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POKALBIS SU PRELATU JUOZU KONČIUM
Jo bailinęs veiklos atsiminimų knygą pasitinkant

Ilgamečio Balfo pirm, prelato nei organizuojant Balfą ir jam i buvo tada, kai J. A. V-ių Pre
zidento karo šalpos organizaci
ja (President’s War Relief) ne-, 
sutiko patvirtinti Balfo, atsisa
kė jį pripažinti. Šį neigiamą at
saką, nežiūrint didelių mūsų pa
stangų, gavau 1944 m. birželio 
mėnesį. Lietuvių komunistų vei
kimas ir Sovietų Rusijos šalpos 
fondas buvo prieš Balfą ir ma
no asmenį, ir, be abejo, tuome
tinis Amerikos valdžios bendra
darbiavimas su komunistais nu
lėmė šį liūdną, neigiamą atsaką.

Po šios žinios porą naktų ne
galėjau miegoti. Betgi nenusimi
niau ir su dar didesniu pasiry
žimu, lietuvių patriotų talkina
mas, toliau tęsiau sunkią kovą. 
Prezidento šalpos organizacijos 
patvirtinimas buvo todėl labai 
svarbus, kad be jo Balfas nega
lėjo gauti lėšų iš, taip vadina
mo, Karo fondo.

Antrasis sunkus pergyveni
mas buvo tada, kai JAV valdžia 
Vokietijoje ir UNRRA man už
draudė kalbėti ką nors blogo 
apie sovietus tremtiniams karo 
zonose. Tai įvyko taip. Kai 1945 
m. atvažiavau į Paryžių, ameri
kiečių spaudos reporteris atvy
ko pas mane į viešbutį pasikal
bėti. Jam paaiškinau, kaip skau 
džiai lietuvių tauta nukentėjo 
nuo Soivetų Rusijos 1940—1 m. 
Man atvykus į Frankfurtą (Vo
kietijoje), Uunrros aukštieji pa
reigūnai ir karinės valdžios at
stovas parodė man “New York 
Herald” ir paklausė, ar aš tik
rai kalbėjau, kaip ten parašyta. 
Žinoma, patvirtinau. Tuomet jie 
man 
yra 
nors 
kyti
gą” sąjungininką 
siją, kitaip — jie būsią privers
ti mane per 24 vai. iš karo zo
nų išsiųsti atgal. Jiems į tai at
sakiau, kad, nieko gero apie so
vietų rusus nežinodamas ir rei- 

i kalavimo klausydamas, geriau- 
| šia, apie juos visai nieko nesa
kysiu.

Susidarius tokiai situacijai, 
lankant stovyklas, ypač gražų 
lietuvių jaunimą, ne kartą man 
širdį suspaudė, kad negalėjau 
jiems teisybės pasakyti. Ir, ži
noma, taip pat negalėjau sakyti, 
kad jie greitai į Lietuvą grįš.

Atvažiavęs į Dillingeną radau 
ten savo sesutę ir jos šeimą. 
Kai paraginau juos važiuoti į 
Ameriką, jiems buvo staigmena: 
kaip ir visi kiti lietuviai, jie bu
vo pasiryžę laukti Vokietijoje 
Lietuvos išlaisvinimo. Turėjau |

Juozo Končiaus knyga “Atsimi- veikiant, niekada man nebuvo 
nimai iš Balfo veiklos” šiuo me- atėjusi mintis, kad rašyčiau ka

da nors apie tai savo atsimini
mus.

Pradžioje turėjau galvoje ra
šyti vien tik istorinio pobūdžio 
knygą. Tvarkydamas turimą 
medžiagą, priėjau išvados, kad 
geriau rašyti atsiminimus apie 
Balfo veiklos daugiau kaip 20 
m. laikotarpį. Atskiri asmenys 
ir lietuvių spauda paragino ma
ne imtis šio darbo. Atsimini- 
muosna įtraukiau apsčiai duo
menų, kurių nei Balfo centras 
neturi, nei niekas kitas, nes ap
rašiau faktus, vadovaudamasis 
patirtų įvykių atsiminimais.

— Kokie buvo įspūdžiai pir
mą kartą anais metais atvykus 
Europon ir pirmą kartą susiti
kus ten benamius lietuvius sto
vyklinėse sąlygose?

— Su pirmaisiais lietuviais 
pabėgėliais susitikau 1945 m. 
gruodžio mėnesį Paryžiuje. Jie 
padarė malonų įspūdį: kultūrin
gi, gerai susiorganizavę; šalpos 
darbuose jiems vadovavo Bal
fo ten paskirtas įgaliotinis dr. 
S. Bačkis. Lietuviai gyveno pri
vačiai, ne stovyklose, Paryžiaus 
mieste ir visoje Parncūzijoje. 
Balfo šalpa jau buvo juos pa
siekusi.

Kai 1946 m. sausio mėn. nu
vykau iš Paryžiaus į Vokietijos 
karo zonas, lietuvių gyvenimo 
vaizdas susidarė visai skirtin
gas, slegiantis ir liūdnas. Pir
muosius lietuvius teko aplanky
ti Tuebingene. Čia kaip tik bu
vo susispietę žymių lietuvių vei
kėjų Lietuvos raudonajame kry
žiuje, Vlike, Čiurlionio ansamb
lyje.

Nežiūrint liūdnos ekonominės 
padėties ir ypač nežinomos atei
ties, lietuviai darė labai žavų 
įspūdį, rodė ryžtingumo, kultū
ringumo ir puikaus organizuo
tumo. Jų nuolatinis man kelia- j 
mas klausimas buvo; kaip greit I 
galėsim grįžti į laisvą tėvynę? 
Į šį klausimą, kaip paaiškės vė-

tu pradedama spausdinti “Drau 
go” spaustuvėje. Leidinys gau
siai iliustruotas, apie 400 psl., 
apimąs 1944-1964 metų laiko
tarpį. Knyga rudens mėnesiais 
bus atiduota skaitytojams. Pats 
jos autorius, besilankąs “Drau
ge" leidinio reikalais, redakto
riaus taipgi buvo užkalbintas 
šia tema.

— Ar galvojote, Prelate, tuo 
metu, kada karo ir pokario me
tais vadovavote Ralfui, kad šia 
savo veikla kuriate istoriją, ir 
kad kada nors reikės rašyti 
knygą, liudijančią lietuvių tau
tos nepasimetimą, organizuotu
mą ir energiją pačiais sunkiau
siais laikmečiais?

— Antrojo pas. karo metu 
pasiekė mus J. A. V-ėse šiurpu
lingos žinios apie lietuvių tau
tos kančias, kai 1940—1 m. ru
sai, okupavę Lietuvą, teroriza
vo žmones ir tūkstančius vežė 
į Sibirą.

Kunigų Vienybės seimas 1940 
m. sudarė specialią komisiją 
Lietuvių katalikų kunigų komi
teto Lietuvai nuo karo nukentė
jusiai gelbėti vardu. Man teko 
šiai šalpos organizacijai 4 me
tus vadovauti, iki buvo įsteig
tas 1944 m. kovo mėn. visų 
Amerikos Lietuvių bendrasis 
šalpos fondas. Šioji nauja orga
nizacija išrinko mane pirminin
ku; teko jai vadovauti daugiau 
kaip dvidešimt metų.

Su džiaugsmu šiai kilniai or
ganizacijai sutikau vadovauti. 
Tuomet neturėjau jokių kitų 
planų, kaip tik padėti lietuvių 
tautai. Mano širdžiai šis darbas 
buvo artimas, nes Pirmojo pas 
karo metu 1916—8 m. lankiau 
lietuvius karo belaisvius Vokie
tijoje ir 1919 m., Lietuvos vy
riausybės įgaliotas, įsteigiau 
Centro biurą belaisviams grą
žinti prie Lietuvos pasiuntiny
bės (Vokietijoje) Berlyne. Taip 
pat buvau Sąjungininkų repat-
riacinės komisijos nariu. (Ko-;liau, negalėdavau atsakyti dėl 
misija vadinosi Allied Commis- vedamos prokomunistinės Ame- 
sion for Repatriation of Military 
Captives.) Pasisekė grąžinti per 
30,000 belaisvių vienerių metų 
bėgyje.

1921 m. Lietuvos vyriausybės 
siunčiamas, vykau į Maskvą ir 
Leningradą (St. Peterburgą) pa 
tvarkyti lietuvių civilių grąži
nimo.

Apie anų laikų veiklą spaudo
je nesu nieko rašęs. Nei tada,

pareiškė, kad karo zonose 
griežtai draudžiama ką 
neigiamo pabėgėliams sa- 
apie “ištikimąjį”, “galin- 

Sovietų Ru-

rikos politikos.

— Be abejo, ilgoje savo bal
tinėje veikloje esate pergyvenęs 
apsčiai ir džiaugsmingų ir liūd
nų momentų. Įdomu būtų suži
noti, kurie iš tų linksmųjų ir 
liūdnųjų lig šiol yra labiausiai 
ryškūs Jūsų atmintyje ir gyvi 
širdyje?

— Liūdnesnieji pergyvenimai
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padėti daug pastangų, kol juos 
įtikinau važiuoti į Ameriką. Po 
šio incidento daugelis tremtinių 
spėjo, kad jiems greitai nepasi
seks grįžti į laisvą tėvynę.

Vienas džiaugsmingiausių įvy
kių buvo, kai 1944 m. rugpjūčio 
mėn. Prezidento šalpos organi
zacija Balfą patvirtino ir reko
mendavo Valstybiniam karo fon 
dui, o ypač, kai fondas spalio 
mėn. Balfui jau paskyrė pusę 
milijono dolerių.

Kitas džiaugsmingas įvykis 
buvo, kai gavau visus leidimus 
vykti į Europą, pasimatyti su 
lietuviais pabėgėliais ir susipa
žinti su jų gyvenimo sąlygomis.

Dar kitas, ypatingai džiugi
nantis dalykas buvo, kai J. A. 
V-ių kongresas po didelių mūsų 
pastangų, priėmė imigracinį įs
tatymą, DP Act 1948.

Taip pat buvo malonu, kad 
J. A. V-ėse senieji ateiviai lietu
viai labai nuoširdžiai teikdavo 
darbo ir buto garantijas, ir to
dėl lietuvių emigracija iš Vokie
tijos į J. A. V-es vyko labai 
sklandžiai.

Malonu taip pat buvo per tuos

20 su kaupu metų nuoširdžiai 
bendradarbiauti su visais Ame
rikos lietuviais — be srovinių 
ar tikybinių įsitikinimų skirtu
mo.

