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Mažlietuvių dėmesys prūsams
Pokalbis su Vydūno vardo premijos laimėtoju dr. Martynu Anysu

Kai laisvojo pasaulio lietu
vių kultūriniame gyvenime li
teratūrinės premijos ir litera
tūros konkursai jau pasidarė 
kasmetine tradicija, tai litua
nistinio mokslo veikalams tokio 
akcento labai ir labai pasigen
dame. Vienintelės ir tik kas 
antri metai skiriamos “Aidų” 
žurnalo premijos už mokslo vei
kalus toli gražu nepakanka, no
rint atsverti rusiškojo okupan
to prievartinį lituanistinio moks 
lo klastojimą.

Šitokioje situacijoje tad ir 
yra didžiai sveikintinas Mažo
sios Lietuvos bičiulių draugijos 
bičiulių 1,000 dolerių sutelki
mas ir Vydūno vardo premijos 
paskyrimas dr. Martynui Any- 
sui už jo kol kas dar tik rank
raštyje esamą veikalą — isto
rinę studiją “Senprūsių giminių 
kovos su vokiečių ordinu nuo 
1230 ligi 1283 metų”. Premija, 
kaip žinome, veikalo autoriui 
buvo įteikta kovo mėn. 21 d. 
Montrealyje, Kanadoje, iškil
mingoje akademijoj, Donelaičio 
minėjime bei koncerte.

Laureatas Martynas Anysas 
yra pats mažlietuvis, gimęs 
1895 m. Kintuose, Šilutės apsk
rityje. Teisės mokslus ėjo Ber
lyno ir Hamburgo universite
tuose, įsigydamas teisių dakta
ro laipsnį. Buvo Lietuvos pa
siuntinybės Berlyne attache, Lie 
tuvos konsulas Hamburge, gu- 
bernatūros patarėjas Klaipėdoj, 
Klaipėdos krašto direktorijos 
narys, Prekybos instituto do
centas. Yra išspausdinęs Der 
Litauische - polnische Streit um 
das Wilnagebiet (1934 m., di
sertacija), Klaipėdos krašto 
konvencija ir statutas, einant 
Nuolatinio tarptautinio teismo 
sprendimu iš 1932. VIII. II 
1935, plačiai rašęs ekonomi
niais, teisiniais, politiniais bei 
kultūriniais klausimais periodi
nėje spaudoje, šiuo metu dr. 
Martynas Anysas gyvena Ka
nadoje.

Vydūno vardo premijos lai
mėjimo proga pateikėme Dak
tarui eilę klausimų, liečiančių 
jo veikalo senprūsių bei kitų 
artimų temų problemas.

— Rašydamas apie senprū- 
damas apie senprūsių gimines? 
sius, rašau apie to krašto se
nuosius gyventojus - autochto
nus, kuriuos vokiečiai vadina 
Altpreussen arba Urpreussen. 
Juos reikia griežtai skirti nuo 
prūsų — Prussen ir Preussen,
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kurių vardais pasivadino to 
krašto užkariautojai — vokie
čiai, kolonizuodami jį vokie
čiais.

Pvz. istorikas S. Grunau sa
vo dideliame veikale visus vadi
na Prūssen, Preussen, autochto
nus bei vokiečius - kolonistus, 
jog nežinoma, kur pasibaigia 
autochtonai, o kur prasideda ko
lonistai vokiečiai.

— Sakykite, Daktare, koks 
buvo pirmasis paskatinimas pa
rašyti tą senprūsių epopėjos is
toriją ?

Dr. Martynas Anysas

— Apie senprūsių giminių 
(die altpreussischen Staeme) 
kovas su Vokiečių riterių ordi
nu mus gana mokė Kintų mo
kykloje jos pirmasis mokytojas 
ir precentorius Fuellhase, gerai 
pažįstąs visas Ordino kovas su 
senprūsiais ir žinąs vėlesnę to 
krašto istoriją iki naujausių lai
kų. Jis tuomet parašė ir Šilu
tės apskrities istoriją (Geschich 
te dės Kreises Heydekrug). Ma
no studijų metuose ir vėlesniais 
laikais daug buvodavau istori
niuose seminaruose, ieškodamas 
seniausių žinių apie senprūsius 
ir lietuvius.

Vėliausias akstinas šiam vei
kalui parašyti buvo Mažosios 
Lietuvos Rezistencinio Sąjūdžio 

Partizano mirtisLiudas Vilimas
Iš sukilimų parados Čiurlionio galerijoje
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1955 m. liepos mėn. 2—3 d. su
važiavimo Toronte paskelbtas 
raginimas užsiimti istoriniais 
darbais, kurie atskleistų buvu
sios Rytų Prūsijos — Mažosios 
Lietuvos praeitį. Tuomet atidė
jau mano ruošiamą Vytauto - 
Aleksandro monografiją ir pra
dėjau rašyti apie senprūsius. Iš
dava — premijuotas veikalas.

— Be abejo, buvo nelengvas 
darbas šiame žemyne rašyti to
kį mokslinį veikalą, kurio visa 
šaltinių medžiaga yra anapus 
vandenyno, gal net didžia dali
mi anapus geležinės uždangos, 
įdomu, kaip šią problemą iš- 
sprendėte?

— Medžiagą rinkau senprū- 
siams, Vytauto monografijai ir 
žymioms lietuvėms moterims 
jau Antro pasaulinio karo me
tu ir po jo, kol iš Vakarų Vokie
tijos išvykau, šaltinių vokiečių 
universitetai turi pakankamai. 
Atvykus Kanadon, reikėjo pir
moje eilėje jų ieškoti JAV bib
liotekose. Svarbiausieji veikalai 
senprūsių klausimu randami ir 
čia, bet dažniausiai bibliotekose 
yra jų tik po vieną egzemplio
rių, leidžiamą naudotis tik pa
čioje bibliotekoje. Reikėjo kar
tais ten važiuoti, gaišti laiką, o 
tai negalint, užsakyti fotokopi
jas, filmus, bet daugiausia mik
rofilmus. Svarbiausia medžiaga 
yra lotynų ir senvokiečių kal
bose. Daug literatūros senprū
sių reikalais seniau buvo Kara-

Epopėja dailininkų kuriniuose
Sukilimų temos Čiurlionio galerijoje, Chicagoje

Šiandien 7 vai. vak. Čiurlionio 
galerijoje, Chicagoje, atidaroma 
savita būrio lietuvių dailininkų 
paroda, skirta lietuvių tautos 
sukilimams ir partizanams pa
minėti. Tai tarsi įžanga į didįjį 
žuvusiųjų už Lietuvos laisvę mi
nėjimą, kurį rengia Lietuvių o-

J. Pautienius 1863 metų sukilėliai puola kazokus
Iš sukilimų parodos Čiurlionio galerijoje

liaučiaus archyvuose. Žymia da
lis yra išvežta į Vakarų Vokie
tiją, atrodo, kad ir Karaliau
čiuje jos liko pakankamai, kaip 
tai matyti iš prof. Pakarklio 
knygos “Kryžiuočių valstybės 
santvarkos bruožai”.

— Kas Jūsų darbe iškelta 
naujo, ko dar ' ^.i autorių dar
buose nebuvo arba buvo nu
šviesta kitaip?

— Nagrinėjau klausimą, kaip 
tirštai buvo apgyventi senprū
sių kraštai, kryžiuočiams atsi- 

pera Chicagoje 1965 m., staty
dama Verdi “Reąuiem”.

Šią parodą ruošti užmojį da
vė pereiti metai, kada suėjo 100 
metų nuo 1863 m. sukilimo. Pa
čią mintį iškėlė dail. J. Pautie- 
nius, o įvykdyti pasiryžo ko
misija, sudaryta iš Chicagos 

kraustant, kiek senprūsių buvo 
sunaikinta ir kuriose srityse gy
veno lietuvių giminės. Priėjau 
išvados, kad kraštai, priešingai 
vokiečių aiškinimui, buvo tirš
tai apgyventi ir kad kovose su 
vokiečiais šios žemės neteko 
dviejų trečdalių savo gyvento
ju-

— Ar savajame veikale laiko
tės įprastinio mūsų istorijos vei
kalų pobūdžio, aprašydami tik

(Nukelta į 2 psl.)

Menininkų klubo ir Čiurlionio 
galerijos vadovybės atstovų, į 
kurią įėjo: dail. V. Petravičius, 
P. Gaučys ir Br. Macevičius.

Praėjusį pirmadienį parodos 
kūriniai (nors dar nevisi) jau 
buvo Čiurlionio galerijoje, kur 
juos tikrino ir vertino jury ko
misija. Sukilimai ir partizanai 
— tai pavojinga tema kiekvie
nam menininkui, ar jis būtų ra
šytojas, dailininkas, dramatur
gas ar muzikas. Greit galima 
nukrypti į sentimentalumą, pa
tosą, nužudant tikrojo meno po
lėkius.

Todėl į šią parodą tebuvo at
rinkti tik 24 tapybos darbai ir 
kelios skulptūros (jų tarpe gal 
net vienas kitas kūrinys pra
smukęs pro jury komisijos “pa
sigailėjimo” sentimentą...), at
stovaujantieji šiuos dailininkus 
ir skulptorius: D. Buračą, J. 
Dagį, R. Ingelevičienę, J. Pau
tienių, A. Rūkštelę, St. Smalins- 
kienę, I. Totilaitę, V. Vaikšnorą, 
VI. Vaitiekūną, A. Marčiulionį, 
R. Mozeliauską, J. Monkutę - 
Marks, L. Vilimą, K. Žilinską ir 
dar vieną kitą.

Įdomiausia, kad sukilimų te
ma beveik trijuose ketvirtada
liuose parodai atrinktų kūrinių 
persimetusi į Lietuvos partizanų 
epochą. Tiesioginę 1863 m. su
kilimo akciją pavaizduoja tik 
dail. J. Pautieniaus paveikslas, 
kur lietuviai sukilėliai puola ru
sų kazokus. Tuo tarpu J. Mon- 
kutės-Marks “Partizanas”, L. 
Vilimo “Partizano mirtis”, R. 
Ingelevičienės “Partizano moti-

PATAIKAVIMAS IR VIDUTINIŠKUMAS

Tremtyje gyvendami, turime 
būti sau griežtesni, turime iš 
savęs daugiau reikalauti ir 
stengtis, nes mes gyvename 
ne paprastą, bet kovos laiko
tarpį. Sunku mums kurti kul
tūrines vertybes neįprastose 
sąlygose, tačiau mes privalo
me tai daryti, nes to reikalau
ja iš mūsų tauta, kuri, nors 
turėdama laiko atžvilgiu ge
resnes sąlygas, negali visu sa
vo pajėgumu pasireikšti. Ji 
yra pririšta prie kompartijos 
ir kūrybiškai tegali tiek siek
ti, kiek leidžia tos kompartijos 
virvės nuotoliai. Tačiau mus 
čia puola kita bėda. Turėdami 
pakankamai pinigų, mes nori
me ir pakankamai garso, ne
paisant, kokia sąskaita.

Be abejo, nėra lengva susi
burti jaunimui ir vykti į repe
ticijas, nėra lengva rašytojui 
atsižadėti laisvalaikio ir pa
rašyti žurnalui novelę, neleng
va pavargusiam nuo kasdie
nos darbo žurnalistui parašyti 
apie vienokį ar kitokį parengi
mą, sunku solistui, dailininkui 
ir paskaitininkui. Bet šis sun
kumas neatpalaiduoja nuo at
sakomybės, šis sunkumas ne
suteikia teisės, visa, kas atlikta 
vidutiniškai arba žemiaų_ vi
dutiniškumo ribos, liaupsinti 
vien todėl, kad poetas ar ki
toks kūrėjas aukojos. Daug 
kartų jau esame kartoję, kad 
menas yra negailestingas. Ne
svarbu, ar rašei naktį ar dieną, 
ar buvai išsimiegojęs ar ne, 
ar turėjai laiko repeticijoms 
ar neturėjai, visa tai yra tik 
antraeilis reikalas. Pirmoj ei
lėj yra ne šalutinės sąlygos, 
bet kūrybinio darbo vertė.

Gaila, kad šiandien trem
ties sąlygomis stengiamasi pa
teisinti kiekvieną nesugebėji
mą, kiekvieną nenorą stengtis 
bei nepajėgumą. Visa tai ve
da į vidutiniškumą ir kritikos 
baimę. Vidutiniškumas ir nuo
laidos veda į mūsų visų kul
tūrinių atsiekimų menkinimą 
ir regresą. Be nuolatinių pa
stangų, be aukos, be atsiža
dėjimo, bb kartėlio ir nusivy
limo nėra galima jokia kū
ryba, ir kas to bijo, tam be
veik neįmanoma dalyvauti 

na”, J. Dagio skulptūra “Sukilė
lio malda prieš egzekuciją”, R. 
Mozeliausko “Auka”, J. Pautie
niaus “Daumantas veržiasi per 
Romintos upę” ir dar keletas ne 
tik nemažos meninės vertės, bet 
šiurpą keliantieji ir ašaras iš- 
spaudžią kūriniai. Vien dėl jų 
būtinai reikia parodą pamatyti. 
Juk kiekvienas turim giminų ir 
net prosenelių, kurie dalyvavo 
lietuvių tautos laisvės kovose 
ar 1863 m. ar 1941 m. sukili
muose, ar Lietuvos partizanų 
žygiuose 1944-1953 m. laikotar
pyje. Pirmą kartą visa ta didi 
epocha įamžinta lietuvių daili
ninkų kūriniuose jų bendroje pa
rodoje.

Tiesa, daug žymių vardų iš 
mūsų dailininkų tarpo nesimato 
šioje parodoje. Tadgi parodoje 
nebus ir sensacingų, stebinan
čių kūrinių. Bet, anot parodos 
rengėjų, nebus ir blogų. Atrink
ta ir išstatyta tai, kas geriau
sio buvo atsiųsta. 

mūsų kūrybinėj kovoj. Blo
giausia, jei kada išdrįstama 
pasisakyti prieš vidutinišku
mą, gi, kaip žinoma, tas vi
dutiniškumas baido nuo lietu
viškos kultūros mūsų akade
minį jaunimą, tuojau susilau
kiama priekaištų. Argi tikrai 
mūsų visi solistai yra kylan
čios ar iškilusios žvaigždės, 
argi tikrai mūsų rašytojai ir 
dailininkai yra pasaulinio mas
to genijai, argi tikrai mūsų 
kvartetai, oktetai ir chorai 
yra nuostabaus dainavimo pa
vyzdžiai, argi tikrai mūsų kal
bėtojai yra garsiai kalbą iš- 
n.iuHes knygos. Laba’ ga’la 
bet visų tų minėtų tarpe yra 
daugiau ar mažiau vidutiniš
kumo, kas, savaime supranta
ma, ir nėra joks nusikalti
mas. Blogiausia, kad tie vidu
tiniški ir nevidutiniški atsieki- 
mai reikia vertinti lygiai, šian
dien suplakami gerieji su dile
tantais taikos ir standartinio 
teigimo “tremties sąlygos” 
vardan. Mažiau negu viduti
niškas koks kūrinys, vaidini
mas, solo pasirodymas ar ko
kio prakalbininko aptarimas, 
kaip jau įprasta turi būti vi
sada išgirsta ir į padanges iš
kelta. Kad kur nors kas oiw 
ne visai gerai, nė nebandM| 
pasakyti. Daug kam laikras^ 
čiai ir kritikai šiandien turėtų 
eiti tik padų kasytojų parei
gas. O toks besąlyginis gyri
mas veda į išlepimą, toks pa
taikavimas smukdo ne tik kul
tūrą, bet ir asmenybę, gi mes 
šiandien besąlyginėj kovoj už 
tautos išlaisvinimą turime bū
ti ne tik kūrybingi, bet ir ryž
tingi. Didieji menininkai nėra 
bailiai, didelio kūrėjo nenu
skandins vienas ar kitas žo
dis, bet maži kūrėjai bijo, kad 
jų kūryba nemirtų šiandien 
nuo vieno ar kito pasakymo, 
užmiršdami, kad ji turi išlai
kyti amžius. Kritika yra verti
nimas, o ne namų šeimininkei 
komplimentas už pietus. Ne
reikia niekinti ir plūsti, bet 
vertinti reikia, nes tai yra pa
grindinė sąlyga, kad mes ne
pavirstume turgumi, nevirs tu
me visuomene, praradusia ver
tybių pajautimą ir skonį.

L. Galinis

Parodos tematika kiekvienam 
lietuviui įdomi ir intriguojanti. 
Ir, anot dail. J. Pautieniaus, ku
ris parodė atsiųstus parodai ir 
jury komisijos atrinktus kūri
nius, “J. Daumanto ‘Partizanai’ 
yra mūsų tautos epopėja ir to
dėl nenuostabu, kad dailininkai 
partizanų tema tiek vertingų 
kūrinių sukūrė...”

Kaip dailininkams pavyko pa
gerbti ir kūryboje įamžinti Lie
tuvos partizanus ir sukilėlius, 
kiekvienas pamatysime atvykę į 
parodą. Bet įdomus akcentas ta
me — kaip J. Daumantas su bū
reliu partizanų veržėsi per isto
rinę Romintos upę su žiniomis 
į laisvuosius Vakarus, taip ir 
lietuvis dailininkas Vakaruose 
su kūrybine ugnimi veržiasi 
aukštyn į menines platumas. Tai 
pastebėjome eilėje parodų, reng
tų toje pačioje Čiurlionio gale
rijoje.

VI. Rmj.



Taupykime musų rašytojus
Tryliktojo Draugo romanų konkurso mecenato dr. Antano Razmos žodis praeju 

šioje literatūros šventėje

Gerbiami laureatai, Draugo 
romano ir poezijos organizato
riai, buvusieji, esamieji ir bu
simieji mecenatai, šios šventės 
dalyviai.

Mudu su žmona džiaugiamės, 
galėdami prisidėti šiuo mažu 
skatiku prie šios dienos lietu
viškos kūrybos laimėjimo, try
liktojo Draugo romano premi
javimo. Mes visi žinome, kad 
be tų trylikos premijuotų ro
manų ta pačia proga buvo su
kurta kelios dešimtys kitų ro
manų. Mums visiems taipgi 
aišku, kad tų romanų rašyto
jai kūrė juos ne dėl tūkstanti
nių, bet dėl pasišventimo pačiai 
kūrybai ir mūsų kultūrai. 
Mums taipgi yra aišku, kad 
lietuvis rašytojas yra irgi žmo
gus, ir jam kasdieniniam pra
gyvenimui doleris yra reikalin
gas.

