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Ši. įame numery 
Pasekime Rašytojų draugijos 
pavyzdžio, 
Lituanistikos instituto sidabrine 
sukaktis: pokalbis su 
pirm. dr. J. Gimbutu. 
Tomo Venclovos eilėraščiai. 
Kalbininkas lituanistas 
Jonas Kruopas. 
Dvarionų koncertas Chicagoje. 
Antanas Rūkas 
Dariaus Lapinsko 
sceninėje mozaikoje 

LITUANISTIKOS INSTITUTO SIDABRINE SUKAKTIS 
Pokalbis su Lituanistikos instituto pirmininku dr. Jurgiu Gimbutu 

Kertine parašte 
PASEKIME RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS 
PAVYZDŽIU 

Du neseniai gauti iš Lietuvos į tiečiai tėvynėje dar atrodo laba: 

Viena iš pačių prasmingiausių 
mūsų mokslo institucijų išeivijo
je (šalia Lietuvių katalikų moks
lo akademijos) yra prieš 25 me
tus įkurtasis Lituanistikos institu
tas. Ta i rimtą darbą dirbančių, 
veikalus rašančių, mokslininkų 
suvažiavimus šaukiančių ir kny
gas leidžiančių akademikų apsi-
jungimas plačiosios lituanistikos 
labui. Institucijos sidabrinę su
kaktį minint, užkalbiname čia 
dabartinį Lituanistikos instituto 
pirmininką dr. Jurgį Gimbutą. 

— Sakykite. Pirmininke, ku
rios aplinkybės ir kurie žmonės 
lėmė, kad prieš 25 metus išeivi
joje buvo įsteigtas Lituanistikos 
institutas? 

— Institutą įkūrė naujieji atei
viai, atvykę Amerikon sovietinės 
okupacijos pasekmėje. Vėliau su
silaukėme talkos iš kelių senųjų 

' ateivių ir pagaliau išaugome, įsi-
1 jungus į darbą mokslininkams, 

subrendusiems jau čia. Lietuvių 
Profesorių draugija Amerikoje, 
pirmininkaujant filosofijos ir 
medicinos daktarui An'anui Gy
liui, savo suvažiavime 1951.11.17 
Chicagoje nutarė įsteigti Litua-

| nistikos institutą. Jo tikslus nu-
dokumentai jau keliauja į viso 
pasaulio rašytojų organizacijas. 
Tai A"sišaukimas į vakarų ir ta
rybinius intelektualus bei Tomo 
Venclovos laiškas KP centro ko
mitetui. 

Tarptautinis PEX Klubas, į 
kurio tautines organizacijas su do
kumentais ir LRD pirmininko L. 
Andriekaus lydraščiu kreipėsi i-
šeivijos literatai, yra žymiausia ir 
į akingiausia pasaulio rašytojų 
organizacija. Ji turi beveik šimtą 
tautinių skyrių visuose žemynuo
se. Taigi, dokumentams iš Lie
tuvos nebūtų galima rasti geres
nių adresatų. Tarp jų yra Nobe
lio premijos laureatas Heinrich 
BoelFis, amerikiečių dramatur
gas Artbur Miller'is, "Duonos ir 
vyno" autorius Ignazio Silone, 
Senegalio poetas Leopold Seng-
h<v'as, lietuvių kalbon verstas 
lenkų prozaikas J. Parandowski's 
vengrų literatūros patriarchas 
Gyula Illyes'as ir daugelis kitų. 

Lietuvių rašytojų draugiją rei
kia sveikinti už Šį greitą ir tiks
lingą reagavimą į naujausius pa
galbos šauksmus iš Lietuvos. Iki 
šiol tuo atžvilgiu išeivija ne
daug kuo turi pasididžiuoti. Kiek 
energijos išeikvojama peštynėms 
dėl pirmininkų kėdžių, kaip žva
liai stengiamasi įsisprausti į nuo
traukas su kongresmanais ar bur
mistrais, o mūsų brolių ir seserų 
vargams dažnai telieka įprasti
nės frazės. 

arti. Ir jie daro ką tik išmanyda
mi jiems betarpiškai padėti. 

Mindaugo Tamonio tragiška 
mirtis meta skaudų priekaištą i.-
mums, išeiviams. Po jo pirm-, 
uždarymo į psichiatrinę ligoni
nę "Drauge" pasirodė straipsne
lis, kuriame lietuvių gydytojai ir 
psichia'rai buvo raginami supa 
lindinti savo kolegas -u Tamo
nio byla ir kreiptis į ligoninę 
Vilniuje, Vasaros gatvėje, kurio
je buvo uždarytas Tamonis. At- i 
siliepimo — jokio. Nebuvo ir jau- į 
nimo demonstracijų... 

iš mūsų Visa tai reikalauja 
daugiau pastangų ir geresnio į lituanistiką ir rūpinantis moksli-
planavimo. Dabartinėse sąlygo-I ninku prieaugliu, kad jie neding-

galima gi-
a" " _*""_ "" 

j siruošusius, pasiryžusius išnaudo-
I ti JAV-ėse gausias protesto gali

mybes. YpaČ svarbu kreiptis į sa
vo profesinius kolegas amerikie-

brėžė tokius: tirti ir skelbi litua
nistinius mokslus, kviesti litua
nistų suvažiavimus, skatinti li
tuanistikos studijas. LI skyriai 
konkrečiau nusako tok:ų moksli
nių darbų sri i7: kalba, istorija, 
literatūra, tautotyra (etnografi
ja), teisė ir sociologija, bibliogra
fija. Vėliau, 1973 metais, dar pri
sidėjo filosofija, menotyra, psi
chologija ir pedagogika. Pastarie
ji mokslai nėra specifiškai litua
nistiniai, bet perėję lietuvių gal
voseną ir plunksną, jie gali įgauti 
lietuvių kultūrai būdingų aspek-

| tų, ypatingai menotyra. Buvo 
1 aišku, kad išeivijoje puoselėjant I B Viktoro Petravičiaus darbu parodos, atidaromos Čiurlionio galerijoje, Ctfcagoje, ateinantį penktadienį 

Viktoras Petravičius Seimą 
fN'uosavybe dr. A. Pauliau*) 

Viktoras Petravičius Pranaias (1976) 

se Lietuvoje galima laukti pana-į tų kitataučių masėje, g< 
šių įvykių. Tesutinka jie jau pa- j liau įprasminti išeivijos egzis

tenciją ir naujais darbais pratur-

čius ir prašyti jų talkos. Štai, šį 
pavasarį Floridoje įvyks ameri
kiečių psichiatrinės organizacijos 
suvažiavimas. Jame turėjo būti 
svarstomas disidentų prievartinis 
'"gydymas" sovietų psichiatrinėse 
ligoninėse, bet dauguma ameri
kiečių psichiatrų nutarė šį klau
simą iš dienotvarkės pašalinti, 
kad nesukliudžius "detantės". Ką 
žada tuo reikalu daryti lietuvių 
psichiatrai ir psichologai. 

tinti lietuvių kultūros lobyną. 
Lituanistikos institutas nėra dar 
viena draugija, konkuruojanti su 
kitomis senesnėmis, bet yra ins
titucija, kokios seniau išeivijoje 
nebuvo. 

Institutui organizuoti tuoj pat 
buvo sudaryta komisija iš dak
tarų Petro Joniko (pirmininko), 
Domo Krivicko ir Vlado Viliamo. 

(vasario 13 d.) 
nimo centras 

vai. 30 mm. vak. Dailininko grafikos, tapybos ir skulptūrą paroda galerijoje rengia Jan-
(N" no traukos Lietuviu foto archyvo) 

Dr. Krivickas paraše pirmąjį sta
tutą, vėliau kelis kartus taisytą. 
1951. XII. 30 komisija kartu su 
L.P.D.A. valdyba pakvietė į LI 
mokslinį branduolį tikraisiais na
riais 26, o netrukus dar 2 litu
anistus — visus, išskyrus du, bu
vusius Lietuvos universitetų pro
fesorius ar asistentus. 25 pakvies
tieji sutiko būti LI nariais, tad jie 
ir laikytini instituto nariais — 

steigėjais. Po to kiti nariai jau 
buvo renkami statuto numatyta 
tvarka. Šia proga prisimename 
vienuolika J3U mirusių steigėjų: 
K. Avižonį, Myk. Biržišką, Vacį. 
Biržišką, Z. Ivinskį, J. Matusą, 
K. Pakštą, A. Salį, P. Skardžių, A. 
Šapoką, A. Vasį—Vasiliauską, VI. 
Viliamą. Jie buvo pasižymėję 
mokslininkai, daktarai, daugiau-

storikai. Iš sia vėliau išrinktųjų 

narių mirė dar vienuolika. Da
bar LI turi 100 tikrųjų narių ir 
penkis talkininkus. Gyvieji LI 
nariai steigėjai, visi Amerikoje, 
yra: L. Dambriūnas, S. Sužiedė
lis, V. Trumpa , A. Vaičiulaitis, 
daktarai K. Alminas - Alminaus-
kis, M. Gimbutienė, J. Jakštas, 
P. Jonikas, A. Kučas, V. Maciū
nas, A. Plateris, J. Puzinas, A. 
Sennas ir J. Balys, deja, 1971 m. 

Ir dar vienas konkretus atvejis. 
"LKB Kronikos" 19-jame nume-
tyft išspausdintas Kęstučio Jo-

Cia, be abejo, turima reikalo', kubyno prašymas jam leisti emi-
su "psichologiniu bloku", kurį i gruoti. Jis dirbo kaip biblioteki-
pastebėjo ir neseniai iš Lietuvos ! ninkas. ir čia mūsų išeivijos bib-

Lietuvių rašytojų draugijos pirmininko Leonardo Andriekaus 
laiškas Tarptautinio PEN idubo tautinių organizacijų 

pirmininkams 
Gerbiamas Pirmininke: 

atvykusieji. Daugeliui ITIŪMI Lie
tuva nutolo ir suabstraktėjo. Iš
girdę žinias apie mūsų tautiečių 
maitoj imą, trumpai pasipiktina
me, sugniaužiame kumštį, bet 
netrukus nusprendžiame, kad vis 
tiek nieko negalime padaryti ir 
tuo nuraminame savo sąžines. O 
naujai iš Lietuvos atvykusieji 
dar taip nesijaučia. Jiems ju, tau-

irrinkams siūlosi puiki pro-

Su šiuo laišku siunčiamieji 
dokumentai buvo neseniai gauti 
iš Lietuvos. Atsišaukimas į Va

ga iam padėti, kreipiantis į savo k a n j i r n9įgįįlįm intelektualus 
profesines organizacijas ir reika- : atvyko drauge *u "Lietuvos Ka-
laujant, kad jos siųstų laiškus į talikų Bažnyčios Kronikos" 20-
Viinių ir Maskvą ir prašytų, kad -uoju numeriu. Tomo Venclovos 
Jokubynui būtų pritaikinti Hel- i * • * * ? ] ? u v 0 spausdintas "Kro-
sinkio konferencijos nutarimai. 

Pagalvokime, kuo mes begalė
sime pateisinti savo nerangumą! 

n :kos" 19-aiame numeryje. Sa-
mizdatinė "Kronika" išeina jau 
nuo 1972-ųjų metų ir susidarė 
reputaciją kaip patikimas tiks-

STEB. į Uos informacijos šaltinis. 

Tomas Venclova yra ne tik Į sielojasi išraiškos laisvės, rašyto-
brandus poetas ir literatūros, jų teisės emigruoti ir mažesniųjų 
mokslininkas. Savo kūryboje jis Į tautų kultūrinio savitumo išlai-
taip pat padenr>stravo tąjį in - 'kymo problemomis. Mes neperde-
ternacionalizma. kurio dvasia dame, sakydami, kad tie, kurie 
vadovaujasi Ta'otautinis PEN*' tyli tokių įvykių aivaizdoje, turi 
klubas. Pastarojo dešimtmečio prisiimti dalį kaltės ant savo pe-
bėgyje jisai praturtino lietuvių!čil"- Jei, pavyzdžiui, pasaulio lite

ratų bendruomenė būtų laiku ir 
visu balsu parėmusi Mindaugą 
Tamonį, jis gal dar šiandien 
būtų gyvas. Todėl mes ir siun
čiame jums šiuos dokumentus, 

Tarptautinis PEN klubas ypač i tikėdamiesi, kad jūs šiuo reikalu 

literatūrą puikias James Joyce'o, 
Roberto Frosfo. Stefano Gcorge'o 
ir Guillaume'o Apollinaire'o kū
rinių vertimais. 

t inkamai kreipsitės į tarybinius 
valdžios atstovus. Jūs žinote iš 
savo pačių patirties, koks galin
gas ir paveikus yra rašytojų bal
sas. 

Laiškai šiais klausimais ar ju 
kopijos siųstinos Lietuvos rašy 
tojų sąjungos valdybos pirminin
kui Alfonsui Bieliauskui, Lietuvos 
KP GK sekretoriui Petrui Griške
vičiui, ir atitinkamiems asme
nims Maskvoje. 

Mes ir literatūrinė bendruo
menė Lietuvoje dėkojame jums 
už bet kokius jūsų žygius šiuo 
reikalu. Mes mielai aprūpinsime 
jus priedine informacija ir būsi
me dėkingi už mūsų painforma-
vimą apie jūsų veiksmus ir jų pa
sekmes. 

pasitraukęs iš instituto. Nors iš
eivijos Lituanistikos institutas 
nėra formalus Lietuvoje 1939— 
1941 metais veikusio Lit. institu
to tęsinys, bet daug minėtųjų 
steigėjų buvo to Lietuvos institu
to nariai ir skyrių pareigūnai, o 
dr. K. Avižonis ir S. Sužiedėlis 
buvo jo moksliniai sekretoriai. 
Daugiau faktų ir minčių Jūsų 
pirmajam klausimui išryškinti 
galėtumėt gauti iš Chicagoje gy
venančio steigėjo ir pirmojo LI 
prezidento kalbininko prof. dr. 
P. Joniko. 

— Kuriuos Instituto atliktus 
darbus Jūs laikytumėt ypač pa
brėžtinais? 

— Pirmiausia norėčiau paminėti 
žmogiškąjį aspektą, mano ma
nymu, svarbų lietuvių išeivijai. 
Neskaitant instituto 25-kių na
rių steigėjų, atradome ir subūrė
me jau pusėtinai įsišaknijusion 
draugijon daugiau 100 lituanistų 
Amerikoje, Kanadoje, Vak. Eu
ropoje ir tuo tarpu tik vieną 
Australijoje. Kasmet atspausdi-

I name visų narių adresus su moks-
I linių specialybių atžymėjimais ir 
Į išsiuntinėjame visiems nariams. 
; Kasmet parašome po du ar tris 
į "Prezidiumo pranešimus", kur 
i registruojame LI aktualijas ir in-
j dividualiui narių atliktus drtrbvs. 
i Adresų sąrašai ir tie pranešimai 
j padeda mūsų nariams nors iš to

lo susipažinti ir, reikalui iškilus, 
j palaikyti ryšį rūpimais klausi-
j mais. Rengiamieji instituto suva
žiavimai beveik kas dveji metai 
leidžia nariams susitikti ir lietu
viškai pasidalinti savo moksliniu 

| patyrimu, kartu dalyvaujant ir 
mūsų šviesuomenei. Lituanistika 

; besidominčiai visuomenės daliai 
j suteikiama proga asmeniškai pa-
i žinti žmones, kuriuos žino iš jų 
j raštų. 

Instituto išleidžiami kolektyvi
niai veikalai paskleidžia suvažia
vimų paskaitas ir specialias litu
anistines studijas ne tik lietuvių 
visuomenėje, bet ir plačiau, nes 
knygos siunčiamos mokslinėms 
bibliotekoms. Patenka jos ir Lie
tuvon. Jos spauda nepagiria, bet 
nors trumpai pamini tą išeivių 
"saviveiklinį" Lituanistikos ins
titutą, jo suvažiavimus ir leidi
nius. 

