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S/ame numery 
Pašnekesys visiems įgrisusią 
tema. 
Kalbamės su 
pro!. Vytautu MarijoŠium. 
Adolfas Valeška dėl parodos 
ir galerijos. 
Apie drožinėtoją prof. Ig. Končių. 
Eretas pasitinka "Žurnalistiką". 
Vincas Maciūnas apie savo 
tėvą ir jo laikus. 
Lietuvos istorija Lituanistikos 
instituto suvažiavime. 

Lietuviai čia prmauja — 
šiandien vel operos prakęra 
Pokalbis su prol. Vytautu Mcriošium 

šiandien ir ryt — pirmieji šio nicetti "Meilės elksyro 
sezono mūsų operos spektakliai.... j mus, 

Chicagos lietuvių opera džiau
giasi prisiviliojusi aukšto talento 
dirigentą Vytautą Marijošių. Tai 
plataus pripažinimo susilau
kęs muzikas ir pedagogas. Kili-

šlifavi-

Kertine parašte 
PAŠNEKESYS VISIEMS ĮGRISUSIĄ 
TEMA 

Prirėmė mane parapijos kieme Santarv.;? Meilę? Aha... tyli. Aš 
iškalbus bičiulis — tas pats, ku-j matau vi-ilstybę, sudarytą iš nuo

mų — iš Panevėžio. Muziką stu
dijavo Klaipėdos konservatorijoje, 
kur jau besimokydamas dirigavo 
vyrų chorą, buvo dainavimo kla-

— Kodėl, rmesro, pasirinkote 
Donizetti operts Meilės eliksy-

paklaudai V. Marijošių, rą.> 
aplankęs jį svein;uose 
nauskų namuose. 

Laba-

— Operos ptsiinkimas parei
na nuo sąstato dunininkų. nuo 

, . . , r , . I galimumo laike tlikti vertimus 
ses akompamatonus. Vos baigęs:. .v, . , 
, .. , , . ° i ir nuo įmanomos išlaidu sąma-
konservatoriją, buvo pakviestas į. , , - , .v __ 
T, , , . . r , tos. Mūsų choras pasišventęs, at-
Kauno valstybines operos akom- .. , „* . » .« • • 

: , . . . . lieka savo uzdavrų be atlvgini-
paniatonumi - koncertmeisteriu. . .. . . . 
^ \ . , v, - . ^. mo, bet yra uruic nustatytos įs-

ISuolat verždamasis vystyti;, . , , . . . . . 
, ... .. ,.. . laidos orkestrui, yra kitų ne;s-

savo sugebej^us, us studijas g i - | i a m u i š I a i d u k u r i a s r e i k i a 
hno Berlyne Prahoje « « £ , * « p r i e š a k i s . 
Paryžiuje, Romoje, Amerikoje 
Prabos valst konservą tori joje Į Tokiose sąlygo* atrodė ge-
speciafiai studijavo* dirigavimą.! Gausias pAskinKir^, btls "Mei-
Tas studijas baigė laureatu ir i'ės eliksyras". Turėjo reikšmės 

ris praėjusiais metais susirinki
muose jautriai keldavo vienybės 
įgyvendinimo reikalą. Jis saky
davo: "Mums reikia vieningų 
salvių, nukreiptų prieš Lietuvos 
pavergėją". Dabar jo kovingu
mas gerokai atslūgo. Jis palinko 
į skepticizmą. Jo balse virpa kar
tėlio styga: 

— Anksčiau laukiau, kada 
Kremliaus krankliai paliks mūsų 
tėvynę, o dabar laukiu, kada mū
siškiai povai nustos kapotis tar
pusavyje ir pradės vieningą dar
bą. Metai slenka. Politinės ražie
nos aštrėja. Dyla išmintis. Ir vi
sa išeivijos misija — dirbti Lie
tuvos laisvei — eina šuniui ant 
uodegos. 

— Tai kaip čia dabar — nusi
vylei mūsų veikla? 

— Jos beveik ir nėra. Nėra 
vienybės, nėra ir prasmingos 
veiklos. Gal dar jaunieji kada 
nors susigrupuos į veržlius sam
būrius, iš kurių prasiverš pavasa
riškos srovės, griaunančios tiro
nijos pylimus... Gal jie? Su vy
resniaisiais kebliau. Tiesiog blo
gai-

— Vadinasi, priėjome stagna
cijos tarpsrų. 

— Maždaug taip. Senjorai vis 
labiau užsidaro trapiuose kiau
tuose. Pamėgsta nedideles "reikš
mingas" grupeles, klubus. Nepa
sitiki antraip galvojančiais. Sau
do iš savo pilaičių nuodingas 
strėles ir smagiai kikena sermė
gos rankovėn. 

— Bet pats nubangavai į po
etinę sociologiją. Joje yra dau
giau ironijos, negu tiesos-. Mes, 
lietuviai, būdami negausūs, pri
valome blaiviai paisyti vienin
gumo. Tai mūsų egzistencijos 
laidas. Mūsų stiprybė. Vieningu
mas. 

— Tik jau nepradėk giedoti 
himno. Juokas ima. Šneki kaip 
Lietuvos atgimimo laikų švietė
jas. Gaila, kad nenešioju kepurės. 
Nusiunčiau. Ne, ne, broleli — aš 
dabar kitaip žiūriu į viską. Net 
į praeitj. Ka. ten matai? Vienybę? 

latinių rietenų, iš griozdiško po
litinio susiskaldymo. Visais lai
kais mus vienijo ne valdovai ir 
ne jų ginklai, bet mūsų švelnioji, 

Prahoje dirigavo čekų filharmo
nijos ir radijo orkestrui. 

Po studijų Prahoje, grįžęs i 
Lietuvą, tapo valstybinės operos 
vyriausiuoju dirigentu ir meno 
vadovu, tas pareigas eidamas 

liūdnoji tautosaka, dalia dalužė, i nuo 1938 m. iki antros bolševi
kai kada religija, kokia ji bebūtų, j kų okupacijos 1944 m. liepos 
Politinėje arenoje dažniausiai! mėn. Yra dirigavęs Kaune ir Vil-
buvome aršūs savo tautos inte- | niuje per 20 operų, eilę simfoni-
resų nedraugai. Kasdavome vieni nių koncertų Lietuvoje ir Latvi-
kitiems duobes. Gal čia ir kai- joje 
mynų kurstytojų — lenkintojų, Išeivijoje su Berlyno simfoni-
rusintojų, vokietintojų — nuo- niu orkestru įgrojo 3 lietuviškos 
pelnas. Kaip ten romėnai sakyda- | muzikos plokšteles. Atvykęs į 
vo? Divide et impera. Kiek ži
nau, vienybė niekad nebuvo 
mūsų stiprybė. 

— Pradedi mane graudinti is
torinėmis ūkanomis. 

— Kur tau ūkanos! Tai faktai. 
Nuogi ir nuožmūs faktai. Jie 
šviečia (kabutėse) iki paskuti
nio Lietuvos - Lenkijos padalini
mo imtinai. Nedaug, kaip žinai, 
susičiulbėjimo būta ir mūsų ne
priklausomybės blykstelėjimo 
metais. 

— Pagal tave, mūsų istorinę 
tikrovę slegia tik nesantarvės 
klodai. Abejoju. Buvo ir gražių 
akimirkų. 

— Abejok, jei nori. O aš ma
nau, jog nesantarvė buvo di
džiausia mūsų tautos našta. Ji 
slėgė daugiau negu baudžiava. 
Negu carų, vokiečių, bolševikų 
okupacijos. Daugiau nei trėmi
mai, lenkinimai, alkoholizmas, 
prieš kurį taip šauniai stojo vys
kupas Motiejus Valančius. Kai 
savas ima rietis su savu, laimi tik 
svetimieji. 

— Tik apsukrus despotai Ko
dėl taip yra? 

— Naivus klausimas. Daugia-
briaunė lietuvių psichologija yra 
sunkiai suvokiama. Kažkas įrodi
nėja mus esant seniausia tauta 
pasaulyje. Gal užtat aistringai 
mėgstame politikuoti, nes tai se
niausias užsiėmimas. Politika y-
ra tas žaizdras, ant kurio grūdi
name savo protus. Jie pasidaro 
kieti ir žvangūs kaip plienas. O 

(Nukelt* į 2 psl.) 

JAV, čia greit susilaukė pripaži
nimo muzikiniame pasaulyje ir 
buvo pakviestas dėstyti muziką 
Hartfordo universiteto Hartt mu
zikos kolegijoje. Pažymėtina, kad 
už nuopelnus čekų muzikai bu
vo prezidento Benešb apdovano
tas Baltojo Liūto ordinu. 

Dabar atvykęs į Chicagą, Vy
tautas Marijošius uoliai dirbo, at
likdamas paskutinius Lietuvių 
operos naujojo pastatymo — Do-

ir tai, kad šis veikalas yra skir
tingo charakterio: komedijos po
būdžio. Tai naujas uždavinys 
Chicagos operai: iš tragedijos 
pereiti į komediją, o šią sunkiau 
pastatyt, negu tragediją. Komedi
joje turi būti balso spalvų ir sce
ninės akcijos žaismingumas, ką 
nėra taip lengva reikiamoje 
aukštumoje perteiktu Vengimas 
grandiozinių efektų — ryškus 
šiame žanre, taip pat vengimas 
to, kas vulgaru ar pavaidinta. 

Grynai iš vokalinės pusės yra 
reikalingas didelis melodinis gra
cingumas ir rečitatyvinė forma 
dialoguose — priemonė pagrei
tinti sceniškam veiksmui. 

Šioje muzikinėje deklamacijoje 
būtų reikalinga siflerio parama. 
Tačiau lietuvių epera per porą 
dešimtmečių verčiasi be suflerio, 
ir vis sėkmingai! Ypač stebina 
sol. VVicikas, luriam lietuvių 
kalba nėra savo,: bet jis sugeba 
taip įsitėmyti savt partnerių pa
skutinius žodžius^ kad įstengia 

laiku pats atsakyti. 
Opera puikiai orkestruota. Ta

čiau visą šitą reikėjo priderinti 
prie akustinių sąlygų Marijos 
aukšt. mokykloje, ir tai tik per 
dvi repeticijas ir visą savaitę per
traukos prieš operos premjerą. 
Kitaip neįmanoma, turint galvo
je dideles orkestro išlaidas. 

— Kas yra atlikęs operos ver
timą? 

— Toks vertimas, kokį mes 
buvome radę, buvo nepriimtinas. 
Naujai padarė St. Santvaras, o 
man dar teko priderinti prie spe
cifinės kai kurių dainininkų vo
kalinės technikos, pakeičiant 
kai kuriuos mažmožius, — kal
bėjo V. Marijošius. 

Pokalbio metu galėjau pavar
tyti šios Donicetti operos parti
tūrą. Stora knyga — 602 pusla
pių, stambesnė už mišiolą, ir di
rigentui reikia viską pasisavinti... 

Prof. Vytautas Marijošius 

— Kaip su pastatymo režisū
ra? 

— Stilistinis šio pastatymo 
vieningumas, sceninis apipavida
linimas režisieriaus H. Beattie 
padarytas per 8-9 dienas. Repe-

kojo va. dideli pasišventimą 
discipliną. 

— Jau Jūs bene trečią kartą 
atvykstate pravesti Lietuvių ope
ros pastatymus. Koks įspūdis da
bar? 

Nuotr. E«. ti-u-ac 

«^j* TTI r**^«ri3 ir f zenais ar visai įų netvrea, tte* 
kintis keliais pripučiamais spek
takliais. 

— Ar tuo atžvilgiu geriau Eu
ropoje? 

— Nėra net kaip lyginti, nes 
Dirbant muzikos kolegi- j Europoje, su mažomis išimtimis, 

operos yra globojamos miestų ar 
valstybių. Iš savo paskutinių 

joje, man nelengva ištrūkti. Ta
čiau laiškai, kiti pareiškimai pri
mena, kad mano kooperavimas, į penkerių metų lankymosi Euro-

la t^i o ̂  _*—— r- talka yra pageidaujami lietuvių | poje, galiu pasakyti, kad dauge-
tavo su solistais, choru, dirbo va- į eperos išsilaikymui. Tačiau atvy- j ly vietų tie patys orkestrai tar-
karais iki 11 vai. Režisierius tu- | kęs šiuo atveju kartais labiau \ nauja operai, baletui ir simfoni-
rėjo grįžti į Hofstra universitetą: jaučiuosi vienišas savo pareigo-1 niams koncertams. Tai naujas 
Nevv Yorke. Stebiuosi pasiŠven- se, kurioms esu pakviestas, kai I atradimas Vokietijoje, o mes Lie-

daugelį reikalų tenka spręsti iri tuvoje jau turėjome visa tai pir 
atlikti vienam, o būtų labai lau- " _ * _ S J T \ - — 
kiamas gausesnis ir kitų įsijungi
mas — techninėje ir meninėje 
taikoje. 

timu solistų ir choro, kurie dieną 
dirba, ilgai vakarais repetuoja, ir 
nei kiek nesiskundžia. Režisie
rius H. Beattie tai galėjo atlikti 
tik mūsų N. Numgaudaitės ir K. 
Oželio paramos dėka-

Man buvo malonu matyti, kai 
atsisveikindamas su Lietuvių 
opera režisierius pasigėrėjo, kad 
jam pirmą kartą teko dirbti su 
tokiais ryžtingais lietuviais. Dė-

— Ki gali publika tikėtis, 
I atuyltdcma į šiuos operos spek-
! tuklius? 

ma, negu ją apleidome. Tiems 
trims uždaviniams tarnauja ir 
nauji teatrų pastatai. Tuo būdu 
orkestrantai turi tarnybą visus 
metus, o pvz. Chicagoje Lyric 
operoje orkestras po kelių ar ke
liolikos savaičių — jau nustoja 
savo funkcijos, muzikai, taip sa-

. kant, išeina į gatvę, tenkin-
Jeigu ir puse to pavyktų, ^ ^ ^ p r i p u o . a m a i s įsjpareigo-

ką mes stengiamės atlikti, ma
nau, kad publika turėtų palikti 
salę su pasitenkinimo šypsniais. 
Tačiau iš kitos pusės — ir aš 

jimais. 

— Pasaulio scena daugiausia 
vis verčiasi XVIII. XIX šimtme-

pats, ir visas operos kolektyvas | j į 0 _ m & Ar dnhar reiškiasi 
nieko kito po spektaklio nenori,. u h^kumas iioje sri-fy/e? 
kaip konstruktyvios kritikos. 

— Jūs esate giliai įleidęs lak 
nis muzikiniame pasaulyje. Ar 

— Taip. Tačiau anais laikais, 
pvz. Italijoje, operinė kūryba bu
vo labai stipri, kol nebuvo taip 

kitos tautinės grupės turi savo į išryškėjusi simfoninė. Dabar 
operas JAV-se? Į opera turi rungtyniauti su simfo

niniais pastatymais, o juos žy-
— Man?s tokios žinios nepa

siekė. Gal būt kur daromi atski
ri pavieniai bandymai, bet, atro
do, kad lietuviai čia pirmauja. 
Lenkai suruošia kokį Halkos 
spektaklį, su juo pavažinėja. Gal 
kitos tautos neturi ir tokio ilge
sio. Juk vokiečių, čekų bei kitų j 
operas pastato ir Metropolitan. 

— Kaip Jums is viso atrodo 
operų dabartinė padėtis ir ateitis 
Amerikoje? 

— Galėtų būti geresnė. Jaunų 
dainininkų paruošimas muzikos 
mokyklose — labai geras, tačiau 
neturėjimas lėšų verčia net di-

Vytautas Marijonus diriguoja Chicagos simfoniniam orkestrui, šiandien Ir ryto] Chicapoje jisai diriguoja Donizetti j dėsniuose Amerikos 
"Meiles eliksyro- spektakliu*, kurtuos Marijos mofyklos auditorijoje stato Chicagos Lietuviu, opera. (Liet. foto arcn.) pasitenkinti trumpais operes se-

miai lengviau realizuoti, negu 
operas, kur reikalinga ir voka
linė pusė. 

Dabar dėl techniškų ir finan
sinių sumetimų simfoniniai pa
statymai dar turi konkuruoti su 
kameriniais, ne savo menišku 
aukštumu, bet tuo, kad kameri
niai reikalauja mažesnių išlaidų. 

Iškilo nauja rivalizacija — 
elektroninė muzika, gaminanti 
mechaniškomis priemonėmis 
garsus, kuriuos kompozitorius 
gali panaudoti savo kūrybai. 

— Kur Jūs dabar nuolatiniu 
savo darbu koncentruojatės? 

{Nukelia i 2 ?sL). 
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POKALBIS SU 
VYT. MARIJOŠIUM 
(Atkelta iš 1 pel.) 

— Jau 20 m. kaip dirbu Har t t 
muzikos kolegijoje Hartfordo 
universitete. Ten dėstau instru-
mentaeiją, partitūrų skaitymą, 
dirigavimą ir esu kolegijos or
kestrinės veiklos vadovas. Turiu 
perdiriguot su orkestru muziki
nius kūrinius nuo ankstyvaus ba
roko iki paskutinio kūrybos 
avangardo, supažindinant studi-
iuojančius su muzikine kūryba 
amžių bėgyje, o paskiau — pa
ruošti keturis simfoninius kon
certus publikai per metus arba 
duoti ištraukas iš operų, kaip | 
pvz. pereitais metais davėme Lo-
hengriną, Borisą Godunovą. Ne
mažai laiko at ima mokslo prog
ramų nustatymai , keitimai va
dinamame Curriculeum komite
te, be to esu nuolatinis egzami
nų komisijos narys. 

— Ar modernusis JAV jauni
mas interesuojasi muzika? 

— Intemuojasi, ir tai daugiau, 
negu eilinis žmogus gali įsivaiz
duoti. Jaunimas domisi ne tik ta 
rr.uzika, kurią pagamina dabar
ties triukšmingas pasaulis, bet 
net ir renesanso modrigalais bei 
motetais. Amerikos jaunimui ly-
~:ai vienodai yra žinomi Palest-
rina ir Bachas, kaip ir George j 
Gershvvin. Reikia tik stebėtis. Vie-1 Jau antras dešimtmetis mū- , 
nintelis liūdnas dalykas, kad : suose tąsomasi dėl "organizuoto" 
operų spektaklių, simfoninių • ir "neorganizuoto" meno poreiš-
koncertų kainos aukštos, jauni- i kių. Šiame procese dažniausiai 

Kertine parašte 
(Atkelta iš 1 psl.) 

vienybė tarp žvangančių briau
nų negali klestėti. 

— Ir vėl klimpsti poezijon. 

— Negi nenutuokia, kad to
bulybė neįmanoma. Anot Niet-
bulybė neįmanoma- Anot Nietz-

— Neliesk Nietzschės. Mūsų 
— Kitaip negaliu. Vienvbei '• ž m o n ė s J° nesupranta. Nietzsche 

visų pirma ir reikia kuo daugiau i š>'nė žmogaus tobulėjimą, taps-
poezijos, humaniško idealizmo m ^ ° m i n e t a ^ , oratorius gina 
' - lipšnumo, atlaidumo, šiek s a v o š v e n t 0 neklaidingumo bu-
tiek vaizduotės. Tol, kol žmonių s e n ą 

-žmones yra 

Pavasario vandenys Nwtr. K. Ambrozaičio 

Def Vasario 16-tos parodos Chicagoį 

ADOLFAS VALESKA ėjau išvados, kaj nesu pageidau
jamas (taip jau yra mūsų veik
loje). Tačiau \ keletą savaičių 

grupelės savo pasaulėlius la'kys 
žymiai vertingesniais už kitų 
pasaulėlius, bus susiskaldymas ir 

;ovalas. 
— Palauk. Man prisiminė B. 

Franklino posakis: "Žmogus, įsi
kniaubęs į savo pasaulėlį, yra pa
našus į nedidelį kumštį". 

— Teisingai- Tuo kumščiu n e 
vienas gauna į pasmakrę. T u o 
kumščiu rašomi serijiniai 
straipsniai, kuriuose iš panagių 
negrinėjamos kitų tautiečių ta
riamos klaidos. Tuo kumščiu net 
reikalaujama nepažeisti toleran
cijos principo. 

— Girdėjau, kaip neseniai vie- ] 
nas smarkus oratorius kėlė tokio 
principo vertę. Net citavo loty- j 
nišką posakį: "Laudem alterem Į 
partem." (Išklausyk kitos pusės). • 

— Taip citavo. I r Johano 
Wolfgango Goethės ištrauką pri
dėjo. Gi pats, šviesuolis, niekad < 
resiteikia atvykti į kitos pakrai-, 
pos tautiečių viešus simpoziu- j 
mus. Tiesiog ignoruoja tą "alte
rem partem", nes tariasi esąs vi
sai neklaidingas. Tobulas. 

— Neklaidingi 
baisūs. 

— Žinoma, nes 
negalima prikišti. 

— Ar pačiam neatrodo, 

mes bešnekuč'uodami priėjome 
pr'e nesąmonės s'enksčio. 

— l'aip baigiasi bemaž visi 
dialogai. Kas ieško tobulos vie
nybės, prieina prie nesąmonės. 
Kas nori išsiskirti iš kitų ir pa
virsti tobula išimtimi, irgi flir
tuoja su nesąmone. 