Mūsų laimei didelis skaičius 
lietuvių kultūros kūrėjų pasi
traukė j laisvąjį pasaulį, kur 
laisvi ir nevaržomi jie gali ug
dyti savo talentus. Tik gaila, 
kad nemažas skaičius lietuvių 
kultūros kūrėjų turi atiduoti 
daug savo energijos fabrikui 
ir fiziniam darbui, užsidirbant 
ten sau ir savo šeimai duoną. 
Jeigu mes norime, kad mūsų 
kūryba klestėtų, nepalikime 
mūsų kūrėjų vienų, nestovėki
me pasyvūs, bet aktyviai prisi
dėkime prie jų darbų paskelbi- 
pio viešumoje. Mes ne visi tu
rine literatūrinius talentus, bet 
beveik kiekvienas galime nusi
pirkti po keliolika lietuviškų 
knygų per metus, tuo remda
mi mūsų rašytoją ir moraliai ir 
finansiškai. O kokį didelį skai
čių mes turime' pasiturinčių lie
tuviu kurie gali tapti mecena
tais ir stipriais rėmėjais pagal 
savo pasirinkimą bet kurių mū
sų kultūros apraiškų. Plačiąja 
prasme mes visi lietuviai turi
me būti lietuviškos kultūros 
fdytojais, išlaikytojais ir mū- 

kultūrinių laimėjimų sklei
dėjais mūsų jaunimo ir kitatau
čių tarpe. Prie to darbo turime 
kiekvienas prisidėti pagal savo 
sugebėjimus ir išgalę: kūrėjai 
— kurdami, turtingieji lietu
viai — tapdami mecenatais, o 
kiekvienas lietuvis — būdamas 
uolus lietuviškų kūrinių pirkė
jas ir lietuviškos knygos skai
tytojas.

Lietuvių nėra toks didelis 
skaičius, kad kiekviena lietu
viška knyga ir bet koks kitas 
lietuviškas kūrinys galėtų pa
siekti šviesą paprastos prenu
meratos keliu. Tiems lietuviš
kiems kūriniams yra reikalin
ga stipri rėmėjo ranka. Jeigu 
Sibiro lietuvaitės kankinės su
gebėjo parašyti Sibiro maldak
nygę ū* jų persiųsti į Vakarus, 
kuri mums tapo šventa relikvi
ja, o kitataučių tarpe nepa
prastai populiari, tai mums ap
leisti lietuvį rašytoją būtų

TAUTOS ISTORIJOS PABIROS
Amerikos lietuvių seimai prieš 50 metų

VINCENTAS LIULEVICIUS

Amerikos lietuvių politiškas 
seimas

Prieš I-ąjį pasaulinį karą (1914 
m.) JAV lietuviai jau pusėtinai 
buvo politiškai, tautiškai ir kul
tūriškai apsisprendusi visuomenė. 
Ji jau turėjo 115 parapijų, dau
giau kaip tūkstantį susišelpimo 
draugijų, du susivienijimu su dau
gybe kuopų, daugybę švietimo ir 
kitokių klubų bei organizacijų

Iki to paties laikotarpio ir po
litinė diferenciacija buvo jau už
baigta. Išryškėjo trys srovės: i ka
talikai, liberalai - tautininkai ir 
socialistai. Vėliau, atvykus į JAV 
Kapsukui, socialistų dalis nuėjo 
į komunistų partiją. Didžioji da
lis (70%) organizuotos visuome
nės buvo katalikai, o likusioji 
(30%) pasidalijo (ne lygiomis) 
tarp socialistų ir tautininkų. Visi 
katalikų laikraščiai Amerikoje 

daugiau negu gėda. Mes — lietu 
viškoji visuomenė esame finan
siškai pajėgi sudaryti nors mi- 
nimalines pragyvenimo sąlygas 
lietuviui rašytojui, kad jis ga
lėtų visas savo jėgas panaudoti 
lietuviškai kūrybai. Taupykime 
mūsų lietuvius rašytojus, o 
ypatingai vyresniosios kartos 
rašytojus. Jų amžius nėra am
žinas. Neleiskime jiems sunyk
ti prie kasdieninio darbo. Daug 
jų jau netekome, ir rytojus dar 
daug jų nusineš su savim. O 
ateis laikas, kai ta pati lietu
viškoji visuomenė jų, laisvosios 
lietuvių tautos kultūros ugdy
tojų pasiges ir apgailestaus, 
kad nemokėjo jų atitinkamai 
įvertinti ir jų kūrybinių talen- 
tųtų išnaudoti. Tad dar dabar 
pats laikas. Visi kartu su pilnu 
pasitikėjimu didžiuokimės savo 
kultūros laimėjimais, remkime 
visomis jėgomis mūsų kūrėjus, 
kiekvienas, kiek galėdamas, 
daugiau jsigykime jų kūrinių.

Mūsų lietuvybės gyvybiniams 
reikalams, plačiausia to žodžio 
prasme, šiandien ir yra organi
zuojamas Lietuvių Fondas, ku
ris turi tapti pačiu didžiuoju 
mūsų kultūrinio gyvenimo 
varikliu. Mes esame pajėgūs 
remti visus dabartinius lietu
viškus reikalus ir tuo pačiu, 
tvirtinti Lietuvių Fondą, kuris, 
tapęs kūnu, remtų lituanisti
nius švietimo reikalus ir visus 
kitus kultūrinius darbus. Būki
me aktyvūs organizatoriai ir

Dagys Kovojantis partizanas
Iš sukilimų parodos Čiurlionio galerijoje

1914 m. apytikriai turėjo 18,000 
skaitytojų, o 1918 m. pabaigoje 
jų buvo jau dvigubai — 36.000.

Pirmajam pasauliniam karui su
liepsnojus, Amerikos lietuviai pa
siryžo sušaukti specialų seimą, 
kur turėjo aptarti susidariusią pa
dėtį ir Lietuvos svarbiuosius rei
kalus. Buvo net sudarytas bend
ras rengimo komitetas. Kilo gin
čas dėl seimo vietos; Chicagoj ar 
New Yorke. Mat tų pačių metų 
spalio mėn. pradžioje rytinių vals
tybių tautininkai su socialistais 
šaukė politinį seimą Brooklyne. 
Ginčo rezultatas — du seimai: ka
talikų — Chicagoje, o tautininkų 
ir socialistų — Brooklyne. Iš pas
tarojo seimo pasidarė vėl du sei
mu, kurie įkūrė atskirus fondus 
ir veikė atskirai.

1914. IX. 21-22 Chicagoje įvy
ko Amerikos lietuvių politiškas 
seimas Dalyvavo visų kolonijų 

rėmėjai visų dabartinių gyvybi
nių lietuviškų reikalų, o taipgi 
tapkime kuo greičiausiai akty
viais Lietuvių Fondo nariais. Ir 
tik pagalvokime, kai Lietuvių 
Fondas pasieks savo tikslą ir 
kasmet galės paskirti 50—70 
tūkstančių dok lietuviškiems 
reikalams, ar tada mūsų visas 
kultūrinis gyvenimas nepradės 
naują, planingą kūrybos perio
dą? Tai nėra svajonė, tai yra 
mūsų pajėgumo realybė. Tik 
nelaukime, kol mūsų draugai, 
pažįstami ar kaimynai pradės 
veikti, neskaičiuokime, katras 
iš mūsų turtingesnis, bet pra
dėkime akciją nuo savęs. Ati
duokime, kiek kas išgalime, sa
vo duoklę būtiniesiems lietuviš
kiems reikalams, o po to tapki
me, kiek galėdami greičiau ir su 
didžiausia auka Lietuvių Fondo 
nariu. Daugiau savim pasitikė
jimo, daugiau aukos mūsų nu
mylėtos tautos kultūriniams 
laimėjimams, tada mūsų žygiai 
pasieks laimėjimų viršūnę. Ne
laukime talkos iš kitataučių, 
bet mes patys turime tapti mū
sų kultūirnių laimėjimų kūrė
jais, rėmėjais, knygnešiais. Mes 
esame garbingos ir kilnios tau
tos vaikai, turime didelių kul
tūrinių prasiveržimų — be šv. 
Kazimiero — daug šventųjų 
kankinių Sibire ir Lietuvos miš
kuose, daug šventovių Lietuvo
je. Tik išmokime visa tai atitin
kamai gerbti, apginti ir popu
liarinti mūsų jaunųjų ir sve
timtaučių tarpe.

katalikų organizacijų 250 atstovai. 
Tautininkų dalyvavo nedaug.

Tarp nutarimų pažymėtini: 
“Amerikos Liet. Politiškasis Sei
mas Chicagoje Rugsėjo 21 - 22, 
1914, susidedantis iš 250 pasiun
tinių, atstovaujantis pusę milio.no 
išeivių, nutarė: 1. Reikalauti Lie
tuvai kuoplačiausios politiškosios 
autonomijos, remiantis plačiai su
prastu etnografijos principu — 
ne vien kalbos žvilgsniu, bet taip- 
pat būdo, tradicijų ir papročių, 
imant ne tik Didžiąją Lietuvą, bet 
ir Mažąją Prūsų Lietuvą”. Be to, 
“nutarė steigti Tautos Fondą su- 
šelpimui lietuvių nukentėjusių nuo 
karo ir Lietuvos autonomijos iš
gavimui”. Taip pat nutarė suda
ryti Amerikos Lietuvių Tautos Ta
rybą (kurią sudarė 1915. II. 10). 
Jos tikslas — išgauti Lietuvai po
litiškąją laisvę, palaikyti artimiau
sius santykus su panašia tautos 
įstaiga (vis vien, ar ji būtų vie
ša, ar slapta).

Antrasis visuotinis Ameri
kos lietuvių seimas

Jau buvo užsiminta, kad tau-

Vlada Stančikaitė-Abraitienė Istorikas

DĖMESYS
(Atkelta iš 1 psl.)

įvykius ir faktus, ar leidžiatės 
ir į senprūsių kultūrines, socia
lines bei dvasines problemas?

— Šalia politinių ir karinių 
įvykių aprašau ir senprūsių kul
tūrą, jų papročius, religiją ir so
cialinę santvarką. Išvadas lygi
nau su dr. Gimbutienės arche
ologiniais daviniais.

— Lig šiol senprūsių žuvimo 
priežastimi buvo paprasčiausiai 
laikoma fizinė Vokiečių ordino 
persvara. Gal Jūs savo veikale 
ieškote ir kitokių priežasčių, 
slypinčių pačiuose senprūsiuo- 
se?

— Senprūsių giminės pirmoje, 
eilėje buvo nugalėtos Ordino 
militarinės persvaros, kuri sėmė 
savo jėgas daugiausia iš vo
kiečių tautos. Taipgi minėtos gi
minės gyveno atskirai ir bent 
kovų pradžioje grūmėsi su Or
dinu taipgi kiekviena atskirai. 
Tai buvo kaip tik tie metai, ka
da Lietuva pradėjo organizuo
tis. Ir didžiojo sukilimo metu 
nematome visiškos vienybės, 
vis minimos kariuomenės su at
skirais tautiniais vadais. Sūdu
vių vadas Skomantas visą lai
ką kovojo atskilai. Ir lietuvių 
kariuomenė Treniota atvyks
ta tik vieną kartą, pasitraukia 
ir nebegrįžta. Nadruviai ir skal
viai beveik visai neįsijungė į 
šią žūtbūtinę kovą. Senprūsiuos 
nepastebima jokio dvasinio pa
krikimo, o tik fizinis susilpnė
jimas. Tai buvo gana ramūs 
žemdirbiai, kurie vieną gražią 
dieną, kitaip sakant, taikos me
tu buvo užpulti ir jėga nuga
lėti.

Vokiečių istorikai ir patys sa
ko, kad Ordinas niekuomet ne
būtų užėmęs senprūsių kraštų, 
jeigu užpultieji iš pradžių būtų 
bendrai atrėmę priešą.

— Kokios Jūs būtumėte nuo
monės mokslininkų ginče, lie- 
čiančiame Maž. Lietuvos pirmi
nių gyventojų tautybę: ar jie 
buvo prūsai, ar lietuviai, ar lie
tuviai yra čia tik kolonistai po 
Žalgirio mūšio?

— Ordino puolimo metu kal
bamo krašto autochtonai va
karuose buvo prutėnai, o ry
tinėse dalyse — lietuviai, šios 
giminės ten gyveno jau prois-

tininkai su socialistais sušaukė 
seimą Brooklyne 1914. X. 1-3. 
Dalyvavo 270 delegatų. Rengėjai 
savo seimą nutarė pavadinti Ant
ruoju visuotiniu Amerikos lietu
vių seimu, nes 1906. II. 22 seimą 
jie laikė pirmuoju.

Rengėjų nebuvo nustatyta, kiek 
organizacijos siunčia delegatų nuo 
turimų narių skaičiaus. Seiman 
vyko, kas tik norėjo. Ir visi tu
rėjo delegatų teises. Socialistai 
šia aplinkybe pasinaudojo: gerai 
pasiruošė ir ryžosi seimą paimti 
savo vadovybėm Tačiau jie visai 
nenorėjo svarstyti Lietuvos reika
lų, bet tik smerkė karus ir juos 
gimdančias santvarkas. Kai pa
mėgindavo kalbėti kuris nors tau
tininkų delegatų, kildavo didžiau
sias triukšmas. Socialistams vado
vavo P. Grigaitis, o tautininkams 
— J. šliupas. Socialistai laikė šio 
seimo svarbiausiuoju tikslu — šel
pimą nuo karo nukentėjusių tau
tiečių Lietuvoje. Politinių Lietu
vos siekių svarstymą dauguma so
cialistų atmetė, todėl ir jų fondas 
buvo skirtas tik Lietuvos šelpi
mui.

PRŪSAMS
toriniais laikais ir buvo pasie
kusios gana aukštą civilizacijos 
ir kultūros lygį. Nėra konkre
čių žinių, kad po 1422 m. ga
lutinės taikos lietuviai būtų 
masiniai persikėlę į Ordino že
mes, į to Ordeno, kuris juos 
visą laiką buvo naikinęs. Ir pa
tys vokiečiai šito negali kokio
mis nors statistikomis įrodyti. 
Tai tik spėliojimai.

— Tik pasibaigus Mindaugo 
mirties 700 metų minėjimams, 
tegu būną ir vienas mindaugi-; 
nis klausimas: jeigu Mindaugo 
karūna ir Mindaugo įvesta 
krikščionybė būtų prigijusi ir 
išsiplėtusi stiprioje ir krikščio
niškoje viduramžių Lietuvoje, 
kaip vaizduojatės, sakysim, Li
vonijos ir Prūsijos likimą, Or- 
denams žlugus?

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezistas 

Aparatai-Protezal. Med. ban. 
dažai. Spec. pagalba kojoms 

(Aroh Supports) Ir t. t.
DRTHOPEDIJOS TEHCNIKOB LAB. 

Vai. 9-4 Ir 6-8. šeštad. 0-1.
2850 W. 63rd St., Chlcago 28, UI

Tel. PRospect 6-5084

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
rak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220. 
Res. telef. WAIbrook 5-5070

Res. HE 6.1870
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6449 So. Pulaskl Rd. (Craivford 
Medlcal Bnilding) Tel. LU 5-6446 
' Priima ligonius pagal susitarimą.

Jei neatsiliepia skambinti 511 3-0000

Ofisas 8148 West 63rd Street 
Tel.. PRospect 8-1717 

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

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 8; treč. 
uždaryta. Antrad. Ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

DDR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Streeet 
Kampas 63-člos Ir Californla 

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
šešt. 2—4 vai.

Crečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 478-4042 

Rez. WAlbrook 5-8048

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

l'el. 695-0538 Elgtn 
425 No. Uberty Street, 

Route 25, Elgin, Illinoia 
Valandos pagal susitarimą

rel. ofiso HE 4-5840, res. HE 4-8824
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-0, 
intr., penkt. 1-5, treč. ir šešt tik 
jusi tarus.
rel. ofiso HE 4-5758; Res. HI 5-8225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 Weet 51st Street 
Bendra praktika ir Alergija)

Valandos: pirm., antr., ketvlrt. 2-9
vai., ponkt 10 v. r. Iki 9 ▼. V., 
leštad. 10 v. r. Iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

FeL ofiso 785-4477; Res. PR 8-6060
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEPTCAL BLDG 

6440 So. Pulaskl R<1. 
Valandos pagal susitarimą.

Res. GI 8-0878
DR. W. M. EISIN-EISINAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6182 So. Kedzle Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia skambinti MI 8-0001.

— Jeigu Mindaugas Lietuvą 
buvo po savo mirties užrašęs 
Livonijos Ordenui, kaip vokie
čiai skelbia, tuomet niekuomet 
negalėjo įvykti ir Žalgirio mū
šio. Negalėjo tada nei Livoni
jos, nei Prūsijos ordenai žlugti. 
Prūsijos Ordeną sumušti galė
jo tik Lietuva ir Lenkija, eida
mos kartu.

— Kokį vaizduojatės Prūsi
jos likimą ateityje? Ar galima 
tikėtis, literatūriškai kalbant, 
Donelaičio ir Vydūno paminklų 
atidarymo iškilmių laisvoje 
Lietuvoje — Tolminkienyje ir 
Tilžėje?

— Nesu pranašas! Mūsų 
kraštų likimas priklausys nuo 
didžiosios pasaulinės politikos.

Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-0867 Tel. Ofiso PR 6-7800; 

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Sj>ecialybe akušerija Ir moterų ligos 
2454 VVeet 7lst Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 ir 6—8 vai. vak. 

šešt. 12—3 v. p. p.
Trečiadieniais uždaryta

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIDAUS IR VAIKŲ LIGOS 
2787 West 71st Street

VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vak.
Šeštad. nuo 10 iki 12 valandos. 

Trečiadieniais uždaryta 
Ligonius priima pagal susitarimą 

WA 5-2O17.
Ofiso teL PR 8-2220

Namą — rez. PRospect 8-0081
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

JOKŠA 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street 

Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt. 
nuo 11 Iki 1 v. Ir nuo 4 Iki 7 v. v. 
Šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.
rel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West 68rd Street
Vai.; kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
iki 8 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta.

lelefonas: GRoveiilll 0-1505
DR. ALDONA JUŠKA 

. AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS

2422 liest Marąuette Road 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą. Išskyrus trečiadienius, už

daryta. 
Ofiso PR 6-1705. Rez. TR 3-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

2300 West 51st Street 
Oakley Medlcal Arta

Pirm., antr, ketvlrt. Ir penkt. nuo 
2—4 Ir 6—9 Ir pagal susitarimą.