Taip pat buvo džiugu ir malo
nu su gerai organizuotais trem
tiniais lietuviais bendradarbiau
ti, jiems pagalbą teikiant, nors 
ir ne viską atvirai galėjau jiems 
kalbėti, ir kai kurie dėl to ma
nęs negalėjo suprasti.

— Kaip techniškai ir medžia
gos rinkinio prasme vyko atsi
minimų rašymas ir kiek Laiko 
visam tam darbui reikėjo pa
švęsta?

— Medžiagos rinkimas man 
nesudarė jokios problemos, ka
dangi per 20 m. Amerikoje ir 
Europoje Balfo reikalais teko 
daug susirašinėti, konferuoti, 
tad susidarė labai daug raštiš
kos medžiagos — net 13 dėžių; 
jos tik apie pusę panaudojau, 
rašydamas savo atsiminimų 
knygą. Baigęs knygą rašyti, 
džiagą pasiunčiau Pasaulio 
tuvių archyvui Chicagoje,
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Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso užsienio svečiams pagerbti literatūros vakare, Carnegie Endowment, New Yorke, rašytojas Antanas Gustaitis 
(kairėje) pasirašo naujoje savo knygoje, dovanotoje svečiui iš Australijos, ir aktorius Vytautas Valiukas (dešinėje) skaito ištraukų iš tik ką išėjusio 
Petro Tarulio romano “Vilniau., rūbus . Plattuniu šio literatūros vakaro aptaūas šiandieninio Kultūrinio Draugo n-tame puslapyje. Nuotr. V. Manelio

PLIUS, MINUS IR KAS IŠ TO?

Mūsų spaudoje įprasta apie 
1 etuviškosios veiklos išskirti
nius įvykius, ypač jeigu jie tū
li ir kultūrinį pobūdį, plačiai 
bei pakartotinai rašyti dar tų 
įvykių išvakarėse. Nepasaky
tume, kad šito turėtų būti 
vengtina. Juk nėra lengva kar 
tais aptingusią mūsų visuome
nę išjudinti to ar kito rengia
mo įvykio kryptimi. Spaudoje 
tad ir stengiamasi tokiais 
anonsiniais raštais sudominti 
žmones būsimu kongresu, dai
nų ar tautinių šokių švente, 
vienokiu ar kitokiu suvažiavi
mu, meno paroda, literatūros 
vakaru, dramos spektakliu, 
koncertu ar operos pastaty
mu. Ir jeigu laikraščiuos iš 
anksto apie tai nebūtų rašo
ma, nebūtų sudaromos atitin
kamos nuotaikos, ne vienu mi
nėtu atveju gyvos kūrybinės 
pastangos nepasiektų savo 
tikslo, likdamos tik atgaisio 
nerandančiu ir tyruose šau
kiančiu balsu.

Visai suprantama, kad to
kie, pasakytume, išvakariniai 
aprašai gali būti kartais ir sa
votiškai pertempti. Gali pasi
rodyti, kad iš anksto spaudo
je akcentuotam faktui, jam 
įsikūnijus, trūko ir kūrybinio 
polėkio ir organizuotumo, kad 
jis geroka savo dalimi buvo 
tik atkištinis. Bet tokiu atve
ju vėlgi mūsų spaudos pusla
piai yra atviri suvažiavimo, 
kultūrinio vakaro ar vienokios 
bei kitokios šventės ne tik 
liaupsinimui, bet ir kritikai.

Ir didžioji bėda yra ne tai, 
kad į faktą kreipiamas spau
dos dėmesys dar jam neįsikū
nijus, bet kad po įvykio spau
dos puslapiuose regime tik 
trumpą ir vienkartinį fakto 
aprašą, dažniausiai tik oficia
liai teigiamą, o po to vėl visur 
tylu, lyg niekur nieko ir nebū
tų buvę. Laisvojo pasaulio lie
tuvių bendruomenės kultūri
nėje ir visuomeninėje veikloje 
ne vienu atveju matome kažką 
panašaus į amerikietiško sti
liaus kalėdinių nuotaikų raidą: 
prieš — ištisus mėnesius viso
kiais būdais keliamas dėmesys 
artėjančioms šventėms; po — 
viskas subliūkšta viena diena, 
nukertama kaip kirviu, net ir 
atsikvėpti nuo anos pasiruoši- 
’T'o įtampos nepaliekama lai
ko.

O kodėl po kiekvieno išskir
tinio lietuviškojo gyvenimo 
įvykio viešai ir plačiau spau
doje nepasvarstyti; kas ir kaip 
buvo padaryta ar nepadaryta, 
kas pasiekta, ko nepasiekta? 
T’k npoiš iekėi mai duo
tų apsčiai naudos įvairiems pla 
navimams ateityje.

Konkrečiai, kad ir šiemeti
nė proga. Smark'ai įsiūbuotas 
Pasaulio lietuvių jaunimo kon
greso ir Dainų šventės ūpas 
jau pradeda nurimti. Ir net 
baugu, kad malonūs kongreso 
aprašai ir Danų šventės vien
kartinės recenzijos yra lyg 
antkapiai tam. kas buvo, mi
rė ir kurio graž;omis laidotu
vėmis viskas ir pasibaigė.

Būtume melagiai, jei saky
tume, kad Dainų šventėje vis
kas buvo tobula, kad Jaunimo

kongrese buvo tik rožės ir sau 
lė. Tačiau būtume taipgi trum 
paregiai, jei sakytume, kad 
viename ir antrame įvykyje 
ir su jais surištose apraiškose 
nebuvo parodyta stipraus 
kūrybinio pajėgumo, organi
zuotumo ir lietuviškosios vi
suomenės pasigėrėtino bran
dumo. Tačiau vienam viską 
tiksliai pamatyti, atsverti ir 
nė tūkstantąją dalimi nesuklys 
ti vargu ar įmanoma. Vienas 
labiau tą įsidėmėjo, ko kitas 
gal ir visai nepamatė, vienam 
anose dienose labiau prie šir
dies buvo tas ar kitas dalykas, 
antrą vėlgi kita sritis patrau
kė. Kodėl apie visa tai da
bar nepakalbėti spaudoje, kad 
iš detalių atkurtas bendras 
įvykio vaizdas būtų pilnes
nis, kad iš viso to daromos iš
vados būtų tikslesnės ir atei
čiai naudingesnės.

Tik labai svarbu, jog tokiais 
atvejais niekas mirtinai neįsi
žeistų, kad kito nuomonė nesu
tampa su jo, kad į padanges 
neiškeltas, o gal net pakriti
kuotas visuomenininkas ar kul 
tūrininkas neįsikalbėtų sau 
“visuomenės nedėkingumo”. 
Juk ir klaidos ir užsimoto ne 
pagal savo jėgas neištesėjimas 
gali atidaryti akis, kurios ligi 
šios patirties, gal būt, buvo 
įtikėjusios visai netikru vaiz
du. Sakysim, prieškongresinė- 
je jaunimo ir senimo konver- 
sacijoje buvo galima jausti 
jaunimo tam tikrą gana kri
tišką nuomonę apie senimo 
“nusipolitikavimą”, net ir nesu 
gebėjimą ko nors reikšminges
nio suorganizuoti. Jaunimo or
ganizuojamas kongresas ir tu
rėjo parodyti, kaip reikia vis
ką kitaip, naujai ir kūrybingai 
įvykdyti. Ar viltys pasitvirti
no? Tik dalinai. Ir jaunimo or
ganizuojamas kongresas lygiai 
tiek pat “nusipolitikavo” (ta
riant šį žodį be jokios piktybi
nės prasmės) ir buvo jame nė 
kiek nemažiau neapsižiūrėji
mų, nė kiek nemažiau kultūri
nio aspekto pamiršimo kaip ir 
vyresniųjų panašaus pobūdžio 
sulekiamose. Greta, žinoma, 
tuoj pat galėtume pabrėžti ir 
išskirtinius Jaunimo kongreso 
ir su juo susietų atskirų kultu 
rinių pastangų išliekančius vai 
sius. Tačiau tokių rezultatų 
netrūksta ir daugiau ar ma
žiau vylesniųjų užmojuose, 
kad ir šiemetinėje Dainų šven
tėje, kur šviesi naujiena buvo 
ir vaikų choras ir pati kanta
ta, tačiau betgi ir organizuo
tumo ir publikos susidrausmi- 
nimo stoka. Ir išvada būtų to
kia: nei mūsų jaunimas, nei 
mūsų senimas nėra kokie ant
žmogiai, kad viską sugebėtų 
padaryti tobulai. Stebuklų ga
lios nei vieni, nei kiti neturi
me, o vieni iš kitų daug ko ga- 
l’me pas’mokyti ir pasiskolin
ti, dai geriau — s;ekti to pa
ties tikslo bendromis jėgomis, 
kurios reprezentuotų ne vien 
tik atskirų kartų, bet ir visos 
lietuviškosios visuomenės pa
stangas ir jų rezultatus lygiai 
ir jaunimo kongresuos ir dai
nų šventėse ir kitokiose neei
linėse progose. k. br.



Pokalbis su prel
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dar gerokai svarbių raštų yra 
likę pas mane; juos taip pat ke
tinu perduoti Lietuvių archyvui. 
Suprantama, dar daugiau me
džiagos apie Balfą yra Balfo 
centro raštinėje.

Knygą rašiau maždaug viene
rius metus. Europos Balfo do- 
komentus esu pasiuntęs į “Al
ką”.

— Ar parašytoji Balfo istori
ja yra labiau literatūriniai įspū
džių ir atsiminimų pasakojimai, 
ar daugiau istoriniam veikalui 
būdingas dokumentinės medžia
gos sukaupimas? O gal knygo
je bus apstu ir vieno ir antro 
pobūdžio braižo? Tuo atveju, 
kaip sekėsi viena ir antra toje 
pačioje knygoje išlyginti, at
rasti jai atitinkamą planą ir 
formą?

— Mano knygoje yra labai 
daug istorinės dokumentacijos. 
Tai gal bus ateityje vertinga, 
kai koks istorikas rašys plates
nį veikalą apie Balfą. Nušvie- 
čiau iš savo atsiminimų perspek
tyvos Balfo vystymąsi ir mūsų 
visų nuoširdų bendradarbiavi
mą. Plačiau sustojau prie šal
pos ir emigracijos veikimo.

Istorinė ir literatūrinė me
džiaga jungti buvo lengva, at
kuriant įvykių chronologinę rai
dą.

— Kaip galvojate, Prelate, 
apie šiuolaikinę Balfo egzisten
cijos būtinybę? Dėl kurių mo
tyvų jis reikalingas ir dabar, ir 
kodėl reikia jį išlaikyti ateičiai?