— Kas tada mums belieka? 
Tylėti ir laukti? 

— Nieko nelaukti, o daryti 
tai, kas įmanoma padaryti. Ma
žais žingsniais irgi galima užlip
ti į aukščiausią kalną, gražu, kai 
tokio;e ekspelicijo-'e dalyvauja 
visas būrys draugiškų, įgudusių 

jiems nieko ž m o n ' U . Tada ir kopimas į viršų 
yra lengvesnis. 

kad Pr. V. 

ha Pit H S2» 

OR ANN* MUMMU 
KR, AUSI, VOSIKS *> 

JERKLfc- LJ<H> 
!*&< Wwl riArti str-ru 

' aiando paga' auaiui.-

dar nebūta tokio apkaltinimo. į prieš parodos aticarymą, galeri-
mui sunkiai įkandamos, ir jie dalyvauja žmonės, kurie pasisa- į Aš pats nežinau atsitikimo, kad į jos direktorė te^fonu mane pa- _ 
caugelį vakarų praleidžia kam- 'v ina "meno žinovų" autoritetą j vyresnieji būtų panaudoję tokią i kvietė į jury kįmisiją premijai zaciją. Kodėl neduoti progos 
poose prie "drugstorių". negalė-į ir taip nualina meno pasireiški-! priemonę. Kai kam gali atrody-j skirti. Prieš sutikdamas įeiti į! jiems pasireikšti. 

i dažniau sėdėti teatrų audi- mo būklę, kad beveik nebelieka! ti, kad galerijos direktorė parodos šią komisiją, pjJdausiau, kokiu Į Tiesa, jaunųjų dalis jau nuėjo 
kelio parodyti kolektyviu būdu \ organizavimo nesėkmę nori pri
musu menines vertybes nei lie- mesti vyresniesiems dailinin-

tonjose. 
Amerikos universitetai, kole

gijos, muzikos mokyklos atlieka 
neįkainojamą darbą muzikos po-
puliarizacij'os srity. Pvz. Chica-

būdu paroda orgfaTvzuojama, nes I ne tik pas amerikiečius, bet ir 
nieko neteko giilėti apie ekspo- europiečius. Peršasi mintis, kad 

tuviškajai visuomenei, nei jas I kams. Tačiau, kalbėdami apie j natų atrinkimą. Man buvo atsa- į ir šiuo atveju gali būti Čiurlio-
tinkamai reprezentuoti svetimųjų 

OR. K. G. BALUKAS 
\kušerlja U inott-rv l l*o 
UtnekolugiDe Chirurgija 
Sa Pulaskl Roed (Crsvvfora 

Medfcai BaUding) TeL LU 5-«44* 
8007 W. 8SPL, Jnttfce, I1L 599-0500. 

Priima ligonio* pasai susitarimą. 
Jei neatsiliepia, •kamointl 174-80U 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOf. 

2801 VVeat «SrS Street 
Kampas 6S-£loa ir Caltforala 

VaL: pirmad., antrad ir ketvirtai 
6 Iki 7:80 vai. vakaro. 

destad. nuo X Iki 3.30 vai 
Pagal susitarimą. 

Ofiso telef. 478-4042 
Keztd. tel. vTAJbrook S-S04* 

Is t ofise HE 4-5»«, rez. 388-2233 

DR. PETER T. BRAZIS 
JYDYTOJAS K CHIRURGAI 

8484 VVert 7 Įsi Street 

e« -ftoo Ir butu OLymplr 2-4186 

0R. P. KISIELIUS 
iYDYTOJA? (R C H I H l K v . - -
• 448 So »©tb \v«»nu» C|s«*< 

- f » %. 

lei KEh&iM* 5-Ai* M 

0R WALTEB J. KIRSTUS 
(Lietuvis gydytoja*) 

W S West » t a Street 
VaL: pirmad., antrad., ketrlrtad. b 
peoJttad. aao 12-4 vai p. p. 4-1 
vai. vak ftefttad H-2 tai p p 
tr«clad. uždaryta. 

V a. pirm., kat* 
atrao oen» ' ( 
į s l t a - i J 

'. iki 7 popiet, 
-•<> k *e*t tik 

tarpe. Ryškus pavyzdys yra pa
goję jaunimo tiek prisigrūdo įjskutinioji Vasario 16-tosios paro-
dirigento George Solti paskaitą, 1 da Chicagoje ir Reginos Jautakai
t e nebuvo galima praeit Ir rei- j tės, Čiurlionio galerijos direktorės, 
kėjo ma ty t jų entuziazmą ir rim- \ viešas reagavimas į parodos kri
tus muzikos klausimus. Neseniai j tikus spaudoje ("Draugo" kultū-
skaičiau apie dirigento Solti pa- į rinis priedas š. m. kovo 22 d.). 
siryžimą ruošti eilę koncertų tik 
jaunimui, nes jie rodo ypatingą 
susidomėjimą muzika. 

Kas pasirūpins, kai tokie kon
certai prasidės, kad juos lankytų 

Ir praeityje esame turėję, ne
aukšto standarto meno parodų. 
Tačiau neprisimenu, kad būtu
me turėję parodą, kuri būtų bu
vusi suruošta be jokios meninės 

lietuviškas jaunimas, kad jis bū- i kontrolės. Patirtis rodo, kad paro
tų labiau įvestas į aukštesnį mu- į da, surengta be iš anksto pa-
zikos pasaulį iš tų kartais mū-j skelbtų taisyklių ir reikalavimų, 
sų tarpe populiarių slaviškų - či-1 kūną vis su nemažais trūkumais. 

Tai ypač galioja reprezentacinei 
parodai su premijomis. Neginčy
tina, kad suruošti gerą parodą 
sunku ne tik mums. bet ir šio 
krašto meno žmonėms, kurie, ne
žiūrint didesnio masto ir gauses
nių priemonių, padeda labai 
daug pastangų patraukti stip
riausioms meno jėgoms. Todėl 
ir mūsuose, ar mes imsime vy
resnės ar jaunesnės kartos dau
giau pasireiškusius dailininkus, 
pagrindinis dėmesys bus kreipia-

kaip vėliau Kazys Bradūnas cha
rakterizavo, paroda bus " sunešti
nė*'. Kadangi tokių parodų komi
sijose nėra teko būti, maniau, 
kad man bus neįmanoma profe
siniai prisitaikyti prie esamo 
standarto, todėl premijų paskirs
tymo komisijoje dalyvauti ir ne
sutikau. 

Reginos Jautokaitės atsakymas 

galeriją, turime nepamiršti, kad 
tai yra meninė institucija ir kad 
jos veikla, daugiau ar mažiau, 
turi būti suderinta su tos insti
tucijos standartais. Dabar gi ma
tome, kad patalpos parodoms 
skiriamos ne pagal meninės rep
rezentacijos planą, bet chronolo
gine tvarka, būtent, kas pirmas 
paprašo, tas jas ir gauna, Yra 
dailininkų, kurie Čiurlionio gale
rijoje yra turėję jau po kelias in
dividualias parodas. Tuo tarpu į kritikams nepaaiškina, kodėl ji 
turime labai pajėgių jaunos; gana įžūliai kaltina \yresniosios 
kartos dailininkų, kurie Chicago- l kartos dailinirkus. Štai ką ji ra-
je iš viso dar nebuvo pristatyti.. šb: "Koks paradoksas! O čia taip 

kyta, kad jokios jury komisijos į nio galerijos kaltė, nes tie jau-! 
paveikslų atrankai nebus. Žodžiu, nieji dailininkai nemato intereso 

dalyvauti žemo meninio lygio 
parodose. 

AMERIKIEČIŲ PREMIJOS 

Nation Book Awards premijos 
paskirstytos bal. 14 d. Už dabar
ties aktualijas premiją gavo Th . 
Rosengarten, autorius knygos "Ali 
God's Dangers". Rašo apie pro
vincijos gyvenimą ir apie buvu
sio vergo sūnų. Už biografiją 

Dr Ant Hoduko kabinetą perea» 

0R. EDMUHD L MARA 
OPTOMETR1S1AS 

?709 West 51st Street 
T I X GB 0-2400 

• ai pagai susitarimu puuiaa 
«etv i—t ir 7—». antrad. U pen» 
tad. 10—t, sefttad 10—t vai. 

DR. IRENA KURAS 
iYDYTOJA IR CHIRURGE 
KrDIKTC IR VAIKT IM3\ 

gPBCIAJLISTfi 
MKrucAL Btm,r>rNG 

MM Soatb We»tem *V«SM»T 
('aitndoa Kasdlei iu<_ r vai. rjru 
:* vai popiet 

c>fiM; telef B l t-Mtm 
Bedd telel 2St-2*19 

<>ft«o HE 4-1818. Rez. P R H M 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
.YDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe vidaus ligos 
MM West ?lst Street 

n u . tr Campbell %ve.. kantpav 
<U pirmad.. antrad.. netv ir peBK" 

Nuo 8 !kl 7 vai. o p 
T* k au8lta.ru* 

Of* tel 735 447J Rez. PR 8 6960 
DR. L OECKYS 

^YOYTOJa IB t M!Bf R«Jf 
specialybe Seru ;» 

Gm<>cine» Lie'" 
'J «VV*OKO MEP1CAJ BL1UOINO 

•440 90 Palanai ŪMUI 
Valandos pagal uu»itartrn<» 

goniškų šlagerių garsų? 

— Norėtume dar išgirsti apie 
Chicagos lietuvių operos ateities 
užmojus? 

— J;) u pradedame ruoštis 
a teinančiam sezonui. Vasaros 
periodas bus skiriamas techniš
kam pasiruošimui statyti J. Ka
činsko "Juodą laivą" (Landsber
gio libretas) ir Gaidelio operą, 
sukurtą pagal A. Kairio libretą 

Dar yra kliūčių, (dėl galutino 
pavadinimo da r teks susitarti) 
bet p lanas bus įvykdytas. Chi-
cagos lietuvių opera iki šiol vi
sada sunkumus nugali ir užpla
nuotus veikalus pastato. Sugeba 
sutelkti reikiamus žmones ir lė
šas projektams įgyvendinti. 

2inoma, yra ir tokių dailininkų, j visur sielojamas:, kad visur 
kuriems nereikėtų duoti patalpų; ta prieauglio, jaunimo. Reikia 
individualioms parodoms, nes iš džiaugtis, kad patys jauniausi 
gausybės darbų vos keli tiktų vie- j dar ateina pas lietuvius, o ne 
šam parodymui ir todėl galėtų 
būti įjungti į grupines parodas. 
Taip pat nereikėtų laukti, kol 
ateis chronologinė eilė tiems dai
lininkams, kurių Chicagoje dar 
nesame matę. Manyčiau, kad bū
tų tikslu juos pakviesti, nes jų pa
rodos praturtintų mūsų meninį 
gyvenimą. Taip pat neapleisti-
nos ir mažesnės grupės, kurios 

vien pas amer kiečius. Niekaip 
nesuprantamas man vyresniųjų 
dailininkų - menininkų toks 
siauras, ambicirgas galvojimas". 

Man gi atredo, kad nereikė-

Strid. teL — GI 8-6873 
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

VKU6ERUA IR MOTERŲ UGO' 
t fkT P1"6*™}'3 paskirta R. S. Sevvall už ' G I N E K 0 1 X K 3 I N E CHIRURGU* 
D

r-,-~ knygą ' T h e Life of Emily Dic- 81*2 So. Kedrie *ve. WA S-26-0 
k in^n" . Vaikų literatūros premi- £ * « £ ^ ^ ^ ^ 0 0 ^ ~ 
ja teko Virginijai Hamilton už 
"The Great M C. Higgins". Is-
torijos premija — B. Bailon už, 
"The Ordeal of Thomas Hutch-1 
inson". Psichologijos ir religijos' 
— R. Nozik už veikalą "Anarchy, 
State and. Utopia"'. Marilyn Hac-

1 atstovauja arba t am tikram me-mas 1 parodos organizatorius ir • . . ' . . , 
„„„j„ • • • 1»- . niniam laikotarpiui, arba tech-
parodos organizacinę struktūrą.; . . . . . . . .K ' 
\Ao» ^ ••_•• J - 1 J • • linkiniam būdui, ir t. t. 
Mat. natirtis parode, kad ne visi s _. . . ' 
^„ i„ . . „ , „ .. Urganizuoiant panašią paro-
parodvi organizatoriai moka tm- , ,& . \ . . K. ,. . 1C 
l,o^,„; i_T- 1 k • v ' dą, kaip paskutn.1011 Vasano 16-
kamai elgtis su eksponatais, i r a i •. r į . * ... . . _ 
, ; , ! tosios, ir kviečiant dailininkus tik 
buvę atsitikimų, kad parodos da-į , a i k r a š t i n i u s k e l b i m o būdu, iš 

J.ų i anksto galima pramatyti organi-

darbai būtų grąžinti. Kartais j į e | z a c i n c n e s ^ k m ę _ M a t ^ n e g a l i m a 

Esu įsitikinęs, kad kiekvienas ' o karta.s .r l v i rtinti, kad į tą parodą visi dai-
žmogus supranta, jog individu
alus kūrėjas reikalingas popie
riaus, plunksnos, o toks užmojis, 
kaip opera ar simfoninis koncer
tas, susideda iš tiek atskirų gyvų 
lalių, kad darbas jas surinkti, 
:ri-.cgr-.-oti daug kuo skiriasi nuo 
:,3.ieno kūrėjo darbo, kur pats 
vienas už viską atsako. Atskirų 
sričių koordinacija, sujungimas 

P"o je reikalauja it laiko, ir 
kvalifikacijų. Suderinti solistus, 
-.1 ,-:e turi savo meninį kredo, 
prie jų prijungti chorą, orkestrą 
ir režisierių yra sudėtingas užda
vinys, kurį vykdant reikia atsi-

dingdavo. 
Ta pačia proga reikia pri

pažinti, jog nuo pat pirmųjų die
nu Čiurlionio galerijos veikla rė
mėsi ne meno puoselėjimu, bet 
mažai kompetentingos žmonių 
grupelės asmeninėmis aspiracijo
mis. Dėl to garbingas Čiurlionio 
vardas buvo linksniuojamas ne-
prideramoj atmosferoj. Gal ne
reiktų stebėtis, kad ir Vasario 16-
osios parodos proga galerijos di
rektorė neapsiėjo be insinuacijos 
vyresniųjų dailininkų adresu, ra
šydama: "Skaudu buvo patirti iš 
vyresniųjų dailininkų didelį pasi

jai ir yra įsaiginę ne vienos 
mūsų dailinhkų generacijos 
prieauglį, kuris vėliau tapo mū
sų bendro darbi ir veiklos šeima. 
Taip pat neužmirština, kad dar 

tų užmiršti, jog vyresniosios kar- , 
tos dailininkai ra buvę mokyto- t

k e r l a ^ ° poeajos preincią m 
knygą Presentation Piece . 

Mokslo veikalo premija paskir-: 
ta Silvano Arieti už "Interpreta-
tion of Schizophrenia". Vertimo 
premiją gavo A, Kerrigan už M. 

ir šiandien vyrsnieji dailininkai D. Unamuno knygą "The Agonyl 

Tel - BE 8-5893 
DR. A. B. GUVECKAS 

JYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.* 
Specialybe Akių Ligos 
8807 West lOSrd Street 

Valandos pagal susitarimą. 

TeL — 282 4412 
0R ROMAS PETKUS 

. K n . '.1GO8 :HiRi 'Rai- .< 
ofisai 

111 > vVABASH AVI . 
4S00 S. CENTRAI. AVI. 
Valandos pagal *u«l«aruna 

OR.FRARK PLŪKAS 
OPTOMETRISTA*. 
Kalhn lietuviškai: 

2618 W. 71st St. — TsL 731-5149 
riknua akis. Pritaiko akmlo* lf 

-ouBtaot leuMM". 
Vai pagal pasitarimą. tMaryta trec 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. P0SLES IF 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 W 68rd Street 

VsJ antrad ttuo 1-4 popie 
Ir ketv nuo 5-7 Takare 

Oflst teL 77S-288*; 

reprezentuoja n ūsų meną sveti
mųjų tarpe ir fptamauja bei tal
kininkauja bendruomenei su 
menu surištuos* darbuose. 

Pagaliau, jei jau kaltinti vy
resniuosius dai ninkus, tai tektų 

Ofiso telef. PR 8-2220 
0R. JANINA JAKŠEVIČIUS 

j o K • a 
V A I K Ų L I G O • 
1666 Wsst SSrd 9trsst 

enrmad.. antrad.. ketvlrtad. tr paok 
aao 
vai. 

U tkl » tai. ir 
vak.. MMad nw> 

irao 6 iki » 
1 Ik) 4 n l 

of Christianity and Faith". Bele
tristikos premija padalinta tarp 
R. Stone už "Dog Soldiers" ir 
T h . Williams ' T h e Hair of Har-
old Roux". Premijas skyrė komi
tetas, sudarytas iš autorių, re-

Ofs. PO 7-6060 Bes. GA S-727J" 

DR. A. JENKINS 
OTDTTOJAS IR CHmURGAF 

8844 West 63rd Stree* 
Valandos pagal susitarimą 

galerijos direktore paprašyti daktorių ir kritikų. Kiekvienos 
ininkai buvo kviečiami asme-1 konkrečių faktu Kiek prisimenu, .premijos dydis— 1,000 dol. 

I niškai, nes galerijos direktorė ra- per paskutinį dfšimtmetį yra. bu- r w i T r - crnTncNrTTT 
1 b : "Šiemet paskambinau ke- i vc tik keletas at įtikimų, kad ma- j U A U U b l u u t I N l v 

liems vyresniosios kartos daili- lonė krito ir tyresniesiems: j ie | Illinois universitete dabar yra 
kams ir asmeniškai kviečiau buvo apdovaroti premijomis. 35,045 studentai, net 800 daugiau, 

Šiaip jau visa Vuvo paskirta jau- j n e g u turima lėšų, juos aprėpti, 
todėl šį pavasarį nenumatoma į 

dalyvauti parodoje. Vienas pa
klausė, kas joje dalyvauja. Suži-Į niesiems dailininkams ir net 
nojes, kad daugiausia yra jaunes- studentams, ap:e kuriuos šian

dien jau nieko nežinome ir jų 

dėti, susikoncentruoti ir siekti vis į priešinimą, kam parodoje daly-
didesnio tobu lume i vauja jaunesnieji". 

Juozas Prunskis ' Mūsų meniniame gyvenime į 

nieji. atsisakė, nes jo vardas ir 
menas sumažės — nukentės. Ki
tas veteranas pasakė, kad jis ko
jos į Čiurlionio galeriją nekels. 
Trečias pasakė, kad jis esąs pro
fesionalas ir su jaunaisiais ama-
tiūrais negalįs maišytis, etc." 

Iš tikrųjų aš pats irgi buvau 
pasiruošęs Vasario 16-tosios pa
rodoje dalyvauti. Negavęs ne tik 

etimo, bet ir pr;r-|;n;mo, pri-

0R. K. A. V. JUČAS 
TeL 489-4441 arba LO 1-4605, jei 

neatsiliepia 561-1070 
.->TVV> M O O S — 4J6HHIJ—PC 

Ofvssi: 2408 W. North Avenoe 
5214 No. Western Avenoe 

vtumoot pasaj «ualUkrun« 

DR. J. 1. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 68rd Stsssft 

Oflm tel RF S-441S 
ReaM. GR S-OS1? 

Valandoa' nlrm ir K«tt. ano 1 tai. 
tkl t vai p. p. tr nuo 1 Iki t t a i ta*. 
ntr tr penkt trao 1 S te l . p. p-

Ir vakarais pagal *T>«ltaiiiną 

DR. VYT. TAURAS 
GTT»VTO.TAS IR CHTRITRGAf» 
ATOfJTOOOSK «k1 bal. 26 d. Rei

kalui esant kreiptis pas dr. J. BaMS*. 
Bendra praktika ir motėm Ugea 

OftaM ir re*. 3SSS W. 
TeL FRoapeoi 8-11 

Oflao tai.: Pirm., antr. treft. Ir 
^enkt nuo 2 Iki 4 vml tr BOO I t l l 
t. t. Aafttad 2-4 tai. popiet Ir kttn 
•tiku pagal attsttartma 

>tim tel HF. 4-212S Vaina GI S-SISe 

DR. V. TUMAS0RIS 
C H I R U R G A S 

8454 West Tlst Btoest 

Urbanoje esantį universitetą pri
imti naujų studentų. 

TEIi. — 78S-8S80 

DR. HEGINALD CIEUKUS 
GYDYTOJAS CKtROPRAKTIKAS 

6280 W. Cermsk RdL, Berwyn, HL 

nematome. 
O jei jau tas jaunimas, anot 

! galerijos direktores, yra skriau
džiamas, tai pati Čiurlionio gale
rija irgi neišvengia kaltinimo. 
Jau anksčiau buvo taisyklė, kad. P i r m a d A n f m 4 K ^ fr r<mkt^ 
galerija metų bėgyje teikia patai- • rai. ryto m 12 tai. diena ir nuo 
pas esamoms menininkų gru- Į ̂ ^ / f * * £ J f 'SfiSm 
pėms, kurių tarpe ir jaunesnieji Fmcr*e«ny t#4. — ?sa.!vp«t 
dailininkai. Jie turi savo organi-I • • . j — • • • 

Visi telefonai 652-1881 
DR. F. V. KAUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
1407 S A 4Stb Ooort Cicero 

Vai ka*d1en 18-12 «r 4-7 TYečlad te 
Mttad tik analtam*. 