Ofiso ir buto tel. OLympio 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Kasdien 10-12 ir 4-7. Treč. Ir šeš- 
tad tik susitarus.

Tel. REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street
Vai.: Plrmad., antrad., ketvirtad Ir 
penkt nuo 1—4 p. p„ 6-80-8:80 
vai. vak. šeštad. 1-4 vai., trečlad. 
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLympio 8-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 TV. 15th Street, Cicero 
Kasdien 1—8 vai. Ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius.
šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIŲ IR VAIKE LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BU1LDING 

7156 South Western Avenue 
Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto. — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto Iki 8 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168. 
Rez. tel. 230-2010.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 TVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZ.) 
Valandos pagal susitarimą

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 W»t 63rd Street
Tel — PRospect 8-7773

Vai.: plrmad. ir ketvirtad. 1-4 p. p., 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-0801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybę — vidaus ligos 

2454 West 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.; kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v. 
Šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS 
10748 S. Michigan, Chicago 28, IU. 

Telef. ofiso: Pullman 5-6766 
Namų: Beverly 8-3046 

Prlšm. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt. 
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta. 

Galima tikėtis, kad laisvės va
landa ateis. Jeigu kalbėti apie 
paminklus Donelaičiui ir Vydū
nui, tai aš pasiūlyčiau ir tre
čią: paminklą pastatyti Mažo
sios Lietuvos patriarchui Mar
tynui Jankui Rambyno kalne.

— Kurios istorinės proble
mos Jus šiuo metu domina ir 
ko dar artimiausiu laiku gali
ma tikėtis iš po Jūsų plunks
nos?

— Baigiu monografiją: Vy
tautas - Aleksandras, Didysis 
Lietuvos kunigaikštis. Bus apie 
350 puslapių.

Esu pabaigęs “Žymios lietu
vės moterys”, 250 puslapių, 
ieškaiu leidėjo. (k. b.)

Namų 025-7607
DR. A. PUSTELNIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. VIDAUS LIGOS 

5159 So, Damen Avenue 
Valandos: 1-9 p. p..
Išskyrus trečiadieni 

šeštadieniais 10-5 v. p. p.

Tel. RE 7-8818
DR. ALBINA PRUNSKIS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Ofisas 2659 W. 59th Street

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 P? 
Trečiadieniais ir šeštadieniais 

uždaryta
Ofiso telefonas — OL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 So. Kedzle Avenue 
(Kampas Kedzle ir Archer) 

VAL.: kasdien nuo 2 iki 8 vai. vak.
Treč. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 TVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligonine.

VAL.; Plrmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 Iki 11 v. ryte ir nuo 6-8 v. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais b 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2200.

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

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. Californla Avė., YA7-7381 
1 vai. p. p. iki 8 v. v. kasdien; treč. 
uždara; šeSt. nuo 10 v. r.lkl 1 po
piet.

Res. tel. PR 0-6780
DR. L SEIBUTIS

Inkstų, pdslčs lt šlapumo takų 
chirurgija

Ofisas: Nauja, adresas: 2454 West 
71st St. (71-os ir Campbell Avenue 
kampas), tel: 776-2880: 30 N. Michl- 
gan avė. Sulte 808. tel. CE 6-7764.

Valandos pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REliance 5-4610 
Rez. tel. GRovehill 6-0617 

Valandos: 1-8 p. m. ir 6-8 p. m.
Penkt. tik 1-8 p. p. 

Trečlad. ir šeštad. pagal sutarti.

Offlso telef. CLlffside 4-2806
Rezid. telef. IVAlbrook 5-3000

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika Ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekvieną dteną 2 — 4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais Ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. šeštadlenias nuo 1 
v. iki 5 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA ir MOTERŲ

LIGOS
Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St

Tel. PRospect 8-1228 ar PR 6-6S77 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir
penkt. nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. Šešt. 2—4 v. popiet Ir kitu lai
ku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2128. Namų GI 8-61M

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 TVeet 71st Street
Frllmlnšja ligonius tik susitarus.

Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 p. p.
Treč. Ir šešt. uždaryta

Telefonas — GRovehill 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 TVest 69th Street 

Specialybe: AKUŠERIJA ir MOTERŲ 
LIGOS

VALANDOS: 1 Iki 4 ir 6 Iki 8 V. V. 
Šeštadlenias 1 Iki 4 vai.

Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE
6248 South Kedzle Avenue
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8. 

šeštad. nuo 2 Iki 4v Treč. Ir sekm. 
tik skubiais atvejais Ir susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 TVest Marąuette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. ir 7 iki 8 v. v.

Treč. ir šeštad. pagal sutartį

DR. P. Z. ZALATORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 South Halsted Street
Tel. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6650

Rez. 6600 So. Ashland Avenue
Vai. 11 v. ryto Iki 1 t, <-• vdb

milio.no


Griaunama atominė teorija
Nauji, bet nepaskutiniai mokslo žodžiai

POVILAS ŽICKUS

Kur yra žmogaus proto ir.jo 
ieškojimų kelio riba? Iš kur tos 
didžiosios erdvės, tos viso kos
moso paslaptys, tobulybė bei 
tikslumas? Ar gali kas nors at
sirasti iš nieko ir būti taip 
komplikuotas, o tuo pačiu taip 
tikslus ir tobulas? Ir juo dau
giau j tai giliniesi, juo daraisi 
vis menkesnis ir vis iaDiau ar
tėji j tą Didįjį visko Kūrėją.

Tačiau be filosofavimo, grįž
kime prie straipsnio pavadini
mo.

Milžiniškos pastangos dalelei 
nebuvėlei pagauti

Tik neseniai pasklido žinia, 
kad grupė atomo specialistų su
rado naują atomo dalelę, kurią 
pavadino Omega Minus vardu. 
Kai kurie mokslininkai laiko tą 
dalelę pagrindine atomo dalimi. 
Ji esanti labai retai užtinkama, 
jog iš 100,000 fotografijų, pada
rytų skaldant atomą, tik vienoje 
pasirodė nematytas “objektas” 
— ta dalelė. Žinoma, čia reikia 
turėti galvoje, kaip greit atomai 
skyla, koks jų dydis ir kaip ga
lima juos fotografuoti. Bet čia 
suminimas tik pats faktas. Da
bar Orgone didysis atominis re
aktorius bus jau naudojamas 
tos dalelės tyrimams..

Po šito įvado užsukime į Har
vardo ir M. I. T. atominių tyri
mų laboratoriją “Cambridge 
Electron Accelerator”. Šis ak
celeratorius tuo tarpu yra pats 
galingiausias (6.3 bilijonai elect
ron-voltų). Jo 236 pėdų dia
metro žiede elektronai skrenda 
beveik šviesos greičiu. Jie pra
siveržtų iš to žiedo tiesia linija 
kiaurai per milžiniškus blokus. 
Kad to neatsitiktų, milžiniški 
elektros magnetai kontroliuoja 
jų kryptį ir išlaiko juos absoliu
čiam vakume, neprileisdami jų 
prie žiedo sienelių. Žinoma, ra
diacijos būdu jie garuoja, bet 
jų greičiui vis pridedama jėga, 
su kuria jie ir atsimuša į tai
kinį, “apšaudomą’’ elektronais.

Prof. dr. Richard Wilson, dar

tik 37 metų fizikos mokslinįn- 
kas, kuris yra Cyclotron labo
ratorijos vedėjas, bet darąs ty
rimus ir “Cambridge Electron 
Acceleratoriuje” (Tos dvi labo
ratorijos yra lyg ir sujungtos.). 
Čia jis yra pasiekęs naujų re
zultatų, kurie nustebino pasau
lio fizikos mokslininkus ir kurie, 
atrodo, griauna ankstyvesnę 
atominę teoriją. Jeigu tai pasi
tvirtins, tai Wilsono naujas at
radimas padarys galą tų mažų 
atominių dalelių ieškojimui.

Elektronų kelio nukrypimai

Pagal prof. Wilsoną, protonai 
ir neutronai yra medžiagos, ku
rios sudaro medžiagų svorį vi
satoje ir kurios yra- vienodos ar 
panašios (homogenues) sudė
ties, panašiai kaip drebučių 
kamuoliukai. Protonai nesą kaip 
seniau buvo teigiama sudėtį iš 
daugelio atskirų mažų dalelių 
(sub-units). Jo paskutiniųjų 
2-jų metų tyrimai, kuriuose jis 
šaudė didelio greičio elektronus 
į skysto vandenilio taikinį, ma
tavo bei tyrė jų pasikeitimą bei 
kitus reiškinius, kurių metu 
elektronai nukrypdavo nuo sa
vo kelio pagal elektrinį vande
nilio atomo pakrovimą. Tie di
delio greičio elektronai akcele
ratoriuje tampa skrendančiais 
"sviedinukais”, lendančiais į 
tarpus atominių dalelių, suda
rančių visą atomą.

Taip jis "šaudė” plastikiniam, 
žieduotam inde esantį žemo 
spaudimo skystą vandenilį ir 
darė matavimus bei išvadas. O 
savo pasiektus rezultatus pra
nešė Amerikos fizikos draugi
jos susirinkime. Jo pranešimas 
nustebino visus ten esančius. 
Iki šiol buvo fizikų galvojama, 
kad protonai yra lyg ir šerdis, 
pakrauta elektra, kurią supa 
dar kitos mažos dalelės. Moksli
ninkai galvojo, kad akceleraci
jos būdu gaminamos naujos da
lelės (mesons, positrons ir kit), 
bombarduojant atomus kita di
delio greičio dalele. Jis prileido,

kad tai yra savarankiškos da
lelės, .kurios buvo atskiriamos 
nuo atomo šerdies protono. 
Prof. yVilsppo tyrimai aną teo
riją griauna, Jis sako, kad tos 
"atskeltos” dalelės, kurios buvo 
galvojama yra savarankiškos, 
yra tik to paties protono pa
raiškos, išmušamos iš savo nor
malios išvaizdos ir padėties, 
bombarduojant didele elektros 
energija.

Prof. Wilsono išvada

Elektronai ir protonai yra 
priešįngų elektros pakrovimo 
polių, todėl jie traukia vienas 
kitą. Elektronai, kurie yra šau
nami pro protoną, palinksta į 
jį; ir juo daugiau, artėja, juo 
daugiau palinksta. Gi pagal kla
sikinę koncepciją sakoma, kad 
protonas turi elektrinį tašką gi
liau savo šerdyje. Ir kai elekt
ronai artėja prie jo, tai jie stai
giai pasisuka į tą šerdį, kai tik 
praeina pro paviršutinę protono 
dangą (shell).

Bet yra ir naujas faktas. 
Prof. Wilson jį kaip tik atiden
gė savo tyrimuose. Prie tam 
tikros vietos praeinančių elekt
ronų kampas yra dramatiškai 
mažai nustatytas, nes po to 
kampo jų kelias vėl išsitiesina. 
Tai ir yra naujas atradimas, ku
ris rodąs, kad elektronai, pra
eidami pro tą “drebučių” struk
tūrą, buvo vienodai traukiami 
iš visų pusių, todėl jų keliai vėl 
išsilygina. Užuot kad viduje tos 
šerdies būtų koks stipresnis pa
krovimo taškas, yra tik pasto
vus ir vienodas pakrovimas per 
visą protoną. Kitaip sakant, 
protonas yra tik paprastas pro
tonas, neturįs jokių kitų sava
rankiškų dalelių, apie kurias bu
vo su įsitikinimu kalbama.

Tik ateitis parodys, ar prof. 
VVilson tikrai susprogdino ato
minę teoriją, nes tai liečia to
kius mažus objektus, kurių žmo
gaus akis ir jausmai nemato ir 
neužčiuopia, o parodo tik tam 
tikri netiesioginiai įrodymai.

M. K. Čiurlionis šaulys (Iš Zodiako ženklų ciklo)
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Vladas Šlaitas

Pasąmonės forma ir žaibo tapyba
Įspūdžiai iš V. Petravičiaus, I. Pautieniaus ir 

S. Smalinskienės dailės parodos Detroite

PETRAS MELNIKAS

Užstatas naujam gyvenimui
APIE VIDUDIENĮ
štai plynas dangus,
apie vidudieni,
kai debesėliai būna nuo dangaus nušluostyti, 
yra graudus ir tuščias: 
kiekvienas mirštantis žmogus 
prieš mirtį su savim pasiima
po truputėlį mėlyno dangaus, kaip užstatą 
naujam gyvenimui.

DVYLIKA ZODIJAKO ŽENKLŲ
O mirusieji,
Savo metu jūs atgyvenot jums skirtą laiką ir atsiskyrėte. 
Jūsų vietoje
liko tik dvylika zodijako ženklų, 
kuriems savo metu jūs vardus dovanojat. 
Dvylika zodijako stulpų, 
mėlyniesiems dangaus skliautams paremti.

LEISK MAN BŪTI VIENAM
išiuo metu,
kai mijįia išpažįsta tik duoną ir mėsą,
kraują, vyną ir moterį, 
leisk man būti vienam.
Leisk man būti vienam šitam pasauly ir nebūti iš šio 

pasaulio.
Leisk man būti vienam.

(Iš naujo rinkinio “Antroje pusėje”. Išleido "Šaltinis”.)

Meno parodose dažnai sutin
kame skoningai vaizduojamą 
realybę. Mintį vaizduojantis pa
veikslas yra retas, tad vien dėl 
to jau vertas dėmesio.
Kūrybiškieji V. Petravičiaus 

sapnai

Kovo 15 d. Detroite suruoš
toje parodoje, stebint V. Pet
ravičiaus grafiką, krenta į akis 
jo nesiribojimas estetinėm 
problemom: jo nedomina natiur 
mortas, portretas ar peisažas. 
Savo aktyviai, kūrybiškai rolei 
pasirinkęs minties grožį, jis ne
randa modelio jai išreikšti ir 
todėl yra priverstas kurti as
meniškas formas. Minties žais
mui išreikšti jis vartoja sap
nuose pasitaikančią daiktų de
formaciją ir kitus psichologi
nius mechanizmus, kurie keičia 
kasdienišką daiktų proporciją 
(“Zuzė ir jos arkliai”).

“Apipavidalinti idėją mato
ma forma” nėra nauja srovė. 
W. Blake (1757—1827) ją kiek 
mėgino savo mistiškoj tapyboj. 
Prancūzų poetai simbolistai, 
ypač O. Redan (1840—1916), 
plėtė šios išraiškos akiratį, šių 
dienų surrealistai jį garbina 
kaip vizijos pradininką.

V. Petravičius savo tapyboje 
(tempera) studijuoja ir sapno 
konstrukciją. Čia jis yra visai 
atitrūkęs nuo daiktinio pasau
lio, kiek komplikuotesnis. Ir 
gal dėl to čia pasigendama sin
tezės, kuri yra taip ryški ir ele
mentariškai patraukli jo grafi
koje. Pasąmonės forma ten 
įsprausta į keleto proporcingų 
kvadratų santykį.
Nedidelis, bet vertas dėmesio 

pasaulis
J. Pautienius tuo tarpu, atro

do, domisi tik matomais realy
bės aspektais ir žaibišku gam
tos apraiškos užfiksavimu. Vi
daus realybė ir mintis jį tedo
mina tik tiek, kiek jam yra rei
kalinga gamtos regėjimo vizi

jai pagauti, šviesos refleksija 
yra jo paveikslų turinys ir jo 
abstraktusis pasaulis.

Šis jo pasaulis yra nedidelis, 
bet vertas dėmesio. Jo spalvos 
yra saulėtos, peršviestos, neat
šokę nuo impresionizmo dog
mos. Reiškiant daiktų formą 
peisaže, spalvos kartais yra są
moningai organizuojamos. Ir 
čia jo impresija priartėja prie 
ekspresijos.

Piešinio slėpimas už žaibiš
kai užkloto dažų sluoksnio yra 
tačiau kiek manieriškas, nes, 
piešiniui visai išnykus, lieka 
tik abstraktus spalvų alfabetas- 
(“Aguonėlės”), kuriame jau pa
sigendama formos.

J. Pautienius yra linkęs į 
gausių spalvų rizikingas vibra
cijas. Jis nebijo paslysti ir per
krauti. Duslesnių spalvų tonuo
se jo rezultatai vertingesni. 
(“Apsiniaukusi diena”.)
Rizikingas išraiškų maišymas 

ir spalvų vibracijos
S. Smalinskienė, kurios ini

ciatyva ši įdomi paroda buvo 
surengta, sprendžia spalvų im
presijų uždavinius, kaip ir J. 
Pautienius. Ji gal tik daugiau 
prisilaiko elementarinių impre
sionizmo taisyklių: kreipti dė
mesį į mažesnių plokštumų 
sprendimą ir rečiau spręsti viso 
paveikslo “didžiąją impresiją”.

Susidūrusi su forma (“Sesers 
portretas”), ji staiga pameta' 
spalvų vibraciją ir vartoja ją 
tik fonui, o objektą traktuoja 
plostiška forma. Išraiškų mai
šymas bendrai dailėje yra su
tinkamas, bet yra gana rizikin
gas. Sapalvų vibracijos nuosai
kumas išlaikytas beveik visoje 
jos naturmorto tapyboje.

Aplamai parodos teigiamieji 
bruožai čia reiškiasi būdinga 
V. Petravičiaus pasąmonės for
ma, J. Pautieniaus žaibo tapy
bos duslių tonų jėga ir S. Sma
linskienės spalvų vibracijos 
nuoseklumu.

Donelaičio 
gyvenimo nuotrupa

Minėjimui Chicagoje artėjant

Didžiųjų žmonių palaikai, 
kaip jau žinome, virsta kultū
rinėmis relikvijomis. Tie palai
kai, kuriuos jaučiame tarytum 
slypinčią pačią to genija is dva
sią, virsta ir dvasine atrama 
kartų kartoms. Taip esti ir su 
palaikais mūsiškio klasiko Kris
tijono Donelaičio., kurio gimimo 
250 metų sukaktį šiemet mini
me.

Donelaitis mūsų literatūroje 
yra apsireiškęs ne tik kaip pa
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saulinio masto poetinis talen
tas, ką mes apčiuopiamai jau
čiame jo kūrybiniame palikime, 
bet ir kaip didelio formato tau
tinė asmenybė, kuri atsisklei
džia kai kuriose jo asmeninio 
gyvenimo nuotrupose.

