakeisti į knyą?

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
amžiaus susilaukė (lapkr. 23) bu
vusi Lietuvos valstybinio dramos
teatro aktorė Emilija Grikevičiū
tė. Baigusi dramos studiją prie to
paties teatro, buvo įjungta į dra
mos teatro personalą 1929 metais
ir pasiliko jame iki 1940 metų.
Vaidino daugiausia pagalbines
roles. Vėliau yra dalyvavusi ir
Vilniaus dramos teatre, kur, bū
dama ir pensininkė, retkarčiais
pasirodanti.

1223 N. Milwaukee Avenue,

BROOKLYN, N T.
XEW YORK 3, N. Y.
NEVVARK. N. J.
SOUTH RTVER, N. J.
ITICA, N Y.
FAR.YIINGDALE, n. j.
PHILADELPHIA 23, PA
ALLENTOVVN, PA.
ROCHESTER 5, N. Y.
LOS ANGELES 4, OAL.
CHICAGO 22, ILL
BALTIMORE 31. MD.
BUFFALO 12, SBW YORK
HETROIT 12. MICH.
HARTFORD 8. CONN.
JERSEV CITY, N. J.
SYRACUSE, N. Y. 13204
CLEVELAND 13, ORIO
H.AMTRAMCK, MICH.
SO. BOSTON. MASS.
TRENTON 10. NEW JERSEY.
RAHVVAY, N. J.

1538 BEDFORD AVĖ.
78 SECOND AVENUE
250 MARKEI STREET
48 WHITEHEAD AVENUE
983 BLEECKER STREET
FREEVVOOD ACRES
831 W. GIRARD AVENUE
128 TIIUHMAN STREET
558 HUDSON AVENUE
159 SO. VERMONT AVENUE
1241 NO. ASHIJVND AVENUE
1900 FLEET STREET
701 FTLLMORE AVENUE
11601 JOS CAMPAU AVENUE
122-128 HILLSIDE AVENUE
210 MONTGOMERV ST.
515 MARCELLUS STREET
1028 KEN1LWORTH AVENUE
11339 JOS CAMPAU AVENUE
396 W. BROADVVAY
1152 DEUTZ AVENUE
717 W. GRANO AVĖ
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7-6465
4-1540
2-2452
7-6320
2-7476
363-0494
PO 9-4507
HE 5-1654
232-2942
DU 5-6550
III
6-2818
DI 2-4240
TX 5-0700
365-6780
249-6216
HE 5-6368
475-9746
I’R 1-0696
385-6740
AN 8-1120
EX 2-0306
381-8997
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4.75 %

5.25

PER ANNUM
ON REGULAS.

PER ANNUM
ON INVESTMENT
BONUS
CURRENT RATE
$1,000 MIN.
DAUGIAU KAIP PUSE ŠIMTMEČIO PATARNAVIMŲ
VISAD MOKĖJOME DIVIDENDUS

VISAD ISMOKĖJOM TAUPYTOJAMS PAGAL
PAREIKALAVIMĄ
AUKŠČIAUSI REZERVAI SANTAUPOMS

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., Chicago, I1L 60632

LA 3-8248

NAUJI

LEIDINIAI

Jau išleistas Lietuvių katalikų mokslo akademijos ket
virtasis "Metraštis"

i kas, o šiais metais ji išleista Lie-

?

Šiomis dienomis Romoje, Itali- mo kojių įr gausius jo paliktus,
joje, baigtas spausdinti naujas, veikalus. Nekrologų eilė baigiatikiai didžiulis 625 psl. apim- ma Onos Labanauskaitės straipsties:Lietuvių katalikų mokslo aka niu apie lietuvį visuomeninką
demijos IV-sis METRAŠTIS, re- idealistų —realistą dr. Juozą Leidaguotas popiežiškojo Grigaliaus uionų, kuris tiek daug nusipelDidžiojo universiteto profesoi nė Lietuvos ateitininkų bei pavariaus kun. dr. Antano Luimos, SJ sarininkų sąjūdžiams ir lietu“METRAŠTYJE” duodama net vių katalikų spaudai. Pagaliau
kelios platesnės apimties moksli- išsami 65 puslapių asmenvardžių
nės studijos įvairiais klausimais, ir vietovardžių rodyklė, parengIstorikas Juozas Jakštas, gyvenam, ta Lietuvių katalikų mokslo akatis Clevelande, JAV -se, pateikia demijos reikalų vedėjo kun. VIa
Lietuviškojo elemento įvedimas madų parodoje, Putnumo seselių rėmė
“Žvilgsnį į Mažosios Lietuvos is do Delinikaičio, labai palengvi jos savo paskutinėje madų parodoje pademonstravo tautinių drabužių
toriografiją”, nurodydamas pa
na IV -jo METRAŠČIO skaity spalvingumą bei puošnumą. Modeliuoja iš k. į d.: A. šaulytė— klaipėčius naujausius veikalus, liečian tojams orientuotis taip gausio dietišką drabužį, austą dali. A. Tamošaitienės, R. Stasiulytė — aukštai
tišką, austą Prišmanto. N. Pupienė — suvalkietišką, austą Tutlienės ir
čius Mažosios Lietuvos istoriją ir je leidinio medžiagoje.
kitus šaltinius. Ypatingo dėme
Kl. Rz. D. Endrijonaitė — žemaitišką (dali. A. Tamošaitienės).
Nuotr. V. Juknevičiaus
sio susilaukia Barboros Vileišytės
• LUX CIIRISTl, 1968 m.
studija “Kultūrinė Seinų spaus
tuvės veikla” (1906 - 1915 me lapkritis, Nr. I (56). Leidžia AL
tais), kurioje autorė gyvenanti RK Kunigų Vienybė. Redakto biuletenio 8 nr. pateiktą medžia tracijomis. Knyga parašyta jo diVaršuvoje kruopščiai surinko vi rius kun. A. Juška, 1515 S. 50th gą apie Rusijos intelektualus, ku zertacijos darbo pagrindu ir pla
sus prieinamus dokumentus ir Avė., Cicero, III. 60650. Admi rių raštai — priešingi sovieti čiai liečia ano meto Lietuvos—
šaltinius, liečiančius Seinų spaus nistratorius kun. P. P. Cinikas, niam režimui — spausdinami Lenkijos santykius.
tuvės išsivystymo genezę ir jos MIC. 815 Park St., Racine, Wis. užsieniuose. Kartu pasmerkiamas
Metinė
prenumerata
• Johane* Bobrovski, žino
įsteigimą, spaustuvės leidinius, 53403.
ir 1939 m. sovietų-nacių susita
$5.00.
mas
vokiečių poetas ir muzikas,
bendradarbius, kultūrinę veiklą
rimas dėl Lietuvos aneksijos.
Naujame
numeryje
vysk.
V.
gimęs
1917 m. Tilžėje, prieš pat
ir jos reikšmę lietuvių tautiniam
savo
mirtį
(1965 m.) baigė ra
Brizgys
rašo
apie
kunigų
ir
pa