0 « . TIKSI KAZLAUSKAS 
VAIKŲ UGŲ 8PBCIALJSTft 

8786 W. 148 Street 
Orlsnd Para, DL 60462 

Valandos pacal susitarims 
Tai — S4tM)S*7 

4.1 pirm antrad. k«tv te
i s tr 9-1 — H ank*o mattaroa 

Tel. Often P B S-S44S 

OR. F. C. WIIISKOiAS 
GYDYTOJAS TR CHIRURGĄ* 

8107 West TLst Street 
Valandos: 1 « vai popiet 

Tree Ir SeStad pa«al «aattartaa% 
Oftao teL 7S7-9141; W » m 

DR. PETRAS ZUI0BA 
GYDYTOJAS IR CHTRUBGA8 

6449 So. PobMkl Bos^d 
VaL: pirm. antr 
9«mkt*4 t » 

v«tr. t- l tr t - t 
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Profesorių Igną Končių čia 
minėsiu tik kaip drožinėtoją. 

Tai nebuvo jo specialybė, o 
tik originalus mėginimas pra
tęsti žemaičių dievdirbių kūrybą. 

Buvome truputį pažįstami 
Kaune, kur susitikdavome foto 
mėgėjų draugijoje. Todėl po ka
ro labai apsidžiaugiau, sužinojęs, 
kad ir jis laimingai pasiekė Va-

Išdabino ir paliko 

medis visais laikais 
karus. Tūnojo prisiglaudęs mažy- j b u v 0 p r i e į . n a m į a u s j a 
tej tremtinių stovyklėlėj Offen-Į ^ k a i i u k a a r l e n t e i e het k u r rasį. 

DAUMANTAS CIBAS 

lietuviams namie, lengvai pradrožinėjau ke-
medžiaga. lenus metus. 

gyvenau Hanau; 
b ach e. 

O aš pats 
stovykloj. 

Ryžausi aplankyti. Su nema
ža baiim* peršliaužiau subom
barduoto tilto sijomis plačia Mai
no upę. Kiek paėjęs, animiau-

Atsiplukdęs į Bostoną, vieną 
dieną s'--ubu gatve ir netikėtai Medis kažkaip mielas lietuviui. 

Ir atsisveikindamas vis dar mo-1 sutinku susirūpinusį Končių, 
kė: j (Tuo laiku ne visi jauni galėjo 

— Jei nepatiks drožinėti, —; gauti darbo, tai ką bekalbėti apie 
piešk, rašyk, dainuok, muzikuok!. pagyvenusį).) 
Niekuomet nebūk be darbo. Ir jis vėl užvedė kalbą apie 

Kai vėliau Hanau stovyklos j drožinėjimus- Sako, reikia susi-
sioj stoty sėdau į varganą po-1 tvarkytojai visus jos nesuskaito-! eiti, padaryti talką, dirbti ma-
kanm t ra tant ir už pusvalan-1 m u s gyventojus varė į darbus, siškai, duoti dirbinius į dovanų 
džio jau išlipau tame seniau odos i k a i v y r a i k a s dį e n — sninga ar j krautuves. O tų krautuvių čia 

esama daug. Siūlė pagalvoti. dirbiniais garsiame mieste. Susi- I l y j a _ t u r ė d a v o važiuoti į bazes 
radau stovyklėlę. | i r s u n k i a i d i r b t i u - v o k i § k a s ^ 

— Matai anuos namus? T e n | p į e r r n a r k e s , tai aš prisiminiau 
profesorius su savo vyrais dir- j K o n c i a u s patarimą ir, kaip dro-

- nurodė pirmoji sutikta | ž i nė tojas, stojau į organizuoja-
lietuvė. 

Atid^au tų namų duris, — 
ogi ten ūžia, švilpia, pyška viso
kios mašinos. Tuoj prišoko jau
nas Inžinierius Jakštas ir sako: 

— Profesoriaus nėra. Išėjo į 
mJską. Eik, ten rasi jį po ąžuolu. 

tfa pat buvo ir miškas. Tvar
kingas, švarus, permatomas. Ei
nu, dairausi, o profesoriaus nie
kur nematau. 

Pagaliau užknopinau. Sėdi sau 
žmogelis prie pilko liemens pro-

gludęs, kažką laiko saujoje, ma
žyčiu peiliuku drožinėja. 

Ėmė pasakoti. Kartą jis pado
vanojęs amerikiečiams keletą 
drožtų daiktelių. Tai tie jį api
puolė prašyti, kad padirbtų dau
giau. Jis ir sakąs: 

— Neturiu įrankių! 
Tada amerikiečiai atvežė į sto

vyklą visą kažkokio vokiečio sta-
liaus-dkbtuvę. Ta i dabar kelioli
ka vyrų ten linksmai dirba vi
sokius žaislus ir kas tik jiems 
ateina į galvą. O jo darbas 
tuos dirbinius papuošti, vieną ki
tą vietą padrožinėti. Drožinėji
mas — rankų darbas. Visai kita 
daiktų vertė! 

Ir Končius negaišdamas ėmė 
aiškinti, kaip drožinėjimas ra
mina, gydo ir teikia sveiką ma
lonumą. Jo dėmesys taip įsisiur
bęs į smulkius išramtymus, jog 
nebelieka vietos šimtams kanki
nančių minčių. 

O jam daug kas gniaužė šir
dį: .Lietuvoj likusi šeima, iš
blaškytas universiteto jaunimas, 
naikinama visa tauta, miglota 
ateitis. 

Patarė ir man drožinėti. Sakė, 

mą drožinėtojų dirbtuvę. Ten 

Kiek vėliau prie mudviejų en
tuziastiškai prisidėjo inž. Eug. 
Manys. Ir taip visi trys pradėjom 
lipdyti The Lithuanian Cross Co. 
Visi trys sudėjom menkus savo 

kartu su kitais lietuviais, latviais1 uždarbius, pirkom Įrankius, ma-
ir estais šiltoje pastogėje, čia pat j šinas, brangmedžio lentas. Step. 

Prof. Ignas Končius (1886. VIL 31 — 1975. U. 19) 

Dariaus veteranų i.unų rūsyje 
gavom veltui patai;as. viską i-
rengėm ir vakarais, .po darbu. 
pradėjom pyškėti. Blt profesoriui 
gilus, belangis, ša! is. dulkėtas 
rūsys, matyt, netiki- Jis vis re
čiau ėmė lankytis. 1 rožinėje na-i 
mie. 

Ir atsitiko taip. kad atsirado, 
kas pradėjo mums pavydėti. Net 
apskundė įstaigom-, kad mes d a 
rome d'delį bizn.. > nemokame 
mokesčių. (Iš tikr: j . iš to darbo 
tuo metu neturėjom jokių paja-

: mų.) 
Pagaliau, vierv vakarą atėję 

radome rūsio du is išlaužtas ir 
' viduje visa sujauk'a. Teko iš ten i 
, išsikrausyti, mašrras pasidalinti. 
į o Končiui grąžini Įdėtus pini-
| gus- Nuo to laiko aekvienas dir

bome atskirai. Tiv pasitarti susi
tikdavom. Končių dirbo savo, 

; įprastas koplytėle, inž. Manys 
— kryžiukus ir V;ČIJS, o aš — 

; lėkštes. 
Končius gyveno letoli. tai pas 

jį mielai užeidavau Niekaip ne
galėdavau atsižiurti originalių' 
jo koplytėlių. Mai taip reikėjo 
bent vienos iš jų! 

Atėjo mintis padiryti jam do- į 
vaną. Lėkštėje išdrožiau vaidi
lutę (Birutę). Kaip žemaičiui, ji 
turėjo patikti. 

Nieko nelaukdanas, tą lėkštę j 
jam padovanojau, o jis man už 
tai —nieko! 

Pamaniau, — [rofesorius ką 
nors specialiai 'klroŠ. Reikia 
duoti laiko. 

Laukiu, laukiu, — ir vis nieko. 
Tik pastebėjau, ka-' per kiekvie
ną apsilankymą, aprodydamas 
savo darbus, jis vis teiraujasi, ku
ri koplytėlė gražesnė, kuri man 
labiau patinkanti. Aš kiekvieną, 
kaip įmanydamas. j.iriu, kiekvie-

. noje vis randu, kas nauja, kas 
j originalu, kas ypač suderinta, kas _ y^į\ 
nuostabiai simboliška. Ir tik pa- į K o d 6 l l o k i ą m a ž y t ę ? 

s mažu ėmiau suprasi, kad manoj R e i k į j 0 g r eį t k ą n o r s s u g a l -
! bičiulis gal būt nori sužinoti ir Į v o t i T a i i r atsakiau: 

padovanoti, kas man pačiam la-Į _ K a i a u g a u , t o k s Jonelis 
į biausiai patinka. Bet kaip aš ga- j s t o v ė j Q m a n o tėviškėje. Be to, 
Ihi parodyti, kas man patinka? | m a n o Avelis Jonas. Kada tik pa-

'Juk suardyčiau visą jo vertingą; ž v e jg s įu j k oplytėlę, visada pri-
i rinkinį, lyg plėšte išplėščiau gra-| s i r n i n s i u t e v i ; k ę i r t ė v ą . 

Tylėdamas profesorius išėmė 
iš spintos Jonelį, įrašė nugarė
lėje kelis žodžius ir paduodamas 
tarė: 

— Tikiu, ką pasakei. Seniai 
! Šiandien būtinai aiškiai pasakyk,1; reikėjo taip kalbėti. O aš taip il-
i kuri koplytėlė gražiausia. Aš ją ; gai sukau galvą, ką sveikam do-
; sveikam padovanosiu. : vanoti. 

Matau, kad nebeišsisuksiu. j Jis mielai būtų man atidavęs 
Dar kartą peržvelgiu visą stikli-į nors ir didžiausią koplytėlę, tik-

: ne spintą. Netikėtai pastebiu dvi j riausiai visą sudėtingą šventąją 
Į panašias koplytėle- Vieną paro- j sodybą, bet po tokio atsakymo 
j dau. - I geriausiai tiko tik mažytis Jone-

Prof. Ig. Končiaus medžio drožinys. 

SMŪTKELIS 
FAUSTASKI RŠA 

Šimtametis senis ant tėvelio dvaro 
Drožia dievuliuką, Irurs stebuklus daro. 

Kai iš ūkio sūnų Sibiran išleido, 
Tas kančias ir drožia Viešpačiui ant veido. 

Drožia, skiedros krenta, dievidiukas žiūri, — 
Dievdirbis skausmingą patį. Dievą kuria. 

Jis pats savo širdį, kančią kryžiavoja • 
Dievui veria šoną ir subado kojas. 

Ant galvos vainilą iš erškėčių pina, 
Baltą medi drasko, drožia ir kankina. 

Pasirėmęs ranką ant kaulėtų kelių 
Su kančia ir siela gimsta pats srnūtkelis. 

Širdžiai nuraminti tiek skiedrų j/rivelta: 
Dievas atsistoja iš po senio kalto. 

Dievdirbis nušvinta ir stebuklą mato: — 
Apie Kristaus galvą spindulėlių ratą. 

Kai smūtkeliui plėšė paskutinę skiedrą, 
Iš kūrėjo lūpų žodis pasigirdo: 

''Dieve, tu per kančią kruvinaisiais skruostais 
Saldai mano skausmą, ašaras nušluostai. 

Jei stebuklus rodai, aš tavęs maldauju: 
Gelbėk nekaltuosius, bausk, kurie kerštauja". 

O kai jis Dievuli nunešė šventovėn, 
Viso krašto žmonės grįžo į dorovę. 

Ir patsai senelis už jaunystės vėjus 
Atsiprašė, lūpas prie žaizdos pridėjęs. 

Jonelį? i lis su kankinio palme rankoje. t:mo apie meną ir ar jis »s vrso 
Daug kas troško Končiaus dro- į kiek vertina darbą ir kūrybą. 

lygiai gyriau ir viskuo žavėjausi. 
Končius pagaliau neteko kan

trybės. Kartą jis ir sako: 
— Sveikas mane kankini! 

žinių. Bet jis jų nepardavinėjo. 
Smulkesnius mielai pažįstamiems, 
dovanodavo. Ta ip jų išdalijo1 

daugiau trijų šimtų. O didesnes; p i r k t j_ Atrodė, kad už vis 
koplytėles ar kryžiukus laikė sau į b n m g i n o s a v o p f a ^ s . Vėl 
ir vis dirbo jų daugiau, kol P"'- hyg sverd 
stigo vietos ne tik stiklo spintoj, f p ^ g a i j a u 

Kartą atėjo žmogus, rodos, ir 
inteligentas ir nekvailas. Viską 
apžiūrėjo, įvertino, bet vis delsė 

s labiau 
ėl ir vėd. 

amas, kilnojo drožinius. 
I Pagaliau paėmė karališkąją, is 

bet ir ant sienų. Laukė kokio | v i e n o g a b a I o išdrožta grandi-
kultūringo lietuvio kolekcionie- j n ę > k u j i o s | į į , j l P | , grandis fa* 
riaus, kuris visą rinkinį nupirk- į v o kruopščiausiai ir vis kitaip or
tų ir toliau rūpestingai saugotų, j n a m e n t u o t a . 
Jis žinojo, kad išsklaidvtų koply-i . , . . . . , _ _ 

. . . . . , 7 ' • , • As tos grandines meKuomet telių jau niekas nebesunnks. ir! . , ° ,. . T. i u i nedrįsdavau paliesti, ji man atro-darbasj .. * 2,. . , J, , T . 
i'de šventa. Tiek darbo! Isivaij-

- | duoju, drožėjas ją drožė net kva-
labai 

taip visas tas kruopštus 
be pėdsakų sunyks. 

Kai kas pas jį ti o reikalu už-i . . 
i , , • • i • • J • J rvAi''P3 užgniaužęs. įabai atsargiai, 
i sukdavo ir nnkin- derėdavo. Deli r * , ., ,. , ... . _ „ 
= kainos, tai bet ka, būtų į s t e n g ę s - ^ t s k ™ į * nesuskiltų ir gran-

Bet Končius ž i ū r ė d a - ! d ^ nesulitttų. Vienas I m s v*-
nupirsti . 
vo, kiek tas pirkėjas turi supra- (Nukelta į 5 pusi.) 

»• I M 

-

Mano tėvas 
}*• 

Vieno gydytojo gyvenimo ir jo laikų istorija 
*-H 

Vincas Maciūnas 

. i 

gydytojas iš pradžios Daugpilio (rusiškai. 
Dvinsk) tvirtovėje, pas'i«au Polocke ir Ne-
velyje, taigi nepertolimjB užfrontės mies
tuose, kadaise priklausiusiuose Didž. Lietu
vos kunigaikštijai. Draike gyveno ir visa 
mūsų šeima. Nevelyje vjresnysis brolis Vy
tautas jau ėmė lankyti fea evakuotos Šven
čionių gimnazijos pirmąjį klasę, kurion ki
tais metais ir a š jau būčĖu turėjęs stoti . Čia 
gyvendami, vaikai gerai :šmokome rusiškai, 
skaitėme rusiškas knygai, betgi namie buvo 
kalbama, žinoma, tik liefciviškai. Atsilanky
davo pas mus ir kiti i?tuviai, o Polocko 
netgi gyveno jau iš seniau mūsų tolimų gi-

(Tęsinys iŠ praėjusio šeštad.) 

Išleidusi vieną sūnų į kunigus, jo pa
dedama, Šiaučiūnų šeima ilgainiui paliko 
gimtuosius Ragaišius, patogiau įsikurdama 
kitose vietose, o jaunė duktė Juzė apsigy
veno pas savo vyresnįjį brolį Liudviką. Jo
niškio kleboną, puikiosios Joniškio bažny
čios statytoją. Mokęsis seminarijoje su A. 
Dambrausku-.lakštu ir vėliau su juo palai
kęs draugystės ryšius, kun. Liudvikas Šiau
čiūnas (1862-1939) ir p a t s nebuvo svetimas 
lietuviškam jaunosios kunigų kartos sąjū
džiui. Gal net ir pats y r a ką lietuviškai ra-
šinėjes. Prisimenu, kad vėliau man, jau stu
dentui, dėdė klebonas buvo rodęs kažko
kius savo lietuviškus eilėraščius. J. Vaišno
ra rašė apie j j "Lietuvių Enciklopedijoje" 
XXIX, p. 436) : "Dar būdamas Liepojos 
ginui, ir kun. seminarijoje platino draudžia
mą lietuvišką spaudą, vėliau, vikaraudamas 
Joniškyje, mokė žmones skaityti iš 'Auš
ros' ir 'Apžvalgos', organizavo knygnešius; 
už tai rusų valdžios buvo baustas. Joniškyje 

įsteigė vartotojų b-vę, ten klebonaudamas 
pasta tė bažnyčią. Vokiečių okupacijos metu 
(1914-1918) daug padėjo okupantų skriau
džiamiems žmonėms, ne vieną išgelbėjo nuo 
mirties. 1915 įsteigė Linkuvoje lietuvišką 
pradžios m-lą". V. Kapsukas savo vienoje 
korespondencijoje (Ckininkas. 1902. Nr. 1). 
kad ir apdovanojęs jį savo įprastaisiais an-
tikuniginiais epitetais i r priekaištais, vis dėl
to pripažino, kad "pereitą gi vasarą jis drą
siai per pamokslą rag ino žmones skaityti 
lietuviškas knygas"; t a ip pat suminėjo, kad 
"lietuviai, keliaudami per Joniškį, kur užeis 
neužeis, o klebono niekad neaplenks" (V. 
Kapsuko Raštai, I, 1960, p. 456-458). 

Jaunoji šeima susilaukė tri jų sūnų: Jur
barke gimė Vytautas (vėliau inžinierius, žu
vęs pastarojo karo metu. . O Papilėje — Vin
cas (humanitaras, d a b a r Filadelfijoje) i r Al
girdas (gydytojas, d a b a r Čikagoje). 

Netrukus ramų ir laimingą šeimos gyve
nimą sukrėtė iškilęs r " sų-vokiečių karas. Tė
vas buvo sumobilizuotas ir dirbo kaip karo 

minaičių seimą. 
•• 

Kad tėvas iš karto s£vo gan aukštą pa
pulkininkio laipsnį, gali*.a paaiškinti cari
nės Rusijos valstybinės tarnybos taisyklė
mis. Dar 1722 m. caras Petras Didysis pa
skelbė vad. rangų tabelę. pagal kurią kiek
vienas valdininkas (rusiškai činovnik. nuo 
graikiškos kilmės žodžio čin: tarnybos laips
nis, rangas ; priklausė vienai iš 14 tarny
binių kategorijų, turėjusių specialius pava
dinimus, pvz.. žemiausioji (14-ji) kategori
j a buvo kolegijos registratorius (kolležskij 
regis t ra tor) , o aukščiausioji — kancleris. Tė
vas, j au daugelį metų tarnavęs valsčiaus 
gydytoju, buvo pasiekęs tą tarnybinį laips
nį, kuris prilygo papulkininkiui kariuome
nėje. Iš rusų kariuomenės tėvas išėjo jau 
pilno pulkininko laipsniu. Turėdamas aukš
tą karinės tarnybos laipsnį, tėvas būtų sa
lėjęs vėliau Lietuvoje tęsti karinės tarny
bos karjerą, bet kariuomenė jo netraukė. 

1917 m. Rusijoje kilo revoliucija. Lyg per 
dūmus prisimenu vieną didelį mitingą Xe-

velio miesto aikštėje. Prisimenu tėvą p a s a 
kojus, kad per vieną tokį mitingą kalbėto
jas piktais žodžiais ir parinkčiausiais epite
tais plūdo kažkokį "liaudies priešą'. Tėvas 
ėmęs ir paklausęs, kuo gi anasa i kaltinamas. 
"Aha. štai atsirado t o nedorėlio gynėjas" — 
suriaumojo kaltintojas, ir tėvui teko skubiai 
pasišalinti. 

Drauge su teroro banga augant asmeni
nio nesaugumo nuotaikoms ir didėjant kas
dienio pragyvenimo sunkumams tame revo
liucinės audors apimtame i r ekonominės su
irutės varginamame kraš te , lietuviuose vis 
labiau stiprėjo t roškimas, t ėvo kadaise jau 
Lžuralyje išgyventas, namo. namo! Visoje 
Rusijoje išsibrastę lietuviai ėmė organizuoti 
komitetus, rūpintis a ts ta tys imos Lietuvos 
reikalais ir grįžimu tėvynėn. Ne visai mažas 
būrys lietuvių susirado ir Nevelyje. "Lietu
vių Enciklopedija" (XX, p . 264) rašo: "1917. 
IV.18 čia buvo susirinkę lietuvių 128 karei
viai, k a r o gyd. J. Maciūnas i r kt. Jie sudarė 
lietuvių karių komitetą ir prisidėjo prie Pet
rapilyje Liet. karių s-gos, pasiuntė atstovą 
j Petrapilio liet. seimą". 