Viena iš tokių negausių Do
nelaičio asmeninio gyvenimo 
nuotrupų, iškeltinų šios pasidi- 
džiuotinos sukakties proga, yra 
jo išlikęs laiškas, rašytas vokiš
kai su lietuviškais, graikiškais 

ir lotyniškais įtarpais. Tasai 
laiškas įdomus ne tik kaip kul
tūrinė retenybė, bet ir kitais 
atžvilgiais.

Laiškas rašytas Tolminkiemy 
je 1777 m. rugpiūčio 16 d. vie
nam pažįstamam Kilgiuose. Ad
resato pavardė nenustatyta. 
Laiškas keturių puslapių, pasi
rašytas pilna sulotyninta pa
varde : C. Donalitius. Laiško 
pradžioje hegzametru parašy
tas lietuviškas trieilis, kur rit
minio kirčio ženklai sužymėti 
raudonu rašalu, šis trieilis 
toks:

“Aš pasidžiaugdams perskai
čiau tavo gromatą šulną —

Kaip lietuvninkui lietuvninks 
atrašą siųsdams

Ir lietuviškai švapluodams Lie
tuvą giria”

J.

Kristijono Donelaičio laiško keturi puslapiai

Trečiajame laiško puslapyje, 
be kita ko, Donelaitis savo bi
čiuliui rašo; “Tik tiek atsaky
damas norėjau parašyti: neuž
miršti lietuvių kalbos vokiška
me krašte; taip pat jokio pa
aukštinimo vokiškame krašte 
nepriimti. Gerų lietuvių šiais 
laikais reta. Tik nuoširdžiai lin
kiu ne tokios vietos, kaip Tol
minkiemyje, kur gyvenama kai
mynystėje su karaliaus dvaru”.

O ketvirtajame puslapy, laiš
ko pabaigoje, įrašytas toks lo
tyniškas trieilis:

“Felix Parochia! ūbi nulla re
gia via;

Felicior illa, ūbi nulla regia 
vilią;

Ac felicissima ista, ūbi nulius 
nobilista”.

Lietuviškai tai būtų:

“Laiminga parapija, kur nėra 
karaliaus kelio;

Laimingesnė ta, kur nėra ka
raliaus dvaro;

Laimingiausia toji, kur nėra 
pono”.

Iš šio laiško aiškėja Donelai
čio nusistatymas prieš baudžia
vinį dvarą bei dvarponius ir ko
dėl jis, būdamas tokio išsilavi
nimo žmogus, nesiekė jokio tar
nybinio paaukštinimo, o visą 
savo gyvenimą pasiliko Tolmin
kiemy su savo parapiečiais bau
džiauninkais.

Pilnas šio laiško vertimas su 
smulkesniais teksto paaiškini
mais bus išstatytas Donelaičio 
raštų parodoje. Donelaičio su
kaktuvinis vakaras su jo raštų 
paroda bus gegužės 9 d. Jauni
mo Centre, Chicagoje. Vakarą 
ruošia Pedagoginis Lituanisti
kos Institutas. Vk.

Praeities dokumentai istorijos 
falsifikatorių rankose

RANKRAŠČIŲ RINKINIAI 
Lietuvos TSR Mokslų akademi
jos Centrinės bibliotekos XI— 
XX amžių rankraščių fondų 
trumpa apžvalga. Sudarė V. 
Abramavičius (Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos Centrinė 
biblioteka). Vilnius, 1963, 291 
psl. 34 iliustracijos (iliustraci
jų sąrašas psl. 284—285). — 
Knyga nėra pilnas katalogas, 
bet tik bendra informacija apie 
rankraščių kolekcijas ir jų rū
šis, kurios šiandien yra Mokslų 
akademijos Centrinėje bibliote
koje Vilniuje. Vertingiausią šių 
rinkinių dalį sudaro pergamen
tų rinkinys, kuriame yra taip 
pat Vilniaus kapitulos archyve 
išsaugotieji pergamentai su Lie
tuvos Didžiųjų Kunigaikščių Vy
tauto, Jogailos, Žygimanto, 
Aleksandro ir kt. privilegijomis.

Skyriuje “Bibliotekų sudary
tos kolekcijas” yra pvz. laiškai 
iš XVII—XX amž., autografų 
fondo, Dailės Muziejaus kolekci
ja, rinkinys Borussica Maž. Lie
tuvoje surinktas prof. Pakark
ite, rankraščių kolekcija iš Mask 
vos, kur ji buvo išvežta 1915 
m. iš buv. Vilniaus Viešosios 
bibliotekos (šioje kolekcijoje 
yra ir pats seniausias rankraš
tis — Turovo evangelija iš XI 
amž.), taip pat buv. Gudų I. 
Luckevičiaus muziejaus Vilniu
je archyvas.

Dar minėtini Dvarų fondai 
su bažnytiniais archyvais, Teat
rų ir mokyklų fondai (pvz. Kau
no valstybės teatro), Redakcijų

fondai (pvz. “Lietuvos Žinių” 
archyvas), Draugijų ir bendro
vių fondai (pradedant Filoma
tų - Filaretų draugijos raštais 
iki “XXVII knygų mėgėjų” 
draugijos neprikl. Lietuvos lai
kais), Įstaigų fondai (pvz. Ma
rijampolės apskrities aktai). 
Taip pat saugojama didelis 
skaičius atskirų asmenų priva
tinių archyvų. Pažymėtini ar
chyvai lenkiškai rašiusių litua
nistų pvz. M. Brensztejno, M. 
Balinskio, Roemerių aktai, adv. 
T. Vrublevskio ir kt., nepriklau
somos Lietuvos veikėjų pvz. T. 
Daugirdo, M. Jankaus, Tumo - 
Vaižganto, emigracijoje mirusio 
prof. J. Elisono ir daugelio kitų. 
Rinkiniai žymia dalimi perimti 
iš T. Vrublevskio bibliotekos 
Vilniuje, iš Kauno Universiteto 
Bibliotekos, iš Maskvos Lenino 
bibliotekos, kur buvo 1863 ir 
1915 m. iš Vilniaus išvežtieji 
archyvai. Iš leidinio galima at
sekti likimą kai kurių privati
nių ir organizacijų archyvų, ku
riuos bolševikai pasisavino, nu
slopindami nepriklausomos Lie
tuvos kultūrinį gyvenimą 1940 
m. (Yra žinių, kad bolševikai 
naikina visus tuos dokumentus, 
kurie juos kompromituoja, pvz. 
Rytų Vokietijoje pernai buvo 
sunaikinti visi dokumentai apie 
sovietų kareivių bylas, plėšimą, 
žudymą, prievartavimą ir kito
kias raudonarmiečių padarytas 
piktadarybes). Ė.



Literatūra, archeologija ir A. Eglitis pas Los Angeles

PIRMOJI DALIS

— Fausto Kiršos pro-

Angeles Dailiųjų menų 
keleri metai našiai vei-

nu keliavusius

vyko Lietuvių 
Namų salėje,

rūšies darbų skirtina ir jo “Mįs
lių knyga”, su daugiau kaip 
1,000 mįslių.

Velionis buvo plačiai žinomas 
ir kaip laikraštininkas. Redaga
vo Škotijos lietuvių socialistų 
laikraštį “Rankpelnis”. Ten jis 
buvo ir raidžių rinkėjas, ir 
spaustuvininkas. Škotijoje vedė 
Mariją Bernotaitytę, susilaukė 
sūnaus Vlado.

Į Ameriką pakvietė K. Rač
kauskas - Vairas. Dirbo Scran- 
ton, Pa., prie dr. šliupo “Lais
vosios minties”. Pavadavo ir 
redaktorių.

Į Chicagą pakvietė Antanas 
Olšauskas redaguoti “Lietuvą”. 
Olšauskas buvo sumanęs išleis
ti trijų tomų Lietuvių Enciklo
pediją, redaktoriais paskyrė Kl. 
Jurgelionį ir Antaną Lalį. Tris 
metus redaktoriai ruošėsi, bet 
nieko nepadarė. Supykęs Ol
šauskas abu redaktorių pavarė.

Kurį laiką redagavo marijo
nų leidžiamą “Draugą” ir dir
bo “Kataliko” redakcijoje. 1914 
metais pradėjo eiti “Naujie
nos”. Jurgelionis jau bedirbąs 
jose. Iš pradžių kaip redakto- 

paskui administratorius, 
nesuvesdavo galų su ga-

ANTROJI DALIS

Sueiga pas Algirdą Gustaitį. 
DMK-bą priimta dr. M. Gim

butienė. Pagerbtas latvių žy
musis rašytojas Anšlavs Egli
tis. DMK “karūna” naujam pir
mininkui Broniui Budriūnui.

I

Didelėmis progomis Dailiųjų menų klubo nariai, kad ir nebūdami 
pirmaeiliai giedorai, užtraukia sutartinę. Čia jų būrelis (tiek ap- 
šmė foto aparatas) kompozitoriui Br. Budriūnui diriguojant, "Va
lio, valio...” traukia naujo DMK nario dr. Gimbutienės priėmimo 
proga.
Iš kair<s: E. Dargytė, Alg. Gustaitis, Balčiūnienė-Švaistienė, A. 
Brazdžionienė, pagerbiamoji dr. Gimbutiene, J. Tininis.

L. Kančausko nuotrauka

rašinius, liečiančius 
Čia jis skelbia apie 
gražuoles, čia apie 

lietuvaites Hollyvvo-

Dailiųjų menų klubas be dis
kusijų, dažniausiai karštų, be 
gyvų literatūrinių pokalbių ne
būtų pilnas DMK-as. Tačiau ne
gi vieni kitus pradėsime viešai 
margų svečių akivaizdoje kri
tikuoti. Kas kita savo tarpe. 
Tada net kietos pastabos, pa
tarimai lieka savame ratelyje. 
Iki šiol dar niekas neužpyko. 
Tikriausiai būtų kas kita, jei 
pašaliečiai pradėtų kalbėti bei 
“apsitarkavimus” spaudoj skelb 
ti, dar savaip pakomentuodami.

Tiesiai iš Bendruomenės sa
lės DMK nariai patraukė pas 
DMK narį Algirdą Gustaitį. 
Girdi, jisai turįs daug vietos, 
gyvena vienas, kaip tik sve
čiams priiminėti.

Pirmininkas J. Tininis, išsi
traukęs ryšulį "aštų, pradėjo 
antrąją Dailiųjų menų klubo 
susirinkimo dalį. Suminėjus se- 

senovės dievus, daugiau

ja: vieni mano, kad ji buvusi 
vidurio Europoje, kiti prie upių, 
tekančių į Baltijos jūrą, dar ki
ti tiesiog sako, kad Lietuvoje, 
nes musų kalba archaiškiausia, 
dar kiti balsuoja už pietinę Ru
siją, centrinę Aziją ir t. t.

gyvą, veržlų, nuolat 
rastu nepasitenkinusį, 
įgimtas, savaimingas 
talentas, aktorius, ar-

Kalbėjo; Bronys Raila — 
Prof. Mykolo Biržiškos pažiūra 
j laisvųjų lietuvių rašytojų vaid 
menj; Juozas švaistas — Kleo
po Jurgelioniu gyveninio ir kū
rybos bruožai; Bernardas Braz
džionis 
filis.

Los 
klubas
kia kaip uždaras įvairių sričių 
lietuvių menininkų sambūris. 
Betgi 1964 kovo 7 d. DMK su
sirinkimas buvo skelbtas ne tik 
per vietinį lietuvišką radiją, 
dalintais bei išsiuntinėtais 
spausdintais kvietimais, bet ir 
pagarsinimais didžiojoje lietu
vių spaudoje. Plačiajai lietuvių 
visuomenei norėta pakalbėti 
apie mūsų tautai brangius lite
ratus, neseniai 
amžinybėn. *

Susirinkimas 
Bendruomenės
4423 Santa Monica Blvd., Los 
Angeles, Calif., 7 vai. vakaro. 
Pirmininkavęs Juozas Tininis 
trumpoje, susirašytoje prakal
boje nušvietė šio vakaro tikslą.

Pirmas kalbėjo Bronys Rai
la. Visa jo paskaitėlė atspaus
dinta “Dirvos” nr. 33, kovo 
18 d.

Juozas Švaistas Kleofą Jur- 
gelionį - Kalėdų Kaukę apibūdi
no kaip 
ieškantį,

Buvęs 
teatrinis
ristas, režisierius. Imponuojan
ti išvaizda Aristokratiški jude
siai/ afiValdytas, moduliuotas 
balsas ir žodžiai. Jaunystėje ta
po pirmuoju Petrapilio lietuvių 
teatro aktoriumi ir vedėju. Be 
daugelio kitų, net Kipras Pet- 
rau4ta»‘ Šia yra gavęs pirmą
sias scenos pamokas.

Tojo teatro branduolys vadi
nosi Teatro lošėjų būrelis. Jam 
priklaus’1 daugiausia studentai, 
vėliau įžymūs Lietuvos vyrai: 
Kazys Būga, Ernestas Galva
nauskas, Augustinas Voldema
ras, Pijus Grigaitis ir kt.

Petrapilyje Jurgelionis pra
dėjo rašyti. Ar tik ne pirmas 
jo darbas bus operetės verti
mas "Adomas ir Ieva”. 1911 
metais išleido puikų vadovėlį 
"Deklamatorius”. 1915 m. Šeks
pyro “Makbeto" vertimas. 
"Naujojoj Gadynėje” išspaus
dinta jo dviejų veiksmų “Sau
lės dukra”, eiliuotas kūrinys.

Kl. Jurgelionis minėtinas ir 
kaip lietuvis kalbininkas. Arti
mai bendradarbiavo su Būga. 
Jo dėka susipažįsta su K. Jau
nium, tada Petrapilio dvasinės 
akademijos profesorium ir dide
liu kalbotyros mėgėju. Proga 
studijuoti lyginamąjį kalbų 
mokslą pasitaikė, Jurgelioniui 
nuvykus į Krokuvą, kur jis at
sidėjęs ir studijavo Jagailos 
vardo universitete. Studijų re
zultatas — parašė lenkų k. vei
kalą "Panemunėlio tarmės fo
netika”. Veikalas lietuviškai iš
leistas JAV-se 1911 m. Prie tos

Dailiųjų menų klubo susirinkime 
dėkojama latvių rašytojui klasi
kui Anšlavs Egličiui (dešinėje).

L. Kaniausko nuotrauka

i•r’ns,

Dr. M. Gimbutienė Dailiųjų menų klube kalba apie indoeuropiečių 
protėvynę Alg. Gustaičio namuose. Iš kairės: J. Tininis, J. Švais
tas, Bern. Brazdžionis, Ed. Arbas, E. Dargytė, dr. Gimbutienė.

L. Kančausko nuotrauka

lais. Ilgėliau redagavo SLA or- 
g> na “Tėvynę”.

Bedirbdamas Chicagoje, bai
gė De Paul universitete teisių 
skyrių. Galėjo verstis kaip ad
vokatas, bet to niekad nedarė.

Visuomenininkas. Lietuvos, 
lietuvybės reikalai jam visad 
buvo aktualūs. Visad savaran
kiškas, turintis aiškią savo nuo
monę, aiškius 
nors gyvenimo 
stovus.

nusistatymus, 
eigoje ir nepa-

Poetas buvo 
mingas, su tam tikru filosofi
niu polinkiu. Jo poezijos tepa
sirodė vienintelis rinkinys 1916 
metais vardu “Glūdi, liūdi”. 
Nenustojo eiles rašęs visą savo 
gyvenimą. Jos išbarstytos pe
riodikoje ar likę rankraščiuose. 
Jo poezija vietomis gana aukš
tos vertės.

grakštus, jaus-

Atsidėjęs studijavo Šventąjį 
Raštą ir kitus panašios temos 
veikalus. Čia buvo pilnas keistų 
savotiškumų.

Pilkai, monotoniškai baigė 
paskutinius savo gyvenimo me
tus. Nelemtas likimas neleido 
jam įvykdyti turėtų užsimoji
mų. Ir sunkiausiomis gyvenimo 
valandomis nebuvo nustojęs vil
ties, optimizmo ir gyvenimiško 
ilgesio.

Bernardas Brazdžionis jaut
riai iš lapų paskaitė apie Faus
tą Kiršą. Tai vienas gabalas jo 
atsiminimų apie “savo drau
gus", kaip vėliau pareiškė. Ruo 
šiasi vienokiu ar kitokiu būdu 
šitą medžiagą paskelbti, todėl 
prašė plačiau apie tai nerašyti.

Pirmininkavusiam padėkojus, 
atsilankiusius apdalinus Rašy
tojų draugijos būsimų literatu 
rinių švenčių pagarsinimais, su
sirinkimas šioje vietoje baigtas.

graikiškus nei lietuviškus, tuo 
priminęs nepamiršti archeolo
ginės senovės, idant skelbtume 
literatūrines kibirkštis ne vien 
titnagu. Lietuviškų rūpintojė
lių kilmė, lietuvių tautos seno
vė, jei ir nėra tiesioginės lite
ratūrinės temos, tai mažiausiai 
labai artimos lietuviškąjį meną 
mylintiesiems. Tųjų temų ju
dintojai, jau suspėjusieji įsigy
ti pagarbų vardą pasauliniu 
mastu mums labai priimtini ir 
laukiami. Taipgi, kruopščiai pa
skirus sąnarius apklausinėjus, 
nutarta į Dailiųjų menų klubą 
nariu pakviesti dr. Mariją Al- 
seikaitę - Gimbutienę. 'Jinai 
kvietimą maloniai priėmė, su
tikdama su mūsų nerašytomis 
tradicijomis.

Dr. M. Gimbutienė į DMK 
priėmimo proga kalbėjo apie in
doeuropiečių protėvynę.

Kur buvo indoeuropiečių pro
tėvynė? Lingvistai įvairiai spė-

Neaiškumai kyla vienas po 
kito. Ne viena tauta turi pana
šius vardus žiemai, pavasariui, 
vasarai, rudeniui. Visos indo
europiečių tautos turi žodžius 
vilkas, beržas. Pagal chronolo
giją labai sunku nustatyti, 
prieš kiek tūkstančių metų upei 
duotas vardas. Talkon ateina 
archeologija, padedanti nusta
tyti, kaip tos kultūros vystėsi. 
Europos kultūra, kuri skiriasi 
nuo primityvaus gyvenimo bū
do, atsiranda apie 7,000 metų 
pr. Kr. Atsirado miesteliai, la
bai graži keramika. Apie 3,000 
metų pr.. Kr. toji kultūra pa
lūžta. Apie 2,200 m. pr. Kr. 
prasideda naujas kultūrų su
artėjimas. Gal nuo Altajaus 
kalnų žrfionės pradėjo brautis 
į Europą Kasitai kalbėjo atski
ra indoeuropiečių kalba, pana
šiai kaipįfdabar indai, 
dabartinė 
nuo 1,! 
linkėčiau 
Įdomus 
raštas In< 
tas dar n 
a. dorėnų'- graikų kultūra. Fi
ziniai, etnologiniai duomenys 
neretai padeda painiuose klau
simuose.