Instituto suvažiavimų buvo 
penki: pirmasis Washingtone 19-
64 m., pirmininkaujant dr. J. Ba
liui, penktasis Clevelande 1975 
m., darbu ir finansiškai padėjus 
JAV Lietuvių Bendruomenės vie
tiniams veikėjams ir krašto vai
dybai. Pradėję su keturiais pa
skaitininkais I-me suvažiavime, 
vėliau turėjom jų daugiau dvide
šimties. Ir patys jauniausi prele
gentai, 27-30 m., paskaitas skai
tė lietuvių kalba. Taip pat ir kal
bininkas prof. Schmalstieg'as. 

Dar galima įsigyti prieš de
šimtį metų instituto išleistuosius 
prof. Vacį. Biržiškos "Aleksand-
ryno" biografijų ir bibliografijų 
tomus, finansuotus LB Kultūros 
fondo. Jau išparduoti pirmieji du 
Lituanistikos Darbų tomai, re
daguoti dr J. Balio, bet galima-
gauti 1973 metų III-jį L.D. tomą, 
redaguotą dr. V. Maciūno. Toje 
knygoje rasite 31 kitur nespaus
dintą Žemaitės ir Būgos laišką. 
"Draugo" skaitytojai buvo pa
kankamai informuoti apie du L. 
I. suvažiavimų paskaitų tomus, 
redaguotus daktarų T. Remeikio 
ir R. Silbajorio, ir apie paskutinę 

<N*elto | 2 prf.1 
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LITUANISTIKOS INSTITUTO 
SIDABRINE SUKAKTIS 
(Atkelta iš 1 psl. \ 

mū>ų naujieną: prof 
Aleknos "Žemaičių vyskupą M -
įleių Valančių". Toji knyga yra 
an:roji biografijos laida, su nau
ju Vinco Trumpos Įvadu, 
laidinio mecenatas yra dr. M. 
Morkūnas Chicagoje. Lituanis:;-

j ir pedagogikos —prof. d r. I. Už-
. į girienė, Tautotyros ir kraštotyros kuri. A. Į , » * . - c ' " . - . - - . . . — A. Mažiulis, Teisės ir soc' 

gijos — dr. D Krivickas ir Bib
liografijos — jau minėtasis J. 
Damauskas. 

Ll prezidiumas dažnai patal
kininkauja kitoms organizacijoms 
ir kitataučiams mokslininkams 

— Kas gali būti Lituanistikos ins 
tituto nariai, kokiu būdu jie 

kas Darbų III-jį tomą finansavo Į kviečiami ar išrenkami? 
Lietuvių fondas. i — Pagal instituto statutą nariai 

ne patys įstoja, bet iš :am tikra 
tvarka pasiūlytų -kandidatų, tary
ba renka slaptu balsavimu. Ta-

informadjomk bibliografiniais i r v b 3 sudaro penki prezidiumo 
duomenimis, kartais ir rekomen- nariai ir visų devynių skyrių . . -
dadjdmis. Pasinaudoja mūsų pa- i d lHai- Reikia mažiausiai dviejų 
tarnavimais ir studentai, iešką Ii- j trečdalių balsų, kad kandidatas 
tuanis:inės medžiagos. Atitinka- i bu:ų išrinktas. X e kiekvienas pa-
mu kontaktu su Albertos univer- į siūlytasis surenka pakankamai 

u Kanadoje padėjome mūsų į balsų. Taigi, institutas yra gana 
nariui Ad. Kantautui išleisti sa- uždaras '"klubas", nors ir ne vi-
VJ monumentalią knygą "A s i e m s tokia tvarka patinką. Kan-
Lithuanian Bibliograpny". Šiek didatai turi būti baigę aukštąjį 

prisidėjome byloje su Enc. i mokslą ir jau pasireiškę lituanis-
Britar.nioa. i tiniais darbais. Būdavo išimčių. 

Toks kuklus yra Lituanistikom bet dabar jų vengiama. Neturime 
instituto darbų balansas. Iš da-1 studentų sekcijos, tik narių — 
lies dėl to. kad išliekamieji ir re
gimi darbai pradėti ne prieš 25 
metus, o nuo 1964 metų. Dau 
giau vertingų darbų atliko ne 
institutas, kaip organizacija, bet 
jos pavieniai nariai —- moksli
ninkai. Be jų raštų ar redagavi
mo neapsiėjo nė mūsų enciklo
pedijos, nė kultūros žurnalai, nė 
platesnioji spauda. Taip pat 
dauguma lietuviškų ir angliš
kų lituanistinių veikalų parašy
ta LI narių. 

— Ką šiuo metu Institutas sa
vo veikloje užsimojęs padaryti? 

— Pirmiausia mums rūpi atiduo
ti skolą lietuvių visuomenei, ku
rios lėšomis per Lietuvių fondą 
ir per JAV LB Kultūros tarybą 
(iš buv. Kultūros fondo) to dar
bo parengimas buvo finansuoja
mas. Tai yra Lietuvių išeivių 
bibliografiją 1950 — 1954 metų. 
Povilas Gaučys atrinko ir sura
šė apie 9000 išliekamos vertės 
knygų, brošiūrų ir periodikos 
straipsnių. Ta kartoteką padėjo 
išklasifikuoti ir suredaguoti 
spaudai LI Bibliografijos skyriaus 
vedėjas J. Dainauskas ir dr. T . 
Remeikis. Buvo nelengva rasti 
specialistą, kuris galėtų tam tik
ra mašinėle perrašyti kompli
kuotą tekstą taip. kad galima 
būtų spausdinti foto — mecha
niniu būdu. Bet ir toji kliūtis nu
galėta, tad netrukus turėtume 
sulaukti nemažo veikalo. Biblio
grafijos rašymas tęsiamas, sie
kiant jau ir 1975 metų leidinius, 
bet tai jau būtų kitas leidinys, 
gal būt. jungiant su 1976 metais. 

Dr. B. Mačiuika, padedant VI. 
Kulbokui, jau suredagavo 1975 
metų Ll suvažiavimo darbų to
mą, tik dar trūksta dviejų svar
bių paskaitų, \ o r i m e spausdinti 
Chicagoje šį pavasarį. Dr. V. 
Maciūnas po truputį telkia rank
raščius IV-jam Lituanistikos Dar
bų tomui. Yra vilčių, kad šį 
stambų veikalą vėl parems Lie
tuvių fondas. Jame, be kitų, bus 
dr. K. Almino dvi išsamios stu
dijos: viena apie kryžiuočių ke
lius Lietuvoje (sii originaliniu 
tekstu), kita apie DLKunigaikš-
čių antspaudus (iliustuota). Tu
rime ir kitų sumanymų bei staig
menų, bet apie tai dar per anksti 
garsintis. 

Rengiamės III-jam Mokslo ir 
kūrybos simpoziumui sekančiais 
metais. Vėl kartu su gydytojais, 
inžinieriais ir technologais. Litu
anistikos instituto atstovai simpo
ziumo komisijoj yra dr. J. Rėklai-
lienė ir d r. J. Puzinas. Kartu su 
tuo simpoziumu, tur būt, įvyks ir 
VI-sis L L suvažiavimas. Suvažiavi 
mų programa paprastai rūpinasi 
instituto skyrių vedėjai. Šiuo me
tu jie yra: Filosofijos — prof. d r. 
Fg, K. Skrupskelis, Istorijos —dr. 
J. Puzinas, Kalbos — prof. dr. A. 
Klimas, Literatūros — prof. dr. 
Br. Vaškelis, Menotyros — prof. 
dr. St. Goštautas, Psichologijos 

Dvarionų koncertas Chicagc] e 
• > - : 

1 

Viktoras Petravičius 
talkininkų kategoriją. 

Yra žmonių mūsų šviesuome
nėje, besidominčių ir besidarbuo
jančių lituanistikoje, kaip šešta
dieninių mokyklų mokytojai, lie
tuviškų šokių ansamblių ir cho
rų vadovai, mėgėjų teatrų dar
buotojai, kai kurie dailininkai ir 
muzikai. Dažniausiai jų darbai 
lituanistikos srityse nėra susiję 
su moksliniu darbu, kaip supran
tama mūsų statute. Ne kartą buvo 
gauta pasiūlymų ar pasisiūlymų 
priimti institutan ir plačiai žino
mus žmones, bet jų kandidatūra 
nepraeidavo pro instituto skyrių 
vedėjus. Jų teisė ir pareiga yra 
siūlyti kandidatus tarybai bal
suoti, bet jie turi atspėti savo 
skyrių narių nuomonę. T ie na
riai, daugiausia daktarai, profe
soriai, nori kelti instituto stan
dartą, kad nariai būtų ne tik idė
jiško ar mėgėjiško užsiangažavi
mo lituanistai, bet profesinio ly
gio mokslininkai. Kitaip negalė
tume išlaikyti institute ir gauti 
daugiau akademinio lygio litua
nistų. 

Instituto taryba susiduria su 
jautriu ir kebliu klausimu, nes 
nelengva suderinti iškylančius 
prieštaravimus tarp realybės ir 
idealo. Kita vertus, yra akademi
nio lygio specialistų, kurie nu
tolsta nuo lietuvių visuomenės, 
nebesidomi lietuvių leidiniais ir 
pamažu apmiršta lituanistikos 
mokslams. Yra entuziastų mėgė
jų, kurie nenustoja studijavę ir 
savo naujais darbais neatsilieka 
nuo akademikų. Tokiems atsive
ria ir Lituanistikos instituto du
rys. Atrodo, kad ateityje turėsi
me daugiau narių - talkininkų, 
kurie vėliau gali būti išrinkti 
tikraisiais nariais. Dabartinės ta
rybos nusistatymu bus siekiama 
išlaikyti akademiniai standar
tai, renkant naujus narius. 

Dabar 66 proc. instituto narių 
turi daktaru laipsnius. Visi Filo
sofijos ir Teisės — sociologijos 

Kompozicija (1974) 
(Nuosavybė D. Kuč*nJeoės) 

Pianistė Aldona Dvarionaitė ir 
smuikininkas Jurgis Dvarionas 
yra prieš kelerius metus Vilniu
je mirusio žinomo kompozito
riaus, dirigento ir pianisto Balio 
Dvariono vaikai. Daugiavaikė 
Liepojos lietuvių bažnyčios var
gonininko Ant. Eharionavičiaus 
Seimą ir jos toKmesni įpėdiniai 
davė mums nemažai pasižymėju
sių muzikų. Pianistė Aldona 
Dvarionaitė, Chicagoje jau anks
čiau koncertavusi, šj kaita, arvy-

1 vyko su savo broliu, smuikininku 
Jurgiu Dvarionu. Jis pasirodė, 
kaip aukšto kalibro, rafinuoto 
skonio virtuozas, su švelniu, bet 
skambiu tonu. puikia technika ir 
stilinga frazuote. Tos ypatybės ] 
išryškėjo jau baroko laikotar
pio Tartini sonatoje, atliktoje, for-

J tepijonu; palydint, su pilnu įsi
jautimu i to laikotarpio dvasią, 
įdėmiai buvo išklausytas antra
sis numeris: vieton belgo E. 
Ysaye (1858—1931) sonatos 
smuikui solo, Jurgis Dvarionas, 

V l.ADAS JAKU SĖS AS 
la, su per gausiu "forte" i r per 
retu "piano", ypač dinaa^nių 
pakilimų pradžioje. Lai 

p 

tinga, subrendusi pianistė su pla
čiais technikiniais resursais; ta
čiau su taip pat neabejotinu, nė

ra išimc:ų. r*o 
(dėl minėti; priežasčių.) pojajktų 
išdidžiai tragiško Chppino 
polonezo Fis . > mi-

senoje praeityje Rytų Europoje j nor) ir poetmgai dramatžkos 
galiojusiu ' 'romantiniu" stilium, j baladės G. rrrrn" -A.- rtš tikra 
su plačiu "ištisinio", nors ir kei
čiamo pedalo vartojimu, su gra
žiu, dainuojančiu tonu, kuris: 
tačiau gal per daug visur vieno- i 
dai "dainuoja"; ir, ko ypač gai-1 

poezija, su puikiais "piano mo
mentais atliktas Chcpino "Nok
tiurnas" Des Dur (D. flat Major) 
Pirmos dalies užbaigai išgir-

(Xuke l t a į3ps l . ) 

skyrių nariai yra daktarai. Apie 
pusė narių dėsto ar dėstė univer
sitetuose ar kolegijose. Turime 
du garbės narius: prel. Pr. Jurą, 
išrinktą 1964 metais, ir emeritą 
profesorių dr. Alfredą Senną, iš
rinktą 1975 metais. Nuo įsikūri
mo, instituto pirmininkai buvo 
daktarai: P. Jonikas 1954-63. J. 
Balys 1963—67, A. Plateris 1967 
—69, V. Maciūnas 1969—72. 

— Kaip žiūrite į Lituanistikos 
instituto ateitį? Ar ji nėra bevil
tiška, kai akademiku lituanistų 
ir akademinio dėmesio lituanis
tikai jaunojoje kartoje ir su žibu
riu surasti nelengva? 

vertingų narių. Išeivijoje dirbda
mi glaudžiau su kitataučiais, ga
lėtume pasiekti savo mokslo dar
bais platesnę pasaulio visuome
nę, sumažinti priešiškos infor
macijos poveikį, įsigyti daugiau 
draugų. 

Visuomenei reikalaujant iš Li
tuanistikos instituto daugiau re
gimos veiklos, reikia suprasti, kad 
institutas nėra įstaiga, neturi nė 
vieno apmokamo tarnautojo ar 
reikalų vedėjo. Iš tikrųjų esame 
individų draugija, ir kas padaro- •. 
ma, tai vis savanoriškai, dau
giausia asmeniška iniciatyva. 
Tur būt. ne kitaip bus ir ateityje. 
Tie LI nariai, kurie nori ir gali 

— Tokiam pesimizmui nematau \ skirti dalį savo laiko visuomeniš-

Tel. PR 8-3229 
DR. ANNA BALIUNAS 

2858 West 68rd Street 
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija ir motern ligos 

i.iii M.iit:ii»- Chirurgija 
6449 So. Pulaski Road (Crawford: 

TeL ofiso ir buto Olympic 24159 
DR. P. KISIELIUS f 

GYDYTOJAS IR CHTRURCJ^S 
1443 So. 50th Ave., 

Kasdien >-3 vai. ir 6-8 vat.-^Bak. 
lšskyius trečiadienius. * 

Šeštadieniais 12 ir 4 vai. popiet. 

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti 874-8012 

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

vtarąuette Mediral Center 
6132 So. Kedzie Ave, 

Vai.: pirmad., antrad. ir ketvtrtad 
6 iki 7:30 vai. vakaro. 

Šeštad. nuo 1 iki 3 va i 
Pagal susitarimą 

Offisn telef. WA 5-2670 
K- ,i.i teL tt'Albrook 5-3048 

norėdamas pademonstruoti jau- j Med^cal "itaflding) TeL LtJ 5-6446 
nųjų vilniečių kompozitorių kū
rybą, atliko specialiai jam para
šytą ir dedikuotą Felikso Andre
jevo, jau per karą Kaune iškilu
sio operetinio tenoro Rostislavo 
Andrejevo sūnaus smuiko solo 
sonatą. Reikia pripažinti, kad 
pats veikalas ir jo atlikimas tik
rai sudomino ir užimponavo. So
natoje meistriškai išnaudoti visi 
smuiko galimumai: įvairios tech- , T e L ^ ^ ^ ^ ^ ^ M M S S S • 
niKinės priemones, viso<enopi į PFTER T BRAZIS 
garso išgavimo atspalviai, o ta ip! U l u r f i l L H I • DnA&id 
ir smuikui ypač sunkiai įvykdo- Į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

pagrindo. Turime potencialą 
papildyti institutą naujais na
riais, nes jau žinome bent 
dešimtį gerų mokslinių kvalifi
kacijų vidurinės kartos kandida
tų. Numatome naujus narių rin
kimus šiais metais. Tiesa, sunku 
rasti naujų kalbininkų, Lietuvos 
istorikų, bet yra literatų, psicho
logų, sociologų, menotyrininkų. 
Atrasim jų ir daugiau kaip de
šimtį. 