1918 m. susidarė galimybė grįžti Lietu
von. K a r a s su vokiečiais pasibaigė F . astos 
(Brest - Litovsko) sutar t imi , pasirašyta 
1918.III.3 d. Rašė "Lietuvos Aidas (1918. 
IV.16, Nr . 45). "Vokiečių i r rusų taikos su
tart ies protokoluose yra v isas skyrius apie 
tremtinių ir pabėgėlių grąžinimą. Ta sutar
timi sekant , savo kraštan tur i teisę grįžti 
visi j o nuolatiniai gyventojai ir jiems tur i 
būti duo ta progos ta teise pasinaudoti. Bet 
Lietuvos tremtinių plačiosioms po visą Ru
siją išblaškytosioms minioms ligi pastarųjų 

dienų tąja teise dėl daugelio priežasčių nau
dotis neteko, ir tik balandžio 9 d- į Vilnių 
nuvežtas pirmasis didesnis (beveik 800 
žmonių) transportas iš Pskovo". 

Netrukus ir mes grįžome Lietuvon. Tiks
lesnės betgi datos neprisimenu. Tėvas, ro
dos, buvo norėjęs apsistoti Anykščiuose, bet 
ten jau buvo gydytojas, tad nuvažiavome 
ligi Linkuvos, kur dideliame valsčiuje gy
dytojo nebuvo ir kur tada klebonavo tėvo 
svainis. Po keliolikos metų nuolatinio kilno
jimosi tėvas norėjo pastoviai įsikurti k u r i o ? 
nors vienoje vietoje. 

Nepriklausomybės saulėje 

Savo daugiatomių atsiminimų vieną dalį 
kan. Mykolas Vaitkus pavadino "Nepriklau
somybės saulėje". Tautinio atgimimo laikę 
poezija ir šiaip patriotiniai raštai buvo pilni 
tokių simbolinių įvaizdžių, kaip — naktis, 
aušra, miegas ("pabuskim iš miego"), rytas, 
•saulė... š ta i pvz. dvi Maironio eilutės: "Ne
greit su saule išauš dar rytas, / Miega ap
linkui n a k t i s ' . Kaip saulė švietė svajonėse 
būsimoji laisva Lietuva. Ne tik savo vieno 
lūkesčius reiškė J. B. (J. Vileišis) šiais p a 
kiliais žodžiais: "... mes svajojame apie 
gražiausias dienas būsiančios Lietuvos, kuo
met suremta an t teisingų pamatų, žy įėe 
skaisti, kaip saulė" (Varpas, 1889, Nr . 3 ) . 
Tokia skaisti saulė patekėjo Lietuvai 1918 
m., betgi ry tas dar ilgai buvo labai migio-
tas . 

Kas neprisimena 1918 metų Lietuvos, «• 
tada net ir gimęs dar nebuvo, dažosi pagal
voja labai paprastai ir, rodos, tatp 

(Nukelta į 4 puaL) 
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MANO TĖVAS 
(Atkelta iŠ 3 ps l ) 

mai: 1918.11.16 d. Lietuvos Taryba paskel
bė Lietuvos nepriklausomybę, ir laisva Lie
tuvos ivspubiika ėmė pati nevaržoma tvar 
kyti ?avo valstybinius ir k i tu s visuomeni
nius reikalus. Ir būtų tokiems nemažas nu
stebimas, net nusivylimas, j e i kas j u o s ga
lėtų bent valandėlei nukelti j anuos Lie tuvos 
valstybiniu kūrimosi laikus. 

Panašus nusivylimas laukė tada i r ne vie
no grįžtančio Lietuvon iš revoliucinio kvai
tulio pagautos Rusijos. Štai kaip savo Įspū
džius prisiminė žurnal is tas A. Kelmutis 
(Adolfas Kl imas ) : " J a u 1918 m. pradžioje 
aš. bebūdamas dar Rusijoje, paskaičiau kele
tą patekusių i mano rankas "Lietuvos Aido' 
numerių, t a d buvau Įsivaizdavęs Lietuvą be
veik savarankiškai besivaldžiusią ir maniau, 
kad aukščiausia valdžia yra Lietuvos Tary-
oos rankose. ... I r mums. besirengiantiems 
iš Rusijos grižti j savo tėvynę, be ga lo sma
gu darėsi, kad grįžtame pagaliau į savo 
kraštą, kuris jau turi daugiau teisių, negu 
prieš Didįjį karą. Kada apleidome Rusiją ir 
patekome į vokiečių valdomą sritį, t a i mano 
viltis ėmė menkėti. [._] Pajutau, k a d vokie
čių stipri ranka viską valdo" i l j e t u v o s Ai
das. 1928.11.18, Xr . 15). 

Nemažiau buvo nusivylęs ir s tuden tas J. 
Navakas (vėlesnysis Klaipėdos k r a š t o gu
bernatorius) : *'Aš važiuoju Lietuvon, lais-
von. nepriklausomon Lietuvon! E s u beveik 
tikras, kad Lietuvoje yra lietuviška valdžia. 
[...j štai jau Daugpilis, a š j au Lietuojel No
riu pamatyti iš tepluškos' '* (krosnele ap
šildomas prekinis vagonas) nors vieną lie
tuvių valdininką, manau, kad pažinsiu iš 
uniformos. Dairaus. Vien t ik vokiečių karei
viai, nėra nė vieno, kuris būt panašus į lie
tuvių valdžios atstovą. Net Tarybos įgalio
tinio tremtiniams grąžinti nematau. Nenu
stoju vilties lietuvių valdžios a t s tovus pa
matyti pakelėje, nes mūsų t raukinys, kaip 
pranešta, turi važiuoti Rokiškin ; . . . ' Tarp 
Daugpilio ir Rokiškio, pamatęs vienoje sto
tyje darbininką, klausiu lietuviškai apie gy
venimą Lietuvoje, apie lietuvišką valdžią. 
Darbininkas nustebo išgirdęs lietuvišką val
džią'.. Pasisako, kad uždirbąs pusę markės 
per dieną, kad lietuvių valdžios niekur nėr 
ir' kad vien tik vokiečių valdžios tesamą. 
Nusiminiau, nesmagu pasidarė. A r gali bū
ti, kad Lietuvoje lietuviškos valdžios nebū
tų?. ' Galvojau sau vienas: Valstybės Taryba 
paskelbė Lietuvą NVpriklausomą 1918 m. va
sario mėn. 16 dieną, šiandien tu r iu rugsėjo 
mėn. 2 dieną. Argi per tiek laiko, per šešis 
mėnesius, dar nieko nepadaryta, n ieks nesu
organizuota ! Negaliu t ikėt" , i j . Navakas . 
"Lietuvai besikeliant". 1928. p. 12-13). 

Vasario 16 d. ak tas buvo smark ia i su-
pykdęs okupacinę valdžią, nes. jį skelbdama. 
Lietuvos Taryba faktiškai ats isakė nuo anks
tyvesnio 1917.XII. 11 d. nutar imo, kur iame 
šalia nepriklausomybės deklaravimo buvo 
numatyt i , vokiečiams verčiant, tv i r t i kon
vencijų ryšiai su Vokiečių valstybe. "Lietu
vos Aido" numeris (1918.11.19. Nr . 22) su 
nepriklausomybės paskelbimo t e k s t u buvo 
tuo j pat vokiečių cenzūros konfiskuotas ( t ik 
P. Klimas savo rizika a tspausdino ir pasklei
dė kelis š imtus to numerio egzempliorių). I š 
••Tėvynės Sargo" 1918.11.26 d. numerio vo
kiečių cenzūra išbraukė žodžius: "16-to va
sario 1918 metų diena, kol lietuvių tauta gy
vuos, bus aukso raidėmis į rašyta Lietuvos 
istori joje" iM. Urbšienė. "Vokiečių karo me
t o spauda ir Lietuva". 1939 p. 102>. Tary
bos nar iams netgi grėsė a r e š t a s : tik dešim
tosios (Uetuvą okupavusios) armijos gr e n e . 
ralinio štabo viršininką pulk. Hahr.kę per
kalbėjo kiti nuosaikesni vokiečių pareigūnai 
(žr. Liet. Enciklopedija. XXXIII. p. 216). 

Vis dėlto, spaudžiant reichstagui i vokie
čių parlamentui*, kuriame Lietuvos nepri
klausomybės reikalas tu rė jo palankių užtarė
jų, kancleris G. von Hertl ingas Berlynan a t 
kviestai Liet. Tarybos delegacijai iškilmin
game priėmime perskai tė kaizerio 1918.III. 
23 d. aktą. pripažįstantį Lietuvą nepriklau
soma valstybe, kad ir surišta konvencijomis 
su Vokietija. 

'L ie tuvos Aidas" t u o j pat < 1918.111.26. 
Nr. 26) pasiskubino apie tai painformuoti 
skaitytojus, pa te ikdamas at i t inkamus teks
tus ir uždedamas stambiomis raidėmis an t 
raš te : Lietuva — nepriklausoma valstybė. 
Suprantama, kad tai labai jaudino Lietuvos 
žmones ir kėlė entuziastingas viltis. Visame 
krašte buvo rengiamos džiaugsmo demonst
racijos. Šios nuotaikos gyvai jaučiamos 
pvz. šioje korespondencijoje iš Linkuvos. 
kur mūsų šeimai teko netrukus apsigyventi: 
"Linkuvos miestelyje sekmadienį, balandžio 
14 d., buvo daromos demonstracijos išreikš
ti džiaugsmui, apskelbus Lietuvos nepri
klausomybę. Diena buvo puiki, ta igi ir iš apy
linkių žmonių buvo gal ima matyt i , kad Lin
kuva pasiruošusi prie ko tai nepapras ta — 
visame miestelyje kiekvieno lietuvio namų 

durys buvo papuoštos eglelėmis ir plevėsa
vo Lietuvos vėliavos. Po pamaldų bažnyčio
je , įnešus Lietuvos vėliavas, pagiedota 'Te 
Deum laudamus' ir kitokios pamaldos atlik
t a . Vietinis klebonas | mano dėdė kun. L 
Šiaučiūnas paaiškino žmonėms, kad laiky
tųs i tvarkoje, kad tai daroma dėlei mūsų pa
čių naudos ir laisvės. Toliau ragino žmones 
neklausyti visokių pasklidusių paskalų (mat. 
buvo kalbama, kad kaip tik susirinks žmo
nės, tai tuomet ir paimsią visus jaunuosius 
kariuomenėn). Po to dar- paaiškino vokie
čiams vokiečių kalba, nes ir jų daug daly
vavo — įv .tiriu valdininkų ir šiaip kareivių 
ir net pa t s amtsforštejeris į vietos viršinin
kas Po pamaldų nuėjo per miestelį, dai
nuodami taut ines dainas ir Lietuvos imną 
į t. y. himną) 'Lietuvininkai mes esame gi
mę, l ie tuvininkai mes turim būti'. '„Tai dar 
1884 m. "Aušros ' kalendoriuje išspausdin
toji G. Sauenveino daina, kuriai vėliau St. 
Šimkus sukūrė įspūdingą melodiją ir kuri 
būvu dažno siūlyta Lietuvos himnui. Ėjo 
dainuodami ligi turgavietės. Lietuvos vėlia
vomis nešini, kurių viena buvo trijų spalvų 
— raudona, geltona ir žalia, antra Lie
tuvos vytis ant raudono lauko. : Vėliavos 
spalvų tva rka ne t rukus buvo galutinai nu
tar ta : "Lietuvos Tarybos išrinktoji komisi
ja lietuvių taut inėms spalvoms nustatyti sa
vo posėdyje balandžio 19 d. galutinai pri
ėmė kaipo lietuvių ir Lietuvos valstybės 
spalvas — t r i s : geltonąją (viršutinė), žalią
ją (vidurinė) ir raudonąją (apatinė). Tokias 
tad nuo šiol ir turime siūdintis ir vartoti 
tautines vėliavas" — Tėvynės Sargas. 1918. 
V.l, Nr. 17 | Dainavo vietinis choras ir vai
kai, mokytojo p. Brazdžiūno išmokyti. Ap
sistojus ant turgavietės, buvo daug prakal
bų pasakyta. Tarpe kalbėtojų buvo ir viena 
mergina. Iš pradžios buvo išdėstyta Lietu
vos praeitis ir istorija, mūsų didžiųjų kuni
gaikščių darbai. Paskui kalbėta apie šių 
dienų padėjimą ir visi buvo raginami bend
rai ir vienybėje stoti į darbą. Kiekvienas kal
bėtojas buvo lydimas delnų plojimais ir 
šauksmais: "Lai gyvuoja laisva ir nepriklau
soma I je tuva! Valio, valio! Buvo renkamos 
aukos tautos reikalams ir kiekvienas auko
tojas gavo ženklelį Lietuvos spalvomis. Po 
prakalbų demonstrantai dar pavaikščiojo 
dainuodami gatvėmis ir, sugrįžę prie mo
terų arbatnamio. pradėjo skirstytis" (Lie
tuvos Aidas. 1918.V.4. Nr. 53). 

Tokių patriotinių demonstracijų buvo ir 
kitose vietovėse. Buvo netgi nutar ta iškil
mingą nepriklausomybės šventę - demonst
racijas surengti visos Lietuvos mastu Vil
niuje. "Lietuvos Aidas" (1918.IV.27, Nr. 50) 
pranešė, kad Lietuvos Taryba savo IV.25 d. 
sesijoje "nu ta rė iškilmei dėl Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo sudaryti trijų 
narių komisiją. [...] Iškilmės diena turi būti 
paskirta gegužės mėn. Terminą galutinai 
nustato prezidiumas, pasitaręs su Komisija". 
Po poros savaičių "Lietuvos Aidas" (1918. V. 
9. N r. 551 painformavo, kad iškilmių komi
sija "dėlei nužiūrėto plataus darbo" koop
tavo dar 7 Vilniaus lietuvius, ir davė smul
kesnių žinių apie rengiamas iškilmes: "Lie
tuvos nepriklausomybės iškilmė manoma 
nuskirti ne anksčiau, kaip šių metų birželio 
15 d. Iškilmių apeigos turėsiančios tęstis ne
mažiau kaip t r i s dienas. Lietuvos nepriklau
somybės iškilmėn nutarta kviesti sodžiaus 
atstovai tokia tvarka : parapija, turinti ligi 
3 tūkstančių žmonių, privalys siųsti 2 atsto
vu; turinti lig 6 tūkst. — 4 atst . Vidurinės 
mokyklos siris po 1 ntst.: visos gyvuojan
čios liet. draugijos — po 2 ats t . ; visi Lie
tuvos miestai po 3 atst . ; Kauno miestas — 
4 a ts t . [...; Prie to pabrėžtina, kad provin
cija taip pa t rengtųsi prie tos tautinės 
šventės, kad pareikalavus atstovai būtų pa
sirengę važiuoti. Tai ris tuo tarpu priruo
šiamieji darbai , nes Ugi šiol L. Tarybos dar 
nėra galutinai susitarta dėl iškilmės sudarv-
mo su vokiečių valdžia". Vėl po poros die
nų: "Iškilmių komisija, rūpindamasi busian
čiomis Liet. nepr. iškilmėmis, mananti kreip
tis į visuomenę, kad kiekviena parapija a r 
nors apskri t is turėtų savo ženklą bei vėlia
vą" (Liet. Aidas. 1918.V.11. Nr. 56). Dar 
po trijų dienų: Į Kauną [ten buvo okupa
cinės valdžios vadovybė ; važiavusioji dele
gacija (L. Tarybos pirm. A. Smetona ir Liet, 
Komit. nukent , dėl karo šelpti pirm. M. 
Yčas) š. m. 11 d. vakarą sugrįžo Vilniun. 
Delegacija buvo nuvykusi į Ober Oslą ber-
befehlshaber Ost — vyriausios vokiečių ka
ro vadovybės 1914 m. gale sukurtas atski
ras Rytų štabas, žr. Liet. Encikl.. XXX. p. 
•V27 pas i tar t i apie eilę praktikos klausimų 
' . . .] Dėl t au to s šventės, kurią mano L. Ta
ryba suruošti maždaug birželio m. pusėje. 
Lietuvos kaip nepriklausomos valstybės pa
skelbimo paminėjimui. Ober Ostas pareiškęs, 
kas jis jokių kliūčių tai šventei nedarysiąs. 
Vokiečių valdžia duos delegatams iš provin
cijos Vilniun važiuoti vagonų ir net pasių
sianti specialinius traukinius į tas vietas, iš 
kur delegatų daugiausia važiuos" (Liet. Ai
das. 1918.V. 14, Nr . 57). (Bus daugiau; 

Prot" Igno Končiaus medžio drožinys. 

PROFESORIŲ IGNĄ KONČIŲ 
ATSISVEIKINANT 

Žodis laidotuvių išvakarėse Bostone 
1975 vasario 21 d. 

Suo pirmos pažinties 19'f6 metais Wiesbad(nr. Lietuviu D<-
legatūroje, po pirmo atviro ilgesnio pokalbio, ryškėjo savijauta 
žmogaus, kilusio iš kaimo, prisikaupusio mistinės liaudies dva
sios ir sv.sikirtusio su protu, išprusintu mokyklose, (banguotu 
kritinių Inriterijų. Jame sly])ėjo, kaip V. Krėvė pasakytų, "užbur
ta liaudies siela" — stipr-i ir gaji. Ji veržėsi apsireikšti ir kartu 
varžėsi prieš išprusintą kitų protą. 

Kas kitas išvaikščiojo sk<nsai išilgai savo žemę. išžiūrlnėjo, 
išstudijavo, suregistravo ir išfotografavo visus kryžius, koplytė
les, Dievo m/ūkas, rūpintojėlius, madonas, izidorėlius, ši-enturtsius 
kazimierus ir visas Žemaičių garbintas šventąsias f Koks moks
linis žingeidumas galėtu pi-idengti mistinį sus-ilietimą su šimtme
čiais Įspaustais dievdirbių pergyvenimais, vedamais aštraus inor 
gio ar primityvaus teptuko/ Koks kitas fizikas yra tapęs diev
dirbių ne iš meilės, ne iš ilgeMo. o, sakykim, iš paprasto palinkimo 
ką nors drožinėti? 

Velionis, kiek supratau pirmos pažinties metu, nešiojosi lxilt-
rušaitinį skausmą, kad "Dievo bažnyčia dar nebaigta" — neper-
kurta lietuviškais ataudais, ypač miestinė bažnyčia, dėl to lyg 
nesavo, ne tokia traukli, kaip medinės kaimo šventovėlės, diev
dirbių piuyštos, sudvasintos, priartintos savam pergyvenimui. 

Vidinis konfliktas, manding, slypėjo tarp išmokslinto stoiko 
>r nepasotinto mistiko. Vienokį ji rentė aštri mJntis^ smigius kri
tiškas žvilgsnis, kitokį liudijo šiltas baisas bei šypsais, sodrus 
melodingas žodis... Ar jis >\eieškojo žmogiško paprastumo, ar ne
sibodėjo miestiniu Įmantrumu? ; .: . 

Gimęs žemėje, kuri buvo vadinama "šventoji Žemaitija", jos 
neužmiršo, neišsigynė, nenusigręžė. Viešpats žino daugiau negu 
mes. Konfliktų Autorius nė vieno nepasotino tik kasdietrybe. Jis 
smeigia strėlę širdin, kad parodytu mūsą krypti aukštintum ir 
gelmėn. 

Velionis buvo Dievo pėdsakų seklys žemėje, skirtingas nuo 
kitų, gal mažiausiai pasotintas, bet juo labiau alkus. Palaiminti 
alkstantieji, nes tokių dangaus karalystė! 

8 t a s y s Yla 

IŠDABINO IR PALIKO tymai, užkarpos, duobutės, juos- jau dirbąs už atlyginimą. Tik da-
telės, pyne lės labai malonios bar jo koplytėlės esančio^ papras-

(Atkelta iš 3 pusi.) >vo bičiuliams. Naktį kažkaip akims. Ir visur ornamentai pa- tesnės, nesą laiko jų ornamen-
ką sugadintu. Neturiu suprati- pliūptelėjo ugnelė,, ir jų namai; vartoti su skoniu, su saiku, — su tuoti. 
mo. kiek laiko jis tą nuostabią sudegė. Rytą padegėliai žarstė, sveika grožio nuojauta. , Neteko matyti tų jo paskuti-
grandinę dirbo. karštus ipelenu-. ėSSkaįo šauks-j O kiek kantrybės ir atsargu- n i uju koplytėlių. 

O dabar šis pirkėjas ją Įtempė tų. Ir labai nustebo, — pelenuo-j mo-reikia, kol iŠ vienos lentelės Profesorius uavjo savo darbo 
: se galėjo rūpintojėlis! Koplytėlė; išdroži grandinę ar visą "medį"- būdą. Dirbo atskiras daleles. J 

— Na. pažiūrėsime, ar ji stip- buvo -uciegu>i. o rūpintojėlis isTi-
r i ? i kęs (suangl'jęs). Aš tam rūpin-

T>-uktelėio, grandinė pūkšt toje! i ui padirbau naują koplytė-
— ir sutrupėjo. Viskas nukrito lę. Iš čia ir tas pavadinimas: 
žemėn. ''Degė — nesudegė". 