Hetitai 
žinomi 
ar net 
kalba.

Turkijoje
•ųi. pr. Kr.

ip atskira
inamas Linijinis B 

joje. Linijinis A raš- 
išskaitytas. Nuo XII

Baigus kalbėti dr. Gimbutie
nei, DMK pirm. J. Tininis apie 
šio vakaro mūsų svečia latvių

rašytoją Anšlavs Eglitį kviečia 
pakalbėti Algį Gustaitį. Jis pra
deda Anšlavo tėvu Victors Eg- 
ličiu, žinomu latvių rašytoju, 
latvių literatūros profesoriumi 
mirusiu tremties kelyje pake
liui į Sibirą 1945 metais. Kal
bantysis su Anšlavs Egličiu pa
sistengė susipažinti po to. kai 
mūsų spaudoje paskaitė žinutę 
apie jo gražų rašinį, minintį 
vieną lietuvaitę Hollywoode. 
Nuo tada jau atsirado progos 
artimiau bendrauti. Dabar mes 
visi nuolatos skaitome žinutes į 
bei vertimus į lietuvių kalbą į latvių spaudai, 
apie Anšlavs Egličio šiltus, bi-

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
Llcenzljuota lietuvių jmon# regis

truota IT.S. Depart. of Justlce
COSMOS PARCEL EXPRESS

Corp.
3212 8. Halsted, Chicago 8. III. 
Tel. — CA 5-1864 Ir WA 5-27S7.
MARQUETTE GIFT PARCEL 

SERVICE
2608 W 69 St., Chicago 39. III 

Tel. — WA 5-278"
Didelis paelrlnklmae medžiagų Ir 
vigų kitų siuntiniams tinkamų 
prekių žemomis kainomis
VedBjal: Edv. ir Vyt. Žukauskai
Maisto siuntiniai iš Danijos, akor
deonai Iš Europos Band., Šaldytu
vai. automobiliai Ir kitos prekės IS 
Sov. Sąjungos sandeliu

illillllilliilllllliiiiiililiiiiiiliiiliiiiiiiiiiiii
SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio 
tadienio 10 Iki 11 vai. ryto, 
niaia ir sekmadieniais nuo 
9:30 vai. ryto. Vakarais 
7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ

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

7159 So. Maplew«rad Avė.
Chicago 29, III.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILAIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIII

iki penk- 
Šeštadle- 
8:30 Iki 
plrmad.

W0PA

==®E===

Kas tik turi gėrę skonį,
Viską perka pas Lieponį!

TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:
BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., VI et ory 2-4226

Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRosp. 8*5875

Vedėjas J. LIEPONIS

čiuliškus 
lietuvius, 
lietuvaites 
lietuvius,
ode ar filmų pasaulyje, čia lat
vių spaudoje mini istorinės te
mos Alės Rūtos penkių tomų 
romanus, čia parašo gražią re
cenziją apie lietuvių literatūrą 
angliškai, kaip neseniai padarė 
Jurgio Gliaudos "House upon 
the Sand” proga, čia vis ir vis 
nepamiršta ir kitokių lietuviš
kų temų. Mums itin malonu, 
kad šio vakaro svečias latvių 
literatūroje žinomas kaip lat
vių literatūros labai produkty
vus klasikas. Gal ne vienas mū
sų patylomis širdies gilumoje 
viliasi, jog kada nors pagarbus 
svetys parašys kūrinį ir apie 
Lietuvą bei lietuvius. Tai ne 
pageidavimas, o tiktai tyli, ne
tikėtai pro lūpas išsprūdusi vil
tis. Anšlavs Eglitis yra pirmas 
užsienietis, pakviestas į Dailių
jų menų klubo susirinkimą ir 
mūsų kukliai pagerbtas.

Padėkotas Anšlavs Eglitis 
pasisakė maloniai nustebintas 
jam netikėtai suteiktu lietuvių 
menininkų tokiu šiltu dėmesiu. 
Jis seniai ruošiasi ir nori išmok
ti lietuviškai, kad tiesioginiai 
galėtų pažinti lietuvių literatū
rą, lietuvių kultūrinę veiklą. 
Bet vis tie norai pradingsta ne
įgyvendinti. Jam malonu būti 
lietuvių menininkų tarpe. Jis vi
sada jaučia pasitenkinimą, apie **»82 
lietuviškus įvykius rašydamas'

a very comforting feeling to 
know that the neighbors are 
sound and strong.

Anšlavs Eglitis”.

Sekančiam laikotarpiui DMK 
pirmininkavimas perduotas Bro 
niui Budriūnui.

Paskiri nariai dar ilgai po to 
vakaravo, kalbėdamiesi ir dis
kutuodami įvairiomis kultūrinė
mis temomis. (lg)

LEO'S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav. 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 
Tune-nps ir Motorų Remontas 

5759 So. Western Avenue 
Kampas 58th Street 

Telefonas FRospect 8-9533

” M O V I N G
J. NAUJOKAITIS

Ilgų metų patyrimas 
ir apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, I1L

TAISAU
TV — RAD1O IR ELEKTRONIKOS 

INSTRUMENTUS.

P. R U D E N A S
4448 South W<‘stern Avenue 

Telefonai; 847-4829 ir YA 7-103#

TAISOME
RADIJUS & TELEVIZIJAS 

Teisingai ir pigiai 
J & T RADIO-TV 

W. Ilth St. Cicero, III.
Tel. 863-4666

Po DMK susirinkimo, į DMK 
metraštį Anšlavs Eglitis įrašė:,

“I spend a most revvarding 
evening among the members of 
Dailiųjų menų klubas. The exis- 
tence of such a club is the best 
proof of the vigour and Vitali-! 
ty of Lithuanian spirit. It is

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 
Tel. FRontier 6-1882

5%
<>n Investinent bonus 

PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS, 
mokame 4Į4% <livl<lcn<lų kas pusmeti ir 
kiekvienus metus. 4 metams praėjus.

eurrent dlvidend
4U% DIVIDENDU MOKAM
Už 1 metų Investavimo tranus

dar Išmokame po H % už _
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 ARCHER AVENUE. CHICAGO 32. ILLINOIS
Valandos: Plrmad., antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r — 4:30 p, p. 

Trečiai! uždaryta: ketvlrtad. 9 v. r. — 8 v. v. 

FRANK’S T.V. & Radio, Ine.
3240 S. HALSTED STREET

Didelis pasirinkimas įvairiausių 
televizijos, radio, stereo aparatų. 
Pardavimas ir taisymas.

Savininkai J. Bendoraitig Ir P. En (Iželis
Telefonas: CA 5-7252

LIETUVIU PREKYBOS MAMAI

h!

DISTRICT SAVINOS dabar moka 4.5% už san
taupas. Mes teikiame pilniausių finansinį patar
navimą visuose taupymo ir nacių imskolų reika
luose. Skersai gatvės turime didelį kiemą, kuria
me mūsų kli.jentai gali veltui pasistatyti savo au
tomobilius. Mūsų turtas dabar viršija $26,000,000, 
o atsargų turime daugiau, negu $2,100,000.00. 
Dividendus nuolat mokame nuo 1897 metų.

ON INVESTMENT SAVINGS ACCOUNTS

Pirmad. ir ketvirt., nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 iki 6 v. v. į 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro. Sekmadieniais atdara 
nuo 12 iki 5 valandos.

D A V I »

F
ALBERT J. AUKERS 

PRESIDENT

CONGRESS
Republican — 3rd Congressional District

"Where people make the difference”

DISTRICT SAVINGS 
3430 SOUTH HALSTED • CHICAGO 8, ILL. 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, 9-4; 
Thursday, 9-8; Friday, 9-6;
Saturday, 9-1; VVednesday closed.



Pastabos ir nuomonės

Menas insinuacijų šešelyje
ANTANAS

Tiesą įmanoma išniekinti, 
bet neįmanoma nugalėti.

Visas krikščioniškasis pasau
lis asmeniškus ir tarpusavius 
santykius rikiuoja Dešimties 
Dievo Įsakymų dvasioje. Keistu 
supuolimu dr. Juozas Girnius 
ėmė ir pamiršo aštuntąjį įsa
kymą, kuris įsakmiai byloja: — 
Nekalbėk netiesos. Pamiršęs tą 
įsakymą, absoliučios “tiesos” 
pagrindan padėjo Miką Šileikį 
iš “Naujienų”, kurio rašinyje 
apie religinio meno parodą bu
vo pasakyta, kad “vieno kole
gos dail. V. Vizgirdą “įamžin
tas” Kristų bučiuojant”. Kurio 
kolegos?! — dr. J. Girniui vi
sai nesvarbu, kad ten to kole-

IiCKŠTELE

gos pavardės nebuvo. Jis ją 
pats susirado savo straipsnyje 
“Religinio meno parodą išnie
kinus” (Draugas 1964 m. kovo 
21 d.). Gi ta pavardė — “p. A. 
Rūkštelė”.

Prisipažinsiu, pirmą kartą 
savo gyvenime ir ilgame spau
dos darbo laikotarpyje pama
čiau, kaip klasiškai sumontuo
jamos “tiesos”, štai dr. J. Gir
niaus montažas: kai J. Pr. 
(kun. dr. J. Prunskis, — lai bus 
man atleista už šį atidengimą) 
kovo mėn. 10 d. Drauge parašė 
apie religinio meno parodą, kad 
ji “tikrai turtinga... tiek pa
traukli...”, tai dr. J. Girnius pa
siskubino suabejoti ir pridėjo 
— “Jei tai tiesa...”. O kai M. 

Šileikis atspausdino “pasaką” 
apie Judą, neminėdamas daili
ninko pavardės, dr. J. Girnius 
(iš už tūkstančio mylių nuo 
Chicagos) “tiesą” nulipdė to
kią, kokia jam naudinga. Gi iš 
to sekė visa “ditirambų” isto
rija.

Niekad neatsiliepčiau į šito
kį religinio meno parodos pri
statymą ir mano asmens “gar
sinimą”, jeigu jo straipsnyje 
nebūtų paliesti kiti garbingi 
asmenys, kaip parodos rengėja 
L. R. Katalikų Federacija, pa
rodos Garbės komitetas, paro
dos garbės nariai, parodos rė
mėjai, parodos rengimo komi
tetas, prelegentas, parodos ren
gimo direktorius ir parodos lan
kytojai.

Dr. J. Girnius, matyt, nesu
skubo pagalvoti, kad melo ir 
sugalvotų prielaidų tiesos pa
grindan niekas nededa. Jis gi, 
savu fabrikatu besiremdamas, 
visus apkaltino, visiems padarė 
sprendimus ir pats visus nutei

sė. Ir taip jo lūpose atsirado 
tariamas parodos rengėjų są
mokslas su p. A. Rūkštele, pas
tarojo sąžinės stokojimas ir 
moralės nuosmukis. Jis nesi
varžydamas paskelbė, kad “Ka
talikų Federacijos vadovybė ne
trukdama atitaisytų jos rengto- 
toje parodoje padarytą skriau
dą dail. V. Vizgirdai”. Miko Ši- 
leikio “pačios religijos negerbi
mu’’ pasiremdamas, dr. J. Gir
nius pridėjo nuo savęs — “tai 
yra ne tik pačios religijos ne
gerbimas, bet ir tiesiog jos iš
niekinimas”.

Lai bus man leista paklausti 
— ar prasimanymais “tiesos” 
fabrikavimas, iš jo padaryta 
“tiesa” pasiremiant pavienių ir 
organizuotų asmenų šmeižimas, 
o tuo pačiu ir moralų jiems 
skaitymas, save kataliku lai
kančiam žmogui, yra leistina? 
Kur dr. J. Girnius matė, kad 
iš įvairių pletkų, anekdotų, są
moningai ar nesąmoningai su
kurtų “istorijų” bei gandų bū-

,tų rašomi kaltinimai ir išneša
mi sprendimai? Kur dr. J. Gir
nius rado mano, kaip “Kristaus 
išdavimas” kūrinio autoriaus, 
pasirašytą ar bet kuriame ka
taloge atspausdintą paaiškini
mą, kad Judas yra dail. V. Viz
girda? Kur dr. J. Girnius buvo 
su Judo “atradimais’’ ir mora
lų skaitymais prieš penkerius 
su viršum metų, kai mano kū
rinių paroda buvo surengta 
Bostone — tame pat mieste, 
kur jis gyvena? Kodėl tada jis 
nedrįso Judo pamatyti? Kodėl 
nei jis nei V. Vizgirda nepasi
rodė spaudoje? Užtikrinu, jie 
abu buvo mano kūrinių paro
doje. Apie tai žino ir visas lie
tuviškasis Bostonas.

Man labai patinka, kad drau
gas draugą gina. Tik reikia ži
noti, kokį draugą gini, kada ir 
kur. Šiuo gi, insinuocijomis nu
spalvintu straipsniu J. Girnius 
bus tik save “teisybės rykšte” 
nuplakęs.

Visai be reikalo dr. J. Gir

nius “parodos išniekinimo” 
straipsnyje prisimena jo paties 
ir V. Vizgirdos surašytą “pasi
priešinimą nuosmukiui”, — būk 
aš užsigavęs dėl jo ir atkerši
jęs Vizgirdai. Jeigu aš būčiau 
turėjęs intenciją keršyti, tai ne 
Vizgirdai, o dr. Girniui, kaipo 
daugiau raštingam, būčiau ker
šijęs. Aš tada stebėjausi ir da
bar stebiuosi, kad nė vienam 
jų (rankiojant 60 parašų) ne
atsiliepė sąžinė ir iki šiolei jie 
nesijaučia nusižengę jokiam 
moralės dėsniui. O jie puikiai 
žino, kiek parašų gavo ne visai 
leistinu keliu. A. Rūkštelė jau 
tada galėjo sušukti, kad tai ne 
tik kultūrinis, bet ir moralinis 
nuosmukis. Kadangi moralę 
mokyti ne mano specialybė, tai 
aš pasitenkinau jį pavadinti ne
kultūringu ir neliteratūriniu 
raštu.
. Mano giliu įsitikinimu “šuo 
užkastas” kitur. Ar nebus čia 
p. A. Rūkštelė tik priedangai 
paimtas, kad “draugiškai” įkan

dus L. R. Katalikų Federacijai, 
nuvertinus jos didelio darbo pa
stangas ir sukėlus erzelį. Reli
ginės parodos darbas buvo pra
dėtas griauti pačioje užuomaz
goje. Dr. J. Girnius išėjo ap
vainikuoti nesėkmę, — nesėkmę 
griovimo, kuris pasirodė gan 
organizuotas. Argi nuostabu, 
kad ir Kazys Bradūnas tokioje 
milžiniškoje parodoje “nieko 
gero’’ nerado. Jis “nepastebėjo” 
net didžiausio paveikslo parodo
je “Mozė” — daužąs Dešimts 
Dievo Įsakymų, — suprantama, 
nepatogu rodyti mus pačius, 
kartojančius tų įsakymų dau
žymą...

Iš viso to, ką dr. J. Girnius 
prirašė, apsprendė ir nuteisė, 
norisi pasakyti labai trumpai: 
nereikia ieškoti kreivų veidro
džių kitus sukreivinti. Geriau 
save prieš juos pastatyti ir vie
nam pačiam pasijuokti.

O Velykinės — Prisikėlimo 
nuotaikos vedinas jam, kaip

(Nukelta į 6 psl.)

CHICAGO SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
Atsargiai ir pavyzdingai tvarkosi jau 40-ti metai. Nuo 1924 metu Chicago Savings laikosi sveikos investavimo politikos. 

Per 40 savo veiklos metų ji niekad nesustojo mokėjusi dividendus savo taupyfojams. Šios bendrovės vadovybė 
ir šiandien tęsia tą pačią atsargią bet protingą santaupų administravimo politiką.

Dabar laikas pirkti arba statyti gyvenamus namus, 
kol kainos vėl nepradėjo kilti. Per paskutinius porą mėty 
kainos žymiai sumažėjo, bet šis sumažėjimas yra tiktai 
laikinas. Žinovai tvirtina, kad ateinančiais metais kainos 
ir vėl pakils. Jos gali būti dar aukštesnės, negu buvo prieš 
porą meti;. Chicagos Savings bendrovė gali padėti Jums 
įsigyti naują, gerą ir puiky namą. Viršuje esančiame pa
veiksle matomą namą galite pirkti jau pastatytą arba pa
našą namą galite užsakyti pagal savo planus ir nurody
mus.

Paveiksle matome taupytojus darbo dienomis atvykusius į 
Chicago Savings įstaigą. Toki vaizdai įstaigoj matosi kas
dieną. Žmonės čia ateina įvairiausiais reikalais. Be paprasto 
taupymo Chicagos Savings bendrovė teikia taupytojams 
įvairiausius patarnavimus. Pas mus galima depozituoti 
gautus čekius, apmokėti būtiniausias sąskaitas, įsigyti 
pašto ženklų, taupyti vaiky mokslinimui, senatvei, Kalė
doms, vakacijoms ir kitiems tikslams. Tūkstančiai nau
dojasi šiais patarnavimais Kodėl nepabandot jais pasi
naudoti ir jūs.

CHICAGO SAVINGS & LOAN 
BENDROVE, 43 milijonų dole

rių finansinė įstaiga, namus 
perkantiems ar statantiems 
žmonėms yra pilnai pasiruošu
si duoti morgičiy priemamiau- 

siomis sąlygomis, lengvais mė
nesiniais išmokėjimais. Susido
mėjusius kviečiame atvykti | 
Amerikos Lietuvių sostinės cen
trą — Marąuette Parko apylin
kę į CHICAGO SAVINGS & 
LOAN BENDROVĘ ir susitar
ti dėl paskolos.

Chicago Savings bendrovės kasdieninis vaizdas darbo metu

HANDY HOURS
Monday.......... 12:00 P.M.-8:00 P.M.
Tuesday .......... 9:00 A.M.-4:00 P.M.
VVednesday .. Closed Ali Day 
Thursday .... 9:00 A.M.-8:00 P.M.
Friday ............ 9:00 A.M.-8:00 P.M.
Saturday .... 9:00 A.M.-12:00 P.M.

