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KALĖDŲ SENELIS MIRĘS PRAKALBĖJO
Apie vyskupo Pr. Būčio atsiminimų I tomą

VYSKUPO BCCIO ATSIMINI
MAI. Pirmas tomas. Pasiruošimas 
darbui. Surašė prof. Z. Ivinskis. 
Redagavo J. Vaišnora, MIC. Išlei
do Lietuviškos knygos klubas 1966 
m. Leidinio mecenatas kun. Vin
centas Puidokas. Aplanką piešė 
P. Jurkus. Knyga 324 psl., 7%x5y2 
inč. formato, kaina $3.50, gauna
ma “Drauge”.

Rašo Mykolas Vaitkus

Visuomet mėgdavau senų 
žmonių, kad ir paprastų, pasi
pasakojimus apie jų praeitą gy
venimą. Mat, kiekvienas gyve
nimas yra žmogaus ir Dievo su
dėtinis, nors ne visuomet su
tartinis, kūrinys, galįs būti pui
kia medžiaga talentingam me
nininkui — poetui, beletristui, 
dramaturgui ir t. t.

Betgi nebūtina, kad žmogaus 
gyvenimas būtų kokio meninin
ko meniškai apdorotas: jis yra 
savaime įdomus, nes gyva tik
rovė yra didele menininkė, ku
ri iš egzistencijos sukuria įvai
rių įvairiausių šedevrų. Užtat ir 
sakoma: nereikia nė po roma
nus knisinėtis — užtenka tik 
po gyvenimą pasižvalgyti. Ir 
čia nebūtina knibinėti taip va
dinamų “didžiųjų” vyrų sielas, 
kaip va, Churchillių, Hitleriu, 
Stalinų, Rooseveltų; žmogaus 
siela savo esme yra labai pa
naši į kitų; tik gyvenimo aplin
kybės, noriai panaudotos, iške
lia vieną asmenį viršum kitų. 
Ir makrokosmas, ir mikrokos
mas yra savaime įdomūs. Ir ne
žinia, katras įdomesnis. Tad ir 
a. a. vyskupo Pr. Būčio gyve
nimas, šiaip ar taip vertus, yra 
ir bus objektyviai ir subjekty
viai įdomus.

ciškų Bučį savo knygoj Ketu
ri Ganytojai). Susidomės ir pa
mils ne dėl mano šio rašinio, o 
beskaitydami jo atsiminimus. Gi 
šie yra labai ir labai verti skai
tymo. Juk jo įnašas į Lietuvos 
kultūros, ypač religinės kultū
ros, gyvenimą yra tikrai didelis. 
Po Pirmojo didž. karo jis buvo 
aukštai bei plačiai įvertintas net 
Vakarų Europoj, ypač Šv. Sos
to.

Žinoma, savo atsiminimuose 
Būčys būtų pasirodęs mums dar 
“būčiškesnis”, jei būtų mašinėle 
užrekorduotas. O dabar jis tu
rėjo pasiduoti dviejų žmonių 
įtakai: dr. Zenono Ivinskio ir 
kun. dr. Juozo Vaišnoros. Be 
abejo, juodu traktavo vyskupo 
Būčio pasipasakojimus su dide
liu pietizmu: Zenonas Ivinskis 
užrašinėdamas vyskupo pasipa
sakojimus, o dr. Vaišnora užra
šytus redaguodamas. Bet užra
šinėtojas — gyvas žmogus, o 
ne mašinėlė, tad nejučiom, o 
kartais gal ir “jučiom” paliko 
užrašuose savą ivinskinį, pirš
to įspaudą. O ir redaktorius, jau

Jau seniau buvau girdėjęs, 
kad esama garbingojo vyskupo 
surašytų atsiminimų, o vėliau 
— kad ir ištisi jo atsiminimai 
esą surašyti iš gyvų jo pasako
jimų mūsų labai gerbiamo isto
riko prof. Zenono Ivinskio, o 
galutinai suredaguoti kito mū
sų įžymaus mokslo vyro kun. 
dr. Juozo Vaišnoros. Todėl ypa
čiai tais atsiminimais susidomė
jau, juoba, kad a. a. vyskupą 
Petrą Pranciškų Bučį aukštai 
vertinau, kaip gilaus proto bei 
plačios žinijos mokslininką bei 
mokytoją, ir kaip didžiai gerą, 
meilingą, net šventą asmenį.

Nedyvai tad, jog jo atsimi
nimų pasirodant tiesiog laukte 
laukiau ir, kai tik jų pirmąją 
dalį gavau, tuoj ryte prarijau. 
Ir štai bandau savo įspūdžiais 
pasidalyt su skaitančia visuo
mene. Esu tikras, jog ir ji su
sidomės tuo nepaprastu vyru 
ir pamils jį, kaip vaikai myli 
Kalėdų Senelį (taip aš pavadi
nau a. a. vyskupą Petrą Pran-

Kun. Pr. Būčys, baigęs Petrapilio 
dvasinę akademiją.

siškai — apsimesti, dėtis kuo. 
Tačiau tai nereiškia, kad dos
nusis Senelis apsčiai pribarstęs 
svetimybių razinkų į skanųjį 
savo atsiminimų pyragą: juk 
jis buvo vienas iš mūsų rašto 
pionierių dar caro laikais; juk 
jis gerai pažinojo savo gimtąją 
tarmę. Atsimenu, kaip man, tik
ram žemaitukui, būdavo malonu 
klausytis jo šnekos, skaniai 
plaukiančios iš jo lūpų, tikrai 
kaip tikro liepų medaus ragaut.

Gal būt, iš to paties pietizmo, 
Ivinskis su Vaišnora nė nebe
taisė Kalėdų Senelio (o gal vien 
korektūros) rikto, kur it dei
mantas spinksi: dvidešimtaja
me puslapyje, pačiam viršuje, 
skaitome: “Minėtoji Ona Povi
laitytė 1870 m. ištekėjo į Šil- 
galius už Jono Būčio, mano tė
vo”. O štai 21-me puslapyje, 
po didele nuotrauka, yra paraš
tė: Vysk. P. Būčio tėvai Agota 
ir Jonas Būčiai.

Dabar suprask, kaip tinka
mas.

Supratau, kai keletą kartų 
tuos puslapius perskaičiau. Mat, 
vyskupo tėviškėje, Šilgaliuose, 
buvę dveji Būčiai: vieni — evan 
gelikai, antri — katalikai; vie
nas iš šių buvo Jonas, vedęs 
Agotą Totoraitytę; šio Jono ir 
Agotos sūnus buvo irgi Jonas,

(Nukelta į 2 psl.)
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visai sąmoningai, kai kur saviš
kai pataisė būčiškas išraiškas 
bei žodžius.

Tačiau tai — ne priekaištas, 
vien pastabėlė, visai nekandi, o 
tik paglostymas, nesgi tuodu 
specialistai atliko savo darbą 
sąžiningai ir mokamai. Savaime 
suprantama, vyskupas, nors 
suparntama, vyskupas, nors 
dar turėjo gerą atmintį, vis dėl 
to jau buvo pamiršęs kai ku
riuos vardus ar datas, ar tiks
lų įvykių bėgį — tad prof. 
Ivinskiui teko tokias klaidas ati
taisyt, nors būdavę nelengva 
vyskupą įtikint, kad jis sukly
dęs: mat, velionis buvo kiek už
sispyręs: anot žemaitiško liau
dies posakio; ką žinau, tą ži
nau, ko nežinau, to nežinau!

Teko ir redaktoriui kun. dr. 
Vaišnorai pasidarbuoti — at
sargiai pataisyt kai kuriuos kal
bos riktus bei išlygint stilių ir, 
apskritai — pakelt tekstą į nū
dienės kalbos lygį. Ir tas užda
vinys atliktas lygiai bei dailiai. 
Tačiau, matyt, iš pietizmo nuo
stabiajam Kalėdų Seneliui, šis- 
tas palikta, kaip jo buvo pavar
tota ne visai tinkamai. Pami
nėsiu čia porą skanskoniukų: 
slavišką “ploščių” ir tyrai len
kišką “nuduoti”, udawac, mū-

Nuotr. Vyt. MaželioSaulės ir tulpių abstrakcija..

UŽUOMINOS JAUNIMO 
METAMS

PIRMOJI DAINŲ ŠVENTĖ LIETUVOJ
Atsiminimų pluoštas, artėjant šiemetinei dainų šventei

Pirmasis apsižvalgymas
Būdamas Lietuvių - latvių 

draugijos nariu, vykau į latvių 
50 metų sukaktuvinę dainų 
šventę Rygon, kuri įvyko ten 
1923 m. liepos 29 ir 30 d. Pir
moji latvių šventė buvo 1873 m., 
kurioje jau dalyvavo 43 chorai 
su 1,035 dainininkais. Sukaktu
vinėje 1923 metų šventėje da
lyvavo irgi tik 2,000 choristų, 
nes ji buvo vien įterptinė tarp 
eilinių kitų dainų švenčių, ku
riose jau vis dėlto dalyvaudavo/ 
po keliolika tūkstančių daininin
kų su šimtais chorų ir orkestrų. 
Ypatingą dėmesį šventėje pa
traukė būrys senų dainininkų 
pačios pirmosios latvių dainų 
šventės veteranų, pasirodžiusių 
su savo atskira programa, kurią 
dirigavo taipgi pirmosios dainų 
šventės jungtinio choro dirigen
tas J. Dreibergas, kurį pakeitė 
kitas senelis Er. Wiegneris, da
lyvavęs pirmojoje dainų šven
tėje su savo choru, šventės da
lyviai sukėlė tiems veteranams 
milžiniškas ovacijas. Klausyto
jai šaukė nesavais balsais, dau
geliui riedėjo džiaugsmo aša
ros, veteranai buvo tiesiog pa
skandinti gėlių glėbiuose. Val
džios atstovai teikė jiems pagar
bos ženklus, muzikos draugijos 
ir visuomenės atstovai klojo do
vanas.

Ta proga ten sutikau savo 
buvusį Petrapilio konservatori
joje profesorių J. Vitolį. Dabar 
jis buvo Rygos valstybinės kon
servatorijos rektorius ir visų 
latvių muzikų patriarchas. Su
tikau ir savo buvusį kurso kom
pozicijos klasėje draugą Ozols, 
aktyviai tada veikusį latvių mū

J. ŽILEVIČIUS

zikinėse organizacijose. Su jais 
pasikalbėjęs ir gavęs rūpimų 
man informacijų, kupinas nepa
prastų įspūdžių, grįžau Kaunan. 
Latviai nepaprastai didžiavosi 
savo dainų švente, net ir sukak
tuviniame leidinyje, pažymėda
mi, kad Latvija yra nepriklau
soma ir tauta giliai susipratusi 
tik savo nepamirštų dainų ir jų 
didingų švenčių dėka.

Pirmieji žingsniai rengti 
lietuvių dainų šventei

Grįžęs visa tai paaiškinau 
anuometiniam Švietimo minis- 
teriui dr. L. Bistrui ir prašiau 
leidimo, kad leistų man, kaip 
meno skyriaus viršininkui, tada

tarnavusiam švietimo ministeri
joj, savo skyriaus vardu pa
skelbti chorų registraciją, pra
šant pranešti choro vardą, daly
vių skaičių ir dainuojamų dai
nų sąrašą. Chorai jautriai atsi
liepė. Ministeris entuziastingai 
tam pritarė ir davė man lais
vas rankas veikti. Tuoj užsire
gistravo 108 chorai su 3,486 
choristais. (Ta visa medžiaga 
paskelbta “Muzikos almanache” 
1924 m.) Tų pat metų gruodžio 
22 d. Švietimo ministerijos pa
talpose įvyko pirmasis organi
zacinis susirinkimas, kuriame 
dalyvavo: Švietimo ministerijos 
atstovas J. Vokietaitis, pradžios 
mokyklų departamento direkto
rius, Kauno miesto burmistras 
J. Vileišis, Šaulių sąjungos at-
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Puiku, kad Jaunimo metų 
idėją laisvojo pasaulio lietu
viai pavertė akivaizdžia realy
be: 1966-tieji metai jau baigia 
įpusėti jaunimo ženkle. Jauni
mo temomis mirga mūsų laik
raščių puslapiai. Tik džiaugs
mas būtų dvigubai didesnis, 
jei šiomis savo temomis ten 
daugiau rašytų pats jaunimas. 
Puiku, kad šį jaunatviškąjį šie
metinį bruzdėjimą vainikuos 
Pasaulio lietuvių jaunimo kon
gresas ir Pasaulio lietuvių jau
nimo stovykla. Tai bus Jauni
mo metų kulminaciniai, iškil
mingieji, masinio susitikimo ir 
studijinio pokalbio bei jaunat
viško entuziazmo momentai.

Ne vienam jaunam šių susi
būrimų dalyviui, anų momentų 
įspūdžiai gali turėti lemiamos 
reikšmės jo asmenybės forma
vimui tautine - lietuviškąja 
kryptimi. Ir jeigu tokiomis 
šventiškomis šių metų progo
mis sėjamas lietuviškosios 
minties grūdas kris į gerą dir
vą ir neš ateityje vaisių, tai 
Jaunimo metų užmojai bus di
džia dalimi prasmingi ir iškil
mių vainikai netuščiaviduriai.

Tačiau pati iškilmė lieka 
tik trumpalaikė. Ji neretai bū
na efemerinė savo vienadieniu 
blizgesiu ir greit išsisemiančiu 
ūpu. Po kelių vėliavomis ple
vėsavusių ir dainomis skambė
jusių dienų ateina vėl gana 
rutiniška mokslo ir darbo kas
dienybė. Ir pats tikrasis bu
vusių iškilmių kriterijus ir yra 
tas, kuris rodo, kiek sruve
nančio laiko pilkumoje pasilie
ka anų pakilių momentų pasi
ryžimo, aukos, kūrybos ir tau
tinio gajumo dvasios.

Tačiau tokių neeilinių me
tų ir neeilinių iškilmių bei su
važiavimų progomis mūsuose 
dažnai yra pamirštama, kad 
reikia ką nors ateičiai palikti 
ir platesniu, bendruomeniniu 
mastu. Sakysim, kad ir atitin
kamo leidinio pavidale, liudi
jančiame ir po daugelio metų 
tos ar kitos progos konkretų- 
jj rezultatą. Būtų ne pro šalį 
ir Jaunimo metuose jų planuo
tojams šia kryptimi pagalvo
ti, gal būt, net užpilant vieną

ar antrą lietuviškojo mūsų ke
lio duobę, o atliktąjį darbą pa
žymint Jaunimo metų data.

Tokių neatliktų, o būtinai at
liktinų ir naudingų darbų vi
soje mūsų kultūrinėje ir bend- 
luomeninėje veikloje rastume 
gana apsčiai. Ir būtų labai 
prasminga, kad jų pabaigtu
vių vainikas iškiltų kaip tik 
Jaunimo metuose.

Dainos dienai ruošti komiteto surengtųjų dirigentams kursų klausytojai ir dėstytojai. Vidury sėdi kompozi
torius Juozas Naujalis, nuo jo j dešinę — Aleks. Kačanauskas ir Juozas Žilevičius, kairėje — Julius Star
ką ir St. Šimkus. |

Šį sykį tik porą konkrečių 
užuominų. Sakysim, ne kartą 
žmonių kalbose tenka išgirsti, 
kad mirtinai trūksta skaitinių 
mūsų mokyklinio amžiaus jau
nimui, kad jam negali užtek
ti vien tik lituanistinių vado
vėlių, kad jį gi reikia pratinti 
ir prie grožinės lietuvių litera
tūros skaitymo. Ir kaip tyčia, 
greta vadovėlių, jokios vai
kams ir jaunimui skirtos gro
žinės literatūros beveik kaip 
ir nerašome ir dar labiau ne- 
išleidžiame. O tačiau per visą 
pastarąjį mūsų literatūros 
šimtmetį turėjome apsčiai pui
kių vaikų ir jaunimo literatū
ros autorių, kurių kūryboje 
galėtume rasti tiesiog klasiki
nių, jaunam skaitytojui skirtų 
gabalų. Jeigu esame išleidę lie
tuvių poezijos ir prozos antolo
gijas, kodėl Jaunimo metuose 
neišleisti jaunimui skirtų rink
tinių skaitinių antologijos, ku
rioje pamainomis galėtų eiti 
puikiausi šios rūšies mūsų pro
zos ir poezijos pluoštai, kūry
bingai mūsų dailininkų iliust
ruoti ir sudėti į neeilinio api
pavidalinimo leidinį. Šitokiu 
leidiniu būtų parankiai vienoje 
vietoje sutelkta viskas, ką lig 
šiol tam reikalui sukūrėme ge
riausio, ir jaunimo skaitinių 
badas iš karto sumažėtų.

Auga ir bręsta mūsuose taip
gi nemaža muzikalaus jaunimo. 
Įvairiomis susirinkimų ir mi
nėjimų progomis, jau ir sceno
je jų atstovai ką nors atlieka 
pianu ar net ir solo uždainuo
ja. Tačiau, išgirdę jaunimo 
lūpose solo kūrinį italų ar vo
kiečių kalba, mes beveik lin
kę piktintis: kodėl nepasirink
ta lietuviškasis? O iš ko pasi
rinkti? Tad manytume, kad 
Jaunimo metais taipgi būtų 
prasminga Kultūros fondui ar 
kuriai kitai organizacijai bei 
leidyklai išleisti muz;kos besi
mokančiam jaunimui lietuvių 
kompozitorių gražiausių dainų 
bei arijų rinktinę. Tokia rink
tinė būtų labai paranki ir nau
dinga ilgiems, ilgiems metams.

Jeigu tik šie du leidiniai Jau
nimo metais pasirodytų, tai 
jau būtų užkištos dvi didelės 
spragos. O šalia šiaip ar taip 
greit pasibaigiančių iškilmių 
liktų ir amžinesnis Jaunimo 
metų pastangos ženklas.

k. b.



(Atkelta iš 1 psl.)

stovas A. Bružas ir muzikai — 
J. Naujalis, Al. Kačanauskas ir 
J. Žilevičius, kuris plačiai paaiš
kino apie matytą dainų šventę 
Rygoje, suminėjo jų rengimo 
istoriją, pranešė, kad yra pra
vedęs chorų registraciją, pa
teikdamas tą visą medžiagą 
svarstymui

Dalyką nuodugniai perkalbė
jus, nutarta, jog visiškai galima, 
remiantis chorų entuziazmu ir 
jau beveik paruoštu repertuaru, 
nes, išrinkus jų jau dainuoja
mas dainas, mažai kuriam cho
rui betektų nauja ko besimoky
ti, ruošiant mūsų pirmąją dai
nų šventę sekančiais metais. Ta
čiau sekančiam susirinkimui nu
tarta dar sukviesti ir centrinių 
visuomeninių organizacijų at
stovus.

Pradedamas darbas
Visuomenės atstovų susirinki

mas įvyko irgi švietimo minis
terijoje, pirmininkaujant taip 
pat J. Vokietaičiui, sekretoriau
jant Švietimo min. sekretoriui 
Bučiui (ir pirmame susirinkime 
jis sekretoriavo) 1924 m. vasa
rio 20 d. Atvyko atstovai šių 
organizacijų: Pavasarininkų,
Ateitininkų, Šaulių Sąjungos, 
Jaunimo sąjungos, “Dainos” 
draugijos, “Blaivybės” draugi
jos ir grupė muzikų. Sutarta iš
kilmę pavadinti ne Dainų šven
te, bet Dainos diena, nes prisibi
jota, kad pirmasis bandymas 
dar gali nenusisekti ir tuo pa
čiu neatitikti ŠVENTES pava
dinimo. Dainos diena numatyta 
rugpiūčio 23 ir 24 d. laike Lie
tuvos Žemės ūkio ir pramonės 
parodos, kad lankytojai turėtų 
progos ir vienur ir kitur daly
vauti. Susirinkimas nutarė rink
ti Dainos dienos ruošimo komi
tetą ne iš asmenų, bet iš minė
tų organizacijų įgaliotų atsto
vų, kurie turėjo su įgaliojihiais 
atvykti į pirmąjį komiteto su
sirinkimą vasario 23 d. ir pasi
skirstyti pareigoms Šiame su
sirinkime išrinktas komiteto 
garbės pirmininkas pats švieti
mo ministeris, pažadėjęs visą 
reikalą paremti jo valdžioje 
esančiais materialiniais ištek
liais ir kitokia reikalinga pa
galba.

Pirmajam komiteto susirinki
mui pirmininkavo taipgi garbės 
pirmin. švietimo ministeris dr.
L. Bistras. Kauno miesto savi
valdybės atstovui burmistrui J. 
Vileišiui pranešus apie komite
to sudarymą ir aplamai apie 
Dainos dienos ruošimą, pasidaly 
ta pareigomis taip: J. Vileišis — 
pirmininkas, Pavasarininkų są
jungos atstovas Ap. Likeraus- 
kas — I vicepirm., Jaunimo są
jungos atstovas V. Ožkinis — 
II vicepirm., Šaulių sąjungos at
stovas A. Bružas — sekretorius 
ir Dainos draugijos atstovas Kl. 
Prelgauskas — reikalų vedėjas.