•
Bronius
Dundulis,
istorikas
bei religiniam atgimimui. Seinų
sauliečių
bendrą
darbą,
kun.
V.
šyti
veikalą
iš Klaipėdos krašto
parašė
knygą
“
Lietuvos
kova
dėl
spaustuvės steigėjų kunigų Laukučio, Dvaranausko ir Narjausko Bagdanąvičius, MIC —apie Ma valstybinio savarankiškumo XV gyvenimo, kuriame vaizduojami
pastangos davė gražiausių vaisių. rijos garbinimo klausimus šian amžiuje”, kuri buvo neseniai Vii 1936 metai. Šią knygą iš vokie
Seinų ir palčios apylinkės gyven dien. Duodami pokalbiai sužy- niuje išleista. 313 psl., su ilius čių kalbos išvertė E. Strams“laikraščius nesmalsiais: prel Jonu Balkūnu.
tojai Jšmoko’VkaTtyU
L.
ir knygas bei pamilo rašytą lietu kun. E. Abromaičiu, ir Motina
FOTOGRAFAS
višką žodį. Be spaudimo katalikiš Aloyza. Užsienio lietuviu katali
ko laikraščio “Šaltinio”, buvo čia kų veiklą paliečia prel. V. Bal
ŽAVIOMS NUOTAKOMS
leidžiamos ir religinio turinio kny čiūnas. Kronikos puslapiuos: At
gos bei mokslo populiarizacijos lanto pakraščio suvažiavimas, ju
leidiniai. Iš viso, kaip rodo pri biliejai, mirimai, ir kita.
dėta spaustuvės leidinių biblio
grafija.
Seinų spaustuvė 1906 - 15 me
tų laikotarpyje lietuvių visuo
menei davė daugiau kaip tris šim
tud įvairių leidinių.
Lietuvių Katalikų mokslo aka
demijos IV “Metraštyje” toliau
duodama per 150 puslapių An
tano ?kėrio studija “Lietuvos miš
kai ir jų ūkis” 1918 metų laiko
tarpyje, kritiškai įvertinant visus
būrimus statistinius duomenis.
Lietuvos pranciškonų istorikas
kun. dr. Viktoras Gidžiūnas, da
bar gyvenantis New Yorke, duo
da plačią apybraižą “Augustijonai Lietuvoje”, iškeldamas jų
reikšmę ir veiklą nuo pat jų įsisteigimo Lietuvoje. Antra lietuvis
profesorius Grigalius Didžiojo universitete Romoje, dr. Paulius
Rabikauskas, J.S. “Metraštyje”
teikia gausios medžiagos senojo
Vilniaus universiteto istorijai pa
skelbdamas Vilniaus Kolegijos
nuosavybių, teisių ir privilegijų
dokumentus nuo 1573 metų.
“Metraštyje” studijų eilė baigia
ma kun. Jono Reitelaičio išsamia
Istorine apybraiža apie Kalvari
jos miestą ir apskritį, kurios pir
moji dalis buvo atspausdinta Lie
tuvių katalikų mokslo akademijos
tll-me “Metraštyje” 1967 metais.
Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos IV-sis Metraštis baigiainas praeit, met. mirusių Akade
mijos narių nekrologais. Kun. Jo
nas Duoba MIC čia pateikia išsa
mias dviejų žymių Lietuvių Ma
rijonų vienuolijos narių biogra
fijas: Europos lietuvių vyskupo
Prano Brazio ir kun. dr. Kazimie
ro Rėklaičio. Abu žymieji lietu
vių dvasinio gyvenimo atstovai,
mirę 1967 metais Romoje, daug
nusipelnė lietuvių tautai, Bažny
čiai ir marijonų vienuolijai. Prof.
Jonas Puzinas trumpame nekro
loge pamini 1966 metais Phila(jelphijoje mirusį prof. Alfonsą
urskį, elektrotechnikos inžinieių, buvusį nepriklausomos Lie
tuvos kariuomenės pulkininką
eitenantą, Vytauto Didžiojo uni
versiteto docentą ir aktyvų Lieuvių Bendruomenės narį. Dr.
urgis Gimbutas sutrauktai iškę
ra kito žymaus lietuvio prof. dr.
Stepono Kolupailos, mirusio
1964 metais JAV -se, 45 -erių na
šaus akademinio darbo nuopel
nus lietuvių kultūrai, jo gyveni-

• MOTERIS, 1968 m. rugsė
jis-spalis, Nr. 5. Metinė žurnalo
prenumerata $5.00. Adresas: Mo
teris, 1011 College Str., Toronto
4, Ont. Kanada.
• Senąja Lietuvos daile susi
domėjimas ok. Lietuvos lietuvių
tarpe nuolat didėja. Daromi žy
giai senosios dailės dalykus ats
kirais leidiniais išleisti. Pirmuo
ju žada pasirodyti “Lietuvių ta
pyba XVI-XX amž.”. įvadiniame
rašinyje aptariama senoji musų
dailė, jos tradicijos, rūšys. Albuminėjė dalyje būsią atspausdin
ti geriausi to periodo tapybos dar
bai.
• Algė Jankevičienė, archi
tektė, paruošė Vilniuje veikalą
apie šio miesto Šv. Onos ir Ber
nardinų bažnyčių architektūrinį
ansamblį ir jo vietą Vilniaus se
namiesčio architektūroje. Veika
las žada išeiti 1969 metais.
• iJet. Kandies meno trylik
tasis tomas jau baigiamas ruoš
ti Lietuvoje spaudai. Akvilė Mi
kėnaitė čia pateiks išsamią studi
ją apie lietuviškas juostas. Bus
atspausdinta daugybė juostų pa
vyzdžių.
• Naują studiją apie M. K.
Čiurlionį Lietuvoje yra paruošęs
Jonas Umbrasas. Tai “Pagrindi
niai M. K. Čiurlionio dailės bruo
žai”. Autorius aptaria dailininko
meninį palikimą, jo kūrybos eta
pus, pateikia meninius bruožus.
Bus atspausdinta dar niekur ne
skelbtų dailininko eskižų, pavei
kslų ir grafinių tyrinėjimų me
džiaga.
• EAST WEST-DIGEST, An
glijoje leidžiamas mėnesinis žur
nalas, spalio niėn. laidoje pla
čiai cituoja ahgliškojo ELTOS

NAUJOJE VIETOJE
5610 S. Pnlaski Rd„ Tel. 581-4111

• “Eglė žalčių karalienė” —
tokiu pavadinimu premjerą Ry
goje parodė Kauno lėlių teatro
trupė. Tai buvo 25-toji to teatro
premjera. Muzika E. Balsio, rė
žis. S. Ratkevičius, dail. V. Mzzuras. Rygoje ši premjera pripažinia geriausiu festivalio spekta i
kliu. Didysis prizas atiteko Kau
no lėlių teatro pastatytai “Zui
kių mokyklai”.
• Mirė dailininkė Olga Dubeneckienė — Kalpokienė, savo
laiku talentingai apipavidalinu
si daug Kauno Valst. operos ir
balteto spektaklių, dariusi kostiu
mų eskizus įvairiems pastaty
mams. Buvo švedų kilmės, su
tapusi su Lietuva.

DULKIŲ

A. BENIULIS

SIURBLIŲ
TAISYMAS.

( liieago, III 60629, Tel. K,E 7-7688

VaSOMS,

ištepame,
siidėr.name,
Pakeič ame
(hoses) —
žarnas

M£RQUiTTfc PHOTO
SUPPLY

Parduodame ii taisome visų garny
hų dulkių siurblius ir tur me dalis
raaišelius ir visus Prijungtus (da

REIKMENYS EOTOGRAEAMS
iR MĖGĖJAMS

B. & B. DISTRIBUTING CO.
4081 So. Archer Avenue
(Archer ir California)
Chicago, Iii. 00632, Tel. 927-4702
Ved. Arvydas M. Bikinis

Daug sutaupysite pirkdami čia
įvairių filmų foto aparatus bei
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
aptarnavimas Atdara pitroad. ir
ketvirtad vakarais iki 9 vai.

lis) visų gamybų siurbliams
Electrolnx, Hnover, Eureka, Kirby
ir Royal bei kitų.

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Platinkite “Draugę”.

Telef. PRospect 6-8998

ROOSEVELT PICTURE
FRAME COMPANY

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

Manufachirers

LIETUVIŲ

Rankomis išpjaustyti paveikslų
rėmai — pritaikinti paveikslams
Ir skelbimams rėmai — metalu
aplieti rėmai.
2400 S. Oakley Avė., Chicago
7-7258 - 59

STAIGA

ROOSEVELT FURNITURECO.
F. A. RAUDONIS ir n. BERTULIS

Tel. SEeley 3-4711

2310 W. Roosevelt Road

Atdara pirmad ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir Seštad.
nuo 9 iki 6 vai. sekmad atdara nuo 11 iki 4:30 vai po pietų.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

S,t

SIUVIMO Mašinos
♦
♦
♦
♦
♦
♦

ELNA
BERNINA
NECCHI
V1KING
PFAFF
SINGER

šveicariškos, vokiškos, itališkos,
japoniškos ir kitų firmų.