Šiuo metu apie trečdalis insti
tuto narių yra pensininkų am
žiaus, bet jie daugiausia tebėra 
darbingi. Ne vienas iš jų pra
lenkia jaunesniuosius. Apie ket
virtadalis narių yra jaunesni 
kaip 50 metų. Tai jau neblogas 
pagrindas dar kokiai dvidešim
čiai metų. 

Instituto statutas ir ligšiolinė 
praktika neapriboja narių tik lie
tuviais. Turime penkis kitatau
čius narius. pasižymėjusius 
mokslininkus, davusius svarbių 
įnašų lituanistikai ir aktyviai be
sireiškiančius. Kitataučių baltis
tų, o kartu ir lituanistų plates
niąją prasme, yra daugiau Amef-
ristoje ir Vakarų Europoje. Ir iš 
ji? mūsų institutas gali susilaukti 

ko pobūdžio lituanistiniam dar
bui, jau yra tiek užimti, kad dau
giau reikalauti negalima. "Drau
go" kultūriniame priede sausio 

mas polifoninis elementas. Visa 
tai autoriaus suvesta į logiškos 
minties, sakytume, kiek moder
nizuoto barokinio stiliaus ketu
rių dalių sonatą. Visi minėti sun
kumai buvo be jokios įtampos 
nugalėti jaunojo virtuozo, įgali
nant jį koncentruotis į veikalo 
minties vystymą ir turini. 

Toliau sekė "Keturios pjesės" 

2434 West 7lst Street 
Vai. pirm. ketv. 1 . Iki 6 popiet 

antrad.. penkta. 1-5, tre£. ir SeSt. tik 
susitarus. 

TeL RElianoe 5-1811 
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas)^ 
3925 West 59th Street 

Vai. pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-8 
vai. vak. šeštad. 12-2 vai. popiet o 
trečiadieniais uždaryta. 

DR. lR lŪiATuRAi~ 
GYDYTOJA IR CHLRURGfi 
KtDIKlV IR VAIKŲ UGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL Bl'ILDO'G 

7156 South Westeni Avenne 
Valandos: Kasdien nuo 10 vai. ryto 
Iki 1 vai. popiet. 

Offiso telef. KF 7 - l l l » 
Rezki. U?let. :i:;»-2»l». 

Ofiso HE 4-1818. Rez. P R 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave., kampas) 
Vai.: pirmad., antrad.. ketvirt. ir 

pemkt. Nuo 3 iki 7 vai. p. p. 
Tik susitarus 

24 dienos laidoje buvo a t spaus-1 B a l i o Dvariono. Kaip žinoma, 
dinta LI pranešimas, sk i - l š i o paskutiniojo plati kompozici-
riamas nariams, nors tatai ir|n<" karjera prasidėjo staigiai, kai 
nebuvo pažvmėta. IŠ tu praneši-! 1 9 4 8 J° koncertas smuikui su or-
mų matvti. kas buvo dirbama | k e s t r u laimėjo vadinamą visasą-
nuo praėjusio rugsėjo mėnesio, j Junš in<? premiją. Momentas bu-
Be daugybės atspausdintų raštų, j™ ^da yP a č . * * • • * ,tuo> kad t i k 
redaguojamų leidinių, viešų pa-

I>r. Ant. Rudoko kabinetą perSmS TeL 778-6565 

DR. EDMUHD E. CIARA D R i Y|DAS J. HEMICKAS 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Street 
TEL. GR 6-2400 

Vai. pagal susitarimą: pirmad. ir 
ketv. 1—4 ir 7—9: antrad. ir penk
tad. 10—4. šeštad. 10-3 vai. 

ŠIRDIES IR VIDAUS LIGOS 
2454 West 71st Street 

Valandos pagal susitarimą 

skaitų, dar galima pridėti, kad 
Lietuvių muzikologijos archyvo, 
Pasaulio lietuvių archyvo ir Bal-
zeko kultūros muziejaus direkto
riai yra Lituanistikos instituto 
nariai. Belieka palinkėti ištver
mės ir geros sveikatos tiems dar
bais apsikrovusiems mokslo ir 
kultūros veikėjams. 

— Ko labiausiai Lituanistikos 
institutas iš lietuviškosios visuo
menės pageidautų šiuose sukak
tuviniuose metuose. 

— Teisingo supratimo, kad insti
tutas nėra dar viena visuomeni
nė organizacija kolektyviniam 
darbui dirbti, o mokslininkų 

(Nukelta I 4 pusl.~) 

* 

-

J 
* 

Lituanistikos instituto pirmininkas <lr. Jurgis Gimbutas kalba IV-tame Instituto suvažiavimo 1973 metais. 
Sėdi buvę pirmininkai daktarai Petras Jonikas ir Vincas Maciūnas. Naotr. A Galbinsko 

ką leningradiečio Ždanovo bu 
vo pradėtas pakartotinas ra
dikalus meno "varymas" n u o ! 
"vakarietiško formalizmo" įta
kų. Daugelis žymių kom
pozitorių susilaikė nuo daly
vavimo bet kur. Balio Dvariono 
veikalas savo santūriu, melodin
gu stilium ir įdomiai pavartoto
mis lietuviškų sutartinių melodi
jomis kažkaip iškart atatiko mo
mento reikalavimus. Ir ne tik tai, 
iš tikrųjų tai buvo pavykęs, mu
zikiniai ir techniškai savyje už
baigtas darbas. Šis laimėjimas ta
da pravėrė Baliui Dvarionui ne 
tik vartus į išorinę karjerą, bet 
lyg ir atidarė nelauktus viduji
nio įkvėpimo šaltinius. Tolimes
ni B. Dvariono veikalai: anks
čiau A. Dvarionaitės atlikti "Žie
mos eskizai" fortepijonui, prieš 
savaitę D. Pomerancaitės pagro
ta "Elegija'" smuikui su fortepi
jonu ir šiame koncerte girdėtos 
"Keturios pjesės'' rodo nuoširdų, 
lietuviškai nuspalvintą melodin
gumą ir kūrybinį polėkį žymiai 
aukštesnį, negu galima buvo ti
kėtis, turint minty ankstybes-
nius ,girdėtus B. Dvariono kūry
binius bandymus. Dabar atliktos 
"Keturios pjesės" yra sukurtos į-
vairiais laikotarpiais, bet Jurgio 

j Dvariono parinktos ir sudėtos 
'vartų, sudarant lyg planin-

; gą. kontrastuojančiai vieningą 
i bei spalvingą visumą. Veikaliu-
! kai buvo giliu įsijau'.imu jauno 
virtuozo atlikti, pianistei Aldo
nai Dvarionaitei vykusiai persi
orientavus iš solistės į švelniai 
darnią akompaniatorę. 

Pirmoje koncerto dalyje pia
nistė A. Dvarionaitė atliko sun
kią Chopino-Liszto programą. Ji 
yra neabejotinai temperamen-

Ofs. teL 735-4477; Rez. PR 8-6960 
DR. L DECKYS 

GVBYTOIA IR CHTRrRGfi 
Specialybė — Nervu ir 

Emocines ligos 
CRAVTFORD MRDICAL BUILDING 

6449 So, PoUski Road 
Valandos pagal susitarimą 

Rerid. tel GI 8-6873 
DR. W. M. EISIN-EISINAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LJGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6132 So. Kedzie Ave,, WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne

atsiliepia, skambinti: HI 2-0001. 

Telef. — 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIŲ LIGOS — CHIRURGIJA 

Ofisai: 
111 XO. WABASH AVE. 

4200 XO. CENTRAL AVE. 
Valandos pagal smsitarimą 

TeL — BE 3-5893 
DR, A. B. GLEVECKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė Akių Ligos 
3907 West lOSrd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLEČKAS 
OPTOMETRISTAS 
(Kalba lietuviškai) 

2618 W. 71st St. _ TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"conttact lenses" 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
265b W. 63rd Street 

VaL antrad. nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare 

Ofiso teL 776-2880; rez. 448-5545 

Ofiso teW. PR 8-2220 
DR. JANINA JACEVIČIUS 

J O K S A 
V A I K Ų L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Pirmad. antrad.. ketvtrtad.. ir penkt 
nuo 12 iki * vai. ir nuo o iki 8 vai. 
vak., šeStad. nuo 1 iki 4 vai. 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adresas: 4255 W. 63rd St. 
Ofiso telef. RE 5-4410 

Rezidencijos telef. GR B-0617 
Valandos: pirmad., antrad.. ketvtrtad. 

iki 3 vai. popiet. ir penktad. nuo 

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 West 63rd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. V. JUČAS 
4S9-4411 — LO 1-4605 
jei neasfliepta 3«1-1070 

.ODOS LIGOS — CHIRURGIJA 
Ofisai: 1002 N". Western Ave. 

5214 N. Western Ave. 
Valandos pagal susitarimą 

Visi telefonai 652-1381 

DR. F. Y. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Coort, Oc^rn 
Vai.: kasdien 10-12 ir 4-7. Tr*či»<J. 
ir Sefttad. tik susitarus. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos 
ofisą- ir rez. 2«.>2 W 5Wh St. 

TeL PRospect 8-1223. 
Of»w> vai.: Pirm., antr. t re t Ir 

penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeStad. 2-4 vai. popiet ir kitu 
laiku pasui susitarimą. 
Oftso tH HE 4-212S. narna GI 8-«l»5 

DR. V. TUMASONIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

Vald.: pirm., antrad.. ketv. Ir penktad 
2-5 ir 8-7 — IŠ anksto susitarus. 

TeL ofiso PR 6-6446 
DR. F. C. WINSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3107 West 71st Street 

Valandos: 1-6 vai. popiet 
TreČ. ir «e$ad. pagal susitarimą. 

Ofiso tel. 586-31 f56: namu 6S6-4850 

DR. PETRAS ŽLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6234 S. NaiTagansett Ave, 
| Vai.: pirm., antr., ketv, 3-5 Ir 6-8, 
p»nktP<1. 2-5. .šeStad. pagal susitarimą 

Perskaitę "Draugą", duokite jį kitiems. 
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Kalbininkas lituanistas Jonas Kruopas 
Praeitųjų metų gale netekome 

dviejų mūsų senosios kartos lie
tuvių kalbos specialistų moksli 
n inku : tremtyje prof. Prano 
Skardžiaus, apie kurį buvo mū
sų periodinėje spaudoje plačiau 
rašyta, ir pačioje Lietuvoje do
cento Jono Kruopo, apie kurį tik 
t rumpa žinutė šia proga mūsų 
spaudoje čia tepasirodė. 

J. Kruopas, kaip pranešė Lie
tuvos spauda, staiga mirė 1975 
m. spalio 17 d., eidamas 68-tuo-
sius metus. Kelerius pastaruosius 
metus sirguliavo širdies liga. Mi
rė, grįžęs iš ligoninės, plaučių 
uždegimu. Palaidotas Vilniaus 
Rasų kapinėse. Paliko žmoną 
Eleną (Šikšnytę, pedagogo ir buv. 
ilgamečio Vilniaus Vytauto Di
džiojo Gimnazijos direktoriaus 
Marcelino Šikšnio dukterį) ir 
dukrą studentę Laimutę. 

Jonas Kruopas gimė 1908 m. 
bal . 23 d., Šakalinės k., Gaurės 
vis. (dabartiniame Tauragės ra
jone) . Vidurinį mokslą ėjo Tau
ragės Vidurinėje Mokykloje ir te
nykštėje Mokytojų Seminarijoje. 
1928 (?) m. rudenį stojo į Lie
tuvos Universitetą Kaune, kur 

P. JONIKAS 

darbą, J. Kruopas rūpinosi, kad 
ta kalba būtų graži, taisyklinga 
ir tobula plataus įvairiopo kultū
rinio gyvenimo sritims reikšti. 

J. Kruopas bene jau ir studen
tavimo metais teoriniame kalbi
niame darbe buvo daugiau palin
kęs į leksikos (žodyninės kalbos 
sudėties) sritį. 

Baigęs universitetą, mokyto
jaudamas iš pradžių, prieškario 
metais, J. Kruopas palyginti ma
ža tesirodė kalbiniais raštais, iš
skyrus vieną antrą norminamo
jo pobūdžio straipsnį "Gimtojo
je Kalboje". Jo polinkis į žodyni-
nę sri:į gausesniais raštais ėmė 
reikštis po pastarojo karo, nors 
tada jis ir turėjo daug mokomo
jo bei administracinio pobūdžio 
darbų. Ir jo disertacija filologi
jos kandidato laipsniui yra iš se
novinės lietuvių kalbos žodyninės 
srities — "M. Petkevičiaus raš
tų leksika" (1952). 

Be šio veikalo, J. Kruopas pa-

kalbos reikalams skirto vienato-
mio "Dabartinės lietuvių kalbos 
žodyno", kurio I leidimas išėjo 
Vilniuje 1954m., o antrasis, pa
taisytas ir papildytas. 1972 m. 
Jam vadovaujant, lietuvių kalbos 
žodyno kartoteka išaugo iki pus
ketvirto milijono kortelių (kurių 
vienam žodžiui ar vienai jo for
mai, žinoma, gali būti po kelias 
ar keliolika, kartais net žymiai 
daugiau, su frazeologiniais pa
vyzdžiais). 

J. Kruopas yra ir 1957 m. iš
leistos "Pirmosios lietuvių kalbos 
gramatikos" atsakomasis redak
torius. T a i svarbus leidinys, ku- j 
riame fotografiniu būdu pakar
tota 1653-54 m. Danieliaus Klei
no lotyniškoji ir vokiškoji lietu
vių kalbos gramatika su jųdvie
jų vertimais į lietuvių kalbą ir 
komentarais. Leidinio vyriausiais 
redaktoriais pasirašė prof. J. Bal
čikonis ir B. Larinas, o redak
torium — J. KabeV.ca. Trumpą 
laiką prieš pastarąjį karą J. Kruo
pas buvo mokslą einančios jau
nuomenės laikraščio "Aušrinės" 
redaktorius. 

TOMAS VENCLOVA 
EILĖRAŠTIS APIE ŽUVUSį 

po anglim, po sniegu; ir leidžiama netgi dairytis, 
tarsi vabzdžio sparnai — po anglim, po sniegu, po žeme; 
aptvėrimų svarstyklės, ir juodos atodrėkio plytos, 
ir įmirkusių rąstų būry keturkampė žiema; 

taip sudygę laiškai savo tolstantį lauką pasiekia, 
jų balti adresai, stikluose suartėja grūdai. 
aš pasieks-iu save, aš pasėtas, man laikas ilsėtis, 
pc kanalais ir varpinėm burną pripildo kreida; 

taip svyruoja platybė, apėmusi dešimčia pirštų 
savo galvas, ir augalas ją pasitinka laiku 
po ribotu dangum, o šaltiniuose balta ir tiršta 
įšalusių karčių, kanopų, laivų; 

taip išmokstam surasti bityną ir parako medų, 
paliesti veidą ir metų nenutylėt, 
ir atverti kirviu pajuodavusį ledą, 
po kuriuo atsimerkia ir auga žuvis ir želė 

• 

ANTIGONĖ 

Viskas būna ilgai, lyg dulkėto vandens panoramos, 
Išardyti stogai ir išnykusio priemiesčio namas, 
Kur net r^asarą šaltis apsunkina slenkstį, ir blyksi 
Kelios nuostabios valtys, lig pusės nugrimzdę į Stiksą. 

Labas vakaras tau. Pasirinkusiam niekas nekeista. 
Kol tavęs nematau, tu vis iiek negali pasikeisti — 
Kol bevaisė migla nuo akių atitolina slcardą, 
O dvylypė tyla apgyvendina svetimą vardą. 

Kur po kojų giliai susitinka ir aidi vagonai, 
Kur juoduoja stiklai ir baltuoja spygliai, Antigone, 
Švyti svarios lagūnos, ir sienos laivyno nesaugo-. 
Kur dabar tavo kūnas — be sielos, be dvynio, be draugo? 

Tarp žibintų garų, panardintų į sąnašų tvaiką, 
Po karų ir gaisrų, po sėkmingai prasunkusio laiko 
Amžinai gyveni, atsisakiusi sapne ir alkio. 
Ir ilgam išeini, ir sužvangini nesančią velkę. 

