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MŪSŲ TAUTINIAI ŠOKIAI-VISU KARTU RYŠYS 
Pasikalbėjimas su Tautinių Šokių Šventes programos vadovu Liudu Sagių 

Šiltoka ir tvanki birželio 9 galima pasakyti, kad lietuvių ko, ir okupuotoje Lietuvoje tau-
diena Chicagoje. Kai šimtai tautiniai šokiai yra viena iš tiniai šokiai yra virtę tautinio 
Tautinių Šokių šventės būsimų veiksmingiausių priemonių ar- savitumo sunkiai sutramdoma 
žiūrovų krovė automobilių ba- ba būdų suburti lietuvių jau- demonstracija. Šia prasme tau-
gažines, sprukdami iš miesto, nimą ir tuo pačiu j j bent dali- tiniai šokiai y ra tėvynės ir ūž
tos pačios šventės šokėjų dalis nai apsaugoti nuo svetimon įta- sienio lietuvių jaunimo tamprus 
rinkosi Lietuvių Auditorijon. kon nuslydimo. Kartą gi subū- dvasinis ryšys, nežinąs jokių 
Apie 9 vai. ryto salėje, be šo- rus, jo pagalba galima nuvers- užtvarų, nors visiems kitų i r 
kejų, tarpusavyje tarėsi dauge- ti kalnus, nes j is realiai pajun- nepažįstant. Toks ryšys patvin-
liui pažįstami tautinių šokių ži- ta esąs tautos reprezentantas, tų galinga srove, pirma proga 
novai: L. Sagys iš Clevelando, darbą pamėgsta ir glusniai pri- jiems asmeniškai susitikus. 
Br. Shotas, Br. Jameikienė, Fr. tampa prie lietuvių tautos ka-
Gramontienė ir daugelis kitų. mieno. Šio jausmo įtakoje jau- — Turint mintyje JŪSŲ pas-
Jie visi čia sugužėjo, vieni — nimas pasidaro daug prieina- kutinį atsakymą, sakyčiau, fi-
repeticijos pravesti, kiti jos ste- mesnis ir kitoms tautinio auk- losofine prasme, kokia yra Jū -
bėti, kad artėjanti šventė pra- Įėjimo priemonėms. Todėl daž- 9u praktinė patirtis, pavyzdžiui, 
eitų laikrodžio tikslumu. Nerei- nai girdimas priekaištas, kad iš Pirmosios Tautinių šokiu 
kėjo būti akylam, kad salėje tautiniai šokiai lietuvybės ne- šventės? Kokias nuotaikas Cle-
pastebėtum dvi būsimosios 
šventės dominuojančias figū
r a s : Br. Shotą iš Chicagos, su 
savo bendradarbiais, nešusį re
per tuaro paruošiamąją naštą, ir 
L. Sagį, svečią iš Clevelando, 
būsimąjį šventės programos ar
chitektą. Kai pirmasis ėmėsi 
t ikrinti šokėjų paruošimą, atsi
rado trumpa ir vienintelė pro
ga šnektelėti su antruoju. 

Nuotrauka V. Valaičio 

— Tautinių šokių šventei li
pant an t rengėjų ir šokėjų kul
nų, Jūsų sutikimas imtis Pro
gramos Vadovo naštos Chica
goje sutiktas kaip vienas iš po
zityviausių ir šventės pasiseki
mo pragiedrulių. Kaip suradote 
laiko šalia studijų šio darbo 
imtis? Liudas Sagys, T. š. Šventės prog-

— Man atrodo, kad J ū s šiuo r a m o s vadovas. 
klausimu priskiriate mano as
meniui per daug nuopelnų. Nor- į 
maliai šventės programos va- išlaikys, nėra pagrįstas aukš-
dovas savo darbui rengiasi ii- čiau minimu požiūriu. Priešin- timu komentuojant. šokė-
gai : pirmiausia susipažįsta su gai, tautiniai šokiai išpurena j a m s lietuviškumas tada pra-
šokėjų grupių pajėgumu, pagal dirvą tautinės sąmonės sėklai žyde* pasididžiavimu, o "Sadu-
gautą patirtį sudaro repertua- tarpti. Sakykite, ar šiandien p. tės" pasisekimas, kaip Jūs są
rą ir pagaliau jį aprašo. Darbas Br. Shoto koreguojami šokėjai kote, jau buvo tik antraeilės 
t runka kelerius metus. Aš šios dirbtų taip nuoširdžiai, kaip reikšmės mažas įnašas bend-
šventės sūkurin įsijungiau tik matote, jei jie nesijaustų esą r a n triumfan. 
gegužės 25 d., nes t ada baigė- lietuvių tau tos atžala? Žinia, 
si mano lankomoj kolegijoj pa- vienų tautinių šokių nepakanka, — Matau, kad p. Br. Shotas 
vasarinis semestras. Iki šven- mūsų tikslų siekiant, ir aišku, artėja j savo dalies repeticijos 
tės liko nedaug laiko, i r to- kad nuo čia turi toliau darbą pabaigą. Malonėkite pasisakyti 
dėl mano didesnio įnašo nebus, tęsti mūsų mokyklos ir visuo- dėl poros aktualijų. Pirma — 
Aš galėsiu pasinaudoti kitų menė, jei norima vešlų daigą kokie būtu Jūsų įspūdžiai iš 
žmonių darbo vaisiais, pirmiau- didžiu medžiu išugdyti. Be kita regioninių repeticijų Detroite i r 
sia — repertuaro paruošimu. 
Kadangi grupės jau bus reper
tuarą daugiau ar mažiau išmo
kusios, man teks visa tai sude
rinti ir sudarytą planą tada 
techniškai šventėje atlikti. 

— J ū s tautinni šokių veiklo
je dalyvaujate jau eile metų. 
Kas ir kur buvo Jūsų tautinių 
šokių pirmieji mokytojai? 

— Nuostabiu sutapimu abi 
mano tautinių šokių mokyto
jos dabar gyvena Australijoje 
ir ten ruošia Australijos lietu
vių tautinių šokių šventę. Šios 
pagarbios mokytojos buvo: Vil
niaus Pedagoginio Inst i tuto 
lektorė p. Bronė Lapšienė ir 
Lietuvos Liaudies Ansamblio, o 
vėliau ir Čiurlionio Ansamblio 
šokių vadovė p. Marija Baro
naitė - Grėbliūnienė. Ponia 
Lapšienė dėstė tautinių šokių 
mokymo metodiką, o p. Grėb
liūnienė lavino scenos pasirody
mams. 

— Šventės repertuaro komisi
jos išleistoie "Mūsų šokių" kny
goje, atrodo, neperdėtai pasa
kyta, kad "Išeivijoje tauti
niai šokiai tapę tautinio auklė
jimo ir reprnzentarijos priemo
ne". Kokią vietą tarp kitų .jau
nimo tautinio auklėjimo priemo
nių. Jūsų nuomone, užima tau
tiniai šokiai? 

— Klausimas per platus, kad 
j j būtų galima šiandien išsamiai 
atsakyti . Nesileidžiant į plates
nį nagrinėjimą, greitomis būtų 

velandan išsivežė tada Jūsų 
"Grandinėlės" grupė, triumta-
liškai sušokusi "Sadutės" šokį 
ir užhipnotizavusi žiūrovus, ku
rių daugelis šluostėsi ašaras? 
Koki Jūsų asmeniški prisimini
mai? 

— Pirmoji Tautinių šokių 
šventė buvo neabejotinai didin
gas, įspūdingas ir gerai suor
ganizuotas parengimas. Vizijo
se sugrįžta daug puikių vaizdų, 
bet vienas yra neužmirštamas. 
Kai šalia galingų tautų — JAV 
ir Kanados — himnų amfiteat
ro skliautuose nuaidėjo Lietu
vos Himno paskutiniai akordai, 
man pačiam ir, mačiau, kitiems 
"Grandinėlės" šokėjams sudrė
ko akys. š is jausmas dar i r 
šiandien kutena širdį. Atsime
nu, kad šokėjai šiuo įspūdžiu 
dalinosi dar mėnesių mėnesiais 
po šventės, vis gyvai, su įsijau-

Kentml PajvCbčbį/ 
KELIA AR ŽLUGDO PREMIJOS: 

Aušra Barzdukaite ir Aldona Liutkute, tautinių šokių šokėjos iš 
Clevelando. 

Henrikas Šalkauskas 

EKSPROMTIŠKAS TRIPTIKAS 
Elona Marijošiute 

Padažiau ir tėškiau 
žodžių teptuką j statų popierių 
ir žiūrėjau kaip 
lašai varva žemyn — 
ašaros... 
Nes manyje 
liko 
balta 

t u š t u m a 
• 

Viduj 
nenuimdama nuo tavęs akių 
smaugiu. 
Mano akiys ramios kaip mirtis. 
Kaip mirtis. 

Atūžianti iš pačių gelmių 
krantais išsilieja 
laudate omnes generationes 
nesitverdama 
laukiniu džiaugsmu prigirdo 

klykiantį pasaulį! 
Vėjas ūbauja 
rieškučiom svaido mane į 

tviskantį saules veidą 
pagavęs pabučiavimu nuvirpa 

per nugara. 
Plačiai užsimodama akinanti 

mėlyne 
sčja gyvybės jėgą. 

i i l I iHUiHHIiniHIlI l i lUilNHMIilIMIHini ini l i l i l I iNnil lHHilJ . ' I I I IIIIIIIHIIHIi l I l IMMUIII 

Liudas Sagys "Piršlio" šokyje Nuotrauka V. Pliodzinsko 

Nevv Yorke? Ar manote, kad 
h* Antroj i šventė pavyks tiek 
pat puikiai, kaip kad pasisekė 
pirmoji? 

— Detroito ir New Yorko 
grupių pasiruošimas buvo pasi
gėrėtinas. Jei ir ki tos grupės 
taip pasiruoš, antroji šventė ne
atsiliks nuo pirmosios. Taip, 
šventės pasisekimu neabejoju! 
Pagaliau juk šokėjų reikalais 
rūpinosi Su neesminiais pakeiti
mais ta pati reper tuaro komisi
ja, vadovaujama p. Br. Shoto. 
todėl juo labiau t ikra, kad ši 
šventė bus žingsnis į priekį. 

— Antra aktualiia — kokia 
yra pati svarbiausia masinių 
parengimų, kaip šokių a r dainų 
šventės, nauda? Kokių turė tute 
pageidavimų visuomenei šven
tės reikalais ir, jei galite pasa
kyti, kokie vra Jūsų planai pro
gramai nustatyt i? 

i 

— Šis klausimas dalinai at
sakytas, kiek tai liečia jaunąją 
kartą. Kiek tai liečia mus visus, 
masinių švenčių nauda yra ne
įkainuojama, pradedant gyvais 
tautos veteranais, senosios kar
tos išeivija, vėlesnių laikų Ame
rikon atklydusią lietuvių dali
mi i r baigiant čia gimusiu, au-

Į gūsiu ir tautos kovon už pri-
' g imtas teises įsijungiančiu prie
augliu — visų jų širdys supla
ka vieningu unisonu ir krūtinę 
užpildo šiltas jausmas. J is liu
dija, kad lietuviais gimę. dar 
ilgus laikus tokiais ir liksime. 
Tai atsimenant, atrodo, būtų 
pagrįs tas visuomenei pageidavi
mas, kad rūpintųsi šventėje su
kurtos nuotaikos plėtote ir po 
šventės Tokiu būdu jaunimo 
repeticijose ir šventėje įdėtos 
pastangos būtų apvainikuotos 
visas ka r t a s vicni.janefri ryšiu. 
Lietuvių visuomenė neatliktų 
savo pareigos, jei, tiek daug 

kalbėdama apie lietuvybės iš
laikymą jaunojoje kartoje, ne
užpildytų visų amfiteatro vietų, 
kai ten susirinks šimtų šimtai 
lietuvių jaunimo atiduoti duok
lę bendram labui. 

Dėl programos planų — jokių 
komentarų, teks patiems pama
tyt i šventės metu ir t ada įver
tinti. 

Su švilpuko signalu p. L. Sa
gys perėmė Chicagos Aukštes
niosios Lituanistikos Mokyklos 
grupę, kuri tik vienintelė įvyk
dė savo pažadą repeticijoje da
lyvauti, iš p. Br. Shoto rankų. 
Kurį laiką pasisukinėję ir ste
bėję mielą svečią iš Clevelando. 
skirstėmės su įsitikinimu, kad 
šventėje šokėjams žemės t rau
kos jėga neegzistuos, jei vado
vui pavyks programos daly
viams perdestiliuoti savo paty
rimą ir sugebėjimus. 

J . Grabauskas 

Ne kartą mūsų spaudoje 
buvo pasisakyta literatūros a r 
kitokių premijų klausimu. Ne
paisant, kad buvo ir tebėra 
nemaža mecenatų ir premijų 
organizatorių, iš antros pusės 
pasigirsta balsų, kad tos pre
mijos nėra reikalingos arba, 
jeigu jau jos ir egzistuoja, ta i 
mažiausia yra meną ugdančios 
reikšmės. 

Kitos t au tos ir mes 

Pirmiausia, žvelgiant į pre
miją, pravartu užsiminti, kaip 
yra su premijomis kitose tau
tose, turinčiose pirmaujančią 
vietą pasaulio literatūroje. Be 
abejo, laisvų tautų viena pa
dėtis, o gyvenančios emigra
cijoje tautos dalies padėtis vėl 
kita. Tačiau reikia manyti, 
kad pastarosios literatūrai 
premijos labiau reikalingos, 
negu normaliose sąlygose be
kuriantiems rašytojams. Kiek
vienoje valstybėje yra premi
jų didelių, tradicinių premijų, 
gi šalia jų yra skiriama taip
gi daug mažesnių, vienkarti
nių, atžyminčių knygas tik 
viena ar kita proga. Prancūzi
joje tokių didesnių premijų 
kasmet skiriama 475, neskai
tant daug mažesnių. Vakarų 
Vokietijoj 111, Austrijoj 31, 
Šveicarijoj 36, apie 100 Ita
lijoj. Amerikoj didesnių tėra 
tik keliasdešimt, gi su mažes
nėmis susidarytų tūkstančiai. 
Be abejo, čia pati didžiausia 
yra Pulitzer premija. Bet yra 
tuzinas ta ip pa t ne mažesnių 
ir vertingų išskyrimų. Taigi, 
premijų yra labai daug, ir 
tikslaus jų skaičiaus niekas 
negali nusta tyt i , nes dažnai 
autorius premijuoja atskiro
mis progomis organizaciniai 
ar tam tikri miesto ar rajono 
vienetai. 

Ar padaro rašytoju 

Taigi, jeigu tuos tūkstančius 
premijų y ra kas skiria, y r a 
kas organizuoja ir kas j a s 
ima, reiškia y r a kokia nors 
apčiuopiama nauda. Jeigu, 
kaip kieno nors teigiama, pre
mija padaro rašytoją, tai j au 
tokių pripažintų per metus 
pasaulyje taptų tūkstančiai. 
Tačiau premijos daugiausia 
yra skiriamos ne todėl, kad 
ką nors įrikiuotų į nemirštan
čiųjų eiles, bet kad paremtų 
rašytoją, kad sugyvintų lite
ratūrą, kad atkreiptų dėmesį 
į knygą, kad iš viso priverstų 
žmogų pakalbėti literatūrinėm 
ar su tuo susijusiom kultūri
nėm temom. Taigi, premija 
turi daugeriopą prasmę ir ver
tę ir kaip tokia ji pripažįsta
ma. Tūkstančiai premijų ne
padarė amžinais tūkstančių 
rašytojų, bet toje premijų su-
gyvintoje atmosferoje ji pa
dėjo tarpti ne vienam litera
tūros mylėtojui a r talentui. 

Didybė ir menkystė 

Šiandien ksi kieno bandoma 
sudaryti įspūdis, kad lietuvių 
literatūroje yra premijų per
daug. Iš antros pusės taip pat 
norima teigti, kad tik mažas 

rašytojas gali dalyvauti kon
kurse, o didelis ne. Mūsų nuo
mone, konkurse dalyvavimas 
karūnos niekam nei uždeda, 
nei nuima, net ir laimėjimo 
c r pralaimėjimo atveju. Pre
mijuoto kūrinio vertę nustato 
ne vienam kartui sudaryta ko
misija, bet šiuo tarpu visa 
literatūriškai išprususi visuo
menė, o vėliau ir pats laikas 
prideda savo nepaperkamą žo
dį. Konrs'ja gali klysti, gal 
ne kartą ir suklysta, o tai su
pranta ir pats įvertintas ir ne
įvertintas rašytojas, nes jis 
žino, kad sprendžiamasis žo
dis buvo komisijos jam pa
skirti ar nepaskirti pinigus, 
bet pats kūrinys bus įvertin
tas daug didesnės komisijos 
— visos literatūra daugiau a r 
mažiau besidominčios visuome
nės. Kaip nori, gali komisija 
girti premijuotą kūrinį, jo tai 
neišgelbės, jei jis bus ribotos 
vertės. 

Taigi, rašytojo didumo ne
nustato vienos ar kitos premi
jos laimėjimas, konkurse daly
vavimas ar nedalyvavimas. 
Yra tikrai pajėgių rašytojų, 
dalyvavusių konkurse, ir y ra 
n* pajėgių, nedalyvavusių. Čia 
definiciją sunku pravesti, 
ypač. kad sunku pasakyti, ar 
didelis rašytojas, bijodamas 
pralaimėti mažesniam, konkur
se nedalyvaudamas, pasidaro 
dar didesniu, ar mažas, atsi
tiktinai laimėjęs prieš didesnį, 
jau pasidaro dideliu. Manau, 
kad visiems aišku, kad rašy
tojo didumą nusveria ne jo 
poza, bet kūryba. 

Pelnai a r nuostoliai 

Tūkstančius premijų skiria 
amerikiečiai, konkursuose da
lyvauja jų gerieji rašytojai, 
nes dauguma jų gyvena iš 
rašto, ir jiems labai svarbu 
laimėli didesnę ar mažesnę su
mą. Amerikiečiai rašytojai ne
vengia parašyti ir ten, kur 
jam tegali tekti t ik šimtinė, 
bet jis po truputį taip susi
renka sumą. kuri jį įgalina, 
kada nors parašyt i didesni 
veikalą. Taigi, premijos pade
da rašytojui materialiai, su-
gyvina mūsų literatūrą ir šian
dieninėse sąlygose, kada taip 
sinku rašytojui rasti laiko ra
šyti ir sunku rasti leidėją, bū
tų gera. kad kiekviena mūsų 
knyga būtų premijuojama. Ne
reikia bijoti, kad perdaug bus 
premijuotojų, nes laiko per
spektyvoj tai turi mažiausios 
reikšmės, gi, gyvenant dabar
tyje, tos premijos yra būti
nos ir reikalingos. Be abejo, 
konkursų tikslas išauginti jau
nesnius. Bet jiems irgi yra ne
maža premijų skiriama įvai
rių sambūrių. 

Premijos literatūriniame gy
venime, kaip rodo istorija, yra 
sveikintinos, o ypač tremty
je jos yra reikalingos, nors 
tai ir yra tam tikra prasme 
tik iniekrja, bet ji būtina šio
se sąlygose, nes padeda mūsų 
literatūrai išsilaikyti, palaiko 
ją dėmesio centre. 

P. Svilius 

"Sadute" svečiojoje šahje Nuotrauka V. Pliodzinsko 



Neverk, motule, Maskva ašaroms netiki... 
J I OZAS STROTJA, niicago. III. 

Gegužės ir birželio mėnesių 
laikas Lietuvoje dažniausiai bū
davo labai gražus. Sužaliavusi Ats iminimų p luoš t a s 
visa augmenija tuomet pasi
puošdavo įvairiaspalviais žie
dais, kiekvieną gyvą tvarinį vi
liodama į laukus, kur saulė im 

to užstoiusi visiška ryla pavir- — Kur jus varote šituos žmo- Tuomet naudonkrūtmiai. aip- trokštami žodžiai. Šiandien aiš-
to amžinybės akimirka, kada nes? — klausė jie sargybinių, daužę mūsų galvas ir nugaras, ku. kad nei apskrities komisa-
visos pasaulio vertybės staiga — Į kalėjimą. — atsakė bū- a t lyžo , i r mes baigėme savo eta- ras Baltrūnas, nei kalėjimo vir-
ir cbsoliučiai nustoja savo ver- rio vadas. pą į U tenos kalėjimą. šininkas neturėjo jokios galios 
tės. Tuomet palieka tik vienas — Už ką? — toliau teiravosi. U t e n o s apskritį tuomet vai- mus iš kalėjimo paleisti, 
didžiausias turtas, tai — gyvy- — Už kontrrevoliuciją ?! — d ė gera i mano pažįstamas iš i Pradžioje patalpino mus vi-

Ach, vy prokliatyje sukiny bė. o kraujo balsas nežmoniš- trumpai atsakė kareivių virsi- N o r k ū n ų kaimo kilęs komisą- sus į didelę kalėjimo kamerą, 
syny! (Ak jus prakeikti kalės kai veržiasi pas savuosius, lū- ninkas. r a s Bal t rūnas , o kalėjimo raš- kurios vienas langas išėjo į tur
šimus!) — nakties tyloje pri- paseg i skubotai pinasi dar nie- — Už kontrrevoliuciją?! — t inė je tuojau susidūriau su k a - . g a u s aikštę s u vokiečių okupa-
slopintu balsu švokštė į mus kieno šioje vietoje tokiais žo- dabar niršo sutiktieji raudon- Įėjimo viršininku Sadausku, su cijos laikais jai prikergta iška-
grupės vyresnysis. — Žinau tas džiais nekalbėta malda. Ką šią krūtiniai. _ šituos šunis jū s k u r i u o vos prieš savaitę buvo- ba "Hindernburgplatz". Kame-
jūsų pama'das, svoločiai! — akimirką sapnuoja mano mo- dar varote į kalėjimą, kur juos m e Šlapių kaime vienų vestuvių roję buvo apie 10 kalinių ir ke-

; lėtas bolševikų armijos dezer-plėšikų gaujos bei pavieniai P a s k u į , patylėjęs ir į pašaipą t u t ė , sesutė ir sena tetulė?.. Jos reikės maitinti darbo žmonių svečiai , 
davo žeme ridinėtis. Ir jeigu žmomų-lygintojai", karo įskan- p e r e į d a m a s , vėl kalbėjo į mus : nieko nežino, kad mano ir ke- prakaitu uždirbta duona?! Mes — K a i p tu čia dabar pakliu- tyrų. Vienas jų buvo jaunas 
net senimas, užmiršęs žiemos kintų žmonių gyvenimą dažnai 
vargus, mėgdavo išnešti senste- paversdami į nevilties dienas 
Įėjusius kaulus į gamtą, tai ką i r e i s i ą s , bemieges naktis. 