*

home of
MODtRN
photoąropl’y

Taisome, parduodame ir nuomoja
me priienamomis kainomis ir sąly
gomis. DarbaB greitas ir sąžinin
gas. Turime dalis, pritaikome pa
gal skonį kabinėtus. Aptarnauja
me Chicagoje ir priemiesčiuose.

Gowns by Martha

PORTRAITS
•
3213 S. Morgan St.

CANDIDS
YArds 7*5858

B. & B. DISTRIBUTING CO.
4081 So. Archer Avenue
(Archer ir California)
Chicago, IU. 60632, Tel. 927-4702
Ved Arvydas M. Bikinis
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

FIRESTONE PADANGOS ITIRES)
NATIONWIDE
GUARANTEE
No-Limit on MILĖS...
No-Limit on MONTHS
FULL UFETIME GUARAN.
TEB agalnst defeots in workmanshlp and nia.terL-i.lH and
all normai road haaard ln.
Jurtas enrounterad ln everyllfoday passenger car ūse tor
the lite of the origlnal traad
design in acoordance with
torius of our printed guarantee certlfloate. Price of
replaoement
pro-ratad on
orlgtnal tread depth
wear
and basad on Firaatone adJUstment prloe for Tpplaoement tire at tlme of adjustniont. Flrastone adiustment
prioes are intanded to. būt
may not, represent approximate eurrent average selling prtces and aro subject
to change without notloe.

L 0 A N

ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th St.

Tel. LAfayette 3-1083

PUENJT OF FREE PARKENG SPACE

/i3a
i/4

Naujas aukštas dividendas
mokamas už investavimo

sąskaitas.

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

PIRMAD Ir KETVIRTAD........... 8 v. r. ,ltl # v v
ANfRAD
PENKTAD................f> v. r. iki 6 v. ▼.
SEŠTAD. 9 y. r. Iki 12 v. d. — Trefiiad. uždaryto

J

Country Auto & Tire Service
2423 W. 59th Street, Chicago, Illinois

Telef. — GRovehilI 6 - 7777
Vai.: kasdien 7 v. r —7 v. v., šešt. 7 v. r. - 3 v. p.p.
Sekm. uždaryta. Kitu laiku pagal susitarimą.

i

5
MIDLAND
SAVINGS

ant visų taupymo
certifikatų
per annum

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos
($6,000.00 ar daugiau, (dedant po
$500.00)

5 «’

Tel. — HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEWOOD, N. Y. 11237

Mes mokame

MOKA GERUS DIVIDENDUS.
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

%

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus mieštus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

^BilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlKlllllllllllllllllllillliiliiiiiiiliiKiiiiiiiiHiiiKimillir

Savininkas MIKAS CESAS

Mokamas už vienų metų taupy® mo lakštus nuo išdavimo datos
($10,000.00 ar daugiau, (dedant po
$1,000.00)

MUTUAL Federal SAVINGS
2212 W. CERMAK RD„ CHICAGO, ILL. 60608, Tel. VI 7-7747
OFFICE HOURS: Monday, TueBday, Friday 9 to 4:
Thursday 9 to 8: Saturday 9 to 1: Wednesday elosed.

==

AND

Taip pat atliekama ratų reguliavimas ir balansavimas
(Wheel alignment and balancing). Stabdžiai (Brake Ser
vice), motoro regul. (Tune up), keičia
mos dalys, alyva, tepimas, kt. pataisymai.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

PARKJNG LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

CRANE SAVINGS

Neribota guarantija: iki susidėvėjimo. Ratlankiai (wheels)

5

Metinis dividendas mokamas už
Indėlius tsrapymo knygutėse.

WAGNER & SONS
Typewritors — Adding Machines —
Cheokwriters.
Nuomoja — Parduoda — Taiso
NAUJOS
NAUDOTOS
Virt 68 m. patikimas patarnavimas

Perkrausto baldus iš arti ir toli.

• Apie Balį Sruogą, kaip dra
maturgijos ir teatro kritiką, nau
ją knygą parašė Algis Samuolis.
Išleista Vilniuje, 1968 m., 175
psl., iflustr. Autorius gausiai pa- ,
naudojo dar neskelbtą archyviitę medžiagą.

Tel. VIrginia

PLANINGAS TAUPYMAS

4

MOV I NG

I tuvoje antrašte “Lietuviški forI tepijonai”, 165 psl.

7*$^$ v 5 '

PETRAS KAZANAUSKAS, President

MINIMUM SUMA $5.000.00

jjP^NlTsAV?N?xi

4040 Archer Avė.

Chicago, III. 60632

Telephone CL 4-4470
FRANK ZOGAS
President
lillllllllllllllllllllllllliuillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Į ARTESIAN Restoranas

PETKUS

|

IAMA

STATI O N E R S

KILTY’S

EUDEIKIS

Reąuest Records--

Kalėdiniai Siuntiniai
1 9 6 8

M.