Dainos dienos komiteto pro
gramai nustatyti, rūpintis cho
rų paruošimu ir apskritai vi-, 
siems muzikos reikalams rikiuo
ti buvo pakviesta į Muzikos ko
misiją: J. Naujalis, Al. Kača
nauskas ir J. Žilevičius. Centri
nis komitetas, pranešdamas 
spaudoje visuomenei apie ruo
šiamą Dainos dieną, kreipėsi spe 
cialiu atsišaukimu į chorus, 
kviesdamas juos pradėti ruoš
tis būsimai Dainos dienai tokia 
tvarka, kokią nustatys muzikos 
komisija.. Paskelbus oficialiai 
chorų registraciją, užsirašė 97 
chorai su 3,650 choristų. Balan
džio pabaigoje Kaune buvo su
ruošti chorvedžiams kursai, no
rint subendrinti technikinius di
rigavimo judesius ir suvienodin
ti repertuaro dainų detales. Į 
kursus iš įvairių Lietuvos vie
tų atvyko 55 chorvedžiai.

Nors dainos buvo beveik pa
rinktos lengvutės liaudiškos ir 
visi turėjo gaidas, bet chorve
džiams nusirašant partitūras ir 
iš jų choristams balsus, atsi
rasdavo neišvengiamų klaidų. 
Jų išvengti atspausdinta šafiro- 
gravu tūkstančiai balsų partijų,

PIRMOJI DAINĮ! ŠVENTE LIETUVOJE
nors lapuose nebuvo galima kai 
kur įskaityti, pasitaikė net pra
leidimų ir kt. Bet šiaip ar taip 
tie sąsiuviniai nemažai darbą 
palengvino. Prasidėjo įtemptas 
repertuaro mokymasis.

Chorų patikrinimas

Vyriausiais jungtinio choro 
dirigentais buvo pakviesti diri
gentai - veteranai: J. Naujalis, 
St. Šimkus ir Jul. štarka. Jie 
chorvedžių kursuose buvo sa
vaip miklinę suvažiavusius chor
vedžius, aiškinę dainų atlikimo 
būdus. Be jų ten teoretinius ir 
papildomuosius dalykus dėstė 
Al. Kačanauskas ir J. Žilevi
čius. Dabar du pastarieji komi
teto nusamdytu automobiliu vy
ko tikrinti chorų vietoje. Diri
gentai buvo entuziastingai cho
rų sutinkami: dažniausiai pra
timų patalpos būdavo išpuoštos, 
durys apipintos vainikais, diri
gentai vaišingai sutinkami, išly
dint ir sutinkant apdovanojami 
gėlių puokštėmis, gėlių vaini
kais apipinant net automobilį. 
Dainuojantysis jaunimas netvė
rė džiaugsmu, kad jis galės da
lyvauti Dainos dienoje. Chorai 
buvo, su maža išimtimi, gerai 
pasiruošę. Vos tik vienam ne
buvo leista Dainos dienoje daly
vauti dėl per menko pasiruoši
mo.

Dainos diena

Sunku buvo surasti tinkamą 
vietą, kad ji būtų patogi chorui 
ir klausytojams. Po įvairių vie
tų ^apžiūrėjimo pasįrinkta Ka
riuomenės paradų aikštė, kur 
lyg. tyčia viename jos šone bu
vo pakili kalva, lengvinanti cho
ristams laiptų pastatymą. Vietą 
šlaite reikėjo paruošti 3,500 
choristų ir priešais bent 2,000 
sėdimų vietų klausytojams. Dai
nos diena buvo numatyta dviem 
dienom, kaip skelbė ir progra
mos leidinys — rugp. 23 ir 24 
d. Bet tikrumoje buvo viena 
diena viskas atlikta — būtent, 
rugp. 23 d. Jungtiniame chore 
iš užsiregistravusių 86 chorų 
dalyvavo 80 chorų. Dainos diena 
praėjo su 3,000 choristų ir 50,- 
000 klausytojų!

Jungtinis choras atliko šias 
dainas: Tautos himną, J. Nau
jalio harmonizuotas liaudies dai
nas Močiute mano, Oi žiba ži
burėlis, Ant kalno karklai siū
bavo; St. Šimkaus — Ant tėve
lio dvaro, Per girią, girelę, Va
žiavau dieną, Bijūnėlis žalias;
T. Brazio — Tykiai, tykiai, Ir 
išaugo ąžuolėlis; J. Bendoriaus 
_  Trijų seselių, Už jūrelių, už 
marelių; M. Petrausko — Mo- 
tuš motuše; J. Tallat - Kelpšos
— Pasėjau linelius, Tris dienas, 
tris naktis; Al. Kačanausko — 
Oi tu ieva, ievuže ir J. Štarkos
— Arielkėle, tu pilkoji. Skyrium 
dainavo Panevėžio miesto jung
tis choras: Lietuviais esame mes 
gimę (programoje neįrašyta) ir 
Oželį — St. Šimkaus, Vilniaus!
— J. Žilevičiaus, Dainos menui
— Myk. Karkos, Pavasarį — J. 
Naujalio, dirigavo Myk. Karka 
ir Žalgirio mūšį — VI. Paulaus
ko, autoriui diriguojant. Pava

Petrapilio dvasinės akademijos kiemas.

sario jaunimo sąjungos jungti
nis choras taipgi skyrium dar 
padainavo: Pavasarininkų him
ną — A. Kačanausko, Jaunimo 
giesmę ir Kur bėga Šešupė — 
J. Naujalio, dirigavo Ap. L ke- 
rauskas. Klaipėdiečių jungtinis 
choras dainavo; Tai ženkime ar
tyn! — Vydūno, Balnok, broli, 
bėrą žirgą — J. Tallat - Kelp
šos, O kaip augtų ir žydėtų — 
C. Sasnausko ir Pasisėjau ža- 
liąrūtą — . Neimanto, dirigavo 
A. Vaičiūnas. Šaulių sąjungos 
jungtinis choras atliko: Šėriau 
žirgelį — M. Čiurlionio, Palauž
ta rūtelė — T. Brazio ir Kam 
šėrei žirgelį — M. Petraus
ko, dirigavo St. Šimkus. Ateiti
ninkų sąjungos jungtinis cho
ras, sugiedojęs Ateitininkų him
ną — C. Sasnausko, padainavo 
dar Prapuoliau močiute — M. 
Čiurlionio ir Darbininkų dainą 
— St. Šimkaus, dirigavo K. Gu
revičius. Keletas dainų vieno ar 
kito choro repertuare reikėjo 
išimti dėl jų pasikartojimo.

Choras padarė klausytojams 
neišdildomą įspūdį. Nors kaip 
nesistengta dirigentų ir choris
tų, kai kuriose dainose (kaip 
jungtinio choro, taip ir paskirų 
grupių) daryta tam tikrų pa
klaidų. Pvz. pirmoje dainoje 
“Močiute širdele”, J. Naujaliui 
diriguojant, dalis tenorų, atsi
skyrę nuo bendros balso grupės 
baigė posmą, beveik pusę tono 
nuvažiavę aukštyn. Tik pada
rius trumputę pauzę ir atkrei
pus į tai tenorų dėmesį, reika
las pasitaisė.

Bet pirmasis Dainos dienos

KALĖDŲ
(Atkelta iš 1 psl.) 

vedęs Oną Povilaitytę, — mūsų 
vyskupo gimdytojai.

Vadinas, dabar patys gerb. 
skaitytojai teišsprendžia klau
simą: ar paveikslo paraštėj "tė
vai” turi virsti seneliais, ar 
“Agota” turi pasidaryti Ona.

Sveiki ištrūkę iš to genealo
gijos labirinto, atsidustame lais
vai ir nusiteikiame gyvai, nes 
su busimuoju vyskupu gana di
namiškai einame per maskoli- 
nes mokyklas, bet neką tesėk- 
mingai, nes berniukas kiek pri
tingėjo, o nebuvo dar savo di
džių gabumų išsikasęs, o nemo
kėjo ar nenorėjo išsisukinėti, 
meluoti, mokytojų apgaudinėti, 
nesugebėjo prisimeilinti, tad 
būdavo nuolat baudžiamas, apy- 
liurbiu laikomas, galop penkto
joj gimnazijos klasėj atsisėdo 
net antriems metams, o ir po 
tų jokios pažangos neparodė — 
ir... stebėkitės, meldžiamieji... 
liko pašalintas iš mokyklos... už 
negabumą!

Net į kunigų seminariją jis 
ne iš karto teliko priimtas, o 
tik po antro bandymo. Čia jis 
pradėjo surasti save ir vystyti 
savo nepaprastus gabumus. Tik 
čia profesoriai bei viršininkai 
ėmė jį vertinti ir, jam baigus

bandymas aplamai buvo šimtu 
procentų pavykęs. Sekančią die
ną įvykį jau buvo galima pa
vadinti Dainų švente. Daugeliui 
šios šventės dalyvių net vėles
nės šventės jau nebesudariusios 
jiems tokio įspūdžio, kaip pir
moji. Tokias nuomones ne kar
tą vis tekdavo vėliau išgirsti.

Lyginant su dabartine chorų 
pažanga, galima būtų padaryti 
tokią išvadą:

Panevėžio jungtinis choras 
buvo stipriausias, jį sudarė gim
nazijų, mokytojų seminarijos, 
parapijos, vietos šaulių sąjun
gos, ateitininkų ir kt. panašių 
organizacijų chorai. Pavieniai 
chorai buvo gana stiprūs, nes 
jiems vadovavo gerai pasiruošę 
dirigentai: VI. Paulauskas, Myk. 
Karka ir J. Rajeckas. Ir dainų 
parinkime buvo čia gana aniems 
laikams sunkokų chorinių kūri
nių. ši grupė skambėjo darniai 
ir disciplinuotai, kaip ir šių lai
kų pažangesnieji chorai. Klaipė
diečių junginys dainavo leng
vesnius dalykus, bet susidedąs 
iš suaugusių narių skambėjo ga

SENELIS PRAKALBĖJO
seminariją, skyrė jį toliau stu
dijuoti Peterburgo Dvasinėj 
akademijoj, kaip vieną iš ga
biausiųjų studentų. Tas pat pa
sireiškė ir šioj aukštojoj teolo
gijos mokykloj, o ir vėliau Švei
carijos Fribourgo universitete, 
kur Būčys garbingai padarė 
apologetikos (teologijos) dok
toratą ir netrukus liko pakvies
tas į aną Peterburgo akademi
ją dėstyti apologetiką. Apie tai 
bus sekančiame atsiminimų to
me.

Šiame pirmajame atsiminimų 
tome man itin patiko gerb. vys
kupo pasakojimai apie jo lan
kytas mokyklas, nuo žemiausių- 
jų iki aukščiausiųjų imtinai; 
ypač tos rusiškosios mokyklos 
man įdomios, labiausiai — kuo 
jos skyrės nuo nepriklausomo
sios Lietuvos atitinkamųjų mo
kyklų, taip pat nuo Europos ir 
šio krašto. Man buvo taip ma
lonu skaityti apie vysk. Bučio 
pasakojamųjų mok-lų valdomą
jį, mokomąjį ir besimokantįjį 
personalą. O! tie tipai, tie tipai! 
Ištisa, ilga, labai įdomi portre
tų galerija. Kad gyviau supras
tume jų patrauklumą bei žavin
gumą, tik prisiminkim, kaip ne
paprastai malonu yra visiems 
apsilankyti kuriame nors zoo. 
Nuostabu, kaip tie gyvieji pa
darai yra panašūs į žmones, itin 
savo elgesiu, o dažnai truputį 
ir išvaizda!

Toks tatai yra to pirmojo to
mo turinys. Įdomus ir vertin
gas. Bet, kas suteikia tiems at
siminimams savotišką spalvą, 
kvapą ir skonį, tai Bučio pa
sakojimo stilius.

Yra sakoma: stilius — tai 
žmogus. Žinoma, žmogus galu
tinai subrendęs ir susiforma
vęs. Be abejo, toks buvo vysk. 
Būčys, kada pasakojo savo at
siminimus. Vidinis išlavintos 
prigimties balsas, pačiam au
toriui gal nė jauste nejaučiant, 
diktavo jam pasakoti taip, o ne 
kitaip.

Tadgi trumpai paanalizuokim, 
koks buvo to iškilaus asmens 
charakteris. Čia Bučio draugai 
ar ilgai su juo drauge gyvenę 
įneš savo pataisų, nes juk aš 
nebuvau Bučio nei draugas, nei 
su juo ilgiau gyvenęs ar drauge 

lingai ir darniai, nors kiek silp
niau už panevėžiečius, nes di- 
rig. A. Vaičiūnas nors ir gabus 
dirigentas, bet dar neseniai su 
tais chorais tebuvo pradėjęs 
dirbti. Kitos grupės skambėjo 
skystokai, šaulių sąjungos jun
ginys, vedamas St. Šimkaus, 
dainavo mažučius kūrinėlius, 
harmonizuotas liaudies dainas, 
bet reikiamo skambesio iš cho
ro neišgavo, net aiškių nedarnu
mų netrūko. Bendrasis choras, 
palyginti su JAV pasirodžiu
siais, toli gražu jiems neprilygo. 
Bet vėlesnių Dainų švenčių cho
rų kultūra jau buvo pakylėta. 
Grįžę iš chorų patikrinimo, di
rigentai komitetui pareiškė: 
chorai turi puikios medžiagos 
ir puikią ateitį vystytis, tik rei
kia pašalinti trūkumus — rei
kalinga gerų išmokslintų diri
gentų.

Po tokių prisiminimų belieka 
tik laukti šiemetinės Dainų 
šventės Chicagoje, liepos mėn. 
3 d., kur vėl bus miela proga 
išgyventi retą ir nepamirštamą 
džiaugsmą.

veikęs, o vien jo mokinys ir iš 
tolo jo gyvenimo bei darbų ste
bėtojas; gi nūn pats jo pasipa
sakojimas teikia mum nemaža 
brangių duomenų.

Bandydami įsisąmoninti Bū-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezlstas 

Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai, Spec. pagalba kopoms 
(Arch Supports) ir t. t.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III.

Tel. PRospect 6-5084
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštad. 9.1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—Ii vai. Ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

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

Rez. tel. 239 - 4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS. 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti MI 8-0001

Ofisas 3148 VVest 63rd Street 
Tel.. PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 West 66th Plane 
Tel.: REpubUc 7-7868 

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 8: tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

3801 VVest 6Srd Street
Kampas 68-čloa ir California 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
šeštad. 2—4 vai.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tek VVAlbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 — Elgin
425 N. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

Tei. ofiso HE 4-5840, rez. 388-2233
PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9,
antr., penkt. 1-5, treč. ir šešt. tik 
susitarus

Tel. ofteo HE 4-5758; rez. Hl 5-3325
DR. S. ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Bendra praktika ir Alergija 

2751 VVest 51st Street
Valandos: pirm., antr., ketv. 2—9
vai., penkt. 10 v. r. iki 9 v. vak. 

šeštad. 10 v. r. iki 1 v. popiet 
Ligonius priima pagal susltarlm*.

i čio pasakojimų dvasią, įsižiūrė- 
kim į Bučį žmogų, į Bučį moks
lininką bei profesorių, į Bučį 
kunigą bei vienuolį. Beje, čia 
ne vieta nei mano tikslas pla
čiai Bučio būdą nagrinėt; pasi
tenkinsiu vien savo teptuku tep- 
telti keletą Bučio žmogaus, 
mokslininko, kunigo bruožų.

Būčys, kaip žmogus, buvo 
normalus sangvinikas, vadinas, 
ne per lėtas, bet ne per karš
tas, ne kovotojo tipas, bet su
gebąs ir gyvai bei mikliai gintis, 
tačiau žaibais ir perkūnais nesi- 
švaistąs; žmogus be nepapras
tų zigzag;, lūžių, kraštutinumų; 
žmogus gana šviesiai žiūrįs į 
pasaulį bei žmones, pozityviai

Of* 785-4477; Re* PR 8-6860

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBt — NERVŲ IR 

EM<K!INtS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BI.DG 

8448 fci. PulMki Road
Valandos naga! susitartai*

Re* GI 8-0878
DR. W. M. EISIN-EISINAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LLIGO8

6182 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001

Ofisu HE 4-4414. JKe* AE 1.4M1
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

2454 VVest 71st Street 
(71-oa Ir Campbell Avė. kampas) 

Vai: kasdien 1—8 tr 6-8 vai. vak. 
šešt. 12—8 v. p. p. 

Trečiadieniais uždaryte

Ofiso tel. PR 8-2220
Namu —- re* PRospect 8-8081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS

8658 West »3rd Street
Pirm., antrad., ketvirt tr penkt. 

nuo 11 Iki 1 vai. ir nuo 4 Iki 7 v. v 
šeštad. nuo 1 Iki 4 vai

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8 6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street
Ofiso vai.: kasdien nuo 6 Iki 9 v. v.;
šešt. nuo 9 iki 12 vai.; arba susi
etu'u*
Tel. ofteo PO .-4000. re* GA 3-7878

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 West 63nl Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
Iki 8 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA 

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVest Marąuette Road
Valandos: I—18 tr 7—9 v. v. pagal 
Susitarimą, išskyrus trečiadienius už
daryta.

Ofteo >r buto tei. OLympic 1-1881
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court. Cicero 

VAL.: kasdien 10-12 ir 4-7. Trečlad 
Ir šeštad. tik susitarus.

Ofiao 585-2525 Res. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS
5549 So Polanki Road

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

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

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3925 VVest 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad., ketvlrtad. ir 
penktad. nuo 12—4 v. p. p., 6—8 
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta
Tel, ofiso ir buto OLymplc 2-4158

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 VV'. 15th Street, Cicero

Kasdien l—8 vai. Ir 6—8 vai. vak. 
Išskyrus trečiadienius 

Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. ir penkt. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 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. 
Res. tel. 230-2919.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street .
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso PR 8-7773 Re* PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Valandos, pirmad., ketvlrt. 5 — 8 
antrad., penkt. 1 — 4 

PrllinlnSJa tik susitarus 

įvertinąs Dievo apsčiai paskleis
tas pasauly gėrybes ir jomis 
saikingai pasgėrįs; mėgstąs 
žmonių draug ją, pobūvį, pasi- 
žmonėjimą, šviesią jų draugė
je nuotaiką, pajuokavimą, są
mojus, anekdotus.

' Tos ypatybės savaip atsispin
di ir Bučio atsiminimų pasako
jime ir jam padeda sukurt bū- 
čišką stilių: Būčys pasakoja se- 
noliškai atsidėjęs, sodietiškai 
neskubėdamas, maloniai, ramiai, 
nė su kuo nesiginčydamas, veng 
damas diamatizmo (viena išim
tis — Peterburgo akademijoj 
egzamino laukimo scena), iš
laikydamas pusiausvyrą, nieko 

(Nukelta į 5 psl.)

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2454 VVest 71 st Street 

HpeetaJyto — vidaus Ilgos 
(71-os ir Campbell Avė., kampas) 

Vai. kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. v 
Šešt. 9 v. r. — 2 v. p. p.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
Vidaus Ilgo.

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
10748 S. Michigan, Chicago 28, I1L 

Telef. ofiso: PUIlman 5-676* 
Namu: BEverta 8-3946

Priėm. vai., antrad. — ketv. 6—8 
v. v.; šeštad. 1—3 v. p. p., Kitom 
dienom uždaryta.

Tel. ofiso PR 6-7800; Namu 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
5159 South Damen Avenue 

Valandos: 1-9 v. p. p.
Išskyrus trečiadieni

Tei. 433-2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 S. Kedzie Avė.
Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. lt 
penktad. 8 v. r Iki 9 v. v. Treč. ir 
_____ šešt 8 v. r. Iki 8 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDINftS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligokime 

VAL: Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 v. ryto 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 akis Ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė., YA 7-7881
VAL.: 1 v. p. p. iki 8 v. v. kasdien, 
trečiadieniais uždaryta: šeštadieniais 
nuo 10 v. r. Iki 1 v. popiet.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PCSLRS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VVest 71st St.

Vai.: antrad. nuo 2—5 po pietr 
ketvirtad. nuo 6—8 vak. 
Ofiso telef. 776-2880 
Rez. telef. PR 9-6730

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0017

Valandos pirm. Ir ketv. nuo 12 iki 
2 v. p. p. Ir nuo 7- iki 8 v. v.; antr. 
tr penkt. nuo 12 iki 2 v. p. p. Ir 
vakarais pagal <iuBltarlmą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Marųuette Parku ofisas: 2450 Weat 

71 Street, telefonas 9S5-8286 
Res. tel. WA 5-3099. 

Valandos: 10—12 v. ir 7—8 v. vak. 
šešt. 10—12 v. ryte.