— Balfo egzistencija yra bū
tina ir labai svarbi. Grįžę iš Si
biro, o taip pat Vakarų Euro
pos kraštuose likę lietuviai nuo
lat kreipiasi į Balfą, prašyda
mi visokeriopos pagalbos. Jei 
Lietuva būtų laisva, supranta
ma, jie jos gautų savo tėvynė
je, bet kadangi jie dabar yra 
vargšai našlaičiai, tad Balfas, 
įsikūręs turtingiausiame pasau
lio krašte, turi būti jiems ir tė
vu ir motina.

Balfas neprivalo savo veiklos 
mažinti, bet turi ją vystyti, 
plėsti. Kuomet sovietų uždėti 
vergijos pančiai nukris, Lietu
va dar šauksis mūsų pagalbos. 
Taip pat turime būti pasiruošę, 
jei, neduok Dieve, įvyktų tre
čiasis pasaulinis karas.

Balfas yra ne tik JAV val
džios pripažintas, bet ir Jung
tinių Tautų ir visų kitų tarp
tautinių organizacijų pasauly
je. Nuolat būdamas Europoje, 
aktyviai reprezentavau Balfą, 
kaip tarptautinio pobūdžio or
ganizaciją, jų tarpe. Kitą pana
šią organizaciją įvesdinti į tarp
tautinę šeimą būtų sunku — 
tad Balfo palaikymas ir tolimes
nis reprezentavimas laisvajame 
pasaulyje yra būtinas.

__ Kiek atsimename, pokario 
metais Balfas Vokietijoje rūpi
nosi ir lietuvių kultūrinės veik
los parama. Buvo gi net litera
tūrinė Balfo premija, buvo net 
specialiai paremtos vieno ar ki
to kultūrininko - kūrėjo pastan
gos. Ar šiuo metu, kada anks
čiau šelpiamųjų masė jau ge
rokai pati praturtėjo, nebūtų 
įmanoma Balfui vėl daugiau pa
remti laisvojo pasaulio lietuvių 
kūrybinius užmojus, juo labiau, 
kad pinigine ir turto prasme 
mūsų rašytojai, dailininkai, mu
zikai kaip buvo, taip ir paliko 
tuščiausiomis kišenėmis, ir kas
dieninės duonos rūpesčiai nelei
džia rimčiau ir ilgesniam laikui 
atsisėsti vien tik kūrybai, jai 
skiriant tik nuvag amas nuo ki
tų reikalų valandas?

— Balfo tikslas buvo ir yra 
ne vien duona ir rūbais varge 
atsidūrusius lietuvius aprūpinti, 
bet taip pat švietimo atžvilgiu 
juos paremti.

Kai nuvykau į Vokietiją 1946 
m. pradžioje, vienas svarbiausių 
mano klausimų buvo: kas yra 
labiausiai reikalinga, kuo Bal
fas galėtų jums padėti? Šiuo 
atveju mano svarbiausiu pata-

, Juozu Končium
rėjų buvo Lietuvos raudonasis 
kryžius — ten gavau nurodymų 
šalpą nukreipti ir švietimo rei
kalams, teikiant lėšas įsikūru
sioms prie stovyklų mokykloms 
ir universitetų studentams sti
pendijų forma. Jų nuomone, 
Balfo pagalba maistu ir vaistais, 
Unrrai veikiant, nėra jau taip 
mirtinai būtina, nes, kad ir pras
tai, bet žmonės vis dėlto buvo 
pakenčiamai maitinami ir neba
davo. Lietuvos raudonajam 
kryžiui patarus ir talkinant, pi
niginės lėšos buvo nukreiptos 
lietuviams studentams, Europo
je einantiems mokslą. Jų buvo 
apie 2,250; 2,000 vien Vokieti
joje ir Austrijoje. Šiuose kraš
tuose stipendijos buvo dalina
mos per Lietuvos raudonąjį kry
žių, o Italijoje, Šveicarijoje, 
Prancūzijoje, Belgijoje, Danijo
je ir Švedijoje per Balfo įgalio
tinius. Ačiū Dievui, jie, baigę 
aukštuosius mokslus ir atvykę 
į JAV ar kitus kraštus, puikiai 
įsikūrė ir dabar privalėtų būti 
Balfui dėkingi ir dosniai jį 
remti.

Svarbu būtų remti ir kiti kul
tūriniai bei mokslo reikalai, bet 
ši sritis neįtraukta Balfo kons- 
titucijon, tad tokios veiklos iš
plėtimui reikėtų padaryti pakei
timų pačiuose įstatuose.

Būtų taip pat svarbu įsteig
ti pagyvenusiems (pilnai su- 
brendusiems,pagal mano termi
ną) kultūrininkams - veikėjams 
lietuviška sodyba, kad jie lie
tuviškoje atmosferoje galėtų 
čia atsiminimus rašyti, tęsti sa
vo kūrybinį bei literatūrinį dar
bą. Tuo reikalu Balfas turėtų 
šiuo metu ypač susirūpinti ir

daryti atitinkamų žygių, šie 
dalykai mums yra labai aktu
alūs, o ir Amerikos valdžia to
kius projektus finansuodama re
mia.

— Žinome, kad esate darbo, 
o ne poilsiavimo žmogus. Tai 
vargu,baigę Balfo istoriją, su
dėsite rankas poilsiui. Ką tad 
šiuo metu rašote ir lią manote 
išleisti artimausioje ateityje?

— Užsimojimų turiu daug 
tik, Dievas žino, kaip ilgai dar 
būsiu pajėgus. Prieš 13 metų 
vėžys mane norėjo papiauti. Po 
sunkios ligos ir operacijos, gy
dytojų patariamas, apsigyvenau 
Floridoje. Atsidūręs tropikinia- 
me klimate, nepasijutau laimin
gesnis, nes esu atsiskyręs nuo 
lietuvių ir lietuviškos veiklos. 
Šalia bažnytinio darbo, kuriuo 
talkinu amerikiečių parapijai, 
kiek sveikata leidžia, visą laiką 
pašvenčiu rašymui. Prieš porą 
metų (1964 m.) baigiau rašyti 
anglų kalba istorinį veikalą

PIRMASIS ATEITININKŲ VIENETAS AMERIKOJE
Chicagos ateitininkams 25 metai

VINCENTAS LIULEVIČIUS

Kai kas gali nustebti, kad vos 
tik pernai Chicagos ateitininkai 
atšventė 15 metų sukaktį, o da
bar sakoma, kad Chicagos atei
tininkai jau gyvuoja 25 metus. 
Per vienerius metus dešimtme
čiu “pasenėjo”. Nors apie būsi
mą šiais metais sukaktį jau bu
vo užsiminta prieš penkerius 
rhetus (žiūr. “Ateitis”, 1961 m., 
6 nr., 139 psl.) ir pereitų metų 
sukakties rengėjai buvo įspėti, 
bet dėl rašančiam nežinomų mo
tyvų į tai nebuvo atsižvelgta.

Šio rašinio tikslas — iškelti

Chicagos ateitiinkai 1941 m. vasaros Sekmadienį susirinkime — išky
loje. Iš k. į d.: Bruno Shotas, kun. dr. A. Deksnys, kun. J. Prunskis 
(grojąs lūpine armonikėle) ir A. Čelkis.

Chicagos ateitininkai 1941 m. vasaros sekmadienį susirinkime — išky- 
Iš k. j d.: Bronė Skirienė, Valerija Veliekaitė, Teresė Samaitė, Onutė 
Petrošiūtė, Bernadeta Samaitė, Antanina Navikaitė, Sofija Samaitė, 
kun, dr. Antanas Deksnys ir Bene Vančytė.

Prelatas Juozas Končius ir red. Kazys Bradūnas pokalbio metu “Draugo” 
redakcijoje.

“Vytautas the Great”, pereitais 
metais parašiau apie Balfą, o 
šiemet baigiu rašyti taip pat is
torinę knygą anglų kalba jau
nimui “History of Lithuania”.

Planuoju vykti į Europą ir 
kartu su Lietuvių katalikų moks 
lo akademija talkinti rinkimui 
Lietuvai svarbių istorinių doku
mentų, kurie iki mūsų laikų dar 
nebuvo atspausdinti. Tai buvo 
mano troškimas dar prieš 40 
metų, bet kunigiškas gyvenimas 
ir darbas labdaros srityje pa
stūmėjo mane kita linkme.

Planavau ir dabar tebesvajo
ju, organizuoti lietuvių sodybą 
Amerikoje — Floridoje, ar ko
kioje kitoje valstybėje, šiuos 
klausimus jau esu kėlęs spau
doje, bet jie sunkiai realizuojasi.

Nuolatinė veikla, darbas, pla
navimai palaiko mano jėgas. 
Dievas žino, ką man dar teks 
veikti, kokie reikalai dar gali 
iškilti lietuvių tautai? Esu pa
siryžęs dirbti, kas reikia, kiek 
pajėgsiu.

Amerikos ateitininkų gyvavimo 
faktą, kurį retas težino. Norima 
priminti ateitininkų vienetą, ku
ris pasižymėjo labai gražia veik
la, bet beveik užmirštas vėliau 
į šį kraštą prigužėjusių idėjos 
brolių.

Svarstymai
Apie tai, kaip prieita minties 

organizuoti Chicagoje ateitinin
kus, štai ką pasakoja vienas ini
ciatorių — kun. dr. Juozas 
Prunskis: “Iš vokiečių sudary
to politiniams Lietuvos pabėgė-

liams koncentracijos lagerio iš
trūkęs ir patekęs į Berlyną, ten 
gavau a. a. prel. M. Krušo kvie
timą darbuotis jo parapijoje ir 
1940 m. sulaukiau JAV vizą. 
Gruodžio 4 d. jau buvau šiame 
krašte, bene pirmasis iš tremti
nių kunigų.

Čia atradau jau iš anksčiau at 
vykusių ir dėl sovietų okupacijos 
į tėvynę nebegrįžusių Lietuvos 
jaunuolių. Susirado ir Šveicari
joje studijavęs kun. dr. Ant. 
Deksnys. Tėvynės ilgesio veikia
mi, sueidavome pasikalbėti, pa
bendrauti.

Jautėsi reikalas, kad susidary 
tų kokia nors organizacija, kuri 
apjungtų tuos mielus nepriklau
somos Lietuvos dvasia alsuojan
čius bernaičius ir mergaites. Su 
kun. Deksniu svarstėme, ką čia 
reikėtų daryti. Būtų buvę gali
ma įsilieti į vyčius. Ta organiza
cija mums labai artima. Kai ku
rie ten ir įsijungė, bet iš kitos 
pusės buvo aiškus reikalas nors 
protarpiais pabendrauti tiems, 
kurie buvo jau nepriklausomos 
Lietuvos produktas.