Tai. vadinas, jūs meldėtės t u r i ' i rnano likimo bendrų gy- juos sušaudysime čia pat vie- v a i ? - - klausė manęs kalėjimo pulko komisaras (antpečiai tuo-
Dievui. balandėliai? A ? O ži- vybė dabar pakibo ant plauko... toje. v i r š in inkas . met buvo panaikinti ir kariškų 
note. geras tas -jūsų Dievas Jis —Atsiminiau, kad Dievas ne- Ir vėl išgirdome komandą at- — Nežinau nė pats, kaip i r laipsnių nebuvo), apie kurį bu-

jau besakyti apie pačiu savo Mano gimtajame Velykūnų g ^ j ^ g g j u s u mk]dų. ir atsiuntė išdirbtomis odomis i dangų jū- sistoti visiems miško pakrašty, u ž ką, — atsakiau. vo kalbama, kad jo dienos esan-
gyvenimo pavasariu pražydusį kaime vieną gegužės mėnesio ^ m a r e k a d š i ą p a t v a i a n < j ą sų gali ir nepriimti. — pertrau- Sustoję, nebegalėdami nė pajų- — N a . nenusimink. Pernak- eios jau suskaitytos. Bet vieno 
jaunimą, kuris būdavo pats pir- vakarą, pasibaigus gegužinėms p a s j ų s č iau jas visus i dangaus kė tylą komandieriųs, — ta t dėti iš baimės, laukėme tik, ka- vosi ir paleisime 
masis ne tik į linksmybes, bet p a m a l d o m s ūkininko Baltakio karalystę. Ct kaip. Matot, koks nuvarysime jus į odų dirbyklą, da mums išmuš paskutinė va-
ir į gresiančius pavojus, tuomet namuose, patamsy sėdėdami ap- s t c : n ' k l inga i geras tas jūsų Die- ° iš ten pasiusiu jus į dangų landa, savyje kaltės nė su ži-

vas. Che, che. che su pasi- švarutėlius. Ir vėl niršda- buriu negalėdami surasti. 

A n u o m e t tai buvo labai mieli. 

nesvarstydamas to. šiais lai- hnk stalą, pro langą pastebė-
kais labai madingo klausimo: jome mėnesienoj kažką skubiai tyįįtfjfa gaida halse, pratęsda- was pridūrė: — No. jei Bohu, — Duokite čia šautuvus! 
ar apsimoka? praeinant. Nieko nelaukdami, 

Cia kalbama apie pirmojo Pa- P e n k i v y r a i — J o n a s Šinkūnas, 
saulinio karo antspaudu pažv- J u o z a s B i a ž i o n i s - J o n a s P a 
metus 1919 metu pavasario mė- d ž i ū n a s - A l e k s - Petronis * ™* 
iresius. nuskendusius daugelio n o vis* Jauniausia menkysta — 
ano meto žmonių užmarštvje. i š ė J o m e Patikrinti, ar nebus ko-
Daugelio, bet ne visų. k i e n o r s P l ė š i k a i - Nenuėjus 

mums nė poros šimtų žingsnių, 
^ 1 9 1 4 metais Sarajevo mieste p e t r o j u c į a U s kaštanų šešėlyje Sustatyti prie pat mažažemio 

rėjo patirti Lietuvos kraštas 
ir nieku dėtas to krašto žmo
gus, nes pirmieji karo gaisrai 

tuvų ir išgirdome rusišką ko- daržo tvoros, mėnulio šviesoje 
mandą "stok!" Mus apsupo bū- matėme, kaip į mūsų pusę štai 
rys kareivių, kurie nuodugniai ga atsisuko bent dvylikos šau 

mas kiekvieną skiemenį, pos- po.'liu. (Bet, dievaži, pasiųsiu.) įsakomu tonu kreipėsi jie į mū-
mavo anas. Nuvarę į Leliūnų miestelį s 4 sargybinius, nes patys jokių 

— C dabar stokite čia į pa- mus patalpino krautuvininko £ i n k u4 su savim neturėjo, 
tvcrį. angelėliai! — šaipydama- Abelio trotoje. kur ir vėl pra- — Niet, tovarišci! — priesi-
sis komandavo mus, — tuojau sidėio tardymai. Ir nors vėliau n o s * m u s U sargybinių vadas, 
mes išduosime jums vizas į dan- atvykęs su aprišta galva rau- Suėmėme juos nakčia ir mums 
eaus karalystę. dcnarmietis visus mus apžiū- v r a į s a k y t a juos gyvus į kalė-

rėjęs viešai pasakė, kad "ieš- Jima- pristatyti. Kas kaltas ir 
kas nekaltas — parodys tardy-

tačiau anksti rytą m a s . 
iššautas pirmasis šūvis greit u ž ė j o m e a n t b ū r i o a tkištų šau- ūkininko Juozo Augustinioko ^ V ^ ^ ^ § * L 2 ? **?' 

ner? įsiliepsnojo į pasaulinį karą. To 
karo baisenybes pirmiausia tu- S ė C 4 - * * * ! * * Mus apaapo bū- matėme, kaip'į mūsų pusę štai- s u s t iP>™tas ka_reivių būrys mus 

-i Lietuvos kraštas - ~ - «• - * ' - • * „_ _.„;„„,„ L-^. J „ „ H ^ , s . „ _ V5s dėlto išvarė i Utenos kalė.ii-
m a . P. ŠILEIKIS, 0 . P. mus iškratę, kamantinėjo: ką tuvų vamzdžiai, girdėjome bū 

mes čia veikiame, kada jau lai- riui duodamą komandą užtaisy- Žygiuojant Utenos link, ties 
užsiliepsnojo kaip tik Lietuvo- k a s m į e got i? Paaiškinome, kad ti šautuvus, lygiai kaip ir klai- Grybelių kaimu (2 klm. nuo 
je. Vėliau vargas, skurdas, ba- m e s baigėme gegužines pamal- kų, su gegužės mėnesio nuotai- Utenos) mūsų eiseną sulaikė ORTHOPEDUOS T K C H M K O S LAB. 
do šmėkla ir mirtis eilę metų ( j a s i r ^ a r gįajp s a u šnekučia- ka niekaip nesiderinantį šau- kažkokie raudonomis krūtinė vai. 9-4 ir 6-8. sestad. 9-1. | 

Orthopedas. Protezlstas. 
Aparatai-Protezai. Med. ban. 
dažai. Spec. pagalba kojoms 

(Arch Supports) ir t.t 

DR. A. GARUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIL»Al"S IR VAIKŲ LIGOS 
2737 West 71st Sreet 

VA L.: kasdien nuo 6-8 vai. vak. 
SeStad. nuo 10 iki 12 valandos. 

Ligonius priima pagal susitarimą. 
Tel. ofiso tr rez. WA 5-2017 

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
JOKSA 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
VAIKU LIGOS 

2«56 West «:{rd SfVeet 
Vai.: Pirmad. ir ketv. nuo 3 iki 

ti: antrad. ir penktad. nuo 4 iki 8: 
Šešt nuo i ikt 4 vai 

Tel. ofiso PO 7-6000. rez. GA 3-7278 

DR. A. JENK1MS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63 rd Street 
slampinėjo po šio krašto mies
tus ir kaimus, šlakstydama mū
sų žemelę žmonių ašaromis ir 
krauju. Tuo pat metu ne vienos 
lietuvės močiutės sūnelis, vy- ' 
ras ir ne vienos mūsų sesės iš- : 

svajotas bernelis žuvo kažkur 
"matuškos" Rusijos plotuose 
"už tikėjimą, carą ir tėvynę". 
0 ta '"tėvynė", jėga mūsų kraš
tą pasigrobusi, ištisus 120 me
tų neleido mūsų žmogui ne tik 
laisviau atsikvėpti, bet draudė 
jam net savo kraštą vadinti 
tikruoju jo vardu — Lietuva. 
Ramius, beginklius mūsų žmo
nes, prisirišusius prie savo tė
vų žemės, jų papročių ir skir
tingo savo tikėjimo to caro val
džios atsiųsti kazokai trypė ark
lių kanopomis i r niekino mūsų 
žmonių lankomas tikėjimo šven-
tavietes. 

1819 metų gegužės mėnuo bu
vo taip pat labai gražus, nes 
gamta, pasirodo, neatsižvelgia 
nei i pasaulio galiūnu poli
tikas, nei šiaip žmonių tarpu
savio santykių kampuotumus. 
Pražydusi gėlė be skirtumų 
džiugina aki ir teikia savo ma
lonų kvapą tiek žudomajam 
fenogui — kankiniui, tiek ir jo 
žudikui — budeliui. 

Rytų Lietuvos žmogus, iš
kentėjęs visas karo negeroves. 
1919 metais atsidūrė veidas vei
dan prieš hamletiškąjį klausi
mą — būti, ar nebūti? Su 1918 
metais paskelbta Lietuvos kraš
to nepriklausomybe neskubėjo 
skaitytis nei Rytai, nei Vaka
rai. Išsikraustant vokiečių ka
riuomenės daliniams ir jų oku
pacinei valdžiai. Rytų Lietuvos 
plote susidarė pavojingos tuš
tumos, kur ėmė siausti vagių. 

vomes. tuvų užraktų sužvangėjimą. Po mis uniformuoti pareigūnai. 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 

2850 W. 63rd St., Chicago 29, 111. į iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta 
Tel. PRospect 6-5084 

pasivaikščiojimo metu jis suge-
(Nukelta į 5 psl.) 

Ofiso telefonas — CV 4-2421 

DR. AL RAČKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 So. Kedzie Avenue 
(Kampas JOdzie Ir Archer) 

VAL.: kasdien nuo 2 lkl 8 vai. vak 
TV°<* •*• Kkmii'f Hk austram. 

DR. J. ir K. AGLINSKAI 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue 
Priima ligonius 

Telefonas; GRo\'-hill 6-1595 

DR. ALDONA JUŠKA 
AKIU UG{! SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marquette Road 

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pacal ch'San av.. Suite 808. tel. CE 6-7704. 

DR. ZIGMAS RUDAITIS 
Spec. ORTHOPKDINftS LIGOS 

2745 West 69th Sreet 
Priešais §v. Kryžiaus lig-oninę. 

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 v. ryte ir nuo 6-8 v. y. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir 
kitu laiku susitarus telefonu. 

Telef. RKpublic 7-22»0. 

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

kei<'ia stiklus; ir renius 
4455 S. California Ave., VA7-7381 
VAL.: 10 ryto iki S v. vak.. trečiad 
uždaryta. Šeštad. 10 v. r. iki 2 p. p. 

Kabinetas uždarytas iki birželio 
men. 1 7-ta dieną. 

Rez. tCft PR 9-6730 

DR. L. SEIBUTIS 
Inkstų, pūsles ir šlapumo taku 

chirurgija 
Ofisai: 7958 So. Western Ave.. tel 
(JR 6-0091: :?92 E. I59th St.. Harvey, 
111.. tel. Edison :5-438:{; SO N. Ml-

Priima Hgonius pagal susitarimą. 3 U s i t a r i m i S s k y r u s trečiadienis už-
DCI valandos skambinti telefonu ,jarvta 
HKmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. o. j " -
kasdien, išskyrus treč. ir šeštad. 

DR. ANNA BAL1UNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLfiS LIGOS 
PRITAIKO AKIMIS 

2858 West 63rd Sreet 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus. 

Ofiso telefonas: PR. 8-3229. 
Rez. telef. WAlbrook 5-54)76 

Tel. Ofiso 247-0400. RCzia. 737-1377 

DR. V. KAUPAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ligos 
736 VVest 35th Street' 

(Bridgf-port Medioal Arts) 
Vai. vak. 6-8. šešt. 10-1. 
susitarus. Dianos metu tel CA 5 
:>o i o. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALD0RA ŠIMKŪŠ~ 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 S. Pulaski Rd.. Tel. L,V 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest. m 

Telef. FU 5-2020. 
Valandos pagal susitarimą. Jeigu 

#•» °" neatsiliepia skambinti TE 9-1071. 

Ofi.-

Rez. HE 6-1670 

DR. K. G. BALUKAS 

ir buto tol. Of.ympi*- 2-13X1 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th foiirt, Cicero 
Tr'-č. ir šeš-ARI:SERIJA IR MOTERŲ LIGOS i Kasdien 10-12 ir 4 

GLNEKOLOGINK (HJRLRXiI.IV tad. tik susitarus 
6449 So. Pulaski Rr. (Crawford 
Medical Buildiog). Tel. LU 5-6446 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001. 

Ofisas 314S West 63rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 West 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7868 

DR. S. BIEŽIS 
C H I R U R G A S 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3: trec. 
i uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 

nuo 7 iki 8. 

Tel. REliance 5-IS11 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
(Lietuvis sydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 West 59th Street 

Val.: Pirmad.. antrad., ketvirtai ir 

DR. J. i SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas 4255 W. 63rd Sreet 

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0617 

Valandos; 1-3 p. m. ir 6-8 p m. 
P^nklįj.iifc 1—3 p. p. 

Trečiad. ir šeštad. pagal sutartj. 
Ofiso telef. CLiffside 4-2896 
Rezid. telef. \VAlbrook 5-3099 

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Aąenue 
Bendra praktika Ir specialiai 

chirurgija 
4 !r 

DR. VL. BLAŽYS 

Tel. ofiso ir buto OT.ympie 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street. Cicero 
Kasdien 1—3 vai. ir 5—S vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet 

DR. IREHA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Kf OIR1I IR VAIKI- EIGŲ 
SPECIALISTg 

MEDICAL BUILDLVO 
7156 South Western Avenue 

Inkstų ir Šlapumo taKų chirurgija Pirmad.. antrad.. ketv. ir penktad 
Tol fiO^-mM FI«rIn 2 U O n V o a U iki X v a L p P- i r n"» 
rei. t>95-U5iM H-lgin 6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad nuo 

425 No. Libertv Street, " v a , - , r y t ° — J v a L p- š e § t a d- X1 

» * o- *PI_S_ *li- • v a l - r y t o !k> 3 vai P- P. 
Ronte 25, Elgin, Illinois ofiso »ei. R E --UOS. 

Rez. tel. 239-2919 

PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
2801 W. 63rd Street 

Kampas 63-čios ir California 
Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 

Šeštad. 2—4 vai. 
' Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartj. 

Ofiso telef. 476-4042 
Rez. WAlbrook 5-»048 

DR. C. K. BOBELIS 

b—S> vai. vak. Trečiadieniais Ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. Šeštadieniais nuo 2 
v. iki 5 v. v. 

Valandos pagal susitarimą 

Vytautas Kasiulis šv. Jurgis 

Tel. ofiso RTE 4-5849, rez. HE 4-2324 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Sreet 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9. 
antr., penkt. 1-5, treč. ir Se5t tik 
susi tartis. 

KULTŪRINĖMIS TEMOMIS KITUR Tel. ofiso HE 4-5758: Rez. HI 5-3235 

DR. S. Ir M. BUDRYS 

iki 9 v. v. 

reikale nuopelnas tik toks. kad jie anas, dabar "Vienybes" akcentuo-
ir užtraukė šiam nieku dėtam kai- ja.mas komunistinis aspektas visai 

r.FTE*#-ir IR I Š V E R S T I - — „ S : f o i fc : « « i m u i n e l a i m C- J° artumoje apš2u- nieku dėtas, liudija dar ir bendri' GYDYTOJAI TR CHIRURGAI 
farhLKZEjLE IK: iviKKhTA Norėdama šitai kaip nors pri- dydami pravažiuojančius vokiečius. Pirčiupio aukų kapai, kuriuose iš-į 275 1 f^est 51st Sreet 

RANKOVE dengti ir Fkaitytojų akis nukresp- šįG nelaimingo kaimo aukų pavar- augo ne raudona žvaigžde pažen-, (Bendra praktika Ir Alergija) 
Pastaruoju laiku "Vienybės" ti nuo principinio skirtumo. "Vie- dgs. o ne kokių desantininkų iva- kiinti akmenvs. bet milžiniški trys 'Valandos: P^m antr., _ ketnrt. J-9 

savaitraščio užimtoji pozicija, lie- nyoė*' ir pasišovė dabar vartyti novų. ir iškaltos dabar pastatyta- mediniai lietuviškaisiais omamen- šeStad.PTo v. r iki' | # 
čiant išeivijos kultūrinę ir visuo- rankoves. Štsi birželio 7 d. "Vi<;- m e paminkle. O ir pati liūdinčios, tais išpuošti kryžiai, artimųjų pa- priima pagrai susitarimą, 
menine veiklą santykyje su Lietu- nybės" numeryje A. B. straipsny- o e t i r pasiryžusios išlikti motinos statyti žuvusiųjų atminimui. O ar T e i . 
VOF okupantu ir jam talkininkau- J'e "Draugas atbulas 'kultūriniai t e r n a y r a vį s aj nejprasta komunis- daug matė kryžių raudonosios ar- į 
lančiais. akivaizdžiai išjungė šj laik bendradarbiauja'" r a < ^ "P>alan- tinėms skulptūroms, kur figūros, mijos ir raudonųjų partizanų ka- I 
raštį iš visos kitos, nekomunistinės džio 27-tos Draugo kultūrinio prie- ^ajp taisyklė, bravūriškai žirglioja, puoš "Vienybės" redaktorės, besi-
čionykštė? mūsų spaudos. Norėda- do pirmame puslapyje baro iš- iškėlusios1 kūgį ir pjautuvą. ' lankydamos Lietuvoje? 
ma blogą įspūdį, visuomenėje nuo- sp"usdinta didžiulė "Pirčiupio mo- Dedant "Draugan" paminklo Taigi toks rankovės vartymas 
lat augantį "Vienybėm" adresu, tinos" fotografija. Ji net netilpo i nuotrauką (gaila tik kad "Vi?ny- "Vienybei" ne tik nepadeda savo 
kiek tik galima sumažinti. "Vie- P1IR? poslapio. Ši skulptūra buvo įg»- nesusigaudo trupmenose ir intencijų pridengti, bet atvirkščiai 
nybe" dabar pasišovė kitoje mūsų sustirta komunistu partizanu gar- i / 6 p u s ] i3įko -Į/2> skulptūra jns tik parvškina. Tiesa, ši pa-
spaudoje rankioti žinutes, kurios bei Lietuvoj; ir gavo _Lenin- pre- Hivo aptarta šitaip: "Būdinga, kad minklinė Gedimino Jakūbonio skulp 

ofiso 247-1002, Xamc PB 8-«»«0 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPFnAt.YRft — NKRVŲ IK 

EMOCT>CS LIGOS 
Valandos pagal susitarimą 

406S Archer Avenne 
(Prie California Ave.\ 

skaitytoją informuoja apie okupuo m 'J^-• •" Gi toliau "Vienybė" +iet skulptorius čia akivaizdžiai prnę- tftra apdovanota Lenino premija. 
Re7. GI S-0S7S 

DR. W. M. EISIN-EISINflS 
ARTfiERMA IB MOTKKV LIGOS 

6182 So. Kedzie Ave.. Wą 5-2670 
atsiliopia skambinti Ml 3-0001. 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne-

no lietuvio vra suprantama kah> požeminė lietuviškoji valia kai ką'^Oso HF 4-1414. Rez. RF 7-«s«7 

tos Lietuvos įvairias, daugiausia patetiškai klausia: Ar Draugas sįa senųjų lietuvių liaudies diev- Kaip tenai šitai atsitinka, detalių 
kultūrines, apraiškas. Tokių infor- Perėjo į Lietuvos išdavikų eiles? dirbių paprastų ir draug? monn- ir užkulisių nežinant, sunku pasa-
macijų apsčiai užtikusi "Vienybė" C i ' ' ga''nie "Vienybe" nuraminti, mentalių formų tradiciją indivi kyti. B?t faktai vis dėlto liudija tai, 
džiaugiasi, lyg gpležėlę radus. nes. had "Draugas" tikrai nesiruošia iš dualioje ir modernioje skulptūroje, kad yra būdų ir pastangų, vra 
jos manymu, štai ir kiti tą pa- "Vienybės" jos išsikovotos poziei- I r p^į vaizduojama tema kiekvie- tiesiog viešai nedemonstruojama 
tį daro kaip "Vienybė" ir, atseit, IOS paveržti. 
čia nieko blogo. Tačiau "Vienyb-V* Gi grįžtant prie "Pirčiupio mo- šimtmečius ištvėrusios ir paskuti- apeiti, kai ką atitinkamai infor-
užmiršta. o gal ir sąmoningai nu- tinos". tenka pabrėžti, kad šitas nėse okupacijos? nepalūžusios ir muoti, gal būt. net. banaliai kal-
tyli. kad ji ir nekomunistinė mūsų paminklas pastatytas ne komunis- nepalūžtančios Lietuvos simbolis", bant, apstatyti, kad būtų net Le-
spauda išsiskiria m- ^̂ *mo ar hito tų partiz-nų garbei, kaip rašo Apie "komunistinį" paminklą nino premija pakišama, tuo lyg ir 
noogo okupuotos Lietuvos knltnrf- "Vienybė", o Pirčiupio kaimo gy- postringaudama, "Vienybė" šito "'psidraužiant nuo sovietuose įpras 
nio fakto ar įvykio «uminėjimu, n v°ntojams. sudegintiems vokiečių. "Draugo" keltojo aspekto, žinoma, to paminklų nugriovimo, dienos 
jo kontekstiniu vertinimu. Komunistų partizanų visame šiame visai ir n«mini. Kad pirčiupiečiams vadeivoms keičiantis. k. p. 

DR. B. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHTRUROAP 

"iperfatvh? akušerija Ir moterij llgo« 
2454 West 71 st Sreet 

(71 -o* ir Tampomu A v* kampan) 
Tai : kasdien i t \r «—S vai vsV 

***f t -4 p p. 
Trečiadieniai* uždarrte 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71 st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFTSO ir REZ.) 
Valandos pagal susitarimą 

ISR. A. MMIMAI 
C H I R U R G A S 
2858 West 63 rd Street 

Tel. — PRospect 8-7773 
Vai.: pirmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p 
antrad. Ir penktad. 5-8 v. v. 

Ofiso HF 4-1818, Rez. PR ~fl-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ? 

Hpecialybe — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Ave. kampas; 
Vai.: kasdif-n 9-11 rvto ir 4-8 v v 
Sešta<l. % v. r. — 2 p. p. 

TreCtteStefiMp uždaryta 

DR. JULIA M0NSTAVI6IUS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 

VIDAI-S i.rcos 
10748 S. Michigan. Chieaco 28,111 

Telof. ori.^o: PCIIman 5-676(1 
N a r n a : Bever ly 8-39-lff• 

Prigm. vai.: kasdien S-8 v. v., ,<eSt 
1-4 v. p. p., trečiadienį — uždaryta 

Tol. ofiso RE 7-S818 

DR. ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Ofisas 2659 \V. 59th Street 

VALANDOS: 2-4 v P- "r 6-8 p.p 
Trečiadieniais ir šeštadieniais 

uždaryta. 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERC 
LIGOS 

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 8-S57? 
Ofiso val.: Pirm., antr., treč. Ir 
P'nkt nuo 2 iki 4 ir nuo 6 lkl S 
v. v. žešt. 2—4 v, popiet ir kitu lai
ku — pacal susitarimą.. 

DR. V. P. TUMASOWIS~ 
C H I R U R G A S ' 
2454 West 71st Street 

Valandos pagal susitarimą. 
Priiminėja ligonis tik susitari* 

nuo 1 iki 9 v. pirm., antr.. ketv. 
ir penkt. Susitarimui skambinti dar-
bo valandomis ir šešt. nuo 1 v. tel. 
HE 4-2123, neatsiliepus GI 8-fllta 
arba GI 8-61»8. Treč. Sešt. Ir sekm. 
uždaryta. 