Kitas ofisas: 4044 South Ashland 
Avė., tel. CL 4-2896 

Valandos: 2—5 v. popiet kasdien 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

abu ofisai uždaryti.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

Ofisas ir rez. 2662 W. 59th St
Tel. PRospect 8-1228 *r PR 6-6577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 v. popiet tr kitu 
laiku — pagal susitarimą.
Of. tel. HE 4-2133. Namu GI 8-6198

DR. V. P. TUMASONIS
C H I R U-R G A S 

2454 VVest 71st Street 
Priiminėja ligonius tik Susitarus 

Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 p. p. 
Treč. Ir šeštad. uždaryta

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 VVest 69th Street 

, Specialybė. AKUŠERIJA IR 
MOTERŲ LIGOS 

VALANDOS: 1 Iki 4 Ir 6 Iki 8 v. V.
Šeštadieniais 1 Iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospect 6.9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAŠKAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 So. Kedzie Avenue

Ofiso vai. kasdien. 6—8 v. v.
Tik svarbiais atsitikimais susitarus

Tel ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150
DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8107 VVest 71st Street 

Vai.: 8 Iki 4 p. p. Ir 7 Iki 8 v. V.
Treč. ir šeštad. pagal sutarti.



Pavasario saulės atokaitoje... Nuotrauka R- Kisieliaus

Tebetikiu žmogumi ir gyvenimu
Apie Liūnės Sutemos trečiąją eilėraščių knygą

Liūne Sutema, BEVARDĖ SA
US. Išleido Santaros - šviesos fe
deracija Algimanto Mackaus vardo 
knygų leidimo fondo lėšomis. Vir
šelio aplanką piešė Dalia Juknevi
čiūtė. Knyga 64 psl., 8x6 inč. for
mato, kietai įrišta, kaina $3.00, 
gaunama “Drauge”.

*

Yra poetų, kurių kūryba nuo 
pirmojo iki paskutinio rinkinio 
mažai kuo tepasikeičia. Yra ir 
tokių, kurių kiekvienas rinkinys 
yra skirtingas, lyg atžymįs sa
votišką lūžį formos, idėjos ar 
išraiškos prasme. O taipgi yra 
poetų, kurių kūrybos evoliucija 
palaipsniui atsiveria prieš mū
sų akis su kiekvienu nauju rin
kiniu, kurių kiekvienas naujas 
poezijos pluoštas yra tartum 
pirmykščio tąsa, lyg pradeda 
ten, kur pirmykščio buvo susto
ta. Prie pastarųjų, manyčiau, 
priklauso ir Liūnė Sutema, ku
rios trečioji poezijos knyga pa
sirodė šių metų pradžioje.

Pirmajame savo poezijos rin
kinyje (Tebūnie tarytum pasa
koj — 1955) Liūne Sutema 
trumpais keliaposmiais bent pa
viršutiniškai margos tematikos 
eilėraščiais davė siauras savo 
vidinio pasaulio nuotrupas, nu
spalvintas lyriškai melancholiš
kos nostalgijos nuotaikomis,

ALGIRDAS T. ANTANAITIS 

kiek naivokomis pranašystėmis 
ar nusiskundimais daugiau ne 
tuo, kas yra, bet tuo, kas bus, 
daugiau dėl mados, negu iš rei
kalo. Ji atsinešė savitą frazę, 
tačiau formoje nebuvo tolygiai 
savita.

Antrojo rinkinio (Nebėra nie
ko svetimo — 1962) bent dalies 
eilėraščių pobūdis labai priminė 
pirmąjį, tačiau su kiekvienu 
posmu galėjai justi poetės sa- 
varankiškėjimą, originalėjimą. 
Palaipsniui buvo išsiliejama į 
ilgesnius ciklus. Kompoziciniai 
tieji ciklai nebuvo stiprūs, o 
greičiau pąlaidi, tejungiami ne
bent bendros nuotaikos. Galė
jai juos sutrumpinti ar pailgin
ti, jų dalis sukeisti vietomis be 
didesnio pavojaus pasimesti 
prasmėje ar esmėje. Poetė kon
centravosi daugiau į detales, iš
raišką, stilistines priemones, ne
gu į bendrąją konstrukciją.

“Bevardė šalis”, trečiasis Liū
nės Sutemos eilėraščių rinkinys, 
sudarytas jau vien iš ciklų. Jų, 
ilgesnių ar trumpesnių, knygo
je yra šešetas. Ir sudėti jie, spė
čiau, maždaug chronologine pa
rašymo tvarka. Pirmieji du — 

Tapiniai ir Išskalauti daiktai — 
tebėra gana artimi antrajam 
rinkiniui. Jie, sakytum, gana 
laisvai “sumesti”, tuo tarpu ka
da likusieji rodo aiškias ir sėk
mingas poetės pastangas sąmo
ningos konstrukcijos linkme.

“Tapinių” ciklą sudaro eilė
raščiai, kurie, prisimenu, auto
rės buvo skaityti Chicagoje ant
rojo jos rinkinio pristatymo vi
suomenei, o taipgi tose pat pa
talpose vykusios dailininko Vy
tauto Igno darbų parodos ati
darymo proga. Tai anoje paro
doje išstatytų paveikslų, jų min
ties ar nuotaikos improvizacija 
eiliuotu žodžiu. Neišvengiamai 
subjektyvi ir perdėm abstrakti:

Parkuose medžiai nesuskaičiuoti, 
šį vakarą šiltas kirvio ašmuo 
nuo glostančių rankų ir 

nekantrus — 
niekas nepasiges, 
niekas nenuliūs. (9 psl.)

Žinomųjų paveikslų ar muzi
kos kūrinių temomis rašė daug 
poetų. Ne tik rašė, bet ir, prie
šingai Liūnei Sutemai, “nesidro
vėjo” skaitytojui “prisipažinti” 
apie ką rašą. Ar tokie jų eilė
raščiai padėjo skaitytojui susi
vokti improvizuojamųjų ar im
pulsą davusių kūrinių prasmėje, 
padėjo juos suprasti, pajusti, iš
gyventi? Nemanau, kad tai bū- 

i tų buvęs jų tikslas ar uždavi
nys. Poetui buvo sukeltos nuo
taikos, kurios ir paveikslo ne
mačiusiam, ar muzikos kūrinio 
negirdėjusiam turėjo būt pakan
kamai prasmingos ar bent su
vokiamos. Ar Liūnės Sutemos 
“Tapiniai” turi pakankamai jė
gos savyje, kuri įgalintų juos 
išlikti atsietus nuo tematinio 
objekto (ne to, kurį dailininkas 
piešė, bet to, kuris buvo nupieš
tas)? Ar jie pakankamai sava
rankiški, išbaigti, suprantami? 

! Ar skaitytojui ką nors besakys 
I gėlė, suboluojanti “tarp juok- 
' dario dantų”, briedžių ragais 
‘ bes.šakojanti žiema, "drumsto 
j vandens ratilais’’ besiplečiantis 
vakaras? Vargu. Daugumai 
skaitytojų visa tai tebus tušti 
žodžiai, dirbtinos nežinomų, ne
gyvų pasaulių atošvaistos, ar 
net įmantraus galvosūkio dalys, 
kurioms trūksta kažko apjun
giančio, įdiegiančio gyvybę ir 
pastovumą.

Pirmųjų dviejų ciklų trūku
mus (ar “perteklius”) gana tiks 
liai nusako patys jų pavadini
mai : Tapiniai ir Išskalauti daik
tai. Juose per daug pozos ir 
prozos. Per daug abstraktumo. 
Per daug kūrėjo baimės būt su
prastam. O be reikalo. Nes poe
tė, kada ji nuoširdi ir atvira, 
kokia ji pasidaro antrojo ciklo 
antrojoje dalyje, netrunka skai
tytoją pavergti, tapti jam rei
kalinga, artima ir sava, nes ji 
kalba jo paties pasaulį:

Ir kai raminantys motinos 
žodžiai 

pastatydavo angelą sargą 
vakarais tarp manęs ir tamsos, 
aš laukdavau iki jisai užmigs, 
kad galėčiau ilgėtis 
nebraidyto vandens už pylimo, 
neragautų vaisių sode 
ir senutės, renkančios žoles 
mano nemigai. (21 psl.)

Naujasis etapas Liūnės Su
temos poezijoje, kaip jau užsi
miniau, teprasideda trečiuoju 
ciklu "Nieko neatiduosiu”. For
minio panašumo tarp šio ir ant
rajame rinkinyje spausdintų 
ciklų jau nedaug telikę. Orga
niško Liūnės Sutemos kūrybos 
tęstinumo prasme tačiau yra 
vienas ir daug gilesnis ryšys, 
iškeliąs šį ciklą į centrinę plot
mę ne vien naujojo rinkinio, 
bet ir visos ligšiolinės poetės 
kūrybos apimtyje. Tai idėjinis 
ryšys. Cikle “.Nieko neatiduo
siu” yra tęsiamas poetės mani
festas, pradėtas paskutiniaisiais 
antrojo rinkinio posmais; “Ne
prijaukinsi manęs, mirtie...” 
Skirtumas tik tas, kad tas ma
nifestas čia jau skamba žymiai 
plačiau, pozityviau, vitališkiau. 
Tai nebėra nedrąsus, intymus

grąžinu

Liūne Sutema

Grąžinu akligatvj, nuaugusį topoliais.
Anapus vartų kapinės, 
lietuvišku vardu — 
Grąžinu akligatvį laikantiems mano vaikystę 
mėšlungio sutrauktu delnu.
Tesaugos jie mano vaikystę, 
telieps jai kartot ir kartot tuos pačius 
šūkius, priesaikas, pažadus — 
ir kai ji užsprings bekartodama, 
lyg užburtu obuoliu, 
teišsiveda ją pro vartus, 
per žemės rėžį, pakrikštytą 
lietuvišku vardu, 
į patvorį ir palieka augt.

Ir sėdės ten mano vaikystė viena, 
nebylė, žaisdama akmenėliais —, 
nekrikštų kapeliuos, 
patvoryje — 
sėdės nustelbta nuodingų vijoklių, 
ir mėtys akmenėlius į mane.

Grąžinu raštuotas vaikystės pirštines.
Seniai nugaravo 
atodrėkio sniego gniūžtė nuo jų — 
išaugę neramūs pirštai 
baigia nurauti eglučių žalumą 
spyglys po spyglio — 
išaugę godūs pirštai 
gobšo meile glosto, dusina 
žiemojančius paukščius, 
ir laužia jų sparnų mėlynumą —

O sėdi mano vaikystė viena, 
nekrikštų kapeliuos, 
patvoryje, 
paraudusiom ir atgrubusiom rankom 
ir kūkčioja nelaiminga — 
Grąžinu raštuotas pirštines savo vaikystei. 
Jau baltuoja. Jau sninga.

Grąžinu siūbuojantį lieptą, 
bridusį per vaikystės upes. 
Grąžinu lieptą, užmiršusį 
verpetus, žydintį vandenį 
ir raižančias ledą sroves.
Surambėjo širdys išpjautos atramoj 
ir vardai nebeturi žmonių, 
tik kreivas raides.
Siūbuoja lieptas vaiduokliu,

Liūne Sutema

praradęs upes, 
pavasario naktim skliaute —

O sėdi mano vaikystė viena, 
nekrikštų kapeliuos, 
patvoryje, 
sušlapusiom kojom ir moja 
pirmiem aitvaram, 
ir grūmoja man.
Ir putoja, plečias vanduo upeliu, 
baigia tirpti pusnis —
Grąžinu siūbuojantį lieptą savo vaikystei, 
be vaiduoklio skliaute bus naktis...

Neišduodu, tiktai grąžinu, 
ne savo, paskolintą —, 
kad nebūtų baisu ir skurdu 
augti mano vaikystei vienai, 
sėdinčiai nekrikštų kalteliuos, 
patvoryje —

Iš naujo rinkinio "Bevardė šalis”

pasikalbėjimas su savimi die
noraštinėje formoje, o pasisa
kymas atvira burna, pasisaky
mas norinčio būti išgirstam ir 
suprastam:

Nieko neatiduosiu —
' užsiginsiu, kad turiu.

Savyje išnešiosiu, 
katakombose išsaugosiu, 
kad mano būtų žaidimo 

pabaiga —, 
kai apsvaigęs savo jėga, 
Žvėris įsitemps arenoj, 
galėčiau aiškiai ir garsiai 
išpažint atkakliųjų kalba, 
kad vis dar tebetikiu, 
Žmogumi ir Gyvenimu —

, (40 psl.)

Liūnės Sutemos visada mėg- 
tas paralelizmas cikle "Nieko 

neatiduosiu” panaudojamas ne 
vien kaip stilistinė figūra, bet 
ir kaip struktūrinė forma, “Dvie 
jų brolių seserį” pastatant prieš 
“Dviejų brolių žemę”, Kiekvie
ną ežerą, turintį “savo skenduo
lius ir savo žuvis”, prieš kiek
vieną miestą, turintį “savo ne- 
apykaną ir savo negrus lūšny
nuose”, kiekvieną vaiką, turintį 
“savo mėnulį su delčia ir pilna
tim”. Lygiai kaip

Sesers nereikia turėti--------
ji visuomet jausis nemylima... 

(29 psl.) 

taip
Žemės nereikia .mylėti--------
ji visuomet jausis išduota...

(31 psl.)

Liūnė Sutema visada siekė 
simetrijos formoje. Vaizdų ir 
frazių pasikartojimai, laipsnia- 
vimai buvo gausūs ir pirmykš
čiuose rinkiniuose. Daugiur ši
tokios priemonės atstojo kon
servatyviajai poezijai tipiškus 
elementus, kaip ritmą ar rimą. 
“Bevardėje šalyje” šitos priemo
nės žymiai sąmoningiau ir tuo 
pačiu efektyviau naudojamos. 
Poetė, sakytum, įgavo kur kas 
plačiau apimantį žvilgsnį, išmo
ko detales vertinti santykyje su 
norimo perduoti paveikslo vi
suma. Tos detalės, ar tai pana
šumų jungiamos, ar įtampą ug
dančių kontrastų ryškinamos,

(Nukelta į 4 psl.)

LIETUVYBĖS TVIRTOVĖ PAVERGTOJE
SOSTINĖJE ATSIMINIMŲ PYNĖ IŠ PIRMOS LIETUVIŠKOS 

GIMNAZIJOS

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

JONAS JUS1ONIS, gydytojas, 1923 m. 
baigė VDG-ją Vilniuje, 1929 m. VI) univer
siteto medicinos fakultetą Kaune. Lietuvoje, 
Vokietijoje ir JAV dirbo įvairiose ligoninė
se, eidamas vedėjo, kuratoriaus, Vilniaus 
apskrities gydytojo ir kit. pareigas, šiuo 
metu gyvena Los Angeles, dirba Veteranų 
administracijos centre, Brentvvood N P li
goninėje. Aktyviai dalyvauja lietuviškose 
organizacijose.

Sunku būtų aprašyti Vy
tauto Didžiojo gimnazi
jos įsteigimo, josios 
mokslo ir auklėiimo 
reikšmę ne tik Vilniaus 
kraštui, bet ir visai Lie
tuvai. Tai buvo švyturys, 
skleidęs mūsų tautai 
šviesą, kurios siekėme, 
kiek galėdami, labai sun
kiose gyvenimo sąlygo
se. Ji įžiebė mūsų jauno
se sielose karštą tėvy
nės meilę, pasišventimą ir ryžtą paaukoti 
net savo gyvybę už skriaudžiamą Lietuvą. 
Per tuos 50 metų tokių aukų buvo nemaža.

J. JUSIONIS

Jau ganydamas, girdėjau apie lietuvių 
gimnaziją Vilniuje ir pasiryžau, žūt būt, pa
siekti Vilnių ir siekti mokslo, nors tėvai bu
vo neturtingi. Ūkio produktai buvo vokiečių 

okupantų rekvizuojami, bet, kai ką užslėpę, 
bado dar nekentėme, nors nepriteklius buvo 
didelis. Nežiūrint tų visų sunkių sąlygų, ne
mažo atstumo (apie 80 varstų) nuo Vilniaus 
(tamsiomis naktimis matydavome šiaurėje 
pašvaistę, apie kurią tėvas sakydavo: “tai 
blėskas nuo Vilniaus”), ir okupacinės vo
kiečių valdžios judėjimo suvaržymų, išsiruo
šiau į kelionę.

1916 m. birželio 23 d., dar saulei netekė
jus, apleidau tėviškės namus ir su dviem 
draugais — V. K, (žuvusiu Rytų krašte) ir 
A. K. iškeliavome į tolimą, mums nežinomą 
ir slaptą kelionę mokslo ieškoti. Keliavome 
šunkeliais per miškus, laukus, balas, rais
tus ir pievas. Vieškeliais nebuvo galima eiti, 
nes vokiečiai gaudydavo jaunuolius ir iš
siųsdavo darbams į Vokietiją. Rytojaus vi
dudienį, per šv. Joną, laimingai pasiekėme 
Vilnių.

Įstojau į Vilniaus lietuvių dviklasės mo
kyklos III-jį skyrių. Tą mokyklą globojo 
didi patriotė Emilija Vileišienė, daktaro An
tano Vileišio žmona, lenkai ją vadino “lietu
vių motina”. 1917 m. rudenį išlaikiau egza
minus į lietuvių mokytojų seminarijos I-jį 
kursą. Seminarijos direktorius buvo Alek
sandras Stulginskis, būsimas Lietuvos pre
zidentas. Per dvejus metus baigiau tris kur
sus. 1918 m. pabaigoje A. Stulginskis pasi
traukė su Lietuvos valdžia į Kauną, palik
damas savo vietoje žymų pedagogą ir didelį 
patriotą Juožą Kairiūkštį, Sr. 1919 m. kovo 

mėn. įvyko mūsų mokyklos mokinių strei
kas, protestuojant dėl mūsų direktoriaus pa
šalinimo. Jis buvo tapęs mūsų gyvenimo ke
lio ir šviesos kelrodžiu, todėl visų auklėtinių 
buvo labai mylimas ir gerbiamas.

1919 m. rudenį išlaikiau egzaminus į V- 
tą VDG-jos klasę. 1920 m. atsiėmus lietu
vių kariuomenei Vilnių, įstojau į Lietuvos 
šaulių sąjungą. Darėme karinius pratimus, 
daugiausia Trijų Kryžių kalne. Klastingai 
Želigovskiui užpuolus Vilnių ir lietuviams 
iš jo traukiantis, teko eiti sargybinio parei
gas, padėti išvesti lietuvius kareivius iš Vil
niaus miesto, vėliau lietuvius lenkų belais
vius perrengti civiliais rūbais ir padėti jiems 
pasprukti. Berods apie spalio 20 d. naktį su 
kitais draugais (apie 20 gimnazistų) buvau 
suimtas. Sąraše buvau pirmas. Išdavė K. V., 
sugautas išvedant iš Vilniaus lietuvį belais
vį. Lenkams gerai jį primušus, pats prisi
pažino ir išdavė kitus. Tačiau šį kartą iš len
kų nagų pasisekė pasprukti. Slapsčiausi Ge- 
ranainyse, Lydos apskrity, pas kleboną Juo
zą Šimkūną. Dažnai lankydavausi Dieveniš
kėse ir Kauleliškiuose, Ašmenos apskrity. 
Vėl buvau lenkų suimtas kelyje tarp Gera- 
nainių ir Kauleliškių. Buvau sumuštas ir ve
žamas į Ašmeną, bet, užtarus vienam poli
cininkui iš Dieveniškių, šiaip taip išsilais
vinau. Geranainyse lenkų poručikas, atkel
tas iš Rudiškių, kėsinosi mane nušauti nak
ties metu. Kambaryje, kur aš miegojau, kul
ka pramušė duris, kėdės atramą ir nusilpu
si nukrito prie mano galvos. Taip teko slaps
tytis beveik visus mokslo metus. Žinia apie 
Pilsudskio vardinių proga paskelbtą amnes
tiją mane pasiekė pavėluotai, tad sugrįžau 
į Vilnių tik po Velykų atostogų. Visas VI 
klasės išeitas kursas teko pasivyti per 7—6 
savaites. Laimingai išlaikęs egzaminus, bu
vau perkeltas į VII-tą klasę.

Kiekvienas atostogas būdavau kviečia
mas į skirtingas vietas ruošti mokinių į 
VDG-ją ir skleisti lietuvybės idėją tarp kai
mo jaunimo. 1920 m. darbavausi Geranai
nyse, Dieveniškėse, 1921 m. Lazūnuose (čia 
į VDG-ją paruošiau 5 mokinius, kurie prieš 
tai nė žodžio nemokėjo lietuviškai, iš jų, pa
vyzdžiui, J. M. vėliau baigė Vilniaus univer
sitetą magistro laipsniu ir buvo mokytojas). 
1922 m. vasaros atostogas praleidau Dūkš
to Kazytiškio apylinkėse Padūdy pas Vait
kevičių. 1923 m. birželio mėn. 16 d. kartu 
su vienuolika savo draugų (7 mergaitės ir 
4 vyrai) baigiau VDG-ją.