Taip kartojas būtis, ir šešėliai tavęs nebemato, 
Taip tuščia atmintis pamažu atsilieka nuo datų, 
Atsilieka lietus, išblaškydamas dūynus ir miegą, 
Ir pas miesto vartus du sargybiniai sfo-ri ant bėgių. 

EILĖRAŠTIS APIE ARCHITEKTŪRĄ 

čia visos dienos tokios ištikimos 
ir visos tokios lengvos, drauge mano, 
lyg varpinių ir bokštų aukštumos, 
kurių dugne sutemstant laukiama; 
tai pasakyk, kuriom gi priemonėm 
prieš versmę, priemolyje rastąją, 
meteoritų kalyklos prieangį, 
salų ir sąsiaurių dinastiją f 

o štai ir mes, nuskynę tyruose 
ne mums augintą sedrų obuolį, 
pasidaliję šlovę mirusių, 
lyg didelę laimingą drobę, 
paskelbę laisvės moratoriumą, 
išmokę pasakoti vėtroje 
dangaus negyvėlių istoriją, 
prisikėlimo geometriją; 

ir tai pradžia, ir putos valtyje 
už rūkstančio raudono pylimo 
(bulvarai, burlaiviai ir Baltija 
giliai atsikvepia ir priima) — 
nors miestų akmenys suveržtų mus, 
naujais vardais ilgam įvardi jom 
vilnis, viduramžius, viduržemius, 
žiemas ir paukščių pilną vandenį; 

ir tai tėvynė: ginkis puolamas; 
jos gotikinės durys praviros, 
ir taip arti beorės tolumos, 
ir dangūs lyg bedūmis parakas 

{Iš "Kalbos ženklo") 

Humanitarinių Mokslų Fafaritete Į <** ** 1!m*^a^ s t a ^ s n i ų ha 

Antanas Rūkas Dariaus Lapinsko 
_ • sceninėje mozaikoje 

pagrindine šaka studijavo lietu
vių kalbą, o šalutinėmis, kaip ir 
daugelis lituanistų, turėdamas 
prieš akis mokytojo darbą aukš
tesniosiose mokyklose, pasirinko 
lietuvių literatūrą ir pedagogiką. 
Universitetą tebaigė 1937 m., nes 
studijuodamas turėjo pragyveni
mui uždarbiauti. 

Baigęs mokslą, iš pradžių mo
kytojavo Kauno gimnazijose. Be
ne 1938 m. pradėjo dėstyti lie
tuvių kalbą Pedagoginiame Ins
t i tute Klaipėdoje, o vėliau Vil
niuje (kur. Lietuvai netekus Klai 
pėdos, šis institutas persikėlė, 
iprieš tai trumpai sustojęs Pane
vėžyje) ir pagaliau Vilniaus uni
versitete (čia nuo 1948 m. do
cento titulu)- Po pastarojo ka
ro J. Kruopas kurį laiką buvo 
šių aukštųjų mokyklų lietuvių 
kalbos katedrų vedėjas. Jo vado
vaujamas nevienas studentas yra 
parašęs ir apgynęs savo diserta
ciją. 

\ u o 1946 m. J. Kruopas bu
vo kartu ir Lietuvių Kalbos ir 
Literatūros Instituto bendradar
bis. 1955-64 m. laikotarpiu jis 
buvo to instituto direktoriaus pa
vaduotojas mokslo reikalams. 
Kurį laiką vadovavo instituto 
kalbos sektoriams, o nuo 1961 m. 
iki mirties buvo žodynų sekto
riaus vedėjas. Nuo 1952 m. J. 
Kruopas buvo kartu ir instituto 
Terminologijos Komisijos pirmi
ninkas. 

Dirbdamas norminamąjį lietu
vių bendrinės kalbos kultūros 

trumpesnių studijų, kuriose taip 
pat nagrinėjo XVI-XIX a. mūsų 
rastų leksiką. 

Minint 400 metų nuo pirmo
sios žinomos lietuviškos knygos, 
Mažvydo katekizmo (1547), pa
sirodymo, paskelbė studijėlę apie 
Mažvydo raštų žodyninės slavy-
bes (1947 m. išsp. 'Senojoje lie
tuviškoje knygoje", kurio* jis bu
vo ir viena* redaktorių). Kiti 
leksikiniai jo studijiniai straips
niai, išspausdinti Lietuvos Moks-Į 
lų Akademijos leidiniuose, skirti; 
pirmiausia rankraščiais 

Vertingi yra ir J. Kruopo kal
biniai komentarai "Lietuvių kal
bos istorijos chrestomatijoje" 
(1957). Čia jis apibūdina įvairių 
laikotarpių senovinių lietuviškų
jų raštų kalbą bei rašybą. 

J. Kruopas 1955 m. išleido ne
didelį veikalėlį didžiajam mūsų 
kalbininkui pagerb'i. vardu 
"Kalbininkas Kazimieras Būga" 
(kartu su J. Būtėnu). 

Be to. J. Kruopas dirbo ir for
maliu patarėju lietuvių kalbos 

įKusių j mokslo reikalams. Buvo vienas 
lietuvių bendrinei lietuvių kalbos žodynų nagrinė- j , - . . . . . . . , , . .„. i nuolatinių 

limui — Mikaloiaus AKelaicio, , . . . . . . .... ,, „ , _ st^or,^ r»o,,--^.^ c--w,™~ Crr, Kalbai skinamo Kalbos Kultu tvimano įJauisanto. Y<mano o r o - ' 

Laimingu sutapimu š.m. vasa
rio 1 d. Marijos aukštesniosios 
mokyklos auditorijoje Aušros ir 
Jono Jurašų susitikimo su lietu
viškąja Chicagos visuomene pro
ga sušvytėjo neeilinis sceninis 
žaismas. Prieš aštuonerius me
tus mus palikęs rašytojas, poetas, 
dramaturgas u aktorius Antanas 
Rūkas prabilo į mus naujomis, 
gaiviomis varsomis. Iš paprasto 
žmogaus buities kilęs, jo bui
tį pamilęs ir apie tą buitį bylojęs 
"Mano tautos istorijos" autorius 
savo poetiniais posmais prabilo į 
žiūrovų širdis lietuvio varguolio 
Šiluma ir prakaitu alsuojančio 
artojo paprastumu. Poetinio lai
ko šyde visa tai praskambėjo Da 
riaus Lapinsko sceninėje mozaiko-

ALGIMANTAS DIKIMS 

tenytės, Jono Kelečiaus išraiško
je, jaunųjų talkininkų Danos Ka-
ružaitės, Ramintos Pemkutės, 
Audra Aleknaitė, Rūtos Rasuty-
tės. Aro Rimavičiaus ir Mirgos 
Rimavičiūtės ratelyje, Danos Pet-
kūnaitės apšvietimo žaisme ir 
Vandos Aleksienės scenos tech
nikinėje priežiūroje. 

Kukliomis, bet išradingomis 
priemonėmis žiūrovų vaizduotė
je atsivėrė žalieji ežerai, šilai ir 
kloniai, prabilo tautos galiūnai, 
praūžė karai, baudžiavos, sukili
mai, nuaidėjo vargdienio aima
na, pražygiavo sermėgėti sava-

je, Stasės Kielaitės, Laimos Ras- | noriai, vėl kėlės Lietuva. 

Daugialypiu talentu apdova
notas Darius Lapinskas sumaniai 
ir išradingai panaudojo šviesų 
bei garsų efektus savo mozaiki
niam piešimui: drobių plokštėse 
švystelėjo karalių, kunigaikščių 
siluetai, pražygiavo tautos sū
nūs — savanoriai. Grobuoniš
kas gaisro pašvaistėje voratink
lis — priespauda, okupacijų sim
bolis, klaiki žiaurių persekiojimų 
auka — pakaruoklis. Darnios tri
jų aktorių vaizdinės kompozici
jos ir... finalinė scena — trijulės 
susiliejimas: žmogiškas, drauge 
toks paprastas, trapus. Išlikti, gy
venti, būti... 

Drauge su ilgesiu, sunkiu ir 
slegiamu, 

drauge su išgąsčiu kritimo, 

so, Lauryno Ivinskio, Ambrazie
jaus Kašarausko. Juozapo Mi
liausko it kt. ž«xiynų bandy
mams. Tu'p pat jis tyrė ir Mi
kalojaus Daukšos katekizmo 
(1596) žodyninius paralelizmus. 

J. Kruopas ne tik nagrinėjo 
senovinę lietuviškų raštų leksiką. 
bet ir svariai prisidėjo prie šian
dieninio lietuvių kalbos žo.-Jzių 
turto registravimo bei aprašymo. 
Didelis jo įnašas atiduotas aka
deminiam "Lietuvių kalbos žody
nui", kurj redaguoja redakcinė 
komisija. J. Kruopas įėjo į to žo
dyno III-V (1956-59) tomų re
dakcinę komisiją eiliniu nariu, o 
nuo VI (1962) iki VIII (1970) 
tomų buvo atsakomasis šių to
mų redaktorius, IX (1973) to
me — jau vyriausias redaktorius. 
J. Kruopas taip pat buvo atsa-

ros žurnalo konsultantų, o taip 
pat vienas Mažosios Lietuviškos 
Tarybinės Enciklopedijos redak
torių konsultantų. Dalyvavo' 
mokslinių tyrinėjimų koordinavi
mo tarybose. Kaip Terminologi
jos Komisijos pirmininkui, jam 
teko peržiūrėti daugelį pokario 
metais išėjusių specialių lietuviš
kų terminologinių žodynų ir pa
dėti nustatyri jų tinkamumą var
tosenai. 

Jonas Kruopas buvo tyli. ma
loni ir draugiška asmenybė. Sa
vu nofa lo meni draugams, mo
kiniams bei studentams ir savo 
mokslo kolegoms paliko atmini
mą jautraus, nuoširdaus žmo
gaus, kuris kiek galėdamas su 
pasiaukojimu dirbo kalbos moks-

kankina rūpestis nebenumal
domas: 

tiek daug erdvės žvaigždynuo
se 

ir taip mažai beliko vietos 
žmogui žemėje. 

Kol dar gimsta panašios mo
zaikos, per anksti būtų kalbėti a-
pie mūsų sceninių pastangų pa
kasynas. 

DVARIONŲ 
KONCERTAS 
CHICAGOJE 
(Atkelta iš 2 pusi.) 

dome Aldonos Dvarionaitės as
menybei, atrodo, ypač tinka
mą kūrinį: Liszto vadinamą 
"Dantės Sonatą" (Aprės une 
leeture du Dante) , kur ilgame, 
fanatastiškame veikale vaizduo
jami Dantės sapnuoti pragaro ir 
dangaus vaizdai. Čia būta ir de
moniškumo ir gražaus "piano". 

Pedalizacijos klausimui nebū
tinai reikšminga geografija. Uk
rainos vargonininko sūnus, Ode
soje augęs ir pas tą patį prof. 
N'euhaus'ą Maskvoje tobulinęsis 
pasaulinio garso sovietų pianis
tas Sviatoslav Richter pasižymi 
kaip tik pavyzdingu pedalizacijos 
aiškumu ir taupumu. Savo da
bartiniame pavidale Aldona 
Dvarionaitė yra įspūdinga ir ra
finuota koncertinė pianistė; mi
nėtų dinaminių slystelėjimų ne
sunkiai įvykdomas pašalinimas 
vis dėlto pakeltų jos bendrą sor 
listinį spalvingumą. 

Abu solistai buvo šiltai priimti 
Bcverly Art Center salėje, Chi-
cagoje, š.m. sausio 31 d. susirin
kusios publikos. Tik aukšto lygi 3 
koncertas būtų buvęs vertas žy
miai didesnio klausytojų kiekio. 

komasis redaktorius ir bendrinės1 lo bei kalbos kultūros darbą. 

B. SRUOGAI BŪTU 
80 METŲ 

Vasario 2 d. — prof. Balio 
Sruogos gimtadienis. Tą d'eną 
šis didis mūsų poetas, dramatur
gas būtų sulaukęs 80 metų. jeigu 
Štuthofo lageris ir okupacijos 

K Jurašu susitikimo su čikagieciais. Cia jie tarpt aktorių, susitikimo programoj Marijos aukšt. mokyklos auditorijoj priespauda jo jėgų nebūtų iščhll-
Inscenizavusiu Antano Rūko knygos "Mano tautos istorija' poetiškuosius puslapius. Sto\i iš kairės j dešine: past^n- ^ Kaip Žinome jis yra miręs 
mo režisierius ir muzikinio apipavidalinimo vadovas Darius Lapinskas, Aušra Marija Jurašienė, Stasė Kielaitė. -tqA7 m <malio 16 d teturMa.-
Jonas Jurašas. Laima Rastenytė ir Jonas Kelelius. Priekyje pastatymo talkininkai, taipgi scenoje groję, šoke ir vai- ^g 
dine. IS kaires j dešine: Daiva Karužaitė. Raminta Pemkutė. Audra Aleknaitė. \ras Rmavicius. Rūta Rasutyt? r m a s t , l c " m - amžiaus, bet jau 
Minta Rim*v.<iat«; Nuotr. P. Maietos palikęs didelius kūrybos lobius. 
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LITUANISTIKOS IN! 
SIDABRINĖ SUKAK' 

(Atkelta iš 2 pusi.) 

draugija, kurioje pagrindiniai 
darbai atliekami individualiai. 
Leiskite, gerbiamas redaktoriau, 
pirma apsukt: Jūsų klausimą ant
raip: ko lietuvių visuomenė pa
geidauja iš Lituanistikos institu
to? Iš patirties žinome, kad šalia 
jau suminėtų instituto darbų — 
suvažiavimų, lituanistikos veika
lų ir panašių, laikas nuo laiko 
g.iuname užsakymų sudaryti spe
cialias darbo komisijas netikėtai 
iškylantiems užda\iniams atlikti. 
Štai keli pavyzdžiai. 

1973 metų instituto suvažiavi
me gerbiama istorikė d r. V. Sruo
gienė su pagrindu kėlė reikalą 
sudaryti komisiją, kuri sektų A-
merikos ir kitų kraštų mokslinę 
literatūrą ir enciklopedijas ir 
instituto vardu reaguotų \ paste
bėtas klaidas ar tendencijas Lie
tuvos ar lietuvių atžvilgiu. Insti
tuto vadovybė neturi galios nė 
išteklių tokiai komisijai sudaryti 
ir prižiūrėti, kad ji vykdytų duo
tą uždavinį. Bet ne komisija, o 
daug instituto narių seka savo 
specialybių literatūrą, nes tai yra 
jų natūrali profesinė pareiga. Ne 
vienas iš jų parašo recenzijas 
specialiuose žurnaluose ir lietu
vių spaudoje ir pakritikuoja, kas 
reikalinga. Kiti įjungia tokią kri
tiką savo parašytose ir išleistose 
knygose bei savo paskaitose uni
versitetuose ir kitur. Tačiau toks 
darbas buvo ir bus individualus, 
pačių narių inciatyva ir atsako
mybe. 