Marquelte Park—Amerikos Lietuviu Sostinėje
6245 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO 36, ILLINOIS GRovehill 6-7575

Chicago Savings & Loan Association žymesniųjų krašto finan
sinių įstaigų tarpe yra viena stipriausioji, saugiai ir pavyzdin
gai tvarkanti savo įstaigos reikalus. Mes nesiveržiame tapti 
pačia didžiausia įstaiga, bet dedame pastangas visuomet teikti 
geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir skolinimo nariams, 
ir siekiame visada būti stiprūs finansiškai. Chicago SavingB

bendrovė per visus 39 savo gyvavimo metus visuomet yra 
išmokėjusi savo taupytojams pilną taupomą sumą ir niekad 
nėra mokėjusi mažesnius, kaip 3% dividendus, tuo tarpu 
kai daugelis finansinių įstaigų, yra mokėjusios tik 2% divi
dendus arba net mažesnius.

Štai nariams teikiamas mūsų pilnas patarnavimas:

• College Bonu* Bovbtgt
• Home Mortgage Loona
• Homo Improvamont loana
• Chrlttmoa Club
• Inturtd Fomlly So vinge
• Nota r y Publlc Servlce
• Ali typei of Inturanc*
• Froo commynity roomi for your argo aliotai 

meetlngi
• Ca»h checki and pay all family billi wifh our 

•pačiai m o ne y order chocks. No įervko aharga 
to mamberi

• U. S. Pottol Stamp Machlne Servlcg
• Sali and radeem U. S. Bonda *
• Two lorge free parking lota
• Drive-ln Window
• Save-by-Mall Kita
• Traveleri Checki
• Sofa Depoiit Boxe»
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FILMŲ ĮVAIRUMAI

Valstybes ir Bažnyčios 
kova

“Becket” yra filmas, įdomus 
dviem atžvilgiais: kova^ tarp 
pareigos Dievui ir pareigos — 
meilės žmogui; Richard Burton 
ir Peter O’Toole, dviejų iškilių 
anglų aktorių, vaidyba.

Thomas Becket 12-tame 
šimtmety buvo Anglijos (Can- 
terbury) arkivyskupas, mišpa
rų metu bažnyčioje nužudytas, 
vėliau paskelbtas šventuoju. Jo 
gyvenime didžiausią vaidmenį 
suvaidino draugas ir priešas — 
karalius Henrikas Antrasis, ku
rį Backet jaunystėje už viską 
labiau mylėjo, o paskui, dėl 
Dievo meilės, pireš jį kovojo, 
kol buvo dvariškių klastingai 
nužudytas. Tai istoriniai met
menys, pagal kuriuos buvo pa
rašyta nemaža literatūrinių vei
kalų, tarp jų ir Jean Anouilh 
drama. Pasinaudodami šia dra
ma, Paramount filmų studija 
pagamino spalvotą filmą, vaiz
dus, vaidybą ir fotografijas 
užfiksuodami Anglijoje. Viduri
nių amžių Anglijos ir Prancū
zijos dvarų gyvenimas, papro
čiai ir ypač Katalikų Bažnyčios 
apeigos atvaizduota gana įtiki
mai, su tikrai išstudijuotomis 
detalėmis. Nors filme neišveng
ta erotinių trivialumų ir tokių 
vaizdų pariebinimų, bet visu
moje bažnyčios tarno — arki
vyskupo ir Anglijos karaliaus 
— Henriko Antrojo tarpusavė 
ir drauge bažnyčios - valstybės 
drama perduota visu rimtumu 
bei vaizdumu. Filmo įtampa 
patraukia žiūrovą, ir minčių gi
lumas, bei anų laikų vaizdų tik
rumas išlaiko įdomiame pergy
venime, tarytum tikrai būtum 
nusikėlęs į Angliją viduram
žiuose. Becket charakterio pa
prastumas, jo gyvas humoras, 
jo vėliau nuoširdus atsidavimas 
Dievo tarnybai ir valiai gali 
būti filme nesunkiai supranta
mi ir jaunesnio amžiaus žiūro
vams (žinoma, tik ne mažiems 
vaikams).

Peter O’Toole, jaunas anglų 
aktorius, tikrai pagarsėjęs tik 
pernai “Lavvrence of Arabia”

Minas insinuacijų 
šešėlyje

(Atkelta iš 5 psl.) 
vienam organizuotos visuome
nės vadų, linkiu didžiausios 
sėkmės. Geri darbai, o ypač ge
ri pavyzdžiai, visus patraukia. 
Beprasminga ir neaiški kova 
nevisada atneša laimėjimus...

Redakcijos pastaba. Vengda
mas liesti esmines lietuvių reli
ginio meno parodos problemas, 
dėl kurių Drauge ir buvo pasi
sakyta, Antanas Rūkštelė sa
vu raštu bando mūsų visuome
nės dėmesį nusukti ta krypti
mi- lyg parodos kritika, anot 
jo, norėta įkąsti L. R. Katali
kų Federacijai. Pasisakymus 
parodos tema A. Rūkštelė nori 
pristatyti kaip L. R. Katalikų 
Federacijos didelio darbo pa
stangų nuvertinimą. Tačiau 
Drauge niekur nebuvo sveria
mas darbo ar pastangų didu
mas bei mažumas, o tik tų pa
stangų vaisiaus — pačios pa
rodos rezultatas, suabejojant 
parodos ruošos metodų tikslin
gumu.

A. Rūkštelės tvirtinimas, kad 
Kazys Bradūnas tokioje milži
niškoje parodoje nieko gero ne
rado, laikytinas taipgi laužtu 
iš piršto. Iš 29 parodos dailinin
kų recenzentas kaip tik išskyrė 
9 dailininkų prasmingą indėlį 
ir sielojosi tik per didele pro
porcija vidutiniškumo bei pras
tumo naudai, kai net 25 ryškių 
religinės temos mūsų dailininkų 
parodoje pasigesta. Recenzijos 
pagrindinis akcentas ir buvo 
šių dailininkų parodoje nedaly
vavimo faktas. Praėjimas pro 
jį yra tik noras skaitytojo dė
mesį vėl nukreipti į šalutinius 
dalykus.

filmo pagrindiniame vaidmeny, 
čia puikiai suvaidina karaliaus 
vaidmenį. Ir šį kartą “puikiai” 
nėra tik dažnas sušukimas bet 
kuriam geresniam aktoriui, šis 
filmas būtų įdomu žiūrėti, vien 
kreipiant dėmesį į Peter O’To
ole ir Richard Burton — arki
vyskupo — vaidmenis. Abu jie 
pradžioje — padykę jaunuoliai, 
rišami tų pačių smaguriavimų 
jaunyste. Becket yra ištikimas 
karaliaus tarnas ir draugas; 
karalius jį pamilsta giliai ir 
jausmingai, atrodo, nebesveikai.

Karalius — silpnas, bevalis, 
perdėtai jausmingas, egoistas; 
valstybė ir šeima jam tik nuo
taiką gadina; jam terūpi savi 
asmeniniai malonumai. Visa tai 
atspindi Peter O’Toole veido 
išraiška, judesiai ir balso to
nai. Bet šis žmogus turi savy 
ir kažkokios stiprybės. Atrodo 
jis ištižęs tik todėl, kad nenori 
būti stiprus; jei norėtų, — ga
lėtų. Sąmoningai nenori, — — 
kaip silpnavalis. Jis pakanka
mai gudrus suprasti vis dau
giau iškylančius bažnyčios tar
nų juo nepasitenkinimus; pa
kankamai gudrus suprasti sa
vo šeimos ir dvariškių, net sa
vo paties, kvailumus ir silpny
bes; bet jis nenori protauti ir 
gilintis, nes jo pamiltasis Be
cket yra gudriausias pasauly 
ir už jį galvoja. Šį vaidmenį 
lengvai galėjo kitas aktorius 
sušaržuoti. Peter O’Toole gi iš
vedė karaliaus spalvingą cha
rakterį, su visais jo įvairavi- 
mais, iki galo, parodydamas 
žmogaus gilumą ir kančią kad 
ir paviršutiniu atrodančiame 
karaliuje. Šiam aktoriui, atro
do, nėra svarbių ir ne taip svar
bių vaidybos momentų. Jam 
vaidyba yra įkvėpimas ir visu
ma.

Richard Burton pradžioje bu
vo stelbiamas gyvo karaliaus 
charakterio, bet vėliau, kai Be
cket netikėtai karaliaus paski
riamas arkivyskupu, kad būtų 
jo pusėje kovoje su Bažnyčia, 
ir kai anas, pajutęs savy Die
vo meilę virš visko, atsisuka 
prieš valstybės ir karaliaus ne
teisybes, Richard Burton paro
do arkivyskupą, kaip paprastą 
žmogų, tiesų ir nusižeminusį, 
bet esmėje gilų filosofą ir stip
rų kovotoją už principus. Ri- 
chard Burton, daugiau žinomas 
tarp romantika besidomtinčių, 
šiame filme pasirodo ypač geru 
aktorium.

Kiti išsiskirią aktoriai čia 
yra: John Gielgud, Gino Cervi, 
Martita Hunt, Pamela Brown.

0, kad būčiau žuvim!
“The Incredihle Mr. Limpet” 

yra linksma ir maloni žiūrėti 
komedija jauniems ir seniems. 
Tai Warner Brothers pusiau 
vaidybinis, pusiau kartūninis 
(pieštas) filmas, vaizduojąs 
žmogų — kvailelį svajotoją ir

Richard Burton — arkivyskupas Becket užpultas piktų dvariškių baž
nyčioje mišparų metu, kur jis buvo mirtinai užbadytas kardais.

drauge ambicingą patriotą, ku
ris niekaip nesugebėjo patekti 
į jūrininkus, pavirtęs žuvim, 
išgelbėjo savųjų laivyną karo 
veiksmuose ir padėjo savo ša
liai laimėti. Fantazija kaitalio
jama su realybe gana taikliai 
ir skoningai. Mr. Limpet, žmo
nos stumdomas ir traukomas 
vargšelis, vykusiai pavaizduo
jamas iki šiol antraeilio akto
riaus Don Knotts, kuris labai 
tinkamas žmogaus — žuvies iš
vaizdai ir charakteriui, šiame 
spalvotame filme yra ir dau
giau juokingų veikėjų, kuriuos 
suvaidina Carole Cook, Jack 
VVeston, Andrek Duggan ir ki
ti. Kas nori pailsėti besijuok
damas, verta šiam filmui su
gaišti pusantros valandos lai
ko. Alė Rūta

Dvigubas dvynukės 
gyvenimas

Bette Davis savo naujausia
me filme “Dead Ringer” vaidi
na dvynukių seserų dvigubą ro
lę. Viena jų — vargšė ir plačia- 
širdė, kita — kieta egoistė, .dei
mantais apsikarsčiusi gyvena 
rūmuose tame pačiame mieste.

Melodrama prasideda su tur
tingosios vyro laidotuvėmis, ku
riose seserys susitinka pirmą 
kartą po daugelio metų. Pasiro
do, kad geroji mylėjo jį, o blo
goji paveržė: Dabar gi geroji 
sumano atsikeršyti blogajai, ta
čiau, nusikaltimui įvykus, teisin
gumas ruošia jai nenumatytą, 
bet neišvengiamą likimą, ne už 
tai, ką ji padarė, o už tai, kas 
jos sesers buvo padaryta.

Intriga nėra perdaug origina
li, nei išrišimas ypatingai jau 
meniškas. Vienos Bette Davis 
vaidyba ir asmenybė dominuoja 
filme ir sulaiko jį nuo supliuški- 
mo. Tačiau, nors Bette yra toji 
pati garsioji aktorė Bette Da
vis, ne sykį laimėjusi Akademi
jos premiją, vis dėlto šį sykį 
ji žiūrovą nuvilia. Jau visai ne
minint jos išorės: ji tikriausiai 
nieko nemėgino, kaip kitos ar
tistės, savo išvaizdai gelbėti, 
taip pat ji čia visiškai nustojo 
geros figūros. Tačiau ir vaidy
boje su savo įprastu manieriz
mu ji neparodė tinkamo kont
rasto tarp dviejų seserų. Abi at

rodo beveik tokios pačios —- 
blogos ir šaltos.

Nelabai vietoje jautėsi Peter 
Lavvford, našlės meilužio rolė
je. Rimtasis aktorius Kari Mal- 
den, policijos seržantas, pami
lęs gerąją seserį, bet maskarado 
lengvai suvedžiotas, gyvenimiš
kas savo rolėje.

Paul Henreid, gabus aktorius, 
pavirtęs režisieriumi, surežisavo 
kai kuriuos savo kitus filmus 
geriau, nei šitą.

Tarptautinis kūdikis
Reklamų sužavėti, daugelis 

skubės pamatyi komediją “A 
Globai Affair” jau vien dėl to, 
kad jame svarbiausią rolę vai
dina Bob Hope. Tai universalus 
aktorius, kuriuo žavisi pasaulis 
ne vien kaip geru komiku, bet 
ir jo humaniškumu.

Tačiau filmo turinys yra skys-

čiausios rūšies. Frank Larrimo- 
re (Bob Hope), viengungis, yra 
Jungtinių Tautų tarnautojas. 
Kai Jungtinių Tautų rūmuose 
randama pamestinukė, tai ati
duoda jam prižiūrėti, kol suras 
jai tinkamus namus. Kiekvienas 
kraštas nori kūdikį įsisūnyti. 
Kol Hope vaidina tėvo rolę, jis 
yra apsuptas gražuolių delega
čių iš viso pasaulio kraštų, ne
išskiriant Rusijos (Sonia — Li- 
lo Pulver), Prancūzijos (Lizette 
— Michele Mercier), Japonijos 
(Fumiko — Miiko Taka) ir Is
panijos (Dolcres — Yvonne de 
Carlo).

Įdomiausi momentai yra su 
ruse, kuriai, anot jos, gal dėlto 
gresia sušaudymas, bet atsisa
ko kūdikio, Hope įtikinta, kad 
namai ir tėvai duoda daugiau 
vaikui, nei valstybė ir našlaity- 
nas. \

Mažesnėje rolėje (Duval) pa
sirodo Jacųues Bergerac. Vieną 
geriausių scenų sukūrė Mickey 
Shaughnessy — apstulbusio 
New Yorko policininko rolėje.

Bobe Hope natūralus ir savas, 
tik čia jam trūksta įprasto ko
miškumo.

Nespalvoto filmo premjera 
įvyko kaimyniniuose teatruose. 
Suaugusiems. St. Semėnienė
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paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys. 
Pritaikau 26-tą stotį,

J. MIGLINAS
2549 W. 69th St. II a. PR 6-1068 
llllllllllllllllllllllll*'llil|iilllllllllllllllllli'

ST. ANNE’S GIFT SHOP
• ROŽANČIAI • KNYGOS • PAVEIKSLAI
• PRAGOS KŪDIKĖLIO JĖZAUS STATULOS 
IR RŪBELIAI
• Reikmenys ligoniui priimant sakramen

tus namuose
2557 WEST 63RD ST., CHICAGO, 

ILLINOIS 60629, TEL 471-0163

VANDER WAGEN
ANGLYS

SINCLAIR ALYVA
3605 West 63rd St.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

Rankomis išpjaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai.
2400 S. Oakiey Avė., Chicago 

VIrginia 7-7258-59

J

MARŲUETTE PROTO 
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

UNIVERSAL SHOE STORE
(Liet, batų krautuvė) YA 7-0525 

(Virš 40 metų Bridgeporte) 
Vėliausio stiliaus batai visai šeimai

3335 So. Halsted Street
Chicago, Illinois

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

rr

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.

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

POrtsmouth 7-8020

NAUJAUSIOS MADOS PLAUKŲ 
ŠUKUOSENA, išpildoma prityru
siu šukuotoju Vlado Andrijausko 
priežiūroje.

Artistic Beauty Saloti 
2711 West 7 Ist Street 
Telef. HEmlock 6-1098

Čia pat galėsite pirkti aukštos rūšies 
kosmetikos priemones.

Vai. 9 Iki 6 v. vak., kitu laiku susitarus.

VYRIŠKI RŪBAI
SIUVAMI PAGAL JŪSŲ FIGŪRĄ, IŠMIERAS, 

PASIRINKTĄ MEDŽIAGĄ IR STILIŲ
• KOSTIUMAI • PAUTAI
• FORMALŪS KŪRAI • UNIFORMOS
Darbas atliekamas geriausiose Amerikoje 
"SIMPSON" Companijos siuvyklose.

Didelis pasirinkimas — vietinių Ir užsieninių 
medžiagų.

NAUJAUSI MADŲ ŽURNALAI ■ R. M I 1

)N CLOTHES

JONAS H. AKŠYS
664S S. W1NCBESTER AVĖ. CHICAGO 36, ILL, TEL. 92AA119

šeštadieniais Ir sekmadieniais nuo 9 vai. ryto.

Kainos: Paltai nuo $80 Iki... Kostiumai nuo $85 iki...

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS. 
Stabdžių įdėjimas ir sutvarkymas. 

(COMPLETE BRAKE SERVICE) 
KAROSERIJOS TAISYMAS, LYGINIMAS IR DAŽYMAS 

(BODY & FENDER W0RK)
Taip pat tepimas, dalių keitimas ir kiti smulkūs 

mechaniški pataisymai.
Nauja dirbtuvė su moderniškiausiais įrengimais 
Naudokitės mūsų žemomis kainomis, garantuotu ir sąži

ningu darbu.

ČESAS AUTO REBUILDERS
2423 West 59th Street Chicago 29, Illinois

GRovehlll 6-7777

Mūsų erdviose patalpose 

turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek

trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 

kitų namams reikmenų.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

ANO LOAN ASSOCIATION 
B. R. PIETKIEWICZ, PrM.

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

sąskaitas

Naujas aukštas dividendas
mokamas už Investavimo

PALANGA RESTAURANT
6918 So. Western Avė. — GR 6-9758

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

PRIMENAME, KAD ŠIAIS METAIS VELYKOS YRA LABAI 
ANKSTI, TODĖL DAROME

Velykinį Išpardavimą 
kad galėtumėt dar suspėti pasiųsti dovanas savo artimiesiems 

Pirksite nebrangiai ir dar gausite švenčiu dovaną.
Stein Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno

nių, šilko, nylons, taffetą, aksomo, angliškų medžiagų paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Si
birą už žemas kainas! Gavom spec. medžiagų paltams kaip vy
rų, taip ir moterų: veliūro, činčilos, “needlepoint” ir kitų.