Mes trys abiturientai sudarėme teatro 
mėgėjų - vaidintojų būrelį. Tai buvo užuo
mazga vėliau išsivysčiusio “Vaidilos” teat
ro, kuris turėjo gan gerų aktorių, iš kurių 
keletas yra ir šiame krašte. Pasiskirstę pa
reigomis, geriau sakant, sudarę planą, išvy
kome iš Vilniaus. Mano du draugai M. Ž. 
ir A. U. nuvyko į Daugėliškį. Jie netrukus 
ten buvo lenkų suimti ir išvežti į Lukiškio 
kalėjimą. Aš išvykau į Rimšę paruošti dir
vos mūsų vaidintojų būrelio gastrolėms. 
Pernakvojęs tik vieną naktį ir pajutęs, kad 
esu sekamas, tuojau sprukau į Vilnių. Ei
damas Didžiąja gatve, sutikau mūsų bend
rabučio (buv. Lietuvių banko patalpose, Di
džiojoje gatvėje prieš centrinį paštą) sar
gienę — lenkę, kuri įspėjo mane, kad naktį 
buvo daroma krata ir aš buvau ieškomas. 
Civiliai apsirengę tipai saugojo lietuvių ban
ko namus, slankiojo šaligatviu ir patalpose. 
Įėjusiam nebebuvo laisvo išėjimo. Nieko ne
laukdamas, kad ir išvargęs, pakeitęs kiek 
išvaizdą, sprukau atgal į geležinkelio stotį ir 
išdūmiau į Benekainius, o iš ten jau pra
mintais takais apie 20 klm. pėsčias į Gera- 
nainius pas didelį patriotą, anksčiau minė
tąjį kunigą J. Šimkūną (karnajiškį. I-jo pa

saulinio karo metu buvusį tremtinį Vokie
tijoje). Šiuo laiku jau buvo neįmanoma taip 
veikti, kaip 1920 m., kada aš turėjau beveik 
kiekviename kaime gerų žmonių, kad ir gu
dų, bet pritariančių Lietuvos politikai ir lie
tuviškam darbui. Per juos aš platinau lie
tuvių spaudą lenkų kalba. Taip pat, esant 
pavojui, ne kartą pas juos slėpdavausi. Ži
nios iš Vilniaus buvo liūdnos: draugai žiau
riai tardomi. Nustoję sąmonės dažnai prisi
pažindavo ir pasirašydavo primetamus sun
kius kaltinimus. Apie 3—4 savaites išbuvus 
pas mielą globėją, teko atsisveikinti visam 
amžiui ir bėgti į nepriklausomą Lietuvą. 
1923 metais liepos mėnesio naktį slapta su 
nuotykiais perėjau demarkacinę liniją.

Beje, tik baigus gimnaziją, teko varstyti 
Vilniaus universiteto visų fakultetų duris. 
Žinoma, pradėjau nuo medicinos, kurią jau 
seniai buvau nusprendęs studijuoti. Sveikin
damas VDG-jos mokinių vardu Lietuvos 
patriarchą daktarą Joną Basanavičių per jo 
70 m. amžiaus sukaktį jam prižadėjau, kad 
seksiu jo pėdomis, t. y. būsiu gydytojas. 
Kad tik priimtų į universitetą, nors laisvu 
klausytoju, dar užėjau pas teologijos fakul
teto dekaną kun. Žarnauską, su kuriuo kal
bėjausi lietuviškai. Bet ir jis atsisakė padė
ti. Po to prasidėjo abiturientų areštai. Anks
čiau mano minėti du draugai nuteisti 12 me
tų sunkiųjų darbų kalėjimu, aš nuteistas 
už akių. Po dvejų metų kalinimo, visiškai iš
kankinti jie buvo iškeisti į lenkus, nes abu 
buvo kilę iš nepriklausomos Lietuvos. Aš 
gal būčiau ir supuvęs kalėjime, nes mano 
tėviškė buvo okupuotoje Lietuvos dalyje. 
Ta byla buvo išgarsėjusi kaip “Vilniaus abi
turientų byla 1923 m.”

Dar vienas epizodas iš VDG-jos laikų. 
Sulaužius lenkams ką tik pasirašytą Suval- 

(Nukelta į 4 psl.)



TIES LITUANUS PROBLEMOMIS

VINCAS TRUMPA

“Draugo’’ geg. 14 d. kultū
riniame priede “Lituanus“ rei
kalu pasisakė V. Vardys ir R. 
Šilbajoris, du iš busimųjų jo 
redaktorių. Jie davė nemaža 
sveikų minčių dėl to žurnalo 
pobūdžio ir ateities, su kurio
mis iš esmės negalima nesutik
ti. Jie abu, atrodo, sutinka, kad 
“Lituanus” turėtų būti rimtas 
kūrybos ir mokslo žurnalas, o 
ne vienos ar kitos propagandos 
įrankis. Nuo A. Pajaujytės - 
Staknienės redagavimo laikų 
"Lituanus” ir stengėsi toks bū
ti. Abu autoriai norėtų praplės
ti "Lituanus” nagrinėjamų prob 
lemų lauką, V. Vardys daugiau 
horizontaline linkme (j latvius 
ir estus), R. Šilbajoris — ver
tikaline, ne tik j kultūros repre- 
zentavimą, bet ir į jos kūrimą. 
Tik tuo būdu, anot R. Šilbajo- 
rio, bus galima prie jo patrauk
ti ir jaunesnę lietuvių intelek
tualų kartą ir intelektualinius 
sluoksnius aplamai.

Man, beveik visą laiką stovė
jusiam gana arti “Lituanus“

“Lituanus” tai gali padaryti tik 
pats tapdamas tikrai kūrybiš
kai šviėžias ir drąsus. Jis, R. 
Šilbajorio žodžiais tariant, “tu
ri būti ne tik buvusios tikrovės 
veidrodis, bet ir šiandieninės 
lietuviškos tikrovės kūrėjas”.

Kaip žinia, kūryba neįmano
ma be kritikos. Be kritikos to, 
kas buvo, ir be kritikos to, kas 
yra. Ligi šiol, man atrodo, iš
skyrus vieną kitą recenziją ir 
straipsnį, “Lituanus” buvo kri
tiškas tik sovietinės tikrovės 
atžvilgiu. Lietuviškos tikrovės 
(senos ir dabartinės emigranti
nės) atžvilgiu jis gal per daug 
stengėsi paduoti tik tai, kas ge
ra ir gražu, ar tai pristatyda
mas senuosius literatūros ir me
no kūrėjus (Donelaitį, Krėvę, 
Čiurlionį) ar naujuosius rašyto
jus ir dailininkus.

Kiekvienas žino, kad jokioje 
tautoje ne viskas yra gera ir 
gražu. Teisinga, objektyvi, bet 
ir neatiaidi, kritika rimtam žur
nalui yra taip pat reikalinga, 
kaip ir pasididžiavimas vienu

ar kitu laimėjimu. Tik tokiu 
būdu žurnalas gali tapti "tikro
vės kūrėjas”.

Kai kas sakys, kad kalbant 
daugiausia ypač į svetimą pub
liką (nebūtinai, kaip ryškėja iš 
Šilbajario straipsnio), reikia 
vengti kontraversinių dalykų. 
Kodėl? Pats gyvenimas pilnas 
kontraversijų. Tur būt, geriau
sio emigrantinio žurnalo lenkų 
“Kultūra” artimas bendradar
bis M. Mieroszewskis sako, kad 
“verta rašyti tik apie kontro
versinius dalykus”. Gal tai ir 
kraštutinė nuomonė, bet kaip 
kitaip bus galima pasiekti gy
vybė. O turint galvoje, kokį di
delį vaidmenį tas žurnalas vai
dina pačios Lenkijos intelektua
liniame gyvenime ir kaip su juo, 
kaip paaiškėjo per Siniavskio 
(ne Žiniavskio, kaip užsispyru
siai rašo “Dirva”) ir Danieliaus 
bylą, skaitosi ir Maskva, tur 
būt, yra vienas įrodymų, kad 
kontraversinės problematikos 
nereikėtų per daug bijoti.

Be abejo, pagrindinis “Litu
anus” uždavinys ir toliau turė
tų būti Lietuvos (senosios ir 
dabartinės) tikrovės ir jos prob
lemų pavaizdavimas. Tur būt, 
nereikia ir sakyti, kad, tą už
davinį spręsdamas, jis turėtų

eiti nuoširdaus tiesos ieškojimo 
keliu. Ligi šiol čia buvo apleis
ta ypač viena sritis — mokslo. 
Būtų gerai, kad Lituanus redak
toriai surastų mokslo bendra
darbių, kurių iš tikrųjų yra ne
maža dirbančių įvairiuose Ame
rikos universitetuose ir tyrimo 
institutuose. Kaip, pavyzdžiui, 
būtų gera, jei “Lituanus’’ galė
tų reaguoti į J. Rubiko straips
nį “Genetika vakar ir šiandien” 
(Pergalė, Nr. 3, 1966), kuriame 
jis labai atvirai nukaukuoja Ly- 
senkos genetinio šarlatanizmo 
pasireiškimus Lietuvoje.

Žinant, su kokiais sunkumais 
“Lituanus” redaktoriai susidu
ria, organizuodami medžiagą ir 
tvarkydami žurnalą, reikia tik 
džiaugtis, kad tas žurnalas iš
silaikė ligi šiol, kad jis tobulė
jo ir rengiasi tobulėti ateityje. 
Iš mūsų visuomenės jis reika
lingas visokios (ne paskutinėje 
vietoje ir finansinės) paramos.

— Jeigu, virdami pietus, plau
nate mėsą ar kaulus, neišpilki
te to vandens laukan, o palai
stykite gėles. Toks vanduo turi 
naudingu medžiagų, kurios ska 
tina augalų augimą.

TEBETIKIU ŽMOGUMI
(Atkelta iš 3 psl.) 

auga į tobulą, išbaigtą statinį. 
Visur jaučiasi planuojanti po
etės ranka, atsitiktinumui tepa- 
liekanti mažiausiai vietos.

Ar sąmoningas rūpestis visu
ma nepakenkė detalei? Į šį klau
simą būtų galima atsakyti taip 
ir ne. Priklausytų nuo atsakan
čiojo pažiūros į meną, ar, šiuo 
atveju, į poeziją. Niekada iki 
tol žodžiais per daug nesisvais- 
čiusi, žodyno turtingumu neste
binusi, “Bevardėje šalyje” poe
tė, sakytum pasidaro dar šykš- 
tensė. Todėl dar dažnesnės ir 
reikšmingesnės pasidaro simbo
linės prasmės turinčios sąvo
kos. Simbolių arsenalas pratur
tėja ne vien žvejais ir skenduo
liais, bet ir svajotoju Pasakų 
Joneliu sesers nesulaukiamu, 
žemės visomis šaknimis smau
giamu, vieniems siaura, kitiems 
plačia, tretiems vingiuota Mė
nulio gatve. Tačiau ir tie simbo
liai universalėja, yra lengviau 
suvokiami. Jie reikalingi, net 
būtini. Nes žodžio svoris ir tū
ris poetei visada daug labiau 
rūpi, negu jo skambesys ar bliz

gesys. Jos žodis dažnai apkrau
namas vos pakeliama turinio 
našta. Jos posmai dažnai, ame
rikiečių žinomą posakį parafra
zuojant, apnuoginami iki esen
cijos :

Ten žaidžia nebeaugantys vaikai. 
Vaikai senukai žaidžia 
paskendusiais laivais,

rūdijančiais šalmais — 
jie pamėgdžioja buvusį, 
išdykusiai bežaisdami. 
Sudužusiais lėktuvais ir

automobilių laužais 
jie pakartoja buvusį, 
rimtai bežaisdami.
Ir seka pasaką jie be pradžios, 
ir seka pasaką be galo. - (42 psl.)

Tai Bevardė šalis. Žemė nie
kieno — žemė mūsų, poetės 
anksčiau nukaltu terminu kal
bant — alkanųjų bežemių. “Tai 
buvo vakar ir rytoj...’’ Titulinia
me, o ir sekančiuose rinkinio 
cikluose (Neišduodu, tiktai grą
žinu, Nenoriu būti atpirkta) 
stipriai pajuntamas su platėjan
čiu kūrybiniu akiračiu augąs 
atsakomybės jausmas. Poetės 
asmenybėje ryškėja, o ir kūry
boje atsispindi tautiniai, visuo
meniniai ar net socialiniai bruo

žai, iki tol veik nepastebėti ar 
iki neatpažinimo suasmeninti. 
Tiesa, poetė niekur nepamoks
lauja, nemoralizuoja, nieko ne
smerkia ir nekaltina, išskyrus 
save pačią, tačiau kaip tik dėl 
to jos žodis yra tikras, išgyven
tas ir tuo pačiu žymiai giliau 
smingantis.

Trečiuoju rinkiniu Liūne Su
tema peržengė savo iki šiol ei
liuoto uždaro ir siauro pasau
lio ribas. Dąr tiksliau tariant, 
jame surado jr iškėlė mums vi
siems artimas ir gyvybiniai 
svarbias problemas ar rūpes
čius. “Bevardėje šalyje” yra 
mažiau subtilumo, mažiau in
tymios šilumos, tačiau žymiai 
daugiau minties, turinio, gilu
mos. Mažiau rūpesčio eilėraščių 
vidaus dekoracija, daugiau jų 
architektūra. Dėl pastarosios 
priežasties pasitaiko ir gana 
proziškai skambančių vietų, ta
čiau visumoje jau minėtos do
rybės šias seklumas keliariopai 
išperka.

— North Carolinoje (kur 
nėra valstijos mokesčių) pake
lis cigarečių kainuoja 19 cen
tų, tuo tarpu New Yorke kai
nuoja 45 centai.

reikali}, norėtųsi irgi keliomis 
mintįpiis pasidalinti jo rūpes
čiais.* Gerai, kad “Lituanus” 
plėstųsi ir horizontaline ir ver
tikaline linkme. Paskutiniame 
"Lituanus” numeryje, recenzuo
damas V. Vardžio redaguotą 
knygą “Lithuania under the So
vietą”, pastebėjau, kad Vakarų 
pasaulis neskiria daug dėmesio 
Baltijos problemoms. Tai yra 
faktas, kurio negalima paneigti. 
Tačiau vargu ar taip jau ir tu
rėtų būti. Galima su pasitenki
nimu konstatuoti, kad pastaruo
ju metu jaučiamas truputį di
desnis susidomėjimas Baltijos 
problematika. Pavyzdžiui, tik 
kelių pastarųjų savaičių bėgyje 
du didieji Washingtono dienraš
čiai "The Washington Post” ir 
“The Evening Star’’ atsispaus
dino straipsnius, tiesiog liečian
čius Baltijos valstybių proble
mas, ir jas nagrinėjo labai ob
jektyviai ir konstruktyviai. Be 
abejo, universitetiniuose vadina
mų kremlinologų ir sovietologų 
sluoksniuose Baltijos problemos 
galėtų ir turėti sulaukti taip pat 
daugiau dėmesio. "Lituanus” 
uždavinys turėtų būti ne tik čia 
jiems ateiti į pagalbą, bet, ir 
tai svarbiausia, žadinti jų kū
rybinę iniciatyvą ir interesą.

Kaip tai galima padaryti?

MARCIUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE

CHICA G0 S A VINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 S0. VVESTERN AVENUE CHICAGO, ILLINOIS TEL.: GR6-T5T5

CHICAGO SAVINGS AND LOAN BENDROVE, viena tarp žy
mesniųjų krašto finansinių ištaigų, aptarnauja šios apylinkes 
gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau vlrž 41 me
tus, visada prisilaikydama saugumo ir išniokodama, palygi
namai, aukšta dividendą- Mes nesiveržiame tapti pačia di
džiausia bendrove, bet stengiamės būti stiprūs finansiškai ir 
teikti pačius geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir sko- 
lininio nariams.

Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organizaci
jomis, noriai prisidėdami darbais ir finansais, kati galėtų pa
siekti geresnių gyvenimo sąlygų. Kviečiame visus taupymo ir 
paskolų reikalais kreiptis į Chicagos Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovę, išaugusių f virš »58,000,000.00 turto Įstaigų.

JOHN PAK EI., direktorių tarybos
ir bendrovės prezidentas

MOKAME

už fnvCHtmentŲ eg-taa

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MOŠŲ PILNAS PATARNAVIMAS

• Insured Family Savings
• College Bonus Savings
• Christmas Clūb Savings
• Vacation Club Savings
• Home Mortgage Loans
• Home Improvement Loans
• Ali Types of Insurance

• Sėli and redeem U. S. Bonds
• Safety Deposit Boxee
• Free Community Rooms 

for your organization 
meetings. (Free Coffee)

• Cash checks and pay all 
family bills with our special

money order checks. No
service charge to members

• U. S. Postai Šlampa
Maciūne Service

• We sėli Travelers Checks
• Save-by-mail Kita
• Notary Public Service

• Two Large Free
Parking Lota

• Free Theatre tickets two 
Saturdays monthly for your 
children and mothers

• Christmas party with gifts 
to College Bonus Members

PATOGIOS VALANDOS:
MONDAY ....................  12:00 PAf.—8:00 PM
TUESDAY....................  9:00 A.M. — 4:00 P.M.
VVEDNESDAY ............. Closed All Da>
THURSDAY ................. 9:00 A.M.—8:00 P.M.
FRIDAY ...................... 9:00 A.M.— 8:00 P.M.
SATURDAY...................9:00 A.M. — 12:30 PJML
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kų sutartį ir spalio mėn. 9 d. užėmus Vilnių, 
gen. Želigovskis buvo lenkų paskelbtas “su
kilėliu”. Užimtą Vilniaus kraštą pavadino 
“Litwa Srodkowa” — Vidurinioji Lietuva. 
Paskelbtas plebiscitas. Lietuvius vertė ra
šytis lenkais. Pasipriešinusius sumušdavo, 
areštuodavo ir uždarydavo į kalėjimus. Lie
tuvos valdžia prieš tokį smurtą ir prievar
tą protestavo Tautų Sąjungoje Ženevoje. 
Tam reikėjo įrodymų. 1922 m. kovo ar ba
landžio mėn. užėjo į klasę auklėtojas Juo
zas Kairiūkštis, Jr., ir kreipėsi į mane, sa
kydamas, kad norįs pasikalbėti slaptai. Pra
šė manęs, kad sutikčiau išvažiuoti į Dieve
niškių apylinkę rinkti įrodymų, jog lietu
viai balsavimo metu prievartaujami ir bau
džiami. Sąrašai su žmonių parašais būsią 
persiųsti Lietuvos valdžiai. Nors žinojau, 
kokia rizika ir kas man grėsė — suėmimas, 
kankinimas, sušaudymas ar kalėjimas iki 
gyvos galvos — visai nedvejodamas suti
kau ir 3—4 dienom dingau iš gimnazijos. 
Darbas buvo labai pavojingas, žmonės bi
jodavo duoti parašą, o taip pat aš pats kiek
vienu metu galėjau būti išduotas su visais 
surinktais parašais. Dirbau naktimis. Bu
vau sustojęs pas gerus Lietuvos patriotus, 
kuriuos lankiau 1920 m. vasaros atostogų 
metu kaime prie vieškelio Geranainys - Die
veniškės. Lankiausi ir kituose kaimuose. Su
rinkęs keletą šimtų parašų, laimingai su
grįžau į gimnazijos suolą. Po kelių savaičių 
J. K. pranešė man, kad surinktieji įrodymai, 
įteikti Lietuvos užsienių reikalų ministeriui 

A. Voldemarui, pasiekė Tautų Sąjungą. Tą 
paslaptį galiu dabar atidengti, nes Rzecz- 
pospolita Polska jau seniai dingo, o to sun
kaus darbo dalyviai išmirę, nukankinti ar 
išvežti žuvo. Lenkų okupacijos metais nega
lėjau viešai pasirodyti tėviškėje. Giminės ir 
artimieji buvo sekami ir žiauriai persekio
jami už tėvų kalbą ir meilę Lietuvai.

SIMAS SUŽIEDĖLIS, istorikas, pedago
gas, Vytauto Didžiojo universiteto profeso
rius, visuomenininkas, rašytojas, publicistas, 
1952- 63 m. Ateitininkų federacijos vadas. 
Nuo 1950 m. New Yorke leidžiamo “Darbi
ninko’’ redaktorius.

S. SUŽIEDĖLIS

Džiaugiuosi ir dabar, 
kad Vilniaus Vytauto 
Didžiojo gimnazijoje, o 
ne kurioje kitoje, teko 
man aukštesnįjį mokslą 
pradėti ir stebėti Lietu
vos valstybės atkūrimą 
1918—1919 metais bei 
pažinti pačius ryškiuo
sius mūsų valstybinin
kus ir veikėjus; kai ku
rie iš jų buvo gimnazi
jos mokytojai (pvz. A.

Stulginskis, M. Biržiška, P. Grajauskas, M. 
Reinys ir kiti). Esu patenkintas ir tuo, kad 
turėjau progos įsijungti į kovas už Vil
nių; lenkam Vilniuje užsilikus, dėl to turė
jau slapstytis ir bėgti iš Vilniaus (1920. 
XII. 8).