Sakau teisybe, jei aš būčiau K a d K o n r . i u«. \ , i s k ą ^ į* 
tokią grandinę drozęs ir ją bu- ^ į ^ ^ ^ t a i drožė ramiai, ne-
tų toks nesubrendėlis sutraukęs, s k u b ė d a r n a s , pasigrožėdamas. 
tai as bučiau gnebęs gumbuotą T a i p j , „ ^ ^ g yhu • 
lazdą ir ji v:jes per visą Bostoną d a r b u ^ ^ c , :d e Į . k a n t r v b 6 _ Q 
fapat City Point , ,- ten, kur jis k u r k 8 m r v b t , t e n j r t o b u l u m a s . 
nebūtų turėjęs kur begu. bučiau B e ^ t o b u l u y n a s a t s i r a n d a i r « 
šimtą karta pntvo ] ęs su lazdos i l g o s p r a k r ; k o s . K o n č i u . t o s p r a k . 

'^g,a j • • • : i k o s turt'M'o pakankamai: buvo 
O ką darė profesorius j ? d m ž c . d a u ? į a i l m ^ ^ 
Jis, ne: žolžio netardamas, at-

su šakomis ir judančiais žirgi-: vieną dėžutę dėjo įvairiausius 
rtėliais ar kabančiomis gėlėmis! kryžiukus, i kitą — stogelius, dar 
Visur matai, kaip drožėjas troš- kitur — tvoreles, dievukus, nars-
ko kurti gražius daiktus, kad. tyrinės "beržų šakas", sankabi-
padovanodamas bičiuliams, pa- n e s g^les. žirginėlius, žvangu-
darytų jiems didesnį malonumą. tokias puošmenas. Iš tų 

Taip pat beveik visi jo die-. visų dalelių, kai ateidavo tinka-

siklaupė ir nuo grindų rūpės 
tingai rinko sunaikintos grandi 
nės 

I jo drožinius žiūrėdamas, ne-

vuliukai, rūpintojėliai ir šven- ™a ™***^ bežiūrint sustaty-
tuolėliai mažyčiai. Bet kiek d a v o n a u ] į * ***?**; Nevarto-
smulkmenu ju veiduose ir figū-' J į m\r)'flų' ™ srargtelių, nei 
rose! Charakteringa, -Končiaus 1 į į * V.ską perkaldavo medmia.s 

kaistukais. Tur but del to, kad 
būtų galima kop!yrtėlę lengvai iš
ardyti ir vėl kitaip sustatyti. O 

Stambesnių stovylėlių mažai g a l n o r ė j o ^a ikv t i senu laikų že-
dirbo, nes ta. jau skulptūra, rei-'; m a i C . i u s t a t v b o s tradiciją? 
rcalaujanti kaltų ir daug laiko. O 

rūpintojėliai ne kenčia, o gud 
riai, šelmiškai šypsosi. 

gali atsistebėti: koks smulkumas, jis viską dirbo mažyčiu peiliuku. D a u g K " r , K o n ^ a ^ *£*&* 

r ^žr^ ^t^^^^r^y, j . * - ^ 

PRANEŠIMAS 
TAUPYKITE DABAR 

UŽ CERTIFIKATUS MOKAME: 
'%% — * metų su $1,000, minimum. 
7xh% — 4 metą su $1,000, minimum. 
•%% — 30 mėn. su $1.000. minimum. 
•1A% — 1 metų su $1.000. minimum. 

SAVINGS INSURED UP TO $40 000 BY F.S.L.I.C. 

vo nebylys. Sudėliojo viską į spin-1 " 9 m a ž . v ^ i :n'kampėliai. įram- ;šė, jog stingąs pinigų, tai dabar, 
tą, užrakino ir vis tylėjo. Ir ko-j 
kia begalėjo būti kalba su tokiu! 
svečiu? Pirkjas, tokios tylos ne-
bepa'<eldam;s, išpyškėjo pro du-, 
ris. 

Tcfo buv< tas originalusis dro-1 
žinėtojas. 

Netrukus, 1954 metais, jo m-
nu< Liudas išleido knygą: "Me
džio drožinai gimtajam kraštui 
atsiminti". 

Joje visai maža teksto, bet net 
110 iliusfa ijų. Tai rūpestingai 
atrinktų :ė\ > drožinių fotografi
jos. Laba: g ažus paminklas. Nei 
vienas drožnėtojas dar nebuvo 
tokio leidini' sulaukęs. 

Tik laba: ir labai gaila, kad 
knygoje tiek maža teksto. Net; 
iliustracijų pavadinimai gana . 
šykštūs, — trumpi, paslaptingi 
ir nesupranr.mi. Žiūri, skaitai ir 
^••ž:nai, kas pasakyta. Visur jau
ti, kad daug nutylėta. Mąstai, g 
Alioji ir taip lir^ki netikrume. I 
! ^ mos pa.-adinimus kada pa-: t 
aiški n-? 

Prishnemi vienos iliustracijos 
pavadinimą (12-5 P * ) : " D o ^ 
- nesudegė". Kai pasisakiau, kad 
niekaip negafti tos minties su
prasti, tai Končius šitaip paaiš
kino: 

(Nukelta j 5 pusi.) 

•jmszr* 

VĖLIAVOS DUODAMOS NEMOKAMAI. PRADĖJUS NAUJĄ 
taupymo sąskaita. Gausite vieną amerikietišką ir ant rą pagal 
pasirinkimą su stovu. Kitos dovanos duodamos, sąskai ton įdė
jus atitinkamą sumą. 

PAS MUS NE VISI TARNAUTOJAI YRA LIETUVIAI, BET KIEK 
VIENAME SKYRIUJE GALIMA SUSIKALBĖTI LIETUVIŠKAI 
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tliony 

1447 S, 4»U» COURT, CICERO, ILL 60630 

Joseph F. Gribaaskas, Vedčjas 
PHONE 656-6330 

- Padoxanoiau koplytėlę sa-

OKFICK HOt:KS 
Daily 9:00 to i :00; Monday 9:08 to 8:00 

Haturday 9 0i> to l:<i<>. Wpd. and Sunday Clo««*d 
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Penktoji galybe 
Veikalą apie žurnalistiką pasitinkant 

77/ 

JUOZAS ERETAS 

ŽURNALISTIKA. Redagavo Į kų, Urbonavičių, Simučių, 
Juozas Prunskis. Išleido Lietuvių į Grigaičių bei uolių jų bendra-
žumalistų sąjunga. Kalbą lygino darbių! 
Staevs Barzdukas. Viršelis dail. O. ' ' 
Virkau. Spausdino -Draugo" spaus- Nuostabu, kad visas jų darbas 
tuvė 1974 m. Leidinys 292 psl.. kie- tiek Lietuvoje, tiek svetur buvo, 
tads viršeliais, kaina $6.00, gauna- tarsi, žurnalizmas be tikrų žur-
mas ir "Drauge". nalistų, nes vienur ir kitur spau-

* da buvo sukuriama bei palaiko-
Spauda yra viena stipriausių i ™a ne žurnalistų iš profesijos, o 
priemonių. Ji barsto gyvybės i idealistų iš šalies — kunigų, gy-
ar mirties sėklą. jdytojų, advokatų, visuomenės 

Stasys Šalkauskis Į veikėjų ir net studentų. Visų tų 
, Kudirkų, Tumų — Vaižgantų, 

Kai 19-:o Šimtmečio pirmoje Biržiškų, Smetonų, Purickiu, Ke-
pruseje Europą valdė Anglija, j „ ^ i r j ų bendrininkų dar ne-
Prancuzija, Prūsija ir Rusija, vo- I a a m u i ^ r š ę . Jie patriotizmo — 
kiečių kultūros pažiba Joseph; k i t i d a r ^ ^ t i k ė j imo —paska-
Goerres spaudą vadino "penktą- j t i m i ) į a u g o j ^ profesiją, kurioje 
ją galybe". Nuo tų laikų l a^k"! praktikuodamiesi miklino savo 
raščio svarba dar labiau pakilo, į plunksna. 
i r jo negalėjo nuo sosto nustumti 

Lemtinga valanda išmušė 
mūsų išeivių spaudai, sovietams 
užėmus Lietuvą, nes tuomet 
daugumas mūsų laikraštinių 
darbuotojų turėjo apleisti tėvynę 
Lr prisiglausti prie svetur leidžia
mų organų. Nors tai išemigra 

nei modernieji viešosios nuo
monės formatoriai — radijas su 
televizija. 

Mūsų spaudos suklestėjimas 
Kad spauda tikrai yra galybė, 

mes skaudžiai patyrėme tarp 18-
64 ir 1904 metų, kada carai buvo| vusiems žurnalistams ir buvo 
uždraudę spausdinti lietuviškus į skaudus, sukrečiantis pergyveni-
raštus lotyniškomis raidėmis,! mas, bet išeivinei laikraštijai tai 
kas mūsų patriotus privertė juos į išėjo į naudą, nes tuo į senas 
leisti užsieniuose, juos parsiga- \ gyslas buvo įliejamas naujas 
benti ir platinti slaptu būdu.: kraujas. Šis susitikimas bei suau-
Toks vysL Valančiaus šiai kont- 'gimas dviejų žurnalistinių for-
rabandai ne tik pritarė, bet ją.macijų sukūrė — pirmoje eilėje 
dar visu savo autoritetu rėmė, Siaurės Amerikoje, bet ir kitur — 
nes puikiai žinojo, kad tauta be | tokią spaudą, kuria tegalima gė-
savo spaudos bus kurčia ir nebylė, 
pasmerkta dvasiniai mirti. 

Kadangi 1904 metais atkariau
ta spauda sprendžiamai prisidė
jo laisvę atgauti, laikraštija ne
priklausomoje Lietuvoje taip 
greitai ir gražiai išsivystė, kad 
žymieji jos organai drąsiai galė
jo lygintis su Vakarų spauda, į 

rėtis. Kai bus rašoma mūsų ko
lonijų ir ir iš viso mūsų išeivijos 
— istorija, spauda joje užims 
spindinčią vietą. 

Šešėliai, debesėliai 

Žinoma, ir prie geriausių norų 
mūsų spaudos darbuotojams ne 

prisiminkime tik "XX-tąjį Am-|v iskas tobulai sekėsi, nes jų tarpe 
žių", "Naująją Romuvą", "Židi- visuomet trūko — ir dabar iŠ da-
m" ir tolygius dienraščius bei j I i e s tebetrūksta — profesinių ži

novų. Tiesa, jiems netrūks
ta praktikos, bet kai kada juose 
pasigendi specialaus žurnalisti-

Mstislovas Dobužinskį (1873-1956) Alsėdžiai; koplytėlė prie bažnyčios 
(Tušai. Nuotr. V. Maželio) 

Neretai trūksta ir originalumo, liuoČiais, Maceinomis, Skrupske-
nes dažnai pasitenkinama lėks-1 liais. Jųjų tradiciją Amerikoje tęs- | 
tais vertimais iš kitataučių laik- damas, jis ne tik pats uoliai mik-
raščių. Per daug įsigalėjo ir raš- liną savo plunksną, bet dar rū- į 
tų, dvelkiančių gryna savigyra. '• pinasi mūsų žurnalistiniu prie-i 
Šitai prikišti galima ir kalbai, ku- augliu, susitikdamas su juo ati-į 
ri dažnai tokia popierinė, ne-. tinkamuos kursuos. Pastaruoju 
vaizdi, nes daugelis terašo ruti-, laiku jis pasižymėjusioms! 
noje, sustingusia plunksna, plunksnoms skiria net premiją, 
kuriai trūksta stilistinio švitru- kuo jis, tarsi, virto "lietuviškuo-
mo, pagaunančio gyvumo. Bet j u Pullitzeriu". O dabar, lyg no-
liūdniausia, jei "žurnalistą" rei- rėdą mas apvainikuoti savo atsi-
kia apibūdinti garsaus Vienos davimą "penktajai galybei", ku-
publicisto Kari Krauso ironiška; ri dabartinėse mūsų sąlygose gal 
atestatcija: "Jis neturi minčių, yra pati pirmoji, kun. dr. Pruns-

kis suredagavo mūsų Žurnalistų 

kiame veidrodyje, matytų savo 
raukšles, t.y. tuos netobulumus, 
kurie neišvengiamai lydi kiek
vieną rutiną. Dėl to kiekvienas 
laikraštininkas tame veikale ras ( 
apsčiai medžiagos individuali-: 
nėms žurnalistikos rekolekcijoms. 

Taipgi nemažiau naudos iš tos 
chrestomatijos, kuri iš esmės yra 
ne kas kita kaip miniatiūrine 
spaudos enciklopedija, turės _ ir 
visa mūsų inteligentija, nes ji iš 
šio sutelktinio veikalo supras tą 
palaimingą vaidmenį, kurį laik
raščiai vaidino tautos istorijoje, 
pradedant nuo jos atgimimo iki 
pat mūsų skaudžių emigrantiškų 
dienų. Kartu ji pajus ir būtiną 
pareigą savajai spaudai, nes ji, 
padėjusi mums ištrūkti iš carų 
despotijos, mums padės išsilais
vinti ir iš sovietų diktatūros. 

Mūsų padėka 

Akivaizdoje tokios istorines 
spaudos reikšmės, belieka mums 
širdingai padėkoti visiems, kurie 
mūsų visuomenę apdovanojo to
kiu svariu veikalu. Visų pirma 
dėkojame mūsų Žurnalistų są
jungos vairuotojams, o ypač dr. 
Prunskiui, globojusiam tuos 32 
rašinius, paruoštus 30 prityrusių 
bendradarbių, kurių tarpe už
tinkame — garbė joms! — ir tris 
moteris. Su pagarba lenkiamės ir 
prel J. Karaliui, kurio tradicinis 
dosnumas gerokai palengvino 

Kun. J. Pnmstto redaguoto kolektyvinio leidinio virsetift, piestas Vytauto O. 
VTrkau. 

šio vadovo leidimą. 

Jų visų pasišventimas ir mus 
skatina nepaliaujamai remti sa
vo spaudą, nes kol ji bus gyva, 
gyva bus ir išeivija. 

. 

sąjungos leidžiamai: veikalą apie 
: spaudą ir žurnalistinį darbą. 
į 

Mūsų miniatiūrinė spaudos 
enciklopedija 

žurnalus. 

Neatsiliko nė mūsų išeiviai 
Tai suprantam, nes jie savoj-nio pasiruošimo, literatinės kul-

spaudoje ne tik matė ryšį, jun-1 tūros, istorinio išsilavinimo bei 
giantį juos tarpusavyje, bet ir su Į technikinio aparato apvaldymo, 
senąja tėvyne, kas žymią mūsų j Juk nesunku pastebėti, kad mūsų 
emigrantų dalį apsaugojo nuo Į laikraščių skiltis per daug užlie-
paskendimo svetimųjų jūroje. Juk j ja sieksniniai straipsniai, abs-
kas nežino "Amerikos", *'Drau- j trakčiai išgvildeną proble-
go", "Darbinmko", "Naujienų", i mas, kurios įdomios vienam tik 
"Dirvos" ir panašių organų j autoriui. Per daug pasitaiko ir tų 
reikšmės! Ir kas neatsimena jų i ginčų, kuriuose vyrauja ne argu-
puoselėtojų — visų tų Milu-1 mentai, o datžymasis spragilais. 

bet vis dėlto jas išreiškia 

Kaip nubaidyti šiuos debesėlius? 

Tokie netobulumai, kurie pa-
jsitaiko ir kitų tautų spaudoje, 
: žinoma, nesumažina mūsų laik-
| raštijos reikšmės, tik sumenkina j j ą j - a J;S pirmoje eilėje kreipėsi 
! jos vertę, kas mus verčia ją Į » - Į " | m Q s u sludijuojantį jaunimą, 
Į stoviai tobulinti. Bet kaip to p a - !

t u r ; n t į palinkimą į žurnalistiką", į 
Isieicti? \ka& mokytieji mūsų jaunuoliai! 

Tas klausimas jau seniai kvar- So praktiško vadovo pagalba ga- j 
iŠina ir kun. Juozo Prunskio gal - ; l ė u * pavaduoti pavargusias ar j 
ivą. Tai senas "spaudos v i l k a s " , i a u amžinybėn iškeliavusias: 
• nes jis dar nepriklausomoje Lie-; plunksnas-
:tuvoje vadovaujančiai pasidar- Bet lygiagrečiai šis veikalas,-
bavo aname "XX-to Amžiaus" kuris nori būti daugiau negu tik! 

: būrelyje, kuris savo laiku išgar-• mokyklinis vadovėlis, puikiai į 
| sėjo savo Brazaičiais. Dielinin- '• tarnaus ir senesnės kartos plunks- j 
įkaičiais, Griniais, Ivinskiąis, Ke- Įnuočiams, kad jie, tarsi, it ko-j 
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MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS1 

IR MfiGfcJAMS 
Daug sutaupysite pirkdami čia 
|v«jriq firmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa 
toghi planu atidedant pasirink 
tos reikmenis ypatingai progai 
Punai užbaigtų foto nuotraukv 
aptarnavimas. Atidarą pirmad 
lr kervirtad. vakarais iki 9 vai 

3314 West 63rd Street 
TeL PRospect 6-899P 

Ghlcago, rUinoK 6062$ 

N u o 
1914 Me 

Midland Savings 
nauja taupymo ir 
paskolų reikalais 
mūsų apylinkes. 
jame Jums už 

tų 
aptar-
namų 
visas 

Dėko 
mums 

parodytą pasitikėjimą. 
Mes norėtum būti 

naudingi ir ateityje 
Jums-

Sąskaitos apdraustos iki 
$40,000.00 

JU 
MIDLAND 
SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER MENUS 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 
PHONE: 254-4470 

AD aocounts com-
pounded daily — 
Passbook Savings 

paid ųuarterty. 

"7 l/2 % 
/ 

4 Years Saving> 
Certificate* 

Minimuro $5,000 

i '!lllllllllllllllllllllllllinilllHtlllllllllllllll1IIIIIIIIIIIIIIIIIIMI!llllllll1!illllllllltllltM*= 

11975 TOUR TO LITHUANIA AND GERMANY I 
1 WITH I 
Į EUROPA TRAVEL SERVICE 1 
| 911 Easf I85th St„ Cleveland, Ohio 44119 | 
| Telephone: ( 216 ) 692-1700 
1 0N KLM ROYAL DūTCH RIMINES TRRNSATLANT1C 
1 BOEING 747 JUMB0 JET PLANE 
i Departure: May 29. 1975 Retum: iune 12, 1975 

| Tour price from Cleveland $1,005.00 
1 Tour price irom N e w York $ 921 00 

i 

(Atkelta iš 4 pusi.) 

šytos kryželiais, širdelėmis, var
pais varpeliais. Taip pat ne re
tas motyvas — įlaužti kryžiai. 
Tie simboliai turi ką nors reikš
ti, \ e karta teiravausi, bet pro
fesorius nebuvo linkęs aiškinti. 
Tiek supratau, kad kryželiai reiš
kė jo gyvenimo pavojus, nelai
mes, širdies skausmus, o varpai 
— džiaugsmingus įvykius. Gal 
tik sūnus Liudas gerai žinotų, 
ką tėvas turėjo galvoje, kiekvie
ną koplytėlę vis kitaip apreng
damas. 

Tautodailės mėgėjai drožinėda
mi dažniausiai pamėgdžioja vie
ni kitų darbus arba pagal iliust
racijas seka lietuviškų kryžių, su
kurtų prieš šimtą metų, pavyz
džius. Nors tokie jų darbai esti 
gana dailus, bet tuo pačiu ir ne 
tokie vertingi, kaip originalūs. 
O prof. Končius nieko nesekė. 
Niekada pas jį nemačiau nei pie
šinių, nei tautodailės fotografi
jų. Dirbo originaliai vedamas pri
siminimų, vaizduotės ir neišsen
kamo išradingumo. 

O prisiminti turėjo ką: jis ge
rai pažino senųjų žemaičių gy- | 
vertimą. Be to, jaunas būdamas, 
tūkstančius kilometrų išvaikščio
jo išvadinėjo visais Žemaičių, ke

liais keleliais Registravo, ap
rašinėjo, fotografavo ne tik šali
kelės, bet ir sodybų ar kapelių 
kryžius ir koplytėles. Po 20 me
tų ir vėl keliavo ir vėl tas šven
tąsias sodybas lankė. Galima su
prasti, kryžių vaizdai giliai 
įsitvirtino to ištikimojo žemaičio 
atmintyje. 

Bet svarbiausia, ]:s nesistengė 
pamėgdžioti tos senųjų dievdir-
bių kūrybos. Pats ja savaip papil-J 
dė, gabiai paįvairino, sudvasino, 
net palenkė į slaptingumą. Tuo 
jis tapo sunkiai pasekamas. Bet 
kiti drožinėtojai jam visada liks 
dėkingi už tai, kad jis pamokė, 
kaip siekti originalumo. Tene-
būnie jis paskutinis kūrybingas 
djovdirbis. 

Vieną savo kryžiuką (47 -psl.) 
Ignas Končius pavadino: "Išda
bino ir paliko". Suprask, žmo
nės panašų pastatė, išpuošė ir 
paliko stovėti, o patys ne savu 
noru pasitraukė iš tos amžių 
amžiais Žemaitijoj gyventos so
dybos. Kaip tai tinka ir pačiam 
Končiui! Senatvėje dirbo, puošė 
šimtus kryžiukų, o laikui atėjus, 
viską paliko ir išėjo susitikti su 
dideliu būriu tų žemaičių dro
žėjų, i kurių darbus taip pagar
biai buvo įsižiūrėjęs. 