Galima buvo steigti visai nau
ją organizaciją, bet mums buvo 
gaila atsiskirti nuo tų gražių tra 
dicijų, kurios gaivino Lietuvos 
jaunimą. Chicagoje buvusieji jau 
nieji ateiviai visi buvo patriotai 
ir katalikai. Taigi mums beliko 
pasirinkti tarp pavasarininkų ir 
ateitininkų. Abiems organizaci
joms turėjome daug sentimentų. 
Tačiau pavasarininkai buvo dau
giau kaimo jaunimo organizaci
ja. Mums atrodė, kad miesto 
jaunimui, mūsų paaugusiam in
teligentiškam atžalynui geriau 
tiks ateitininkai. Taip 1941 me
tais sudarėme pirmąją ateitinin
kų išeivių kuopą Chicagoje.”

Chicagos Ateitininkų Draugovė
Pagal to vieneto protokolus 

(kurių dalį radau pas buvusią 
sekretorę ir vėliau pirmininkę 
Antaniną Navikaitę-Paškauskie- 
nę), pirmasis pasitarimas (daly
vavo 8 asmenys) įvyko 1941 m. 
gegužės 3 d. Ūsų namuose (3322 

So. Wallace St.), kur svarstytas 
ateivių suorganizavimas į katali 
kišką kultūrinę jaunimo organi
zaciją, kurios tikslas būtų: išpo 
puliarinti ir palaikyti lietuviš
kumą amerikiečių tarpe; neleis
ti žūti tam, kas lietuvių širdžiai 
yra brangu: gražieji papročiai, 
dailusis menas, skambioji daina. 
Nors daug tartasi, bet šiame 
susirinkime sprendimo nepada
ryta. Tad birželio 5 d. sušauk
tas kitas susirinkimas, įvykęs 
Šv. Jurgio parapijos mokyklos 
patalpose (dalyvaujant 11 asme 
nų). šį kartą jau nuspręsta su
siorganizuoti į vienetą ir pava
dinti “Chicagos Ateitininkų 
Draugove”, kuri būtų Lietuvos 
ateitininkų šaka. Po šio susirin
kimo sugiedotas Ateitininkų him 
nas, kuris (protokolo žodžiais 
tariant) “skambėjo pirmą sykį 
Amerikoje”. Birželio 25 d. susi
rinkime išrinkta pirmoji valdy
ba, kurios dvasios vadu buvo 
kun. dr. Antanas Deksnys, pir
mininku — P. Baltinis, vicepir
mininku — A. Skirius, sekreto
re — Antanina Navikaitė ir ka
sininku — Alb. Reneckis.

Taip atsirado ateitininkų vie
netas — “Chicagos Ateitininkų 
Draugovė”. Liepos 25 d. Kunigų 
Vienybės Chicagos apylinkės su
sirinkime kun. dr. A. Deksnys 
supažindino kunigus su ateiti
ninkų jaunimo draugovės tiks
lais ir veikla. Visi pritarė orga
nizuoto vieneto įkūrimui ir pa
žadėjo paremti veiklą, leidžiant 
naudotis parapijos salėmis.

Šio vieneto gyvavimo metu 
dvasios vadais buvo kun. dr. A. 
Deksnys, kun. J. Prunskis ir 
kun. K. Barauskas. Pirmininka
vo 1941 m. P. Baltinis, 1942 m.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezlstas 

Aparatal-Protezal. Med. ban 
dažai, Spec. pagalba kopomi
(Aroh Supporta) ir t. t

ORTHOPEDIJOS TliCHSIKOS LAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III. 

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

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—18 vai. Ir 1—9 v. 
vak. Beėtadlenlals 16—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiao telefonas: PR 8-8229 
Res. telef. VVAlbrook 5-5076

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 3-0001

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

Rezid.. 3241 VVest UOtli Plane 
Tel.: REpubUc 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos. Kasdien nuo 1 iki 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest «3r<l Street 
Kampas S3-čios ir California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 470-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

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

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

Route 25, Elgin, Illinois
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-5846, rez. 388-2233

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9.
antr., penktad. 1-5, treč. ir šešt. tik 
Nusitarus.
Tel. ofiso HE 4-57.58; rez. HI 5.3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija 
2751 VVest 51st Street

Valandos, pirmad.. antr., ketv. 2—9 
vai., penktad. 10 v. r. Iki 9 v. vak. 

šeštad. 10 v. r. iki 1 v. popiet.
Ligonius priima pagal susitarimą.

Ofs. 735-4477; REZ. PR 8-6960

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

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORB MEDICAL BLDG.

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija ir moterų ligos 

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001 

A. Skirius, o nuo 1943 m. pa- 
džios jau išrinkta A. Navikaitė.

Vienetas, atrodo, nebuvo per
šokęs dvidešimties narių skai
čiaus. Gražiai veikė, iki nepalie
tė didesnė vyrų mobilizacija. Pla 
tesnė veikla sustojo apie 1945 
metus. O vėliau ir visai sustojo, 
išskyrus tautinių šokių grupę, 
kuri gyvuoja iki dabartinių lai
kų. Apie draugovės veiklos su
stojimą kun. dr. J. Prunskis štai 
ką pasakoja: “Kai pasibaigus 
antram pasauliniam karui atvy
ko daugiau tremtinių, jų tarpe 
gausus skaičius ateitininkų, ideo 
loginis ateitininkijos veikimas 
susikoncentravo į šių sudarytuo 
sius branduolius. Mūsų įsteigtie
ji ateitininkai plačiau išvystė

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak. 

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

Ofiso tel. 1*R 8-2220
Namu — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
2656 VVest 63rd Street 

Pirmad., antrad., ketvirt. Ir penkt. 
nuo 11 iki 1 vai. Ir nuo 4 lkl 7 v. v. 
šeštad. nuo 1 lkl 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
tarus.

Tel. ofiso PO 7-6000, re®, GA 3.7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 West 63 rd Street
Vai.: kasdien nu-o 1--4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždaryta.

Tel. GRovehilI 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 West Marųuette Road 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius už
daryta.

Ofiso Ir buto tel. Ol/ympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero 

Vai., kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
ir šeštad. tik susitarus.

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

5540 So. Pulaski Road
Pirm., antr., ketv. ir penkt. nuo 
2—4 ir 6—9 ir pagal susitarimą.

Tel. REllance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTU K
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
'3925 West 59th Street 

Vai.: pirtnad, antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12—4 v. p. p., 6—8
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta.

Tel. ofiso Ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero 
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais! 12 iki 4 popiet.

Atostogose iki liepos 24 d. Reika
lui esant kreiptis pas dr. F. Kauną.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KPDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Westera Aveni* 
Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p.p. ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad. 
11 vai. ryto iki 3 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168 
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71 st Street
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso PR 8-7773 Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandoj: plrmad., ketv. 5 — 8 vai., 
antrad. ir penktad. 1 — 4 

PriiminSja tik susitarus.

Ofiso HE 4.1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe — vidinis lig**, 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. vak, 

šešt. D v .r. — 2 v. p. p.

DR. JULIA MONSTAVICIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Vidaus Ilgos 
10748 S. Michigan. Chicago 28, 111

Telef. ofiso: PUIlman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946

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

Lietuvos reprezentavimą tauti
niais šokiais, veikdami kaip 
“Ateities” šokių grupė, daugelį 
kartų pasirodžiusi kitataučių pa 
rengimuose, stadionuose, televi
zijos programose, o dabar gar
sėja ir “Ateities” šokėjų atžaly
nas”.

Draugovės veikla

Veikla reiškėsi socialiniu bend 
ravimu, ruošiant referatus, pa
skaitėles, vėliau — daugiausia 
rūpinosi lietuvių tautinių šokių 
ir dainų populiarinimu amerikie 
čių tarpe. Susirinkimai buvo mė- 
gimi daryti parkuose, kur buvo 
galima laisviau užtraukti lietu
višką dainą ir pažaisti. Buvo 

(Nukelta į 7 psl.)

Tel. ofiso PR 6-7800; Namų 925-7691

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue 

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

Telef. 423 - 2(160

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 S. Kedzie Avė.
Vai.: pirmad, antrad, ketvlrtad. U 
penktad. 8 v. r lkl 9 v. v. Treč. ir

Sešt. 8 v. r. lkl 1 v. popiet

~DR? ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDINCS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais Šv. Kryžiaus IlgdkUnp

VAL.: Plrmad, antr, ketv, penkt 
nuo 9 lkl 11 v. ryto Ir nuo 6-8 v. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais lt 
kitu laiku Nusitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-2290 
Atostogose nuo liep. 16 iki rugp. 1

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

keičia stiklus ir riknus
4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL.: i v p p Iki 8 t. v. kasdien, 
trečiadieniais uždaryta, šeštadieniais 

i uuu 10 v. r. lkl 1 v. popiet.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PCSLES 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. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 S. Cicero, Oak Forest, UI.

Kabineto tel. 687-2020 
Namų tel. 839-1071 

Vizitai pagal susitarimą.

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

Ofiso tel. REllance 5-4410 
Rez. tel. GRovehilI 6-0617

Valandos pirm. Ir ketv. nuo 12 lkl 
2 v. p. p. Ir nuo 7- iki 8 v. antr. 
Ir penkt. nuo 12 iki 2 v. p. p. tr 
vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Marąuette Parku ofisas: 245(1 W«M 

71 Street, telefonas 925-8296 
Res. tel. WA 5 8099. 

Valandos: 10—12 v. ir 7—8 v. rak. 
šsšt. 19—12 v. ryte.

Kitas ofisas: 1644 South Ashland 
Avė, tel. OL 4-2896 

Valandos: 2—6 v. popiet kasdien 
Sekmadieniais tr trečiadieniai* 

abu ofisai uždaryti.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

I ENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St.
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm, antr, treč. ii 
penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 lkl I 
v. v. Beštad. 2—4 v. popiet tr kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Of. tol. HE 4-2123. Namu GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 71st Street 

Priiminėja ligonius tik susitarus. 
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 v. v. 

Treč. ir šeštad. uždaryta. 
Atostogose iki rugpiūčio 1 d.

Telefonas — GRovehilI 6-2823

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė AKUŠERIJA IR 
MOTERŲ LIGOS 

2524 VVest 69th Street
Valandos: 1 iki 4 Ir 6 lkl 8 v. vak. 

šeštadieniaiš 1 Iki 4 vai.
Plrmad, antrad. ir trečiad. uždaryta.

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 So. Albany Avenue 

Vai., pirm, antrad, ketv. 6—8 v. 
vak.: penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet. 

Kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.. 2 iki 4 p. p ir 7 iki 8 v. v. 

Treč ir šeštad. pagal susitarimą.