Neseniai gavome iš JAV LB vi
suomeninių reikalų tarybos pir
mininko p. Alg. Gečio pageida
vimą, kad mūsų institutas suda
rytų komisiją tikrinti Amerikos; 
mokyklų vadovėlius ir im-! 
tusi priemonių pasitaikančioms j 
klaidoms, liečiančioms Lietuvą, 
atitaisyti. Tuoj pat buvo susiriš
ta su keliais instituto nariais, 
mėginant tokią komisiją sudary
ti. Paaiškėjo, kad mūsų nariai, 
nebūdami mokyklų (pradinių ir 
viduriniųjų) mokytojai, nesusi
duria su vadovėliais. Juos geriau 
pažįsta tokių mokyklų mokytojai. 
Juk turime lietuvių mokytojų są
jungą, tad būtų natūralu nu
kreipti šį aktualų reikalą į mokyto j 
jus. Bent du Lituanistikos institu- j 
to nariai, vienas istorikas, kitas 
literatas, sutiko patalkininkauti 
ekspertais ir parašyti savo kritiką 
apie vadovėlius, jeigu tokie kri
tikos reikalingi vadovėliai būtų 
nurodyti. Jei ir būtume pakaltinti 
išsisukinėjimu iš aktualaus ir 
svarbaus darbo, nežinotume, 
kaio galėtume geriau atlikti tokį 
darbą. VLHCO ELTA prašo ins
tituto, kad mūsų mokslininkai 
iškeltu akademiniuose sluoks
niuose okup. Lietuvos inteligentų 
kankinimo faktus. Gautieji spe
cialūs ELTOS biuleteniai anglų 
kalba instituto prezidiumo iš
siuntinėti 24-iems instituto na
riams —profesoriams su atitin
kamu pageidavimu. Kaip pasi
seks uždavinį atlikti, vėl priklau
sys nuo tų narių noro ir turimų 
galimybių. Instituto, kaip kolek
tyvo, darbą apsunkina ir toji ap
linkybė, kad prezidiumo nariai 
gyvena plačiai pasklidę tolimuo
se miestuose: pirmininkas Bosto
ne, sekretorius Floridoje, iždinin
kas Chicagoje, kitas narys Wa-
shingtone. Vieton posėdžių turi
me pasitenkinti laiškais ir telefo
nais. Neatrodo, kad naujasis pre
zidiumas galėtų būti suburtas 
vienoje vietoje. Ir seniau Litua
nistikos institutas neturėjo spe
cialių darbo komisijų tam tik
riems uždaviniams vykdyti, iš-
tkftm savo suvažiavimams su
rengti ar savo leidiniams reda
guoti. 

Specialistų profesorių rašiniai 
n-.OKsiiniuose žurnaluose ar jų 
laškai ant oficialių universiteti
n i ! blankų efektingiau paveikia 
akademinius sluoksnius ir plačią
ją Amerikos spaudą, nei tokie 
^ a . Lituanistikos institute 
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/ardu. Nors ir oficialiai inkorpo
ruotas* mūsų institutas yra žino-
nas ne kaip didelio autoriteto 
riogline institucija, o tik kaip 
šelvių mokslininkų draugija, 
rad ir instituto pareiškimai mū-
IU oponentams atrodys, kaip sub-
ektyvi "otniku" nuomonė, s u i n - j r i 

eresuoia savo tautos reikalais. Į *^ 
^eras pavyzdys yra prof. dr. R. j £. 
vlisiūno paskelbtoji recenzija 3t-
>ie Enc. Briiannica '"Slavie Re- P* 
tiem" žurnale. Profesionaliai ir n< 

>bjektyviai parašyta, ji nuskam-1 
)ėjo Amerikos spaudoje ir efek- m 

ingai paveikė enciklopedijos re-1 J'1 

lakciją. Tiesa, tuo reikalu buvo I m 

umaniai pasidarbuota P.L.B. vi- Me 

repirmininko inž. D. Šato suda ry i r o 

os komisijos, kurioje buvo ir Li-
uanistikos instituto pirmininkas, 
>et mūsų memorandumai nebu
vo panaudoti nė "New York s l i 

Times", nė kitos didžiosios spau- Į P r 

los. I & 
I ta 

Taigi, laukiame iš lietuvių vi- į ke 
uomenės supratimo ir dėmesio | bi 
avųjų mokslininkų draugijai ir g) 
iems patiems. Jei visuomenė gau | ba 
iau lankytų lituanistų suvažia- I xe 
imus ir jų paskaitas, daugiau \ns 
>irktų jų knygas ir gausiau pre-j je, 
mmeruotų jų redaguojamus žur-Įka 
įalus, būtų didelė paskata dau-1 m 
;iau dirbti lituanistikoje ir ma
liau užsidaryti universitetų sie
lose. Kai kviečiamas Lituanisti-
tos instituto narys paskaitai lie-
uvių renginiuose, pristatant pre-
egentą publikai, reiktų visada pa-
:ymėti, kad jis yra Lituanistikos 
nstituto narys. Dažnai sumini- į ] e ] 
na paskaitininko priklausomybė j v} ( 
titataučių mokslinėms draugi- j t 0 
oms, o savasis institutas pamirš- Ujj 
amas. Pripažinkite, kad mūsų Į 
lituanistikos institutas išaugoj • 
per 25 metus ir savo atliktais I 
Jarbais įprasmino save būti litu-
mistikos mokslų reprezentantu ; 
šeivijoje. O juk buvo pesimistų, j . 
eurie netikėjo, kad tokia neprak-| 
tiška draugija, kaip tasai insti-
:utas, išsilaikys nenusibaigęs visą 
<etvirtį šimtmečio. 
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Turime dar vieną pageidavi
mą: mokslininkai, ypač lituanis-
:ai, reti paukščiai išeivijoje, ne
turėtų būti spaudžiami dirbti ki
tų draugijų valdybose adminis
tracinio ar organizacinio darbo. 
Po tarnybinių pareigų ir taip jau 
maža laiko susikaupti kūrybi
niam ir moksliniam darbui. Kny
gos, išliekamos vertės straipsniai, 
mokslinės paskaitos neparašo
mos per vieną kitą vakarą. Reikia 
netrukdomų savaitgalių, o kar
tais ir ištisų atostogų. Kiek žino
ma, koncertuojantieji solistai, 
kompozitoriai, chorvedžiai, reži
sieriai nedirba organizacijų val
dybose. Ir niekas to nereikalauja, 
nors ir pasitaiko išimčių. Tokios Į p 
privilegijos yra verti ir lietuviai 
mokslininkai, atiduodą savo 
duoklę visuomenei kūrybiniais 
darbais. Jei solistams paprastai 
užmokama už jų koncertus, tai 
paskaitininkams dažniausiai ne
atlyginamos nė kelionių išlaidos, 
nebeminint paties darbo. Bet dėl 
to mūsų lituanistai neatsisako nė 
paskaitų, nė bendradarbiavimo j k: 
lietuvių spaudoje, o dažnas atlie- Į n 
ka reikalingas pareigas visuome- b 
ninėse organizacijose. n 

Ačiū Jums, mielas redaktoriau,!, 
už Jūsų kultūrinio priedo visada I. 
atviras skiltis Lituanistikos insti
tutui. Dėkoju Lietuvių fondui, ./ 
Lietuvių Bendruomenės valdybai J ^ 
ir Kultūros tarybai už didelę pa- j n 

ramą mūsų institutui, be kurios o 
mūsų darbai nebūtų galėję pa- i 
siekti lietuvių šviesuomenės da- " 
bar ir ateityje. . 
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MIRf: NOBFTJO LAI*KEATAS 

Nobelio premiją laimėjęs fizi- • 
kas VVemer Heisenberg mirė va- Į į 
sario 1 d. Miunchene, sulaukęs t 
74 m. amžiaus. J o tyrimai y ra į 
padėję išvystyti atominę bombą. 2 

DRAUGAS — MOH 

• Į LAErVg, 1975 m. gruo-• 
>\o mėn., Mr. 65(102). Žurnn-

leidžia Lietuvių Fronto Bičiu-
tris kartus per metus. Sį nu-

erį redagavo: Alė Rūta-Arbie-
B, Bernardas Brazdžionis ir 
lozas Kojelis. Metinė prenume-
t.i JAV ir Kanadoje - 7 dol., 
tur - 5 dol. Korespondenciją 
Iresuoti: "f Laisvę", 341 High-
nd Blvd. Brooklyn, New York. 
enumeratą siųsti: Aleksas Kul-
,s, 7034 Harttrest Drive. Ran-
io Palos Verdes, Calif. 90724. 
s naujasis numeris yra žymiai 
ididintas (176 psl.) ir jo kai-
i 5 dol. 

Visa korpusine savo dalimi 
lujasis numeris yra skirtas prof. 
ozui Brazaičiui, mirusiam 1974 
. lapkričio 28 d. Redakcijos ir 
idėjų vedamajame gražiai pa-
doma ryški pirmųjų kultūri-
nkų ir Juozo Brazaičio para-
lė. Vedamojo pradžioje skai-
me: "Dažnai stebimės pirmai-
iis mūsų kultūrininkais, ypač į dys ge 
iešaušrio, Aušros' ir poaušrio ! ties pa 
įdynėje — kokiais keleriopais Apž 
lentais jie yra buvę, kokiose dar H 
leriopose srityse reiškęsi". Toks tizmas 
tvęs ir šių laikų prof. Juozas keliam 
•azaitis. Todėl ir vedamoje pa iėtų \ 
igoje rašoma: "Juozas Ambra-
vičius-Brazaitis įrodė, kad vie-
įme turtingos dvasios asmeny-

gyvenimui ir tėvynei pareika
lavus, turtingai gali reikštis 
okytojas ir mokslininkas, žur - inė įtai 
ilistas ir visuomenininkas, poli- tų šv 
tas ir valstybininkas, rezisten- VH-to 
os kovotojas ir vadas". Po ve- j nutari 
damojo prasmingai puslapiai • mo sp 
irti paties Brazaičio raštui '•• forniei 
-aisvės veikėjų tipai". Anot re-; dljų sa 
kcijos prierašo, skaitytojas Į t inink 
ngvai galės pastebėti, kad prieš j aptari; 
muolika metų Brazaičio skelb- į '"Sukil 
s mintys tebėra aktualios ir 

Vytaul 

los be 
nęs gi 
vienu 

ziur"; s 
su Vi 
prieš a 
ruome 
mas: 

numui 
komur 
Lietuv 
vedam 
tyje" 
tuva i 

Nu i 

indien. 
Po to jau eina įvairių auto-
ą straipsniai, įdomiai, spalvin-
i ir konkrečiai liečiantys J. Bra-
ičio asmenį ir darbus įvairiais 
gyvenimo laikotarpiais, įvai-

3se srityse ir aplinkybėse. Sta- įmis p 
s Raštikis rašo apie Juozą Ėra
itį Laikinojoje Lietuvos vyriau-
bėje. Kazys Škirpa nagrinėja 
ražaičio politinę strategiją. Vy-
utas Vaitiekūnas nušviečia 
-azaičio veiklą Vlike. Adolfas 
amušis paseka Brazaitį lietu-
škoje rezistencijoje. Kazys Am-
•ozaitis savo raštui uždeda ant-
štę "'Brazaičio gyvenimo mo-
'kloje". Kai kuriuos savo su
tikimus su Juozu Brazaičiu jau-
iai prisimena Vytautas A. 
ambrava ir Mykolas Naujokai-
>. Kaip kukliai savo rašto antri-
jje antraštėje sako, 'pora brūkš
iu jo portretui' prideda Česlo-
is Grincevičius. Apie Juozą Bra-
litį — žurnalistą kalba Simas 

nuotr; 
čių ve 

Kai 
tara si: 
toks, 
pasid? 
yra d. 
nių, i 
tai m< 

land 
Metit 

pavadinta "maži didelio žmo-
IUS prisiminimai". Studentiškų 
risiminimų apie Juozą Ambra- a o 1 ^ 
-vkHų-Brazaitį pateikia Vincas j xNa 
azlauskas. Prisiminimų pluoštą, deda: 
avadintą "Žydinti sala" paže- straip 
a dar Kotryna Grigaitytė. Sa- Lietu 
) paskutinį pašnekesį su prof. nyje 
IOZU Brazaičiu Dainavoje 1974 lykai 
i. duoda Leonardas Valiukas, gyvei 
•augiausia knygų recenzijų J š - tikim 
aukėlėmis Juozo Brazaičio, ir m 
aip literatėms kritiko tremtyje, 
uomones pristato Vladas Kūl
ikas. Prof. J. Brazaičio gyve- , . 
imo pabaigą, tiesiogiai ją ste-j j Jfl 
ėjusi, nupasakoja Rozalija §om-
aitė straipsnyje "Brazaitis ligo-
:". Prof. Juozo Ambrazevičiaus 
išto darbų bibliografiją pateikia j Į p ^ , 
acius Prižgintas. Tik, atrodo, 
ibliografija toli gražu nepilna, 
es Brazaitis kartais knygų re-
snzijas spausdino, visai jų nepa-
irašydamas. Tokių buvo "Dar-
ininke"Jas reikėtų tiksliai su-
a>ti ir bibliografijon įtraukti. 
. Brazaičiui skirtoji šio "I Lais-
ę" numerio dalis užsklendžiama 

Kj. prisiminimu "Brazaitis Ka-
ifornijoje." 

"J Laisvę" redaktoriai ir leidė-
ai atliko nemažos reikšmės dtr- | 3 
•ą, sukaupdami vienoje vietojo ; 

iek daug ir taip įvairios medžią- . 
;os apie žmogų, kuris šio am-
iaus įvairiose lietuviškosios veik-i 
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kūrybos srity>e yra įmy-
ius pėdsakus ;r kuris ne 
atveju yra šviesus pavyz-
•okai sumaitotame dabar-
aulyje. 
alginėje žurnalo dalyje 
čiama rusiškasis disiden-
ir Pabaltijo suverenumas, 
is klausimas: ar rusai ga-
asekti Šveicarijos pavyzd-
arstoma lituanistinių kur-
liuje problema; turint 
us čionykštės mūsų Bend-
tės kelią, statomas klausi-
>isinė tvarka ar anarchi-
įpa?; skyriuje "Dokumen-
isoje" teikiami JAV LB 
ios Tarybos IlI-sios sesijos 
nai ir JAV LB Garbės teis-
endimas; aprašomas kali-
ių 1975 metų politinių stu-
/aitgalis; žvelgaima į fron-
i stovyklą studentų akimis; 
ma Kazio Škirpos knyga 
mas Lietuvos suvere-

atstatyti"; rašoma apie 
istų ir nacių žudynes 
)je. Žurnalo užsklandos 
eji: "Kad nenutiltų nevil-
L.K.B. Kronikos) ir "Lie-
detante". 

įeris iliustruotas įvairio-
of. J. Brazaičio gyvenimo 
ukomis ir apie jį rasan-Į 
dais. 
i šios rūšies leidinys, pas-1 

"Į Laisvę" numeris yra i 
airi*o galima nuoširdžiai j 
augti kaip įrodymu, jog 
r galvas nepametusių žmo-
orinčių ir sugebančių rim-
>tyti ir poziiyviai dirbti. 

L I D A I . 1975 m. gruodžio 
Nr. 10. Mėnesinis kultū-
malas. Redaguoja dr. Juo-
rnius, 27 Juliette St., Bos-
lass. 02122. Leidžia lietu-
ranciškonai. Leidėjų atsto-
jma lo reikalams — kun. 
lonardas Andriekus. Admi-
aja kun. Benvenutas Ra
iškas, O.F.M., 361 High-
Hvd., Brooklyn, N.Y. 11207 
ė žurnalo prenumerata 12 

ųas žurnalo numeris pra-
las Juliaus Draugelio 
;niu "Bažnyčias padėtis 
oje 1975 metais". Straips-
yškiai pabrėžiama trys da-

1. sustiprintas Bažnyčios 
imo. dvasiškuos veiklos ir 
iųjų persekiojimas; 2. įžūli 
laginga propaganda krašte 

I ir užsie 
: tuvoje s 

3. tikini 
sis. Poe 
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' du pusi 
čių. Y pi 
Aleksan 
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iubinski 
kais ats 
nųjų tes 
rija Skr 
mis ir v 
Kėkšto 
"Neišsip 
zija". \ 
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ir jo kūi 
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\RQUEHE PHOTO 
SUPPLY 

5MENYS FOTOGRAFAMS 

IR MfiGPJAMS 

l sutaupysite pirkdami čia 
ių firmų foto aparatus bei 
iikmenis. Pasinaudokite pa-
i planu atidedant pasirink-
reikmenis ypatingai progaL 
«i užbaigtų foto nuotraukų 
i navimaa. Atidaryta pirmad. 
jtvirtad. vakarais iki 9 vai. 