>y*!?**s?''"-
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Phūomena sako: 
- K A S NETAUPO ATEIČIAI, TAS 

NESIRUOŠIA ŠVIESESNIAM IR 
TINKAMESNIAM GYVENIMU 

CHICAGO SAVINGS MOKA ANT PAPRASTŲ 2JYGUCIŲ 5 .23% 
$1,000 įdėtas vieniems metams duos • • , • » 6 . 5 % 
$1,000 įdėti 4 metams duos • • • • • • • • 7 . 5 % 
$1,000 įdėti 6 metams duos • • • • • • • • 7 .75% ^ ^ 

Nuošimčiai priskaitomi kas dieną, išmokami kas trys mene- ] 5 [ į I T C I l / " 1 

Šiai. Kiekvienas taupytojas yra apdraustas iki §40,000 per Fede- BWI*»S 

r a i k ė s Valdžios Apdrauda. F . S. L . L C. R j ^ w . » « . — 

| ITINERARY: 
s 5 cdghts to Vilnius wlth a fuū day excurslon to Kaunas, 

(Possibffity of ertra night to Vilnius) 
4 trfghts ia Riga, Latvija 
4 nights ta West Germany 

I TOUR P R I C E INCLUDES: 
= • Economy daaa air tare from Geveland, respectrvely 
S from New York s 
I • Air transportatloa Lentagrad, Vilnius, Riga, Leningrad = 
= • First class hotel accomodadons, double oceupancy s 
= • Pension aocomodations in West Germany | 
s • 3 meals daily in VOnius and Riga s 
= • Sigfatseeing toors 
E * Transfers 
= • Bus transportation 
s • Baggage į w B h | 

S For departure f rom other cities add the follovving fares | 
5 to tbe New York r a t e : 

CHICAGO: $119.00 DETROIT: $81.00 
B U F F A L O : $68.00 TORONTO S86.00 

1 S I N G L E S L T P L E M E N T $95.00 

5 Ali r a t e s are subject to ohangp 

I RESERVATION FORM 

1 EUROPA T R A V E L SERVICE, 911 East I85th S t , 

CHICAGO * • • • 

savings and loan association 
6245 so'Jth yvestern aver.ue 476-7575 

Cleveland, Ohio 44119 

GENTLEMEN: 
Enctosed te t_ 

Telephone (216) 692- 1700 | 

as deposit for this tour (Make = 
s cbeeks payable to "Europa Trave! Service). Minimum deposit $100.00 | 
E per person. Finai payment due 30 days prior to rhe det>arture date ^ 

5 Mr 
s Mrs. Number in party 

• Addres* 
1 City — 
S Telephone number 
s t will be travelling with 

TIIUHIlHllllHIHt 

State 
Single accomodations 
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Mstislovas Dcbuiinskis (1875-1956) 

žmonių. To payzdžiu ypač gali 
būti kč>»p tik š; naujausias žur
nalo numeris. 

Žvilgterkime jo turinį. Ly
giai pusę šio >a\ car inio Litu-
anus tomo (40 psl iš 80) užima 
Elenos Bradūriiitė^ studija apie 
tą lietuviškiau^ mūsų pasaką 
"Eglę žalčių karalienę" ir kitus 
liaudies tikėjimus. Tema žurnale 
pavadinta: "If yo. kili a snake 
— the sun \vill .ray". Folktale 

. Type 425 -M. A *udy in Oico-
type and Folk Be ef. Vytas Na
kas rašo apie pirrr i lietuvių tau
tinę operą "Graži ą'\ Duodama 
kai kurie jos autcMaus kompozi-

i toriaus Jurgio KaVnavičiaus gy-
j venimo aspektai I- Kazio Inčiū-
I ros libreto analiaė. 

Lituanistikos šaltiniu pus-
! lapiuose John F.J Cadzow in-
\ formuoja apie liuanistikos rin-
| kinius Kent valrybinio univer-
i siteto bibliotekojf. 

Archyvinės 
lapiuose Alfre I 
skelbia visą eil 
Stepono Kairio 

LITUANUS 
* *«•****» i-z*Krx.» 

"k-Jt--*-.**- 3 Į Įj**Cli«»y» 
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ir.edžiagos pus-
Erich Senn 
jam parašytų 

aišku. Doku-

Lyg varpai iš nuskendusio pasaulio 
Dobužinskis Čiurlionio galerijoje 

Lietuvių liaudies pasakose ir čius išstovėję mūriniai okupanto 
legendose yra, palyginti, dažnas j sąmoningai buvo nugriauti, kaip, 
ežeruos nuskendusių ar žemės- sakysim, Kryžiaus kelių murinės; jaunimui — akivaizdus grožis, 

Kryžių kalnas Jurgaičiuose, Šiaulių apskr. j mentų skyriuje tiikiama informa-
(Akvarele ir tempera. Nuotr. V. Maželio) į c ; j a a p j e ' lietuvį diskriminaciją 

: sovietinėje Gudijoje, 
grakščiai savo darbuos įamžinu-į Recenzuojamos knygos: The 
šiam dar nesudarkytą, natūralų! Violations of H^man Rights in 
Lietuvos peizažą ir lietuviškos i S ° v i e t Oceupfed Lithuania 
dvasios išraišką šimtmetinėje! 0 9 ? 3 , l974)- * a r 1 u Rink Par-
Lietuvos dailėje. | m i n g a n d T o n u Parming "Bib-

liography of English — Langu-
age Sources on Estonia". 

Gale "Lituanus Book Service". 

Naujo "Lituanus" numerio 
pieštas Vytauto O. Virkau. 

ia'ž :i*iiV'_ • i : 

viršelis, 

Vyresniesiems tai tebėra nu
skendusių varpų gaudimas jų jau
nystės pasaulyje, o čionykščiam 

tuva, visa širdimi mylėta tokio | 
kaip Mstis-

: gų, išleistų anglų kalba. 

kur duodamas trijų psulapių są-
na nugrimzdusių varpų bei baž- : koplytėlės Kalvarijose prie Vii- į kuriuo puošėsi ju tėvų žemė Lie- , «sas lituanistiką lee.ancių kny 
nycių motyvas. Saulėleidžio, vi- j niaus arba vaizdingieji trys kry 
dumakčio ar mišių pakylėjimo į žiai, an t kalno, pačioje Vilniaus į didelio menininko 
tyloje anų skenduolių gaudimas ; širdyje. I lovas Dobužinskis. 

Todėl šiandien kiekvienas šios j Parodą dar šiandien ir rytoj 
parodos Čiurlionio galerijoje lan- Čiurlionio galerijoje galima lan
kytojas jaučia didelę pagarbą ir Į kyti nuo II vai. ryto iki 9 vai. vale 
padėką dailininkui Mstisiovui Do- j Parodą surengė Chicagos skauti-
bužinskiui, taip meistriškai i r l ninkų-ių Ramovė. k. brd. 

pasigirsta nežemiškais garsais, 
nešančiais užsimiršimą ir įsi
klausymą į kažką nuostabaus, 
bet jau prarasto, nesugrąžinamo. 

Toks jausmas žiūrovą taipgi 
apima, vaikštant po šiuo metu 
Čiurlionio galerijoje, Chicago-
je, bevykstančią Mstislavo Do
bužinskio piešinių, akvarelių ir 
tapybos darbu paroJa.. Tai išim
tinai vien Lietuvos architektūri
nių kampelių, dar nemuziejinės 
tautodailės ir kolchozais nepa
versto, mistiško peizažo grožis. 
Ar daug jo, taip natūralaus, yra 
belikę šiandien.nėje Lietuvoje? 

Didžiųjų Lietuvos miestų mū
rinė architektūra, nors karų ir 
gerokai apgriauta, vis tiek dar 
didžia dalimi tebestovi, kartais 
net bent kiek paremontuojama. 
Tačiau jau k&ne nuskendęs pa
saulis yra visa tai, kas lietuvio 
liaudies architekto a r dievdirbio 

Nauji leidiniai 
• LITUANUS, Votume 2J , | 

Number I, Spring 1975. Lithua-
nian Cjuarterly. 

Tarp neeilinių išeivijos darbų 

Žurnalą leidžia Lituanus 
Foundation, Inc. "a Not for Pro-
fit Corporation in the State ot 
Illinois'". Pasikeisdami numerį 

— AIDAI. 1975 m. kovo mėn 
Nr. 3. Mėnesinis kultūros žuma 
las. Redaguoja dr. Juozas Gir _ 
nius. 27 JulietteSt., Boston, Mass. \ B 
02122. Leidžia lietuviai pranciš- 's 
konai. Leidėjų atstovas žurnalo;g 

vedamuoju šį kartą tad ir klau
siama: "Visų' dienraštis, bet — 
koki ii?". Vedamajame toliau ra
šoma: "Pavergtosios tėvynės 
laisvė visiems rūpi, bet 'Naujie
noms" šis rūpestis jau seniai su
tapo su kova prieš Lietuvių Ben
druomenę. Diena iš dienos ji nie
kinama ir tiesiog šmeižia
ma. [..-] Ir būtent tokiu tyčioji-
musi niekinami ne tik aplamai 
'bendrucmenininkaf, 'fronti
ninkai', 'šalkauskininkai' (!) ete, 
bet bet ir atskiri asmenys, pa
vardėmis nurodomi. Bet kuo virs
tų mūsų spauda, jei kiti laikraš
čiai pasektų 'Naujienų' pavyz
džiu ir pradėtų panašiai kone
veikti pvz. ALTos veikėjus? [...] 
Tai ne vieningas kovojimas už 
tautos laisvę, o tik okupantą 
džiuginantis mūsų piudymas, vi
siškai nepaisant Lietuvos laisvi- j 
nimo darbo konferencijos nuta- • 
rimų. Laimė tų 'visų' daug nėra. j 
Juk, tur būt, ne veltui kelis kart 
buvo pabrėžiama, kad 'mūsų i 
fronto spaudos organai' yra 
'Naujienos' ir 'Laisvoji Lietuva'". 

Daugiau apžvalginiuose pus
lapiuose rašoma apie neseniai 
mirusį prof. gen. Stasį Dirmantą; 
minima kalbininko prof. Ericho 
Hofmano 80 metų sukaktis; 
Alaušiaus stabtelėjama prie pra
ėjusių metų jaunimo veiklos. 
Veiklos apžvalgoje keliamos 

Radvilaitę: "Barbora, grožiu ir i mintys vertos nemažo dėmesio, 
meile triumfuojanti". Beletristi-' ypač šiuo metu, kai ruošiamasi 
kai šį kartą atstovauja Petro Trečiajam jaunimo kongresui. 
Melniko novelė "Vaškinė lėlė". Anot Alaušiaus: "Jaunimo klau-

"Naujienoms" pasiskelbus "vi- ! simas vis įstrigęs į tą patį ratą: 
sų lietuvių laikraščiu už tautos po kruopščios ruošos suvažiuoja-
laisvę*', apžvalginės Aidų dalies | ma į kongresą su didelėmis vil

timis, po kongreso pavargus rei
kia 'poilsio', o tada vėl praside
da ruošimasis būsimam kongre-
SU1 . 

Naujų knygų skyriuje re
cenzuojama: Stasio Ylos "Vardai 
ir veidai mūsų kultūros istorijo
je", Anatolijaus Kairio "Karūna", 
Juozo Andriaus sudarytas Lietu
vos žemėlapis ir Č Grincevičiaus 
"Vyskupo katinas". 

Puslapių iliustracijose rodomas 
išskirtinis dėmesys dail. Jadv. 
Paukštienės darbams. 

venutas Ramanauskas, O F.M., 
361 Highland Blvd., Brooklyn, 
N. Y. 11207. Žurnalo metinė 
prenumerata 12 dol. 

Pasinaudodamas lig šiol ne
naudotais šaltiniais, Paulius Ra
bikauskas rašo apie teisę ir medi
ciną senojoje Vilniaus akademi
joje. Duodama du puslapiai nau
jų Aleksandro Radžiaus eilėraš
čių. Kęstutis Skrupskelis aptaria 
tiesos sampratą James'o pragma
tizme. Vertime pateikiamas len
ko Zbigniew Kuchovvicz istorinio 
pobūdžio essay apie Barborą 

AR JAU PAGALVOJOTE KUR 
PRALEISITE ATOSTOGAS? 
Išnuomojamas gražus, su visais pa

togumais, vasarnamis. Gražioje vie
toje prie Michigar.o ežero, 60 mylių 
nuo Chicagos. Verta pamatyti. Kai pa
matysite, tikrai norėsite pagyventi, 
pailsėti po sunkių darbų. Viskas nau
jai pertaisyta: yra 3 miegamieji. Dė! 
informacijos skambinkite Chicagoje 
tel. LA 3-2049. 
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yra ir Lituanus žurnalo leidimas po numerio redaguoja šie redak-
anglų kalba. Anksčiau vienais ; toriai: J. A. Račkauskas, Antanas 
kitais metais savo period.niais Klimas, Tomas Remeikis ir Bro~ 

būdavo ga- Į nius Vaškelis. Čia minimas nau-
pėti žingsnis žings- i jas numeris yra redaguotas J. A. 
— Lituanus tiesiog Račkausko. Pagrindiniams re-

vėluodavo. į daktoriams dar talkina įvairių sri
čių bei darbų pagalbinis kofekty-

metais savo period.niais 
numeriais žurnalui 
na sunku su: 
nin su laiku 
mėnesių mėnesiais 

buvo sukurta natūralios gamtos : Vėlavimas (kai amerikiečių žur-
prieglobstyje, tolimuos Lietuvos į nalai yra įpratę išeiti net gero-
užkampiuos, miesteliuose, pakelė- į kai anksčiau nurodytos datos) 
se, kaimų kapinaitėse ir sodybų ; prenumeratorių ir bibliotekų aky-
pavėsiuose. se Lituanus reikšmės įspūdį galė-

Karams ir okupantams viską i * , k i e k i r mažinti. Tačiau žur-
su žeme lyginant, daug tų medi- n a l * P ^ m u s administruoti ir jo 
nių bažnytėlių ir kryžių, kuriuos 
M. Dobužinskis Įamžino meist
riškuos savo piešiniuos, jau se
niai nebėra. Nebent koks kryželis 
ar medinė skulptūrėlė būtų lai
mingu sutapimu atsidūrusi mu
ziejuje. O šalia muziejaus, pačia
me gyvenime, tolimesnė šio mū
sų tautinio meno natūrali raida 
šiandieninio okupanto yra su
stabdyta, kas dar likę iš praei
ties, daug kur vietoje sunaikinta. 
Pavyzdžiui, su didele meile ir įsi
jautimu M. Dobužinskio nupieš
tas Kryžių kalnas jau du kartu 
pokario metais yra pergyvenęs 
bolševikinę kryžių piūtį. Ir tikrai j 
tų kryžių, kuriuos čia matome M. 
Dobužinskio Kryžių kalno pa
veiksle, Jurgaičiuose jau nė vieno 
seniai nebėra. Ką jau bekalbėt 
apie medinius mūsų liaudies me- į 
no paminklus, kai net šimtme 

leidimą rikiuoti Jonui Kučėnui, 
reikalas pasitaisė: pastaraisiais 
metais žurnalas išeina gana re 
guiiariai kas trys mėnesiai be jo 
kio vėlavimo. 

vas. 
Ypač džiugu yra tai, kad žur

nalą redaguoja jau jaunesnioji 
mūsų išeivijos karta, baigusi 
mokslus šiame krašte ir dirban
ti Amerikos aukštosiose mokyk
lose Reikšmingas taipgi faktas, 
kad pastaruoju metu žurnalo 
puslapiuose skelbiami straipsniai 
ir studijos, parašytos jau net už 
pačius redaktorius jaunesnių I 

WAGNER and SONS 
TYP*:WRITERS, 

ADDING MACHINES 
AXD CHECKWRITEKS 
NAUJOS — NAUDOTOS 

Nuomoja, Parduoda. Tai*o 
Virt $0 metų patikima* Jum* 

patarnavimas 
M10 S. Pnia«.kj IW.. Ghicago 

Phono — .-Jšl-tlll 

ĮSIGYKITE PATVARIĄ IR EKONOMIŠKA 
SUSISIEKIMUI PRIEMONĘ 

Mes stengiamės duoti l iet iniams geriausią patarnavimą 
ir ger iausias pirkimo sąlygas. 

CHRYSLER CORDOBA 
1975 m. Sportinis, 

ekonomiškas 
2 durų Hardtop 

PLYMOUTH FURY — Sport. 2 durų Hardtop, 6 cilinderių 

Tunm« jaunuoliams mažinu: Cadillac, Buick, Porttiac. Oldsmobile ir 
kitų, taipgi importuotų. įvairių kainų. Pradedant nuo $50.00. 

Mūsų dirbtuvėse prityrę mechanikai pataisys karoseriią (Body). spar
nus (Fenders) ir sureguliuo* motorą-

BALZEKAS MOTORS, 4030 S. Archer VI7-1515 

Yes, Progress has a!wcys been *he goai of 
Standard Federal Savings, and we have proven 
thatwith oursteady Financial Growth 

In keeping with our goals and to serve you, 
the people who have helped us attain our posi-
tien as one of the leading financiai centers of 
the Southwest side, we are now offering a 
7%% per annum, 6 year, $ 1000 minimum cer-
tifeate account. 

Ali Standard Federal certificates 
ore issjed in minimum amounts of 
$ 1,00C. Your savings in either a 
pqssbook or certificate account are in-
sured uo to $40 ,000 by the Federal 
Savings and Loan Insurance Corpo-
ration. 

For over 65 years, Standard Fed
eral Savings has been the financiai 
center of Chicagos Southvvest side 
serving people wi th integrity, faith 
and trust. Stop in today and open the 
account of your choice, insuring the 
progress of your financiai goals. 

7%% 

7Vi% 

6%% 

«»TifC«Tf tCCOU»™.& 
h rrar •djtu"** 
»itlOINCRE*St TO»l7'. 
or imrrew jau'^jtjt^ W '• 1**r 

ffOTTflCATt *CrOUNT<,# 
4 rttr HMtuntv 
yiti o iiw.it *$t TO ; » ' . 
m • • » " • - t •- • *•* ** ' • • -

r»wmic«Tf vr.ou»«Ts# 

»m.o I*CI«»S* 'O /M'-
IK» 1 nm 

V/2% 
»e«jrty 

5%% 
5V4% 

cfimneMi «CCOUNT$# 
I ' w M«twitv 
v ' f lOiNC»f»« I O t » 1 1 

ff»T*ic»Tf »rcounrs# 
M 0*1 "4-^—1 
>r<nn mr.tASt T O « W . 

<-»<.s»or>» V»VIHK,S-JJ 

Yoof vavings '" e'ther a Standard FedfJ i passooofc or certificat* account are wisure<J up 

<ąX)OO0 by th« Fed«ral Savings and Loan Insurance Corporatton. 