Telefonas — GRovehill 6-282S 

DR. A. VALIS-LABOKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street 
Specialybė: AKUŠERIJA ir MOTERC 

LIGOS 
VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 lkl 8 • . T. 

Šeštadieniais 1 Iki 4 vul. 
Tręčiadieniaia uždaryta, 

Tel. PRospect 6-9400 
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VAŠKAS) 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 Sonth Kedzie Avenne 
Ofiso vai. kasdien: 2-4- 6-8 

Šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir aekm 
M skubiais atvejais ir susitarta. 

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-315t 

DR. F. G. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 West \farnnette Road 
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. jr 7 iki 8 v. T. 

Treč. ir Sestad. pagal sutartj. 

DR. P. Z. ZALATORIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 Soath Halsted Street 
Tel. ofi*«» TA 6.0257. rf̂ z. PR fl-665» 

Rez. «600 So. Artesian Avenue 
Vai. 11 v. ryto iki 3 v. p.p.. 6-7 v. r. 

DR. STASYS ŽMUIDZINAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba susižeidus 
CBmergeucy). šaukite telefonu — 
434-6.067 nuo 2 valandos po pietlj 
ligi 5 valandos ryto kasdien. 
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ATEINU ATHTLMNkV IIHAIO TARM 
Naujojo Federacijos Vado dr. Juozo žirniaus žodis Nepaprastoje Kon'erencijcje 

Ateinu ateitininkų idealo tar
nu, su brolišku jausmu visiems 
— kiekvienam moksleiviui, kiek
vienam studentui ir kiekvienam 
sendraugiui. Vadovauti idėjinei 
organizacijai iš tiesų reiškia 
tarnauti jos idėjoms, šiai tar
nybai lygiai visi yra įsipareigo
ję ir įpareigoti. Dėl to ir aukš
čiausiame idėjinės organizacijos 
poste tenka likti tik eiliniu idė
jos tarnu. Antra vertus, ir eili
niam nariui idėjinėje organiza
cijoje privalu jausti tą pačią 
atsakomybę, kuriai įsipareigoja 
vadas. Be visų narių entuzias
tiško užsidegimo savosiomis idė
jomis vadas negali nieko pa
siekti. Idėjinė organizacija kles
ti ar smilksta ne vadais, o vi
sais nariais. Vadas tik atspindi, 
o ne lemia idėjinę organizaciją. 
Idėjinėje organizacijoje visa le
mia bendra visų atsakomybė. 
Į ją ir apeliuoju, stodamas atei-
tininkijos priešakin. 

Ateitininkų Federacijos vado 
vieta yra garbinga. Tokia ją 
padarė visi, kurie joje tarnavo 
mūsų tautos atnaujinimui Kris
tuje. Ateitininkijos kūrėjas ir 
pirmasis vadas Pranas Dovy
daitis — įkūnytas tiesos ir švie
sos troškulys, nepasotinamas 
jokiu atskiru mokslu, ir apaš
tališka širdis, nežinanti nei pa
vargimo, nei pabūgimo. Mūsų 
ideologas Stasys Šalkauskis — 
filosofo minties gelmė ir rim
tis, asmenybės darna ir dvasios 
giedra, teikiama kilnaus tauru
mo. Paskutiniojo laisvosios Lie
tuvos dešimtmečio mūsų vadas 
Kazys Pakštas — geografo pla
t ū s horizontai, uždegąs žodis ir 
pionierinės dvasios entuziazmas. 
Tremtyje atsikūrusios federaci
jos vadas Adol'as Darnusis — 
inžinieriaus organizacinė ryžtis, 
rezistencinės kovos ir nacių ka
lėjimo patirtis, tikėjimas idėia 
bet drauge šiluma žmogui. Lais
vajame pasaulyje mūsų federa
ciją įtvirtinęs Simas Sužiedėlis 
— istoriko tiesumas, nuoširdus 
antsroviškumas. bei drau?e 
skaidrus principingumas ir šal-
kauskiška dvasios giedra. 

Nors Ateitininkų Federaciios 
vado vieta yra garbinga, tačiau 
t am kuris turi ją užimti, ne 
garbė yra prieš akis. o tik di
džios atsakomybės r>are;ea Tuo 
pačiu metu kai nuolankiai dė
koju už pasitikėjimą, atvirai iš

pažįstu, kad su neramia širdi
mi sutikau imtis šios pareigos. 
Dvejopas rūpestis mane nera
mina. 

Pirmiausia esu neramus dėl 
savęs paties. Kai buvau kalbi
namas atsakingajai pareigai, 
gyniausi klausimu: argi manęs 
nepažįstate? Nelikau nuošaliai 
nuo įvairių organizacijų, bet vi
sose jose likau laisvas žmogus. 
Arčiau širdies man pačiam už 
savo žodžio stovėti negu už vi
sus drauge kalbėti. Saviau man 
žadinti nerimą klausimais negu 
stoti priešakin. Žinodamasis 
esąs greičiau neramios dvasios, 
o ne vado prigimties žmogus, 
nelengvai apsisprendžiau sutik
ti. Todėl tuo pačiu klausimu — 
argi manęs nepažįstate? — tei
sinuosi ir šiandien, kai kreipiuo
si į visus ateitininkus, nuošir
džiai prašydamas visus mano 
trūkumus išlyginti savuoju uo
lumu, kad organizacija gyvas-
tineai žengtų ateitin ir per tuos 
ketverius metus, kuriais man 
skirta būti ateitininkų prieša
kyje. 

Kaip esu neramus dėl savęs 
paties, taip esu neramus dėl vi
sų mūsų. dėl pačios organizaci
jos. Nė mes. ateitininkai, nesu
darome oazės lietuviškoje bend
ruomenėje Tie patys vėjai, ku
rie joje siaučia, lenkia ir mus. 
Iš 'auko esame smelkiami de-
zint^gracinių veiksnių, iš vidaus 
— vienu pavargimo, kitų dingi
mo ar netekimo Nors tuo tar
pu dar nestokojame nei entu
ziastiškos ryžties gyventi, nei 
pasididžiavimą žadinančio jau
nimo, tačiau vis t iek stovime 
prieš krizės grėsmę. Būdami ne
gausi tautinė mažuma milžiniš
kame krašte, visą laiką stovėsi
me prieš būties a r žūties klau
simą. Neveltui anketa mus 
klausė, kiek dar metų skiriame 
savo organizacijai — 5, 10, 
15...? Atsisakiau šį klausimą 
atsakyti , bet ne dėl to, kad jis 
stokojo pagrindo. Šį pagrindą 
teikia tas nuošimtis, kuris tėvų 
kalbos beveik nebevartoja dėl 
to, kad beveik nebemoka. Kiek 
šis nuošimtis augs, tiek ir mū
sų organizacijai a r tės fataii-
niai metai. O kadangi remiamės 
tais jaunaisiais, ki'rie ka c met 
atjaunina mūsų eiles, visą lai
ką liksime prieš grėsmę, kad 

kiekvieni metai gali būti fata-
iški. 

Atvirai ir viešai dalinuosi 
šiuo nerimu, nors ir žinau tai
sykles, įsakančias "nedemorali-
zuoti masių". Nepaisau šių tai
syklių nes labiau pasitikiu ju
mis, o ne tomis •'masės" tai
syklėmis. 

Tuščia būtų ramintis "opti
mizmu ligi galo", nes tai kaip 
tik vestų į galą. Nėra ko slėp
ti tą grėsmę, kurioj esame drau
ge su visa lietuviškąja bend
ruomene. Tačiau dėl to netenka 
mestis defetizman ir pradėti 
skaičiuoti, kiek dar metų gy
vensime. Krizė gresia ne iš ša
lies, o iš mūsų pačių. Todėl, 
nors kiekvieni metai gali būti 
fatališki, iš tikrųjų tiek ilgai 
gyvuosime, kiek patys norėsi
me gyventi. C kaip pati anketa 
paliudijo, dauguma lemiame sa
vo organizacijai ilgesnį amžių 
negu asmeniškai sau patiems. 
Todėl būdingai net po 50 me
tų ateitininkus gyvus regėjo 
visų pirma moksleiviai, paskui 
studentai ir tik po jų sendrau
giai. Žvelgiame ateitin ne su 
"optimizmu ligi galo", o su tik
ra viltimi, kuri atsisako visų 
"galo" skaičiavimų, šią viltį 
laiduoja mūsų pačių ryžtis gy
venti 

Nėra nieko tragiška, kad tu
rime moksleiviuose tam tikrą 
racSimtį mažai bevartojancių 
lietuvių kalbą. Lygiai nėra nie

ko tragiška, kad to nuošimčio 
dar lieka ir studentuose. Tai 
natūrali jaunosios kartos situ
acija. Nesame tobulieji, bet tik 
t u . kurie, nerime tobulėti. Bū
dami dviejose savo pagrindinė
se sąjungose jaunimo organi
zacija, esame mokykla, kurioje 
bičiuliškas susidraugavimas su
lydomas su idėjiniu auklėjimu. 
Mūsų moksleiviai turi laiko ly
biai visi išmokti tėvų kalbos, 
kaip lygiai visi y ra išmokę šio 
krašto kalbą. Tokių negabių, 
kuriems dvi kalbos būtų neįvei
kiamas uždavinys, neturime! C 
kas ne?pėja šio uždavinio įva-
lioti moksleiviu, tas gali prisi
vyti studentu, kai jau sąmo
ningai suvokia, kas privalu. An
keta paliudijo, kad lietuviškiau-
sio nusistatymo yra jaunieji 
sendraugiai. Tai drauge liudiji
mas ka d esame gera mokyk
la Su visu pedagoginiu kant ru
mu bet drauge ir su visu pe-
d-arojiniu reatlaidumu tenka ir 
toliau budėti. Nieko tragiška, 
kad mūsų jaunieji turi sunku
mų su tėvų kalba. Bet būtų 
*",~agiška. jei t ie sunkumai ne
būtų nuveikiami. Visur savo 
tarpe, privačiai ir susirinkimuo
se, mokykimės vieni iš kitų sa
vo rrvntis reikšti tėvų kalba. 
Šio krašto kalbos pakankamai 
mokame, ir nėra jokio reikalo 
joje tobulimuisi naudoti ir pa-
iiią ateit 'ninkų organizaciją. Bet 
yra gyvybinis r e i k a ^ lygiai 
laisvai išsitobulinti tėvų kalbo
je. Sutelkime visas pastangas 
užtvenkti tą bekylantį svetimo
sios įtakos potvynį, kuris mūsų 

K. Zoromskis Rožės 

organizacijai neša mirtį. O mir
t i nenorime! 

Grėsmės padėtis reikalauja 
blaiviausio realizmo ir draugo 
skaidriausio idealizmo. Bepras
miška užsimerkti prieš grės
mę, nes tai lygu jai talkinti. 
Reikia blaiviai žvelgti į tikrovę. 
-ics tik tada gaiima blaiviai ma
t y t i ir savo uždavinius. Be blai
v a u s žvilgio į t ikrovę visada 
y r a pavojus atsidurti už tikro
vės Sis pavojus aktualus ir da
liai mūsų: gyventi praeityje, 
pa t iems nematant , kad tuo bū
du bėgame nuo gyvenimo. Aist-
r inamės dėl klausimų, kuriuos 
laikas j au seniai pralenkė, ir 
tuščiai eikvojame savo energi
ją, vieni kitų besibaidydami. 
Tai nelemta prabanga, kurią 
sau leidžiamės tik dėl to. kad 
nematome mūsų realiųjų rū
pesčių. Negalima gyventi atei
čiai, skendėjant praeityje. Gy
venti ateičiai tai grumtis ne dėl 
to . kas kada buvo. o grumtis 
su ta is uždaviniais, kurie iš tie
sų yra esmingi, ir kurie lems 
mūsų visų ateitį. O iš tiesų 
m u m s y ra esminga, kas esmin
gai rūpi mūsų jaunimui. Nuo 
j o atskilti būtų pavojingiau už 
visus galimus "skilimus". 

Būti be iliuzijų, bet nebūti be 
idealų! Reikia realizmo matyti . 
k u r stovime, kaip su mumis 
y ra . Ir reikia idealizmo matyti , 
.kur tur ime eiti, ir kuo privalo
m e būti. Atvirumą tikrovei ga
li įprasminti tik a tvirumas ide
a lams. Negalima pasitenkinti 
t ik realizmu dėl to, kad tikrovė 
neteikia pateisinimo. Nėra tei
sės guostis, kad ir "kit i" a r "vi
s i " panašiai laikosi. Kas yra 
negera, t a s lieka negera, nepai
san t , kiek plačiai tai semtu. 
Užuot išteisinusi, tikrovė liudi
j a mūsų kaltes. Kas negera, 
reikia matyti , o ne ginti. Nie
kada negalima tikrove pasiten
kinti . Visada yra prieš ką joje 
sukilti, veržiantis į tai, kas 
aukščiau ir vertingiau. Tikro
vė tik kelia klausimus, bet ne
teikia a t sakymų. Atsakymų 
t enka ieškoti nebe tikrovėje, o 
idealuose, nebe statistikoje, o 
principuose T e r o v ė yra -ūpes-
""-? vr%_- ė VHfe» versmė yra 
"dealai. 

Anke ta buvo drąsus žvilgis 
i t ikrovę, kurio nepabūgome 
D a u g rūpesčių ji atskleidė. Ta
čiau visoje konferencijoje nesi
girdėjo tuščių aimanų, nes vil
t ingai ieškojome būdų visiems 
rūpesčiams nuveikti. Su vilti
mi žvelgiame ateitin, kurion 

T — - -

Dr. Juoz2s Girnius čionykštėje dabartyje Maželio nuotr. 

mus šaukia didysis ateitininkų 
pašeukinias. 

Prof. K. Pakštas prieš 30 
metų ateitininkus elektrizavo 
šūkiu pasukti Lietuvos laikro
dį šimtą metų pirmyn. Šiandien 
Lietuvos laikrodis svetimose 
rankose, ir negalime taip am
bicingai suvokti savo pašauki
mo Tačiau kita prasme ir šian
dien stovime prieš nemažiau 
ambicingą uždavinį. Tai nesu-
nykt" trąša svetimuosiuose, o 
!«s:s!<:*?."« : p ~ v h j e Lie.uvos 
žedn T*>i kurti dvasinės erd
vės JHefuvą pasaulyje ir savo 
kii?yt*imi įnašu ją Įrikiuoti i 
Irisvofo msouiio kūrybingąsias 
•"u '"s (Šalkauskio terminu — 
nacijas). Gyvi išliksime, ne ve
getuodami ir "išsilaikydami", 
o savo tautinę gyvybę kūrybiš

kai ir'sklsisdami. Keliu šį tau-
'v' : gy bis kūrybinio išsklei

dimo uždavinį, nes jis yra. ir 
mūsų pačių organizacijos gyvy
binė sąlyga. 

Didelis tai uždavinys, bet -dėl 
to drauge tai sunkos uždavi
nys. Tiems, kur iems baugu iš 
"kitų" (masės) :šs :skirti savo 
laisve, šis uždavinys turi atro-
lyti ' : i " u topiškas . Šiam už
daviniui išt rsėri iš t ^ s ų reikia 
stipri1- žmonių. Vergišk&n nesu
klupti prieš apMnką gali tik tas, 
kas prieš ją s tovi savyje netuš-
"'--: Ūkti suvereniškai lais

vam bet kokioje -rvirikoje rei
kia turėti vidinę atramą savy
je pačiame Todėl, rvžtantis 
šiam uždaviniui, pagrindinis rū-

(Nukelta į 4 psl.) 

JONAS A I S T I S 

Milford Street 
ELEGIJOS 

Atspara 

(Tęsinys iš praeito šeštadienio) 

Šiomis pastabomis nesikėsinu prieš re
zistenciją svetimuose kraštuose. Ji vyksta 
pavieniai ir organizuotai. Jai ir čia lygiai 
piati ir didelė dirva. Ir smerkiu ne rezisten
ciją, bet jos iškreipimą, bet jos sukarika
tūrinimą, bet jos sumaitojimą... Atspara 
tautiniu požiūriu yra šventa ir skaisti. Te
lieka ji tokia per amžius. Tenemaitoja jos 
siaura bačkinė tribūna, tenevalkioja jos po 
prekyvietes, nes ji nuplauta gausiais pasi-
šventusio ir pasiaukojusio kraujo upeliais... 
Mums reikia, kad ji būtų skaisti ir tyra. 
kad ji mus žadintų. įkvėptų ir keltų visus ir 
visuomet, kad ji būtų visų mūsų viltis ir 
susimąstymas... 

Bendruomenė turėtų padaryti savo są
žinės patikrinimą... Viena, užsidariusi, susi
kaupusi... Kur esame ir kur einame? Ar 
turtus - kraitį krauname, ar palikimą eik
vojame? Ar mes esame tautos atsparos da
lininkai, ar dezertyrai? Ar mes sielojamės 

tautos ateitimi, ar mes nepaisome? Visa tai 
turime išaiškinti kiekvienas atskirai, ir visi 
bendrai. Reikia išaiškinti, kur mes esame 
ir ko mes siekiame. Ar mes esame už, ar 
prieš? Būkime nuoširdūs ir atviri, nes su 
n-elu galima išeiti, bet negalima su juo grįž
ta Geriau kar t i tiesa, negu pasaldintas me-
l:.s. Pakankamai , atrodo, primelavome sau 
; - bendruomenei... 

Talbu į Lotą ir jojo šeimą, ne į Sodo-
rr.-. - Homorą. Teatsigrįžta ir tepavirsta į 
•**• rskos stulpą Loto pati, bet tegu tai įvyks
ta už tų pasmerktų miestų sienų... Kur me-
Ij kerta, ten ir skiedros krinta... Tautos 
irimas vyksta ir šios bendruomenės eilėse. 
Būčiau linkęs tikėti tikslingumu: jei nyks
tama, tai gal priežastis, o gal net tikslas... 
Gal prasmė? Gal įspėjimas. Tai spręsti fi
losofams, sociologams, politikams... 

Viso to akivaizdoje, manding, ar nerei
kėtų mums visas vertybes pervertinti iš 
naujo: praeitį, dabartį, ateitį... Nei dabar
tis, nei ateitis nėra kol kas mūsų valioje. 
Lieka viena praeitis: pasiekiama, prieina
ma, te'eūnie jinai skauji ir griežta moky
toja. Visa giminė iki išnykimui arba galu
tinam išsiskyrimui (čia turiu brolišką lat
vių tautą, kuri į giminystę labai dažnai žvai
rai nažvelgia). Nesu šovinistas ir nešaukiu: 
Lietuva aukščiau visų! Ne, bet ar kam pa
tinka, a r ne : Lietuva yra aisčių giminės 
kvintesencija. Pavojų spaudžiamos visos gi
minės rado joje prieglobstį. Yra dokumentų, 
kad spaudžiant kryžiuočiams ir slavams bu
vo pabėgėlių po visą etninę Lietuvos vals
tybę Apie Gardiną ir Slonimą buvo susi
dariusios stambios prūsų pabėgėlių kolo
nijos... 

Žuvusių giminių istorija yra mūsų is
torija: mes negalime leisti, kad ją aiškintų 
nukariautojai... Mes turime giliai, ne pavir
šutiniškai išaiškinti pačias giliausias jųjų 
išnykimo priežastis, nes mes. gyvi būda
mi, tur ime išsiaiškinti, turime ar neturime 

tų problemų, kurių turėjo a r neturėjo anos, 
žuvusios giminės. Mes, ir a š pa ts didžiuoja
mės tautine sąmone, kuri, manau, niekad 
tokio lygio nebus istorijoje pasiekusi. B e t 
reikia išsiaiškinti, ar tai kiek a tsparai sve
rta, ar tai yra reiškinys, kuris a t spara i nie
ko nepadeda ir nereiškia. I r tokia tezė, ka'd 
žinojimas, kad pilnas ir sąmoningas pavo
jaus nujautimas ir numatymas kapituliaci
jos nesulaiko ir nykimo nesustabdo, m a n a u , 
yra labai ir labai rimtai svars ty t inas . Rei
kia priežasčių kitur ieškoti. Žuvusių gimi
nių istoriją lietuvis turi gerai ir smulkmeniš
kai žinoti. Žinoti tai, kad nebūtų spragų i r 
paslapčių. Yra daug nukariautų tautų, ku
rios išliko. Išliko net kalbą praradę. Kodėl. 
sakysime, mūsų giminė dažnai jokio ženklo 
nepaliko, išskyrus gal kai kuriuos vietų a r 
vandenų vardus. Kaip reikėtų mums pr ieš 
tokį negandą grūdintis i r auklėtis. I r t a i 
yra atsparos klausimai. 

u 
Nieko nėra taip pavojingo tauta i , k a i p 

prietarai, kaip klaidingi įsitikinimai, ka ip 
netikri pasitikėjimai... Man rodos, kad m e s 
labai dažnai matuojame i r svertame 1904— 
1914 m. matais ir svarstyklėmis. Tada 
mums reikėjo įsikalti ir įsitikinti, kad esame 
šviesūs ir kultūringi: visa, ką kiti gali, ga 
lime ir pajėgiame. Platesne skale čia ir su
stojome, lyg bijodami, kad iš didelio r a š t o 
neišeitume iš krašto. Daugiui atrodo, kad kul 
tūra yra vienų kultūrininkų privatus reika
las. Ir kas keisčiausia, kad dar efemeriniam 
įsnūdžiui esame paslankesni, ir tai tik dėl 
to kad atpildas čia pat. Patvaresnei ver ty
bei esame visai abejingi. Atspara , pasėk-
mingiausia atspara y ra kul turkamfas . 
Kam tai neaišku, teįsižiūri į okupantų pa
stangas pirmon galvon pažaboti t au t inę 
kultūrą... Jie žino. kur tautos st iprybė i r 
skydas. Tuo atžvilgiu Lietuva panašios ver
gijos nėra dar mačiusi. Čionykštės a t spa ros 
ir būtų reikalas priešo užmačias atsvert i . . . 

Pasipuikavimas: ana, va. mes rezistentai:.. 
reikalo nė per nago juodymą priekin ne
pastumta... 

Nemanau nei visų atsparos rūšių išskai
čiuoti, nei visų jos būdų bei priemonių ap
tar t i , nes tai ne vieno žmogaus darbas. Vi
si jų turi sutart inai ieškoti ir spręsti pagal 
išmonę ir įstangas. Tam reikalui niekas nė
r a nei perdidelis, nei permažas. Tiktai rei
kėtų atsisakyti melo, tuštybes ir demago
gijos. Turime padaryti tautą tokią, k a i ji 
būtų visų džiaugsmas ir pasididžiavimas. 