STEIN TEXTILE CO.

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

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

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 po pietų

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu

i

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

VAI AMnnC> PIRM. Ir KETV...........................  » V. r. iki 8 D. p
VHLHI1UUO, ANTRAD. ir PENKT.............. ..... » v. r. iki 6 v. p

BESTAI). • v. r iki 1S v. d. Trešlad. uždaryta

616 West Roosevelt Road, Chicago 7, III.
TELEFONAS — HARRISON 7-8787

Jefferson St., Chernin’s aikštėje.
Atdara kasdien įskaitant ir sekmad. nuo 9:15 r. iki 5:30 vak. 

Pirmadieniais uždaryta.
Nemokama vieta mašinoms už kampo ) šiat. r

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY 

AMERICAN BONDING COMPANY
AMERICCAN INDEMNITY COMPANY 

DUBUQUE KIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN'S FUND INSURANCE COMPANY

FIREMAN'S INDEMNITY COMPANY 
1NDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 

MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO 
PACIFIC NATIONAI, FIRE INSURANCE CO. 

PEARL ASSURANCE COMPANY
RELIANCE INSURANCE COMPANY 

UNIVERSAL INSURANCE COMPANY 
VVESTERN FIRE INSURANCE CO. 

WESTERN CASUALTY * SURETY CO.
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwriter$

O'MALLEY and MtKAY, Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206



S. Marija Mercedes, SSC Šv. Kazimieras

NAUJI LEIDINIAI
• AIDAI, 1964 m., kovo mėn. 

Nr. 3. Sąsiuvinis skirtas Done
laičio 250 metų gimimo jubilie
jui. Tai pirmEtš, su diena neiš
nykstantis indėlis j šių metų 
donelaitinę temą. “Aidai” pana
šiai pasielgė ir anais maironi
niais metais, o Maironiui skir
to numerio medžiagą vėliau dar 
išleido atskiru, knyginio forma
to leidiniu, net atskirų straips
nių taipgi knyginio formato at
spaudus.

Donelaičiui skirtus “Aidus” 
atskleidžia gražiai parašytas ir 
iškilmingai įvadinis A. R. 
straipsnis. Tik vargu ar auto
riui reikėjo tokioj vietoj ir to
kia proga bakstelėti, A. R. žo
džiais tariant, "šių dienų to ar 
kito autoriaus abetrakčiai, išsi
kvėpusiai ir netekusiai ryšio su 
buities šaknimis literatūrai, 
nors ir besidangstančiai skam
biu egzistencijos ar kitais var
dais. Tokiai literatūrai pritroš1- 
kus savo išgalvotame šiltadar
žyje, Kristijonas Donelaitis 
dvelkia kaip tie jo drungni orai, 
kurie gaivindami glosto”. Lai
kydami ko nors vertu tik tai, 
kas man prie širdies, vargu ar 
vienas su kitu susikalbėtume. 
Argi jau mes prltrūktume vie
tos reikštis ir šiokiems ir ano
kiems. Prisirišus tik prie savo 
įprasto kelio, nebūtina kitų ei
namus kelius vadinti tik šilta
daržiais, nes tie kiti gali atšauti 
tuo pačiu "šiltadaržiu”, o tada 
jau daina be galo. Pagaliau ir 
A. R. čia geru žodžiu minimas 
realizmas negi jau turi būti tik 
kėdės, stalo, namo, medžio ir 
tik kasdieninės apyvokos realiz
mas. Negi jau reikėtų nu
braukti visą tą moderniųjų lai
kų literatūros, dailės ir muzi
kos polėkį, besiveržiantį į pa
čią didžiąją, sakytume, kosmi
nę realybę, kurioje mūsų ap
linkos ir mūsų pačių pasidarytų 
objektų ir nebėra.

Šalia to reikia ypač iškelti 
A. R. raginimą atsidėti rim
toms Donelaičio kūrybos studi
joms: “Naujiems tyrinėjimams 
dirva plati visur. Paimkime tik 
vieną pavyzdį. Kokia puiki te
ma lyginamosios literatūros 
specialistams Donelaičio “Me
tų” sulyginimas su kitų rašy
tojų dailininkų, muzikų Metais 
— nuo Hesiodo dienų ligi Tol
minkiemio poeto. Yra atviras 
kelias į Donelaičio tarmės stu
dijas, į jo hegzamentro kilmę 
ir išauginimą, į jo meno este
tines savybes, j jo kaip kompo
zitoriaus aplinkybes”. Tačiau 
truputį lyg ir gaila, kad šia 
kryptimi ryškiau nepasišauta 
bent vienu kitu šio ypatingojo 
“Aidų” numerio straipsniu. Ne
pasakytume, kad sutelkta žur- 
nalan medžiaga nėra įdomi. Tik 
ji vis savu turiniu jau kažkur 
lig šiol girdėta, maža naujo ir 

maža studijinio iškelianti. Ta
čiau žinant šiam darbui tinka
mų žmonių nūdienos sąlygose 
apsikrovimą kitomis naštomis, 
vargu ar galima ko kito laukti. 
“Aidų” leidėjai ir redakcija ir 
taip tikrai pagirtina už tai, 
kas šiuo numeriu palikta Done
laičio metų atminimui.

• Jurgis Lebedys, MIKALO
JUS DAUKŠA (monografija), 
423 psl., Vilnius 1963. Palygin
ti objektyviai parašyta, įdomi 
ir naudinga knyga. Apie ją re
cenzentas J. Jurginis (Litera
tūros ir Meno nr. 12) rašo: 
“Monografija apie Mikalojų 
Daukšą yra ilgo ir kruopštaus 
mokslo tiriamojo darbo vaisius. 
Joje dėstomi dalykai veda prie 
filosofinių apibendrinimų, be 
kurių mokslas nebūtų mokslas 
tikrąja to žodžio prasme. Dėl 
atskirų teiginių ar faktų inter
pretacijos gali būti ginčijamasi, 
tačiau savo dvasia ir pagrindi
nėmis koncepcijomis J. Lebe
džio knyga skatina žiūrėti į 
ateitį. Ji yra teigianti ir įtvir
tinanti. Pasitaiko knygų ir 
straipsnių, kuriuose praeitis 
vaizduojama be švyturių ir be 
progreso. Vulgariose neigimo 
pozicijose stovint, galima leng
vai atmesti M. Daukšos posti
lę, nes jos rašymo tikslas ir tu
rinys — religinio pobūdžio. Bet
gi šiandien niekam nebeateina 
į galvą skaityti ją, ieškant ko 
kito, o ne kalbinių ir literatūri
nių vertybių”.

Ir pabaigoje: “Kad matytu
me, kaip toli nužengėme į atei
tį, turime neleisti užgesti pra
eities žibintams. O tam, kad 
degtų žibintas, į jį reikia pripil
ti aliejaus. Čia ir slypi J. Le
bedžio monografijos apie M. 
Daukšą reikšmė lietuvių kultū
ros istorijai”.

Čia tik galima pastebėti vie
ną trūkumą, kad autorius, ci
tuodamas mūsų mokslininkus, 
gyvenančius Vakaruose, nuro
do pavardes ir veikalus Pr. 
Skardžiaus, Vaclovo Biržiškos, 
bet, Zenono Ivinskio straips
nius naudodamas, autoriaus ne
mini, nurodo tik Commentatio- 
nes Balticae.

Pernai pasirodžiusios Kalbo
tyros VII ir VIII knygose visi 
straipsniai, išskyrus vieną, pa
rašyti tik rusiškai.

• THE MARIAN naujas ba
landžio mėnesio numeris išėjo 
jo perreformuotas ir turinin
gas. Sutelkta visa eilė naujų 
bendradarbių, daugiausia pa
sauliečių lietuvių, aukštų kvali
fikacijų žmonii}. Dr. Z. Danile
vičius, medicinos žurnalo re
daktorius, rašo apie sąžinės 
konfliktų įtaką į sveikatą; prof. 
R. Sealey dėsto apie religinę 
padėtį Anglijoje, Urugvajaus

• Dailininkas Povilas Puzi- • Mieželaitis vėl nusirašė.
nas laimėjo dvi premijas. Dai-1 Lietuvoje pasirodžius naujam 
lininkas Povilas Puzinas, gyv.
301 West 57th St., New York,.
N. Y., 10019, 1964 m. vasario
20 d. laimėjo THE ANDREVV 
CARNEGIE premiją 500 dol. 
už paveikslą "Prieplauka”. Tas 
pats paveikslas Henry Ward 
Ranger Fondo buvo nupirktas 
už 2,000 dol. Amerikos meno 
muziejų kolekcijai.

1963 m. lapkričio
P. Puzinas laimėjo 
LIED ARTISTS OF

24 d. dail. 
THE AL- 
AMERICA

GOLDEN ANNIVERARY pre
miją 300 dol. Paroda vyko Na- 
tional Acądemy of Design Qa- 
lerijoje (1083 Fifth Avė., New 
Yorke).

• Elenos Kepalaitės skulptū 
ros kūrinių paroda atidaryta 
kovo 30 Brooklyno muziejaus 
meno galerijoje New Yorke. 
Paroda tęsis iki balandžio 24 
d. Oficialus atidarymas bus ba
landžio 5 d., sekmadienį, nuo 2 
iki 5 v.,popiet. Parodoje yra iš- 
statyba 17 bronzos kūrinių. 
Platesnis parodos vertinimas 
Kultūriniame Drauge bus kitą 
šeštadienį.

garbės kons. F. Stungevičius 
pasakoja, ką religija reiškia jo 
gyvenime; kompozitorius dr. L. 
Šimutis rašo apie bažnytinę 
muziką; teisėjas A. Wells — 
apie nepilnamečių nusikaltimus 
ir kaip jaunimą nuo to apsau
goti; misionierius kun. L. Vė- 
želis pasakoja apie Korėjos ka
talikus; kun. A. Gražulis dėsto 
apie dvasinio pašaukimo ženk
lus. Duodama ir religinės belet
ristikos — A. Barono novelė 
apie Kristaus išdavimą. Pabai
goje — religinių žinių santrau
ka. žurnalas gausiai iliustruo
tas. Dabar jo redakciją sudaro: 
kun. V. Bagdanavičius, MIC, 
kun. dr. J. Vaškas, MIC, kun. 
A. Naudžiūnas, MIC, ir redak
cijos reikalų vedėjas kun. dr. 
J. Prunskis.

lAiDomn ELECTROniCS
c-mrairjt ithTt.i n

3321SH.I...J Si-CLimn,-

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna audrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii

A. ABALL ROOFING
(kurta prieš 50 metų

STOGŲ DENGIMAS IR RINOS
Meg taigom, datom rtnas, nuteka

muosius vamzdžius ir lštepam smala 
vidų Ilgesniam naudojimui; naujos 
rinos įtaisomos iš nerūdijančio me
talo, kurio nereikia dažyti. Plokščių 
Ir Iškeltų stogi? taisymas, perdažy- 
mas, smalinimas ar naujai uždengi
mas. Kaminai Ir "smokestack" per
taisomi—‘’tuckpointed" Mes atliekam 
lauko dažymo, mūro užtaisymo— 
tuckpointing ir cemento darbus.

Skambinkite LA 1-(1OJ7 —RO 2-8778 
iiiiiiiiiiuiiniimiiiniiuiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii

Pilnai apsldraudę. Darbas garan
tuotas. Nemokamas įkainavimas. Ati
darą visų laika.

WESTERN AUTO SERVICE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PAGRINDINIS IR SMULKŪS 
AUTOMOBILIŲ PATAISYMAI 

4818 S. Wrstem, Chicago 9, III. 
Sav. ST. SfiERBA IiA 3-1720

Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ 

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITMINAS, Prez. 

3039 S. Halsted St., VI 2-1272 
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai 
Raštini atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto Iki 6 vai. vakaro ir šeštadie

niais tkl 8 vai. p. p.

poeto E. Mieželaičio rinkiniui 
“Atogrąžos panorama”, ją ver
tindamas “Tiesoje” (nr. 63, ko
vo 15) V. Kubilius pažymėjo, 
kad Mieželaitis esąs nekritiškas, 
norįs sekti VVhitmanu, bet ne
turįs šio “vidinio intensyvumo”, 
menkai atrinkęs savo kūrinius. 
Pagal Kubilių nesavikritiška 
poezijos kūrinių atranka "da
rosi gana simptomatingu mūsų 
šiandieninio poezijos gyvenimo 
negalavimu”.
. • Priekaištas kraštotyrinin
kams. Rašydamas apie krašto
tyros muziejus Lietuvoje J. 
Kasperavičius (“Literatūra ir 
Menas” nr. 9) nusiskundžia, 
kad menotyrininkus - specialis
tus kraštotyros muziejuose su
skaičiuosi ant vienos rankos 
pirštų, o kiti “tik šiek tiek su
sipažinę su literatūra, daile, me
no istorija žmonės”. Esą jie ga
na paviršutiniškai žino “mark
sistinės estetikos principus”. 
Autorius teigia, kad muziejuo
se dar labai mažai padaryta es
tetinio auklėjimo srityje. Ka

MIDLAND

Petkus tffrg
IEVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME 11 1U.Z
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 71 st St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero, T0wnh?»! 2-2‘08-09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

4040 So. Archer Avė., 
Chicago 32, ILL.

August Saldūkas - 
President

CLiffside 4-4470

GKA1N ALCOHOL 190 I’roof U.

CINZANO VERMOUTH, Dry or Sweet Fifth $ -j .39

CRUZAN IMPORTED LITE or GOLD
ĮVEST INDI ES RUM Fifth $2-98

IMPORTED POLISU KRUPMK, WISNIOWKA
or ZUBROVKA LIQUEURS Fifth $4..79

BANDOR 1MPORTED Cherry, Blackberry, 
Raspberry, Stravvberry or Elderberry
VVIne Fifth $-fl,79

Q|/| SELFO IV Ii VSERVICE

APRIL — BALANDŽIO 2, 3, 4 D. D.

STOCK 10 YR. OLD IMPORTED
V.S.O.P. BRANDY Full Quart $4..98

BARNETT IMPORTED THREE STAR
COGNAC Fifth $4_,98

Fi«h $4.89

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA

2443 WE8T 63rd STREET
Telef. PU 8-0833 PB 8-0834

Geriausios gėles dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTEI) STREET Tel. VArds 7-1Š11

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. L1TUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1188—1139

VASAITIS — BUTKUS
1440 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel OLympic 2-1003

Pasinaudokite Draugo „Classificd“ skyriumi.

dangi ir kraštotyros muziejai' 
Lietuvoje skiriami tarnauti ko- 
munizmui, nestebina tokie 
straipsnio autoriaus žodžiai: 
"Menininko ir muziejaus tiks
las bendras — išauklėti naują, 
taurų komunistinės visuomenės 
žmogų...”

• Trūksta drąsos. Ryšium 
su Vilniuje pastatyta K. Inčiū- 
ros pjese “Žemaitė” spektaklio 
vertintojai spaudoje rado kai 
kurių trūkumų, daugiau domė
josi B. Raubaitės sukurta Že
maite. Vaidinimą įvertinusi T. 
Rostovaitė (“Literatūra ir Me
nas, nr. 10) pažymėjo, kad “vis 
dėlto išeini iš teatro kažko dar 
nepasotintas: juk norėjai dar 
daugiau sužinoti apie mylimą 
rašytoją, ko nerasi jokiuose do
kumentuose...” Esą lietuviš
kiems dramaturgams trūksta 
drąsos.

DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. balandžio mėn. 4 d. 7

Jeigu mes geriau patyrinėsime 
gyvenimą tų žmonių, kurie buvo 
laimingi, tai pastebėsime, kad. jų 
pasisekimo šaknys glūdi jų anks
tyboje jaunystėje ir kad jie tik 
daug kovų laimėję, išėję iš ąetur- 
to ir visokių nemalonumų, pasie
kė dabartinį padėjimą. Mes tada

pamatysime, kad žmogus, kuris 
“turi laimę”, ne “laimės" laukia, 
bet pats pasitiki savimi, kad jis 
niekuomet nieko iš kito nelaukė; 
nelaukė, kad “laimė” patektų jam 
į rankas. .. •.

O. Swett Marden

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AVĖ,

ŽENKLAS FIKTYVIAM 
IŠRADĖJUI

Sovietų 'Sąjunga išleido 6 
kap. pašto ženklą su A. J. 
Možaiskio paveikslu — 1825— 
1890, “pirmo lėktuvo pasauly” 
konstruktoriaus. Reikėtų pri
durti, jog tas “pirmas pasauly 
lėktuvas” niekad nebuvo atsi
plėšęs nuo žemės.
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KELIAS Į PASISEKIMĄ
Buvo kažkada tokia knyga

■ apie kelią į pasisekimą. Rašė
■ pedagogai. Bet šiais laikais, 
į bent Amerikoje, vaikai pedago- 
Į gama j skūrą kerta, taigi anais 
; nemuštais pedagogais nėra ko

labai betikėti. Dabar viskas 
modernėja, taigi, ir tie keliai j 
pasisekimą gerokai pasikeitė, 
taip sakant, autostradomis vir
to. Va, neseniai Al. Nakas pa
rašė straipsnį, kad jaunimas 
vėlinosi, imdamas pavyzdį iš 
vyresniųjų. Žinoma, jaunimas 
dažnai ir visai neateina, bet 
mums čia svarbu paryškinti, 
kad vėlavimasis kaip tik ir yra 
vienas tų greitkelių į populia
rumą. Žmogus ateini į kokį nors 
parengimą punktualiai, ir nie
kas tavęs nemato. Sėdi, kaip 
avinas, kur susigūžęs ir lauki. 
O kad toks kvailas esi, tai tie 
visokie rengėjai dar už tai ta
ve ir nubaudžia: laukia tų, ku
rie ateis vėliau. Taigi, taip lau
ki, o tas, kuris vėliau ateina, 
žengia sau per visą salę, ir jį 
visi mato. Taip žingsniuoja sau 
lyg koks senatojjus į minėjimą.

Taip atrodo panegirikų nerašąs 
vertintojas

O jei nepavėluosi, kas tave ma
tys? Juo vėliau ateini, juo visi 
labiau į tave visi atkreipia dė
mesį. Jeigu tu ir neini į salės 
priekį, o palieki prie durų, vis 
tiek visi grįžtelia tavo pusėn, 
taip sakant, mielą akelę užme
ta į jūsų didenybę.