* V un\MJtn « t >*»*« h """mm tmxm i* 11000 A v*wurti* ***** v^tfi n i«untf «x earty <«rhc*aMt 

Ėi S/UANGS 
4192 Archer * » • " « • (°* Soerarfiento) 

« * » * * * . T.«V»»y. TrHK**»». 
*nf)»V O * m • -, • p — 

W«dn«»^ay No B U S I M U TranMeM 

Chicogo, Illinois 60632 - 847 11 40 

GERA NAUJIENA::; 
Zemiausi&s persliiutimo 

išlai'dos.t! 
Dabar jūsų giminės gaus di-
diesnf vertę, kaip niekada 

anksčiau. 
UŽSISAKYKITE DABAR 
TIK PER INTERTRADE 

EXPRESS CORP. 
GERIAUSIA DOVANĄ 

snjsn 
Į LIETUVĄ 

SPECIALŪS RUBLIŲ 
PažYMEjIMM 

INTERTRADE EXPRESS 
CORP. pirmiausia pasakė apie 
tai, o jūsų giminės pritarė. 
Su specialių rublių pažymėji
mais jūsų giminės gali gauti 
viską, ką tik nori, už dalelę 
reguliarios kainos. Tai tas 
pat. kai jeiti j krautuvę su 
100 dol, ir už juos gauti 200 
dol. ar 300 dol. vertės prekių 
o gal net daugiau. 
r x T - n r p T R A n F F X P ^ E S S 
CORP. mielai jums nernoka 
mai prisius jrodvmą. Specia
lių rublių pažymėjimu? galima 
paversti j reguliarus rublius 
aukščiausiu kursu. 
SU PILNA GARANTIJA 
GREIČIAUSIAS 
PATARNAVIMAS 
Pažymėjimai pn'statorni maž
daug per tris savaites. Vieno 
spec. rublio kursas yra S2.63. 
TAS KURSAS APIMA VISKĄ 
NĖRA JOKIŲ KITU 
MOKĖJIMU. 
REIKALAUKIT MŪSŲ NE
MOKAMO ILIUSTRUOTO 
KATALOGO 

Užsakykite Dabar. 
Užsakykite tik p « 
INTERTRADE 

EXPRESS CORP. 
125 East 23rd Street 

Penktas aukštas 
New York, N.Y. 10019 

Tel.: 982-1530 
LABAI SVARBU 
AUTOMOBILIAI 
Pilnai garantuotas 
greičiausias pristatymas 

Pasirinkite is sių naujų 
modelių 

ZHIGULI VAZ 2101 
US S3706.00 

NAUJAUSIAS PAGERINTAS 
EXPORT MODEL 
ZHIGULI VAZ 2103 

US $4246.00 
ZHIGULI VAZ 2102 
STATION WAGON 

US $4082.00 
EXPORT MODEL 
MOSKVTTCH 412 1E 

US $3756.00 
MOSKVrrCH 408 1E 

US $3454.00 
MOSKVITCH 426 IE 
STATION WAGON 

US $3919.00 
MOSKVITCH 427 IE 
STATION WAGON 

US $4205.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 968 

US $2368.00 
REIKALAUKIT 
SPECIALIŲ BIULETENIŲ. 
SU AUTOMOBUJŲ 
PAVEIKSLAIS, 
APARTMENTAIS, 
NAUDOTAIS RŪBAIS 
SVEČIAMS Iš USSR 
REIKALAUKITE MCSŲ 
SPECIALAUS BIULETENIO 
MES TURIM 26 METŲ 
PATYRIMĄ 
SIAME BIZNTJK IR 
TAIP PAT TURIM 
TOKaTANerua 
PATENKINTŲ KLJ^NTTJ 



Šeštadienis, 1975 m. balandžio mėn. 19 d. DRAUGAS — MOKSLAS, ENAS LITERATŪRA Nr. 92 (16) — psl. 7 

kronika 
LIETUVOS ISTORIJA LITUANISTIKOS 
INSTITUTO SUVAŽIAVIME 

Lituanistikos instituto suvažia- ir gausiais straipsniais žurnaluo-
vimo svečiai išgirs penkias pa- se bei periodikoje. Redagavo 
skaitąs šeštadienį, gegužės 17 Tautos Praeitį, o dabar reda-guo-
dieną Clevelande. Sesijai pirmi- ja lietuvių išeivių b bliografiją 
ninkaus prof dr. Jonas Puzinas Dirba Library of International 
iš Chicagos. Pirmiausia kalbės Relations Chicagoje. Vidurinės 
Vincas Trumpa apie Motiejų Va- kartos istorikas dr. Julius P- Sla-
lanč'ų — istoriką. Prelegentas venas referuos apie Lietuvą ame-
yra žinomas mūsų visuomenei rikon škuose istorijos vadovėliuo-
savo straipsniais žurnaluose, se. Dr, Slavėnas yra baigęs Illi-
!973 metais išleistąja knyga nois universitetą ir gavo dakta-
"Napoleonas — Baltija — Ame- ro laipsni Chicagos u-te 1969 
rika", savo paskaitomis Šviesos - metais už disertaciją "Klaipėdos 
Santaros suvažiavimuose ir kito- ginčas 1919 - 1939 m.". Prele-
m's progomis- V. Trumpa yra gentas yra skaitęs paskaitų ne
baigęs V. D. Universiteto hu- tuvių moksliniuose suvažiavi-
manitarinių m. fakultetą ir gili- rnuose ir paskelbęs keletą straips-
nęs istorijos studijas Paryžiuje, nių apie Lietuvos ir Pabaltijo 
buvęs Vilniaus u-to istorijos dės- problemas amerikiečių žurnaluo-
tytojas. Nuo 1954 m. dirba Kon-i se. Veikė lietuvių evangelikų jau-
greso bibliotekoje "VVashingtone. [ nimo organizacijose. Dr. Slavė-

SIŲ METU "POEIJOS 
PAVASARIS CHICGOJE" Nauji 

leidiniai 
• EGLUTĖ, 1915 m. kovo 

mėn. Lietuviškas laikraštėlis 

Pasižymi įžvalgumu ir vis nau
jomis mintimis. 

Mūsų istoriografijos veteranas 
dr. Juozas Jakštas pateiks naujų 
žinių apie Lietuvą iš prancūzų 
XIV amžiaus autoriaus Pilypo 
dr Meziėres traktato. Prelegentas 
dažnai skelbia savo studijų duo
menis Tautos Praeityje, LKMA 
Darbuose ir periodikoje, skaito 
paskaitas lietuvių moksliniuose 
suvažiavimuose. Dr. Jakštas yra 
baigęs Lietuvos universiteto hu
manitarinių m. fakultetą, gilino 
studijas Berlyne ir Vienoje, isto
rijos daktaro laipsnį gavo V.D.U-
Kaune 1938 metais. Redaguoja 
Tautos Praeitį ir yra Lietuvių is
torijos draugijos pirmininkas. 
Gyvena Lakevvoode, Ohio. 

nas yra Nevv Yorko valstybinio 
universiteto Buffalo kolegijos is
torijos profesorius. 

Istorijos mokslų sesiją užbaigs 
prof. dr. Jonas Puzinas paskaita 
"Lietuvių genčių prekybiniai 1iM^ rn | Įj 

Dr. Jonas Puzinas pirmininkaus Lie
tuvos istorijos sesijai Lituanistikos in
stituto suvažiavime gegužės mėn. 16-18 
d- Clevelande, 

santykiai su Romos imperijos 
provincijomis pirmaisiais am
žiais po Kristaus". Lietuvos pro-
istorikas dr. Puzinas pradėjo stu
dijas Lietuvos universitete, jas tę
sė Heidelberge, Vokietijoje, kur 
gavo daktaro laipsnį 1934 m. Iki 

a mokslinėje spaudoje, 
nciklopedijose ir jo vardas įtrauk
tas į žymiųjų žmonių žodvnus. 

' ( jp) 

AKTORLAUS LEONO 
BARAUSKO PRISIMINIMAS 

IR PAGERBIMAS 
Mėnesiui praėjus nuo akto 

Išeivijos kuhūrinia 
me pernai pradėtoji dejų dienų 

. lietuvių poezijos švr.ė, pava-
d'.nta "Poezijos pavams Chica
goje", šiemet įvyks egužės 30-
31 d. (penktadienį r;eštadienį). 
Šiomis poezijos diermis bus už-

i baigtas 1974-1975 fc-tų kultūri- vaikams išeivijoje. Leidžia Xe-
: nių vakaronių seanas Jaunimo k a l t a i Pradėtosios Marijos se?c-
j centre. '"Poezijos Ivasario Chi- T * Redaguoja: ses. Ona M&ai-
! cagoje" programoįdalyvaus gy- ! a i t ė- E l e n a Juknevičienė ir Dan-
Ivieji mūsų poetai, ktoriai, daili- ^ ė Sadūnaitė. Redakcijos ir 
Ininkai, nuotrauis ir filmo administracijos adresas: E~l::tė. 
i meistrai, muzikai, Viso užmany- Immaculate Conception Convent. 
i -no iniciatoriai ir lanuotojai — Putnam, Conn. 03269. 

Pautie- Gražios išvaizdos ž-rnaliukas. 
prasminga ir nepamainoma d~>-
vanėlė mažajam- skaitytojui. Tai 

į puikus rašančiųjų ir piešiančių-
• jų bendro darbo rezultatas. 

Aktorius, rež'.siervs, teatro te-1 
oreūkas, lietuviu prfesmlo dra- ; * MOTERIS, 197$ m. Nr. 6. 
mos teatro kūrėjas Ji.zas Vaidus Lietuvių moterų žurnalas. Lei-
v-a miręs 1935 m. bL 7 d. Šie- * •» Kanados Lietuvių katalikių 
met sueina jau 40 « , kai jo ne- ****** draugija, 
tekome, bet jis mūs} tea ro is- N o r a Kulpavieienė 
torijoje pasilieka neužnirštamas. n i o J a B r o n ė Pabedinskienė. Re-

Vaičkus mokėsi Mintaujos dakcijos ir administracijos ad
resas: 1011 College St., Toronto, I 

gimnazijoje, kur prikausė slap- M6H IA8, Canada. Metinė pre-' 
tai lietuvių Kūdikio eraugijai. Už numerata S6.00, garbės prenu-
lietuvišką veikimą bivo pašalin- merata $10.00. 
tas iš gimnazijos. Petrapily bai
gė teatro dramos studiją. Vos at
gavus spaudos laisva 1905 m., 

skautiškos ir neskautiškos me-
džiagos, kuri maloniai domina 
visą mūsų jaunimą ir nejaunimą. 
Akį patraukiantis ir estetinis pus-

stangų pavyzdž?u šį kartą gali 
būti trel-as puslapis, kuriame 
tekstų :r r.uotraukt; išradinga 
kombinacija pririša akis pasi-

lapių sutvarkymas. Tokių pa- grežėti. 

niūtė — Bogutiene. 

LIETUVIŲ "EATRO 
PIRMC^S 

Redaguoja 
Administ-

teturėdamas 20 m. ynziaus, su 
organizavo skrajojančia teatro 

Žurnalo naujas numeris pra
dedamas intriguojančiu S. Vil-

' kaujos straipsniu "Meilė Mairo
nio lyrikoje". Toliau apie jau
nimo kelius rašo ar. Ona Gus-

R A N E S A V I N G 
A N D L 0 A N A S S 0 C I A T I 0 N 

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez. 

2555 West 47th Street Tei. LA 3-1083 
PLE.N'TY OF FREE PARKING 5PACE 

73 /4% 6 ' 2 % 5 V4 % 
Mokamas u? 6 m 

certif katus. 
Minimum $1,000 

Motamas už 1 
certir.kafus 

Mtnimurn SI.000 

>n. Mokama.*- už 
investavimo 

sąskaitas 

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 
Dividendai mokami kas 3 mėnesiai. 

VALANDOS: SEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. 
AN'TRAD. ir PENKTA D. — 
PIRMAD. Ir KETVIRTA D 

L — Trečiad. uždaryta 
9 v. ryto iki 5 v. vak 
-- 9 v r iki 8 v v 

= ? « • = <«= 

Į straipsniais. Iki šiol tęsia moksli-
Popietinėje sesijoje Jonas Dai- ni darbą ir yra Lituanistikos ins-

nauskas aiškins Krevo akto — tituto istorijos skyriaus vedėjas. 
1385 metų — autentiškumą.. Pa- Šis penktasis Lituanistikos Insti-
skaitlninkas yra baigęs V.D.U. tuto suvažiavimas vyks Clevelan-
teisių fakultetą ir studijavo tei- de, Ohio, Lietuvių Namuose, 
sės istoriją Paryžiuje. 2inomas 877 East Street. Kviečiami visi, 
savo Lietuvos Statutų studijomis kas domisi lituanistikos mokslais. 

VISUOMENĖ KVIEČIAMA 
LITUANISTIKOS INSTITUTO 

SUVA2IAVTMAN 
Lietuvių visuomenė kviečiama 

atvykti į penktąjį Lituanistikos 
instituto suvažiavimą 1975 me
tų gegužės mėnesio 16-18 dieno
mis Lietuvių Namuose, 877 East 
i 85 Street, Cleveland, Ohio. 

Programos santrauka: 
Gegužės 16 d- 8 vai. vak. su

sipažinimo pobūvis. 
Gegužės 17 d. 9-10 vai. svečių 

ir L. I. narių registracija. 
10 vai. atidaromasis posėdis, 

po to istorijos, literatūros, socio
logijos, tautotyros ir kraštotyros 
sekcijų paskaitos iki 5 vai. vaka
ro. Bendri pietūs ten pat nuo 12 
iki 1:30 valandos. 

8 vai. vak. suvažiavimo ban
ketas su vakariene ir menine 
programa. 

Gegužės 18 d. 10 vai. mišios 
lietuvių parapijos bažnyčioje. 
Nuo 1:00 iki 5:45 vai. kalboty
ros, psichologijos ir menotyros 
paskaitos. Specialiomis paskaito
mis bus atžymėtos vysk. M. Va
lančiaus ir dailininko M. K-
Čiurlionio šimtametės sukaktys. 
5:30 vai. suvažiavimo uždarymas. 

Registracija visam suvažia
vimui. 5 dol. Pietūs 2.50 dol-, 
banketas su vakariene 10 dol. 
Pageidaujama, kad registracija 
su čekiu būtų siunčiama iš anks
to komiteto vicepirmininkui p. 

grupę, kun iki pat 1 Pasaulinio , • „T r, i taimene. duodama Rūtos Klevos karo rengė Lie uvskus vaka- , . . ,»._ . . .. , ~ „ v. . .. T . . . v Vidziunienes apvbraiza O sa.ia-rus siaurinėje Lietuvo;e. Karo , ,„ 5 , - , , , •, -„ ., . „. . le mano! , moters būklę besikei-metu apsigyvenęs Petrapuv, istei- . . . . , ^ 
cianciam pasauly pasvarsto P. 

. . Gaučys, vaiko auklėjimą šeimoje 
buvo humanitarinių mokslų fa- t o j _ sekmadienį (balandžio Rausomai_ Lietuva, ..ugoe dra- n a ^ n ė j a D P e t r u t t ė ^ 
kulteto dekanu. Atliko pagrindi- 20) Jaunimo centre, Chicagoje, m o s a k t o r I ^ branduolį. Ypač ak- ^ eilėraščių duoda Zenta fe-
nius Lietuvos proistorės ^rineji- Į rengiamas atitinkamas velionio V?™[Įį^ST ?Y nisonaite, ir Birutė Vvtienė pa
muš archeologinėse eKspedicno-, minėjimas - akademija: vidų-, k e s i W15-»M ™- k l o j a „ n apybraižinj vaizdelį 
se ir skelbė juos knygomis bei-^ienį (12 vai.) Jėzuitų koplyčio-' 

1944 metų profesoriavo V. D.U-
ir Vilniaus u-te, trejus metus is- r : a u s Le 0 n o Barausko mirties ry- š e va;dybos studiją, Kunnepn- G a u č -k a u k l e i i m a 5 

A 
\ 
\ \ 

m u 

Kĉ .:. ^H^^k 

B B T T ^ F ^ 5*̂ ^̂ >-'j 
M. > ' -4Ž "• • ' SL .^L ^B^^^^u"- iS^^k. 

•V'« 

1918 m. rugp. 3 d. Vaičkus su "Pasakysiu rytoj". Žurnalą už-
jê  bus atnašaujamos šv. Mišios i s a v o studija grižo į Vilnių ir pra- sklendžia įvairios apžvalgos ir 
už Leono Barausko sielą, o po pa-, d e j0 pįnną lietuvių profesinio įprastiniai skyriai: Knygos, šei-
maldų Jaunimo centro didžiojo- dramos teatro sezoną. Statė A. mininkių kampelis, Madų ir gro
ję salėje bus velionio minėjimo; Va;čiūno, K. Jasiukaičio, Vargšo žio pasaulis ir kt. Leidinys gau-
akademinė ir meninė programa, veikalus. 1919 m. Vaičkus įsijun- šiai iliustruotas. 
Programą atliks rašytojai, muzi- g e j Liet. m e n o ĖBrįą dr-jos verk-
kai, aktoriai solistai: Elena J į iKurios prieglobst>- buvo su-1 • SKAUTU AIDAS, 1975 m-
Blandytė, Dalia Kučėnienė, Lai- daryta teatro taryba. Jos vicepir- vasario mėn. Nr. 2. Leidžia LSS 
ma Rastenytė — Lapinskienė, D. mjnjnku buvo J. Vaičkus. Pirm. Tarybos Pirmija. Vyr. redaktorė 
Lapinskas, Stasys Pirka, Jonas Ke-! _ po e t a s j , Baltrušaitis, sekr. J. A. Namikienė, 6041 S. Fairfield 
"" ' - • - • - • • • • • • • • - . v- , . Ulevičius, rež. A. Sutkus, nariai: Ave., Chicago, 111. 60629 Admi-

A. Varnas, B. Sruoga, A. Oleka- nistruoja A. Orentas, 6842 S. 
Žilinskas. Campbell Ave., Chicago, ffl-

60629. Metinė prenumerata 5 

Laidotuvių direktoriai 

sEiaNS 
6845 SOUTH WESTERN AVENLE 

TRYS MODERNIŠKOS 

AIR-CONDITIONTD KOPLYČIOS 

M A Š I N O M S V I E T A 

5 - Į į 4 J REpublic 7-8600 REpubUc 7-8601 

lečius, Algimantas Dikinis, Vik
toras Barauskas, Algirdas T.'tus 
Antanaitis ir Kazj-s Bradūnas. Vi
suomenė kviečiama pamaldose ir 
minėjime dalyvauti. 1923-1928 m. Vaičkus dirbo 

VAKARONĖ, SKIRTA 
"ŽURNALISTIKAI" 

tarp Amerikos lietuvių. Įsteigė 
dramos studiją Brooklyne. Ame-1 

rikoje paruošė daugiau negu 75 
Kitos savaitės (balandžio 25) vaidinimus. 1929 m. grįžęs į Kau-

Jaunimo centro kavinės kultūri- „ , • t • • ,ro;jT,u^«. ^„^--^ T 
.. , .. „, . . , . na, įsteigė vaidybos studiją, la-

neje va.oroneje Chicagoj bus pn- . ., . 
statyta kun. J. Prunskio redaguo- Clžm s m o ^^otarpm jo pastan-
tas kolektyvinis leidinys "Žurna- Sos nesusilaukė didesnio pasise-
listika". Žurnalistine tema kalbės kimo. Bandė sukurti pirmą profe-

dol., garbės prenumerata 10 dol. 
Leidinyje sukaupta nemažai 

PETKUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

— T E V A S IR SŪNUS— 
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

2533 West 71 st St. Tei. GRavenhii! 6 -23^-6 
1410 S. 50th Ave., Cicero T0wnhall 3-2108-09 

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI 

ir bendrąjį vakaronės pašneksi 
moderuos dr. Jonas Puzinas. 
Kultūr. priedas 

RIMVYDO CINKOS 
GRAFIKOS PARODA 

Dr. Česlovas Masaitis 

PREMIJA DR. C. MASAIČIUI 

Dr. Česlovas Masaitis, dirbąs 
JAV armijos balistinių tyrimų la-Į Vakar Jaunimo centro apatinė-
boratorijoj, susilaukė Armijos de- je salėje atidaryta Rimvydo Cin-
partamento Tyrimų ir patobuli- kos grafikos darbų paroda. Paro-
nimų premijos. Premijos duo- dą galima lankyti šį savaitgalį 
damos armijos mokslininkams, ir visą ateinančią savaitę (vaka-
inžinieriams, kurių įnašas yra rais). Uždaroma balandžio 27 d. 
pirmaujantis tų metų bėgyje. Dr. 

sinio lygio filmą — Kęstutis, bet 
ir tam nerado pakankamai para
mos. Jis pirmasis įsteigė lietuviš
ką vaidybos mokyklą, išmoksli
no pirmąją profesionalų aktorių 
trupę ir dėl to vadinamas atgi
musio lietuvių drames teatro tė
vu. Mirė neturėdamas pilnų 50 
m. amžiaus. 

J. Pr 
amžiaus. 

Prano Nanjokaičio 

LIETUVIŲ LITERATŪROS 
ISTORIJA, I tarnas 
Tai naujausias lietuvių litera 

tūtos nagrinėjimas siu laiku švie
soje, didolio formato, kietais vir
beliais, virš 600 pusi. dydžio kny
ga, labai reikalinga mokyklai, ra
šytojams. žuraa.listama ir visai lie
tuvių sviesroomenei. 

1 egzempliorius $10.00 
2 egzemplioriai $18.00 
i eg*emplioriai JŽ4.00 

Užsisakant daugiau kaip 3 egz 
$7.50 už kiekviena. 

Užsakymus siuskite: Mr. A. 
Kareiva, 7030 S. Rockwell St., 
Chicago, nL 60629. Čekius ar 
'money order'ius rašykite: 
LB Kultflroe Taryba vardu. Ne
siųskite voke grynų pinigtj. 

k * * . 

i 

Masains buvo premija pagerbtas 
už jo laimėjimus, išvystant mate
matinius būdus, analizuojant šar
vų tinkamumą tankų planavime. 
Pažymima, kad dr. Masaitis yra 
Balistinių tyrimuų laboratorijos 
skaičiavimo analizių vadovas. Jo 
tyrimai atmetė mintį, kad reikia 
atsisakyti kai kurių tanko šarvų, 
besiekiant jų didesnio judrumo. 
Vėlesni tyrimai patvirtino jo ap
skaičiavimus. Dr. Masaičio tyri-

J u r į u f MalskiuiT*i7904~7r*l£ m ų d ė k a ****** t a n k ų t y r i m ų 

side Rd., Cleveland, O H 44119. I r t l k n n i m u sistema. 
Čekiai už visus renginius rašomi: Skelbdamas apie tą dr. Masai-
Instftute of Lithuanian Studies, čio laimėjimą, laikraštis "APG 
I n c - News"' pažymi, kad d r. Masaičio | 

Dalyvaudami šiame suvažia- tyrimai prisidėjo prie suplanavi- 2 
vinie, -galėsite pabendrauti su mo tokių tankų, kurie teikia mak- j i 
mūsų mokslininkais, atvykusiais simumą saugumo kaip pačiam § 
iš plačiosios .\merikos ir Kana-, tankui, taip ir jo įgulai bei tanko,~ 
dos, o taip pat paremsite Litu- uždavinio atlikinrui.Laikraštis pa-1 
anistikos institutą. ,ž>-mi. kad dr. Masaitis yra lietu-] 

Lituanistikos instituto 

aitinnimmmimitmiiMimniiiiiMiiiimmiiiiiiimiiiiiUHmm 
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PASSBOOK 
ACCOUNTS 

PER ANNUM 

PER ANVUM 
30 month* 
minimum 

$9000 or HJOC* 

HIGH RATES f! 
PAID QUARTERLY AT 

BRIGHTON 
FEDERAL 

SAVINGS AND L0AN ASSOCIATION 

HIGHEST RESERVES 
4071 ARCHER AVENŪE 

CHICAGO, ILLINOIS 60632 
TEL: LA 3-8248 

(WE8T OF CAJLIFORNIA AVE.) 