SAINT CASIMIR
MONUMENT

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MO V

NG

BALTIC STORES, LTD.
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• Pijus Adomavičius, buvęs1 liau okupacijos, o P. Adomavi
DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. gruodžio mču. 14 d.
“amžinasis” Lietuvos valstybin o čius vis tebebuvo tose pareigose
*
teatro Kaune administratorius, iki 1951 metų.
£l|||ltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilll|tlllllllll||l||||H||ii||įl|Aštuoniasdi šimtojo gimtadie
lapkričio 23 d. susilaukė 80 me
nio susilaukęs, sako nesigailįs su
tų amžiaus.
Baigęs Vilniaus muzikos mo siejęs visą gyvenimą su Lietuvos!
kyklą ir studijavęs Petrapilio ko teatru ir rašąs atsiminimus, (E.).
•Vydūno “Pasaulio gaisras”
. • labiausiai šiuo metu per
nservatorijoj, P. Adomavičius
• Julius Būtėnas*, literatai ne- į | 2432 West 63rd Street, VĖL ATIDARYTAS.
kamu knyga yra “Lietuvių lite buvo Vilniaus universiteto stu
pirmaisiais Lietuvos nepriklauso seniai atšventė savo 60 metų am
ratūra svetur 1945-1967”. Veika dentų pakartotinai suvaidintas
Visa nauja ir gražu, kaip viduje taip ir iš lauko.
mybės metais vadovavo Kauno žiaus sukaktį. Kaip žinia, nepri.
las tįk prieš mėnesį išleistas “I Vilniaus universiteto (Sarbievi-į
“
Dainos
”
chorui,
bet
tuo
pačiu
Lietuvos
laikais
jis
buvo
parašęs
laisvę fondo lietuviškai kultūrai jaus) kieme. Ir antras pastaty-1
Kviečiame senus ir naujus draugus atsilankyti.
metu, jau 1921 metais, buvo “lai stambias P. Višinskio (1936 m),
ugcįyti”. Tai kolektyvinė studija m'as buvęs sėkmingas, sutraukęs
kinai” pakviestas padėti tvarkyti V. Kudirkos (1937) ir Žemaitės
apie .pastarųjų 23 metų laisvojo daugybę ž ūrovų. Atėję žiūrėti j
Telef. — 436-4622 arba 436-4623
administracinius valstybinio te (1938 m.) biografijas; 1940 m.
pasaulio lietuvių literatūrų, kur net ir tie, kurie šiaip jau pasta
atro reikalus. Įvairiais titulais jis paskelbė mokslinį studiją “Vil
apie, atskirus žanrus ir kitas mū tymo minčiai nepritarę. Vydūtą darbą dirbo, bet nuo 1926 me niaus lietuvių teatras”, Pokario
sų čionykštės grožinės literatūros ii'ši.i) dvasią geriausia atitikęs
tų liko galutinai įtvirtintas teat metais aktyviai dalyvauja bolše
problemas rašo: Antanas Vaičiu pats universiteto kiemas, E. Da6UŽAUSKŲ BEVERLY MILLS GĖLINY6I4
ro administratoriaus pareigose. vikinėje spaudoje, yra paskelbęs
laitis, Kęstutis Keblys, Rimvydas kinevičiaus dekoracijos — stili
Keitėsi teatro direktoriai, meno, keletą pusiau propagandinių lei
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotu v“,
Šilbajoris,
Stasys
Santvaras, zacija. Spektakliui muziką paruoj
katalikų žynnus rašyto vadovai, keitėsi vyriausybės ir vė dinių.
Vladas Kulbokas, Juozas Gir šė komp. T. Makačinas. Režisa Amerikiečių
ir kitų papuošimų.
ja*. vienuolis trapistas Thmr.us
nius ir Česlovas Grincevičius.
, vo Vladas Eimantas.
Merton, gruodžio 10 (1. staiga mi
2443 West 63rd St., Chicagc. fll.
• Tik po dešimt metų antra rė Baugkoke, Siame, netikėtai pa
Knygą redagavo Kazys BradCi
glIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIĮj
Telef. PRospect 8-0833
—
PRospect 8-0834
nas. Leidinys 697 psl., kietai į- sis tarybinis tomas. Spalio mėne lietęs elektros laidus, sulaukęs vos
rištas, gaunamas ir “Drauge”, sio gale Vilniaus laikraščiai pra 53 metų amžiaus.Mertonos buvo be |
NUO
GRUODŽIO
MEN.
12
D.
IKI
KALĖDŲ
šakota ir kūrybinga asmeny
nešė, kad jau išėjo iš spaudos ir galo
kaina. $10.00.
bė, konvertitas katalikybėn, kelio
Šiuo studijiniu veikalu visuo antrasis “Mažosios lietuviškosios likos knygų autorius, įtakingas
ATDARA KIEKVIENA VAKARĄ.
5
menėje jaučiamas didelis susido tarybinės enciklpedijos” tomas, Amerikos kultūriniame gyvenime
mėjimas. Knygos tiražas greitai K-P raidės. Antrasis tomas išeina ne vien tik kaip puikus ir moder
mažėja. Visoje eilėje didesnių ko vienuoliktais metais nuo to dar nus rašytojas, eseistas. poetas, bet
ir kaip teologas bei filosofas.
lonijų joms skirtas kontingentas bo pradžios.
buvo greitai išpirktas. Knygų pi a
“Tokia rūšis, kurias Jūs norėtumėt
NORCROSS KASPINĖLIAI ir
TĖVAS IR SŪNUS
• Liaudies meno problemos
DENNISON PREKĖS
pasiųsti ir gauti." Didelis pasirin
n tojams po to vėl buvo pasiųs
pavergtoj Lietuvoj. Yra Lietuvoj
DOVANŲ ĮPAKAVIMO
kimas
kitomis
kalbomis.
Gražus
MARQUETTE FUNERAL HOME
ta padvigubintas leidinio kiekis,
se dalykuose rodyti glūdintį vel
POPIERIS * SEALS *
įsteigta “Liaudies meno draugi
kortelių rinkinys dėžutėse nuo 59ę
kuris vėl greit pranyko, ir vėl rei
nią...
,
TAGS * KREPE POPIERIS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:
ja”, kuri turinti apie tūkstantį na
ir aukščiau.
ŠVENTIŠKAS ISDEKORAVIMAS
kėjo papildomai naujų ir pakar
Kiekvienu atveju, Trečiakausrių, nors joje dar ne visi tikri
STALUI — NAMAMS IR SALĖMS. ODOS IŠDIRBINIAI
2533 Wost 7Ist Street
Tel. 476 > 2345
totinų siuntų. Daug pavienių ši
kas numato, kad artimiausiu lai
Puikus pasirinkimas
liaudies menininkai sutelkti. Be
DIENYNAI
So.
50th
Avė.,
Cicero
Tel.
TO 3-2108-09
1410
tos knygos užsakymų kasdien aku teks kitaip liaudies meną de
PRAKTIŠKŲ DOVANŲ
to, esą įsiterpusių nemaža ir to
WHITINGS PUIKIOS
teina ir į “Draugo” knygų plati
rinti su laiko dvasia: ryšium su
AIKŠTE
AUTOMOBILIAMS
STATYTI
KIEKVIENAM. Įskaitant vienuoles DOVANOS “STATIONERY”.
kių, kuriems gal ir nepriderėtų
nimo centrą. Leidinys daugeliu
ir mokytojas. 1969 metų kalendoriai
ten būti. Tos draugijos pirminin Lenino jubiliejum bus rengiama
NAUJA! Cross Desk Pen Sėt
ir užrašams knygos.
atžvilgių vertingas ir impozantiš
paroda tema“Leninas ir jo idė
ko pavaduotojas Kęstutis TrečiaParker Touche Pen ir Parker “45”
RUSTCRAFT
ir
NORCROSS
kas, kiekvienam puiki kalėdinė
jos liaudies menininkų darbuo
KALĖDINĖS KORTELĖS.
kauskas “Literatūros ir meno”
ir
“75” plunksnakočiai.
dovana.
se”. Klausimas, ar pavyks drau
(47)
redakcijai
pakalbėjo
pana

• Simpoziumas teatrinėmis
MAŽEIKA &E¥ANS
gijai prigrasyti narius, kad bent
šiai, kaip prieš kiek laiko ir tos
MES APTARNAUJAME JAU 45 METUS
temomis ir dail. Reginos Jautokai kurie iš jų nepridrožinėtų
srities žinovas prof. P. Galaunė
kaitės meno parodos atidarymas
tai parodai “velnių — Leninų”,
buvo rašęs.
. ,
žvaįvyksta rytoj (gruodžio 15) sek
Sako: “Liaudies meno sąvoka
,^nl.(;kll?tU ve nlų,
FUNERAL HOME
"THE SHOP U-NEED”
“THE SHOP U-NEEK”
madienį, 3 vai. popiet “Draugo” dabar, galima sakyti, piktnau-j ‘ lų a.r v?.inų -r
V
.
redakcijos patalpose, 4545 W. 63 džiaujama. Prisidengus liaudies
Tarp o i a,
re įa aus as
6305-07 So. Kedzie
Tet. PR 6-9102 S
T H RE E
St„ Chicagoje.
X
menu, prekiaujama amatininkų Prasitare~
Dovanos,
Kortelės,
Knygos,
Rušt.
Reikmenys
Ir
Dennison
Prekės
j
AIR-CONDITIONED CHAPELS
Tik ką pasibaigus pirmajam darbais, serijiniais pramoniniais
“Norime, kad užsienio parodo
mūsų lietuviškojo Teatro festiva gaminiais, nieko bendra neturin se> ^ur eksponuojami liaudies me
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiimiHiiiiūiir
Parkiag Faciltties
liui, simpoziume bus aptarta ir
čiais su liaudies dailės tradicijo nininkų darbai, dalyvautų patys
jo laimėjimai bei suklupimai, o
‘ 6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubUc 7-8600 ’
mis. Rinkoje apstu nevykusių se autoriai”. Visi dairosi progų nors
taipgi išsikalbėta ir kitomis mū
nųjų darbų kopijų, pseudomeno trumpam iškelti koją į užsie
sų scenos šiandieninėmis temo
pavyzdžių... Dabar kartais klai nius... (E)
mis. Simpoziumą moderuos rašydingai manoma, kad žmonės, ne
\tojas Česlovas Grincevičius, o paRESTORANAS ★ 4545 W. 95th St.
turintys specialaus išsilavinimo,
* grindiniai pokalbio dalyviai bus
Telefonai GA 4-5800 ir BE, 8-5585
jau ir yra liaudies menininkui...”
,Sta$y& Pilka, Ralys Chomskis ir
Uždarytas laike pertvarkymo-pagražinimo. Yra at
Esą, kiekvienoje epochoje liau
Darius Lapinskas,
PLOKSTELES
dies menas atspindėjo laiko dva
daras tik grupėms, parengimams, vestuvėms,
i : Tuo pačiu metu ątidaromoj
sią, socialines sąlygas,, nuotaika?. yra puikiausia dovana bet kokiai pro
gai. Naujausios Ir geriausios ilgo gro
krikštynoms ir kitoms progoms.
Reginos Jautokaitės parodoj ten
Dabar, esą, parduotuves užplūdo jimo autentiškos lietuviškos plokšte,
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
pat bus išstatytą 24 tapybos dar
lės (taip pat ir kalėdinės plokštelės)
Teiraukitės nuo 11 vai. ryto iki 11 vai. vakare.
visokie velniai: velnias — žvaki Rašykite dėl nemokamo katalogo:
bąj. Tai pirmoji individuali Re
dė, velnias — lazda, velnias -r
Trys Modemiškos Koplyčios:
ginos Jautokaitės paroda. Šiaip
peleninė, velnias — druskinė, REŲUEST RECORDS, Ine.
jos darbų esame pastaraisiais me velnias — kaukė... Trečiakausko
4330-34 South California Avenue
66 Mechanic St
tąis matę visoje eilėje bendrinių
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
nuomone, visi tie velniai nedera
New Rochelle, N.Y.
musų dailininkų parodų.
su šių laikų dvasia, nors ir ne
4605 - 07 South Hermitage Avenue
r
Jr simpoziumą ir parodą ren
matyt, kad jis būtų gilinęsis į
Telefonas - YArds 7-1741 - 2
gia ateitininkų meno draugija klausimą, kodėl dabartiniai liau
“Šatrija”, kviesdama visuomenę
dies menininkai ar, tegu, net ir
SIUNTINIAI f LIETUVA
atsilankyti.
ir kitus kraštus
amatininkai
taip
panūdo
visuo• Poetas Henrikas Nagys Artėjančių Kalėdų švenčių proga, siūlome tris specialiai suda
rytus siuntinius iš tokių dalykų, kurie labiausiai yra reikalingi
P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av.
“Nepriklausomos Lietuvos'’ re
ir
ištikrųjų būtų naudingi Jūsų giminėms
PIRKITE DABAR TIESIOG NUO<
Chlcago, BĮ. 60632. Tel. YA 7-5980
daktorius.
Pastaruoju metu
V
A
LOME
Montrealyje leidžiamo savait
MR. NELSON
MIŠRUS KALĖDINIS 1968.
raščio “Nepriklausoma Lietuva”
KILIMUS IR BALDUS
SAVININKO
Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megstinis, Itališkas
Plauname ir vaškuojame visų
redaktoriui Jonui Kardeliui sun
moteriškas arba vyriškas nailoninis lietpaltis, 31/( jardo vilno
rūšių grindis.
kiai susirgus, leidinį pradėjo re
nės angliškos vyriškam kostiumui medžiagos, 3 jardai labai
.
BUBNYS
—
Tel.
BE
7-5168
COdaguoti poetas Henrikas Nagys.
gražios moteriškam kostiumėliui medžiagos, vilnonė sijonui me
džiaga, puikūs vyriški nailoniniai marškiniai, arba nailoninė
Reikia pastebėti, kad šiuo metu
3911 West Ulth Street
bliuskutė, 1 dėžė šokoladinių saldainių, 20 angliškų geriausiom
laikraštininkų redaktorių dar
Didžiausias Paminklams Planų
REZIDENCINIAI,
rūšies cigarečių.
ban yra Įsitraukę visa eilė mūPasirinkimas Visame Mieste.
KOMERCINIAI,
į-sų rašytojų: “Drauge” - Aloy
090.00
Tolof. — CEdarorest 3-6335j
MEDICINOS IR
zas Baronas ir Kasys Bradūnas, Heating Gontractor
Vienas blokas nuo kapinių.
KITOKĮ PASTATAI!
įrengiu
naujus
Ir
perstatau
se

MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1968.
“Darbininke” - Paulius Jurkus, nus visų rūšių namo apšildymo
pečius ir air oondltlonlnš t
■'lietuvių Dienose” - Bernardas naujus
Komplektas labai gražių moteriškų nailoninių rūbų, (labai rei
Ir senus namus Stogų
*457 We»t 6&tfa Street
rimu.
(gutters), vandens Šildy
kalingi ir naudingi ten), 1 gėlėta arba su ornamentais vilnonė
Brazdžionis, “Europos Lietuvy mui boilerius.
Turtu leidimus
TeL HE 4-7482
skarelė, 3 jardai moteriškam kostiumui cremplene medžiaga, gra
je" - Kazimieras Barėnas. Taip dirbti mieste Ir užmiesčiuose.
Darbas atliekamas greitai tr Są
žus moteriškas megstukas, 3 jardai vilnonės paltui medžiagos,
gi tenka prisiminti keliolika me žiningai. Apskaičiavimai nemo2% jardo vilnonės suknelei medžiagos.
tų redagavusį “Aidus” Antaną
DOMAS ŽUKAUSKAS
10% — 20% — 80% pigiau mokėsit
090.00
Vaičiulaitį. Laikraščiams ir lie HEATING A 8HEET HERAI.
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
ui apdraudė nuo ugnies Ir automo
S.
Westem,
Cbloago
•,
DL
bilio pas
tuviškajai žurnalistikai tai dide
MAISTO SIUNTINYS 1968.
Telefonai VI 7-iftj.
F R A N K ZAPOLIS
lė talka. Ar laimi iš to ir groži
LACKAWICZ IR SOROS
Vž sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 6 sv. geriausios rūšies baltų
8208 h Wes* 8501 Street
nė literatūra, tai jau kitas klau
2424 W. 69th STREET
Tol. REpnblic 7-1218
miltų, 2 sv. ryžių. yĄ sv. pipirų. Į,į sv. lapelių, y2 sv. geriamo
Chicago, Illinois
2814 W. 23rd PLACE
Tet VIrginIa 7-6672
simos.
šokolado., 1 dėž. neseafes, 3 sv. geriausios rūšies kiaulinių
Tel. GA 4-8054 ir GR 6-4338
taukų.
1
sv.
šokoladinių
saldainių.
• Augusto iSchleicherio 118 PETRAS BIELIŪNAS
21 — 1868), žinomo vokiečių lin Kuriam galui
030.00
4848 S. CALIFORNIA AVĖ.___________TeL LAfayette 3-3572
gvisto, vieno iš didžiausių ano
I
Taip pat, į bet kurį rūbų siuntinį galima dadSti žemiau išvar
meto lyginamosios kalbotyros ir
mokėti daugiau?
J. NAUJOKAITIS
ANTANAS M. PHILLIPS
dintus dalykus, kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje.
lietuvių kalbos tyrinėtojo, 100 m.
8807 8. LITUANICA AVĘ.
_________ Tel. YArds 7-3401
Apdraustas
perkraustytuos
Vilnonė
labai
graži
skarelė
$4.00.
Nailoniniai
lietpalčiai
$10.00
mirties sukaktis minima šiemet. PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOOgų metų patyrimas
Vyriški
arba
moteriški
megstiniai
$12.00.
Nailoniniai marškiniai
POVILAS J. RIDIKAS
Vienas iš didžiausių jo darbų y- TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY WA 5-9209
$7.00. Vyriškos arba moteriškos nailoninės kojinės $2.00. Labai
Chicago, Illinois
8884 S. HA1STED STREET_______________ Tel. YArds 7-1911
geras parkeris, firmos "Parker” $7.00.
rą “Handbuch der litauischen SITE NUO $500.00 IKI $1.000 00
Šprache” (1856 — 1867) — pir
LEONARDAS F. BUKAUSKAS
GARBAGE DRUMS | ŠVEICARIŠKI LAIKRODŽIAI. $30.00
moji lietuvių kalbos mokslinė
10821 S, MICHIGAN AVĖ.__________ Tel. OOmmodore 4-2228
Su
malonumu
priimame
užsakymus,
kuriuos
siuntėjas
sudaro
gramatika, vienas iš pagrindinių
WITH COVERS AND HANDLESį
iš mūsų kainoraščio ir taip pat. persiunčiame Jūsų pačių suda
veikalų lietuvių kalbai pažinti.
JURGIS F. RUDMIN
. 30 and 50 gal. Free delivery
rytus siuntinius. Mūsų sąskaitos duoda Jums teisę gauti Income
8819 S. LITUANICA AVĖ,________ Tel, YArds 7-1188-HM
Rinkdamas knygai medžiagą, 18
Tax sumažinimą.
PLYMOUTH * VAUAN1
5622 So. Racine, 434-1113
52 m- jis buvo nuvykęs į Lietu
VASAITIS — BUTKUS
vą. Kaip žinia, Schleicherio gra
1446 S. 80th Avė., CICERO, ILL._______ Tel OLyniplc 2-1008
BALZEKAS
MOTOR
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii
matiką vysk. A. Baranauskas bu
vę į lietuvių kalbą išvertęs, ta
LAWN FUNERAL HOME
SALES, INC.
( Z . JURAS)
DEKORAVIMAS
čiau neatspausdino. Iš jos lietu CHRYSLER * IMPERIAL
Sigmund J. Sutkus
16 VIDAUS IR IS LAUKO
421 Hackney Rd., London, E. 2. England
vių kalbos mokėsi J. BasanaviKilimai ir apmušti baldai valomi.
7909
STATE
RD„
OAKLAVVN. DLL.
TeL 686-2820
"U WILL LIKĘ US”
v- Pietaris, Jonas šliupas,
Kreiptis j:
TELEF. — SNO 8734.
prof. J. Jablonskis ir kiti žymūs 4030 Archer,VI 7-1515 J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050
mūsų tautos vyrai.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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BIRUTININKIU SUVAŽIAVIMAS

DRAUGAS, šeStadienis, 1968 m. gruodžio mėn. 14 d.