Gimnazijos III klasėn išlaikiau stojamuo
sius egzaminus po Velykų 1918 m. Vokiečių 
tvarka, mokslo metai tada prasidėjo pava
sarį. Iš gimnazijos pasitraukiau, būdamas 
V klasėje 1920. XII. 7 d. ir išvykau į Kauną, 
patariamas direktoriaus M. Biržiškos. Prie

žastis — slaptas partizaninis veikimas len
kų užfrontėje.

Laimutė Elena Šlapelytė - Graužinienė 
įstojo Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijon 
jai besikuriant 1915 m. rudenį ir ją baigė 
1924 m. 1924—5 m. studijavo St. Batoro 
universitete matematiką. 1925—29 m. stu
dijavo teisę, kurią baigus, įsigijo teisių ma
gistrės laipsnį. Daugelį metų talkininkavo 
savo vyrui Lietuvos atstovui Kazimierui 
Graužiniu! Romoje ir Pietų Amerikoje, dir
bo organizacinį bei šalpos darbą; reiškiasi 
spaudoje. Šiuo metu gyvena Pietų Ameri
koje.

Kai dabar iš 50 metų 
perspektyvos žvelgiu į 
VDG-jos kūrimosi ir vei
kimo eigą, į joje viešpa
tavusią dvasią, į santy
kius tarp mokytojų ir 
mokinių bei jų visų bend 
rą norą išlaikyti lietu
vybės dvasią ir kartu 
aukštą mokslo lygį bei 
kietą pasiryžimą atsi
spirti lenkų priespaudai 
ir išlikti tikrai sąmonin
gais patriotais, tai turiu pripažinti, kad 
VDG-ja savo uždavinį tikrai gerai atliko.

Gan blankiai prisimenu savo įstojimą 
Vilniuje į besikuriančios gimnazijos priekla- 
sį ir pirmuosius kelerius metus, tačiau ypač 
gerai išliko atmintyje paskutiniųjų klasių 
laikai, kada mūsų tarpe viešpatavo didelis 
draugiškumas ir solidarumas. Gabesnieji mo- 
mokiniai padėdavo pamoks suprasti tiems, 
kuriems sunkiau sekėsi; geri matematikai 
pertraukų metu aiškindavo draugams mate
matikos formules, kalbų žinovai versdavo ar 
taisydavo draugų rašto darbus ir p. Vi

L. GRAU2INIENE

siems rūpėjo ne tik mokytojams, bet ir mo
kiniams, kad visi viską išmoktų. Ir tai da
rėsi nejučiomis, natūraliai, nes visi norėjo 
ir troško, kad lietuviai būtų pavyzdingais 
mokiniais ,kad daugiau mūsiškių pasiektų 
mokslo, būtų naudingi savo tautai ir visuo
menei ir tuo pačiu parodytų okupantui, ko 
esame verti, kad esame ne tik jiems lygūs, 
bet net pranašesni už juos.

Šitoks nusistatymas ir panaši dvasia mus 
lydėjo ir baigus gimnaziją, kada pirmieji še
ši abiturientai pasilikome Vilniuje ir laužė
me ledus, įstodami lenkiškan Vilniaus Ste
pono Batoro universitetan. Pirmaisiais me
tais lankėme paskaitas ir seminarus kaip 
laisvi klausytojai, nes mūsų gimnazijos 
brandos atestatai lenkų buvo nepripažįsta
mi. Tačiau stengėmės stropiai viską atlikti 
ir parodyti, kad esame tinkamai paruošti 
universitetui.

Sekančiais metais VDG-jai pavyko išsi
kovoti, kad mūsų gimnazijos brandos ates
tatai būtų sulyginti su lenkų gimnazijų ates
tatais, duodančiais teisę stoti į universitetus. 
Dėl to mes keli jau buvę lenkų universitete 
laisvais klausytojais grįžome į gimnaziją 
kartu su tų metų abiturientais laikyti egza
minų prie okupantų sudarytos specialios ko
misijos ir, pavykus atsilaikyti prieš komisi
jos griežtus reikalavimus, gavę brandos 
atestatus, buvome pripažinti tikraisiais stu
dentais. Man teko laimė būti jų tarpe. Taip 
pat man teko garbė vienai pirmųjų VDG- 
jos auklėtinių baigti 1929 m. teisių fakulte
tą. Kartu su manimi baigė Ant. Juknevi
čius.

Iš gimnazijos laikų turiu daug gražių 
prisiminimų. Be pamokų ir kasdienio darbo, 
būdavo organizuojamos bent kelis kartus 
metuose visų mokinių ekskursijos į gražias 
Vilniaus apylinkes, kartais pėsčiom, kartais 
garlaiviu, pavyzdžiui į Verkius, o kartais 
traukiniu, kaip į Trakus. Tai būdavo mums 

didelė pramoga ir dvasinis poilsis. Niekad 
nepamiršiu tų žaidimų, ratelių, kurie kone 
visą dieną būdavo sukami, tų dainų, nuo ku
rių visa apylinkė skambėdavo, to sveiko 
nuovargio, kurio jaunimas beveik nė nejus- 
davom. Tokių ekskursijų metu mokytojai ir 
mokiniai jausdavomės lyg viena šeima, iš
vykusi gamton pasilsėti.

Įspūdingos būdavo abiturientų išleistu
vės, kada po iškilmingam akte įteiktų bran
dos atestatų, sekdavo tėvų komiteto rūpes
čiu paruošta vakarienė, kurios metu moky
tojai ir abiturientai pasikeisdavo kalbomis, 
keldavo tostus ir, žinoma, visi entuziastingai 
sugiedodavom Gaudeamus igitur.

VDG-jos auklėtiniai jautė, kad jų direk
torius, jų mokytojai dirba iš pasišventimo. 
Juk jų dauguma, jei būtų persikėlę nepri- 
klausomon Lietuvon, būtų galėję geriau įsi
kurti, kai kurie būtų galėję profesoriauti ir 
p. Ir šitas mokytojų pasišventimas darė 
stiprią įtaką gimnazijos auklėtiniams, jų 
charakteriui, visam jų asmens formavimui
si. Auklėtinių patriotiškumas buvo be prie
kaištų. Nesidraugauta nei neieškota santy
kių su lenkais gimnazijų mokiniais. Ir vėliau 
universitete šia prasme buvo laikomasi ga
na nuošaliai, kad ir rišdavo vienus ir kitus 
bendro mokslo problemos. Galima sakyti, 
kad iš buvusių VDG-jos auklėtinių tarpo ne
buvo mišrių vedybų.

Kartą, lankantis atostogų metu nepri
klausomoje Lietuvoje, kažkas pareiškė nu
stebimą, kad mes, vilniečiai, gerai lietuviš
kai kalbam. Tatai pasirodė mums stačiai už- 
gavimas.

VDG-ja buvo tikras lietuvybės židinys, 
patriotizmo mokykla, viso Vilniaus krašto 
veikimo ir dėmesio svarbiausias centras.

★

Antanas Juknevičius, VDG-jos abiturien
tas 1925 m., Vilniaus universiteto teisių ma-



NUOTRAUKOS POEZIJA
JUOZAS PRUNSKIS

Lietuvių tautos sūnų kūrybin- į paliktus grožio pėdsakus dan- 
gumas randa vis naujus kelius I guje, medž uose, saulėje, iš že- 
išsilieti. Paskutiniuoju laiku ne
be tik lietuviuose, nebe vien 
amerikiečiuose, bet net ir Eu
ropos bei Afrikos kontinentuo
se ima garsėti mūsų foto ka
meros magikas, meniškasis fo
tografas tėvas Algimantas Ke
zys, SJ.

Dviejų talentų kūrybinė talka

Vienas iš geriausių, rimčiau
sių ir plačiai skaidomų žurnalų 
“Sign” išprašė iš jo 5 ypatingo 
meniškumo nuotraukas, užfiksa
vusias gamtos stebuklus, Idaho, 
Colorado valstybėse ir įsidėjo 
į balandžio mėn. numerį, pa- 
švęsdamas kai kurioms nuotrau
koms daugiau negu ištisą pusla
pį (perkeldamas į gretimąjį). 
“Sign” žurnalo iniciatyva čia 
buvo sutelkti du kūrybingi žmo
nės: A. Kezys su savo nuotrau
komis ir tėv. Br. Markaitis, SJ, 
savo poetiniu, istorinės perspek
tyvos žodžiu, atskleisdamas gi
lesnę tų atvaizdų prasmę. Nuo
traukos ir tekstai alsuoja pra
eities pionierių nostalgija, da
barties žmonių tragiką, o taip 
pat ir skaidriomis viltimis.

mes kylančiame daige, tamsio
se tvoromis laipiojanč.ų berniu
kų figūrose, statybos linijų 
kreivėse. ”Kai mane pagauna 
kokia idėja, ji tiesiog tampa 
verčiančia jėga", užrašo redak
torius išgirstą mūsų foto kūrė
jo žodį. Laikrašt s kartoja Chi
cagos Meno instituto fotografi
jos kuratoriaus Hugh Edwards 
žodžius ap e A. Kezio nuotrau
kas, padarytas pasaulinėje pa
rodoje; “Iš tūkstančių, kurie su 
kameromis pasiekė šį fantasti
nį įvykį, jis vienas padarė tokį 
originalų asmenišką užfiksavi
mą, kuris atrodo negalimas, kai 
žiūri tik kitų darbus".

tilpusį Baltimorės 
Catholic Review”. Rašo 
to laikraščio redakcijos 
narys Thomas N. Lor- 
Jis pasakoja, kaip gabi

Vidinio impulso genamas

Suminint kitą iš daugelio nau
jųjų tėvo Kezio (o drauge ir vi
sų lietuvių) laimėjimų, reikia 
atkreipti dėmesį į stambų 
straipsnį, pavadintą “Jėzuitas 
foto objektyvu kuria poetinius 
vaizdus”, 
“The 
pats 
štabo 
sung.
A. Kezio akis nuotraukon pa
gauna juodus figūrų siluetus, 
nusidriekiančius į platų mėlyną
jį dangų, kaip jis ne teptuku 
ir ne plunksna, o kamera kuria 
paveikslus. Daugelis žmonių da
bar naudoja kameras, bet to
kių menininkų — retai, — rašo 
laikraštis, toliau pridurdamas, 
kad retai tėra tokių kūrybingų 
akių, kurios reikiamu laiku, rei
kiamoj vietoj pagautų reikiamą 
medį ar paukštį. Tas išradin
gas fotografas veikia savo vidi
nio impulso nešamas. Atvykęs 
Philadelphijon, jis padaręs net 
175 nuotraukas.

“Jo akys nuolat ieško, jo min
tis nuolat budri pagauti Kūrėjo

Šviesos ir šešėlių žaisme

Tėv. Kezys primena, kad švie
sos ir šešėlių žaismas nuotrau
kai pasirinktoje vietoje gali bū
ti greit pranykstantis ir labai 
svarbu pagauti atitinkamą mo
mentą.

Tėv. Kezys fotografuoja žmo
nes ne kaip individus, o kaip 
intriguojančias formas. Jis pa
gaus jūrininką, gūrinantį ak
menimis grįsta gatvele, mergai
tę, nuovargio sukaustytą Ver
salio laiptuose, — jaunuolį, pri- 
sigūžusį tarp vartų, — vyrą, 
užsidengiantį akis prieš spirgi
nančią saulės šviesą. Redakto
rius jo fotografavimą vadina 
poetišku, kuris skiriasi nuo ei
linio dokumentinio. Jis siekiąs 
paveikslais sukurti fabulą. Nuo
traukos tėvui Keziui yra bū
das išreikšti jausmus ir min
tis. Ir fotografavimas yra nau
joji šaka ilgoje meno istorijoje. 
Ne visi dar linkę šią meno ša
ką įrikiuoti į tapybos ir skulp
tūros lygmenį, bet tokie ta'en- 
tai kaip A. Kezys šioje srityje 
laužia ledus.

Esu konvertitas Kezio atžvilgiu
Tebūnie čia leista atskleisti 

vieną paslaptį. Esu konvertitas 
tėvo Kezio atžvilgiu. Prieš kele
tą metų, patekęs į malonų gam
tos prieglobstį tėvų Jėzuitų po
ilsio namuose, stebėjau, kaip 
vienas jaunas jėzuitas prie šir
dies glaudžia foto aparatą, il
gas valandas glūdi nebe vienuo
lio celėje, o foto laboratoiijoj. 
Truktelėjau tada sau pečiais, 
bet niekam nieko nesakiau. Ir

£
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daug gražių 
siekių buvo

laikotarpyje

gistras, advokatas, 15 metų vertėsi advoka
tūra Vilniuje, gynęs apie 1,000 lietuvių po
litinių bylų lenkų teismuose. Dabar Bostone 
nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo 
tarpininkas ir notaras.
Tai buvo senokai—prieš 
keturiasdešimt vienerius 
metus, kai man ir pen
kiolikai mano klasės 
draugų buvo įteikti bran 
dos atestatai. Daug lai
mingų ir tragiškų dienų 
po to nuplasnojo praei
tin ir pridengė užuomar
šos šešėliais nueitą ke
lią. Tačiau ne visa už
miršta. Dar ir šiandien 
gyvai prisimenu direk
toriaus Marcelino šikšnio rankos paspaudi
mą ir tebegirdžiu jo kuklų pageidavimą; 
“Kur bebūtumėte ir ką beveiktumėte — nie
kad neužmirškite, kad esate lietuviai ir Vy
tauto Didžiojo gimnazijos auklėtiniai” Tai 
buvo lyg ir paskutinis neišdildantis antspau
das, įspaustas abiturientų širdyse, kuriose 
per aštuonerius mokslo metus 
ir šviesių minčių bei kilnių 
įrašyta.

Tuo būdu 1919—39 metų
gimnazijoje buvo įteikta 424 brandos ates
tatai. Dalis gimnazijos abiturientų buvo pri
versta apleisti okupuotą Vilniaus kraštą ir 
įsijungė nepriklausomos Lietuvos atkūrimo 
darbuosna. Didelė didžiuma jų paliko gim
tajame krašte, studijavo Vilniaus ir kituose 
universitetuose ir dirbo tarp savųjų.

VDG-ja akivaizdžiai sugriovė iki tol len
kų skelbtą mitą, kad su lietuvių kalba toli 
nenueisi. Dabar vilnietis lietuvis savo aki
mis matė, kad tai netiesa, kad tiesiausias ir 
lengviausias kelias jo vaikams į kunigus 
(vyskupas Julius Steponavičius — VDG-jos 
auklėtinis), į gydytojus, į inžinierius ir į ki-

(Atkelta iš 2 psl.)

Priešingomis kryptimis... Nuotr. Alg. kezio, SJ.

neperdėdamas; nemalonius ar 
malonius įvykius savo vidine 
giedra peršviesdamas, savo šne
ka pats skonėdamasis ir klau
sytojus tuo skoniu apkrėsda- 
mas, nevengdamas anekdotų, 
juokelių ir pasakojimą persunk
damas švelniu humoru.

užsidegimu
IGNAS MAUKNAS

Petras Maldeikis, MODERNIO- kol visi šeši skyriai buvo 
SIOS PAŽANGOS PROBLEMOS.
Atspaudas iš L. K. M. Akademijos |
Metraščio II tomo, Roma, 1966.
Knyga 144 psl., 9^2 x-6i/2 inč. for
mato, kaina $2.50, gaunama “Drau
ge”.

Ar daug šiandie randate kny
gų, kurias skaitytute su užside
gimu, dėl kurių reikėtų atidėti 
kuriam laikui pietūs ar vakaro 
arbata, ypač, jei skaitote moks
linę literatūrą? Petro Maldeiklo 
“Moderniosios pažangos proble
mos” tokia knyga yra. Aš ra
miai nusiteikęs skaičiau tik pa
čią pirmąją dalį — Bendra pa
žangos klausimo apžvalga. Jau 
intensyviau susidomėjau antra 
dalimi — Konservatizmas ir li
beralizmas. O paskui jau buvau 
stačiai prisirišęs prie knygos,

dabar, kapi vartau nuostabiais 
jo foto aparatų sukurtais pa- j V 
veikslais pasipuošusius lietuvių 
ir kitataučių žurnalus, knygas, 
pats pagarbiai prieš jį lenkiu 
galvą, sakydamas — jo kelias 
giliai teisingas ir nuostabiai kū
rybingas.

tas aukštas profesijas eina per lietuvišką 
gimnaziją. Tai labai sustiprino Vilniaus 
krašto lietuvių tautinę savigarbą ir padidino 
jų atkaklumą kovoje už savo kalbos teises 
bažnyčioje, mokykloje ir bendrai viešame 
gyvenime.

Gimnazijos paruoštas Vilniaus lietuvių 
šviesuomenės prieauglis nebuvo gausus, bet 
tautiškai brandus, svetimųjų priespaudoje 
kietai užgrūdintas ir lyg vienon šeimon su
augęs gražiai užpildė lietuvių inteligentinių 
jėgų spragas, kurios buvo susidariusios, 
lenkams Rytų Lietuvą okupavus ir didžiu
mą lietuvių inteligentų iš anapus administ
racinės linijos ištrėmus.

Didelė dalis to prieauglio buvo artimi 
kun. A. Strazdelio tipo šviesuoliui. Iš kaimo 
kilę, iš ten ilgesnį laiką nepasitraukę, tvir
tai rankomis su savo broliais artojais susi
kibę ir širdimis su jais suaugę, bendrą var
gą plukdami ir apie gražią lietuvišką ateitį 
dainuodami, jie greitomis sėkmingai statė 
lietuviškas užtvankas lenkybės tvanui su
stabdyti.

Be abejo, būtų daug perdėta tvirtinti, 
kad VDG-jos auklėtiniai vieni apgynė ir iš
saugojo lietuvišką dvasią lenkų okupuotame 
Vilniaus krašte iki jo susijungimo su visa 
Lietuvos valstybe. Tose pačiose gretose ly
giomis triūsė ir kitose lietuvių mokyklose 
ėjęs mokslus jaunimas, o taip pat ir seno
sios kartos veikėjai, kurie iki okupacijos 
pabaigos vadovavo kovoms už lietuvių tei
ses savajame krašte. Lemiančios įtakos tu
rėjo vilniečių atsparumui ir savo valstybės 
buv mas ir laisvųjų brolių visokeriopa pa
rama.

Vis dėlto tenka sutikti, kad be Vytauto 
Didžiojo gimnazijos paruošto šviesuomenės 
prieauglio Rytų Lietuvos tautinio atbudimo 
ir brendimo tėkmė būtų buvusi ir silpnesnė 
ir lėtesnė.

(Bus daugiau)

už-
baigti.

O rašyti autorius moka. Min
tis reiškiama tiksliai ir neuž
gauliai, nors vietomis, rodosi, 
jau reikėtų ir pabarimo, ar bent 
kietesnio žodžio. Jo stilius tik
rai puikus — sakinys išbaigtas 
ir lygus, nekeliąs jokių abejo
jimų ir nereikalaująs jokių pa
keitimų ar lyginimų. Visoje 
knygoje aptikau vieną įsibrovu
sį riktą, kuris prikištinas korek
tūrai, kaip neapsižiūrėjimas. 
Šiaip visais atžvilgiais knyga 
pasidžiaugtina, nes tokių kny
gų reikia ieškoti, ir tai neleng
va rasti. O ir tema pačios kny
gos nėra eilinė. Juk apžvelgti 
ir išnagrinėti šių laikų pažan
gos problemas tai ne šiaip sau 
knygelę parašyt. Nurodytoje 
literatūroje įžvelgiame, jog pa
naudota 92 veikalai pačią knygą 
rašant, kuriuos autorius rimtai 
išstudijavęs ir taikliai panaudo
jęs — kratinio Ar jovalo čia nė
ra. Autoriaus visa jau spėta su
virškinti ir tik tada perduota 
skaitytojui, kas šiose sąlygose 
ypač sunkiai įmanoma. Tad 
skaityti veikalą vienas malonu
mas, nes tokių ar panašių vei- 

j kalų tikrai maža.

Šia proga prisimenu ir vo
kiečių okupacijos laikus, kada 
autorius V. D. universitete Kau
ne įteikė Filosofijos fakultete 
disertaciją daktaro laipsniui

Būčys mokslininkas, mintin
gas ir gilus, o ir žymus profe
sorius. Kaip jo dėstymas Peter
burgo akademijoj ar Kauno 
Vyt. D. un versitete, taip štai 
ir šiuose jo pasipasakojimuose 
pasireiškia minties rimtumas, 
žodžio tikslumas, kalbos nuo
saikumas, o tačiau lengvumas 
bei aiškumas, visumos planin
gumas.

Galop — Būčys kunigas bei 
vienuolis. Ta jo dvasios bei gy
venimo linija, kaip šviesos sro
vė, švelniai ir maloniai peršvie
čia ir šiuos didžiojo vyro atsi
minimus. Kaip uolus kunigas 
bei vienuolis, vyskupas ištver
mingai ugdė savy kilnias krikš
čioniškas dorybes; nusižemini
mą, paprasutmą, švelnumą, at
laidumą, teisingumą, nuosaiku
mą bei santūrumą, o visur bei 
visada — meilę ir meilę...