. Atspara turi būti veiksmas, valios įtem
pimas. Ji gali būti pasyvi ar aktyvi, bet va
lia ir ryžtas, ne rezignacija. Tačiau visur, 
net ir atsparoje nereikia pertempti siūlo, 
nereikia išnaudoti visų dvasinės ir medžia
ginės energijos atsargų, nes galių išsekimas 
veda į rezignaciją. Tiesa, beveik visada 
atsparos pobūdį nulemia priešas - okupan
tas . Atspara visada vyksta tautos ribose, 
Čia turi susidaryti josios pobūdis. Kadangi, 
kaip sakėme, atsparos pobūdį dažniausiai 
nulemia priešo veiksmai ir priemonės, tai 
y ra pavojus, kad a t spara gali sustingti vie
noje kurioje formoje ir netekti savo pasėk-
mingumo. tai, mano galva, reikėtų sudary
ti strategijos ir takt ikos planus, nes prakti
ka parodė, kad tai nėra lena^va padaryti, 
kai atspara įeina į rutinos akligatvį. 

Man rodos, kad mos labai dažnai, kur 
reikia ir kur nereikia, atsparą linksniuoja
me, bet niekad jos rimtai nesvarstome. Bū
tų daug svarbiau ir naudingiau, kad būtų 
keliami ir studijuojami atsparos klausimai 
visumoje ir detalėse: pobūdis, kryptis, me
todai, galimybės. Ar ji gali tęstis nuolatos 
viena ir ta pačia kryptimi? Ar ji nei.šsi-
gimsta, kaip ir visa. kas žmonėse ilgiau 
patveria. Ar negali būti atspara vieną kar
tą begalinis gėris, o kitą karta tokia pati 
begalinis ir nepataisomas blogis, išgany
mas ir pražūtis, stiprėjimas ir išsisėmi-

Prūsos intensyvi a tspara ir kova truko 
penkiasdešimt tris metus. P rūsą per tą ats
paros laiką palūžo. Ar ta a tspara buvo 
prasminga ? Ar jinai pačiai Prūsai turėjo 
kokią norint apčiuopiamą naudą? Prūsų 
kaltinti negalime, nes jie savo istorijoje ne
turė jo panašaus pavyzdžio, be to. jie manė 
laimėsią... Jie nesutiko gyventi nauja for
ma ir nauju turiniu. Jie viską, kas jiems 
buvo norima primesti, a tmetė . Ką visa tai 
reiškia, jei ne tai. kad jie pasirinko mirtį 
i r nebūtį. Mirtis yra tada prasminga ir gra
ži, kai jinai ne mirčiai, o sk i r t a gyvenimui. 
Kada tau ta prieina tokią lemtingą kryžke
lę : išlikti ar žūri. tauta tu rė tų pasirinkti 
gyvenimą, ne mirtį. 

Kai pagalvoju apie Prūsą ir josios ats
parą, tai taip ir noriu pasakyti , kad ją pra
žudė vadinamas didysis keturiolika metų 
t rukęs sukilimas. Tada ji neteko kraujo. 
T a i a ištisų giminių žemė dykra pavirto. 
Žemė liko, vardai liko. bet tai dar ne tau
t a , tauta yra tautiečiai, žmonės... 

Prūsos krikštas, a r jis būtų vykęs Voi-
teko - Adalberto laikais, a r Kristijono lai
kais, būtų buvęs dalingas, nes tai buvo lai
kai, kai imperatorius ir šv . Sostas tarpu
savy varžėsi. Žoižiu. ji turėjo laimės priim
t i tikėjimr. iš apaštalo, kuris buvo įsitikinęs 
i r įtikinęs Romą. kad apaštalaut i galima 
tik vietos kalba ir vietos žmonėmis. . Ar 
tnin buvo krikštiiami fryzai ir saksai, če
kai ir Palabės slavai?.. 

Frūsų ir lietuviu likimas buvo vienas. 
J ie žuvo. mes patverėme, ir patverėme dėl 
to. kad jie žuvo. tai yra. mes suskatome 
susigriebti ir sukurti valstybę ir išlikti. Štai 
dėl ko mes turime paimti jų istoriją sau: 
mes jiems esame kalti ir m e s vieni galime 
piTnai suprasti jcfa Skimą. Galime suprasti 
tMfpt kaip nieka> kitai pasaulyje. Apie prū
sus daur is rašė ir net labai palankiai kai 
kurie apie juos rašė. Prūsai kai kurių pa-

(Nukelta Į 4 psl.) 



DRAUGAS, šeštadienis. 1963 m. birželio mėn. 22 d. 

Ateinu ateitininkų idealo tarnu 
(Atkel ta iš 3 pei.) lian neliudija Dievo, kaip mei-

p e s f s y i a mūsų žniogišloji ko- pei žengiančia visų įmanomų 
kybė, m ūsu dvasinė verte. Tai skirtybių ribas. Bet tai galioja 
daugiau negu tik lietuviškumo ir atvirkščiai; niekas taip ne-
rūpestis. Papras to lietuvišku- užskleidžia žmogui Dievo, kaip 
mo nepakanka. Maža tik lietu- patirtas šaltis savo artimuo-
viškai kalbėti, būti lietuviškai šiuose. Retai žmogus praranda 
nu.- .-stačiusiam. Įsilieti į lietu- tikėjimą ar a t randa Dievą, teo-
vių bendruomenę etc. Jei pats retiškai sverdamas Dievo buvi-
žmogus stokoja dvasinės gel- mo įrodymus. Paprastai Dievui 
mės, tai aplinkos pagundos iš- prarasti ar atrast i lemiančia 
blaško visus gerus nusiteikimus paskata yra vienokia ar kito-
bei pasiryžimus. Ne pa t s mūsų kia patirtis žmonių santykiuose. Į 
l ietuviškumas kur ia žmogišką- Ne formalus pamaldumas, o " 
ją kokyb?, o žmogiškoji koky- nuoširdi žmogaus meilė gali liu-
bė suteikia vertę ir lietuvišku- dyti Dievą tiems, kurie neregi 
mui. nieko aukščiau žmogaus. Ir mū-

Žraogiškosios kokybės rūpės- sų katalikiškumui liudyti nepa-
tis a t i t inkamai galioja visiems kanka akcentuoti tik formali-
mūsų principams. Kada pačiu nes pareigas. Gyvoji dvasia yra 
pirmuoju savo principu išpa- daugiau, negu tik formalinis 
žįstame katalikiškumą, tuo pa- uolumas. Tikros Dievo meilės 
čiu įsipareigojame siekti aukš- nėra be tikros žmogaus meilės, i vienos pusės visada grės pavo- si jie y ra vertingi, atspindėdami nuolat verčia ieškoti naujų Todėl ir apeliuoju į kiekvieno 
Hausios žmogiškosios tobuiy- Tikras krikščioniškumas savai- j jus "platumos*' vardan baimin- tą versmę, iš kurios kilo. Nebū- sprendimų. Tikėdami Kristų, asmeninę atsakomybę už visa, 

Sofija Pacevičiene Kristaus krikštas 
(Iš Religinio Meno Parodos Milane) 

cės — gyventi Kr is taus idealu me išsiskleidžia nieko nesibai-
ir skleisti j o tiesą. Didysis vi- minančiu broliškumu visiems, 
sos istorijos klausimas y ra ne kuris ir yra t ikrasis žmonišku-
politinės a r socialinės revoliu- mas. Niekas nėra miltini prie-

tis tautinio "siaurumo"'. Iš ant- ti tautai stabu nereiškia netu- neieškome kitų dievų, bet ieš- kas mums brangu. Kiek visi at-

ir visa mūsų organizacija. O 
•os pusės visada grės pavojus rėti teisės į savo narių jai išti- k o m e i r turime ieškoti, kaip sakysime už save, tiek klestės 

iš tiesų per siaurai suprasti tau- kimybę. Tautos meilė esmingai krikščioniškosios tiesos švieso-
tinę ištikimybę ir jos vardan priklauso žmogaus meilei kaip Je r a s t i k e l i ^ istorijos vingiuo-

cijos. o pat ies žmogaus santy- šai. su visais galima kalbėti,' užsiskleisti į savo "darželį" ir meilė tų, iš kurių kilta Kiek s e 

kis su Dievu. I r dabart ies pir- nuo nieko nereikia užsiskleisti. nebematyti bendrųjų savo laiko Dievo meilė išsiskleidžia žino
masis k laus imas yra ne komu- Ne atominė bomba išlaisvins, o rūpesčių. Taip dalykams esant, gaus meile, tiek ji išsiskleidžia . P a £ a J i a u visuomeniškumo pnn 
nizmas, o ateizmas Apgaulinga tiesa, kuria gaivina meilė. Tie-. aktualu išlaikyti principinį žvil- i r tautos meile. Ne dėl Dievo c i p a s l š m U S U r e l k a l a u J a o r š a " 

atyt i politinį Rytų ir Vaka- sos susiejimas su meile vra na-; gį j tautos klausimą. Kaip jo- nutaustama. Ir niekam, kas no- R , 7 a ' ; n ė s i r aplamai bendruo-
ovietinio imperializmo ir ti esmingiausioj! krikščioniško-1 kia bendruomenė, taip ir tau- ri būti "geru žmogumi", savoji ' ' ^ , ,- ^ - r.a»m*,, v,. 

TAIP. 
l ' A S M I S J f S G A U T PASIRINK
TI TAII'VMO PI.ANA PACAI, 
SAVO 1*.\.IK(U M.\... APLANKY
KIT!-: M I S GKKITAI. 

kokybės: daugiau tiesos alkio, me susitelkę į katalikiškąsias kiek klestės mūsų organizacija, 
gjBĮjĮi i daugiau probleminio troškulio, organizacijas. Bet turime gy- tiek j i savo krikščioniškąja 

įsi , daugiau idėjinio nerimo! Tik vinti vienybės sąmonę su visais dvasia gaivins ir visą lietuvių 
M l K f l t t K a i z m o o u s tikrai pasiekia, ką tais katalikais, kurių daug yra išeivių bendruomenę, 

savaip pasiekia, ne iš rutinos kitose įvairiose organizacijose. 
perima, o pats iškovoja. Nerei- č ia tikroji katalikų vienybės — — 
kia baimintis tiesos ieškojimo prasmė. Savo ruožtu gilintinas 
aoJžio vien dėl to, kad jį nori ki ikščioniškasis solidarumas su 
monopolizuoti tie, kuriems ta- tais mūsų broilais, kurie pri-
riamasis tiesos ieškojimas grei- klauso protestantiškosioms caž-
čiau tėra paskutinės mados vai- nyčioms. Pagaliau reikia puo-
kymasis. Tuščios šnekos, kad selėti visos mūsų bendruomenės 
laisvei išsaugoti nereikia susi- lietuviškąjį broliškumą, 
pančioti ideologija, pasaulėžiū- Daug visoje mūsų bendruo-
ra. Iš šių šnekų greičiau bylo- menėje pavargimo, iš kurio il-
ja tiesos baimė, o ne tiesos ii- gimasi "šūkių"' ir "receptų", 
gesys. Tiesa nieko nepančioja Laikau šį pavargimą neteisiu, 
ir nėra laisvės priešininkė, nes o šį ilgesį — apgaulingu. Nėra 
tiesa prieinama laisvai, o ne teisaus pavargimo, nes nėra tei-
kieno nors įsakymu ("iš anksto sės pavargti. Ką mandagiai va-
ir iš aukšto"). Gyva tiesa visa- diname pavargimu, iš tikrųjų 
da yra ieškanti ne dėl to, kad tėra dvasinis sunykimas. Iš jo 
būtų nežinioje klajojama, o dėl pak l t i visų pirma reikia ne 
to, kad tiesa yra neišsemiama, "šūkių"', o minties išbudimo, 
Tiesos neišsemiamumas žadina ne "receptų", o sąžinės paža-
nenurimti. Nauji klausimai dinimo. Viltis yra ne "šūkiuose" 
moksle nauji uždaviniai gyve- a r "receptuose", o mūsų pačių 
nime, naujos kartos istorijoje kiekvieno mintyje ir valioje 
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meninės koky:ės : daugiau vi
suomeninės pareigos bei atsa
komybės, daugiau bičiuliško 

į įrašam savo tarpe ir su visais 
k i t as Ka'p kitoms organizaci-
ioms tain ir mums šiuo metu 

ra 
la:rv-vi!o pasaulio konfliktą Ko- jo žvilgio paslaptis. Savo skaid- ta nėra stabas Nors į kiek gi- tauta nestoja skersai kelio. Sa-
mnrdzmo grėsmė savo a t ramą rm ravyzdžiu tai mūsų laikui j ]iaį priklausome įvairioms bend- vosios tautos išs'žadėjimo rams
tai nukrikščionėjusiame a r dar įspūdingai paliudijo amžinos at-' ruomenėms. nesame tik jų prie- tymas krikščionybės visuot^nu-
iš viso krikščionybės nepasiek- minties popiežius Jonas XXIII. m o n ė . Ne žmogus bendruome- mu ar "ger u žmosumi'" tė ra 
t ame pasanJvje. Už visos laiko Jo pavvzdvs rodo kelią ir „ei, o bendruomenė žmogui. Tai nelankąs nesusipratimai Be 

• stų konfl iktus daug giliau mums: tiesos meilę sulydinti su galioja ir tautai: ne tauta su- abejo, krikščionvbė yra visuo- **" S * ^ n ? v ° 1 u s P e r u o h a i 

siekia amžinoji tikėjimo ir ne- žmogaus meile, visa atnaujini- teikia žmogui vertę, o žmogus tinė. nes ne kiekviena t?uta t a - \ V ! į } S ^ a / ? p r s m 0 » n : v l s u o n : e -
^::"^:;mo kova kurios laukas ma Kristuie suvokti meilės __ tautai. Tačiau tai nieku bū- ri savo Dievą o vienas Dievas 
yra žmogaus siela. Tai visiškai anašta'avimu. Bus pagundų ki- įu neteikia pagrindo nuvertinti y ra visų tautų Viešnats. B~t 
skirtingo pobūdžio kova. negu tus teisti. Bus paerundų nuo ki- tautvbe krikščioniui bereikšmiu kaip tik dėl to ir nėra jokios 
kovo? t a r p politinių ir sociali- tu užsidaryti. Bet krikščioniška- dalvku! paliekančiu "laisvas p-'nci'ninės priešvb^s tarp krikš i m 3 S P a k v i e t i m a s susirinkimui). 
mą į-g^h i r nėra nelemtesnio sis apaštalavimas visada reika- rankas". Ne tik tauta, bet ir etonvbės visuotinumo ir tautų ' * " * • d * U ? kllT" e s a m e s u s l t e l k ? 
nesusipratimo, kaip šią kovą lauš eiti į visus su meilės dva- n v k a s pasaulyje krikščioniui individualumo Lygiai su "ge- ; " 'k mriS k o l e k t y v a i - l a b a i s v a r : | 
t raktuot i "jėgų" ' kova. Kadan- sia, kuri peržengia visas skir- n o r a s t a bas . Tačiau tai nereiš- ru žmogumi". Kada kalbama I b u ' k a d v i s i n a n a l b u t ų l y g i " j , 

pareigingi. Santykiuose su ki-!1 

LIETUVIŲ PREKYBOJE T E R R A 
3237 West 63rd St., Chicago 29, III., tel. 434-4660 
Gintaras, puošmens ir brangenybės, lietuviškos knygos ir muzi
kos plokštelės, kristalas, stalo sidabras, japonų ir bavarų por-
celano servyzai, meniškieji odos dirbiniai ir d. kt. 

mškumą (su entuziazmu priima
mas pakvietimas pobūviui, bet 
rm abejingumu šalin pastumia-

gi tekėjimo ir netikėjimo kovos tybes. kia visko suniekinimo bei pa- jog svarbiau būti geru žmogų- i 
laukas y r a paties žmogaus sie- Tautiškumas yra antrasis neigimo. Kaip Nebaigiamoji ir mi negu geru lietuviu, liudija-
la šios kovos į s ta tymas yra ne mūsų idėjinis pagrindas, šiuo Nelygstamoji Būtis, arba Ab- ma geros intencijos, bet men-
prievarta i r jėga. o laisve ir mei- metu y r a ypatingos pagundos SO!iutas. Dievas yra aukščiau kas susipratimas Lyg kas bu
lė. Nėra k i to kelio į tiesą, kaip jį nuvertinti, save pačius be- u z vįsa_ Bet tai, kas aukščiau, tų kada reikalavęs, kad geram 
laisvė, ir nė ra kito būdo tiesai teisinant f dėl nutautimo), ar- n e m i v o r t i n a t o, kas žemiau, lietuviui reikia būti blogu žmo-
anaš-alauti . kaip meilė. Už vi- ba, priešingai. £ pervertinti, te- p H e , į n < r a i t a i k a g a u k š č i a u gumi! Priešingai, tautinė ištiki-
sus žvaigždynus giliau Dievą reaguojant į nutautimo grės 

tais aktualu budėti prieš išeivi-
nio visų prieš visus kovojimo 
pavojų. Tas pavojus visada gre
sia išeiviams dėl to, kad ser
gančiuose organizmuose visos 
žaizdos be galo sunkiai gyja. 
Minties vienvbė visada liks to-

teHrn M T O vertP ir t a m kas že m y b e v - s a d 3 iŠ . e s m ė s d r a u g e '. "** - . , . . 
liudija pa t s žmogus savo dva- mę. Si pagunda liks gyva visą teiKia savo vertę ir tam, Kas ze y ^ a p e l i a v i m ^ s z r n o g i š k ą k į . • ' ™ a s idealas. Bet meiles vie- j 

nybe leidžia broliškai gyventi,; s^a. besiveržiančia 
giarnybę. I r niekuo žmogus gi 

į nepabai- laiką, nes ji esmingai priklauso miau. Nors visi kūriniai stovi n y b ę / K a i p s t " š a I k a u s k i s k a r . 
:mogus gi- tautinės mažumos situacijai Iš žemiau už savo Kūrėją, bet vi- t l ] b.ar+ni« „ „ h ^ ^ n o t r ; ^ w tu kartais pabrėžė, patriotiz- n e " a J s a n t v l s ? skirtybių. Tik 

mas privalo bati "tobulėjimo "gėkimės vienybės su meiles 

Milford Street 
ELEGIJOS 

(Atkelta iš 3 psl.) 

vaizduoti didvyriais ir kankiniais, bet liko 
kažkas neatspėta , bet liko nenuvokta esmė. 
Tam suprat imui nepakanka palankumo ir 
^udic i jos , o reikia kažkokio intymaus inte
reso, kurį gali turėt i t ik to paties kraujo ir 
t o paties istorinio likimo žmogus. Net to 
paties kraujo latviai, manau, negalėtų prū
sų istorijos ir jų žūties visu tikrumu per
prasti , nes jie istorijos būvyje buvo pasi
rinkę kitą ir visai priešingą būdą. Tą bū
čiau linkęs vadinti a t spa ra : čia svarbu ne 
priemonės, bet tikslas. Atvira atspara lat
viuose buvo, berods, ne bendra, o apėmusi 
t iktai a t sk i ras sritis ir ilgai nepatvėrė. Dėl 
to latviams gali atrodyti, kad prūsai buvo 
užkietėję savo nelankstume ir tatai juos 
pražudė. Tuo tarpu lietuviams prūsų elge
sys yra a r t imas ir savas. 

Kai kalbame apie atsparą, tai atrodo, 
kad ka lbama vien tik apie žygius ir laimė
jimus. Par t izanai vargo: kentėjo alkį, šaltį, 
baimę. J ie mirė kančiose, dažnai be medi
cinos pagalbos. Jie buvo savųjų labai daž
nai išduodami, savųjų kankinami, savųjų 
žudomi. Jų lavonai niekinami... 

Par t izanas visada jaučia, kad jį pavo
jus kaip šešėlis seka. J is yra užpiudytas, 
jis visą laiką ginasi. Kar ta is ir tada. kai 
gintis nereikia. Toks jojo likimas. Ypač jo
jo likimas baisus, kai nesiseka. Arba, kai 
visas judėj imas baigia išblėsti... Tada par
tizano dalis nėra pavydėtina. Kovot pralai
mėta, kovą yra tragiška, bet partizanui ke
lio atgal nėra Turiu galvoj, garbingo kelio 
nėra. Suminėjau Herkų Mantą. Manau, kad 
ir šiame paskutiniame mūsų partizaniniame 
judėjime buvo tokių vaizdų, kai okupantai 
ir ių sėbrai rado bunkery besėdintį vieną: 
ilgos kovos išvargintą ir nusiminusi;, netu
rintį valios ir noro gintis, ir gal neturintį 
kuo gintis... 

Galima sudaryt i puikiausią atsparos pla-

ną, paruošti lanksčią taktiką ir toli siekiau- bei ^ t ū r i n ė s pažangos veiks- ^ į ^ į ^ j į S l ne^env-
S . s t r a t ^ i a bet n nirmo smūsrio na- nys"- T a i ir šiandien mums ro- b a s " ^e?sivaizduolome nevienv čią strategiją, bet nuo pirmo smūgio pa
krikti ir sugniužti... Vadinasi, yra kažkas 
svarbiau negu planai, taktikos ir strategi
jos Tasai svarbiausias dalykas yra tautos 
vienybė: atskirų luomų, pažiūrų ir tikėji
mų susicementavimas, susikaupimas, susi
jungimas pačioje tautoje,neieškojimos gė
rio, teisybės ir laisvės kitur.. Tauta yra 
marga. įvairi. Reikia ją tokią priimti ir pa
kęsti: pakanta, solidarumas, vienybė yra 
pačios stipriausios tautos tvirtovės... Apie 
tai galvojau čia, savo Millford Street buvei
nėje, ypač rytais.kai iš tos šalies vandeny
no paukščiai skrisdavo gėlo vandens atsi
gerti... Vanduo, vėjas, paukščiai — laisvės 
simboliai... 

Ateitis turi būti mūsų! Daugiau nei 
žingsnio, nei pėdos! Mes turime tarti su
tart inai: išgrauš, negausite! 

Tiek kraujo, tiek ašarų, tiek skausmo... 
Laiko ūkanose žiema... Giria mūsų prie

globstis... Nuo moters klyksmo krinta nuo 
šakų smulkus sniegas... Kažkur šaltyje 
spraga trandys degančiuose grebėstuose ir 
dunda žemė nuo sunkių kryžiuočių arklių... 
Motinos glėbyje bąla kūdikio gležni piršte
liai ir trupa, kaip druska... Kur buvo sody
ba, tik nuodėguliai ir sviltos... O metrašti
ninkas rašė: propter mollieiem hiemis non 
poterant deducere ad effectum — dėl žie
mos švelnumo negalėjo įvykdyti... Tokių 
vaizdų pilna ir šių dienų istorija: Vorkutoje, 
Igarkoje. Krasnojarske... toli nuo tėvynės... 

Ginčai, varžybos, pavydas, puikybė, par
sidavimas... Kraujas, ašaros, didvyrišku
mas, pasiaukojimas... Viskas, viskas lyg pra
džiūvusia dirva vėjo sūkurys stačias vaikš
čioja po mano giminės žemę... 

"Sveikas protas pasaulyje yra geriau
siai paskirstytas, nes kiekvienas mano esąs 
juo gerai aprūpintas, jog dar net tie, kurie 
sunku bet kuo kitu patenkinti, jo netrokšta 
daugiau, negu tur i" (R. Descartes). 