M-G:

M. BABICKIENĖ

(Herų

yvemmas

Redaguoja St Semėnienė, 6607 S. Troy 8t.. Chicago. BĮ . 80629
Tel. 925 - 6988

TĖVO IR DUKTERS MEILĖ
M. PĖTERAITIENĖ
Daugelio jaunavedžių nelai
mingas gyvenimas šiendien yra
tiriamas gydytojų, psichologų ir
net tomis problemomis besido
minčių dvasiškių. Įvairių nesugyvenimo priežasčių tarpe kar
tais yra randama ir yda, kad
pvz. jaunosios tėvas yra savo dūk
terj per daug mylėjęs ir ją išle
pinęs. Tai pasitaiko dažniausiai
ir šviesesnių bei pasiturinčių šei
mų tarpe. Viena moterų gydyto
ja Europoje, svarstydama šiuos
klausimus su savo pacientais, ap
rašo, kaip 22 m. amžiaus ponia,
po ilgų pasikalbėjimų tiesiai su
šuko: “Kodėl negali mano vy
ras mane taip švelniai mylėti,
kaip mane mylėjo mano tėvas”.
Po poros vizitų, ji papasakojo gydotojai šį su savo nesenu tėvu
idealų bendravimo vaizdą.

tininkė duktė pradeda atverti akis, pridarydama nemažai ir šird
gėlos.
Vienos mergaičių katalikių mo
kyklos Europoje tėvų susirinki
me kunigas, kalbėdamas šia te
ma, pareiškė gana gilių papildo
mų minčių apie šių dienų mer
gaičių psichologiją. Jis pastebėjo,
kad šiandien dukterų tėvams
auklėjimo problemos esančios
daug sunkesnės. Ankstesniais lai
kais 16-kos metų mergaitė buvu
si įvairių gyvenimo klausimų at
žvilgiu daug vaikiškesnė, naives
nė. .Šiandien ji jaučiasi dažnai
jau lyg tikra dama. Savo anksty
vų jausmų pabudimo metais, jos
šeimoje linksta daugiausia prie

Kaip iš meilės gadinamas
kelias į laimę

— Kai motina buvusi namuo
se su visokiais darbais ir darbelais vis užimta, tai ji daugiau
sia laiko praleisdavusi su savo tė
vu. Dar būdama mažytė, ji daž
nuose pasivaikščiojimuose, kaip
kiškelis, šokinėdavusi apie tėvą,
kuris sutvarkydavęs jos ilgus, ant
akių užkritusius plaukus ir nuva
lydavęs apdulkėjusius batelius —
daug džiaugsmo būdavę tada. Pa
ūgėjusi, ji tverdavo tėvui už ran
kos ir jiedu pasivaikščiodami dis
kutuodavę plaukų sudėjimo sti
lius ir kitus klausimus. Kartais,
praeinant pro didesnę krautu
vę ir lange pamačius kokį nors
gražesnį daiktą, tėvas visada ši
tai jai nupirkdavęs. Gi kai buvo
jos vestuvių puota, tai jos myli
mas tėvas, sveikindamas tarp kit
ko pasakęs, kad šiandien jis pra
randąs savo mylimą dukterį, ji
buvusi jam brangiausia pasau
ly, tačiau jis nuoširdžiai linkįs
jai laimės... Prie šių žodžių pa
baigos jaunos ponios gydytoja pa
rašė pastabą, kad tėvas, linkėda
mas savo dukteriai laimės, nesu
prato, jog jis buvo jau gerokai
apgadinęs jos kelią į laimę.
Panašiose aplinkybėse, kaip
rašoma, išbando neretai ir ge
riausių namų dukterys su švel
niu tėvu savo pirmus romantiš
kus jausmus. Viskas, žinoma, at
rodo vaikiška, malonu, pilna
džiaugsmo ir meilės, tačiau nei
viena, nei antra pusė nepastebi,
kad jie savo žaisminga draugys
te, kaip psichologai sako, peržen
gia ribas, kur švelnaus ir elegan
tiško tėvo sukurtos meilės duk
teryje nepajėgia nustelbti nei jos
būsimas vyras. Jos vyras pasilie
ka jai tokiais atvejais dažnai tik
lyg tėvo šešėlis. Psichologas P.
Lieven sako, kad mergaitės, ku
rių vaikystė brendo didelėje tė
vo meilėje, pasilieka tai ir toli
mesnio gyvenimo orientacijoje;
jos pasirenka dažnai už save se
nesnius vyrus, iš kurių jos lau
kia ne tik meilės ar lepinimo,
bet ir paguodos, kurios apsčiai
patirdavo iš savo tėvo.
Tėvas — realaus gyvenimo
veidrodėlis
Dvasine buitimi tokia duktė ii
gai gyvena savo tėvo atsimini
mais ir nerodo didelės psiaukojančios meilės savo vyrui. Dvasi
niu idealu lieka jos tariamas “pir
masis vyras” — tėvas. Tokiais
atvejais vedybinio nesugyvenimo kaltė dažniausia yra suver
čiama ant vyro, bet tikrasis, pa
slėptas kaltininkas čia lieka tė
vas, kuriam tokia ištekėjusi maiš

Nijolė demonstruoja Birutės dra
bužį, sukurtą M. Kripkauskieniės.

Nuotr. V. Juknev čiaus

tėvo. Jis atrodo joms daugiau vi
sa ką leidžiąs ir jas geriau su-Į
prantąs. Tėvas šitokiais atvejais
pasidaro joms tam tikru realaus
gyvenimo veidrodėliu. Koketuodamos su juo visai nekaltai, lyg
ieško jos rimto vyriškio atstovo
nuomonės, į jų prigimty bun
dančius klausimus: “Kaip aš at
rodau?” “Kokiu būdu aš galė
čiau geriau patikti?” “Kažin ar
man tai pasiseks?” Šitokiais, o
kartais ir labai rimtais klausi
mais mitri ir besimokanti duktė
labai lengvai įtraukia tėvą į sa
vo žaismų bei interesų sferą; kaip
vaikas ir duktė, ji turi tam iš
savo pusės visišką pagrindą. Tė
vas čia taip pat jaučiasi lyg la
biau respektuojamas, gerbiamas,;
jo pataikavimas dukteriai dar la
biau didėja, ir jų maloni drau
gystė auga.