Užtat tokie gražūs ir malonūs 
tie jo pasipasakojimai: jie to-

i

įkie paprastučiai: kilnusis vys
kupas vengia nepaprastų, įmant 
rių žodžių, puošnių posakių, ne
sistengia parodyti minties laku
mo, žinijos gilumo, sielos turtų; 
kukliai bei nuoširdžiai prisipa
žįsta, kur klydęs ar nusikaltęs; 
knyga persunkta teisingumo 
dvasios, švelnaus žmonių supra
timo bei atlaidumo; kilnusis vy
ras apsprendžia ir teisia asme
nis ar įvykius tiksliai, bet vien
kart krikščioniškai suprasdamas 
ir, kur reikiant, atleisdamas, 
kiek tik įmanoma... Ir visuomet 
bei visur meilės saulė skleidžia 
savo tylią, bet galingą šviesą.

Baigiant noris apie tuos atsi
minimus pasakyti, jog dulce et 
iucundum ėst juos skaityti, nes 
ir skaitytojo protas jaučias nu
švitęs, ir estetinis jausmas pa
tenkintas, ir širdis nuskaidrinta 
bei kilstanti į tai, kas gera ir 
šventa.

— Jeigu tūbelė nuo kremo, 
dantų pastos ar batų tepalo la
bai sunkiai atsisuka, pamerki
te j šiltą vandenį.

— Popieriaus fabrikas per 
dieną suvartoja tiek vandens, 
kiek per dieną suvartoja 50,- 
000 gyventojų miestas.

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
OOSMOS EXPRESS 

WAKQUETFE GIFT PARCEL SĖJI V
S Kkyrlal

W. U» 9t.
W. 62 St.
S. llalHUd.

Cliluutvje:
Tel. WA
'Tel. WA
Tel. OA

6-2787
6-2737
6.1864

2008 
2501 
3212

Lietuviu bendrovė, kuri turi telae 
sluntlnlua siusti be tarpininkų tiesiai 
eavo vardu Iš Chicagos ) Lietuva.

Didelis pasirinkimas geriausios rū
šies medžiagų Ir kitu prekių temo
mis kainomis

E. Ir V Žukauskai
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W A G N E R & SONS

T,pe*Til<*n — Addina MiuJiIim.* — 
CbeckHTiters

Nuomoja — Parduoda — Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS

Virš 60 m. patikimas patarnavimas 
NAUJOJE VIETOJE

5610 8. Pulaski Rd., Tel. 581-4111 
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M O V I N G
ŠERĖNAS perkrauto baldus 

kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, III

gauti. Su ja susipažinti buvo 
paskirti prof. dr. Pranas Kurai
tis, dr. Antanas Maceina ir ra
šąs šias eilutes. Veikalas buvo 
perskaitytas, su juo susipažinta 
ir su dr. A. Maceina susižinota. 
Jo nuomonė ir mano buvusi ge
ra, nes veikalas daręs gerą įspū
dį. Mes dar nenorėjome savo 
nuomonės iškišti į priešakį ir 
laukėme prof. Pr. Kuraičio. Bet 
jau būta neramių laikų — ru
sai prie Stalingrado buvo su
stabdę vokiečius, ir tuojau ėmė 
stumti atgal. Taip mūsų posė
dis (komis jos) tuo reikalu ir 
neįvykęs, klausimas svarstyti 
liko nebaigtas. Tiek A. Macei
na, tiek aš buvome linkę vertin
ti 4 ar 5, bet Kuraičio nuomonės 
neturėjome, o svarbu buvo ją 
gauti, nes jis buvęs dar ir mū
sų profesorius. Taip apleidome 
Lietuvą šio klausimo nebaigę, 
nors mūsų teigiamas sprendi
mas jau buvo lyg ir padarytas, 
tačiau formaliai neįvykdytas. O 
gaila, nes autoriui gal būtų pri- 
einamesnis duonos kąsnis, dėl 
kurio jis turi dabar kietai varg
ti su daugeliu savo mažesnio pa
jėgumo tautiečių.

Mėgstantiems dabartinės kul
tūros klausimus knyga reko
menduotina.

ir
'eldiniai ir pilna apdrauda
2047 W. 67 PL. WA 5-8063
'iiiiiliiiiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiiiii

10% 20%, 
už apdrauda 
blllo pae

F R A N
8208% ____ ___________
Chicago, Illinois. 60642.

Tel. GA 4-8064 Ir GR 6-1382

8O<X pltflAii m<>kMU 
nuo iffnlea Ir Automo-

K Z A P O L I 8
Wesi »6Ui Slrftt.

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumą

A. VILIMAS
3415 8o. IJtuanica Avenue

Tel. ERontier 6-1882

SKIP'S Self Service
LIQUOR STORE

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $5.09

MEISTER BRAND V.S.O.P. IMPORKED
GERMAN BRANDY Fifth $4..69

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHOfiES WA 5-8202
MAY — GEGUŽES 26, 27, 2X D. D.

ITAIJAN SVVLSS OOLONY 
BRANDY Ftfth $g.98

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.8JP. Fifth $4..89

OINZANO VERMOUTH
Dry or Sweet <33 oz. Bottle $1.89

CHOICE OF TWO POPULAR BRANDS OF
OANADIAN WHLSKY Fifth $4_.98

MONASTERY HONEY PUNCII 
KRUPNIK

IMPORTED GERMAN IJEBFRAUMILCH 
or MAY WINE Fifth -98£

PRISTATYMAS

ROCHKES MEDICAL .4J 
ARTS

3213 W. 63rd Street 
Tel. WA 5 -4787

NEMOKAMAI

MAISTAS

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

2421 W. 63rd Street 
Tel. HE 4-1500

IK GAMINIAIDIABETINIS
Mes patelefonuosime jūsų gydytojui.

CARLSBERG BEER IMPORTED EROM
DENMARK Case of 24—12 oz. bottles Case $^T,49

MILLER HIGH IJFE BEER
Case of 24—12 oz. bottles Plūs Deposit $^>.99

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 9 iki C
vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 Iki 5 v.v

LIETUVIŠKI IR AMERIKONIŠKI 
VALGIAI

Atdara kasdien nuo 11 v. ryto iki 8 
vai. vakaro.

2632 West 7įsi St.,
Telef. — 778-9359

Sav. Teresė Karvelaitienė

Restoranas Neringa

išsimokfijimaiMB mAnesimals*
LOAN ASSOCIATION

rurrri.i <UMu<-nd
* Paskolom duodamo* ilgam laikui,

BRIGHTON SAVINGS AND
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

jį valandos: Pirmad . Antrad.. Penkt ir šeštad) Š v. r. — 4:11 p. p
Trečiad. uždaryta: Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v.

□
r.

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Western PRosp, 8-5875
Vedėjas L. LIEPONIS

FRANK’S T.V. 8d RADIO, Ine.
1240 SO. HALSTED STREET felef - CA 5-7252
FIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS, 
ORO VĖSINTUVAI — SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI



8 DRAUGAS, šeštadienis, 1966 m. gegužės mėn. 28 d.

NAUJI LEIDINIAI
• ANTROJI PRADALGE. Li

teratūros metrašt s. Redagavo 
K. Barėnas. Nidos knygų klubo 
leidinys, nr. 58, 1965. Leidinys 
448 psl., 71/jX4% inč. forma
to, kana $3.10, gaunamas 
“Drauge”.

Leidykla ir metraščio redak
torius pažadą ištesėjo. Nepasi
tenkinta tik v'enkarte “Pradal
ge”, išleidžiant ir antrąsias met
raščio knygas. “Antrojoje Pra
dalgėje” savo poeziją, prozą, 
scenos veikalų ištraukas bei li
teratūrinius straipsnius skelbia: 
J. Aistis, V. Alantas, dr. S. A- 
liūnas, L. Andriekus O. B. Au
dronė, A. Baronas. E. Cinzas, 
A. N. Dičpetris, J. Eigintas, A. 
Giedraitis, A. G'ėdrius. P. D. 
Girdžius, J. Gliaudą, K. Grigai- 
tytė, A. Gustaitis, I. Joerg, J. 
A. Jūragis, J. Kralikauskas, A. 
Landsbergis, S. Laucius, P. Lem 
bertas, A. Lukšytė D. Micku- 
tė-Mitkienė, B. Nausėda, P. O- 
rintaitė, A. Prižgint.aitė. B. Rai
la (ir G. Velička), A. Rūta, B. 
Rutkūnas, D. Sadfinaitė-Sealy, 
M. M. Slavėnienė, A. šešplau- 
kis, V. Šlaitas, J. švaistas, L. 
Švalkus, A. Tyruolis, E. Tumie- 
nė ir M. Vaitkus. Taigi viso — 
37 autoriai. Ir metraštyje jų 
išspausdinti raštai save verte 
labai nelygūs. Sakytume, net 
tų silpnųjų galėjo būti kur kas 
mažiau. Tegu pats metraštis 
savo puslapių skaičiumi būtų 
sumaž5jęs per puse, bet jo li
teratūrinė vertė būtų buvus ne
palyginamai didesnė. Platesnę 
metraščio recenziją duosime vė
liau.

• TĖVYNĖS ATGARSIAI, 
Chicagos Aukštesniosios litua
nistikos mokyklos laikraštis, 
1966 m., kovo - gegužės mėn., 
nr. 2—3. Vėl naujas šio turiniu 
ir estetiniu sutvarkymu puikaus 
leidinio numeris. Ir tai, sakytu
me, yra jau ne laikraštis, o vi
sai patrauklus žurnalas. Žurna
lo puslapiai iliustruoti paties 
jaunimo ryškiomis, meniškomis 
nuotraukomis, vaizduojančiomis 
dinamišką Chicagos lietuviškojo 
jaunimo veiklą, kurioje netrūks
ta, kaip nuotraukose regime, 
mokslo ir darbo ryžto, visuome
ninio įsipareigojimo ir linksmų
jų, įtampą atpalaiduojančių, hu
moristinių akimirkų.

Pirmųjų žunralo puslapių 
iliustracija ir tekstas skiriami 
Motinos dienai, o paskui gyvai 
žurnalistiškai pateikti mokinių 
perskaitytų knygų konkurso re
zultatai, pačių mokinių atsilie
pimai apie tradicinį savo mo-

kyklos vakarą, dailiojo žodžio 
varžybų rezultatai, poezijos 
konkursą laimėjusieji eilėraščiai 
ir kt. Nuotraukomis ir atitin
kamu tekstu maloniai patrau
kia humoro skyrius “Iš pasuo
lės” .

Džiugu, kad ir šią Chicagos 
Aukštesniąją lituanistikos mo
kyklą baigusieji su jos leidiniu 
nenutraukia ryšių. “Alma Ma- 
ter” — mokykla baigusiųjų sky
rius ypač savo skelbiama me
džiaga yra brandus. Jame ran
dame jau visai neblogų rašinių 
Jaunimo kongreso ir Vasario 
16-tos temomis, atskirų groži
nės prozos gabalų, knygų re
cenzijų, ištraukinį spaudos at
siliepimų montažą apie “Aukso 
žąsies” filmą.

“Tėvynės Atgarsiai” — leidi
nys didelio formato, 48 psl., lei
džiamas ČALM tėvų komiteto. 
Redaguoja gausus pačių moki
nių kolektyvas. Globėjas mokyt. 
Alg. Kezys, SJ. Redakcijos ad
resas: “Tėvynės Atgarsiai”, 
2345 W. 56th St., Chicago, III. 
60636. Platinimo skyriaus ad
resas: Linas Raslavičius, 7234 
So. Sacramento Avė., Chicago, 
III. 60629. Vieno numerio kai
na 20 centų.

• VYTURĖLIS, Marųuette 
Parko, Chicagoje, Lituanistinės 
mokyklos leidinys. Išleido M. 
P. L. mokyklos tėvų komitetas 
1966 m., 55 psl. Tai mūsų pa
čių jauniausiųjų kūrybos alma
nachas, kur gausu moksleivių 
rašinėlių, eilėraščių įvairiomis 
patriotinėmis, religinėmis, vai
kų buitinėmis temomis, progi
nių įvykių aprašymais, kaip 
Motinos diena, Kaziuko mugė, 
iškylą ir kt. Kūrinėliai vaikiški, 
bet labai nuoširdūs, tai jų pir
mieji prasilaužimai į spaudos 
pasaulį, geras padrąsinimas ir 
vykusi pradžia ateičiai.

Leidinys taip turtingai pa
puoštas kun. A. Kezio, SJ, Z. 
Degučio ir V. Noreikos nuo
traukomis, jų čia tiek gausu, 
kad knyga savo išvaizda artėja 
prie albumo. Pavaizduotas visas 
šios mokyklos gyvenimas. Lau
žymas — labai patrauklus. Už
sklandos — ypatingai meniškos.

Iš nuotraukų matyti, kad šio
je mokykloje dirba Pr. Razmi
nas (vedėjas), kun. J. Vaišnys, 
SJ, Z. Visockienė, F. Tarulie- 
nė, R. Kriaučiūnienė, M. Pete-

“Vyturėlio” viršelis

raitienė, M. šulaitienė, D. Bin- 
dokienė, O. Jagėlienė, J. Jokub- 
ka, K. Bradūnienė, P. Žibūnas, 
I. Smieliauskienė, V. Gutauskas, 
K. Žebrauskaitė, A. Rauchas, 
V. Smieliauskaitė.

Šių pedagogų ir tėvų nuosta
bus pasišventimas, entuziazmas 
ir ryžtas sukūrė tokią lituanis
tinę mokyklą, kurios susidary
mą ir santvarką turėtų pastudi
juoti kitos kolonijos ir šiuo pa
vyzdžiu pasekti. Ši mokykla pa
sipuošė dabar nauju žiedu — 
jauniausiųjų kūrybos almana
chu - albumu “Vyturėliu”, ku
ris dešimtmečiais liudys apie 
mokyklos aukštą lygį, gilų li
tuanistinį auklėjimą, sėkmingas 
pastangas sužadinti vaikų ini
ciatyvą ir bendradarbiavimą. 
Mokyklos vadovybė ir tėvų ko
mitetas verti pagarbos už savo 
sumanymą ir taktą, darniai dir
bant su parapijos vadovu prel. 
V. Černiausku ir parapinės mo
kyklos mokytojomis — Šv. Ka
zimiero seserimis (J. Pr.)

• ALGIS IR ALYTE.
SPALV AVIMO KNYGUTE
Artinasi ketvirtoji vaikų laik

raštėlio “Eglutes” šventė (bir
želio 5 d.). Šia proga į Putnamo 
Seserų sodybą tėvų suvežami 
vaikai lietuviškai padainuoja, 
pagieda koplyčioje, padeklamuo
ja, pasuka ratelius, didesnieji 
lengvesnį tautinį šokį sutrepsi, 
kartais ir kokį veikaliuką in
scenizuoja. Priedo — dar viena 
diena nukniaukta iš miesto ir 
praleista gamtoje.

Tų švenčių proga “Eglutės” 
leidėjos bando parūpinti vai
kams ir kokią priemonę gimto-

Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO. 
STASYS LITWINAS, Prez.

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

teikiame nemokamai. 
RaStlnfi atdara kasd en nuo 8 vai. 
ryto iki 6 vaL vakaro ir šeštadie

niais iki 3 vai. p. p.

MARQUETTE 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 VVest 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Tel. PK 6-8998

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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 v. po pietų

sios kalbos mokymui sustiprin
ti, nes juk jų tikrai trūkstame.

Š.ų metų šventei parūpinta 
mūsų mažiesiems tinkama spal- 
vavimo knygutė “Algis ir Aly
tė”. Knygelėje kiekvieną vaiz
dą palydi ir jį aprašąs, dailiai 
pasakytas lietuviškas žodis. Jis 
neilgas, bet lengvas, vaikui su
prantamas. Ir temų nedaug — 
Algis ir Alytė su savo dar ne
supainiotomis dienos problemo
mis.

Kai visi Algiai ir Alytės pra
dės knygutės figūras pieštukų 
spalvomis dengti, jie noriai akai 
tys ir prie jų pridėtą lietuviš
ką žodį. Ir be didesnio vargo — 
nejučiomis. Gi tai ir yra geriau
sias kalbos mokymosi būdas.

Šventės dalyviai knygutę 
gaus atvykę, gi visi tie, kurie 
su savo vaikais šventėn atvykti 
negali, tegul ją parsisiųsdina iš 
“Eglutės” administracijos. Kai
na 50 centų. Padovanokite kiek-
vienam vaikui po vieną, nes vie
na visiems bus peštynių prie
žastis. Knygelę užsakant, rašy
ti: “Eglutė”, Immaculate Con- 
ception Convent, Putnam, Conn. 
06260. O. L.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

• KNYGŲ LENTYNA, Lietuvių bib
liografinės tarnybos biuletenis, 1966 
m., nr. 1. Prenumerata 1966 metams 
$2.50 JAV ir Kanadoje, $1.50 kitur. 
Čekius ir money order’ius adresuoti: 
Lithuanian Bibliographical Service, 
1132 N. Walnut St., Danville, III. 
61832, U.S.A. “Knygų Lentyną” lei
džia JAV LB Kultūros fondas.

• LIETUVIŲ GYDYTOJŲ BIULETE
NIS, 1966 m., balandžio mėn., nr. 2. 
Spausdintas spaustuvėje, iliustruoto 
žurnalo formos leidinys. Išeina ketu
ris kartus per metus. Redaguoja dr.

S. Biežis. Metinė prenumerata $4.00. 
Administruoja Irena Makštutienė, 
8743 Mobile Avė., Oak Lawn, III. 
60453.

• VILTIS. A Folklore Magazine. 
Vol. 25, No. 1. May, 1966. Redaguoja1 
V. F. Bieliajus, P.O. Box 1226, Den 1 
'ver, Colo. 80203, Metinė prenumerata I 
$3.50, dvejiems metams $6.00.

• ŽVAIGŽDE, 1966 m., gegužės 
mėn.. nr. 5. Lietuvių tėvų jėzuitų lei
džiamas religinio pobūdžio mėnesinis 
žurnalas lengvesniam pasiskaitymui, 
negailint puikių nuotraukų, eilėraščių 
(šiame numeryje Jono Minelgos) ir kt. 
Redaguoja Alg. Kezys, SJ. Metinė pre
numerata $3.00. Adresas: žvaigždė, 
2345 W. 56th St.. Chicago, III. 60636.

• FILATELISTŲ DRAUGIJOS ‘ LIE
TUVA” BIULETENIS, 1966 m., balan
džio mėn. nr. 3. Redaktorius E. Pet
rauskas, 7742 So. Troy, Chicago, III. 
□0652.

• Nauji Juozo Bertulio leidiniai:
1. JURGUTIS MIŠKO KARALIUS. 

Vieno veiksmo muzikinis scenos vaiz
delis mokyklinio amžiaus vaikams. 
Kaina $1.50.

2. SUGRĮŽIMO GIESME ir MIŠKO 
BROLIAMS KANKINIAMS. Veikalai

I ihorams ir solistams. Kaina $1.50.
Abu leidiniai išleisti autoriaus lė

šomis 1966 m., sukrauti J. Karvelio 
prekybos namuos.

® riDPI ll"r tv* RAD,° (LIETUVIAI)
I |.V. Sav DAN LIUTIKAS

čįPaB ) naujų pahdavimah • VARTOJAMŲ taisymai- • 
GREITAS natarnavimaa • GARANTIJA • KREDITAS

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

Rankomis išpiaustytl paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai.

2400 S. Oakley Avė., Chicago 
Tel. Vlrginiai 7-7258-59

f ' ~~ ............................... .... ................................................................................

PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 
DAR SUSPĖSIME PAGAMINTI ŠVENČIŲ 

SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

STEIN TEXTILE CO.
urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms dekoraty
vinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų: da- 
masko, brokados, “boucle’s”, “fiberglass”.

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ
STEIN TEXTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, nylons, taffetą, aksomo, ANGLIŠKŲ MERŽIAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą 
už žemas kainas.

616 W. Roosevelt Rd., Chicago 7, III., HA 7-3737
Atdara kasdien ir sekm. 9:15 r. iki 5:30 vak. Pirmad. uždaryta

Nemokama vieta mašinoms už kampo į šiaurę 
Jefferaon St. Chernin’s aikštėje

Visų rūšių 

taupmenoms 

4 kartus 

metuose

INSURED
Taupmenos įdėtos iki 15 dienos mėnesio, 

pelno dividendų nuo pradžios mėnesio.

Paskolos namams įsigyti ar taisyti
TURTAS VIRŠ $100,000,000-00 
REZERVAI VIRŠ $9,500,000-00

Bendrovė iš seno vedama tėvo ir sūnaus

IUSTIN MACKIEWICH
Direktorių Tarybos Pirmininkas

JUSTIN MACKIEWICH, Jr.
Prezidentas

VALANDOS:
Pirmadieniais 9 iki 8 v. vak 
Antradieniais 9 iki 4 v. vak.

Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 9 iki 8 v. vak. 
Penktadieniais 9 iki 4 v. vak. 
šeštadieniais — 9 iki 12 vai.

v

Standard Federal
S A V I N G S d L O A N ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ. — CHICAGO, ILLINOIS 60632

Telef. — Vlrginia 7-1141
.....................

2412 VVEST 7lst St., CHICAGO, ILL. 60629, TEL. — 471-2446

Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

4040 Archer Avė. Chicago, ILL. 60632 
Telef. CL 4-4470

FOTOGRAFAS
ŽAVIOMS NUOTAKO

Gowns by Mari ha

PORTRAITS • CANDIDS
3213 South Morgan St. YA 7-5858
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Artesian Restaurant
2432 West 63rd Street (63rd & Artesian)

• Skanūs valgiai
• Geras patarnavimas

• Puiki atmosfera

PIETŪS
$1.65 & $2.25

=
JOKIO LAUKIMO — GREITAS PATARNAVIMAS.

TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ.

Rezervacijoms skambinkite — 436 - 4622
Atdara sekmad. iki ketvirtad. 6 v. ryto iki 1 v. ryto, penktad. ir

šeštadieniais iki 5 valandos ryto.
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CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

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

/ Naujas aukštas dividendas 
S* mokamas ai investavimo

sąskaitas

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

VAI ANTRAD. ir PENKT. .................... 9 v. r. iki 5 v. v.
VALAPIliUB. PIRMAD ir KETV......................... 9 v. r. Iki 9 v. v.

ŠEŠTAD. 9 v. r. Iki 12 v. d.......... Trečlad. uždaryta



Popietė su Antanu Vaičiulaičiu

VVashingtone, gegužės 15 die- 
Snos popietėje lietuviai gausiai 

rinkosi j Statler - Hilton vieš
butį susitikti su Antanu Vai
čiulaičiu ir jo kūrvba

Pradžioje Arvydas Barzdu- 
kas skaitytojo akimis trumpai 
peržvelgė A. Vaičiulaičio raštus. 
Vakarė Aistytė paskaitė gražų 
pluoštą Vaičiulaičio poezijos. 
Dar niekur nespausdintą ir nie
kieno neskaitytą rašytojo nove
lę "Dailininkas Bonvento di Gio- 
vanni pristato mecenatui savo 
paveikslą” įspūdingai ir vaiz
džiai paskaitė akt. ir rež. J. Ble- 
kaitis. Buvę daug juoko iš varg
šo “Uodo”, kurį režisavo J. Ble- 

^kaitis, o atliko R. Petrutienė, A. 
Petrutis ir T. Vasaitis. Čia jų 

w rolės greit keitėsi. Buvo jie ka
raliais, tarnais, mokslininkais, 
duonkepiais, budeliais ir kit. 
Smarkiai jie darbavosi, bet uo
das vis vien iš jų ištrūko gy
vas.

Salė tikrai įsisiūbavo juoku, 
kai aktorius Henrikas Kačins

kas paskaitė “Dailią žmoną”. 
Dar ir namo grįžus, re.kėjo pa
galvoti, ar iš tikrųjų buvai Ku
kučio ir Dom celės vestuvėse, 
ar tik g rdėjai aktorių Kačins
ką, skaitantį- juokingąją Vai
čiulaičio novelę. Pabaigai pasi
rodė ir pats rašytojas. Papasa
kojo keletą linksmų atsitikimų 
ir kad “Dailiosios žmonos” įkvė
pimas atėjo su gegužinėj gir
dėtos dainos eilutėm:

Sėsk, mergyte, į karietą, 
O aš bėgsiu šunio vietoj...

Visą popietę A. Vaičiulaitis 
užbaigė su keliais naujais, giliai 
prasmingais, savo eilėraščiais.

Po programos popietės daly
viai prie kavos puodukų dar pa
siklausė naujos solisto Stasio 
Baranausko plokštelės. A. Vai
čiulaičio kūrybos literatūrinę 
popietę surengė Washingtono 
ateitininkai, vadovaujami Pra
no Baltakio. Tikimės, kad čia 
tik pradžia gražių kultūrinių 
valandų serijos. G.

Antano Vaičiulaičio kūrybos popietės Washingtone (gegužės 15) prog
ramos dalyviai (iš kairės į dešinę): Alfonsas Petrutis, Regina Norvai- 
šaitė-Petrutienė, Tadas Vasaitis, rašytojas Vaičiulaitis, Jurgis Šlekai
tis ir Vakarė Aistytė. Nuotraukoje trūksta aktoriaus Henriko Ka

činsko, kuris popietėje paskaitė Vaičiulaičio apysaką “Daili žmona”.

LAIŠKAI REDAKCIJAI

Gerbiainas Redaktoriau,
Leiskite atsiliepti į “Draugo” 

gegužės 21 d. kultūriniame prie
de paskelbtą p. J. Džiugelio Lie
tuvių Enciklopedijos XXXIV 
tomo recenziją.

Gerb. recenzentas su savo 
“kiek menu” prikiša man, kad 
Vyriausias Lietuvių Komitetas 
vadinęsis Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetu, net, girdi, ir pogrin
džio spauda tai rašiusi.

J. Džiugelis mena taip buvus, 
o aš atsimenu, žinau ir turiu 
pakankamai dokumentų. Para
šiau, kaip turėjo būti tas var
das parašytas. O J. Džiugeliui 
valia ir toliau minti.

jungia 
Išlais- 
kilmę,
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Lietuvių Komiteto grupių 
(valst. liaudininkų, socialdemo
kratų, tautininkų, laisvės kovo
tojų ir nacionalistų) o kita gru
pė Lietuvos Tarybos (krikščio
nių demokratų, lietuvių fronto 
ir kt.). Pirmame posėdyje var
das nebuvo svarstomas, buvo 
sutartas antrame ir trečiame 
posėdyje. Tiesa, Tarybos gru-

pės stovėjo už Tarybą, VLK 
grupės už Komitetą. Laimėjo 
Kom tetas ir po to buvo sutar
tas pilnas pavadinimas: Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas.

Su pagarba
J. Audėnas

New Yorkas, 
1966-V-23.

• šeštoji Vlado Šlaito poezi
jos knyga. Londone (Anglijoje) 
gyvenantis ryškus viduriniosios 
mūsų rašytojų kartos poetas 
Vladas Šlaitas šiuo metu bai
gia paruošti spaudai šeštąjį sa
vo poezijos rinkinį, pavadinda
mas jį “O, auskarėliai”. Visos

* lig šiol išėjusios poeto knygos 
mūsų kritikų buvo palankiai 
įvertintos, o 1959 metais pasi
rodęs rinkinys “Ant saulėgrą
žos vamzdžio” buvo pripažintas 
geriausia tų metų knyga, paski
riant poetui už ją Lietuvių ra
šytojų draugijos premiją.

• Visuotinis Bažnyčios susi
rinkimas katalikų universitetus 
pastatė prieš visai naują kul
tūrinę ir socialinę politiką...”, 
pareiškė gegužės 14 spaudos 
konferencijoje Švenčiausios Jė
zaus širdies katalikų universi
teto rektorius Romoje prof. 
Ežio Franceschini. “Susitikimas 
ir dialogas su nekatalikų kul
tūromis verčia visus katalikus 
žymiai sustiprinti teologinį pa
siruošimą ir daug geriau pa
žinti nekatalikų religijas, norint 
turėti rimtus, lojalius ir sėk
mingus santykius. Tuo tikslu 
Romos katalikų universitetas 
steigia atskirą teologijos fakul
tetą. Šiuo metu jau veikia teo
logijos istorijos katedra, o nuo 
rudens pradės veikti kursai na
grinėti ateizmui, religinės lais
vės santykiams su įvairiomis 
vyriausybėmis ir kitiems socia
linių mokslų klausimams.

• Lituanistika lenkų mokyk
lose Lietuvoje. Lenkiškoms, 
kaip ir lietuviškoms mokykloms 
Lietuvoj yra išsikovota teisė 
turėti ne 10, o 11 klasių (pirmo
ji klasė šioj sistemoj atitinka

“'pradžios mokyklos pirmąjį sky
rių). Bet lenkiškų mokyklų 

-krūvis dar didesnis, nes šalia 
dėstomosios lenkų kalbos jose 
dar turi būti stipriai mokoma 
ne tik rusų, bet ir lietuvių kal
bos. Rusų kalbos ir literatūros 
kursas yra atskiras, toks pat, 
kaip ir lietuviškose mokyklose. 
Keblumas susidaro, kai reikia 
sutilpti vyresnėse klasėse su 
lenkų ir lietuvių literatūra. At
skiroms tų dalykų pamokoms 
nėra vietos bei laiko. Lietuvių 
kalbos pamokų laiko negali skir
ti lietuvių literatūros nagrinėji
mui, nes tų pamokų vos vos pa

rkanka mokinius patenkinamai 
pačios lietuvių kalbos pramoky
ti. Todėl lenkų ir lietuvių lite
ratūra jungiama su tarptauti
nės literatūros kursu. Čia laiką 
skirsto apytikriai taip: per tre
jus metus — apie 100 valandų 
lenkų literatūrai, apie 85 va
landos lietuvių literatūrai, apie 
25 vai. — kitų kraštų (ne rusų) 
literatūrai. Rusų literatūrai yra 
užtikrintas valandų skaičius at
skirai. (E.)

• ‘“Draugo” lobiai bibliogra
finėje kartotekoje. Liet, bib- 
liogr. tarnyba persikėlė į JAV- 
es 1949 m. rudenį. “Draugą” 
gauna ir jo straipsnius regist
ruoja nuo 1950. I. 10 d. Per me
tus vidutiniškai įrašoma į kor
teles apie 15,000 straipsnių, tai
gi per 1950—1965 m. laikotar
pį jų prisirinko jau dauigau kaip 
200,000 pavadinimų... Tiesa, to
li gražu ne visi straipsniai pa
kliūna į periodikos bibliografi
ją, ten atrenkami tiktai svar
besni ir stambesni. Bet iš “Drau 
go” kasmet tenka paimti ir pa
skelbti 400—600 straipsnių, tai
gi per 16 metų “Knygų Lenty
noje” ir jų skaičius bus nema
žas: apie 8.000.

• “Aleksandrynas” vertina
mas kaimynų. Neseniai užbaig
tame “Polski slownik biogra- 
fiezny” (Wroclaw - Warszawa - 
Krakow) X tome yra straipsnis 
apie XVII amž. Lietuvoje gy
venusį ir lietuviškai rašiusį jė
zuitą mokslininką Joną Jakna- 
vičių. Straipsnio autorius Wi- 
toldas Armonas plačiai pasinau
dojo Vaclovo Biržiškos “Alek- 
sandryne” surinktomis žiniomis. 
Be šio šaltinio autorius cituoja 
ir Bostone leidžiamą, to paties 
Vacį. Biržiškos pradžioje re
daguotą, “Lietuvių Enciklopedi
ją”. IX tome yra prof. dr. Ze
nono Ivinskio platesnis straips
nis apie J. Jaknavičių.

Teko girdėti, kad apie “Alek- 
sandryną” bus atsiliepta ir gu
dų išeivių mokslinėje spaudoje. 
Taip pat ir apie Broniaus Kvik
lio “Mūsų Lietuvos” I tomą. 
Gudų mokslininkų tarpe ne
trūksta mokančių lietuviškai. 
Vieniems teko mokytis lietuviš
kose m-lose I vokiečių okupaci
jos metu, kiti lietuviškai išmo
ko 1939—1944 m. laikotarpyje.

• Sūduviai (jotvingiai) šve- 
dų universiteto metraštyje. 
Lundo universiteto slavistikos 
institutas paskutiniuose savo 
metraščiuose paskelbė nemaža 
medžiagos apie sūduvius. “Spro- 
kliga bidrag” (SprB) Vol. 5, 
Nr. 21, 1965 m. paskelbtas 56 
psl. J. Nalepa straipsnis “Pa- 
lekšaniai (pollexiani) jotvingių 
gentis Lenkijos šiaurės - rytų 
pasienyje”. Šių metų nr. 22 Mis- 
cellanea polonica visas yra skir
tas sūduviams. Pradžioje yra 
švedų prof. K. O. Falko str. 
“Apie lietuvių asmenų ir vieto
vių vardų slavinimo metodus”. 
Jerzy Nalepa trumpai supažin
dina angliškai skaitančius su 
jotvingiais “The name of thė 
Jatvingas”. Švedas Gunnar Ola- 
son lenkiškai rašo apie Suval
kijos žvejų laivelių pavadini-1 
mus. Taip pat lenkiškai para-1 
šytame straipsnyje K. O. Falk 
nagrinėja Suvalkijos hydrono- 
miką: Jeglowek (Eglinis), Jeg- 
loweczek ir Jegliniec. Georg

Jaugelis skelbia ištraukas iš, lašiui gyvam esant, jis buvo 
prof. Falko medžiagos Suvalki
jos istorijai: Dekret komisars- 
ki roku 1679 d. 19 aprila ir An- 
no Domini 1699, Notata rudni- 
kow ir smolnikow. Tomo pabai
goje J. Nalepa rašo apie jotvin
gių toponomastiką ir kalbą (len
kiškai).

• Sovietinių leidinių statisti
ka. Centriniai knygų rūmai 
Maskvoje kas savaitę skelbia 
visos šalies (su okupuotomis 
sritimis) knygų leidimų pro
dukciją. Per pirmą 1966 m. sa
vaitę išleista 783 leidiniai, jų 
tarpe nemaža labai smulkių bro
šiūrėlių.

Įdomu suskaičiuoti, kuriomis 
kalbomis knygos ir brošiūros 
leidžiamos. Aišku, kad vyrauja 
“vyresniojo brolio” kalba, net 
562 leidiniai rusų kalba rašyti. 
Toliau seka ukrainiečių kalba
— 39, uzbekų — 24, lietuvių — 
17, estų — 13, gruzinų — 13, 
azerbeidžaniečių — 11, kirgizų
— 11, kazachų — 11, armėnų
— 9, moldavų — 8 ,gudų — 8, 
latvių — 6, prancūzų — 6, ang
lų — 4, vokiečių — 3, ispanų
— 2, kitomis kalbomis (adigė- 
jų, balkarų ir t. t.) — 37. Ne- 
rusų tautų kalbomis leidiniai 
sudaro 28% visos produkcijos.

• Č. V. de L. Milašius nepa
mirštamas Paryžiuje, šį pava
sarį Paryžiuje pradėjo veikti 
Milašiaus draugų draugija (As
sociation dės Amis de Milosz). 
Jos valdybos pirmininku išrink
tas — poetas Jean Audard. Mi-

vienas jaunųjų prancūzų poetų, 
draugavusių su Milašium. Kitų 
valdybos narių tarpe yra Mila
šiaus knygų leidėjas Andrė Sil
vaire, poetas Jacąues Buge, ap
gynęs Sorbonoje tezę apie Mi
lašių, Bellemin - Noel, rašąs da
bar tezę apie Milašiaus kūrybą, 
bei kiti.

Kartu sudarytas tos draugi
jos ir Garbės komitetas (Comi- 
tė d’Honneur). Jo pirmininku 
yra rašytojas, Milašiaus drau
gas Jean Cassou. Kiti Garbės 
komiteto nariai yra rašytojas 
Gerad Bauer (Goncourt akade- 
miojs narys), rašytojas - kri
tikas Tėvas A. Blancliet, SJ, 
Sorbonos literatūros profesorė 
Durry, rašytojas St. Fumet, M- 
me J. Grumbach - Vogt, prof. 
Andrė Lebois, artistas Jean 
Louis Barrault, ete.

Garbės komiteto nariais pa
kviesti taip pat dr. S. A. Bač- 
kis ir prof. dr. J. Baltrušaitis.

Visais draugijos reikalais rū
pinasi p. Andrė Silvaire, 6, rue 
Jose Maria de Hefėdia, PARIS - 
Vile.

• Žalgirio tema operoje. V. 
Klova, Pilėnų operos autorius, 
parašė naują operą — Žalgiris. 
Libreto autorius J. Mackonis. 
Opera Vilniuje peržiūrėta ir 
įtraukta į repertuarą.

Iš Pilėnų padavimo, kaip ži
noma, operoje — išėjo pasaka 
apie tam tikrą “tautų draugys
tę”. Žalgirio tema atitinkamų (

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

2533 West 7lst Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOPLYČIOS
Tel. GR 6-2345 - 6

Tel. TO 3-2108-09 I

Ten pat recenzentas 
ir Vyriausiojo Lietuvos 
vinimo Komiteto vardo 
tampriai tai surišdamas su anuo
Komitetu. O buvo ne visai taip, 
kaip ir čia recenzentas mena.

Kaip pirmo posėdžio susirin
ko devyni nariai, vieni jų buvo 
dar tebeveikiančio Vyriausio

"Paskambink satelitui

'A

j
■4

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 West 63rd STREET

Telef. PR 8-0333 PR 8-0834

istorikų irgi, ar net dar ryškiau 
tempiama ta pačia linkme. Kiek 
autoriai prie tos linkmės prisi
taikė, paaiškės tik uždangai pa
kilus, nes tuo tarpu apie ope
ros turinį viešai nekalbama.

(E.)

Keturi JAV miestai turi įsi
vedę telefono tarnybą, kuri in
formuoja suinteresuotus asme
nis, kuris dirbtinis satelitas šį 
vakarą nuoga akim matomas, 
kurioje dangaus dalyje, ir apla
mai teikia žinių apie kitus dan
gaus skliauto įvykius. Tokią 
tarnybą turi Bostonas, tel. 617- 
491-1497, New Yorkas — 212- 
873-0404; Philadelphia — 215- 
563-1363 ir Washingtonas 
202-737-8855 AK.

BANGA
TV - Radio - Stereo 

Pardavimas ir taisymas 
2649 W. 63rd Street

Tel. - 434 - 0421
P. Rudėnas K. Štanulin

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. N E L S 0 K , 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO- 

3911 West lllth Street 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Vistune Mieste 
Telef. — CEdarcrest 3-6335 

Vienas blokas nuo kapinių

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOM KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YArds 7-1741 2 
4330-34 South California Avenuo 

Telef.: LA 3-0440 ir LA 3-9852

FUNERAL HOME

7

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1218
2314 W. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138 — 1139

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

dienr. Draugi
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Redaguoja St. Semėnienė, 6507 S Troy St., Chicago. III., 60629 
Tel. 925-5988

Iš LDK Birutes draugijos veikios

LDK Birutės karių šeimų mo
terų draugija, atsikūrusi trem
tyje prieš 15 metų Chicagoje, 
sudarė draug jos centrinį Chi
cagos skyrių su įsisteigusiais 
vienas po kito Detroito, Cleve
lando, Los Angeles ir New Yor
ko skyriais. Turinti pustrečio 
šimto narių, draugija gražiai 
pasireiškė kultūrinėje bei šal
pos srityse. Draugija pirmoji iš 
organizacijų įsijungė j Lietuvių 
Bendruomenę ir tapo jos pilna
teisiu padaliniu.

Šių metų visuotiniame meti
niame narių susirinkime, įvy
kusiame balandžio mėn. 17 d. 
iš valdybos pirmininkės M. Ba- 
bickienės išsamaus pranešimo 
paaiškėjo, kad Jaunimo metuo
se birutininkės ypač sielojosi 
mūsų jaunimu, paremdamos 
Jaunimo kongresą, skautus, 
sportininkus, Putnamo seselių 
mergaičių bendrabučio statybą, 
Vasario 16 gimnaziją ir kt. Su
sirinkimas vienbalsiai paskyrė 
100 dol. auką Šiluvos koplyčiai 
ir įsteigė savišalpos fondą.

Po susirinkimo įvyko tauraus

Svarsto, kaip priimti apie 150 Įvairių tautų atstovių iš viso pasaulio 
su įvairių kraštų konsulų žmonomis Jaunimo centre birželio 8 d. Tal
kininkauja lietuviškų moterų organizacijų atstovės. O didžioji našta ati
tenka Lietuvių moterų klubų federacijos Chicagos klubo valdybai (iš 
k. į d.): ižd. M. Peteraitienei, vicepinm. Z. Juškevičienei, sekr. O. Lioren- 
tienei ir pinu. Marijai Kriaučiūnienei. “Nors aš ir ne valdyboje, bet pa
dėsiu, kiek galėsiu”, rimtai aiškina revizijos komisijos narė E. Vili- 
tė. Nuotr. St. Semėnienės

Iš Liet. gail. seserų s-gos veiklos
Gegužės mėn. 15 d. s-gos val

dybos rūpesčiu, kaip ir kasmet, 
buvo atlaikytos šv. Mišios už 
mirusias gailestingas seseris. 
Po pamaldų surengti pusryčiai 
visiems šeimų nariams Jaunimo 
centre. Užkandus, buvo praneš
ta apie 15-kos metų sukaktuvi
nio koncerto - baliaus pelno pa
skirstymą labdaros bei kultūri
niams reikalams;

N. P. Marijos Seselių Putna- 
me ark. J. Matulaičio Senelių 
namas $1,000; $250 —- gail. se
serims siuntai į Lietuvą; $100
— Gautingo sanatorijos TBC 
ligoniams; $100 — Jaunimo cent 
rui, vedamam tėvų jėzuitų: $50
— 16 Vasario gimnazijai; $50
— Lituanus žurnalui.