Žinoma, labai gerai daro tie 
visi organizatoriai, kurie lau
kia ir nepradeda savo parengi
mo. Tegu tie kvailiai, kurie dar 
nesugeba vėluotis, pasimoko. 
Reikia nenaudėlius bausti. To
dėl vienas padoriausių kelių, vi
sų toleruojamas ir vertinamas, 
yra pavėlavimo kelias. Ir kas 
juo nežengia, tas yra atsilikė
lis, matyt, savo gyvenimą tvar
kęs pagal tuos pedagogus, ku
riems vaikai į kailį nekirto.

Yra ir daugiau kelių į pasi
sekimą ir garsą. Va, kas nors 
iš šios žemės iškeliauja. Nema
lonu, bet neišvengiama, ir gy
vieji stengiasi mirusį apgailes
tauti. Užuojauta geras daiktas, 
bet kad būtų aiškiau, jog bu
vai ne tik su mirusiojo giminė
mis artimas pažįstamas, bet ir 
su kitais gyvaisiais, tai drau
gystei išryškinti reikia paskelb
ti bendrą užuojautą. Sudėjai po 
trisdešimt centų ir mirusįjį pa
gerbei, veilonio artimuosius pa
gerbei, velionio artimuosius pa
sirašiusiais išryškinai, na, ir 
pinigų sutaupei, žodžiu, pigus 
kelias į garsą ir pasisekimą.

Pasisekimo galima užsitar
nauti ir kitais būdais. Pvz., jei

gu bažnyčioj yra lietuviškos pa
maldos, kam tau į jas eiti, eik 
į angliškąsias, parodysi didesni 
savo šiame krašte prisitaiky
mo laipsnį, o taipogi parodysi, 
kad supranti angliškus pamoks
lus, o tai jau irgi eina į pasi
sekimo kapitalą.

Jeigu ragina knygas pirkti, 
tai gali ir nepaklausyti, nes, jei 
jau knyga, kaip laidojimo di
rektorius mecenatas J. Evans 
teigia, yra amžinas turtas, tai 
knygą galėsi įsigyti ir po ke
liasdešimt metų. O jei reikia 
ką nors paskaityti, tai gali nu
eiti pasiskolinti kur ir, žinoma, 
greit negrąžinti, tavęs kelis 
kartus prašo, paskui nuneši, 
tai taip ir išvystomas socialinis 
pabendravimas.

Kelių į pasisekimą dabar yra 
įvairių, jų galėtume nurodyti 
ir daugiau, tačiau pavasarėjant 
mokslo nereikia per daug. Kvie
čiame atkreipti dėmesį į naujų, 
muštų pedagogų, o ne kokių 
ten garbintų ir švelnių, nema
čiusių auklėtinių kietos rankos, 
patarimus. Galėtume jų ir dau
giau čia pridėstyti, bet gal už
teks, nes jau pavasarėja ir, 
anot A. Gustaičio, laikas įsigyti 
šaldytuvą;

Šaldytuvą palivotą,
Tartum spintą plačią, 
Kurs išsaugo šviežią protą 
Ir atšaldo pačią.

P. Pil.

Puiki elgesio atestacija 
mūsų menininkams

Malonu, kad recenzentai mū
sų menininkus vis dėlto laiko 
kultūringais žmonėmis. Tai ro
do kad ir šios ištraukos:

“Abu rečitalio menininkai 
scenoje laikėsi pasigėrėtinai” 
(Iz. M.). “Scenoje sol. L. šu
kytė laikosi visada labai kultū
ringai” (St. D.).

Tarptautinis žodynas
— Matrimonija tai yra tada, 

kada vyras praranda bakalau
ro laipsnį, o moteris įsigyja 
magistro.

— Ekonomija tai yra tada, 
kai vyras tiek pajėgia uždirbti, 
kiek žmona išleisti.

— Pažanga yra tada, kai 
mergaitė stengiasi greit augti, 
o batus nori pirkti vis mažes
nius.

— Momentas amžiaus persi
laužimo yra tada, kada prasi
deda siaurėti mintis ir platėti 
juosmuo.

Gub. Rockeffeleris, apie kurį Nau
jienose kovo 12 d. taip rašoma: 
“Gub. Rockeffeleriui turinčiam pi
nigų kaip mėšlo (o šios medžiagos 
rinkimuose reikia nemaža) atrodo 
pakenkė jo skyrybos.

Talka
— Kaip tu galėjai per tris 

dienas gerai Romą apžiūrėti?
— O, labai paprastai: mano 

žmona apžiūrėjo bažnyčias ir 
krautuves, mano duktė — mu
ziejus, o aš pats smukles ir res
toranus.

Teatre
— Biaurus veikals! Ge

riau aš būčiau grąžinęs bilietą 
ir pinigus atsiėmęs, — kalbėjo 
pusgarsiai vienas žiūrovas.

— Palauk kito veiksmo, kur 
viskas vyksta po trijų dešim
čių metų — galėsi ir procentų 
pareikalauti.

PAMIRŠIMO PAMIRŠIMAS

Vieną dieną nuėjau pas psi
chiatrą, sakau, kad praradau 
atmintį. Jis gi man išaiškino, 
kad aš turiu nustoti tuo rūpin
tis ir viską pamiršti.

Ši nuotrauka paimta iš komunis
tinės Tiesos. Be abejo čia de
monstruojamas tas naujas tary
binis žmogus, -apie kurį kompar
tija visą laiką kalba.

mažesnė 
du bro-

Sirvydui

SPAUDOS
— Vyt. Sirvydas pa

klydo tarp Biržiškų, 
kaip kadaise “Laisvoji 
Lietuva” tarp Griniaus 
ir Girniaus. V. Sirvydas 
Vienybėje rašo, kad 
Viktoras Biržiška buvo 
“Lietuvos universiteto 
lektorius ir profesorius, 
matematikos vfeikalų 
autorius, mūsų literatū
ros kruopštus bibliogra
fas”. Bet Sirvydo nelai
mė vis dėlto 
— jis sumaišė 
liūs.

Bet dėl to 
nereikia nusiminti, juk 
Amerikoje visai nesvar
bu intelektualumas, ką 
lietuviai suprato jau 
1949 m. ir Dievo Paukš
telis įsidėjo šią nuotrauką, 
dijančią, kad vienas raurrfeningas 
bernas sveria daugiau negu visi 
trys Biržiškos.

“Naujienose” kovo 11 d. ši
taip rašoma apie religinio meno 
parodą:

“Nežiūrint visų mokslų ir 
menų, vyrams moters vidus te
bepasiliko enigma. O, pasiro
do, ta magiškoji dėžutė taip 
paprastai atvožiama! Įduok 
moteriai pinzelį, ir pats parau
donuosi pamatęs! Juk tai yra, 
ko vyrai per amžius tomų to
mus prirašydami nepadarė, mo
terys keliais taikliais teptuko 
brūkšniais padarė. Parodė mo
ters individualią ir kolektyvinę 
sielą, apnuogino ją; dažais, li
nijomis, figūromis ir formomis 
išreiškė tą savo paslaptingąjį 
vidų”.

žodžiu, norėdamas pažinti 
moterį, turi jai įduoti pinzelį.

— “Dirva” kovo 20 d. pa
skelbė tokio turinio deklaraci
ją:

“Gyvenimas eina savo keliu, 
gyvename vieną kartą. Kol ga-

Kaip sustabdyti bėgimą
Vilniuje mokytoja klausinėja 

mokinių:
— Kaip paaiškinsite, kad 

miesto gyventojų skaičius kas
met auga.

— Dėl to, kad iš kaimo daug 
žmonių keliasi gyventi į mies
tą, — atsakė vienas mokinys.

— O ką galima būtų padary
ti, kad sulaikius bėgimą iš kai- gtai kokiom vešliom barzdom suklestėjo kultūrinis Lietuvos gyveni
mo i miestą? mas' Prie lietuviškos gryčios, anot "‘Laisvosios Lietuvos”, čia stovi

* n ... ' . .. . su kombainais Lietuvos kultūros nešėjai”, pasiruošę soclenktynėms
Kei etų miestuose įkurti su Amerika. Be to jie siunčia linkėjimus visiem kultūrinio hendradar- 

kolchozus, biavimo entuziastam.

TAMSA IR SAULĖ
Šiandien pasklidę visam pasauly, 
Giedam, tešviečia visada saulė, 
Tešviečia saulė mūsų šalyje, 
Ar giedrios dienos ar lietūs lyja.

“Tegu ta saulė visada šviečia”, 
Gieda pasauly mūsų tautiečiai, 
Bet kai aukoti kviečią tėvynė, 
Lenda į tamsą tuoj piniginė.

Tegu ta saulė sklaido tamsumą,
O tu statyki iš plytų rūmą. 
Ir kad dėl meilės ar dėl orumo, 
Būtų kur slėptis nuo to šviesumo.

Giedam te saulė šalina tamsą.
Ir nuo tos saulės skyles užkamšant, 
Tegu ta saulė leidžias ar teka, 
Tamsoj palieka aukso pančiaka.

Mikas Mužikas

NAUJIEJI KELIAI VIENYBĖN
Premiją gaudamas, J. Krali- 

kauskas pastebėjo, kad dėkui 
mecenatams ir jų žmonoms. Ir 
jei ne žmonos, tai, girdi, tų me
cenatų būtų daugiau. Išeina, 
kad tos moterys tūkstantėlius 
prisėdusios laiko. Gi kovo 26 
d. “Naujienose” M. Šnarienė 
net šitaip paaiškina:

“Kartą mačiau, kai vyras — 
veikėjas, rengdamasis į susirin
kimą, dėliojosi savo popierius, 
o žmona, ruošdama pietus, visa 
išraudusi, vis jam dėstė: “Jei 
tau užkraus dar kokias parei
gas, tai nesutik; o jei sakys 
taip, tai tu sakyk šitaip” ir t. 
t. Tai kartojasi nuolat ir visur. 
Trumpai tariant, kaip bus nu
siteikusi moteris — šeimos dva
sia, tokia dvasia brausis ir į 
viešąjį veikimą ir taip jis at
spindės gyvenime”.

Žodžiu baltininkai, altininkai,

APŽIŪRINĖJIMAS

lime, linksminamės, puošiamės, 
džiaugiamės”.

VlGA'A*

— “Margutyje” V. Meškaus
kas rašo, kad “jis (Metmenų 
žurnalas) pralenkia ką nors pa
našaus kada nors lietuvių bet 
kur leisto”. 

Pasirodo, kad su tautine kul
tūra iki aukščiausio laipsnio 
galima iškilti tik emigracijoj sušildo degtinė, tada mums ir 
ir tik Metmenyse. Aristotelis niekai”.

rezoliucininkai, bendruomeninin- 
kai ir visi kiti tie, kurie muša- 
tės dėl vienybės įgyvendinimo, 
turite vienybės ir fondų papil
dymo reikalais kreiptis ne į ko
kiuos ten eilinius vyrelius, bet 
į šeimos generalinį štabą — 
žmoną.

♦ ......... 1 ■"■■■«.................................m lyu

Prie žmogelio, nutverusio ameri
koniškų kviečių maišelį, jau selina 
kompartietis. Nuotrauka paimta 
iš Tiesos, kur tas su maišeliu pa
vadintas vagimi, kurie tokiais 
maišeliais baigia išnešti visą Sov. 
Sąjungą į ubagyną.

MENO KLAUSIMAIS

Žinoma, traukimasis į taikias 
pozicijas paties seniau prisiterš- 
tu taku A. Rūkštelei jokiu bū
du negalėjo būti malonus.

“Dirva”, nr. 29.

Nėra kam skųstis
— Aš manau, kad žmonės, 

nustoję savo 
visada savo 
džiasi.

— Hm, 
dyk man 
nustojęs,

pinigų ar 
draugams

turto, 
skun-

manai? Bet 
žmogų, kuris, 
draugų beturėtų.

Baliai ir Aristotelis
Apie lietuviškus balius “Nau

jienose” kovo 18 d. tautietis 
rašo:

“Gal mano pastabininkas nė
ra buvęs tuose baliuose, bet aš 
tankiai juos aplankiau, nes 
mėgstu po šmičkę išmesti — 
ir, brolyti, kai mūsų krūtines

tu paro- 
visko

f MOTERŲ KAMPELIS

•• I

Amerikietės ir kelnės

Nuo pat sufražisčių “revoliu
cijos” laikų, amerikietės mo
terys visas savo jėgas aikvoja 
pastangoms suvyriškėti. Kova 
dėl kelnių, kurią amerikietės 
tiek pilnai laimėjo, kad paties 
laimikio visiškai nebevertina ir 
prie visų progų viešai pasirody
ti, meta jas šalin.

“Naujienos”, kovo 11 d.
Dar geriau

— Mano žmona visada nori 
paskutinį žodį tarti, — sako 
Jonas Petrui.

— Džiaukis, nes mano žmona 
vis nori paskutinio dolerio.

Moteris ir amžius
— Kiek tau metų, vaikeli?
— Ketvirti.
— Ar tu galėtum įspėti, kiek 

aš metų turiu, — teiraujasi 
suaugusi mergina.

— Ne, panele, nes aš dar tik 
iki 40 temoku skaičiuoti.

Maža dovana
Vieną Amerikos automobilių 

fabriką aplankė Afrikos kara
liukas. Vyriausias direktorius 
tarė jam;

— Mums būtų didelė garbė, 
jei jūs mūsų automobiliu važi- 
nėtumėte.

— Kiek kainuoja jūsų auto
mobilis?

— Mes Tamstai vieną auto
mobilį mielai padovanosime.

— Bet aš niekaip negaliu jo 
priimti.

— Tad leiskite mums, mūsų 
naujausią automobilį parduoti 
jums už penkis dolerius.

Po ilgesnio pasiaiškinimo žy
musis svečias įteikia direkto
riui dešimtį dolerių.

— Ar tamsta neturite pen
kių dolerių? — pasiteiravo di
rektorius. — Mat, deja aš ne
turiu grąžos.

— O, tai nieko, — nuramino 
žymusis svečias. — Tad aš už 
kitus penkis dolerius dar vieną 
automobilį paimsiu.

— Rūkštelė, atrodo, sukels 
naują savo gausingų priešų 
ataką savo naujuoju didžiuoju 
Mozės kūriniu. Tai Mozė, kurį 
matydamas ne vienas pavydės, 
kad nėra pats žydas!

Juozas Pronskus

Pasivalgymas kompartijos garbei
Burliokiškoje Tiesoje rašo

ma apie šaunius žmonių pasival- 
gymus ir aprūpinimus Kauno 
kavinėse, kad tarybinis žmogus 
galutinai nepakratytų kojų, ko
kio nors kompartijos suvažiavi
mo garbei nebaigęs normų. 
Apie kavinę Gulbę “Tiesa” ra
šo: “Taip apleistos visuomeninio 
maitinimo įstaigos dar neteko 
matyti, šiukšlėse skendo staliu
kai, aplink nešvaru, pilna mu
sių”. žodžiu, jeigu yra musių, 
tai gal kas nors yra užkąsti, 
tačiau toliau rašo; “Be sūrio, 
dešrelių ir pamidorų daugiau 
nieko nebuvo. Nei duonos ant 
stalų, nei prieskonių, nei šva
ros. Valgių sąrašas tik dėl akių. 
Jame įrašytų patiekalų negalė-

KOEGZISTENCINĖ DŪDELĖ
Paspaudei rauką man jautriai 
Ir Jungtinėse Tautose savo širdį 

atidarei.
Atominės žvaigždės vardu — 
Aš vis dabar stoviu už du.
Dul - dul - dūdelė,
Kibą susimaišė tavo galvelė.

Parduok kviečių milijoną pūrų, 
Idant išsaugočiau savo skūrą. 
Atominės sutarties vardu — 
Aš jus palaidosiu kartu.
Dul - dul - dūdejė,
Tu neteksi ir savo maišelio.

Žinau aš dainą Geną — 
Apie taiką dainuoju kas dieną. 
Kas vakarą, kas rytą — 
Pagarbink tu Nikitą.
Dul - dul - dūdelė,
Susimaišė galvelė.

Albinas Pliumpis

Moters energija
Tuo tarpu moters energija 

išnaudojama nereikšmingiems 
darbams; jos niekas nepastebi, 
niekas neįvertina; ji nuteka 
kaip kriauklėj vanduo.

M. Jonynienė

Lopšio barikada
Ir graudu, ir juokinga, kad 

kūdikio sąskaiton tėvai susiau
rina savo akiratį, lopšiu užba
rikaduoja šeimos namo duris 
nuo pasaulio.

Dr. A. Liulevičius

— Nenusimink, brangioji, kitą 
kartą paspausi teisingą mygtuką 
ir išeis valgymui, o ne išmetimui.

KAS YRA BALA
“Bala yra tokia vieta, kurią 

galima būtų perbristi bambos 
nesušlapinus”.

Stasys Juškėnas

PATAIKYTA

Buvo kalbama apie dešinę 
ranką. Kairiarankis sako:

— Aš galiu su savo kaire 
ranka tą pat padaryti, kas pa
daroma su dešine.

Dešinysis tarė:
— Na, tai įsikišk savo kairę 

ranką į dešinę kelnių kišenę!

Henry S. Truman

Buvęs prez. Trumanas teigia: 
“Pasaulyje nieko nėra nauja, iš
skyrus istoriją, kurios mes neži

nome”.

jai gauti”. Na, ir toliau didžio
jo komunizmo aušros užtekėji
mai šitaip aprašomi:

Kavinėje “Daina” parduoda
mi seni sumuštiniai, valgykloje 
“Eglė” lankytojai maitinami at
vėsusiais patiekalais, bufete Nr. 
78 paduodami vandeningas kom 
potas ir praskydę šaltibarščiai, 
o valgyklos Nr. 44 bufete Nr. 
76 kasdien rašomi skundai dėl 
blogos patiekalų kokybės, nepil
no svorio ir bufetininkių gru
bumo”.

—o—

Nesu namie
Į vieno skolininko duris smar 

kiai kažkas beldžiasi.
— Klausyk tamsta, atidaryk 

duris!
Tyla.
— Nagi, atidaryk, aš labai 

gerai žinau, kad tamsta esi na
mie!

Tyla.
— Nevaidink kvailo, nes 

tamstos batai koridoriuje prie 
durų stovi!

Balsas iš vidaus:
— Tai nieko nereiškia, — aš 

su kuntapliais esu išėjęs.

Be aspirino sunku užpildyti mo
kesčių blankus.
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