Dėl to. dėl to žmonijos istorijoje daug 
gražių ir teisingų žodžių tik biro žirniais į 
sieną... Prisimenu kai kurias vietas iš De 
consolatione philosophica — Filosofijos pa
guoda.. Poetinė paguoda — Malūno bras
tos gatvės elegija... 

(Pabaiga) 

POttAWAttAMIE 

do kelią: krikščioniškajame *** t e n ' k u r J o s n ė r a ' 'n s i e _ 

žvilgyje rasti atramą ir tauti- k i m e vienybės ten, kur jos rei-
nei ištikimybei, o ne ieškoti ar- kia. Esame vieningi, kurie esa-
gumentų nutautimo pateisini
mui. Negali būti ateitininko, iš- — 
sižadančio Kristaus. Lygiai ne
gali būti ateitininko, išsižadan
čio savosios lietuvių tautos. 
Kas palieka lietuvių tautą, t a s 

, palieka ir mūsų eiles. Tačiau 
' krikščioniškoji ištikimybė sa
vo tautai mus įpareigoja dau
giau negu tik paprastam "išli-
kimui". Jei ir "išliktume" tai 

, daug nereikštų Svarbu ne tik 
! "išlikti", bet ir prasmingai iš- j 

likti. Todėl tautiškumo princi- i 
pas mums yra apeliavimas ne 

j pasitenkinti tik lietuviškumu, 
| bet jį įprasminti žmogiška gel-
i me. kūrybiniu nusiteikimu, dva-
į simu savęs realizavimu. 

D Ė M E S I O ! ! 
FIRMA 

PACKAGE EXPRESS AND 
TRAVEL AGENCY, Inc. 

Vyr. Įstaiga 1530 Bedford A ve., Brooklyn 16, N. Y. 
Tel. IN 7-5522 

Pagal susitarimą su Sovietų Sąjungos Vnešposiltorg pri
ima užsakymus iš Amerikos gyventojų dovanom, aukštos ko
kybes sovietinėmis prekėmis, kurios bus įteiktos be jokių 
muitų ar kokių primokejimų giminėms, gyvenantiems Sovietų 
Sąjungoje. 

Didelis prekių pasirinkimas; tarp .ių automobiliai, moto
ciklai, dviračiai, televizijos aparatai, šaldytuvai, radio apara
tai, siuvamos mašinos, foto aparatai, laikrodžiai, akordeonai 

Prekių pristatymas garantuojamas per 8 iki 40 dienų, 
atsižvelgiant j tai, koksai daiktas dovanom parenkamas. 

Reikalaukite katalogų telefonu ar raštu, kuriuos gausite 
nemokamai iš mūsų Vyr. Įstaigos: 

Package Express 8C Travel Agency, Inc. 

Inteligentiškumo principas iš 
j mūsų reikalauja intelektualinės 

Naujausia lietuvių įsigy
ta vasarviete. 7 mylios j 
Šiaurę nuo St- Joseph ir 
Benton Harbor. Mich. prie 
31-33 L'.S. kelio (10d my
lių iš Chicagos. 30 mylių 
j šiaurę nuo Union Pier, 
Mich.). Tai dvidešimts 
penki akrai gražaus Michigan ežero pakrantSs su tūkstan
čio pėdų privačiu paplūdymu. Iš Chicagos pasiekiama va
žiuojant Indiana greitkeliu, U.S.-12 ir nuo Union Pier L.S.-
?4, St. Joseph'e įvažiuojama į U.S.-31-33 kelią. 

• Švarūs motelio ir atskirų namukų kam
bariai soi visais patogumais. 

• Erdvios žaidimams ir poilsiui skirtos 
patalpos. 

• 250 svečių talpinanti valgykla. 

• Gausus ir įvairus maistas. 

• Puošnus baras. 

Ideali vieta organizacijų ir grupių iš
vykoms, suvažiavimams, studijų savaitėms 
ar savaitgalių pramogoms. 

Del informacijų skambinti: P. Ambutas 
C H I C A G O J E POTTAWATTAMlE KESOKT 

Telef. REpublic 7-0770 
po 6 valandos vakaro 

Route 3, Box 400 
Benton Harbor, Mich. 
Tel. WAlnut 5-6243 

V A L A N D 0 8 
Pirmad. nuo 12 lkl 8 po Dlet 
Antrad. nuo 9 iki 4 v. po Plet 
Trečiad. uždaryta visą dieną. 
Ketvirt. nuo 9 iki 8 po piet 
Penktad. nuo 9 iki 8 po piet 
šešta, nuo 9 iki 12:30 po piet on tnvestment aoooonto 

1 
Chicagos Savings bendrove* naujai 
padidinta įstaiga su dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ii 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta į s t a i g a Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas. 

Taupykite ir skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkės centre. 

CHICAGO SAVINGS 8C LOAN ASSOCIATION 
GRovehill 6-7575 

l\, 
6245 South Western Ave. Chicago 36, Illinois 

Ifember of Ltthuanlan Chamber of Commero* of niinol* 

J> 



IR BAŽNYTINĖJE MUZIKOJE 
NEAPSIEIKIME BE SAVŲJŲ I 

Kunigo Vladislovo Budrecko kūryba 

J. ŽILEVIČIUS 

JAV lietuvių dvasiškių (ne dcjamus ir prof. L. Refice, su-
vienuolių) tarpe muzikos kūiy- gebėdamas tekstą muzikiniai 
bą kol kas tebepuoselėja tik vie- apipavidalinti, lyg tai būtų pro-
nas kun. VI. Budreckas (tėvas graminės muzikos panaudoji-
Br. Markaitis, S. J., yra vienuo- mas Jo, kaip ir komp. Witt, 
lis, plačiai pradėjęs instrumen- kūryba nėra vien tik sausa 
taline kūryba garsėti svetim- kontrapunktinė, žaidžianti me-
taucių tarpe). lodijomis, sprendžiama matema-

. , , .v , tiškai. Jo kūrvba vra mišri 
Akademiškas muzikinis u *• • • • L • - T T».T 

L. l " - " v " " s homofoniniai polifonine. J. Nau-
p* ošimas ja | įg ,i,Kiai įrgi sekė regens-

Kun. VI. Budreckas yra bai- burgiškę mokyklą (ją buvo bai
gęs Romoje Pontificio Instituto g?s). Bet, kadangi pirmasis 
di Musica Sacra Gregorijaninio muzikos pagrindas, Naujalio 
choralo skyrių Magistro ir gautas Varšuvos konservatori-
Bažnytinės kompozicijos licen- J°Je> buvo pasaulietiškas, o re-
ciato laipsniais. Jo profesoriais gensburgiškis tik priedas, tai 
buvo garsūs pasaulinio masto i r apipavidalinimas buvo labai 
bažnytinės muzikos kūrėjai: giminingas išraiškingam Witt. 
prel. L. Refice, R. Casimiri ir T a s abi mokyklas sujungęs, J. 
kt. Taigi kun. VI. Budreckas Naujalis išaugino bažnytinėje 
yra pakankamai apsišarvavęs muzikos kūryboje savąjį AŠ, 
reikalingomis akademinėmis ži- . ryškiai skirtingą nuo prof. T. 
niomis. Kadangi jis ir Lietuvo- Brazio sausos, matematiškos 
je buvo jau gerokai muzikoje i r senosios regensburginės sro-
pažengęs (vadovavo Kauno ba- v ė s - K u n - v - Budrecko kūryba 
zilikoje mišriam chorui), tai y1"3- s avo pobūdžiu artimiausia 
arkivyskupo J. Skvirecko buvo J- Naujaliui: abu vietomis su-
pasiųstas Romon pasiruošti 
profesūrai. Jis tuomet dėstė 
bažnytinę muziką Kauno Kuni
gų Seminarijoje ir Teologijos 
fakultete, taip pat ir bažnyti
nės muzikos istoriją, vadovau
damas dar ir Seminarijos vyrų W; 
chorui. Tad jis ir buvo nužiū- į 
retas profesūrai. Bazilikos pa
maldos sekmadieniais buvo per
duodamos per radiją, kur jo va
dovaujamas choras skambėjo 
ne tik Lietuvoje, bet ir užsie
nyje. Okupacijos metu kun. VI. 
Budreckas atsidūrė Vokietijo
je, vėliau JAV. 

Kompozitorius yra sukūręs 
kantatų, motetų, šiaip giesmių 
jau ir čia JAV. Keletas jo dar
bų yra atspausdinta kaip "Mu
zikos Žinių" priedai Kurį laiką g e b„ a . b u t l l a b a l ^S^mS^s, iš-

Maskva i DRAUGAS, šeštadienis, 1963 m. birželio mėn. 22 d. 

\ i 

tas "Neverk, motute, 
ašaroms netiki!" 

Grįžtant prie ano meto išgy
venimų reikia pridurti, kad bir
želio mėnesyje visi buvome iš 
kalėjimo paleisti po parašu "Ii- _> • . .. , . . . . . 

, l r . Popierių išrado kiniečiai ir pir-
gi raudonosios armijos pareiką- m i e j i ; i e popieriuje pradėjo spaus-

PIK.MIEPI POPIEKIM 
PINIGAI 

iavimo , o birželio 20 d Leliū
nus užmė Lietuvos kariuomenė. 
Rusams užėmus Lietuvą 1940 
metais, trys iš čia suminėtų 
mano likimo draugų jau buvo 
mirę. Gyvųjų tarpe palikusį J. 
Biažionį (mano motutės bro
lį) su šeima bolševikai išvežė 
į Sibirą, kur jis ir baigė savo 
dienas. Man buvo lemta pabu
voti Šiaulių Mok. Seminarijos 

okytoju ir inspektorium. Ta-
3au vieną dieną auksakalio 
Šapiro kompanijonas 
mane įspėjo: 

— Strolia. pasišalink iš Lie 
tuvos! 

dinti pinigus. 
XIII amž. pabaigoje į Kiniją bu

vo nuvažiavęs Venecijos pirklys 
Markas Polo. Grįžęs namo, jis ši
taip papasakojo apie tuos pinigus: 

"Tie pinigai išleidžiami taip oriai 
ir iškilmingai, tartum būtų gryno 
aukso ar sidabro. Prie kiekvienos 
pinigų gaminimo rūšies pastatyta 
daug valdininkų, kurie turi pasi
rašinėti savo vardus ir dėti savo 
antspaudus. Kai viskas kaip rei
kiant paruošta, valdovo paskirta
sis vyriausiasis valdininkas Cino
beriu aptepa patikėtąjį antspaudą 
ir taip jį prispaudžia prie popieri-

zydelis n j Q pinigo, kad jo forma ant pa
starojo atsispaudžia raudonai. Ta
da pinigas laikomas tikru. Jei kas 
pinigą padirbtų, būtų nubaustas 
mirties; bausme". 

Sofija Pace\ičienė Gedulingas budčjinus 
(Iš religinio Meno Parodos Milane) 

NEVERK, MOTUTE, MASKVA 
AŠAROMIS NETIKI 

— Kodėl? — klausiu. 
— Jūsų pavardė įtraukta į imimiiliiiiiiiililllllimiiiiiiiiiiiiiimiiiii, 

juodus sąrašus $ 0 p H | E B A R C y S R A Q|Q 
Žinantiems netenka aiškinti, 

ką tai reiškė, todėl dar pasku- Š E I M O S PROGRAMOS 

(Atkelta iš 2 pusi.) 

bėjo iš kalėjimo pabėgti. Šian
dien ryškiau prisimena dar ir 
kitas elegantiškai uniformuotas 
dezertyras, .kuris kameroje vi
sus išblaškydavo ir palaikydavo 
geresnę nuotaiką. Sakėsi, kad 
esąs žydas kažkur iš Ukrainos. 
Kartais jis šokdavo kameroje 
pašėlusį šokį, o kartais dekla
muodavo rusų pornografinius 
eilėraščius, kurių mokėjo bėga-Į 
les, arba giedodavo rusų "pa-: 

pas vokiečius ir kaip vokiečių 
repatriantas atsidūriau Vokie
tijoje. 

Taigi, jei vienintelis iš anų, 
čia minėtų, 1919 metų kalinių 

si vis reikšmingesnis. Atrodo, dar esu gyvas, tai didžia dali- i 
kad tame sakiny yra sukaupta mi ano žydelio ir kaimyninės 
visa Rusijos žudymų istorija Vokietijos dėka. Tačiau anie 
su Jonu Žiauriuoju, asmeniškai paprasto ruselio kadaise ištarti 
dalyvauajnčiu jo paties bajorų žodžiai "Neverk, motute, Mask-
kankmimo ir egzekuciios pra- v a ašaroms netiki" nuolat skau-
mogose, su visa ta Rusijos pa- džiai skamba man širdyje ir 
vergtųjų tautų kalėjimu virtu- šiame, visokių laisvių krašte, 
sio gyvenimo tragedija, su be-1 nes tėvynėje jų prasmė ir šian-
galinėmis voromis geležiniais dien daugeliui yra ne klaikus 
pančiais surakintų žmonių, va- prisiminimas, o akivaizdi da
romų į Sibirą tik už tai, kad barties reaiyoe. 
išdrįso ištarti žodį "laisvė", o 

Kasdien nuo pirmadienio iki penk-
t inę dieną p a v y k o p r i s i p r a š y t i tadienio 10 iki l l vai. ryto. Šeštadie

niais ir sekmadieniais nuo 8:30 Iki 
9:30 vai. ryto. Vakaruškos pirmad. 
7 vai. vak. 
VISOS PROGPvAMOS IS WOPA 

1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 
Tel. HKmlock 4-2413 

7158 So. Mapleuood Ave. 
CUicaKO 2», UI. 
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injDflinny ELECTPOniCS 
TV-RAOOAI -3UOST. REKORO 

STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTI 
ANTENOS- BATERI30S - LE 

CL.VIRT. PRIETAISAI-LAIKRC 
Vlskmm tomlmuslos kmlnot Ir gmrmntijm 

3321 S.Hatsted St-CLiFFSCE4-5665 

APDRAUSTA 
Didesnis uždarbis už santaupas, 
paremtas 48 metų patyrimu ir JAV 
valdžios agentūros apdrauda. 

MIDLAND 
SAVINGS 

4040 Archer Ave. • Chicago 32 

Remkite "Drau g§ >» 

Kun. Vladas Budreckas 

Pittsburgho vyskupijoje buvo raiškingais. sugebančiais pa- , 

paskirtas Bažnvtinės muzikos s i e k t i n o r i m o e f e k t o klausyto
juose, neprasižengdami prieš 
grynai senosios klasikinės baž
nytinės muzikos kryptį, nors 

diecezinėn komisijon. 

Studijiniai raštai 
dabar jau ir bažnytinėje muzi
koje įvedamas naujoviškumas 
kaip harmonijoje, taip ir bend
rai visoje muzikoje besireiškiąs 
naujosios dvasios antplūdis. 

Paskutinieji kompozitoriaus 
darbai 

"Two Hlmns of Greeting in 
Latin". Pirmas: dvasiškio įšven
tinimo, įvesdinimo bažnyčion 
iškilmėms — "Gratulamur ti-
bi"...; antrasis: "Sanctificabis 
annum" — dvasiškio auksiniai 
sukakčiai skirtas. Abiejų žo-

Dabar, gyvendamas JAV 
įvairiose kolonijose ir neturė
damas tarnybinių ryšių su mu
zika, daug kuria, rašo (apie 
prof. T. Brazį "Draugo." priede 
1955 m.) ir tęsia ilgą studiją 
bažnytinės muzikos srityje 
"Lux" žurnale, įsigilindamas į 
įvairias smulkmenas, moksli
niais šaltiniais jas paremdamas. 
Tai labai svarbus darbas. Gai
la tik, kad visa tai neskelbia 
plačiau skaitomoje spaudoje. 
Jo disertacija buvo taipgi gry
nai liturginiai - muzikinė, na- • T- - , ̂  

. . . , ? , . . . . ' . dziai paties kun. V. Budrecko. grineianti, kaip popiežius Gn- D . V, . . _ , . , . - . . , _____ ^.., . J____ū . . Pirmssis labai efektingas, leng-galius Didysis (590—604 m.), 
reformuodamas "Antiphonale 
Missarum", sudarė gavėnios 
mišių komunijos tekstus. Maž
daug apie panašius dalykus 
kun. Budreckas ir dabar rašo 
"Lux"' žurnale. 

va s homofoniniam stiliuje pa
radytas, antrasis — homofoni
niai polifoniniam, abu vyrų 
henr be pritarimo. Muzika 

nuotaikinga, šventiškam stiliu-
ie. 

"Christus Vincit" — mišriam 
ir tas pats patvarkytas vyrų 

T-; , _ , . _- , chorams, vargonams palvdint. 
Kiek teko matyti rankras- , - . . . , . - . . " . 

homofoniniai pohfoniai parasy-

Apie mokyklas ir sroves 

.. . taip pat ir su rašytojo Levo 
nichida , t. y. gedulingu stačia-: ,_- ___.__, . f z 
_., . * __f __. ° \ Tolstojaus rezignacija jkvepian-
tikių pamaldų giesmes. ! -• .-, e.. ° *__ ,?. . 

„r-. . &_ , . . . cia nlosofija; Nesoprotivhaisia 
Kai i mušu patalpą privarė ir - , _______ . ~. , ____ , 

, . l . v 1 . .. . .izlomu! (nesipriešink piktam), 
daugiau dezertyrų, kai jie visi; - __ .___ Jį. . * : 
- . , ._. . „ , , . . . J į . i Ir ar tame Maskvos soste se-
eme kelti pnes kalėjimo admi- •_-. - _ , ^. ._,_ ,. 

.. f . . . _ . , , - . . , deJ° Jonas Žiaurusis, Stalinas 
mstraciją triukšmą, tai kaleji-j , . 
mo tvarkyti atvyko sunkiai; a r b a k l t a s k u r l s n o r s c a r a s -
ginkluotas latvių baudžiamasis! Maskva paliko visuomet ta pa-
būrys. Visus dezertyrus jie bus ti, visada nekaltą žmogų lydės 
greičiausiai pasiuntę į aną pa
saulį, o mus kitus, mušdami 
šautuvų buožėmis, o kojų pa
dus apdaužę lazdomis, išskirs
tė, sugruzdami į vienutes be 
langų. Tą dieną Petronis ga
vo ant kojų geležinius pančius. 
Netrukus geležinius uždėjo ir 
man. Mat, grupėje buvome abu 
jauniausi. Įspūdis buvo šiurpus, 
ypač gyvenimo patirties netu
rinčiam jaunam žmogui. 

Kai po poros dienų į kalėji
mą atvyko mano motutė, tai 
pamačiusi mane suvargusį ir 
su mėlynėmis veide, nieko ne
begalėjo kalbėti, o tik verkė. 
Mane į kalėjimo raštinę atve
dęs raudonarmietis, kreipdama
sis į ašarojančią motutę, žino-
/o balsu tėviškai jai patarė: 

— Ne plac, matuška, Mosk-
va slezam nevierit! (Neverk, 
motute, Maskva ašaroms ne
tiki.) 

Šis raudonarmiečio paprastai, 
net su pratęsta rezignacijos gai
da ištartas sakinys lydėjo ir 
tebelydi mane visą likusį gy
venimą. Ir juo toliau nuo ano 
meto išgyvenimų, juo jis daro-

M O V I N G 
Apdraustas perkraustymas iš 

įvairių atstumų 

A. VILIMAS 
8415 S. Lituanica Ave. 

Tel. FKontier 6-1882 

4_* 5% 
ctirr«"nt dividend on imc-tiiiiient bonu.« 

l|_,4t l>IVII)i:.MH .MOKAM PAGAL VISAS TAII'YMO SĄSKAITAS 
l.'ž -1 metų investavimo bonu> mokame !>_'•( dividendu kas pusmety Ir 

dar išmokame po Jį % už kiekvienus metus. 4 metams praėjus. 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 AUCHKU AVKM'i:, CHICAGO 32, ILLINOIS 
Valandos: Pirmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. — 4:30 p. p. 

Trt-čiad. uždaryta: ketvirtad. 9 v. r. — 8 p. p. 
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F R E E TRIAL!! 
Continuing personai guidance from long-experienced in-
vestment adviser, registered with Securities and Exchange 
Commission since 1951. 

R E A R A D M I R A L I 0 N PURSELL 
(U. S. Navy—Retired) 

c/o PUBSELL'S INVESTMENT SERVICE 
SOUTHERN HOTEL FRANKFORT, KENTUCKY 

Dept. N. H. 

•%_ 

C l / I D ' C S ELF w lX i r^ WSERVIGE 

L iquor Store 
5 5 1 5 S O . D A M E N A V E . ALL PHONES W A 5 - 8 2 0 2 

JUNE — BIRŽELIO 20, 21, 22 D. D. 

1 FRANK'S T.V. & Radio, Inc. | 
- - I 3240 S. HALSTED STREET Į 

| Didelis pasirinkimas įvairiausių | 
1 televizijos, radio, stereo aparatų, | 
1 oro šaldytuvų - air conditioner. | 
f Pardavimas ir taisymas. f 
| Telefonas: CA 5-7252 | 
^miiuiHiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiitH 

Kas tik turi gėrę skonį, 
Viskę perka pas Lieponį! 

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI 
TURI DVI KRAUTUVES CHICAG0JE: 

BRIDGEP0RTE, 3207 S. Halsied St., Vlctory 2-4226 
Vedėjas E. RUDAITIS 

FURNITURE CENTER, I N C . 
MARQUETTE PK., 62 M S. Western, PRosp. 8-5875 

Vedėjas J. LIEPOMS 

Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30: kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro ir sekmadieniais nuo 

2 iki 5 vai. atidaryta tik 6211 S. Western Ave. krautuvė 
^ 

čius ir atspausdintus kun. V. 
Budrecko kūrinius, jie yra su
kurti, prisilaikant grynai kla
sinės bažnytinės muzikos dva
sios, neieškant dabartinės mu
zikos laiko naujovių nei har
monijoje, nei melodijoje. Jis 
yra atsargus nukrypimui iš pa
sirinkto kelio ir ištikimas, su 
maža išimtimi, tai srovei, ku
rią sukūrė Mitterere, VVitt. Hal-
ler, Haberl, Hanisch ir eilė ki
tų garsiosios Regensburgo baž
nvtinės muzikos mokyklos šu-

Kadangi kun. V, Budreckas 
yra b^i?es Romos bfžnvtinės 
irm^kos institutą. kuriam--' 

tas su choralinių psalmių melo-
rMių ipynimais Vargonų paly
das maliniai skambančia har
monija parašvtas, klausyto-
iams sudaro ?taigmeną. kai se
ganti pos-n? choras ąieda a ca-
pella originalia melodija, pri
taikyt? rhora'iniam stiliui Po 
kcfffa kaitaliojimų šiame sky-
r̂ _tfe vėl kar+oir-ma jžanga 
"Christus Vincit", kur didingas 
Mle^ro maestoso daro nepa-
i " ^ ' ' ^•nūii š's veikalas tin
ka didesnių bažnytinių iškilmių 
užbaigai, vyskupą išlydint, re-
^Tmin koncertu užba;gai ir 
^an. Tokmms specialioms pro-
'̂ »v|c į-fî inm ir nas pv^timtau-

r^'Sk'as;' haživtm^''^ kūrvboie v 
. . . . . . , - , , . .' , - cns rialai n^rpsvta. o dar ma-

, , . . , • • • ":?u ats^TUP^mt?. šiuo kūriniu 
n-V- '̂ ">k skinasi nuo rogens- , _T _ , 
. . . . . . _. kun V Bodreclcra chorve 
b"-p-'«k"i. tp'p nat IT nuo prof. ,_. ., . . . , 
_, ,-, . , . , , . . . flz-ams sutaikė somai laukiamą 
tematinės anralvotos kūrybos ' 
Ki'n. V Budrecko kūrvva vra Tpetingai yra pavykusi mal-
daug gyvesnė, su lyrizmo prie- da — Himnas, skirta Švč. Pa
maišą. Jis mėgsta ir ugningus, nos Marijos Nekalto Prasidė-
dinamiškus vingius, plačiai nau- jimo šventovės Washingtone 

šventinimui. Tikrai autorius 
šiame verikale, anot posakio, 
"dūšią ir širdį" Įdėjo. Šią mal
dą bus galima išgirsti VVashing-
tone laike lietuvių koplyčios 
atidarymo iškilmių. 