O kartais, kai reikia keliau
ti, kaip rašoma, ar pvz.važiuoti slidinėti į kalnus, ką žmona
ne visada mėgsta, tai tėvas va
žiuoja čia su savo dukteria. Ypač, jei duktė yra kiek panaši į
žmoną, jis, rodydamas jai pa
saulio įdomybes, pergyvena dar
kartą kadaise su žmona kelionė
se praleistas gražiausias valan
das. Be to, jei koks pilietis tik
bent pagalvotų, kad jis gal su ko
kia jauna “drauge” važiuojąs,
tai jis, sakoma, yra pasiruošęs
lyg visam pasauliui sušukti, kad
čia yra ne kas kitas, kaip jo my
lima duktė. (Gal kiek panašūs
yra ir mažų sūnų bei motinų ben
dravimo klausimai. Atsimenu vie
nos kolegės mokytojos pasakoji
mą Kaune, kai vienos dantų gy
dytojos sūnelis, antro skyriaus
inokinys, pertraukos metu be jo-;

Jėga prieš jėgą

Barbora Morkūnienė

Iš parodos Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje, Chicagoj

kios priežasties pabučiavęs mer
gaitę. Mokytojai paklausus, ko
dėl jis taip darąs, jis atsakęs, kad
tą rytą jis matęs, kaip tėvas pa
bučiavęs jo mylimą mamą.)
Motinos svarbiausias vaidmuo

LAIMINGAI BAIGTA DRAMA
PRANAS GAVĖNAS,
Italija

Tokių ištekėjusių dukterų ve
Castelnuovo saleziečių koply mažametė Danutė buvo siunti
dybinis gyvenimas, kaip jau mi čioje rūgs. 14 d. rado laimingą nėjama per vokiečių šeimas —
nėta, nėra lengvas. Jos visad liks atomazgą gana intriguojanti Da daugiau tik pakenčiama, negu
tam tikromis tėvo dukrelėmis ir nutės Puzinaitės drama. Gimu mylima. Vos pradėjusi apsispraslyg tam tikrais vaikais, apie ku si Kaune 1935 m. Danutė buvo ti vienoj šeimoj, turėjo vėl kitos
riuos vienas pedagogas sako, kad i! jauniausioji žymioj Puzinų šei ieškotis, dažnai vis su skaudžiais
mes turėtume dievais būti, jei moj. Galėjo jaustis esanti laimin pergyvenimais ir išgąsčiais.
mes norėtume visus jų norus pa ga: turėjo atsakingas pareigas ei
Pasibaigė pagaliau žiaurusis
tenkinti.
nantį tėvą, karštai jų mylinčią karas; belaisviai bei tremtiniai su
Šios dukterys, kaip yra rašo motiną, brolį ir dvi sesutes. Ta džiaugsmu grįžo į gimtines, į
ma, ne visada ras savo vedusia- čiau kilęs karas brutaliai išdras namus. Ir Danutę pristatė Rau
me vyre tą švelnumą ir užuo kė jaukų šeimos lizdą. Tėvai bu donajam Kryžiui, kad grąžintų.
jautą, ką jos yra patyrusios iš vo suimti, išvežti ir , greičiausiai Bet kur? Grįžti į Lietuvą — tai
savo mylimo tėvo. Todėl ir mi sušaudyti; vaikai turėjo gelbėtis patekti į rusų, į raudonųjų nas
nėtas psichologas P. Lieven duo Vakaruose. Tačiau ir tie Vaka- rus. Mažoji lietuvaitė nusprendė
da tėvams bent šiuos bendrus pa
likti, kad ir tremtinė, laisva. Vie
tarimus.
nas Paryžiaus profesorius ją už
— Jei šeimoje yra pastebima,
tarė — ir prancūzų Raudonasis
kad duktė per daug prie tėvo
Kryžius ją įrašė į Prancūzijon
linksta, tai reikia visu švelnumu
grįžtančiųjų sąrašą.
to vengti ir mielę šeimos narių
Tačiau ir čia nesibaigė josios
tarpe išlaikyti kiek galint dar
kaljonės. “Dešimties metų mer
nioje pusiausvyroje. Padėti duk
gaitė, — pasakoja Danutė, — at
teriai užmegzti ryšius su jos am
dariau Prancūzijoj tik su tokiu
žiaus jaunimu, nuvežti ją į rim
dokumentu
’; užrašų knygutės
tus pasilinksminimus, leisti da
lapelis,
kur
užrašyta: “Danielle
lyvauti jaunimo
sambūriuose,
Naytė, nr. 937, France”; taigi,
sporte, organizacijose ir panašiai.
pakeistas vardas, pavardės tik ga
Į jos draugus ar į namus atsilan Da I. ūegina J&utMuaite, kurios ta
, lūnė, keistas numeris ir svetima
kantį jaunuoli nežiūrėti iš karto pybos darbų paroda atdaroma ry
šalis”. Tai kas beliko iš Kaune
su mums įprastu įtarimu, bet, da toj. 3 vai. popiet, teatro si.npoz ugimu'ios Danutės Puzinaitės!
mo
metu.
“
Draugo
”
patalpos.
lykus stebint, elgtis švelniai, neChicagoje. Pąfoda ten vyks iki
Jokios įvažiavimas į Prancūziją
užgaunant nė vienos pusės jaus 1969 oi. sausio 18 dbuvo rastas nelegalus; todėl vimų ir jautrios ambicijos.
' si, tame žmonių bei institucijų
Pagaliau čia svarbus, o gal ir rai tokie nesaugūs! Septynerių
dsąmišy, Danielle Naytė buvo
pats svarbiauusias vaidmuo šių metų našlaitei Danutei tuoj te
siuntinėjama iš vienos vietos į ki
sentimentų derinime, priklauso ko apraudoti savo mylimą brotą, vis ieškant, ar neatsiras, kas
motinai, kurios meilė savo duk i Iį, žuvusį, Vokietijoj viename
ją priimtų. Išbuvo beveik ketve
teriai nėra nei kiek mažesnė kaip bombardavime. Kai kurį laiką
rius metus Marsely, paskui Fretėvo.
dar apraudojo su sesute savo ne juse, Bordo, Loire ir kitur, vis
• B. Morkūnienės tapybos laimę ir tėvynės ilgesį, kol ir ši
tarp svetimų, ir vis su jausmu,
darbų paroda šiuo metu vyksta mirė vienam Austrijos lagery; akad ne tik namiškiai, o ir visi
Balzeko lietuvių kultūros muzie pie vyresniąją sesutę, dar ištekė
tautiečiai žiauriai išžudyti, su
juje, Chicagoje. Proda tęsis iki jusią Lietuvoj, niekad neturėjusi
naikinti. Nelengva išpasakoti,
gruodžio 31 d. Lankymas kasdie žinių.
kiek ji iškentėjusi!
ną nuo 1 vai. iki 4 vai. 30 min.
Mažametės
odisėja
popiet. Muziejus atdaras ir sek
Paauglesnė, stengėsi pati vie
Likusi viena žiauriam pasauly, na išeiti iš tos žmonių ir daik
madieniais.
tų maišaties ir savarankiai gy
venti. Bet ir čia daug liūčių, ypač neturinti jokio dokumento.
Pagaliau Paryžiuj įstengė įsira
šyti į vakarinius buhalterijos
kursus: dieną dirbo, o vakarais

JINOS LEŠKIENES PARODA
Čiurlionio galerijoje, Chicago
je, šiandien 7:30 v. v. atidaro' ma J. Leškienės tapybos darbų
paroda. Tęsis iki gruodžio 22 d.
Jina Leškienė (Totilaitė) stu
dijavo meną Omaha universite
te, kurį baigė Bachalor of Fine
Arts laipsniu 1959 m. Baigiant
universitetą, jai buvo suteikta
dailiųjų menų premija, Bertha
H. Mengedoht Art Award. Pre
mijuotasis paveikslas patalpintas
universiteto meno kūrinių kolek
cijom
Be to, ji dar studijavo muzi
ką, (pianiną ir balso lavinimą),
baletą ir išraiškų šokius. Vėliau
mokytojavo Boys Town (High
School) Omaha Nebr. Dėstė me
no istoriją ir tapybą.
Suruoštos individualinės paro
dos: Omahoje 1960 m. ir Los An
geles 1966 m. Dalyvavo grupi
nėse
parodose New Yorke, Chi
Jina Leškienė
Sugrįžimas
Iš šiandien (gruodžio 14 d.) 7 v. 30 min. vak. atidaromos Čiurlionio cagoje, Omahoje, San Pedro, Ho
1llywood ir Los Angeles.
galerijoje Chicagoj,