* ! 

E U D EI K I S 
L a I d o t u . ' ų D i r e k t o r i a i 

OOYYDAS P GAIDAS - GLRALDAS F 0AIMID 
TOYS MODERNIOJ WP17^I0J 

4330 iouir (*allfornU Avenut 
Telefonai: LA 3-0440 u LA s 365/ 

160? 0*> toutt Hermltagt Avenut 
Teleionaj fArd* M M 

PER ANNUM 

certificates 
«vw -- mort 
4 year min. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
L i e t u j Laidotnvlp Direktore \iw>o*adjo« Narisl 

ANTANAS M, 
tS(n S. UTl iANlCA W t 

PHILLIPS 
Tei. F.Ard* 7 S40) 

I I 
STEPONAS G. LACK (LACKAWiCZ) !B SONuS 

JS14 W. iSrd PLACE TeL Vlrcinla 7-687? 
M24 W. 69tb STREET1 Tei REpoblir 7-1213 
11023 SonttaweMl Hlghwm> Palo* rTllb* 01 Te». 974-4410 

6*4* 

PETRAS SiELICNAS 
M* S CALIFORMA A \ X TcJ LAfavett* S-3572 

tS54 
POVILAS 1. 

B A i S T E D STREET 
RIDIKAS 

Tei. TArds 7-1911 

iS19 S 
JURGIS F. RUDMIN 

LTTTJAMCA AVE. TeL FArds 7-1138-39 

vis, duoda suglaust* jo biografiją 
prezidiumas ir Peiktojo ir miormuoįt apie jo išeitą moks-

sovažiavimo talkos komitetas lą, skelbdamas, kad jis bendra- \wm....v „..:„..,....„.,.... >M..... 

PER ANNUM 

11,000 or more 
1 ye« 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 ft VH.Y %VE CICERO O A TeJ (H.raipif 2-190S 
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J/UNfMAS 
TEIKIA 

RED. EMILIJA PAKŠTAITĖ, 2801 W. 3čTH M., CHICAGO, I L L 60652. Tel. (312) 927-3090 

— Pasąio lietuvių jaunimo 
trečiojo kofreso atstovų rinki
mai 1975 t gegužės mėn. 3 ir 
4d. 

Gali ir tri balsuoti lietuvių 
jaunimas ta* 16 ir 30 metų am
žiaus. 

Aiškinanti! dėl balsavimo vie- ^ 
;tų ir valand, kreipkiiės šiuo 
adresu: 

PLSS RYŠJ Centras, 
2422 W. >arquette Road, 
Chicago, I. 60629. tel. 476-1 
0601 

GERAM TIKSLUI - KONGRESO PASISEKIMU! 
Viktoras Nakas straipsnyje 

"Kongreso atstovai: kokie jie tu
rėtų būti?" (Darbininkas, 1975,. 
balandžio 4, nr. 14) rašo: 

"2ymi britų rašytoja Iris Mur- \ 
doch savo romane "The Xice ; 

and the Good?' padalina žmoni
ja į dvi grupes. Prie vienos gru
pės priklauso malonūs (nice) 
žmonės. Šie asmenys yra dirbti
niai ir, pagal ponios Murdoch de
finiciją, blogi. Prie kitos grupės' 
priklauso gerieji (good), kurie' 
yra tikras pinigas ir neabejotinai 
geri. Nors šių dviejų grupių cha
rakteriai ir labai sk'rtingi, tačiau 
kategorijų pavadinimai yra la
bai panašūs. Juk žodžių geras ir 
malonus skirtumas yra mažas. 
Murdoch noras, duodant savo 
veikėjam to.<:us art:mus apipavi
dalinimus, yra skaitytoją įtikin
ti, jog sunku atskirti blogus nuo 
gerų. 

Tokia pat dilema slegia ir lie
tuvių jaunimą, kurs po mėnesio 
ar daugiau turės- rinkti savo at
stovus į trečiąjį Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą Jam reikės 
nuspręsti, kurie kandidatai į at
stovus yra "'geri": pasiryžę dirbti 
lietuvybei, norį daugiau išmok-

— Studeni ateitininkų są
jungos Chicąos draugovės susi
rinkimas šauiamas balandžio 
19 d. 7:30 vi. vak. Romas Kas
paras, Pasauįo Lietuvių Bend
ruomenės v:«pirmininkas jauni-

jmo reikalą:*, rodys skaidres iš 

l e l U V U Grupi 
ri neseniai lanko*. Kanada;* 

a-nio su R. Kasparu. Dešinėje BLB valdybos pirm. Alg. Sliesoraitis ir Živile Juraityte, ku-

LITUANISTINIU STUDijy STOVYKLA 
Antroji lituanistinių studijų'zuitams bus reikalingos patalpos. 

Pietų Amerlos. Bus diskusijos! stovykla įvyks š. m. rugpiūčio 11-1 Bus dėstomi devyni kursai, iš 
įvairiais III U Kongreso reika-i22 d- Stovyklą ir šiais metais or-j kurių studentai turės pasirinkti 

I -ais- į ganizuoja Pasaulio lietuvių jau- i šešis: 
j — Kanado atstovai į m nimo sąjungos Ryšių centras. 
PLJK bus reikami š. m. birželio L ž s a k ^ e r d v ū s J ė z u i t ų r e k o l e k " 
I d. Kanada siųs 17 atstovų į a J ų n a m a i : " L 0 ^ o f t h e L&' 

kes". Netoliese yra miškas ir eže-17 
Jaunimo ko.igresa. Kiekvienoje _ . _ „ . . . , _ , 

i apylinkėje sudaromos rinkiminės fas- ^ u č i o 16, 17 d stovyc-
kcmisijos, į kurias įeina bent įf u t o j a i V*™^ l , n e t o l i esai^ 

L Kalba 
A. Linksnių ir kirčių mokslas 
B. Rašyba (kalbinės klaidos, 

žurnalistika, stilistika) 
C. Dailusis skaitymas ir tai-

Is PLJS Ryšių centro posėdžio. 

ti, jau dabar aktyviai besireiškią 
lietuvių visuomenėj, ir kurie yra 
"malonūs": nors ir nebūtinai 
blogi, bet vis vien netinkami bū
ti atstovais. Pastarieji važiuoja 
todėl, kad jie nori pakelti alu
čio bokalą su draugais ir šia:p 
sau pasilinksminimui. Jų taria
masis tinkamumas yra jų popu
liarumas". 

Balsuotojo pareiga atskirti ge
rą kandidatą nuo malonaus ir 

Nuo ir. R. Sakadolskio 

populiaraus. Kongreso ruoša rei
kalauja daug darbo ir lėšų. Są
moningų klaidų rinkimuose ne
turėtų būti, nes tai didelė skriau
da pasiryžusiam dirbti jaunuo
liui. Organizacijos neturėtų rin
kimuose konkuruot tarp savęs ir 
draugai neturėtų balsuot vien dėl 
draugiškumo. Sąžiningas balsuo
tojas ieško gero kandidato di
džiai geram tikslui — Kongreso 
pasisekimui. ep 

vienas Lietuvių Bendruomenės 
: atstovas, vieaas Kanados Lietu-
,vių jaunimo sąjungos atstovas 
: bei kiti jaunimo organizacijų at-
; stovai. Norintis kandidatuoti į 
: Kanados III PLJK atstovus jau
nimas tarp 18 ir 30 metų am
žiaus privalo užsiregistruoti apy
linkių rinkiminėse komis'jose ar
ba Bendruomenės apylinkės val
dyboje iki balandžio 25 dienos. 

Kent State universitetą, nes jė-syklingas liet. kalbos tarimas 

BOKIME IR SU JAIS DRAUGI 
Sakoma, kad Amerikoje yra progos studentams pasireikšti lie-

daugiau kaip milijonas lietuvių; tuviškoje veikloje. Northern Illi-
sakoma, kad Chicaga yra laisvo- nois universiteto lietuvių klubas 
jo pasaulio lietuvių sostinė, kad yra pritraukęs nemažą dalį lie
stame mieste gyvena šimtai tuviškai nekalbančių tautiečių į 
tūkstančių lietuvių kilmės žmo-j narių eiles, ir jie noriai ir entu-
nių. Tačiau daugelis lietuvių, 
įskaitytų į tą skaičių, beveik nie
ko nežino apie Lietuvą, lietuvius 
ir jų veiklą. 

Jie nežino anie lietuvių veiklą, I 
bet tai nereiškia, kad jie ja nesi- i t m s ą k a I b a- P a s Juos n ė r a " H 

ziastingai dirba lietuvišką darbą. 
Kai kurie mūsų veikėjai iš pat

riotiškumo reikalauja, kad vis
ikas visur turi būti atliekama lie-

dosnėtų. Aš tikiu, kad šis didelis tos jokiam pasikeitimui. Štai kas 
suamerikonėjusių lietuvių skai- ;™ s ų ™K l a i >^ a č k e n J d a - V i s o s 

čius dalyvautų lietuviškoje veik-Įm u s ų dl<&ausios ir stipriausios 
loję, jei tokia veikla būtų jiems « Į f n « * a j « 5™ dėl to kaltos, 
(pritaikyta. ' : v : c n a n ^ r a nuoširdžiai mė-

Kaippavvzdį paimsiu DeKalb '? n u s i K e t u v i & * nekalbančius | 
apskritį Illinois valstijoje. Cia y r a ! 1 ^ 1 * b e n d r * veik1*- Neseniai 
Northern Illinois universitetas i s u ž m o t a ' k a d Pennsylvanijoje 
— antras savo didumu Illinois:>Ta a P : e 100<00° lietuvių, ir lietu-
valstijoje. Tai reiškia, kad ae - i v y b e t e n ^ t a - Jei musx* o r S a n i " 1 
mažas gyventojų skaičius čia tik f c ' į ?* l r ve:<sniai nesusirupina į 
laikinai apsistoję. f10 d l d e h o Vaičiaus lietuvių ny-

DeKalb yra trys skirtingos l i e - : ™ * n e t i k i - J ' k a d i i e k a d a n o r s 

tuvių grupės. Pirma — nuolati-1! į a i P n o r s susidomėtų ir De-' 
niai gyventojai, kurie dirba mies- Kalbo lietuviais. 
teliuose arba ūkiuose. Jų skaičius. Lietuviškai nekalbantiems rei-
per 100 asmenų. Antra grupė — kia organizacijų, kurios veiktų 
lietuviai studentai, lnkantieji j anglų kalba, reikia laikraštėlio 
universitetą, kalbantys lietuviš
kai. Jų skaičius labai mažas — 
maždaug 20 asmenų. Trečia gru
pė — lietuvių kilmės studentai, 

anglų kalba. Mūsų lietuviškos 
organizacijos turėtų turėti jiems 
specialius skyrius. 

Ir šie lietuviai turi būti įjun 

III PLJK pirmininkas kun. A. Sau-
laitis, SJ., išbando stovyklos baudžia-

— Lietuvių žurnalistų sąjun
ga skelbia 1975 metų jaunųjų 
žurnalistų konkursą. Bus skiria-

i mos Daužvardžio Fondo premi- j 
;jos. Šiais metais kandidatai ne-1 
Į turės pristatyti savo rašinių, bet 
jie bus atrenkami specialios ko
misijos, kuri seks išeivijos spaudą. 
Premijas gali laimėti jaunimas 
iki 30 metų amžiaus. Konkursas 
prasidėjo 1975 m. balandžio 
mėn. 1 d, o baigsis 1975 m. 
gruodžio mėn. 31 d. Laimėtojai 
bus paskelbti spaudoje 1976 me
tų sausio mėnesyje. 

— Mindaugas Pleškys, PLJS 
Ryšių centro vedėjas, ir Saulius 
Kuprys, Lietuvių Bendruomenės 
Lietuvai talkos komisijos narys, 
lankėsi "Chicago Tribūne" 
dienraščio redakcijoje. Kalbėjosi 
su redaktoriais apie Bill Ander-
son straipsnį. Ta proga buvo 
įteikta JAV Lietuvių Bendruome
nės krašto vildybos paruošta in
formacija apie žmogaus teisių 
pažeidimus sovietų okupuotoje 
Lietuvoje. 

— Vokietijos Lietuvių jauni
mo sąjungos (VLJS) suvažiavi
mas buvo sušauktas 1975 m. ko
vo mėn. 21-13 d. Romuvoje, Va- į jungos pirm Almis Kuolas ir 
sario 16 gimnazijos patalpose. | JAV LJS pirm. Daiva Vaitkevi-
Pradėta ruoštis III PLJ Kongre- 'čiūtė sutarė sušaukti ŠALJ trečią-
sui. Susipažiita su Pietų Ameri- jį suvažiavimą Londono mieste, 

I Ontario provincijoje, Kanadoje. 
Data, š. m. gegužės 17, 18 ir 19 

Susisiekimo priemones tarp Montevideo ir Buenos Aires. Nuotr. R. Kasparo 

H. Literatūra 
A. Proza ir poezija 
B. Drama 

IIL Istorija 
A. Lietuvos proistorė 
B. Nepriklausomybės laikų is

torija 
C. Lietuvos istorija po Antrojo 

pasaulinio karo 
Stovykloje gali dalyvauti gim

naziją baigęs jaunimas, mokan
tis rašyti, skaityti ir susikalbėti 
lietuviškai. Stovykloje, kaip ir 
pernai, bus kalbama tik lietuviš
kai. 

Kaina 100 dol. už dvi savai
tes. Norintieji gauti Kent Vals
tybinio universiteto užskaitus 
("upper division credit") dar už
simoka 102 dol. už tris valandas 
arba 145 dol. už šešias valandas. 

Dėl programos tariamasi su 
Kent valstybinio universiteto pa
reigūnu dr. Jonu Cadzow. Šiuo 
metu d r. Antanas Klimas, kun. 
Juozas Vaišnys, SJ, Stasys Barz-
dukas ir dr. Rimvydas Šilbajoris 
yra davę sutikimus dalyvauti-

Dėl platesnių informacijų 
kreiptis: 

PLJS Ryšių Centras, 
2422 West Marąuette Road, 
Chicago, Illinois 60629 
telefonas: (312) 476-0601 

— I Pasaulio lietuvių jauni
mo trečiąjį kongresą (gruodžio 
20-sausio 6 d.) kviečiami vykti 
visi lietuviai. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdyba organi
zuoja trijų savaičių ekskursiją. 
Kaina prieinama. Išvykos į Pie
tų Ameriką reikalais kreipkitės: 

III PLJK Išvyka, 
4428 South Rockvvell, 
Chicago, Illinois 60632 

Šiaurės Amerikos 
lietuvių jaunimo 

trečiasis 
suvažiavimas 

Kanados Lietuvių jaunimo są-

Kandidatai į 
III PLJK atstovus 

Vidurio vakarų apygardos 
kandidatai į III PLJK atstovus, 
turi prisistatyti atstovų rinkimų' 
komisijai iki balandžio 20 dienos. 
Kandidatas pristato savo reziu
mė, tris nespalvotas, asmenines 
nuotraukas ir pareiškimą, kad 
nori kandidatuoti. Be to, kandi
datas parašo referatą tanp trijų 
ir penkių mašinėle rašytų pusla-

sių miesto, parapines ir kitas 
privačias aukst. mokyklas. Pa
čios mokyklos parenka kandida
tus stipendijoms. 

ROOSEVELTO UNTVERSITE-
TUI 30 METŲ 

Roosevelto universitetas Chica-
goje gegužės mėnesį švęs 30 m. 
sukaktį. Paskaitininkais pakviesti 
du Pulitzer premijas laimėję 
mokslininkai: istorikas J. Mac-
Gregor Burns ir Arthur Schlesm-
ger Jr. šiame umVershete yra stu-pių su dvigubais tarpais tarp eL 

lučių. Referatą reikia įduoti iki d l ] a v ę n e m a ž a i ir lietuvių, 
balandžio 26 dienos. Referatui 
siūlomų temų sąrašą ir pareiš
kimo lapą galima gauti krei
piantis: 

mąsias priemones... Nuotr. R. Kasparo'' nesvje, 

kos veikla, sudaryta finansų ko
misija, nutarta rinkti Vokietijos 
atstovus į III PLJK birželio mė-

1 

kurie nekalba lietuviškai ir ne- gjami į visą mūsų veiklą. į'jun-
dalyvauja lietuviškoje^ veikloje, giaus padarytų mus stipresniais. 
Jų skaičius yri- apie 75 asmenys.! gausesniais ir turtingesniais. j 
Iš viso DeKalb apskrityje gyve- Rimantas Gcnčius 
na maždaug 200 lietuvių kilmės 
asmenų. Tai mažas skaičius, bet 
norint galima nemažai pasiek- _ P a ^ k i m savo senatorims.! 
ti. kongresmanams ir JAV vyriausv- ' 

Tokia kaip DeKalb'o lietuvių bei telegramas, reikalaudami j 
kilmės gyventojų padėtis yra ir nepripažinti Pabaltijo valstybių 
kitose Amerikos vietovėse. Jiems aneksijos. Parodykim Amerikos 
nėra kur ir ką beveikti. Ne per pare gūnams, kad Lietuvos liki- ' 
seniai universitete įsteigtas lietu- am rūpinasi ir sielojasi ne tik vy-
viu. studentų, klubas, kuria duoda resoioįi karta, bet ix jaunimas. 

III PLJK ATSTOVAI, 
PLJS RYŠIŲ CENTRAS, 
2422 West Marąuette Road, 
Chicago, IL 60629 
telefonas 476-0601 

MEDIKAI APIE 
TRIUKŠMINGĄ MUZIKĄ 

Brazilijos lietuvių jaunimas tautinių šokių kursuose u mokytoja ii Kanados 
— C. Br< 

d. Suvažiavimo dėmesys bus 
kreipiamas į III PLJ Kongresą ir 
tinkamą atstovų paruošimą. Į 
suvažiavimą kviečiami ir neva
žiuojantieji į Kongresą, kad pa
reikštų savo mintis, pasiūlytų 
naujas idėjas. 

Londone sudarytas organizaci
nis komitetas, kurį sudaro Jurgis 
Valaitis, Linas Kairys ir Algis Ju-
sys. Gautos patalpos Westcm 
universitete. Nakvynės bus parū
pintos bendrabutyje specialia kai
na. 

Šiuo metu Kanados Lietuvių 
jaunimo sąjunga ruošia suvažia
vimo programos projektą- Visus 
pasiū mus bei pageidavimus 
prašoma nukreipti: 

KLJS, 
102 Beresford Rd., 
Toronto, Ontario M6S 3B1 
CANADA 

LIETUVIŲ - PORTUGALŲ 
K. ŽODYNAS 

Brazilijoje išleistas lietuvių -
portugalų k. žodynas, paruoštas 
Alf. Petraičio ir L. Jodelytės. 
Antra dalis žodyno pasirodys dar 
šiais metais. Apie tai mūsų dien
raštį painformavo kun. A. Sau-
laitis, SJ. 

STIPENDIJOS 
MOKSLEPvTAMS 

Chicagos mero Daley fondas 
gegužės 19 d. Drake viešbuty pa
skirstys 59,000 dolerių stipendi
joms moksleiviams, po 500 dol. 
kiekvienam. Tas fondas veikia 
nuo 1955 m. Jau yra paskirstęs 
mokslapinigių 1,052,000 dol. To
mis stipendijomis jau pasinaudo-

Amerikos gydytojų žurnalas 
AMA savo balandžio mėn. nu
mery paskelbė, kad triukšmingo
ji muzika, vadinamieji "Rock" 
koncertai, yra kenksminga žmo
gaus klausai, peržengia saugumo 
ribą ausies sveikam veikimui. 

AKMENS KAMUOLYS 
UNIVERSITETUI 

Pilko granito kamuolys, žmo
gaus nušlifuotas prieš 1000 me
tų, iš Costa Ricos atgabentas į 
Bigham Young universitetą Pro-
vo, Utah. Kamuolio skersmuo — 
trys pėdos. Sveria vieną toną. 
Kam toks kamuolys buvo pada
rytas, tikrų žinių dar nesusekta. 

TRIJŲ JAUNŲ MENININKU 
PARODA 

šiandien ir rytoj (balandžio 
19—20 d.) Playhouse patalpose, 
2515 W. 69th St., Chicagoie, 
vyksta Kazio Norvilo, B. Rama
nausko ir Prano Skvirblio dailės 

jo 2,104 moksleiviu, lankiu- '• darbų paroda. 