S_am**i mišriam chorui 
"Giesmė j Šiluvos Dievo Moti
na" (žodžiai kun. St. Ylos) miš
riam chorui a capella ir ant
roji dviem lygiems balsams su 
vargonais. Tinka religiniuose 
koncertuose ir šiaip bažnyčioje. 

Du "Christmas Caro!" miš
riam chorui be vargorm ir 
dviem balsams su vargonais. 
Angliškas tekstas parašytas 
seselės M. Leonos. O. S. F 
Čia tik suminėta keli kūriniai. 
O jų kun. V. Budreckas yra 
sukūręs daug. Reikia tikėtis, 
jog autorius iuos atspausdins 
viešam naudojimui. 

Tenka palinkėti kūrėjui sėk
mės. Gi chorvedžiai tesirenka 
savojo autoriaus kūrinius, o 
ne menkaverčius svetimųjų. 

CUSENIEK THEEE STAB OOGNAC Fifth $3-98 
ST. ANNE FINE CALIFORMA 

BRANDY Fifth $2-98 
DUJARDIN V.S.O.P. IMPORTED 

GERMAN BRANDY Fifth $4.98 
GRAIN AECOHOL 190 PROOF 

U. S. P. Fifth $4.-89 
BUTON IMPORTED ITALIAN VERMOUTH 
..Dry or Sweet 30 oz. Bottie J - | 19 

STOCK LMPORTED B L ^ K B E R R Y T C H E R R Y , 

APRICOT or PEACH LIQLELR Fifth $ 3 . 9 8 

EMBASSY 86.8 Proof 6 Year Old 
WHVSKEY 

^ 
KVIEČIAME APLA>*KYTI MCSŲ NAUJAS PATALPAS 
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Fiflh $2-69 
PIKEMAN IMPORTED LONDON 

DRY GIN Fî h $3.69 
AUGSP,l RGER BAVARIAN FLAVOR BEKR 

Casc of 24—12 oz. Bottles Case $4.59 

PREFONTAINES FRFNCH RED or 

YVRTTE \VINE Fifth 98^ 

CRANE SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

B K. PIETKIKH1CZ, Prez. 
2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083 

PLENTY OF FREE PARKING 

4'/2% 

^ 

Naujas aukštas dividendas mokamas 
už investavimo sąskaitas. 

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

VALANDOS* P I R M i r K K T V 9 T. r. iki s p. P . 
I H L M n U U J , ANTRAD. ir PF:XKT 9 v. r. iki I v. p. 

SESTAD 9 v. r. iki 12 v. d. Tr^čiad. uždaryta. _£ 
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DRAUGAS, šeštadienis. 1PG3 m. birželio mėn. 22 i 

"GIEDROS" ROMANO £1,000 
KONKURSAS ARTĖJA PRIE GALO 

Artinasi terminas, kada tu
ri būti išsiųsti rankraščiai, skir
ti "Giedros" romano konkur
sui. Rankraščiai tu r i būti iš
siųsti ne vėliau kaip 1963 m. 
rugsėjo pirmą dieną (pašto 
antspaudo data) šiuo adresu: 
"Giedros" romano konkurso ko
misija, 8741 So. Albany Ave.. 
Chicago 42, Illinois. 

Premijos dydis — $1,000. 
Premija nedaloma. Kūrinių te
mą pasirenka pa ts autorius. 
Romanui fonas gali būti pa
naudojamas: a. istorinis, b. ne
tolimos praeities arba dabar
ties, c. ateities. Romano hero
jus turi būti teigiamo charak
terio lietuvė moteris. Pageidau
jama, kad būtų sukur tas idea
lus dvasinis ir fizinis lietuvės 
moters tipas. 

Kūrinys turi būti parašytas 

mašinėle, nemažesnis kaip 200 
romaninio formato puslapių 
Kūrinys pasirašomas slapyvar
džiu. Atskirame, uždarame vo
ke turi būti pažymėta: a. tikro
ji pavardė ir vardas, b. adresas 
ir telefonas, c. kūrinio antraš
tė, d. autoriaus slapvvardis. 

Autorius, laimėjęs šio kon
kurso premiją, be papildomo 
hcncraro pirmosios laidos tei
ses perleidžia "Giedrai" — vy
resniosioms giedrininkėms ir 
korporacijai. įskaitant teisę ro
maną spausdinti "Draugo" 
dienraštyje ir išleisti atskiru 
leidiniu. Rankraščiai, nelaimėję 
konkurso, grąžinami autoriams. 

Konkurso- .£ury komisiją su
daro Benys Babrauskas. Kazys 
Bradūnas. Elena Juknevičienė, 
Vincas Ramonas ir Juoze A. 
Vaičiūnienė. 

Vytautas Kasiulis Du draugai 
(Iš parodos Galerie des Beaux - Arts Paryžiuje) 

SUDAUŽYKITE SUTRŪNIJUSĮ 
ŠIOS VALSTYBĖS KALĖJIMĄ 

Nelegalūs jaunosios kartos leidiniai Sovietijoje — 
"Poenix" leidinys jau perspausdintas Vakaruose 

t ema kas. • "Komsomolskaja 
Pravda" esą dešifravusi tik vie
ną autorių, N. Nor- ta i esąs 
vienas iš pašalintųjų studentų 
ir jo tikroji pavardė V. Nossov. 

Jei autoriai ir- nežinomi, ta
čiau viena aišku — visi auto
riai, išskyrus Pasternaką, tai 
jaunosios kartos žmonės. Nei 
partija, nei valdžia nėra jiems 
autoritetai, jie — prieš tota-
listinę valstybės sampratą 
"Poenixo" atstovai žmonijai 
norj naujos santvarkos, o ji 
privalanti remtis meile, tiesa 
ir laisve. Tiems autoriams vy
turiais - kelrodžiais esą Maja-
kovskis, Pasternakas. Jeseninas 
ir Blokas, dar jiems pavyzdys 
ir simbolistai. 

Jaunieji kūrėjai savo leidi
niuose numato artėjančią kata
strofą, kuri turėsianti atnešti 
atnaujinimą, "mus išlaisvinti 
nuo slegiančio karščio". Jie ieš
ko naujo pasaulio, jie nusivy

lę dabartimi ir jų pasipiktini- me eilėraštyje: "...sudaužykite 
mas sovietine sistema geriau- sutrūnijusį šios valstybės ka
siai išreiškiamas žodžiais viena-Įėj imą" ' (E.) 

1963 Vii.7 d. 

• Vytauto Kasiulio paroda dividualią parodą turėjo ir Kęs-
Paryžiuje. Visą gegužės mene- tut is Zapkus. Vytauto O. Vir-
sj šio mūsų paryžiečio dailinin- kau paroda bus atdara iki lie
ko darbų paroda vyko vienoje pos mėn. 20 d. Grės Galerijos 
iš ryškiųjų pasaulinio meno adresas: 49 East Cak Street, 
centro galerijų — Galerie des Chicago 11, 111. 
Beaux — Arts . Periodiniuose 
Paryžiaus meno leidiniuose pas
taroji Kasiulio meno paroda su
silaukė gražaus dėmesio. Ta rp 
kita ko vienas iš tenykščių pir
maujančių meno savaitraščių 
"Ar t s " savo gegužės 14 d. lai
doje, duodamas parodos apta
rimui antraštę "Žavus humo
ras", rašo: "Būdingoji Kasiu
lio technika nuo dabar bus da r 
labiau žinoma: ji susideda iš 
negatyviųjų reljefo briaunų. 
Kasiulis, nors ir eilėje parodų 
laikydamasis savo pasirinktojo 
kelio. įkvėpimo temas sugeba 
nuolatos atnaujinti Galima sa
kyti, kad jis jas suparyžina, 
vis labiau ir labiau apleisdamas „ v , _ . , _ , , . . , . - , . Dr. Kostas Ostrauskas D melancholiškąsias t emas bei 
savo lietuviškosios kilmės pri-

Vakarus pasiekė Sovietų Są- kuriuos tos spaudos pavadini-
jungoje rotatorium atspausdin- mus, pvz. "Fygos lapelis", 
tas ir plačiai buvęs pasklidęs "Laisvoji mintis", "Kultūra", 
nelegalus leidinys "Phoenbc". "Tribūna'' ir "Erezija". Prieš 
Atsidūręs Fed. Vokietijoje, tas "Phoenixo" pasirodymą, dar 
leidinys Frankfurte veikiančios buvo išleisti šio pradininkai 
rusų emigrantų leidyklos "Po- "£yntax" ir "Bumerang". Pir-
sev" buvo ištisai perspausdintas mąjį leido Aleksandras Gins-
(jo iš viso 140 psl.). Dabar so- burgąs, po penkių numerių po-
vietinio jaunimo balsas jau pri- licija leidinį uždarė, o leidėją 
einamas Vakarų skaitytojams dviems metams įmetė į kalė-
ir jie stato klausimą: ką atsto- jimą. "Bumerang", Vladimiro 
vauja "Phoenix" ir kt. panašių Osipovo leidžiamas, išėjo t rys 
leidinių autoriai, kokių jie sie- numeriai — ir čia įsikišo val-
kia tikslų? džia. Iš tų leidinių "pelenų", 

Vakarų spaudai pvz. plačiai 1961 m. iškilo naujasis — "Pho-
žinomas Hamburgo "Die Zeit" enix". virtęs pačiu svarbiausiu 
savaitraštis (22 nr.) čia pašte- rusu inteligentijos rezistencinės f— ~~ 
bi, kad viena aišku — Sovieti- ! sp?udos dokumentu. Jo pasiro-
jos .gyvai protaujančios inteli-1 de penki numeriai, o šalia jo 
gentijos tarpe yra įsivyravęs' dar m m ^ m du leidiniai "Spi-
nerimas. Visi buvę Chruščiovo ra'.e" ir "Cocktail". 
puolimai, nukreipti prieš meni- i "Phoenixo" redaktoriai nėra 
ninkus, rašytojus nebuvo tuš- žinomi, o iš autorių, leidinyje 
čias išmislas — suakmenėjęs, paskelbusių savo kūrinius, sa-
dvasinis gyvenimas Sovieti jo- vo pavprd? buvo pasirašę tik 
ie isu buvo atsipalaidavęs po Chabarcvas ir jau miręs Pas-
Stalino mirties (1953 m.), gi _ _ 
po 1S56 m. įvykusio šio krūvi- • •v*<«»**»*f•• • • * • • • • • • • »l 
nojo diktatoriaus nuvainikavi-

R00SEVELT HCTURE 
FRAME C0MPANY 

Manufaeturers 

Rankomis išpjaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai. 
2400 S. Oakley Ave., Chicago 

Vlrginia 7-7258-59 

ISTERSATIOSAL 
AMI"HITHEATKE 

CHICAGO 

MERAS 

raugo ar
chyve renkasi medžiagą lietuvių 
išeiviu literatūros bibliografijai. 

ladelphijos. R-ngiama bibliografi
ja ap'.ms laikotarpį nuo 1945 iki 

aimklimus, kad pasišvęstų kas - j K. Ostrauskas šiam darbui čia bu-
dienei, dažnai s u ž a v i u humoru! vo_ atvykęs visai savaitei iš Phi 
tapybai". (D. I. — M.) 

1960" metu. 
• Vytauto O. Virkau paroda 

Grės Galerijoje, Chieagoje. Bir- • Btei. Sofija Pacevičiene rė
želio 19 d. šioje, vienoje ryškių- l:s;*nio mrno parcic 'e Milane, 
jų Chicagos miesto meno gale- šiame mieste esančiame pran-
rijų buvo at idaryta šio mūsų ciškcnų kultūros centre "An-
dailininko tapybos paroda. Dai- gelicum" nuo balandžio 20 d. 
lininkas menu besidominčiai vi- iki birželio 9 d. vykusi šeštoji 
suomenei jau yra gerai pažįsta- Religmio Meno paroda (VI 
mas. šį pavasarį jo darbų pa- Mastus Biennale Italiana d'Ar-
roda (kartu su dail. A. Skuo- te Sacra per la casa) praėjo i 
daite) buvo ir mūsiškėje Čiur- plataus pasisekimo ženkle. Pa-į 
iionio Galerijoje Pastarųjų rcda fcuvo ypač sausi darbais. į 
mūsų operos pastatymų sceno- nors jury komisija ir darė la-
vaizdis buvo taipgi V. O. Vir- bai griežta prisiųstųjų darbų 
kau. Parodą, vardą turinčioje atranką. Parodoje buvo išsta-
amerikiečių galerijoje, reikia tyta 176 dailininkų 349 tapy-
skaityti nemažu dailininko lai- bos darbai ir 99 skulptorių 208 
mėjimu. Prisimintina, kad prieš skulptūros. Parodon pateko 
kiek laiko šioje galerijoje in- taipgi Romoj gyvenančios mū

sų dailininkės Sofijos Pacevi-
- — čienės pora tapybos darbų: 

"Kristaus krikštas" ir "Gedu
lingas budėfimas". 

ISurl imrton, North K a H H Cfttjr, >Io. 

Pristatome Visokiu Rūsiu 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA 

PINIGAI SIUNČIAMI J 

L I E T U V Ą 
oro paštu — bet kokioje 
sumoje iki $300 tik už 

SI .65 
Kadangi senus rūbus ir kaž

kuriuos maisto produktus nega
lima siųsti j Lietuvą, daug kas 
dabar siunčia tik pinigus — per 

Amalgamated 
Bank 

International Dept. 

I M So. DEARB0RN ST. 
Tel. FRanklin 2-4100 

Chicago, 111. 
Member Federal Deposit 

Insurance Corporation 

• Vasaros konefrtai Chiea-
go.jt. Dvi įprastinės šio laiko-

I tarpio simfoninių koncertų se
rijos prasideda Grant Parke 

j birželio 26 d. ir Ravinijos Fes-
j tivalis birželio 27. Grant Par-
: ke konceri:ai aštuonias savaites 
bus trečiadienių, penktadienių, 

! šeštadienių ir sekmadienių va-
i ieanus, o Ravinijoj šešias sa-
I vaites antradienių, ketvirtadie-
I nių ir šeštadienių vakarais. 
j Tėjimas į Grant Parko koneer-
'us nemokamas, o Ravinijoj su 

: bilietais, šios vasaros Ravįni-
j jos koncertų atrakcijos: birže
lio 27 d. koncerto programoje 
dalyvauja garsusis čelistas Pab-
'o Gfesab, kur jis taipgi pats di-

; rįguos savo oratoriją "Eli Pa-
ssebrc". o liepos 13 d. koncer
tą diriguos Igor Stravinsky. 

• *trs rde!is gyvenęs kaip 
baud7iaunininkr>s. Birželio 12 .d 
Lietuvoje buvo minėtos kun. 
strazdelio 200-sios gimimo me
tinės. Kiek anksčiau, birželio 7 

SIENOMS POPIEKIO 1ŠPAR-
.„, . . . . , DAVIMAS visų 1963 m. raštų. Da-

mo (Chruščiovui pasmerkus) b a r n e m o k a m a s k a t a l o ? a s . x e p a . 
jaunajai kartai atsivėręs nau- prastas sutaupvmas. Mes apmo-
jas pasaulis: partija jai dau- kam pašto išlaidas. 
gia„ nereiškė kažin ką nikiai- " « » P ^ THAI>IXO POST 
dinsa, nepaliečiama. Poetai, ki
ti kūrė i? i pareiškė savo abejo
jimus. Pro socialistinio realizmo 
varžtus prasiveržė, iš dalies 
delsdami. iš dalies ir drąsiai, 
visa ei!e kūrėių: Dudincevas. 
Kir^anovns. Nekrasovas. Paus-
tcvsk's. Pasternakas, Jašinas, 
Jevtušenko ir daugelis kitų. 

Sovietijos universitetuose, ki
tose aukštosiose mokyklose su
siorganizavo nelegalios grupės, 
būreliai... Maskvoje, Leningra
de pasirodė lapeliai, kuriuose 
buvo smerkiamas sovietų elge
sys Vengrijoje, iš įvairių aukšt. 
mokyklų buvo pašalinta 2.000 
studentų. Rūgimas, nors ir po
grindyje, vyko toliau. Iš tų pa
šalintųjų ir iš kitų grupių su-
sioreanizavo įvairių leidinių re
dakciniai kolektyvai ir savo 
leidiniuose jie bandė kalbėti 
naujosios Rusijos vardu. 

Daugiausia tų nelegalių lei
dinių pasirodė Maskvoje ar Le
ningrade — jų tiražas siekė 
t a rp keliolikos ir kelių šimtų 
egzempliorių. Pat i partija, juos 
puolusi, yra paminėjusi ir kai 

AHO SUPPUeS 
MAR0UETTE PHOTO 

SUPPLY 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

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

3314 West 63rd Street 
Chicago 29, Illinois 

Tel. PR 6-8998 

A\TROJI JAV IR KASADOS 
LIETUVIŲ 

TAUTINIU 
ŠOKIU ŠVENTĖ 

Filmų aktorė RCTA LEE-KILMONYTE, pranešėja 

-« 
SIUSTAI | « i. S, i. S ir t <t»ltr,H, cmamami: 

Čikagoje: Sveattes Msttefae — JAUNIMO CENTRE. S620 So. Claremont 
Ave , TeL 47I-2M: VALDIS REAL ESTATE įstaigoje, 2458 West 
Cfch S u TeL BE 7-72K. Krautuvėse: Marginiai, 2511 W. 69 St., 
Ta*. PR 8-4585; Daan, 3321 So. Halsted St.. Tel. CL 4-5665; J. Kar-
vriat, 2715 W. 71st St.. Tei. 471-1424; ftoyal Blue prekyba, 4359 So. 
Campbell Ave.. Tel BI 7-9475. 

CSect*. HL- Deiikat. kraut:. 1425 So. 49th Ave., Tel. 652-8185. 
Viaaae J A V i r Kaaa i ia Liet- Rtudiuomeoės apylinkėse. 

raita: V. GrėbUūnas. 6941 So. Washtenaw Ave, Chicago. Tel. HE 4-2375. 

JAV ir Kanados Lietuvių Bendruomenės 

CARR MOODY 
LUMBER CO. 
STASYS LITWIXAS, Prez. 

3039 S. Halsted St., VI 2-1272! 

Apkainavimą ir prekių pristatymą 
teikiame nemokamai 

Rašt ine atdara kasdien m i o S vai . 
ryto iki 6 vai. vakaro ir šeštadie

niais iki 1 vai. p. p. 

VOSYLIUS F000 MART 
2433 W. 69th St., Tel. PR 6-2113 

Gamina ir par-
Jf duoda lietuviš

kas r ū k y t a s 
dešras, skiian-
džiua, jvairią rū
kytą ir šviežią 
mėsą. Liet. sū
riai, saldainiai, 
medus, deiikat, 
grocery prekes. | 

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu 
Jei norite užsitikrinti mio ugnies namus, baldus, automobilius 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mušu kampaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų. 
GENERALINIAI AGENTAI ŠIL' kompanijų: 
AMERICAN AUTOMOBILE I N S I R A N ' f ' K C O M P A X Y 

A M E R I C A N BONDING COJIPA.VY 
AMKR1CCAN INHKMNITY C O M P A N Y 

D('Bl'Qt"K KIRE & M A R I N K INSL'RANCK C O M P A N Y 
F I R K M A N ' S K I N I ) I N S U R A N T K C O M P A N Y 

KIRKMAN'S INDKMN'ITY C O M P A N Y 
I N D I S T R I A L I N S U R A N C E C O M P A N Y 

M A S S A f ' H P S K T T S F I R E & M A R I N E I N S P R A N C E CO. 
PACIK1C N A T I O N A L FTRE I N S P R A N C E CO. 

P E A R E A S K I ' R A N T E C O M P A N Y 
RELIANCP: I N S P R A N C E C O M P A N Y 

P N I V E R S A L I N ' S P R A N C E C d Ą l P A N Y 
\ V K S T E R N F I R E I N S P R A N C E CO. 

W K S T E R N C A S P A L T Y & S P R E T Y CO. 
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenvriters 

^ 

--—imi 

i d. per Vilniaus radiją pasakota 
apie vargingą poeto gyvenimą, 
j is vis turėjęs konfliktus su 
"reakcine dvasine \'yriausybe". 
dvarininkais ir biurokratais. 
Buvęs dvasininkų persekioja
mas, tačiau pagal rastus doku-

' mentus, teigia radijas, patirta, 
kad Strazdelis norėjęs pildyti 
savo pareigas, kaip pridera ge
ram kunigui. 

Rastas Strazdelio turto re
j e s t r a s . Jis atrodė taip: du na
meliai, sodelis su 2.5 ha žemės, 
viskas supuvę, suirę, s ta tyta 
daugiau kaip prieš 40 m., vie
nas senas bėras arklys, karvė, 
sena ruda kiaulė su trimis par
šiukais, t rys vištos, antis, du 
seni kibirai, du dunnkubiliai, 
girnos ir dar kai kurie menk- i 
niekiai. (E.) 

01ALLEY and McKAY. Inc. 
Room 800 222 W. Adams St. 

Telefonas CEntraI 6-5206 

Mūsų erdviose patalpose turime di- Į 
džiaus; pasirinkimą visų moderniškų 
baldų, elektrinių krosnių, radijo ir 
televizijos aparatų, šaldytuvų ir kitų 
namams reikmenų. 

ROOSEVELT F U R N I T U R E CO. 
L I E T U V I U J S T A J G A 

F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS, SST. 
2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711 

n 
SEGHETTI TRAVEL BUREAU, Inc. 
savo klientą patogumui atidarė naują skyrių miesto centre 

176 VVest Adams St. (Chicago 3, IH.) tel. STate 2-0796 

Atdara pirmad. ir ketvir. 9—9 vai. , antr., treč.. ir šeštadieniais nuo 
9 iki 6 vai. S e k m a d . atdara nuo 11 iki 4 :30 po p ie tų 

Abiejuose skyriuose sutvarkys jums keliones dokumentus, 
parūpins bilietus lėktuvais, traukiniais, laivais ir autobusais 
keliauti Europoje, AZIJOJE ar kituose kontinentuose, o taip pat 
ir P. Amerikoj, Kanadoj ir pačioje Amerikoje įvairiose vietose. 