Ofiso tel. 767-2141 Namų 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad, antrad, penktad. 1—4 
ir 6—8 v v.; ketvirtad. 5—8 v. v.; 
šeštad. 10—2 ▼.



“MILŽINO PAUNKSMFS“ JOGAILOS DRAMA
Septyniasdešimt metų sukaktį ziuo Balio Sruogos g'm mo minint

Neseniai suėjo 70 metų nuo 
mūsų lyriko ir dramaturgo Ba
lio Sruogos gimimo. Tragiškas 
gyvenimas — viena po kitos 
žiaurios okupacijos, areštas ir 
koncentracijos stovykla, karo 
audrose išsiskyrimas su šeima 
ir pagaliau slegantj ii beviltiš
kai juoda pavergtos žemės da
lia negalėjo neprisidėti prie 
ankstyvos mirties didelio ir ga
lingo kūrėjo, galėjusio ir šian
dien būti mūsų tarpe ir dar 
daug pasakyti.

Čia šios sukakties proga tebus 
trumpas staptelėjimas ne prie 
B. Sruogos kūrybos apskritai, 
o tik prie vieno jo veikalo per
sonažo — “Milžino paunksmės” 
Jogailos ir jo dramos.

*

Nors “Milžino paunksmėje” 
visur gyvai ir stipriai jaučia
mas Vytautas ir visas veiksmas 
praeina galingame jo dvasios 
šešėly, tačiau pagrindinis dra
mos personažas yra Jogaila. 
Jis čia, kad ir būdamas nereikš
mingas vaizduojamo gyvenimo 
aplinkoje, yra ne tik fizinis 
centras, apie kurį sukasi visi 
kiti veikėjai — pro jj atsispindi 
ir visa to laikotarpio dvasia. Pa
galiau Jogaila Čia yra ryškiau
siai atskleistas,,, personažas ir 
žmogiškąja prasme; jo žmogaus 
ir valdovo dalia, jo dramatiška 
vienatvė svetimoje ir nesvetin
goje aplinkoje, gimtojo krašto 
ilgesys ir slegianti skolos našta 
tėvų žemei. Pagaliau jo senat
vės drama, neišvengiama drama 
ant dviejų pasaulių ribos — šia
pus ir anapus, kada visa prime
na mirtį ir visi išorinio pasaulio 
daiktai vis ryškiau ima skam
bėti išėjimo aidais.

¥

Žmogaus prigimties esmė ne
sikeičia. Egzistenciniai jo gyve
nimo momentai — meilė, pavy
das, kančia... ir pagrindinės 
problemos — jis ir pasaulis, jo 
žmogiškoji dalia, mirtis ir am
žinas likimas — jį lydi nuo pat 
seniausių laikų. Tačiau kiekvie
nas laikotarpis, ypač ž ūrimas 
š tolo, yra skirtingas: turi skir

tingą žmogaus ir pasaulio sam
pratą ir skirtingus bei individu
aliai atsiskleidžiančius filosofi
nės ir religinės minties bruožus, 
kartais atsispindinčius net ir 
išorinėje aplinkoje.

Su šia skirtinga vieno ar kito 
laikotarpio dvasia ir aplinka su
siduria ir istorikas, praeities

VACY® KAVALIŪNAS

įvykių aiškinimu prikriiąs pra
ėjusius amžius, ir rašytojas, pa- 
juntąs iracionalų troškimą rea
lizuotis formoje, kur.oje atsi
skleidžia naujos daiktų vizijos 
r gimsta1 naujos kategorios 

tikrovė. Jei rašytojui aplamai 
vsada dera laikytis ar etoteli- 
nės išminties ir stengtis atvaiz
duoti ne tiek tai, “kas yra įvy
kę, bet tai kas būtų galėję įvyk- 
t ” (Poetika. IXį. tai rašytojui, 
imančiam temas iš istorijos, 
svarbu duoti ir įtikinantį bei gy
vą istorinės tikrovės vaizdą.

Kalbant apie “Milžino paunks- 
mę’’, pastebėtina, kad čia vaiz- 
duojamas gyvenimas neišeina iš 
praeities įvykių rėmų ir savo 
dvasia ir nuotaika nenutolsta 
nuo jį individualizuojančio isto
rinio fono. Tačiau tai pareina 
ne tik nuo praeities dvasios re- 
surekč’i'os ir tų Jogailos ir Vy-

Aktorius Kazys Veselka karaliaus Jogailos vaidmenyje Montrealio lie
tuvių dramos teatro “Milžino paunkiimčs" pastatyme.

Nuotrauka studijos “Luna”

atito la kotarpio momentų, ku
rie yra g liai įs rėžę į mūsų są
monę. bet ir nuo rašytojo ga- 
os a skleisti žmogaus sielos vir 
ėi r kylančius iš jo būties 

gelmių.
Pats pirm nis — konstrukci- 

:r's “T' lžino pan ksr.ies” pra- 
’as'v'a Jo<Ta;1as ndgai a. Iš jos 
eina ir jo žmogaus ir valdo
vo. ' 'karaliaus užkurio” drama, 
;u.i a‘sisklei^ž’a g mtos’os že
mės ilgesio fone, stiprėja dra
matinėje vienatvėje ir pagaliau 
pas ekiu būties gelmes neišven
giamo žmog ško bkimo — mir

ęs perspektyvoje.
Jau pirmosios kūrin o scenos, 

kuriose pats Jogaila dar neda
lyvauja, arsi leidž a karčią seno 
karaliaus dalią — jo šeimos 
dramą, o taip pat ir visišką jo 
negalią. Sonka, užuot buvusi 
pa:ama ir paguoda gilioje savo 
vyro senatvėje, ūžia su lenkų 
iiteriais. Kalbama, kad net ir 
jo vaikai — ne jo. Tačiau Jo-

I gaila bejėgis čia ką nors dary
ti ar pakeisti. Jis, Hinčos žo- 
Jž:a s, tėra senas grybas, lavo
las, išlindęs iš kapų ir nema- 
ąs, kur jo žmona slepianti savo 
iciluž’us. Bet ne: senatvė, nei 

negalia neatleidžia apgaudinėja
mo vyro nuo pavydo kanč os.

Pagaliau ir pats Joga la. Jis 
savo miegamajame. Ir kokia se- 
’o ka aliaus negal os scena! Jis 
ivoje. kuri čia ne t k savo gru- 
u realumu bet tarytum net 

simbc-1 škai - abstrakčiai iš- 
? šk’a ir pabrėž a jo bejėgiš- 
”mą Valdovas ir karalius ne- 
"ili net ir ats kelti, kada jis no- 

nes 'a pat. jo miegamaja- 
te. šokėjos, kuras po naktinės 
motos atsivedė dar neišsipagi- 

■ ojęs Sig smundas, Šv. Romos 
Imperijos imperatorius. Ir vel
tui prašo Jogaila: “Atleisk tat 
moteris... nepatogu" — Sigis
mundas nekreipia į tai jokio 
dėmesio.

Vienintelė Jogailos prošvaistė 
- mintis, kad Vytautas bus vai
nikuotas Lietuvos karaliaus vai
niku. Tai sena jo svajonė, lyg 
>aimta iš jo paties lūpų.

Karalius Lietuvos! Gerai sakai.
Senatvėj mano šviečia tik 

svajone
Pro ūkanas. Ką aš slėpiau širdy, 
Ir man pasiekt nebuvo skirta, 

taigi,
Gal brolis Vytautas pasieks...
Kaip atiduosiu aš tėvynei mano 

brangiai
Baisingą skolą, slegiančią mane?

Tačiau ir čia Jogaila veikti, 
ką nors konkrečiai daryti, kad 
jo sena svajonė įvyktų ir kad 
grąžintų vaisingą skolą (kuri, 
tarp kitko, tam tėra aiški, ku
ris žino, su kokiu kraičiu Jogai- 
’a atėjo užkuriosna), negali. Bet 
negalima pasakyti, kad čia ne
būtų jokios kovos ir dramatinės 
įtampos. Jogailos galia yra jo 
karališkoje pozicijoje, ir vienoks 
ar kitoks jo nusistatymas yra 
svarbus. Tad jis, negalėdamas 
pozityviai prisidėti prie Vytau
to sumanymo vainikuotis, ryž
tasi bent nepakenkti ir susigū
žia nepajudinamoje tyloje, kada 
Karūnos ponai nori jį pajungti 
savo tikslams.

Visoje šioje aplinkoje ir ko
vose, kylanč’ose iš priešingų po
litinių interesų, Jogaila yra dra- 
mat škai vienas. T’esą, yra di
dikų, kurių politinė mintis su
tampa su Jogailos svajone, ta
čiau maža kas tesiskaito su se
nu ir jau k'ek suvaikėjusiu ka
raliumi. Net ir jo nuoširdžiai 
mylimas Vytautas sutrukdo 
jam vykti į Dancigą — auten
tiška istorinė nuotrupa, — kur 
jis norėjęs pasimelsti ir pamaty
ti jūrą. O gal tai buvo gilus pa
sąmoninis Jogailos platumų ir

aukštumų ilgesio aidas, kurio 
simbolį matė jis jūros begaly- 
bėje.

Natūralu, kad svetima aplin
ka Jogailos sieloje pagimdo g - 
ių gimtosios žemės ilgesį, kuris 
iškyla vis ryškesniais vaizdais 
ir formomis: Druskininkai, Ne
munas, baltais žiedais žydį vyš
nių sodai... Gilūs dramatiniai 
kontrastai tarp gyvenimo rea

lybės, kur “Tau įsakys, ką tu 
turi daryti, kalbėti ką. Mylėti. 
Jausti. Vesti... Nepaž ūrės, ko 
trokšta tavo siela”... ir gražios 
Įgesio svajonės gimtajame kraš 

te, "Kur lengviau alsuot. Kal
nai, kalneliai, klonys... Neries 
bangų švelnioji pyniava... Prie 
vieškelio plataus sodeliai, vyš
nių... Lakštingalos giesmė aly
vų krūmuos...’’ atskleidžia gilų

STASYS ŽILYS

MEDŽIAI
1

Stiebiasi medis
Ir žiūri pro mano langą.
Rūstus jo žvilgsnis. Susikūprinęs 
Mosuoja jis nuplyšusiom šakom. 
Židiny sproginėja anglys, 
Įsikibusios j beržo tošį...

Matau, kaip atneša ir uždaro 
Numirusį j koplyčią.
Rakina duris zakristijonas. 
Rąžosi nešikai
Ir grįžta smagūs namo. 
Skamba šaligatvis po jų kojomis.

Saulėleidžio žaizda traukiasi 
Paskutinį brėkšmo akimirksnį. 
Įau spinkčioja tolimos žvaigždės. 
Stiebiasi, kalasi juodas medis 
Lavos kamienu, šakomis ir lapais. 
Jis žiūri į mano dvasios vidų.