L.D. Kunigaikštienės Birutės
draugija, švęsdama Lietuvos ne
priklausomybės ir Lietuvos ka
riuomenės atsikūrimo 50 m. ju
biliejų lapkr. 23-24 d. sušaukė
skyrių atstovių suvažiavimą. Su
važiavimo atidarymas įvyko kar
tu su ramovėnais. Sveikinimo žo
dį tarė gen. St. Dirmantas, L. S.
S. c.v. pirm. ir LDK Birutės dr.
c.v. pirm. M. Babickienė.
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo 50 m. jubiliejaus atmini
mui Alto Chicagos sk. buv. pirm.
J. Pakalka įteikė dovanas: Lie
tuvos valstybės, Vilniaus, Kauno
ir Klaipėdos ženklais išpuoštas
lėkštes, LDK Birutės dr. ,LVS
“Ramovei”, kūrėjams — savano
riams, partizanei kūrėjai — sa
vanorei birutinininkei S. Statkevičienei ir Laisvės kovų muzie
jaus vedėjui Šeštakauskui.
Suvažiavimo darbo posėdį ati
darė c.v. pirmininkė, į prezdiumą pirmininkauti pakviesdama
S. Oželienę ir V. Nagevičienę, o
sekreotriauti N. Norienę.
Susikaupimo valandėle buvo
pagerbtos mirusios ir iškankintos
Sibiro taigose lietuvės moterys ir
dr. narės, taip pat mirusios na
rės čia išeivijoj.
Pranešimus iš skyrių padarė:
Chicagos skyrius — M. Babickie
nė (90 narių), Clevelando sk. —
Joniaitienė (32 n.), Los -Angeles
— Dudienė (30 n.), Detroito —
Špetienė (20 n.) ir N. Yorko —
L. Sperauskienė (30 n.) pranešė
raštu. Visi skyriai pagal susida
riusias aplinkybes dirba gražų
šalpos ir kultūrinį darbą, ypač
gyva veikla pasižymi Chicagos ir
Los Angeles skyriai. Visur jau
čiamas jaunų narių trūkumas.
Toliau sekė dr-jos statuto papil
dymas bei kai kurių punktų pa
tikslinimas. Atstovės bei susrinkusios narės gyvai dalyvavo dis
kusijose ir vieningai priėmė pa
taisymus. Nutarta naujai perre-

redaguotą dr-jos statuą išleisti at
skira knygute visoms narėms.
Suvažiavimas patvirtino Cle
velando sk. valdybos pristatyą į
dr-jos Garbės nares Veroniką Na
gevičienę, kuri atkūrė Clevelande dr-jos skyrių ir ilgai bei su
maniai jam vadovavo.
Suvažiavimas nutarė pasveikin
ti garbės pirmininkę Sofiją Sme
tonienę ir palinkėti jai geros svei
katos. Suvažiavimą sveikino Lie
tuvos diplomatijos šefas St. Lozo
raitis ir ponia, skaučių seserija,
“Eglutės” redakcija, N. Yorko birutininkių sk. ir dr-jos garbės pir
mininkė per J. Bačiūną, P.L.B,
pirmininką. Suvažiavime dalyva
vo centrinio Chicagos sk. 8 rink
tos atstovės, Clevelando — 2 ats.
Los Angeles — 1 ir Detroito —
1. Be to suvažiavime dalyvavo ce
ntrinio Chicagos sk. visa valdy
ba bei revizijos komisija ir daug
birutininkų.
Suvažiavimo bendro su ramo
vėnais ir svečiais pobūvio vai-;
šėmis rūpinosi energinga vicepir
min. V. Kulikauskienė, padedant
kitoms narėms ir ramovėnams.
Iškilmingas minėjimas įvyko
lapkr. 4 d. pradedant šv. Mišiomis ir pamokslu, kurias at
našavo vysk. V. Brizgys, vaini
ko padėjimu prie Laisvės kovų
paminklo ir iškilminga akade
mija. Viskas praėjo labai įspūdin
gai. Birutininkės ir viešnios bu
vo pasipuošusios tautiniais dra
bužiais. “Marija, Marija” gie
dant, padėtas ramovėnų ir birutininkių simbolinis “Vyčio Kry
žiaus” vainikas prie paminklo,
kurį nešė “Ramovės” c.v. pirm.
gen. S. Dirmantas, asistuojant bi
rutininkėms V. Nagevičienei ir
M. Babickienei. Ugnelę aukure
įžiebė partizanė S. Statkevičienė
ir invalidas B. Tvarkūnas. Kūrė
jams - savanoriams birutininnkė M. Tumienė ir pulk. Rapšys
prisegė tautinius ženkliukus.

Birutiiunkė su svečiais kariuomenės minėjime lapkr. 24 d. Iš kairės į
deš.: V. Černienė, S. Oželienė, pulk. Škirpa, V. Nageviėienė, M- Babic
kienė, B. Gustaitienė, gen. konsulas dr. P. Daužvardis Ir Z. Juškevičienė.
Nuotr. A. Gulbinsko

mokėsi — ir tokiu būdu įsigijo įrodyti. Ir neatsimenu, kad Vo
diplomą, kurs ateity jai bus la kietijoj, ar Austrijoj, ar Prancūzi
joj kas nors būtų rūpinęsis mano
bai pravartus.
religiniu stoviu bei kalbėjęs apie
Meilė, sutuoktuvės, o kaip su
sakramentus. Aš tačiau visuomet
religija?
tikėjau Dievą ir vis pasitikėjau,
Paryžiuj susipažino su Jean — kad Jis manęs neapleis visiškai.
Noel Bayard, iš Nicos, taip pat Eidavau į bažnyčią, bet ir ten
našlaičiu, į kurį panoro atrem jausuavaus lyg ne namie, lyg sve
ti savo silpną būtybę. Bet ir čia tima”.
ta pati kliūtis; su juo viskas tvar
Namų užuovėjoje
koj — ir gimimo bei krikšto met
rikai, o pas ją — tik tas apgalm- Atasitiktinai gavę lietuvių sale
žytas lapeliš, su puse pavardės ir ziečių adresą, Kūčioms abu atvy
numeriui Rašė kelis kart į Kau ko iš Ženevos į Italiją “ne tek
ną, bet be jokio atsakymo; krei praleisti kelias švenčių dienas
pėsi į valdžios pareigūnus, bet ir jaukioj lietuviškoj aplinkoj, kiek
čia nieko. “Mums tu — kaip ir prašyti Kūdikėlio Jėzaus didžiau
neegzistuotum!”, vieną kartą sta sios Kalėdų malonės — sutvar
čiai jai į akis atsakė vienas val kyti nelemtą religinę padėtį”.
Tuoj pat buvo pradėti paruošia
dininkų. Tai ką daryti?
Jean — Noel buvo pasiųstas mieji darbai.
į Alžyrą kareinei tarnybai. Da
Pagaliau, Torino kurijai auto
nutė jį pasekė į Afriką. Ir kai a- rizavus, Danutė Puzinaitė, sale
nas užbaigė savo tarnybą, abu ziečių lietuvių įstaigos koplytėlėj
įstengė išgauti Danielei legalų pakrikštyta (sąlyginiai) Teresė
gimimo dokumentą — ir, paga lės vardu, galėjo teisėtai būti Ka
liau, prieš kokį tai Mohamed talikų Bažnyčios nare, pirmą kar
Mustafą, susituokė...
tą sėstis prie eucharistinio stalo
Grįžę į Europą, rado darbą Že ir šį kartą prieš patį Dievą su
nevoje, Šveicarijoj, kur ir apsisto sikeisti su Jean — Noel vestuvi
jo. Tačiau ir čia gyvenimas dar niais žiedais ir atnaujinti ištiki
tuščias, be tvirtesnės atramos.
mybės pažadus.
“Mažai ką beatsimenu apie
“Dabar yra prasmės gyventi!”
Lietuvą ir tėvus, — tęsė savo liūd su džiaugsmo ašarom sakė po
ną gyvenimo istoriją Danutė,
nia Danutė Teresė Bayardienė.
— bet manau, kad tėvai buvo “Atradau namus, suradau lai
katalikai ir kad mane pakrikšti mę! Ir pats Dievas, rodos, taip
jo; tačiau jokiu būdu negaliu tai arti!”