Virš 20 metu amžiaus vyrai, vedę 
taupykite pinigus imdami draudimą 

Kūno sužeidim. $10/20,000 
Nuosavyb. „uost $ 5 > 0 0 0 

$ 1 3 8 . 0 0 metams 
WX» S. Califorma Ave., Chicago 29, Illinois 

I HEmlock 6-4343 

J? 

UNIVERSAL SHOE S T O R E 
(Liet. batų krautuvė) YA 7-0525 

(Virš 40 metų Bridgeporte) 
Vėliausio stiliaus batai visai šeimai 

3335 So. Halsted Street 
Chicago, Illinois 

Atdara: kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. 
Pirmadieniais ir ketvitadieniais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai- vakaro. 

^ 

S T A B D Ž I Ų T A I S Y M A S 
1 I R N A U J Ų Į D Ė J I M A S 

(C0MPLETE BRAKE SERVICE) 

KAROSERIJOS TAISYMAS, LYGINIMAS IR DAŽYMAS 
(BODY & FENDER WORK) 

Taip pat tepimas, dalių keitimas ir kiti smulkūs 
mechaniški pataisymai. 

Nauja dirbtuvė su moderniškiausiais įrengimais. 
Naudokitės mūsų žemomis kainomis, garantuoto ir sąžiningu darbu. 

ČESAS A U T O REBUILDERS 
2423 West 5Sfh Street Chicago 29, Illinois 

GKovehill 6-7777 

1 , 

4 
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N A U J I L E I D I N I A I 
• GIMTO 51 KALBA. Bend

rinės kalbos laikraštis. 1963.. 
sausio—kovo mėn. N r. 1. Pas
tarasis numeris, jau spausdin
tas Draugro spaustuvėje, d a r o : 

lacai malonų įspūdį. Straips
niuose daug parankios kalbinės 
medžiagos: L. D. "Ar lietuvių 
kalboje yra nekatrosios giminės' 
būdvardžių". St. Barzduko 
"Įvadžiai pagarbai reikšti", L. 
Dambriūno "Automobilių ir ke- ' 
lių terminai". P. Joniko "Pro
bėgšmais", Klausimų kertelė. 
Recenzijos (Nauja "Dabartinės 
lietuvių kalbos žodyno" laida). 
Būtų labai miela, kad ir "Gim
tosios Kalbos'" leidėjas — Kul
tūros Fondas, ir redakcija, ir 
bendradarbiai įstengtų šį leidi
nį parodyti bent 32 psl. Tik 16 
psl. jis vis dėlto perdaug mi
niatiūrinis. Redakcijos adresas: 
Gimtoji Kalba. 4314 40th St.. 
Brentwooa. Maryland: adminis
tracijos: 2642 W. 15 thS t . Chi-
cago 8. 111. "Gimtoji Kalba" ei
na keturis kartu? per metus. 
Kaina metams 2 dol., dvejiems 
— 3 dol. 

lllllllll!lllllllllllllll!lllllll!!illltll!IIMUI!ll 

PADIDINAMA! «?!£!£! 
SKAITIMUI tik $2.85 

su geriausiomis Plano-Oonvox !inz§-
mis ž m o n ė m s v i r š 4» nr;ety. kur iems 
reikia paprastų padidinamųjų l inzių 
skaityti smulku šriftą ir kurie n e t u 
ri ast igmatizmo arba kokios akiu li
gos. 30 dienų pinigų grąžinimo ga
rantija. Atsiuskit vardą, adresą, a m 
žių, lyti ir 82 .95 čeki arba m o n e y 
order. 

Prašome nt-siusti C.O.D. 

ZIPP OPTICAL CSMPSNY 
2514 W. 46th Piaee. 

Chicago 32, 111. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI!llllll!ill!tHIIMII!lf!i' 

MtltllllllllllllillMIIIIIS!ll!!!!MIHIIIi:i!IIU;i 

KVALIFIKUOTOS 
RANKOS ir AKYS 

Ne visi vaistai yra pagaminami 
vaiste gaminimo laboratorijose. 
Daugelį recepte mes turime išpil
dyti t ik iš užrašę. Tokiu atveja 
tik tikslus pasvėrimas ir išmiera
vimas yra labai svarbu. Kai mes 
išpildome receptą, Jūs galite būti 
užtikrinti, kad jį tiksliai išpildy-
sime, kaip daktaro užrašyta. 

Kasdien išpildydami didelį kiekį 
receptu, vartojame šviežius vais
tus, kurie veikia pasekmingai. Tu
rime vaistu didelį pasirinkimą ir 
pačiu naujausių ir vėliausiu iš
rastu. 

DARGIS DRUG STORE 
CHARLES P. DARGIS 

Reg. Pharmacistas 

2425 W. Marouette 

Road 

Tel. HEmlook 4-6050 

VALANDOS: 
Kasdien 9:30 v. r. iki 9 vai. vak. 
šeštad. 9:30 v. r. iki 6 v. v. 
Treč. ir sokmad. uždaryta. 

iiiMiiiiiiiiiiiiiiiiintiiiiiiimiMiiiiiiiimiii 

INSTRUCTIONS 

Rpurister \ n w for 
COMPTOMETER 

I.B.M, KEY PUNCH 
& TYPING CLASSES 

Ali courses snort. inoxp'-nsivi\ l f o r n -
ings. afternons, eventnjęs and Satur-
dav. 

CM. 64I-!W>03 
Room T1S4 Męrchandise Mart 

6233 S. VVestern A ve. 
4150 N. Milwaukee 

5217 Hohman .A ve.. Hammond 
PhoTie 931-9600 

22S N. Genesee st.. \Vaukegan 
P h o n e MA.įestie 3-r,\«r. 

COMITOMirrK.R STHOOI. 
(A Victor Comptorneter Activity) 

• VARPAS. Neperiodinis lei
dinys. 19o3 m., 74 leidimo me
tai, 5 nr. Redaktorius dr. Juo
zas Pajaujis. Išleido Varpininkų 
Filisterių Draugija. K^ina 2 
dol. Tai stambus, beveik trijų 
šimtų puslapių, didelio forma
to leidinys. Kaip ir įprasta ši-
tokiuos mūsų visuomeninio su-
sigrupavimo leidiniuos, straips
niuose vyrauja pelitinės bei vi
suomenines temos. Tačiau pas
tarasis Varpo numeris lyg ir 
bando šią trafaretinę tradiciją 
sulaužyti, skirdamas gerokai 
puslapių ir kultūros, ypač li
teratūros problemoms. Šia 
prasme pažymėtini straipsniai: 
R. Šilbajorio "'Švilgsnis j Anta
no Škėmos dramaturgiją", T. 
Oucpio "Premijuotoji tremties 
grožinė literatūra 1960—1C61". 
* Kučio "Mintys apie kultūros 
kcn^ręsus" A. Kč. "Penkios 
•Metmenų' knygos" ir Irt Ynae 
vert 2 s dėmesio R šilbajorio 
^ra^osnis apie Škėmos drama-
t i r ^ ' i a ku*- autoriui pavyko 
atsipalaiduoti nuo dažnais at-
veia*s gona kontroversinių šio 
r^ūsu rf»švtr>io vertinimų, duo
dant ^rt,,c< "'^r''1!^!!; ofcin'rtvv" 

ir analitiškai taiklų ŠkAmos 
drarr>?turgi-:os n?<^rmėiimą. 
^ t ra ' rnr ' a ' ani^ kultūros kon-
orv.pc-3 iV net užoraėjusiu metv 
Hfp-mtū^o'? p'-emrias jau gero-
Voi TT r̂gor)̂  j " ^riko ir knPar-1" 
nr-oh'emu ftžvi'giu. 

• ^T^r VYTfS Bvimėnesi-
n?s '•!:"?!• išk^s rvnt 'es žuma-
*~? 'S63 m Nr. 2. Šiame nau-
jam^ numervje įdėmiausias 
pkjptmvs yfa oro". S Kolupai
los "Terhnikos pažanga dabar-
tinoie L ;etuvoie" Raštas la
bai natrauklus ne tik skautui, 
bet ir kiekvienam. Ypač ta 
strainfTiio dalis, kur kalbama 
apie Lietuvos vandenų panau
dojime visokeriopai energijai 
gauti. Literatūrinė naujo są
siuvinio duoklė yra neblogai 
sukirpta Liudos Germanienės 
giiVtte'aiža "Pasaka atbulai". 
Aostu iliustracijų iš skautiško
sios veiklos ir kitų kronikinių 
aktualijų. 

• AEŠTII, Edgar V. Saks — 
"An Analysis of an ancient Eu-
ropean civilization", Studies in 
the ur - European History. Par t 
I, Montreal — Heidelberg, 1960 
—1961. Distribution: Publi-
shing House "VOITLEJA" 
Postfach 28. Heidelberg 2, Ger
many. 

• RCCZNIK BIAL0ST03KI. 
II. 1961. Bialystok: Muzeum w 
Bialymstoku. Warszawa: Panst 
wcwe Wydawnictwo Nauko\ve 
1962. 500 psl. su pav. 

Kaip ir pirmasis tomas, šio 
Balstogės muziejaus paruošto 
leidinio metraštis pateikia eilę 
moksliškų lituanistinių studijų. 
Jan Glinka "Ginamoji pilis Bals
togėje XVI—XVII amžių są
vartoje". Garsieji barokiniai 
Balstogės Branickių rūmai per 
karą 1944 m. sudegė. Šituos 
rūmus atstatant, griuvėsiuose 
rastos liekanos senesnės Žigi-
manto Augusto XVI amž. įsteig
tos pilaitės, kuri vėliau buvo 
rraplėsta. Studijoje pateikia
mas išsamus pilies liekanų ap
rašymas su brėžiniais. — Ma-
rian Lecb "Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės kariuomenė 
saksų laikais kovoje su valstie
čių judėjimu Gudijoje" yra 
fragmentas daktarinės diserta
cijos "Lietuvos D. K-tės kariuo
menė 173;5—63" Varšuvos uni
versitetui. Studija iliustruota 
Lietuvos kariuomenės uniformų 
raižiniais iš Korzono veikalo.' — 
Marian Kaczynski "Pilkaninis 
kapinynas iš V—VI amž. Bil-
vinavp. ?uv?lku apskrityje". 
Šio 1957—58 metais tyrinėtojo 

sūduvių kapinyno medžiaga gi
mininga baltų kultūrai Vakari
nėje Lietuvoje ir Latvijoje. 

T. Dzieržykray Rogalski 
"Gyventojti pavardės žub-
i viris parapijoje. Suvalkų 
aps." mini taip pat lietuviškas 
navardes (Gavėnas. Giedraitis, 
Janušonis ir pan.) . Studija 
svarbi tautybių santykių istori
jai Suvalkų krašte. — Jerzy 
Cehmanski "Lietuvos istorija 
dabartiniuose lenkų istorikų 
darbuose". Lyginant su "dvide
šimtmečio" (1919 1939) lenkų 
darbais šioje srityje, jie dabar 
nėra gausūs. Poznanės Adomo 
Mickevičiaus universitete, vado
vaujant prof. Lowmianskiui. 
ruošiamos kelios disertacijos iš 
Lietuvos D K-tės socialinės ir 
ūkio istorijos sričių; pa t s prof. 
Lovvmianskis Poznanėje ruošia 
didelį darbą apie Lietuvos D 
K-tės gyventojus XVI amžiuje. 

(•liauda 
sunaikintume žiurkę. 

— H. E. Eosdkk 

SIUNTINIAI J LIETUVA 
ir kitus k raš tus 

Lietuvių B-ve 
VVORLD PARCEL SERVICE 

2715 W. 71st Street 
Chicago 29. 111. Te l . 4 7 1 - 1 4 2 4 

Straipsnis mini tai]) pat Lon- tui neįveikiamas kosmo paslap- I sų mažytės planetos atrodo tik Neapkęsti žmonių yra lyg go
done gyvenančių lenkų darbus tingumas. Kosmo laikų neįsi- t a i CTaiw i r nerp ika l in^c „ P d e g i n t i s a v o n a o s a v u s namus, kad 
Lietuvos istorijai. vaizduojamumas ir kosmo to-

Dr. W. Armon "Susido- lių nesuvokiamumas kuria sa- s ^ m o n e s 

mėjimas lietuvių Kultūra po votišką, didų, kosmišką jaus- i 
antrojo pasaulinio karo". Straip m ą . Greta to jausmo gvveni-
snio autorius yra nuoširdus lie- m a s i r m i r t i s a t r o d o Į | M 
tuvių -ričiulis, talkininkaująs n i š k o s igm-ejų p a s I t v s j a k i s 
renkant medžiagą ir Lietuvių . . . . . . . . 
Enciklopedijai. Straipsnis v e r - ; Z m n d l d l " a u k s t a " k o s m o P a s " 
tas atskiro aptarimo. laptis, visų paslapčių sintezė. 

— — — kurios niekuomet nesupras žmo 

— Naktį, šviečiant žvaigž- S^s- T a d a žmonių visuomenės 
dėmis. jaučiamas žmogaus pro- ginčai, karai ir kraujas ant mū 

SIUNTINIAI Į LIETUVA IR KITUS KRAŠTUS 
Licenzuota lietuvių firmą 

Cosmos Parcel Express, Corp. 
3212 S. Haisted St . Chicago 8. Illinois 

Tel. — CA 5-1864 
ir 

Marquette Gift Parcel Service 
2439 W. 69th St. Chicago 29, Illinois 

Tel. — HA 5-2737 
E . ŽUKAUSKAS 

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai. 

Atdara nuo 6:00 valandos ryto iki8:00 
valandos vakaro. 

. . PALANGA" RESTAURANT 
6918 So. \Vestern Ave. — GR 6-9758 

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai 
^ : 

T E L E V I Z I J A S 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą — S10 ir da
lys. Pigios paveikslinės lempos. 

J . M I G L I N Ą S 
2549 VV. 69th St. II a., PR 6-1063 

SAVE BY MAIL 
Postage naid both ways 

• 4.8% CURRENT ANNUAL 
RATE PAID OR COMPOUNDED 
QUARTETRLY 

• Savings insured to 
$10,000 by theFeder-
al Savings and Loan 
Insurance Corporation 

• Savings postmarked by the lOth 
earn from the lst. 

CHARTER 
SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
17019 BeIlflower Boulevard 

Bellflower, California 
"In the Los A n g e l e s Area." 

Knclosed is % P ikase op<"n 
an aeeount for thf following-: 
N a m e 
Address 
Citv State 

Dept . N H L 

M OV I NG 
R. SERfiNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. I r iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda. 
2047 W. 67 PI. Wfi 5-8063 

U U V III \ S K A S 
J . G. TELEVISION CO. 

2512 W. 47th St., FK 6-1998 
TV, R A D I J A I , H I - F I . Vf iSINTUVAI 

P a r d u o d a m • T a i s o m • 
Sek m. uždaryta 

iMiiimiimiiimiiiiiiiimiiimimiiimiiii! 
M O V I N G 

t. NAUJOKAITIS 
Ugą me tę patyr imas i r 

apdraus tas pe rkraas tvmas 
WA 5-9209 Chicago, 111 

iiiimiiiiiiiiiimiiniiimmiliiiiiimiiiiiiiii 

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
ir kitus kraš tus 

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer 
Chicago 32, 111. Tel. YA 7-5980 

VALYMAS 
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Kambariai plaunami ir 
dažomi. J. RUDIS 

Tel. CLiffside 4-1050 

MimmMmimiHMiiiHiHmimimiiiiiiHi! 
10%. 20%. 30% pigiau mokėsite j* 
už apdrauda nuo ugnies ir auto-
mobiiio pas 

F R A X K Z A P O L I S 
S20S«4 West 9."> Street 

Chi^ajro 42, I l l inois 
Tel. OA 4-S<i54 ir G R «-4:{3» 
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Malonūs Vasarotojai, 
Pranešame, kad 0STERVILLE MAN0R, Inc. atidaroma 

birželio 24 d. 
Adresas: YVest Bay Road, Oserville, Cape Cod, >Iavs., Tel. GA 8-6991 

Savininko J. Kapočiaus namų adresas: 
25 Barrinjrton Road, Dorchester 24, Mass., Tel. 282-2759 

Mūgų vasarvietę geriausia atestuoja pas mus jau vasaroję 
svečiai: kas j au vieną kartą pas mus aįpstogavo, t a s lieka nuola
tiniu Manor vasarotoju. 

Maloniai prašome kambarių užsakymus siųsti kaip galima 
anksčiau, kad mes galėtume patenkinti kiekvieno pageidavimus. 

Laukiame Jūsų užsakymų ir esame pasiruošę Jus maloniai 
priimti. Jūsų J. KAPOČIUS 

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION 

(Licensed by NEŠPOSILTORG) 

Paskubina jūsų siuntinius jūsų draugams ir giminėms 
i bet kurią SSSR dali. 

Siuntiniai APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS -
— GAVĖJAS M E K O NEMOKA -

Visuose mūsų skyriuose Jūs rasite didelj pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite, negu 
pirkdami kitur. Jūs galite gauti ar kitokių reikmenų, tinkamų siun
tiniams pigiau negu bet kur kitur. 

Del nemokamų kainoraščių ir papildomų informacijų rašykite 
arba aplankykite mūsų jums artimiausi skyrių: 

• Xr:\V YORK, 3, X. Y. — 39 - 2IM1 Avcniie AI. 4 -5450 
• NKW YORK 11. X. Y. — 135 W. 14th Stre»1 CH 3-25S3 
• B R O O K I . Y X 11, X. Y . — :»,70 I 'n ion Avemie KV 4-49.V2 
• BROOKI.YN -., X. Y. — 600 SuUor Avemie 1 )15 -8808 
• A T H O L . Mas.*. — fil M t P leasant Stre<t C H 9-0245 
• BOSTOX 18. Mass. — 271 Shavimnt A v e n o e U 2-1767 
• SOVTH BOSTOV. Mass. :{59 West Broaw<lay Tel. 268-0O6S 

Bos tone du skyriai 
• B l f A I . I . O 6. X. Y. — 332 F i l lmore A v e m i e TX 8-2674 
• CHICAGO 22 . 111., — 2222 \V. O i i c a g o A \ e n u e B R 8-6906 
• CHICAGO 8. 111. — 3212 So . Halste<l Street AVA 5-2737 
• CI.KVKLA.VD 13, Oliio — 904 U U r a r y R o a d TO 1-1068 
• DF7TROIT, Mi<h. — 7300 Miohigan Avemie . VI 1-5355 
• GRA.NI) R.*PTI>S, Mieh. — 606 Bridge St.. X". W GI, 8-2256 
• H A M T R A N C K . Mieh. — 11333 .Uy*. t a m p a u TO 7-1575 
• H A R T F O R D , C-onn., 132 Frankl in A r e . . . T e l . CH 6 - 4 7 2 4 ir 2 3 3 - 8 0 3 0 
• IRVIXCiTOX I I . X. 4. — 762 Springfield A v e E S 2 -4685 
• Y O l ' X G S T O W X 3, Ohio — 21 Fiftli Avenne R I 3 -0440 
• YOXKF;RS, X. Y. — 235 Nepperhan Ave., GR 6-2681 
• I,OS AXGFXF.S 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd A X 1-2994 
• LAKFWOOI». N. Ą. — 126 - 4th Street F O 3 - 8 5 6 9 
• NFAV.YRK %, X. JI. — 428 sprimrfield A v e n n e BI 3-1797 
• XFAV H A V F X , Conn. — 509 (onjrress A v e J/O 2 -1446 
• PATFRSO.V 1, X. .». — 99 >lain Street Ml 4-4619 
• PASSAIC. X. A. — 176 Markei Str«-*1 G R 2-6387 
• P H I I . A D K L P H I A 23 . I'a. — 525 U . Girard Ave P O 5-5892 
• PITTSBI R C H 3, P a . — 1015 K. Carson Stn-et Hl i - 2 7 5 0 
• SAN F R A \ < I SCO. Calif. — 2076 Sutter Stree t IT 6-1571 
• \ V A T F R B 1 R Y . Conn. — 6 . lohn Street PI> 6-6766 
• • O B C E S T E R . Mase. — 17 1 Millbury Street S\V 8-2S68 
• Y I X F I . A \ D . X. J. — YV. Faml i s A i c , Greek Orthodox C I . F B Bldff. 

INVENTORINIS 

IŠPARDAVIMAS 
INVENTORINIAME IŠPARDAVIME PIRKSITE 

VISAS MEDŽIAGAS LABAI PIGIAI. 
PASINAUDOKITE ŠIA RETA PROGA! 

Stein Textile bendrove yra pirmoji, kuri parūpino vilno 
nhj, šilko, nylons, taffeta. aksomo ir kitu medžiagą siuntiniui 
artimiesiems j Lietuvą ir tolimąjį Sibirą — ož žemas kainas! 
Gavome speeialic medžiagų paltams kaip vyrų, taip ir mo
terų:^ Veliūro, čbičilos ir "needlepoint", kuriuos dar galima 
suspėti pasiusti artimiesiems Lietuvon. 

STEIN TEXTILE CO 
816 West Rooseveit Road, Chicago 7, III. 

TELEFONAS — HARRISON 7-S7S7 

Nemokama vieta mašinoms ni kampo j šiaurę 
-lefferson St., Chernin's aikštėje. 

Užuo!aido« ir apdengimai baldams siuvami taip pat 
pagal užsakymą. 

F. FXDE1KIS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermifage Avenue 
Tel. YA 7-1741-2 

4330-34 South Caiifornia Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852 

Petkus 
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS 

2533 VVest 7lst St Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Ave., Cicero, TO^vnhail 3-2108-99 

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STAT\TI 

Laidotuvių Direktoriai 

MAŽHiMYAN: 
6845 SO. WESTERN AVfi. 