O, medi, medi!
Siurbsią į tavo kamieną ugnis, 
Kai tu nebelinguosi prie lango.

I
1

Nuotrauka J. Karklio

2

Nuo patekėjimo iki laidos,
Kirsdamas šventąjį mišką,
Pats medžių krauju aptiškau
Ir žemė juo apliško.

O paskui nebežinojau,
Kur suguldyti protėvių vėles,
Nulipusias nuo baltų šakų,
Prieš griūvant medžiams;

Ir kur prilipinti bičių
Dar nepripildytą korį.
Ir kur pakelti lizdą
Dar neišperėjusios paukštės?

Netilpo širdy
Ištaškytas medžių kraujas,
Nerimo įskaudintos vėlės,
Dirgzdamas lakstė darbininkių spiečius
Ir bailiai žvalgėsi išgąsdinta paukštė.

3

Grįžau ramus,
Nes aš turėjau grįžti
Į tėviškės namus.
Kai sniegas ėmė tirpti,
Kai ledas ėmė ižti,
Kai medis ėmė sprogti,
Kai paukštis ėmė suokti —
Dvasia panūdo grįžti.

X 1
M* (

Joga los sielos skundą.
Šis vitalinis gimtosios žemės 

ilgesys ilgainiui darosi toks stip
rus ir gyvas, kad jis tarytum 
pereina į kitą plotmę — pro jį 
jaučiamas metafizinis — amži
nybės ilgesys: keliu namo pas 
Tėvą aukščiausiąjį, keliu, kuris 
eina pro Trakus.

(Nukelta į 4 psl.)

Preliudas į Andalūziją

Ispanija ilgą laiką buvo atskirta nuo Va
karų Europos ne tik Pirenėjų kalnų, bet ir 
dėl gyventojų anarchiško ir kraštutinio bū
do turėjo aštrių socialinių ir politinių prob
lemų, kurios vertė ją atitolti nuo Europos 
politikos. Dabar jau Ispanija gydo savo žaiz
das ir jungiasi į Europos politinį ir ūkinį 
bendravimą. Nuo 1950 m. Ispanija plačiai 
atidarė savo valstybės sienas turistams. Bet 
iki šiol Ispanija dar nesujungė savo gausių 
etninių grupių, tad keliaujant, beveik kiek
vienoje provincijoje tenka susidurti su skir
tingomis kultūromis, kalbomis, tarmėmis ir 
tradicijomis. Galima sakyti, kad kiek yra 
provincijų, tai tiek yra atskirų Ispanijų, ku
rios viena kitai neparodo draugiškumo, bet 
didžiuojasi savo tariamu pranašumu.

Stebina O. V. Milašiaus hipotezė, prieš
taraujanti dabartinei lietuvių indoeuropietiš
kosios kilmės tikrovei (žr. 1965 m. lapkri
čio mėn. 20 d. Kultūrinį Draugą, Nr. 273 
(47) ), kada jis tvirtina, jog lietuviai esą ibe- 
rų - baskų palikuonys, gintaro suvilioti, išsi
kėlę į Baltijos pakrantes. Nors iki šiol dėl 
tos hipotezės nei lietuviai etnologai, nei ar
cheologai jokių kritiškų pastabų nepareiš
kė, bet, gal būt, kada nors Ispanijoje po et
ninių studijų ir po archeologinių kasinėjimų 
ir pasitvirtins Milašiaus hipotezė.

sandalu.

VALERIJONAS JAKAS

itziici

Daugiausia turistai Ispanijoje veržiasi į 
Anglijos didumo pietinę, saulėtą Andalūzi
jos provinciją, kuri, beveik su afrikiniu kli
matu ir temperamentu, po tiek šimtmečių 
savo tradicijomis nesikeičia, liko dinamiška, 
originali ir spalvinga. Ši provincija įvairiais 
laikotarpiais yra sukaupusi daug architek
tūrinių ir meno lobių, garsi religinių švenčių 
iškilmingomis procesijomis, mugėmis ir mu
zikos ir šokių festivaliais. Be to, rašytojų su 
lyriška ir romantiška nuotaika aprašoma ir 
išgarsinama, o žurnalistų jausmingose apy
braižose išaukštinama. Dėl tokių palankių 
įvertinimų Andalūzija tapo magiška ir trau
kia turistus kaip magnetas.

Ypatingai Andalūzija įspūdinga pavasa
rį, kai sužydi vaismedžiai ir gėlės. Pradeda 
žydėti rožės, akacijos, bijūnai, oleandros ir 
kt. gėlės. O vilkdagiai visus laukus apiberia 
geltonais žiedais. Taip pat ir gamtovaizdis 
labai įvairus. Yra plačių lygumų, kuriose ga
nosi galvijai. Prie Guadalgvivir upės derlingi 
slėniai apsodinti apelsinų medžiais ar vynuo
gynais. Kitur didžiuliai plotai plantacijų ir 
raudoname dirvožemyje, kaip kareiviai, iš
sirikiavę alyvmedžiai. O tą visą gamtovaizdį 
vietomis puošia Ispanijos aukščiausi Sierra 
Nevada kalnai, kurių snieguotos viršūnės 
siekia daugiau kaip 9,000 pėdų aukščio. Kiek 
žemesni Sierra Morena kalnai taip pat pa

ryškina lygumas. Bet vasarą netolimoji Af
rikos saulė nudegina augmeniją iki rudumo. 
O jau prie pat Viduržemio jūros ruožo sub- 
tropikinį klimatą gali pakelti turistas tik su 
stipria sveikata.

Tai provincija, kuri yra patyrusi daug 
garbės ir džiaugsmo, bet taipgi daug nelai
mių ir vargų. 8 amž. karingi ir fanatiški 
maurai ir berberai iš Šiaurės Afrikos, kaip 
ir pietinę Portugaliją, taip pat per 2 metus

Spalvinga procesija

užkariavo ir Andalūziją. Kai kurias jos že
mes išlaikė savo globoje nuo 500 iki 800 me
tų. Pasirodo, kad tuo laiku maurams išsikel
ti iš Viduržemio jūros nebuvo jokių sunku
mų. Ir šiais moderniais laikais JAV Penta
gonas kreipia didelį dėmesį į Andalūzijos 
strategines pakrantes. Galvojama, kad karo 
atveju Europoje tos pakrantės yra patogios 
kariuomenės iškėlimui. JAV turi dabar ten 
kelias bazes, kuriose budi keli tūkstančiai ka
reivių, o prie Rota jau yra “Polaris” bran
duolinių - povandeninių laivų bazė.

Bet ir patys Andalūzijos gyventojai yra 
nemaža turistinė įdomybė, nes tamsiaodžiai 
maurai paliko jiems genetišką antspaudą. 
Ir žmonės čia mažesni ūgiu ir tamsesni. Be 
to, jie yra iš maurų pasisavinę jų gyvenimo, 
sakytume, aksiomą, kad gyvenimas čia yra 
daug trumpesnis už pomirtinį. Gyventojų mo
kėjimas gyvenimu džiaugtis užkrečia ir tu
ristus. Šiaip turistas, kuris ir nemėgsta vyno, 
čia vis dėlto griebiasi už stiklo stipraus, 
švelnaus, kvapnaus gintarinės spalvos Anda
lūzijos vyno. Žiūrėk, kiti gyvenime smerkia 
žiaurumus, o čia visi skuba į ritualines bu
lių kautynes, kuriose, sklindant šauksmams 
“ole”, įtemptai stebi, kai matadoras, su rau
dona muleta rankoje, dėl turto ir garbės, 
pirmiau nugalėjęs savo baimę, vyriškai 
durklu smogia buliui į sprandą. Jei dar nuo 
to mirtino kirčio bulius nesukria, tai dar 
įnirtingiau jis bandys ragais perverti mata
dorą. Matyti, ta maurų aksioma buvo ge
rokai paveikusi ir rašytoją Hemingway, ku
ris savo knygose tą kraujuotą spektaklį yra 
pavadinęs klasišku grožiu, kurį sudaro vy
ras, gyvulys ir raudona muleta...

Andalūzija buvo prisidėjusi prie Ameri
kos atradimo. Taip pat yra gimtinė žymiųjų 

menininkų — Murillo, Velaząuez ir kt., žy
maus poeto Machado, civiliniame kare su
šaudyto poeto ir dramaturgo Garcia Lorca, 
dabartinio vienintelio koncertinio gitaristo 
Andrės Segovia ir kt.

O dabar paminėsime tris svarbiausius 
Andalūzijos miestus Seviliją, Cordobą ir 
Granadą, kurie aštriai traukia akį, kiekvie
nas su savo atspalviu ir istorija, kurie da
rosi dar spalvingesni, atvykus iš industriali
zacijos sukurto masinės kultūros krašto.

Sevilija primena spalvingą praeitį
Sevilija yra Andalūzijos siela ir jos sos

tinė, dabar pusės milijono gyventojų mies
tas, prie Guadalgvivir upės - kanalo, Kolum
bui suradus Ameriką, buvęs, nors ir ne tie
sioginis uostas, bet svarbesnis miestas už 
New Yorką ar Londoną. Iš Sevilijos upės

(Nukelta j 4 psl.)

Kolumbas prašo karalienės Izabelės leidimo leistis! 
į Naująjį Pasaulį (paminklo detalė).



"MILŽINO PAUNKSMĖS
JOGAILA
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Važiuoju aš iš čia... Baigiu.
Baigiu. 

Kur laukia Vytautas, mieliausias 
brolis... 

Jūs Trakai! Trakai! Ir mane 
priglausit...

_ su ilgesiu kalba Jogaila, nors 
ir žino, kad galutinio iškeliavi
mo momentas labai sunkus ir 
kad niekas nesupranta, “kaip 
liūdna mirt senam”.

Vytautui mirus, sudūžta pas
kutinės svajonės, ir Jogaila sa
vo giliu liūdesiu ir būties gelmių 
virpėjimu įsilieja “į bendrą mal
dą verkiančių širdžių”, o jo 
kvietimas velionies našlės: “Ei- 
va, eiva, kunigaikštien, eiva...” 
tarytum įgyja kitos plotmės 
kvietimo prasmę.

"Taip ir neduos man šiandien 
baigt barzdos...’’

Tačiau ši naivi replika atsklei
džia visą Jogailą: ir jo nepalau
žiamą nusistatymą nenusileisti, 
r jo negalią atvirai kovoti ir 

ginti savo nuomonę, ir pagaliau 
gilią ironiją — barzdos skuta
masis jam svarbesnis už polit.i- 
n:us lenkų rūpesčius. Tai tėra 
tik vienas tylaus dialogo mo
mentas, nors aplamai apie dia
logo reikšmę “Milžino paunks- 
mėje” būtų galima kalbėti daug 
ir plačiai.