Iš seselės Motinos Augustos 
yra gautas padėkos raštas, ku

Lietuvių gailestingų seserų sąjungos narės su šeimomis pusryčių metu Jaunimo centre, Chicagoje.
Nuotrauka V. Noreikos

visuomenininko dr. St. B'ežio 
paskaita apie širdies ligas, pa
iliustruota spalvotu medienos 
filmu, kurį padėjo demonstruo
ti visų daktaro graž ųjų darbų 
talkininkė ponia Cna Biežienė. 
Aktuali, kruopščiai paruošta pa
skaita susilaukė didelio susido
mėjimo.

Po paskaitos buvo pademonst 
ruotas filmas iš Rako skautų 
stovyklos statybos. Įdomu bu
vo stebėti skautus, skautes ir 
skautukus, tempiant lentas ir 
šapukus...

Prie pavasario gėlėmis — iri
sais papuoštų stalų ir vaišin
gųjų birutininkių suneštų pyra
gų ir kavutės buvo pasidalinta 
įspūdžiais vieningai ir darbin
gai praėjusiu susirinkimu. Dide
lis birutininkių susiklausymas 
ir pareigingumas — tai akstinas 
ateities darbams.

Apsaugok, Dieve, ir toliau 
mus nuo em:grant nio gyvenimo 
negerovių: nuovargio, apatijos, 
insinuacijų ir pavydo.

Sofija Oželienė

riame praneša, kad Liet. gail. 
seserų s-gos vardu bus įrengtas 
senelių poilsio name medicinos 
kambarys.

Iš visų kitų taip pat gauti pa
kvitavimai su padėka. Ta proga 
Lietuvių gail. seserų s-ga reiš
kia didelę padėką: Lietuvos gen. 
konsului dr. P. Daužvardžiui su 
Ponia už atsilankymą į mūsų 
15-kos metų sukaktuvinį kon
certą - balių, dr. A. Matukui su 
Ponia, net specialiai atvyku- 
siems iš Kanados. Ypatingai dė
kojame visiems taip gausiai au
kavusiems labdarai: lietuvių 
taupymo bendrovių preziden
tams, laidotuvių direktoriams, 
visiems verslininkams, mūsų gy
dytojams ir v.'s'ems mielėms 
sveč'ams, taip gausiai ir nuo- 
š'rdž'ai parėmusiems s-gos šal-

MIRTYS IR LAIDOTUVĖS SIBIRE
ONA PRUNSKIENE, 

šešerius metus buvusi Azijos tremtyje

Lietuvių tremtinių kapai Magancke, Sibire.

Sibiran mus išvežė 1941 m. 
birželio 13 d., saulutei tik užte
kėjus, iš mūsų mylimų namu
čių, mus, ir daug lietuvių. Di- 
dž'ausią ešeloną vežė gyvuli- 
niuos vagonuos, be langų, du
rys užstumtos tokia geležine 
stanga. Iš lauko pusės enkave
distas užstūmė. Gamtos reika
lams buvo skylė vidury vago
no. Baisiai verkėm, meldėmės, 
o Viešpatie, o Motinėle šven
čiausia. Nuvežė iki Naujosios 
Vilnios, sustabdė traukinį ir du 
enkavedistai atskyrė vyrus nuo 
žmonų, tėvus nuo vaikų. Mano 
vyrą atskyrė, o seną kleboną, 
kun. Petrą Prunskį, mano vyre
lio brolį, ir jų seną seserį Oną 
Prunskytę paliko prie manęs. 
Vaikelių mano iš penkių nė vie
no neturėjau prie savęs. Atsky
rė mano tris išvežamus brolius 
nuo šeimų, švogerį mano nuo 
šeimos, nuo žmonos, nuo vai
kelių. Baisūs melagiai enkave
distai sakė: neverkit. Jums, jie 
anksčiau nuvykę, ten, krosnis 
pakūrens. Bet mes jų jau ne
matėm. Jie visi išmirė šalčiu 
ir badu. Kai skyrė — koks 
verksmas, koks šaukimas pasi
girdo visam ešelone, visuos va
gonuos, o Dievuli mano.

Kai atvažiavom į Barnaulą, 
trenramieji pasakojo, kad du 
vaikuč.ai mirė kelionėj, kuri te
sėsi dvi savaites. Kai išgirdo en
kavedistas, kad gailiai verkia 

' moterys, tai sustabdė traukinį, 
■ atstūmė duris — žiūri — miręs 
vaikelis. Verkia motina. Paėmė 
vaikelį iš motinos glėbio ir iš
metė iš vagono paliai bėgius. 
Taip pasakojo, su dviem taip 
padarė — už savaitės antrą iš
metė. Pati to nemačiau, bet kiti 
pasakojo.

Pirmosios mirtys
Nuvežė Barnaulan, Sibiro sos- 

tinėn, liepė visiems išLpt. Bai
siai nešvarus, negražus miestas. 
Mus išskirstė po barakus. Ir 
kaip liūdna, kaip liūdna ant šir
dies — negalima apsakyt.

Vieni rusai buvo užsikrėtę de- 
zinterija, kruvinąja. Baisiai sir
go ir mirė. Užsikrėtė ir lietu
viai. Gal nuo duonos. Galėjome 
pirkt po keturis šimtus gramų. 
Pirkdavom krautuvėse, vis tik 
tai dienai. Viešpatie mūsų šven- 

pos darbą. Ačiū, ačiū visiems.
Šiemetinė Lietuvių gailestin

gų seserų sąjungos valdyba: pir 
mininkė — A. Andrijauskienė, 
vicepirm. — T. Mačiulienė, sekr. 
— J. Lišauskienė, iždininkė — 
G. Ankudav'čienė, kultūr. reik. 
_  E. Grigaliūnienė. Revizijos 
komisija: G. Šlapelienė, B. Pi
voriūnienė ir V. Karaitienė.

Naujajai valdybai linkime 
sėkmingų darbų. A. M.. . 

čiausias! Pradėjo sirgt ir mirt 
mūsų 1 etuviai. Tuoj mirė a. a. 
Marija Vitkienė, Dausienės se
suo, paskiau netrukus mirė ar
kivyskupo Reinio sesuo Emili
ja. Greit mirė arkivyskupo bro
lis a. a. Jonas.

Uogytėmis lavonėlį vežėme į 
kapines

Paskiau mirė Stundžienės tre
jų metukų mergytė. Tiems vi
siems ir karstus, ir arklį su ro
gėmis, ir vežiką davė. Kun. Pet
ras Prunskis tada dar buvo gy
vas. Tai važiuodavom, pašven
tindavo ir karstus ir duobę, pa- 
simelsdavom. O tai mergytei lai
doti davė tik karstelį, rogutes 
ir virvę pririšt karsteliui, o ark
lio nedavė. Enkavedistas sakė 
— galit nuvežti patys. Iki kapi
nių buvo trys kilometrai. Miru
sios mergytės motina nieko ne
turėjo pažįstamų tame barake, 
tik mane. Ji manęs verkdama 
prašė: “Padėk, mylimoji kaimy
nėle, man nūvežt a. a. dukry
tę į kapus”.

Spalio mėnesį jau buvo snie
go. Paklausiau. Prisirišom kars
telį prie rogučių. Vežam. O ver
kiam. Jai lillo du sūneliai, o 
dukrytė tai Viena buvo.

Ten prie kapinių gyvena gry- 
čutėj žmonės^ kurie kasa duo
bes. Paprašėm jų talkos. Atsi

Sibire pašarvotas Onos Prunskienės brolis a. a. Karolis Gineitis, mi
ręs ištrėmime 1957 m. balandžio mėn.

lygino motina. Pasimeldėm abi, 
peržegnojom karstelį ir kapelį. 
Parvežusios rogutes ir virvę ati
davėm enkavedistui. Labai sun
kus buvo kelias — sniego daug, 
kelias prastas. Baisu pagalvoti.

Lavoninėj ieškojau savo 
brolienės

Paskiau lapkričio 10 d. mirė 
mano brolienė a. a. Domicėlė 
Gineitienė ligoninėj. Liko du sū
neliai, našlaitėliai. Vienas tryli
kos metų, kitas — vienuolikos. 
Verkėm. Pranešė, kad lapkr. 12 
d. laidos ją anksti rytą. Nuėjau 
jų barakan. Kiek toliau gyveno 
brolienė su berniukais. Paėmiau 
berniukus. Padavė moterėlė, su 
kuria gyveno, drabužėlius ap
rengti. Ėjom prie mūsų barako. 
Paprašiau kleboną, mano vyro 
brolį, kad palaidotumėm katali
kiškai. Palaidot susėdom į ro
ges. Klebonas, abu berniukai, aš 
ir vežikas. Nuvažiavom prie li- 
gon nės. Išėjo kažkoks vyras. 
Sako — eik atpažink savo bro
lienę. Ir verkiu, ir drebu. Bijau 
ligos, čia ligoninė, tik dezinte- 
rijos (kruvinosios) skyrius. 
Berniukų neleidžia. Įvedė j la
voninę. O baisu. Nuogi žmonės - 
lavonai, visai be drabužių. Vy

rai vienam kampe, moterys — 
kitam. Varto, kaip malkas, ne
gyvėles. Žiūriu. Vieną lavoną 
pavertus, auksinis kryželis su
blizgėjo. Prašiau atverst, nes 
ant šono gulėjo. Atvertė — žiū
riu, mano brolenytė. O Viešpa
tie, paėmė vienas ir nunešė į 
kitą kambarį, paguldė ant to
kio stalo. Žiūriu, kad tik kry
želio nenuimtų. Nenuėmė. Pa
daviau baltinius, gražią kom- 
binuotę ir juodą šilkinę suKhelę, 
gelsvą šilkinę skarytę. Įnešė 
karstą, j kurį buvo įklotos tik 
skiedros. Daviau tris rublius, 
kad aprengė, ir paprašiau, kad 
duotų baltą paklodę įkloti kars
tam Davė pusę baltos paklodės. 
Aš pastūmiau skiedras, kad gal
vai būtų aukščiau. Atėjo kitas 
vyras, įdėjo karstan, užvožė ir 

išnešė į roges du vyrai. Dievu
liau brangiausias, verkimas ber
niukų baisus. Ir aš labai ver
kiu. Gaila brolienės ir labai gai
la našlaitėlių, bet ką gi darysi. 
Susėdom į roges aplink karstą: 
klebonas, abu berniukai našlai
tėliai, aš ir vežikas. Važiuojam 
prie kapinių. Radom duobę iš
kastą.

Kai jau rengė karstą leist į 
duobę, berniukai apkabino į glė
bį savo motinėlės karstą ir ver
kia gailiai balseliu. Sako: “Ma- 

myte, mamyte, kaip mes dabar 
gyvensim”.

Verkėm visi, ir aš. Baisiai 
gaila našlaitėlių svetimam kraš
tely. Priėjau prie klebono verk
dama. Sakau — imkim berniu
kus į mūsų baraką, o tai nuveš 
juos kur į vaikų namus, pames 
tikėjimą, užmirš poterėlius. Kad 
mirsim iš bado, visi mirsim, o 
gal duos Dievulis, karas pasi
baigs, tai į Lietuvą nuvažiuo
sim.

Aš juos ėmiau į glėbį, atitrau
kiau nuo karsto, pabučiavau, 
sakydama: “Aš jus mylėsiu, 
kiek galėsiu”, Karstą užkasė ir 
parvažiavom į savo baraką visi.

Kai berniukai negirdėjo, sa
ko man klebonas: “Tavo valia, 
broliene. Daug vargelio ir dar
belio paimi sau”.

Nuo kapų parvaž avę, nuėjom 
į jų baraką su vyresniu berniu
ku, ats’nešėm, kas buvo likę.

šešetus metus vargom. Ir 
'kai pasibaigė karas, aš ir juos 
abu atvežiau į Lietuvą.

Išskirstė mus po taigas
Kai atvažiavom nuo kapų, 

palaidoję ir pasimeldę už brolie
nės sielą, pranešė enkavedistas, 

i kad už trijų dienų būsime visi

fo sūnų atskyrė su vy- 
išvežė visus su nepažįsta- 
T k Dausienė su sūnumi 
pažįstami. Išvežė už dvie-

išvežioti į taigas, į miškus. Ir 
vėl rūpestis. Išvežė, išskirstė. 
Mano sesutę su trim dukterim 
nubloškė nežinia kur, arkivys
kupo Reinio brolį Kazimierą, 
brolienę, kurios vyras mirė Lie
tuvoj 
rais) 
mas. 
buvo
jų š mtų kilometrų nuo Barnau- 
lo į kaimą Čekanichą. Vežė 
dviem sunkvežimiais aštuonias 
lietuvių šeimas. Jau buvo šalta, 
buvo sn ego — juk tai lapkri
čio šešiolikta. Išskirstė po bara
kus. Blakės vargino baisiai nak
tį. Jau negaliu nei aprašyt, nei 
apsakyt, kiek vargo matėm. Tik 
viena laimė, kad geri kaimynai 
buvo tam kaime — rusai pra
voslavai, patys tremtiniai. At
jautė labai mus. Kai vežė, tai 
kai kurie peršalo.

mirties 
tokios: 
nuėjau 

Vėl naujos mirtys

Už savaitės mirė a. a. Kotry
na Maliauskaitė, Malėtų klebo
no sesutė. Kun. Petras Pruns
kis važiavo į kapines, palaido
jom katalikiškai, čia kapinės 
buvo netoli. Paskiau netrukus 
mirė peršalus Vladislava Auš
liakaitė. Klebonėlis irgi važiavo, 
kapą pašventino, katalikiškai 
palaidojom. Paskiau 1942 me
tais rugsėjo 21 d. mirė a. a. Ona 
Prunskytė, mano vyro ir kle
bono sesutė, 78 m. amžiaus; pa
laidojo gražiai katalikiškai sa
vo sesutę. Visi lietuviai ėjo į 
kapines, netoli nuo kaimo bu
vo. Tais pačiais metais gruodžio 
7 d. mirė a. a. kun. klebonas 
Petras Prunskis, 75 m. amžiaus, 
širdies ataka. Dievuli Švenčiau
sias, visi lietuviai palydėjom, 
pagiedojo, kryžių pastatė. Če- 
kanichoj visiems lietuviams sta
tė kryžius. Eenkavedistas buvo 
rusas, bet tikintis.

Kun. Petro Prunskio 
aplinkybės Sibire buvo 
1942 m. gruodžio 7 d.
iš ryto į jo kambariuką Čeka- 
nichos barake. Labai mažas 
kambarėlis. Mes su brolio ber
niukais gyvenom kitame. Žiū
riu įėjus — serga. Sako jis man: 
“Ž nai, broliene, aš kitiems at- 
leidinėjau nuodėmes, bet kas 
man dabar atleis. Galiu mirt. 
Taip ties širdim skauda”. Aš sa
kau: “Prašom pačiam Dievuliui 
Brangiajam pasisakyt. Aš išei
siu vandens su kibiru prie šuli
nio ir greit neateisiu, nes sniego 
gilu. Tamstai netrukdysiu”.

Grįžtu su vandeniu. Ligonis 
guli lovoje. Sako: “Užtepk man 
duonos riekutę sviestu”.

Ten buvo galima nusipirkt 
pas vietinius kaimynus. Sako: 
“Kai užvalgysiu, gal man bus 
geriau”.

Padaviau. Suvalgė. Paprašė 
vailokais apauti kojas ir padė
ti atsisėsti. Padariau, kaip sa
kė. Paėmiau už pažasčių ir no
rėjau pasodint. Taip ir nusviro 
jo galva man ant pečių. Baisiai 
nusigandau. Dievuliau mano 
Brangiausias, verkdama pradė
jau šaukti. Negalėjau atsikelt. 
Subėgo moterys lietuvės iš ki
tų kambarių. Paguldėm, ir tik 
tris kartus atsiduso ir mirė, 
nei akių nepakėlė. Taip gražiai 
užmigo amžinu miegu. Matyt, 
širdies priepuolis buvo.

Suklaupę Švč. Marijos litani- 
sukalbėjom. Paskiau kaimy- 
rusų paprašiau, aprengė pil- 
kostiumu, enkavedistas da- 
karstą, paprašius padarė

★ Chicagos Lietuvių moterų | 
klubo pobūvis įvvyks birželio 8 I 
d. 12 vai. 30 min. p. p. Beverly 
Country Club patalpose. Jo su
rengimui vadovauja Genovaitė i 
Giedraitienė. Pobūvio metu bus i 
įteiktos gintarinės širdelės — 
papuošalai ant kaklo šešioms i 
debiutantėms. šių metų debiu- 
tantės yra: Kristina J. Austin,, 
Raminta A. Lampsatytė, Carol I 
A. Misevich, Cynthia E. Stahl,, 
Robertą A. Staskon ir Patrice 
E. Yanas.

— Mėsą ir žuvį galima iš
laikyti ligi 2 dienų be šaldytu
vo. Reikia skarelę įmirkyti ac
tu ir j ją įvynioti produktus. 
Laikyti vėsioj ir tamsioje vie-

arklį nuvežt į kapines. Nuvežėm toje.

ją 
nų 
ku 
vė
kryžių pastatyt prie kapo, davė

“Iždo padėtis nekokia”, dar su šypsena aiškina Lietuvių moterų klu
bų federacijos Chicagos klubo iždininkė M. Peteraitienė (deš.) kluts 
pirmininkei Marijai Kriaučiūnienei. Klubo idėjai išlaikyti lietuvės presi i 
tižų ir iš viso pasaulio atvykstančių kitataučių atstovių priėmimą pir 
moji finansiniai parėmė J. Kriaučeliūnienė (vidury). O. Zailskienė ii 
J. Valdienė planuoja talką ir vaišinimą, Nuotr. St. Semėnienė!

gruodžio 8 d. pavakarį, tokioj 
šventoj dienoj ir palaidojom. 
Didelis pulkelis lietuvių mote
rėlių. Savo brangųjį sielų Tėvelį 
užkąsusios kapinėse, jautėmės 
našlaitėmis.

Paskiau už kelių savaičių mi
rė a. a. Jadvyga Aušliakaitė, a. 
a. sesutė Vladislavos. Jau se-' 
uos buvo. Paskiau viduržiemį 
š mūsų lietuvių pulkelio lietu

vė ėjo maisto pirkt į kitą kai
mą. Paklydo ir mirtinai sušalo. 
Jos vardas — Ona, pavardės 
nežinojau. Vyrai atvežė. Prie 
Obės upės rado užpustytą. At
vežė į čekanichą, palaidojom. 
Karstui duodavo lentų. Paskiau 
vienas žmogus papasakojo, ku
ris matė ir tikrai žinojo: a. a. 
arkivyskupas Mečislovas Reinys 
mirė Vladimiro kalėjime 1953 
m. Mirties priežastis — sargy
binis šėrė smarkiai kalėjimo 
raktu per galvą. Tuoj mirė varg 
šelis kankinys. O Viešpatie^ 
Švenčiausias, koks darbas bedie
vio! Paskiau mirtingumas su
stojo, silpnesniems iškritus.

IŠ MOTERŲ PASAULIO

★ Sofija Oželienė, buvusi il
gametė LDK Birutės dr-joB pir
mininkė, dabar garbės narė, vi- 
suomenininkė ir nuolatinė spau
dos bendradarbė, vardo dienos 
proga buvo pasveikinta gau
saus būrio birutininkių, kai ku
rių ramovėnų ir jų pirmininko 
A. Juškevičiaus, daugelio drau
gų ir artimųjų: prof. Tumėnie
nės, dr. V. Sruogienės, dr. J. 
Monstavičienės ir kit. Atvyko 
jos pasveikinti ir Lietuvos Duk
terų dr-jos narės, Lietuvių mo
terų klubų federacijos Chica
gos klubo narės (šioms organi
zacijoms priklauso solenizantė), 
giedrininkės ir kit.

★ Dr. Vanda Daugirdaitė -j 
Sruogienė, mūsų iškilioji istori- i 
kė, visuomenininkė, dabar pro-1 
fesoriaujanti Auroroje, pereitą 
sekmadienį skaiLė labai išsamiai, 
kruopščiai paruoštą paskaitą 
“L’etuvės moters visuomenišku
mas praeityje ir dabar”. Lietu
vių moterų klubų federacijos 
Chicagos klubo suruoštoje kul
tūrinėje popietėje.
★ Regina Budrienė, a. a. gen. 

konsulo Jono Budrio našlė, at
vykusi iš New Yorko svečiuo
jasi Chicagoje pas savo sūnų 
Algį Evanstone ir brolį Antaną 
Kašubą Chicagoje.

★ Mari,ja Kriaučiūnienė, Lie
tuvių moterų klubų federacijos i 
Chicagos klubo pirmininkė, at
stovaus Vokietijos lietuves.
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