TRYS MODERNIŠKOS 
AIK CONDITIONED KOPLYČIOS 

MAlTNOMI YISTA 

REpnbfie T-S600 REpnblIe T-SW1 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Lietuvių Laidotuvių Direktcrig Asociacijos Nariai 

STEPONAS C, LACKAVYICZ 
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213 
2314 W. 23rd PLACE T«I. Vlr^inia 7-6672 

PETRAS BIELIŪNAS 
4S48 S. C A U F O R M A AVE. LAfayette 3-3572 

ANTANAS M, PHILLIPS 
S307 LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-3401 

POVILAS J. RIDIKAS 
3354 s. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911 

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

JURGIS F. RUDMfN 
S319 S. LITUANICA AVE. Tel. YArds 7-1138-1139 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 S. 50th AVE., CICERO, ILL Tel. OLytnpic 2-10031 

CUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYčIA 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotu\-ių 

ir kitų papuošimų 

2443 VVEST 63rd STRKFT 
Telef. P R 8-0833 PR 8-0831 

file:///Vaukegan
file:///Vestern
file:///VATFRB1
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oteru 

Redaguoja St. SemSnienė, 3321 S. Halsted St., Chicago 8, 111., Tel. CL 4-5665 

Lietuvos vardas tarptautiniame 
moterų suvažiavime 

Pasaulio Katalikių Moterų Organizacijų Unijos (UMOFC) 
Tarptautinio Biuro posėdžiai Portugalijoje 

B. ŠLEPETYTE - VENSKUVIENE 

Pasau l io Katalikių Moterų I informacijai spaudoje pavergtų 
Organizacijų Unija (UMOFC) tautų klausimais. 
s avo Tarptautinio Biuro ir Ko- Visi šie minimos Komisijos tugalų visuomenės veikėjų, 
misi jų posėdžiams kas kartą pasiūlymai buvo Lisabonoje 
p a s i r e n k a vis naują Europos UMOFC Tarpt . Biuro vienbal-
a r ki tų kontinentų kraštą, kad , šiai priimti, tad tenka juos da-
a r t i m i a u suėjus į ryšius su vie- I bar organizacijose ir įgyvendin
t o s katalikių moterų organiza-1 t i 
ci jomis, taip pat drauge j a s 
supažindinant su tarptautine Organizacijų Unijos (UMOFC) 
ka ta l ik ių veikla plačiame pa- Biuletenio Redakcija jau y ra 
šaulyje . Paskutinieji Pasaulio užsiangažavusi reguliariai tal-
Kata l ik ių Moterų Organizacijų pinti s t raipsnius ir žinias apie 
Uni jos Tarpt. Biuro ir Komisi- padėtį sovietų užimtuose kraš-
j v posėdžiai įvyko š. m. gegu- tuose. 
žės m ė n 6—12 d. d. Lisabono-

Portugal i įos katalikių 
nuoširdumas 

Marijos Tubelytes-Kuhlmann 
darbų paroda Portlande, Oregon k 

Portlando universiteto biblio- aiškios. Jos mene yra daug nuo-
tekoje, galerijos salėje dailinin- šhdumo bei natūralumo; jai 
kė Marija Tūbelytė - Kuhlmann svetimas yra manierizmas bei 
šį pavasarį buvo išstačiusi 17 pretencialumas. J i piešia ne 
aliejaus paveikslų. Jos paveiks- j tam, kad patiktų, bei nustebin-
lų tematiką sudaro daugiausia ' tų, bet stačiai iš džiaugsmo ir 
gamtos vaizdai, bet yra taipgi'. pamėgimo, sugebėdama tuo en-
keli natiurmortai, gėlės ir vie- Į tuziazmu užkrėsti i r žiūrovą. 
nas portretas. Paroda tęsėsi i . . , . . . 

, , , . . „_ , ,. . , . Z ,. Meno studijos ir temos 
nuo balandžio lo d. ligi birželio 
2 d. Dail. Tūbelytė susidomėjo ta-

L, . . . . . . pyba, ruošdamasi magistro 
Is džiaugsmo ir pamėgimo , . .. . , ,-,,. 

° • ^ " laipsniui is meno istorijos Cni-
Dailininkės meno kryptis yra j cagos Universitete. Po to ji stu-' Marija Tūbelytė - Kuhlmann 

naujoviška. Ji priklauso prie; dijavo tapybą garsiose meno 
primityvaus meno stiliaus, ku- j mokyklose — Art Studentsj ne (Portland Heights) , kur ji 
rio ryškesni atstovai Ameriko- j League New Yorke ir Corcoran Į s u gavo šeima gyvena, 
je yra Marsden Hartley, Grand- Art School VVashingtone. _ 
ma Moses ir kiti. Bet ji nuo \ Nors meno mokyklose ji spe-! M a n 3 a Tūbelytė dar j auna 
pastarųjų žymiai skiriasi ypač Į cializavosi portretų tapyboje, \ dailininkė, ir nebūtų nuostabu, 
tuo, kad jos paveikslai tu r i gilų į paskutiniu metu ji persimetė į j k a d Jos ™"Į b e i t e m a t l k a a t e i " 
proporcijų ir perspektyvos pa-i gamtos vaizdų piešimą. Šiuo ^ e gali keistis. Jai svetimas 
jautimą. M. Tūbelytės paveiks-' metu jos mėgiamiausi objektai 3 ^ sustingimas pasiekimuose 

me dalyvavo daug žymių por- kimšai pilna dalyvių, spontaniš- l a i y r a c h a r a k t e r i n g i tuo, kad lyra spalvingi ir meniški namai, ir> ^ abejonės, ji ieškos atei 

lietuviškas austas kilimas 
Kilimas išmargintas taikos ženklu — karveliu, austas Labūna
vos kaime (bažnytkaimis tarp Kauno ir Kėdainių miestų). Kili
mas austas kaimo mergaičių au dimo staklėmis iš naminių vil
nonių ir lininių siūlų. Išaustas 1921 m. 

i™ nnumi siiuEiiiitiffijisi!::;;;;:!;;!! 

Visa salė atsistoja pagerbti 
pavergtas tautas 

Laike UMOFC Tarpt. Biuro 
posėdžių gegužės mėn. 11 d. 

Pasaulio Katalikių Moterų ! į v y k o . b e n d r a s ' i š k i l m i ^ s u " 
sinnkimas su Portugalijos ka
talikių moterų organizacijomis, 
vienoje didžiausiu Lisabonos sa- , ,. , . , , . . . . . viams apie dvasinį, religini ir lių. Šiam bendram susirinkimui , . . , „ , . , .. 

kai atsistojo pagerbti paverg
tas tautas. Įsiviešpatavo gili 
tylos ir susikaupimo minutė, ir, 
rodos, laike jos pasigirdo pa
vergtųjų balsas... Taip, paverg
tieji, tuo metu buvo čia, toli
moje Portugalijoje! Ir jų at
stovė UMOFC Tarptautiniame 
Biure kalbėjo susirinkimo daly-

jos braižas yra stiprus ir tie-1 gatvės ir medžiai senesniame ir 
sioginis^ jos spalvos ryškios ir, turtingesniame Portlando rajo

j e (Portugalijoje). 
Posėdžiu ir Komisijų darbų 

d ienotvarkė buvo labai plati. 
T r u m p o j apžvaleoj sunku visus Visą posėdžių laiką Lisabo-
k l aus imus apibūdinti. Reikš- noje UMOFC Tarpt. Biuro na-
mingiaus ia suminėti tai. kas rės :uvo labai gražiai ir širdin-
buvo daroma sverbesnio pa 
ve rg tų tautų atžvilgiu. 

Komisijos darbai pavergtųjų 
tautų klausimu 

gai globojamos Portugalijos ka
talikių moterų. Retai tenka su
tikti pasaulyje tokias nuošir
džias moteris, kaip portugales. 
Jos lydėjo Lisabonoje kiekvie-

P i r m a s dvi suvažiavimo die- ną savo viešnių žingsnį ir sten-
n a s posėdžiavo sekančios UM- gėsi jų buvimą Portugalijoje 
O F C Komisijos: Europos, Af- padaryti kuo malonesnį. 

pirmininkavo J. Em. Kardino
las Manuel Concalves Caesera, 
jame taip pat dalyvavo visų 
Portugalijos katalikų organiza
cijų atstovai. 

Šio iškilmingo susirinkimo 
metu Pasaulio Katalikin Mote
rų Organizacijų Unijos Tarpt. 
Biuro nares :uvo gražiai pa
gerbtos kalbomis ir sveikini
mais, iškeliant kiekvieną šių 
narių atstovaujamą kraštą Lie
tuvos vardas buvo taip pat tin
kamai paminėtas. 

Bendra šio iškilmingo susi
rinkimo tema: "Badas pasauly
je". Šiai temai pritaikytą pa
skaitą skaitė UMOFC Dvasios 

Portugalijos Katalikių Mote- Vadas Mgr. Lamoot. Toliau 
rų Akcija yra labai gerai suor- pagal Portugalijos Katalikių 
ganizuota. Lisabonoje ji turi di- Moterų Akcijos Centro pagei-
džiulius nuosavus rūmus; šiuose davimą UMOFC Tarpt. Biuro 
yra įsikūręs Portugalijos Ka- narės apibūdino, kas yra daro-

Pave rg tų Tautų Klausimų telikiu M o t e r u Centras, kuris ma katalikių moterų organiza-
Komis i ja i nuo pat jos įsikūrimo k o o r d i n u o J a v i s u katalikių mo- cijose bado problemų pasauly-
pirmininkauja šių eilučių auto- t e r ų o r š a n i z a c i J U v e i k l a ^ je išrišimui. Daugelis katalikių 

r ikos , Pietų Amerikos, Azijos, 
P a v e r g t ų Tautų klausimu, Šei
m o s - Vaikystės, Suaugusiųjų 
auklė j imo, Moterų darbo, Spau
d o s - Informacijos, Finansų 
i r k t 

Jaisvės badą. kuriuo kenčia 
žmones už geležinės uždangos. 
Kaiba buvo palydėta ilgais plo
jimais. 

Fatimoie me'džiamasi už 
pavergtas tautas 

Po UMOFC Tarpt. Biuro po
sėdžių buvo padaryta išvyka į 
Fatimą. Ir toje išvykoje Por
tugalijos kat. moterų atstovės 
buvo nepamainomos palydovės. 
Ju draugystėje 150 km. kurie 
&Kiria Lisaboną nuo Fatimos, 
prabėgo žaibo greitumu. Tai bu
vo didžiųjų Fatimos atlaidų 
(gegužės 13-tą) išvakarėse. Pa
kelėje masės žmonių, net išti
sos šeimos su vaikais, daugiau
sia pėsti, keliavo į šią nuosta
bią šventovę. 

Fatimoje UMOFC Tarpt. 
Biuro narės turėjo specialias 

Kuhlmann 
n 

Portlando vaizdas 

Lietuvaite profesoriauja 

Kolumbijoje 

tąsi ir už Tylos Bažnyčią bei 
persekiojamas tautas. Po jų 

rė . P a g a l jau anksčiau sudary-! Teko asmeniškai turėti ilgus organizacijų turi šiuo klausimu j prie Fatimos Apreiškimų Kop 
t ą veiklos programą Komisijos pasikalbėjimus su svarbesnėm 
pas iū lymu viso pasaulio katali- Portugalijos 
kių moterų organizacijos kas- veikėjomis jų akcijos klausimais 
m e t spalio mėn. 11 d. minės bei arčiau susipažinti su jų 
Tylos Bažnyčią ir pavergtus veikla. Iš savo pusės Portugali-

veikimo planus ir 
k a s i k i ų moterų I P a d e d a ekonomiškai 

šiems kraštams. Priėjo eilė ir 

konkrečiai 
atsiliku-

lyčios buvo kalbamas rožančius 
už pavergtų tautų išlaisvinimą. 
Ne vienos atstovės akyse ma-

pavergtų tautų atstovei (šias ; tesi ašaros... I r čia susilaukta 
eilutes rašančiai) kalbėti. Jai daug simpatijų ir paskatinimų 

k r a š t u s . Tą dieną bus ruošia- jos katalikės moterys labai do- i š ė J U s i9*"* i r P r i e š P r a d e " ~ nenustoti vilties ir tikėtis pa 
m i minėjimai, skaitomos pa- mėjosi pavergtų kraštų mote-
ska i to s , laikomos pamaldos, in- rų padėtimi ir mūsų veikla 
fo rmuo jama visų kraštų spau- tremtyje. Daugelį kartų jos 
da , prisimenant pavergtųjų man. kaipo pavergtų tautų ka-
k a n č i a s ir jų priespaudą. Atei- talikių moterų atstovei, tikino. 
*yje pramatoma, kad spaltio kad nuolat prisimena komuniz-
mėn . 11 d. taps visų kontinen-; mo pavergtųjų kančias ir kad 
t ų katal ikų organizacijų meti- seka tragišką jų bei Tylos Baž-
ne Ty los Bažnyčios ir paverg-1 nyčios padėtį, 
tų t a u t ų prisiminimo diena. 

dant kalbą, įvyko jaudinantis vergtiesiems 
momentas — visa salė, sausa- jaus 

Chicagos Lietuvių Moterų klubo 

stipendininke 

Bendrai , UMOFC Pavergtų 
T a u t ų Klausimams Komisijos 
pageidavimu, visos katalikių 
m o t e r ų organizacijos yra pra
šomos kreipti tinkamą dėmesį 
į paverg tas tautas, palengvi
n a n t , kiek galima, ju kovą už 
rel iginę ir tautinę laisvę Ko
misi ja artimiausiu laiku išsiun
t inės katalikių moterų organi
zac i joms anketą (UMOFC pri
k lauso 85 kraštai, 36 milijonai 
ka t . mote rų) , kurioje bus už
klaus iama, kas yra, bendrai. 

Savo buvimo metu Portuga
lijoje UMOFC Tarpt Biuro na
rės buvo priimtos J. Em. Lisa-' 
bonos Kardinolo Manuel Con
calves Caesera. Šio vizito metu 
pavergtų tautų atstovė buvo 
Portugalijos Katalikių Moterų 
Centro pirmininkės p. M. Du-
arte Jo Eminencijai specialiai 
pr is ta ty ta ir šia proga taip pat 
pasikalbėta Lietuvos klausi
mais. 

Portugalijos Katalikių Mote 
rų Centro pirmininkė p. M. Du 

jų da roma pavergtų tautų at- arte suruošė UMOFC Tarpt, r'ž'os mokyklą, grynai ameri-
žvilgiu ir kas pramatoma atei- Biuro narėms priėmimą, kuria- kiečių aplinkoje, nemokėdama 

Chicagos Lietuvių Moterų 
klubas įteikė stipendiją parink-
*?i kandidatei, tremtinei mer
gaitei. Irenai Sabaliūnaitei. Sti-
rendiia buvo sudaryta iš 1962 
m. Gintaro baliaus gauto pel
no, šių metų Gintaro baliaus 
pemas atiteka kitais metais 
naujai kandidatei. 

Irena Sabaliūnaitė gimė 1945 
m. Vokietijoje. Į JAV atvyko 
1949 m. ir apsigyveno Chicago-
je. Po kurio laiko persikėlė į 
Tabor Farm. Michigano valsty
bėje, kur pradėjo lankyti pra-

Medelline, Kolumbijoje, lei- Laikraštininkės žodžiais ta-
džiamas laikraštis "EI Diario" riant, kolumbietės moterys tu-

pamaldasTįer kurdas bmomdl i š s P a u s d i n ° V į » Marielos Rod-lrėtų stengtis daugiau studijuo-
+„„: :„ „ i T „ T „ - -r>„x_..x:_ v_: ' riguez pasikalbej ima.su Dalia ti ir užimti garbingas vietas 

Marija Oželyte - De La Cuesta, 
profesoriaujančia Antioąuijos 
universitete, ekonomijos fakul
tete. Intervievv pailiustruotas 
Dalios fotografijomis. 

Pabrėžta, kad ji y ra lietu
vaitė, žymaus lietuvių gydyto
jo duktė, gimusi Lietuvoje: 
jaunutė patekusi Vokietijon, 
kur ji gyveno 8 m. Persikėlusi 
JAV, mokėsi ir 1958 m. rudenį 
užbaigė studijas Illinois univer
sitete, ekonomijos fakultete, 
Urbanoje. Dalia — diplomuota 
ekonomistė ištekėjo už kolum-
biečio inžinieriaus Hernan De 
La Cuesta - Arias, dviejų gar-j 
sių Medelline šeimų sūnaus, ku-; 
ris vadovauja "Haceb" indus t 
rijos kompanijai. Dalia gyvena 
Kolumbijoje, Medelline, beveik i 

tyje naujų formų ir naujos 
įžvalgos mene. 

Šeimoje ir visuomenėje 

Dailininkė yra ištekėjusi už 
Kurt Kuhlmanno. Jos vyras yra 
viceprezidentas Industrial Air 
Products, Inc.; tai stambi pra
monės įmonė, gaminanti pramo
nines dujas. Jiedu augina sūnų 
Petrą, kuris lanko pradžios mo
kyklą. Dailininkė yra vienintelė 
buv. Lietuvos ministerio pirmi
ninko Juozo Tūbelio duktė. 

Marija Tūbelytė aktyviai da
lyvauja vietos lietuvių gyveni
me, yra Liet. B-nės Portlando 
apylinkės pirmininkė. Tose pa
reigose jai dažnai tenka atsto
vauti lietuvius įvairiose institu
cijose. Ji taip pat yra Portlan
do Paminklo Žuvusiems k-to 
narys ir Baltijos k-to narys . 

Portlando lietuviams malonu, 
kad jų tautietė garsina Lietu
vos vardą dabar ir savuoju me
nu. V. 

IŠ MOTERŲ PASAULIO 

šviesesnio ryto-

ty j e įvykdyti. 
Komisija taip pat šiuo metu 

suda ro bibliografiją, kas išlei
dž iama svarbesnio pavergtų 
t a u t ų problemoms — anglų. 
prancūzų, italų, vokiečių ir is
panų kalbomis. Šios bibliogra
fijos sąrašai bus išsiuntinėjami 
įv. kraš tų katalikių moterų or-
joms. kurios savo ruožtu ją pa
naudos paskaitoms, studijų die
noms, kongresams, spaudai bei 
kt., informuojant savo nares 
apie padėtį už sroležinės uždan
gos. UMOFC Pavergtų Tautų 
Klausimams Komisija taip pat 
r ag ina visų kraštu katalikių 
mote rų or-jas, kad būtų daro- M a r i j a TSbdyVį . - - -
mos visos pastangos platesnei. 

nė žodž'O anglų kalbos. Po tr i
jų metu vėl sugrįžo Chicagon 
:r 'nnkė Dievo Apvaizdos mo
kyklą, vėliau persikėlė į Brigh-
fon parką, kur baigė Nekalto 
Prasidėjimo P. Švč pradž. mo
kyklą. Ten pat lankė lituanisti
kos pamokas Baigė pirmąja 
mokine. Po to ėjo į lituanisti-

• Ligija Bieliukienė, Gene
ral Federation of VVomen's 
Clubs tautinių grupių patarėja, 
atvykusi iš New Yorko, davė 
išsamų raportą suvažiavime 
birželio 11 d., antradienį, Mil-
waukee, Wisc. Šio mėnesio pa
baigoje ji žada vykti Europon. 

General Federation of VVo
men's Clubs 72-ame suvažiavi
me, kuris įvyko birželio 10—14 
d., dalyvavo per 900 atstovių 
iš viso pasauilo. Kalbėtojų tar
pe buvo sekančios garsenybės: 
JAV viceprezidentas Lyndon 
B. Johnson, JAV ambasadorius 
Jungt. Tautose Francis T. 
Plimpton, senatorius Thruston 
B. Morton (iš Kentucky) JAV 
informacijos agentūros direk
torius Edward R. Murrow, 
Raudonojo kryžiaus preziden
tas generolas Alfred M. Gruen-

Dalia Marija Oželyte-De La Cuesta I t h c r i r v i s a e i į ė * * * 4 metus 
Dalia kalba net keliomis sve- |" " General Federation tur i 11 

timomis kalbomis. Jos mėgia- bar prieinama tik vyrams ir milijonų narių 50 valstybėse 
miausias sportas — tenisas. į užsienietėms. Pietų Amerikoje (šiame krašte) ir 54 kraštuo-
Lietuvių tarpe ji buvo teniso universitete dėstanti moteris ^ u ž s i e n y J e -
čempionė JAV. Dabar, be dės- nesiskaito "dirbanti", tai skai- Sekantį sykį duosime Ligijos 
tymo universitete ir tyrimo tomą garbinga (deja, ne vi- B i e I i u k i e n ė s pasakytą kalbą su-
darbu jame, ji daug laiko ski- s o m s prieinama) profesija. važiavime, 
ria namams, augindama dukre- R . K- * Audronės (Bagdonaitės) 
lę Adrianą. 2% metukų. ^ mž. Vytenio Petrušių nauja-

Žurnalistė baigia ilgąjį pasi- j gimė dukrelė pakrikštyta Dia-
kalbėiimą, pažymėdama, kad * -Jusė Paužvardienė, Lietu- nos - Rūtos vardu. Jaunoji šei-
kad šioii pasižymėjusi, nena-1 vos gen. konsulo dr. P. Dauž- ma gyvena Glen - Burnie, neto-
prasta moteris (distinguida da- \ vardžio Chicagoje žmona, kartu Ii VVashingtono, D. C , nuosa-
r ia ) . kurią gamta apdovanojo ?u Marija Kriaučiūniene, daly- varne name. Rūtelės gimimu 

vavo birželio 11 d , antradienį, džiaugiasi ne tik tėveliai, sene-
Milvvaukee, Wisc.. įvykusiame' liai, prosenelė, bet ir pro-prose-
General Federation of VVomen's • nelė. Tai retas įvykis, kad net 
Clubs suvažiavime, kuris tęsėsi penkios kartos gyventų tuo pa-
visą savaitę. Jos abi dalyvavo čiu metu: Chicagoje gyvena 
tą dieną, vad. International naujagimės seneliai — Halina 

nizacijom, bet geriausiai mėgo rado laiko įstoti į Neo - Litua-1 Day, iškilminguose pietuose, ir Vaclovas Bagdonai, taipgi 
darbuotis Rūtos Ratelyje, ku-

Irena Sabaliūnaitė 

metus priklausė įvairiom orga-

' ražia išorine išvaizda ir inte
lektualinėmis dovanomis, pata
l ą ko'umbietėms daugiau verž
tis į universitetus studijuoti 

j universitetų katedrose, kur da-

kos kursus šeštadieninėje m o - j r i a m e kntvirtais metais buvo 
kykloje, kuriuos baigė antrąja' išrinkta pirmininke. Būdama 
mokino savo klasėje. Irena šiose pareigose, ruošė daug pa
mėgsta muziką, dainas ir tau- rengimu ir pravedė kalėdinę 
tinius šokius, penkerius metus, programa Mokslo ir Pramonės versitete (Navy Pier). Jos tiks- klausomos 
mokėsi skambinti pianinu ir 
dalyvavo taut . šokių grupėje. 

Baigus pradžios mokyklą, B e tiesioginių pareigų mo-
Irena įstojo Į Marijos a.ukšt. tykioje, dirbo vakarais ir va-

Rudens gėlės. mokyklą. Per visus keturiusj sa ios melu. Tuo pačiu metu 

muziejuje. 

ma koToraeiją ir kartais tre-1 Pagrindiniu kalbėtoju buvo prosenelė — Filomena Tarulie-
niruotis tinklini su "Aro" spor- Jungt. Tautose JAV ambasa- nė, o Lietuvoje pro-prosenelė 
to klubu. dorius Francis T. Plimpton. J. —-90 metų amžilaus F. Taru-

Ateinantį rudeni ii pradės Daužvardienė buvo pakviesta lienės motina, 
chemijos studijas Illinois uni- prie garbės stalo, kaip nepri- * E.vpress siuntinių į Lietu-

Lietuvos konsulo vą siuntimo įstaiga, 3305 S. 
las baigti pharmacologijos žmona. M. Kriaučiūnienė, pa- Halsted St., kurios savininkė 
mokslus, o be to, išsilaikvti ge- sipuošusi tautiniu rūbu, dalino yra Liusė Kavaliauskienė. Bal-
ra lietuvaite ne tik vardu, bet anglų kalboje literatūrą apie fui padovanojo penkioms suk-
ir širdyje ir lietuviška veikla. Lietuvą. Tuose pietuose daly- nelems po 4 jardus šilko me-

S. L. . vavo per 1,500 svečių. į džiagos. 

http://pasikalbejima.su
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