¥
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Karalius Jogaila. Antkapio bius
tas Krokuvos katedroje.

ir žmogaus dvasios harmonija 
yra labai gili.

Trumpas staptelėjimas prie 
paskutinio veiksmo antro pa
veikslo scenovaizdžio: pilis, kop
lyčia, o apl nk kiemą mūras. Už 
mūro — rudens vėjo staugimas 
ir ežero bangų ošimas. Šis sce
novaizdis nėra šalia dramos — 
jis neatskiriama jos dal s. Ir jei 
menas š viso yra pajėgus iš- 
re kšt' 'rnogų. ta šios scenos 
vėjo ir rudens ežero bangų rau
ta susiliedama su širdžių rau
donys, pasiek a v dinės žmogaus 
realybės gelmes. Gamta ir žmo
gus čia — tos pačios raudos 
akordas, prasiveržiąs pro me
džiaginio pasaulio ribas.

“Rašyk tu jam, ir aš — vienuo
lis. Taigi. Nuo pat gimimo ma
no... Nuo pat lopšio.. Kas yr gy
venimas?.. Rašyk, aš ąžuolą pa
sirinkau. Lentom išpjauti liep
siu. Taigi. Rąstais. Tegu, kol 
gyvas aš, padirbs man grabą. 
Kaip lopšį. Storą. Sunkų. Kaip 
vežimą. Namo turiu keliaut. Pas 
mano Tėvą...”

Iš vienos minties niuanso pe
rėjimas į kitą, sunkūs ir sleg’ą 
daiktai — ąžuolas, rąstai, gra
bas, vežimas, — išreikšti tokį 
pat sunkų ir slegiantį įspūdį da
rančiais garsais, susilieja į vie
ną minties ir formos harmoniją 
ir šiurpiais rezonansais suaidi 
būties gelmėse.

DIVIDEND CHECKS MAILED 
OUARTERLY ON INVESTMENT 
SAVINOS ACCOUNTS

Your Savlngi
FaNTHONY
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

Joseph F. Gribauskas, Exec. Secv.
1447 S0. 49th CT. • CICERO, ILLINOIS 60650

HOURS: M0N. 9-8; TUES., THUR., FRI. 9-5; SAT. 9-l;WED. CLOSED 
PHONE 656-6330

Norėtųsi čia kiek staptelti ir 
prie kūrybinės B. Sruogos ma
gijos — dialogo, gamtos bei 
žmogaus dvasios peizažo ir kai 
kurių turinio ir formos momen
tų, atskleidžiančių Jogailos dra
mą.

Aprašyti įvykį, gamtą atvaiz
duoti bei jos nuotaiką ar net ir 
vidinius žmogaus išgyvenimus 
nėra perdaug sunku. Kur kas 
daugiau talento ir kūrybinės ga
lios reikalauja pagrindinis drami 
nio kūrinio pradas—dialogas. Jis 
turi ne tik atitikti išorės situ
acijas, veikėjų psichinę konst
rukciją ir esmingai prisidėti 
prie draminės veiksmo progre
sijos, vėl taip pat atskleisti ir 
pačias švelniąsias žmogaus min
ties gijas ir negirdimus sielos 
virpėjimų aidus.

Čia kartais ir tyla daug dau
giau pasako, negu žodžiai. Ko
kia pvz. ji iškalbi antrojo veiks
mo pirmojo paveikslo trijose 
paskutinėse scenose! Lenkų di
dikai su vysk. Zbignievu prieky, 
sujudę dėl 
vainikuotis 
laipsniškai 
tensyvėja,
aštrėja, tačiau Jogaila — nė žo
džio. Ir tik pačioje pabaigoje, 
po Zbignievo žodžių: “Karaliau! 
Mes sprendimo tavo laukiam!” 
Jogaila lyg pats sau pasako:

Vytauto sumanymo 
karaliumi. Įtampa 

didėja, dialogai in- 
klausimai karaliui

Yra nemažai lyrikos ir epo 
veikaluos, kur gamta ir jos nuo
taika susilieja su personažų vi
diniu peizažu, atskleidžiančiu il
gesį, liūdesį, didingumą, ramy
bę ar audrotumą formomis ir 
sutampančiu su idėja ir ją pa
brėžiančiu. Tai daug rečiau pa-

sitaiko dramoje dėl specifinių 
teatrinio meno reikalavimų, ne
bent veikalas būtų statomas at
viroje erdvėje ir būtų suderin
tas su natūraliomis dekoracijo
mis. Tačiau “Milžino paunks- 

i mėje” yra scenų, kur gamtos

Viena iš pačių stipriausių ir 
gražiausių "Milžino paunksmės” 
vietų — Jogailos diskutuojamas 
laiškas, kurį jis rašydina Švit
rigailai. Čia Jogailos išėjimo vi
zija tokia gyva, kad visi išorinio 
pasaulio daiktai jam primena 
artėjančią kelionę amžinybėn:

Apskritai “Milžino paunks- 
mės’’ Jogailos dtama ir savo tu
riniu, ir su juo harmoningai su
sijusia forma, ir pagaliau liki- 
minius žmogiškojo gyvenimo mo 
mentus pasiekiančiomis dimen
sijomis paliečia, atrodo, ir kiek
vieną žmogų ir atskleidžia jo 
vidinės realybės gilumas.

%
Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.
Atdara nuo 6:00 valandos ryto iki 8:00 

valandos vakaro.

“PALANGA” RESTAURANT
6918 So. Western Avė. - GR 6-9758

JADVYGA ir — JUOZAS BARTKUS, Savininkai

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE

C7//G4 GO S A VINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 SO. VVESTERN AVĖ. CHICAGO, ILL.

UHIOAGO SAVINGS AND LOAN BENDROVE, viena tarp žy
mesniųjų krašto finansinių ištaigų, aptarnauja šios apylinkes 
gyventojus (Mivyzdingai, saugiai ir pelningai Jau virš 41 me
tus, visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama, palygi- 
nainal, aukštų dividendų. Mes nesiveržlame tapti pačia di
džiausia is aid rovė, bet stengiamės būti stiprūs finansiškai ir 
telkti pačius geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir sko
linimo nariams.

Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organizaci
jomis, noriai prisidėdami darbais ir finansais, kad galėtų pa
siekti geresnių gyvenimo sąlygų. Kviečiame visus taupymo ir 
paskolų reikalais kreiptis j Chicagos Taupymo Ir Skolinimo 
Bendrovę, Išaugusių | virš *63,500,000.00 turto ištaigų.

JOHN PAKEL, direktorių tarybos
ir bendroves prezidentas

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MOŠŲ

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

PILNAS PATARNAVIMAS

Sėli and redeem U. S. Bonds 
Safety Deposit Boxes 
Free Community Rooms 
for your organization 
meetings. (Free Coffee) 
Cash checks and pay all 
family bills with our special

MOKAME

TEL. GR 6-757560636

<ii investmentu aa-taa

money order checks. 
service charge to membera 
U. S. Postai Štampe
Maciūne Service
We sėli Travelers Checks 
Save-by-mail Kits
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 Membera

PATOGIOS VALANDOS:
MONDAY ..................... 12:00 PM. —8:00 P.M
TUESDAY ....................  9:00 A.M.—4:00 P.M.
VVEDNESDAY ............. Closed Al) Day
THUBSDAY ................. 9:00 AM. —8:00 P.M.
FRIDAY ...................... 9:00 AM. —8:00 P.M.
8ATURDAY...................9:00 AM. — 12:30P.M.

*
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MAURIŠKOJI 
ANDALŪZIJA

(Atkelta iš 3 psl.).

dokų plaukė, burių tempiami, galeonai, vež
dami kareivius ir misionierius valdyti ir 
krikščioninti ispaniškajai Amerikai, o grįž
davo prikrauti auksu ir sidabru. Dabar is
torikai įrodinėja, kad aukso godumas ispa
nams kainavo per daug gyvybių ir sugriovė 
ne tik Ispanijos, bet ir visos Europos eko
nomiją. Bet per tą “auksinį amžių” Sevili
joje žydėjo muzikinis ir meninis gyvenimas. 
Ir dar šiandien Sevilija yra vienas iš origi
naliausių Ispanijos miestų. Tvirtinama, kad 
net ispanui, atvykusiam iš kitų provincijų, 
yra didelis džiaugsmas Seviliją aplankyti. O 
ypatingai daug turistų atvyksta į garsias 
procesijas, įvykstančias prieš Velykas.

Operų mėgėjai jau yra matę Sevilijos 
vaizdų “Sevilijos Kirpėjo”, “Carmen” ar 
“Don Giovanni” įvairių versijų dekoracijose. 
Tos operos yra inspiruotos kaip tik Sevili
joje. Ir operose matyti vaizdai vėl atgimsta 
Sevilijoje. Dar gali gatvėse sutikti į Carmen 
panašių merginų, grakščių, smeigiančiomis 
akimis, kuriose slepiasi paslaptingumas. 
Plaukuose įsegtas gvazdikas, ausyse stam
būs auskarai, galva pridengta nerta “mantil- 
la”, pečiai pridengti išsiuvinėta skara, o ran
koje vėduoklė. Nemačiau alpstančių dėl su
žeisto matadoro ar balkone klausančių jų 
garbei skirtų, gitaros palydimų serenadų.

Įdomu pažymėti, kad, grįžus iš Ispanijos, 
Chicagoje draugai ir draugės įvairiomis 
progomis mane klausinėjo, ar tikrai Anda
lūzijos moterys yra gražiausios visoje Eu
ropoje. Stengiausi jiems priminti, kad gra
žių moterų yra visose tautose. Yra gražių 
moterų ir Andalūzijoje. Bet, gal būt, dau
gelio pastebimas, vienas iš būdingiausių An

dalūzijos moters bruožų — grakštus, švel
nus feminizmas, sujungtas su elegantiška ei
sena. Jų toks būdo ir moteriškumo bruožas 
ne visuomet sutinkamas kitų tautų motery
se. Be to, Andalūzijos moters didžiausia ver
tybė, kad ji stengiasi tapti idealia gyvenimo 
drauge savo vyrui.

Sevilijoje, kaip ir operų dekoracijose, 
noksta vaisiai apelsinų medžiuose. Pažvel
gęs pro namų geležinius vartus, pamatai vė
sius kiemukus (patio), kuriuose muša fon
tanas, pamatai margaspalvius, gėlėtus tven
kinius, o kartais to kiemo viduryje dar au
ga ir palmė.