114 West 63rd Street 
eL PRospect 6-8998 
Chioago, liim.iis. 60C29 
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f 

liai 

įyje apie tariamą Lie-
įžinės ir religijos laisvę; 
iųjų reakcija ir gynyma-
:ijai šį kartą atstovauja : 

is Andriekus, duodamas 
pius naujų savo eilėraš-
č nuotaikingai parašytas 
ros Gustaitienės pasikal-
su aktorium Juozu Pa-
, jiems abiem nostalgiš-
minimais grįžtant į Jau-
tro dienas Kaune. Vikto-
ipskelytė baigia detalė-
suma labai įžvalgų Juozo 

poezijos nagrinėjimą 
ldžiusių troškimų poe-
ikalojus Ivanauskas ra-
tapytoją Joną Rimšą, 
5 jo gyvenimo vingius 
fbą. 
lginėje žurnalo dalyje: 

suvažiavimas etniniais 
Amerikos lietuvių tau-

inga atšventė 25 metų 
Vytautui Kašubai 60 
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O. Virkaa Kx libris 

metu: Vlad 
jus; Hami! 
"Aidas" i 
Chks 
( A Pakair 
nos koncei 
-Ugianskie: 
Kučėnienės 
tyje (kultu 
aptariama 
katalikų e 
tomas). 

Numeris 
Jono Rimše 
raukomis... 
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30. Kūryba 
redaguoja 
ckinson C' 
nsylvania. 
Paškevičier 
Chicago, 11 
merių prer 
bes prenun 
merio kain 
džia "Metrr 

Liūnės S 
tu, skirtu r 
vičiūtei, ai 
"Metmenų' 
jasi ir Aust 
siurrealistir 
ža "Susitik 
tautas A. J 
grinėja hur 
taičio kūr) 
miai palies-
būdžio kūr 
ratu roję. G 
niu sudar 
Antano ( 
meistriškai 
šiandieninę 
rovę. Sakys 
mai iš '"Kai 

O tauta i 
Apsisprer 
Viens už 
Guldo ga 
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17" Diagonal COLOR 

w* $1,500 
Yoo ean have this 17" RCA 
COLOR TV. . .and your money gr 
f1<M7 in 72 moftths. 

OrWith $ 2 , 0 0 0 
And your money grovvs to $2.283 ( 
yeara. 

$5,000 
And your money grow$ to $5.558 
2V& ysara. 

o.wHh $10,000 
And your monoy grows to $10.691 
^% yaars. 

OrWHh $ 2 0 , 0 0 0 
And your money grows to 

k$21.024 81 in 1 ysar. 

- * i : : - ' 

M E S K A L B A 

Enjoy You 
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ILZnOHS. &7-OTSO 

V / W ? r M M K OFFICE: 6245 SOUTH WESTERN H 
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ą Baltrušaiti palaido- t 
tono lietuvaičių choro 
enkmetį minint; E 
muzikinės padangės 

liškytės ir V. Smeto
nas, G. Antanaitytės-
r.ės rečitalis, Dalios 

rečitalis); Mūsų bui-
rinės veiklos kronika); 
Lenkijoj išleista lenkų 
nciklopedija (pirmas 

iliustruotas daugiausia 
6 tapybos darbų nuot-

»1E\TYS, 1975 m. Nr. 
i ir analizė. Žurnalą 
Vytautas Kavolis, Di-
:>llege, Carlisle, Pen-
Administruoja Marytė 
ė, 3308 W. 62nd PI. 
1. 60629. Keturių nu-
lurrrerata 10 dol., gar-
įerata 15 dol., šio nu-
a 3 dol. Žurnalą lei-
tenų" bendrovė. 

utemos poezijos pluoš-
nirusiai Daliai Jukne-
skleidžiamas naujasis 
" numeris. Greta šlie-
ės Pečiūraitės įdomaus 
įio sukirpimo apybrai-
imas su undine". Vy-
onynas plačiau pana-
noristinę Antano Gus-
•bą, rašto įvade įdo-
damas istorinę šio po-
ybos raidą mūsų lite-
ražią darną su straips-
o keturi naujutėliai 
justaičio eilėrašeiai, 
parašyti ir atremti į 
mūsiškos buities tik-

;im, kad ir šiedu pos-
no ir Abelio": 

š proto eina — 
• džia: arba — arba! 
Ablių, kits už Kainą 

lvą, krato tarbą, 

Vytantas O. Virkea 

Skirstos partijų vadais, 
O vadai — kaip ir kadais: 

Kainas geria, Ablius pila 
Už laimėtą karštą kovą, 
Kainas perka naują vilą, 
Ablius gulas į jo lovą 
Ir iš tautinės kančios 
Glaudžiai glaudžiais prie 

pi 

Naujos savo beletristiko 
balą pateikia Liudas Dovy 
antrašte "Varnėnų konde 
jum". Istorijos filosofijos l 
mus svarsto Algis Mk 
straipsnyje "Veikla ir istorir 
kas". Jurgio Blekaičio ir 
nos Veščiūnaitės puslapiai 
naujausiai jų poezijai. Pasl 
go gaubto fnįslę savo apyk 
je mena Petras Melnikas. C 
nio daitėtyros klausimais 
Kęstutis Paulius Žygas. 

Apžvalgų ir kritikos 
lapiuose Vytautas A. Jonyr 
cenzuoja premijuotąją A 
Nykos — 'Nib'ūno poezijoi 
gą "Vyno stebuklas"; A 

(Nukel ta} 5 pusi.) 
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Remote-Control 

•*» $1,500 
You ean have this 19" RCA XL-T00 
COLOR TV. . .wtth Remote Control. . 
.and yot«r mon«T p — i to »1.895 M in 72 
fnonths. 

orwith $ 2 , 0 0 0 
And your monoy grovvs to t2.112.23 In 4 
years. 

And your monoy grovvs to $5,408.95 In 
2% yoars. 

OrVVhh $ 5 , 0 0 0 
your monoy grovvs to $ 
«ars. 
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Kultūrinė kronika 
I J K T I M V FONDAS 1975 

HETC DAILĖS PREMIJOS 
MKCENATAS 

Kasmetinę mūsų fjjilfn itšarvi-
joje premija Lietuvių fondas, 
kaip žinome, paremia 1000 dole
rių. Užklaustas, Lietuvių fondas 
mus informavo, kad pats Fon
das jokios dailės premijos neski
ria. Premiją turi paskirti ati t in
kama komisija. Komisijai suda
ryti Lietuvių fondas pasikvietė 
dailės srityje autoritetingą žrrc-
gų ir pavedė jam šią komisiją 
sukomplektuoti. 1975 metų dai
lės premijai skirti komisiją Lie
tuvių fondas pavedė sudaryt i 
dailininkui, dailės muziejininkui 
ir pedagogui Adolfui Valeškai. 
Jury komisijos nuožiūra mece-
natinė Lietuvių fondo premij?. 
gali būti skiriama už individu.a-

pas ta ra i s i a i s metais Vasar io 16-
tos p roga galerijoje rengiamų 
kolektyvinių parodų šiemet bu
vo a t s i saky ta . Dailės gyvenimą 
paįvair inant . J aun imo centrr.s 
Vasar io 16-tos proga užsimojo 
sui-engti grandiozinę šio mūsų 
moderniosios dailės klasiko gra
fikos, tapybos i r skulp tūros pa
rodą, eksponata is užpildant vi
sas t r i s galeri jos sales. Viktoro 
Pe t rav ič iaus darbų paroda gale
r i joje bus a t i da ry t a vasario 13 
d. (ki tą penktadienj) ir vyks iki 
vasar io 20 d. Išeivijos dailės gy
venime tokios apimties i r tokio 
dai l ininko pa roda y r a išskirt inis 
įvykis. 

I-ATYIĮ LAIKRAŠTIS APIE 
LIETUVIŠKAS KNYGAS 

Latvių la ikraš ty je "'Laiks" 
lią vieno ar kito dailininko parc- saus io 24 d. laidoje Olgerts Li ' 
dą, už kolektyvinės parodos a t - į p į n š recenzuoja Al. Barono ro-
skirus darbus arba už viso ey-

» 
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A T V E R A S 
I UKROD2I \> B BRANGENYBES 

i rruavimaa ir taisymas 4 I 2646 W. «,;>th Stnset TeL R E 7-l»41 

Viktora i Petravičius savo galerijoje. Dailininko ural.k..» tapybo> ir skulptūros darbų paroda Čiurlionio 
galerijoje Ya»ari,> l(J-to> proga atiiLir;:::ui kitu pi-.-iktadieiij (vasario 13 d.) 7:30 min. \ak. Parodą rengia 

venimo to a r kito dailininko ka 
rybą. 

maną "Mėnesieną", kur is iš- j a u n i m o t.e„tras. Galerijoje ji v>k> iki vasario -o d. 

BOOKS ABROAD/NEL-
STADT IJTERATCROS 

PREMIJA 

Kas antri metai ši t a rp tau t i 
nė l i teratūros premija paskiria
ma Oklahomos universitete. J i 
buvo suorganizuota šio univer-

ve r s t a s į latvių kalbą i r vert ime 
pavad in tas "Mana Sieva? Man3 
D e l s ? " vardu. Lakioje recenzijo
je ve r t in to jas nepagail i šiltų žo
džių knygai , o t a i p pa t iškelia 
i r ka i kur ias te ig iamas lietuvių 
būdo ypatybes , pavadindamas 
l ietuvius lyriškesniais už brolius 
la tv ius . Tame pačiame numeryje 
dr. E . Anderson recenzuoja ir 

siteto leidžiamo Books Abrcad P e t r o Maldeikio knygą "Mykolas 
literatūrinio žurnalo redakto- ; Krupavič ius" . 
riaus prof. Ivar Ivask (esto) , j 

(Žiūr. kul tūr ine kroniką) 

LINKEVIČIŪTE IR PRAPLO-1 burgo dvasinę akademiją, bet, 
LENIS DAINUOJA J A L'NTMO j netapdamas kunigą, pasišventė 

CENTRE auklėtojo darbui. įsigijęs klasiki-
Putnamo seselių rėmėjų ren- n i u k a l b l * diplomą Varšuvos uni-

giamas N. Linkevičiūtės ir B. versirete, buvo ,pask 

Žurnalas premiją skiria kas an t 
ri metai. Premija 10.000 dolerių. 
Mecenatas yra Neustadtų šeima, 
todėl ir dvigubas premijos var - ; 
das — Books Abroad 'Neustądt. 

20 LIETUVIŲ DAILTNTNKŲ 
CHICAGOS C E N T R I N Ė J E 

BIBLIOTEKOJE 

Prapuolenio vokalinis koncertas 
Cbicagoje įvyks rytoj (vasario 
8 d.) Jaunimo centro didžiojoje 
salėje 3 vai. popiet. Be 
kompozicijų, bus atliekamos ir 
visai naujos, Dariaus Lapinsko 
aranžuotos dainos. 

. AUKLĖTOJAS VERGIJOS 
LAIKAIS 

Lietuvių tautinio atgimimo Rvšit tm su Jungt in ių Ameri-

U ^ : v : " U ' " •"' ^ ••••-• - - - ** sukakt imi vasar io! m e t u ^£ k u l t ū r i n ę v a g ą y r a
 J

iš_ 
varęs pedagogas Petras Kriaučiū-

jau ketvirtą kartą, premijas y r a k lausomvbės sukakt imi vasario 
gavę: 1970 m. italų poetas Giu- 1 4 d c h į c a g o 6 mies to Centrinės 
seppe Ungaretti (po to tuoj mi- bibl iotekos Kul tū ros centre 
ręs), 1972 m. kolumbietis romą- (Ra n do lph ir Michigan gatvių 
nistas Gabriel Garcia Marąuez, k a r n p e i Randolph gatvės rotun-
1974 m. prancūzų poetas F ran - j d o j e ) a t ida roma 20-ties, sutiku-
cis Ponge. s ių parodoje dalyvaut i , lietuvių 

Premiją skiria keliolikos žy- i grafikų, tapytojų i r skulptorių 
mių rašytojų ir kritikų komisija, da rbų paroda. P a r o d a bibliote-
sudaryta iš įvairių tau tų š ios : ko je vyks iki vasa r io mėn. 28 d. 
srities žinomų žmonių. Premija j J a i surengt i buvo g a u t a lėšų iš 
bus paskirta š. m. vasario 20 d. Illinois A r t s Council, Parodos 
Oklahomos universitete. Nor - ; r eng imu rūpinasi St . Balzekas. 
man mieste, Oklahomoj. Kandi-1 

nas, miręs 1916 m. sausio 20 d. 
Jo mirties 60-se metinėse priva-

f 
jamplę dėstyti lotynų, graikų, vo
kiečių ir lietuvių kalbas. Gyvai 
dėstydamas lietuvių kalbą, pa-

e d a u g e l i o ! t r a u ^ ' daug moksleivių. Iš jo 
auklėtinių net apie 33 nepriklau
somoje Lietuvoje buvo seimo na
riai, ministeriai, universitetų pro
fesoriai. Įnešė daug lietuviškos 
dvasios į naują mūsų šviesuo
menę. 

Jis globojo sergami Vincą Ku
dirką, bendravo su lingvistais de 
Courtenay, Aleksandrovu, su da
nų rašytoju Benedictsenu, suo
mių etnologu Niemi, kalbininku 
Mikkola, rašytoja Maila Talvio, 

Niauji 
leidiniai 

EKSKURSUOS I LIETUVĄ 
• v 

— 1S — 
Bostono, Montrealio ir New Yorko 

Balandžio 
gegužės 
gegužes 

15 
20 
:•., 

— $645.00 
— $725.00 
— $»»9.mi 

K u p l i u 

Graudžio 
1S 
_•_' 

liepos 
liepos 
rugsėjo 

- $725.00 
- $875.00 

H 

a 
i 

- $1045.00 
— $1045.00 
— $925.00 

l 

Prie šių grupių galima jungtis įš k: 4 miestų, su papildomu mokes
čiu, New Yorke. 

REGISTRUOKITĖS IS ANKSTO — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! 
Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į 

TRANS-ATLANTIC TfiAVEL SERVICE 
393 West Broadway, P.O. Box 116 

$o. Boston, Mass. 02127 
Tel. (617) 268-8764 

Savininkė: ALDONA ADOMONIENE 
* Air Fares Subject to Chanjeres and goverament approvai . 

£IUlliililu!iliiiiii!iiiiiiiiHiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii>iiiiiaiuiiitiiHuiuiiiiliiiiltlllll^ 

lome jį prisiminti. Gimęs 1850 m. Talkino Juškai, ruošiant žodyną. 
Buvo mokęsis Seinų kunigų se- Už lietuvišką veiklą rusų perse-
minarijoje ir net baigęs Peters- ' kiotas. 

datai premijai šiemet y r a mini- ; 
mi: amerikiečiai Elizabeth B i - ' 
shop, Robert Lowell. Anais Xin, 
lenkai Czeslaw Milosz. Tadeusz 
Rezewicz. graikas Yannis Ri t -
sos. olandas Betr Sihierbeek. ni -
gerietis Wole Soyinka, egipt iet is 
Tawfig al-Hakim ir rusas And
rei Voznesensky. 

VIKTORO PETRAVIČIAUS 
PARODA CHICAGOJE 

N A U J A S FILMAS A P I E 
SIMĄ KUDIRKA 

Ateinančio penktadienio (va
sa r io 13 d.) J a u n i m o centro kul
tū r inė vakaronė Chicagoje bus 
s k i r t a Vasario 16-tos minėjimui. 
Vaka ronė vyks didžiojoje Jau
n imo centro salėje, pradžia 7 
r a l . 30 min. vak. Programoje . 

Filmų įvairumai 
STASĖ SEMĖNIENĖ 

Nostalgiškas žvilgsnis į senstančius komediantus 

(Atkelta iš 4 pusi.) 5 

Hermann supažindina skaityto-15 
ją su Johanneso Bobrovskio kū - į5 
ryba; Vytas Dūkas mezga lietu- 5 
vių — rusų šiandieninės litera- 5 
tūros ryšius, žvelgdamas į Sluc- s ^ * 
kio, Bubnio ir Avyžiaus romanus; Į s 
Liūtas Mockūnas stabtelėja prie 
Algimanto Bučio knygos 
"Romanas ir dabartis"; Eglė 
Viktorija Zygaitė informuoja a-
pie Marijos Gimbutienės knygas 
"The Balts" ir "The Slavs" ang
lų kalbos kritikoje; In Memo-
riam puslapiuose, prisime
nant Dalią Juknevičiūtę, rašo 
Albinas Elskus ir Ž. Mikšys. 

i 

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

R. R. PIETKIEWICZ, Pn» . 

2555 West 47th Street Tel. U 3-1083 
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PLENTY OF F R E E PARKING SPAGE 

S VALANDOS: 
ftRSTAD. 9 v. r. Iki 1." v. d. — TreClad 
AJSTTRAD. tr PENKTAD. — 
PIRMAD. lr KETVtRTAJ). 

9 v. ryto Ucl 5 v. vak. 
- I T. r . Iki » ». T . 

§ I 
uMaryta & 

i 
7%% 6 % * 5V4% 

Numeris iliustruotas M.K. 5 
Čiurlionio, P. Gailiaus, D. Jukne- |S 
vičiūtės, J. Tallat—Kelpšaitės — 5 
Kinkienės, Ž. Mikšio, I. M i t k ų - : | 
tės ir A. Pečiūraitės dailės darbų: 1 

Mokamas už 1 m. 
certiTikarus. 

Minimam $1,000 

Mokamas nž 6 m. 
certifikatns. 

Mlnjmnm $1,000 
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami kas 3 mėnesiai 

investavimo 
Mokamas o i 

saskaitM 

nuotraukomis ;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiitiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiii; 

be ki ta ko. bus pa rody ta s Lietu-
Vieno ryškiausių dabar t ies vių foto archyvo naujai susuk-

mūsų dailininkų — Viktoro Pe t - t ^ f i l m a s « S i m a S Kudirka" , ap-
ravičiaus grafikos, tapybos ir . . . „ , , . . . - , - ° j T imant i s p n e s kelerius metus vy-skulpturos paroda Jaunimo cent- r 

re rengiama Čiurlionio galeri- kus ias demonst rac i jas i r jo pa
joję. Jaunimo centre. Keleriais į t i e s sutikimą Chicagoje. 
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George Bums, palikęs savo 
pensininko kėdę. 79 m. žymus 
komikas, naujai sužibo meistriš
kame sugrupavime su kitu "'juok
dariu" ekrane Walter Matthau 
juokingame ir kartu liūdname 
Xeil Simon pasakojime apie porą 
vodevilininkų, jų peštynes ir pa
mėgimus. 

Tai širdį užgriebiąs ir nostal
giškas žvilgsnis į senų draugų 
santykius. 

T H E SUNSHINE BOYS yra 
komiškas, taipgi aštrokas filmas, 
kuris privers žiūrovą ne tik kiken
ti, bet, gal būt, ir truputį šnirpš-
ti į nosinę. 

VValter (WaLter Matthau) ir 
Al (George Burns) buvo du il-

Į gamečiai partneriai vodevily (ko-
į mediją su dainomis ir šokiais), 
i kol jie neišsiskyrė dėl "meniškų 

skirtumų". Dabar jie nekenčia 
viens kito. Al sako apie savo bu
vusį partneri, kad jis visados pri
ėmė juokus perdaug rimtai". O 
Walter (piktai atsikerta, kad 
"kaip aktorius, jis buvo niekieno 

į nepaliečiamas, o, kaip asmens 
1 nieks net nenorėtų jo paliesti". 

Šitokiame jų pačių nupieštame 
niūriame vaizde išlenda Ben (Ri-
chard Benjamin), Walterio sū
nėnas o taip pat agentas, kuris 
įtikina abu sueiti profesionališkai 
tiktai dar vienam kartui. Rezul
tate — nepaprastos linksmybės! 

! Walter yra, kaip įprasta, ūmus. 
I staiga supykstąs, vos vos paken-
j čiamas. \ e kiek geresnis yra Al. i 
į filme už "The Sunshine Boys" 
j premiją. 

Richard Benjamin lamėjo ge- j 
j riausio antrojo aktoriaus titulą į 
I tame pačiame filme, 
i Repeticijos metu jie leidžia viens 
kitam žodines adatas, o tada AI 

• 

įsisiūbuoja, sukeldamas VValterio 
pyktį, kad tas vos gali susitvar
dyti. Jis viską daro, ko VValteris 
nepakentė jame: spjaudydamasis, 
purkšdamas, durdamas, grūsda-
damas, pavogdamas Walterio 
griaustinį ir t. t. 

Burns ir Matthau sugrupavi
mą vienas malonumas stebėti. Šis' 
yra Bums pirmasis filmas nuo. 
1940 m. Aiškiai galima ana ryti, U 
kad jis, kaip žuvis vandeny, | * 
džiaugiasi kiekviena minute sa
vo rolėje. Nežiūrint liūdno fak
to, kad jis buvo parinktas tiktai 
kaip pamaina jo senam, labai ar
timam draugui Jack Benny mi
rus, prieš pat filmo sukimo pra
džią. Bums (79 m.) yra beveik 
to paties amžiaus kaip jo vaiz
duojamasis charakteris filme, ir 
puikiai atrodo. 

Si švari komedija tinka visai 
šeimai. 

Hoflywoodo užsienio spau
dos sąjunga praeitą šeštadienį 
sausio 24 d. 33-čiame metiniame 
Golden Globos premijų įteikime 
paskyrė geriausio filmo - kome
dijos premiją *The Sunshine 
Boys". 

VValter Matthau laimėjo ge
riausio aktoriaus 

\ JEI JŪS NORITE SIŲSTI SIUNTINIU DOVANAS 1 LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos tį 

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG) 

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BR0ADWAY, NE* YORK, N. Y. 10019 
TEL — 581-6590; 5811729 

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

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

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ry to iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekmadie

niais nuo 9 valandos ry to iki 4 valandos popiet. 

M Ū S Ų S K Y R I A I : 

• 
AHentown. Pa. — 126 Tilghman Stre«t 
Baltimore 51, MiL — 1900 Fleet Street 
Brooklyn, N. Y. 11218 — 483 McDonald AV«MM 
Buffalo 12, N. Y. — 701 FUlmore Avenue 
Chlcago 22, m 1241 N a Ashland Areno* 

| Chlcago, tU. 60629 — 2608 West 69 Street 
Chlcago, Dl. 60609 — 1853 West 47 Street .. 
Cleveland 13, Ohlo — 1028 Kenilworth Avenue 

komedijoje- 4 Detroit 12, Mich. — l 
Farmingdaie, N. J. — 

• 
YVAGNER and SONS 

TYPEWRITERS. 
ADDINO MACHINES 

AND CHJXKWRrTERS 
NAUJOS - NAUDOTOS 
Nuomoja, Parduoda, Taiso 

VirS 50 metų p tikimaa jums 
patą-iv ima* 

5610 S. Pnlaski Rd., Chkaco 
Phoae — 581-1111 

P^». **e2^^> .' 

11601 Jos. Campau Avenue ... 
Freewood Acres R t • 

Hamtramck, Mich. — 11339 Jos. Camoau Avenue 
m Hartford 6, Conn. — 122-126 Hillslde Avenue .... 

Los Angeles 4. Callf. — 159 So. Vermont Avenue 
New York S, N. Y. — 78 Second Avenu* ... 
^ w Vorfc S, N. Y. — 141 Second Avenue . 
Miami Beach, Ha. 33139 — 1201 17 St 

• 

i 

PhUadelphla 23, Pa. — 631 W. Glrard Arenue 
Phoenix, Arlz. 85027 — 22047 Black Canvon Hw>-
Rahwav. N. J. 47 East Mllton Avenue 
Silver Sorings, Md., 622 Ellsworth Dr 
South River, N. J. — 41 Whitehead Avenue 
Svracuse, N. Y. 13204 — 513 Marcellus Street 
Woodhaven, Queens, N. Y. 11421 — 80-14 Jamaica Ave. 
Utica N. Y. — 963 Bleecher Street 

435-1694 
M2-4246 
633-0090 
895-0766 
486-2818 
825-2787 
376-6758 
T71-0688 
365-6788 
363-0484 
388-8748 
248-4216 
385-6598 
674-1548 
475-7488 

303-673-8228 
769-4887 

602-942-8776 
381-8888 

301-589-4464 
475-8748 
2574B28 
296-5250 
732-7476 
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ŽODIS PATRIOTIZMAS | ZSS**£ 
prekymaišiu pinigų ir paprašė 

Visi veržiasi į nuostabias pat- tyti i r galima neskaityti, nes !ic- p a s į m a t y T I 1 0 s u pačiu banko pre-
riotines aukštumas. Juk aišku. , tuviški laikraščiai tave nervina, 
kad geriau kristi iš debesų, negu 
iš trečio aukšto, svarbu, kad bu
vai labai aukštai iškilęs. Bet taip 
pat svarbu, kad kitas net ant ro reikalauti, kad pinigus tavo c r 

o kitiems 

BALIAUS JSPODZ1AI Į 

"O vos įsivaizduotino spalvin-
gumo varsų žaidime, giliai dekol- i 
tuotose suknutės.- ir juodo akso- j 
mo apnuogintais, elebastiniais; 
pečiais moterys atrodė kaip fė-; 
jos, stiprių vyru rankų apgltb- j 
tos, skęsdamos tango sūkuryje, \ 
pritemdytame salės apšvietime, 
tos puošniosios damos savo vy
lingom šypsenom tarsi pr iminė. 
nuodėmę sėjančias undines". 

S. Pronckums Kam reikalingas kaklaryšis 

PATARIMfU KELIONIŲ ĮSPŪDŽIŲ RAŠYTOJAMS 

aukšto nepasiektų. Reikia jį pat
riotizmo vardan prilaikyti nuo 
visokių prasiveržimų, nes svar
biausia po tavęs yra tėvynė, o 
jei kas nors sako. kad pirmoj ei
lėj tėvynė, tas. t u r būt. bus nie
ko negirdėjęs, kad už tėvynę mes 
galime pralieti marias ašarų, o 
už save marias konjako. 

parašyti: 
kad Bulgarijoje papurto gal

vą, norėdami pasakyti " ta ip" , :'r 
K nervina, ^dentu. J am pareiškė, jog norin- į p a l i n g u o j a norėdami pasakvti 

| o nervų stiprumas ****&*,g „g^Xm§m% •MMiml^^įZj^J^Į*. 
brangios tėvynes reikalams 5 ^ d o l T a d a i š t u š t i n o k r e p 3 į y Q l e n k ^ Vladislovas 
Patriotiškumo^ vardan ^ gahma į a n t p r e z i d e n t o stalo, atidžiai su- I yarnenčikas. 

,, skaičiavo ir rado — 6,000 dol. k ^ Suomija — tūkstančio gamzacijai skirtų. -• , .. ._-___. .. i "•" l J 

JAU NUBAUSTAS 

Visi šiais laikais daug keliauja s iaut i ba tu s , EpŠteinas turėjo mažą kavi-
ir priedo dar parašo kelionių j jog Kinijoje ryž ių laukai u ž - n ė l ę , bet smarkiai dirbo, taupi 
įspūdžius, todėl, kaip rašyti įspū- liejami vandeniu, o Indonezijo- įr pagaliau puošnioje gatvėje 
džius, pataria lenkė Joana Vi- j e buivolai vos patempia sunkius įsi taisė gerą restoraną. 
linska, kurios kai kurias reikš- vežimus, Į restorano atidarymą jis pa-
mingesnes mintis norime pakar- j kad Indijoje šventosios ka rvės ! kvietė ir du savo draugus — Co-
toti. Ji siūlo būtinai neužmiršti j gatvėse t rukdo judėjimui. i n e n ą ir Solomoną. 

"Ar galiu pasinaudoti jūsų te- e ž e r ų k r a š t a s ? 

kad Olandijoje laukų laukai! 
apsodint i vien tulpėmis, 

kad i ta lų vaikai panašūs j Mu-
rillo por t re tus . 

Tuo pačiu pranešame, jog vis 
dėlto m u m s būtų įdomu sužinot: 
apie t a s šalis ką nors, ko nėra 

— Ar t u pastebėjai, kad Ep
Šteinas savo naujajame restora
ne duoda prastai valgyti? — pa
klausė Cohenas Solomoną. 

— Taip, pastebėjau, — atsak-' 
Solomonas, — ir dangus už ta 
jį nubaus. 

— Dievas jau nubaudė jį, — 
patriotizmo vardan neskirti;.! l e f o n u ? » _ s k u b i a i paprašo. Iš-
Patriotizmo vardu galima atlik-' s i š a u k ė s a v o y y ^ i r p įk ta i suk
ti nuostabių laimėjimų. P a t r i > L j j j ^ . - jonai , tu kvailas: man 
t izmas yra toks svarus ir b r a n - j - d a v e i n e ^ | | | p y 
gus žodis, kad juo gali kitam su-
malti nosį i r išlikti herojum. o iVERSTA Į LIETUVIU KALBĄ Į 
jei kas tau sumala, tai gali sa- I L i e tuv ių fondo koncerto pro-
kyti. kad nukentėjai patriotizro-o ; gr^mo^e b u v o išspausdinta, kad 
vardan. Patriotizmas muša s o l D . s tankai tv tė dainuos iš 

kad Bukareštas — tai mažasis 
Paryžius, Stockholmas — šiau
rės Paryžius, o Paryžius šviečia 
milijonais žiburių, 

kad Japonija — žydinčių vyš
nių šalis, o Turkijos moterys ga
li mokytis, 

kad Budapeštas susideda iš 
Budos ir Pešto, 

' ketvir tų i r penktų klasių geogra- t a r ė Oohenas, — nes aš savo ki-
fijos vadovėliuose". 

I E Š K A N T DARBO KONGRESE 

| senėje jau turiu du sidabrinius 
j o šaukštus. 

VARŽYTYNĖS 

Kalbant apie patriotizmą, ten 
ka pasakyti, kad daug rašalo bu- gydo, ir kur tu rasi žemėje 1 tą j J ū r a t ė s i r Kastyčio operos, vers- j " " T J Į Į į t Į T Į ? b u l v ė s b r a n e , 
vo išlieta patriotizmo vardan tokį veiksmingą žodį. Ir jeigu į t o s B . B u i v y s t ė s . įdomu, iš ko- • . a D e l s i n u s 
ant ar t imo galvos ir jaučio odos i visus patriotizmo vardan išgul- i k į o s la ibos 
prirašytos pasigyrimų irgi pat 
riotizmo vardan. Vargu ar būtų 
gerai, jeigu patriotizmo vardan 
mūsų veiksnių kova pasibaigtų 
bent Judo pasibučiavimu. Jau
čiamės patriotais, anot "Kelei
vio", kai už durų liežuviu spirgi
name savo artimą, kol tas visiš
kai pajuosta ir susiraito į velnio 
pavidalą. Anot to paties "Kelei
vio", jaučiamės ramūs, kai spau
doj sąmoningai sukeliamos šu
nų rujos piautynės. kuriose pro 
durnių ir kvailį, neišmanėlį a r 
išdaviką negirdime jokio kito 
žmogaus lūpoms priderinto žo
džio. Savaime suprantame, ką 
besugriautume. ką beapšmeižtu-
me. kokiam kultūriniam darbui 
bepakenktume. esame visiška: 
ramūs, nes šventai tikime, kad 
tik vieni mes esame tikri patr io 
tai . Vardan patriotizmo mes 
džiaugiamės, kai iš visuomeni
nės veiklos pavyksta pro užpa
kalines duris išstumti už savt 
gabesnį ir energingesnį konku 
rentą. 

Mes esame patriotai, kai pa-

dytume. tada. anot Gustaičio: 

Man vienam pakiltų saulė, 
Šviestų galvą pliką. 
Sudaryčiau šiam pasauly 
Vienų vienas Vliką. 

P. T. 

Vyras prašė Amerikos kon-
gresmaną darbo, o šisai pareiš
k ė : "Tuo tarpu nieko nėra. Be* 
a š įsteigsiu komitetą išaiškinti 

es- kodėl n ė r a darbo, o t ams ta ga
nės už apelsinus. lesi t a m komitetui vadovauti" 

kad Londonas skęsta angliš
kame rūke, kuris, beje, gerai vei-

NUBALSUOTAS LINKĖJIMAS I Wa veido odą, Sūnaus klausiamas, kokio am-
kad New Yorkas tai didžiulis žiaus pakanka sulaukti , kad ga-

Susirgo didelio miesto meras I skruzdėlynas, o Roma amži- ' lėtum, daryt i , k a s tik patinka, 

DIDIEJI 2IN0VM 
Beraščiai atstovai spaudos. 
Dar niekad rieškute barzdos, 
Jau mokyt pradėjo senus. 
Kaip šviesti mokykloj vaikus. 
Jie žino ir dėsto visiems, 
Kaip knvgą rašyti mažiems, 
Bet patys savos pavardės 
Vos vos sudėlioja raides. 
Jie žino. kas Fordo galvoj, 
Kur bom.'os sukrautos Maskvoj, 
Ką Mikas turėtų daryt, 
Kad Nainį velniop išvaryt. 
Jie mano, kad reikia šnipus 
Tuojau suvaryt į kapus 
Ir velnią bažnyčioj pagaut, 
Nes trukdo tėvynei tarnaut 

T. Aškys 

AUGALAI VIŠTOJ 

Vištoj, Calif., gyvenas poetą* 
atsiuntė Spyglių redaktoriui to* 
kį Vištos aptarimą: 

Vis toj Vištoj plusam, 
Ar.oi Alės,' mes: 
Medelius sodinam, 
Kapstome žemes... 
Po aukšta padange, 
žydinčia, skaisčia 
Auga sunnyšokai 
Vietoj bulvių čia... 
Auga avokadų 
Sodai čia žali, 
O nuo eukaliptų 
Net apsvaigt gali. 
Auga čia visokių 
Augalų, šiaudų, 
Alijošiaus lapų 
Tik pa:igendu... 

Buivydaitė vertė 
Jūratę ir Kastytį. LAIKAS IR ISMLNTIS 

* Alės Rūtos 

L|fe»'f", 

Sunkus meilės kelias. 

LIETUVIO SODYBAI 
KONKURENCIJA 

"Veik visi dr. J. Adomavičiau; 
'Sodybos" gyventojai važinėje 

ir turėjo atsigulti ligoninėje 
Kitą dieną atėjo j am telegrama: 
"Miesto taryba linki j ums greit 
pasveikti, nubalsavusi 20 balsų 
prieš keturis". 

PALYGINIMAS DVIRAČIO 
SU AUTOMOBILIU 

"Palyginę dviratį su automo
biliu, ypač trumpiems nuoto
liams mieste, matome, kaip 
taupiai naudojama energija pir
muoju ir švaistoma antruoju. 

Naudoti 300 arklio jėgų bege
motą, sveriantį 5000 svarų, kad 
nugabentų keletą mylių 150 sva
rų žmogų, yra maždaug tas pat 
ką naudoti patranką šauti į 
žvirblį". 

Anicetas Tamošaitis. S J. 
* J ^ _ I I i i»"--inri»iii 

nasis miestas, 
kad einant į mečetę, reikia nu-

DIDESNIS 

kankamai daug sutaupom savo i i š Californijos gatvės į 68 ir Da-
vargo dienai, juk mes esame lie , m e n &*m sankryžą, į Metodis 
tuviai, 
lui. 

taigi lietuviškam reika-

Patr iot iškumas yra nuostabiu-
dalykas, jis tiesiog nepakeičia
ma vertybė. Patriotiškumo va: 
dan galima apspiaudyti ir ntrva 
lyti. patr iot iškumo vardan gali
ma į pirmininkus išrinkti ir pat
riotiškumo vardan iš tos vietos 
išmesti, patriotizmo vardan ga
lima sėdėti namie ir j jokius pa
rengimus nevaikščioti, ga l imi 
aukoti ir niekam neduoti, nes 
mūsų išeivija turi būti finansiš
kai st ipri , patriotizmo vardan 
galima lietuvišką laikraštį skai-

tų parapijos salę, mero Richarci! 
Daley seneliams įsteigtų už 5*' 
centų pigių pietų valgyti. 

Čia. be pigių pietų, pavyzdin-1 
ga tvarka, švara, t ikr inama- j 
kraujo spaudimas, klausa, duo-j 
darni sveikatos pa t a r imu , rodo-, 
mi filmai ir vežiojama į kitu.; 
piknikus". ./. Kainas 

Abė ir Sollys abu kaip part
neriai ilgus metus turėjo sėk
mingą biznį, bet pagaliau kaž
kaip nebesutarė, atsidalijo ir 
pradėjo kiekvienas atskirai tvar
kytis. 

Dar praėjo kiek metų. ir Sol
lys kartą užsuko į rytinio Lon
dono kavinėlę- Žiūri — ten pada
vėju bedirbąs jo buvęs dalinin
kas. 

— Tiesiog nenoriu patikėti . 
— tarė jis, kad tu šitokioje lan
dynėje dirbtum padavėju! 

— Teisybė. — išdidžiai a tsakė 
Abė, — tikra landynė, bet a š 
nors nevalgau čia. 

i šmint ingas tėvas atsakė: "Ne
žinau, sūnau, — niekas t iek il
gai da r negyveno". 

RUOŠA KOVAI SU MEŠKA 

"Švystelsiu e lektros lempute 
į akis. kad valandėlei apaktu ir 
kad įsižiūrėčiau, kur taikyti . 
Paskui kad skelsiu jai tuo paga
liu per galvą, geriausiai į nosies 
galo kremzlę! Drauge dar nesa
vu balsu taip užbaubsiu, kad, nu-
kūrusi pe r lauką, t ikrai nebedrįs 
grįžti i r drumsti man ramybės". 

Anicetas Tamošaitis, S.J. 

Salėje garsiai buvo paskelbta, j 
kad kažkas pametė piniginę m 
1.000 dol., o radybų pažadėta j 
š imtas dolerių. Gi iš minios už
pakaly kažkas riktelėjo: 

— Aš duodu du šimtus. 

APIE PROF. YLA _ , . . , . . 
r Pratybų metu kareivis grįžta 

"Pasirodo, jis turi gana profe- iš žvalgybos ir praneša: . 
šorišką ypatybę užmiršti daik- į — Aptiktas nesugriautas til
t u s . Užmiršta knygas, rankraį- tas . 

MANEVRUOSE 

čius, marškinius, net kelnes". 

Jurgis Jankus 

c/-

mJt tmmrrr ssmmtmad f -f 'z' 

H 
Iš okup. Lietuvos spaudos apie kol

chozus: 
— Jeigu rytoj vėjo kryptis nepasi

keis, reikės pradėti sto.są ir.pyti. 

— Tankai pravažiuos? 
— Pravažiuos. 
— Raiteliai prajos? 
— Gal ir prajos. 

— Tada ir pėstininkai pra
eis? 

— Pėstininkai nepraeis, pone 
kapitone! 

— Kaip tai — tankai prava
žiuos, raiteliai prajos, o pėsti
ninkai nepraeis? 

— Ten pririštas piktas šuo. 

MINTYS PRAKALBOMS 
PAGERINTI 

MAŽIEJI FILOSOFAI 
Kiaušinis ir viščiukas 

Pradinės mokyklos mokytoja 
gamtos mokslo pamokoje pasa
kojo mokiniams apie viščiukus. 

ARCHEOLOGAS SANTL OKOJ Vaizdus, buvo pasakoj imas — su 

R a š y - t o j a A g a t h a C h r i s t i e . p a - ' s k a i d r ė T T l i s - Paveikslais, diagra-
klausta, kaip jai patiktų būti iš 

— Ieškokim kaltininkų ne za
kristi jose ar aukų vokeliuose, 

imties veiksmą ir davė klausimą bet savo smegenyse, 
mokiniams: 

— Turi dešimt pirštų, o kai 
at imsi t r i s . tai ką gausi? 

— Nebus muzikos pamokų, 
a tsakė vienas berniukas. 

tekėjusiui už archeologo, a tsa 
,kė: 

— Archeologas — tai geriau 

momis. Baigdama pamoką, ji iš Į 
lėto t a r ė : "Matote , vaikai, kad 
čia nuostabiaus ias dalykas yra j Jokūbėli. 

Rimtas klausimas 

tas . k a d mažvčiai viščiukai išsi
mokė tėvas sū

nų. — dabar tu augi. bręsti, tai 
šias vyras, kurį gali tu rė t i mo- , n t a i š kiaušinių". Tada maža r e j kė tų rimčiau žiūrėti į daiy-
ters: juo ji eina senyn, 
labiau domisi. 

Liudas Dovydėnas 

— Nesvarbu, koks mažas ta
vo žodynas, vis dėlto visiškai jo 
užtenka pasakyti kai ką, dėl ko 

| vėliau pa t s gailėsies. 
"The Times" Hammond 

— Tavo neišnaudoti talentai 
neduoda tau jokio pranašumo 
priešais tą, kuris iš viso neturi 
talentų. 

JUO J i S 

— Gerbiamas vaistininke, bonkutės 
nedali atidaryti ne tik vaikai, bet ir 
aš. 

AKIRAČIŲ BULDOGO BROUO SKIPPERI0 LAIDOTUVĖS 
Neseniai Pavv Print Gardens. pakviesti į milijonierių restora-

West Chicago priemiestyje, tr i- ną pietų, 
jų akrų žemės dydžio šunų kapi
nėse, kurių savininkė yra Mrs. 
Patricia Blosser, su didelėm, iš
kilmėm, kuriose dalyvavo per 

GYVENIMO ŠVIESA 

— Ar ji turėjo per daug s\ o-
rio? — kažkas restorane teira
vosi apie vieną ponią. 

— Taip. — pasigirdo a tsaky
mas. — matai, jos gyvenime 
šviesa ta. kur šviečia šaldytuve. 

— Nemaišyk inteligencijos su 
patikimumu. Pažįstu žmogų, ku
ris kalba aštuoniomis kalbomis, 
o yra melagis jose visose. 

"The Times" Hammond 

ARKUAT IR KAMANOS 

Poetas Ben. Rutkūnas buvo 

PIKETAVO BALETININKT'S 

"Naujienose" sausio 23 d. ra 
soma. kad miesto centre buvo 
piketuotas Sovietų baletas. Dien
raštis rašo : "Atvykusieji sovie
tų šokėjai labai jaudinosi, kai 
patyrė, kad toks didelis čikagie-
'';•; skaic'ins a*vyko piketuoti. 
Jiems buvo labai nepatogu sek
ti nepilnoje salėje, šokėjai sako
si, ' ^ d jie nieku neprisidėjo prie 
Ukrainoje, Lietuvoje. Latvijoje 
ir kitose vietose valdžios vyk-
domo teroro ir pagrindinių žrr.o- 8° raidėmis buvo parašyta: 
gaus teisių laužvmo". , _ 

Su kok i , : , šokėjais kalbėjosi \ i V ' 
ir ką piketavo, ta ip ir neaišku. 
nes Sovietų baletai' tomis dieno-

Akiračių buldogo ir jo štabo 
narių laidotuvėse ir pietuose 
nebuvo matyti. Miręs Skipperis 
ir jo savininkas Mr. K. VVescotts išleidęs eilių rinkinį "Žirgeliai 

20O žmonių, buvo palaidotas šuo yra gana turtingi. Kapinėse žvengia", tur būt. todėl, kad poc-
Skipperis. Akiračių buldogo, sto- Skipperiui išdygo už 3.000 dol. tas K. Bradūnas buvo išleidęs 
vinrio drausmės sargyboje, tik- paminklas. Akiračių buldogas rinkinį "Sidabrinės kamanos" . 
r a s brolis. , laikosi proletariškos linijos, yra O kad tam arkliui būtų dar ge- Mergytė atsakė 

«. . — . . , plikas kaip tilvikas. Skipperis riau. poetas A. Baranauskas iš- rasti knygos apie vaikų augini 
Sunio Skippeno savininkas r K . , . , . , . . . . . « 

Mr. Kenneth Weacotts. 58 m :
 n c n o r e J ° * u b r o h l 1 ? , m , n , w f , R - V l d n '^•~> "r»™^ , r " " 

viengungis, labai turt ingas, a t i - : 

mergytė nedrąsiai paklausė: k u s T įk truputį pagalvok: jei 
"Bet, mokytoja, aš nesuprantu, š iąnakt mirčiau, k u r "tu būtum? 
kaip j ie tenai pa t enka?" j _ c i a p a t > tėve. — greit atsa-

Kaip baudžiami vaikai k ė vaikas. — bet kur tu, tėve. 
būtum ? 

Eizytei senelė pasakojo, kad, 
kai ji buvo maža . dar nebuvo, Receptas 
televizijos. Ketverių metų Elzy-! 
tė. kiek patylėjusi, paklausė: j Gydytojo vaikas, grįžęs su tė-
"Senele. tai ką jie išjungdavo, ; v y i š "vienos kelionės, motinai 

| pasakoja: 
— Mus, važiuojančius auto-

Į mobiliu, motociklu pasivijo toks kalbėti apie sunkius laikus prie 
E i d a m a išilgai gatvės senyva geras ponas plačia pilka skrybė- 7 dolerių steiko. 

moter iškė pama tė sėdinčią ir I le, pasikalbėjo su tėveliu ir jam 
verkiančią mergytę ir j o s pa- parašė receptą, 
klausė: , ;Kas t au . 

Klasėje 

kai tu būdavai negera?" 

Auginant vaikus 

— Daugiau gaisrų sukelia deg 
tukai ir cigaretės, negu vulka
nai. 

M. ž-sis nios". 

daiydamas šunio laidotuvių i.V I 
kilmes, pasakė labai jausmingą 
ir ašarotą prakalbą. Prie miru
sio Skipporio kapo padėjo ditir-1 

lį tSr*% raudonų rožių vainiką.' 
an t didžiulio juodo kaspino auk-; 

žes, tu rasi mano meilę tau. k a i ) j 
{rožės tau po galva, taip mano! 

~V*Z •v *2&~V~f!į 

' 'Mama 
i vaikų i 

mą, t a i vėl p radės lupti". 

Paskutiniai egzaminai 

— Amerika — vienintelis 
kraš tas , kur žmonės susirenka 

— Tėvas yra vyras, kuris ti
kisi, kad jo sūnus bus toks ge
ras , kokiu jis pats ketino būti. 

— Tu negali miegoti klasėje, 
— sako mokytojas. 

— Aš galėčiau, jei nekalbėtum, 
t a ip garsiai . — a t sako mokinys. 

širdis yra tau". į Tarybinė karvė, kaip skelbia Tiesos laikraštis praėjusių metų gruodžio 28 d. 
laidoje. Kupiškio rajone nusiminusi, nes tiek nurašvta pašarų, kiek ji nieka-

•Nauut-nų . ^ b a s menulyje. j P o laidotuvių dalyviai buvo <įa nesuėdė. Atrodo, kad karvė abejinga peokmo^o piamu. 
mis >;.-k tr buvo Chicagoje, kiek 

Penkerių metų berniukas ste 
bėjo savo senelę, skaitančią 
Šventąjį Raštą, i r jos paklausė - I 

— Senele, k a m tu taip skaitai ( 
tą knygą? 

— Žinai, vaikeli, galėčiau 
sakyti , kad rūpinuosi paskuti-j 
niais egzaminais. — atsiliepė 
senelė. 

Aiškinant atimties veiksmus 

Klasėje mokytojas aiškina at-

— Aš stebiuosi, iš kur moti
nos išmoksta visu dalykų, kurių 
sako savo dukteriai nedaryti. 

Eddie Cantor 

— Mainosi laikai. Kadaise 
žmonės meldėsi kasdien, o mau
dėsi tik kartą per savaitę. 

L. S. McCatuūesss 

Ginčytis su kai kuriais žmonėmis 
yra tas pats, kas, vėjui pučiant, skai
tyti laikraštį. 

— Spyglininkas giriasi: 
Karžygio kilni dvasia 
Visą apgaubia mane. 
Kai pririedu aš prie stalo, 
Žodžiai liejasi be galo, 
Be Bernardo patarimo, 
Be Bradūno pagyr imą 
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