Calle de las Sierpes, rašytojų išgarsinta, 
yra žymiausia Sevilijos gatvė, kurioje vi
suomet minia žmonių. Popietinėmis valan
domis joje sustabdomas automobilių judė
jimas, kad žmonės netrukdomai galėtų pa
sivaikščioti. Pasivaikščioti išeina ištisos šei
mos. Ritmingai vaikšto ir dairosi į parduo-

Giraldos bokštas ir katedra

tuvių vitrinas. Arba casinos ar ant šaligat 
vių, prie įvairių spalvų staltiesėmis padeng
tų staliukų, žmonės geria gaivinančius gėri
mus, stebi praeivius ir šnekučiuojasi. Toje 
gatvėje prieinu prie vieno namo, kuriame 
yra buvęs kalėjimas. Jame kalintas rašyto
jas Cervantes yra rašęs nemirštantį ispaniš
ką klasikinį kūrinį “Don Kichotą”, kuris yra 
tapęs svarbiausiu veikalu Ispanijoje. Pradi
nėse mokyklose vaikai iš jo mokosi skaityti, 
studentai mokosi stiliaus plonybių, suaugę 
iš Cervantes paskleistų minčių mokosi gal
voti. Taip pat ir Naujame Pasaulyje, Nevv 
Yorko mažai žinomame ANTA teatre, niū
roje daržinėje be dekoracijų ir uždangos, vi
si bilietai išparduodami į populiarų muziki
nį pastatymą iš “Don Kichoto” veikalo, te
ma "Vyras iš La Lamancho”.

Pirmiausia Sevilijoje dėmesį patrauks su 
skliautuotu stogu katedra, kuri yra trečia 
savo didumu visame krikščioniškame pasau
lyje. Teigiama, kad joje tuo pačiu laiku Mi
šias gali atnašauti net 50 kunigų. Jos sta
tyba vyko visą 15 amžių. Pastatyta miesto 
viduryje, ant specialiai nugriautos maurų 
mečetės pamatų. Tokiu būdu buvo atsikra
tyta per 500 m. egzistavusio maurų ir isla
mo palikimo. Bažnyčia pagrindinai yra is
paniško gotiko, bet joje yra ir baroko ir ki
tokių architektūrinių įnašų. Portalas išpuoš
tas skulptūromis. Viduje yra tipingų ispa
niškų, iš medž;o išdrožtų ir nudažytų skulp
tūrų, persunktų skausmu ir agonija. Gausu 
vitražų, daug aukso, bronzos, keramikos ir 
marmuro ornamentų. Luboms panaudotas 
brangus medis iš Peru ir West Indijos. Sie
nos ir altoriai išpuošti flamandų, Morales, 
Murillo, Zurbarano, Goyos ir kt. meninikų 
paveikslais.

Taip pat katedroje, mauzoliejuje, ilsisi 
iš Kubos atgabenti Amerikos atradėjo Ko
lumbo palaikai.Kai kurie gidai tvirtina, kad 
tikrieji Kolumbo palaikai yra surasti Domi
ninkonų Respublikoje, Santo Domingo 
mieste.

Prie katedros prisiglaudęs 320 pėdų Gi- 
raldos bokštas, į kurio viršų pažvelgti jau 
reikia užversti galvą. Bokštas elegantiškų 
linijų, puikių proporcijų, geltonų plytų, žy
mi mauriškos architektūros liekana, kurio 
krikščionių sąžinė dėl jo meniškumo vis dėl
to neleido nugriauti. Tik jau 16 a. architek
tas virš balkono, iš kurio kvieslys šaukdavo 
maurus į pamaldas, pristatė varpinę ir pri
dėjo vėjo kryptis rodančią Tikėjimo statu
lą. Šis bokštas labai paryškina katedrą, nes, 
paprastai, ispanuose yra tradicija statyti 
bažnyčias ant kalvos, toliau nuo miesto 
centro.

Netoli katedros esančio bokštuoto Alca- 
zaro, buv. sultonų tvirtovės ir rezidencijos,

Santa Cruz stebina turistus.

architektūra keitėsi besikeičiant laikams ir 
valdovams, todėl nedaug ko čia originalaus 
išliko iš maurų valdymo laikų. Betgi įėjęs 
į vidų, nustembi, pamatęs sienose daugybę 
paveikslų ir kilimų, gražias arkas ir kolo
nas, kurios išmargintos smulkiais geometri
nių figūrų ornamentais. Sienose netrūksta 
raudonos, mėlynos ar žalios spalvos mozaikų 
bei keramiškų, įvairiais piešiniais išpuoštų 
plytelių “azulejos”. Dažyto medžio lubos 
taip pat su išpiaustytais ornamentais. O ap
link tvirtovę tęsiasi gėlynai, palmės, migdolų 
ir apelsinų medžiai. O tarp jų purkščia fon
tanai.

Malonu pavaikščioti akmenuotomis, siau
romis, vingiuotomis, klaidinančiomis Santa 
Cruz miesto dalies, buv. žydų geto gatvelė
mis, kurios kryžiuojasi aikštelėse, sustoja 
prie šulinių, baigiasi vingiuotais laipteliais. 
Baltai dažyti mažinamai yra be aštriabriau
nių, smailėjančių stogų, nes retai telyja. Na
mai turi gėlėtus kiemus, fontanus, o balko
nai apkrauti gėlėmis. Taip pat gėlės veržia
si per aukštas sienas, raitosi medžiuose. 
Langai slepiasi už sukryžiuotų, geležinių si
jų. Šių namų architektūrinės kopijos paskli
do ir ispanų surastame Naujame Pasaulyje, 
kaip Californijoje, Floridoje, Arizonoje ir 
kt., nes tokio stiliaus namai gana patogūs 
šitame klimate. Bet langų jiems tai pašykš
tėta. Jei saulėtą dieną įeini į vidų, tai kele
tą minučių būni tamsumos apakintas, tik 
žiūrėk, kad kokio baldo neišverstum, kol 
akys pripranta prie tamsumos. Dar nežinia, 
kaip (p:rm;au dramoje, o vėliau ir operoje) 
Sevilijos Don Juanas, “laisvoje meilėje’’ gy
vendamas, slaptai lankydavo savo mylimą
sias, jei naktį kiemų vartai buvo užrakina
mi, langai perjuosti sijomis, o mūrinės tvo
ros tokios aukštos... O, be to, naktį šviesda
vo juk žiburiai...

(Bus daugiau)



Literatūros vakaro jaunimo užsienio svečiams pagerbti auditorija liepos mėn. 9 d. New Yorke. Nuotr. V. Maželio

ti, ir jo girdis galinti sustoti. 
Aparatas buvo palestas gan 
garsiai, ir Jonas Mekas š juos
telės smarkiai k'rčiuodamas be
veik dainuote dainavo savo pos
mus apie vienatvę, išsiblaškiu
sius po pasaulį va kus, namuose 
palktą senutę mot.ną. Gi tuo 
pačiu metu aparatas perdavė 
gatvės triukšmą, mašinų pyp - 
■ią lietaus lašėjimą. Tolesn'a- 

me skaityme jis kalbėjo apie 
Europą, apie jos malones ir 
skriaudas jam.

racijai, bet rašąs iš savęs kas 
t kra savo autentiškoje patirty
je. Gal būt, daug patriotiškai 
nusiteikusių jaunuolių galvoja 
panašiai, bet beveik vienintelis 
Mackus savo įsitikinimu ir ta
lentu įrodė hermetiško pasirm- 
.dmo autentiškumą ir visuotinu
mą. Š.andien Mackaus poez ja 
neturi sau lygių amžininkų tar
pe išeiv joje ar pavergtoje Lie
tuvoje.

Aktorių talka

APIE LITERATŪROS VAKAR), SUSIPAŽINIMĄ
III ATSISVEIKINIMĄ

Trijų rašytojų kartų naujausioji kūryba

New Yorko Santara - Šviesa 
liepos mėn. 9 d. surengė litera
tūros vakarą, pagerbiant Pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
so kitų kraštų atstovus, kurie 
buvo atvykę čia iš Chicagos 
New Yorkan įteikti Jungtinėms 
Tautoms kohgreso peticiją, rei
kalaujančią Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo. Į Carnegie 
Endowment salę susirinko pora 
šimtų klausytojų, jų tarpe 30 
jaunuolių iš kitų kraštų.

Kartų triptikas

Programos pradžioje Vliko 
pirmininkas Vaclovas Sidz kaus- 
kas tarė žodį, pasidžiaugdamas 
jaunimo ryžtu ir patriotizmu 
tęsti kovą dėl Lietuvos laisvės 
ir palinkėdamas atstovams ge
ros kloties skleisti kongreso 
dvasią bei nutarimus savo kraš
tuose. Vakaro programa buvo 
sudaryta iš visų tąiju išeivijoje 
besireiškiančių rašytojų kartų 
naujausios kūrybos skaitymo, 
atukto pačių autorių arba akto
rių. Vyriausios kartos rašytojų 
parinkimas rėmėsi jų tik ką iš 
spaudos išėjusiom knygom, bū
tent: Antanas Gustaitis skaitė 
iš savo naujausios knygos “Ir 
atskrido juodas varnas”, o Vy
tautas Valiukas perdavė ištrau
ką iš niujorkiečio Petro Tarulio 
naujo romano “Vilniaus rūbas”. 
Vidurinę kartą atstovavo poetai 
Jurgis Blekaitis ir Jonas Me
kas, skaitydami savo šviežią kū
rybą. Dalia Juknevičiūtė dekla
mavo poetės Liūnės Sutemos 
(irgi vidurinės kartos) eiles iš 
metų pradžioje pasirodžiusio 
rinkinio “Bevardė šalis”. Jau
niausią rašytojų kartą atstova
vo prieš pusantrų metų tragiš
kai žuvusio Algimanto Mackaus 
poezija, kurią pristatė Vytau
tas Valiukas.

Buitininkai ir Ant. Gustaitis

Šiame vakare pilnai išryškėjo 
lietuvių literatūros kelias išeivi
joje. Vyresnieji autoriai, kaip 
Petras Tarulis, yra visiškai su
augę su lietuviška buitim, Va
karuose jie nepas.davė naujoms 
įtakoms ir dar su didesne nos
talgija ir meile ats'grįžo į savo

JUOZAS NENDRICNAS

kraštą. Beje, jų gretos šiandien 
jau išretėjusios. Antanas Gus
taitis savo humoristiniais eilė- 
rašč'ais yra visiškai atsisukęs 
į nūdienę problematiką, bet jo 
humoras daugiau ar mažiau iš
reiškia taipgi savo kartos ver
tybes. Vis dėlto menas yra vi
suotinas ir, jei pasiekia atitin
kamą lygį, niekad nepraeinan
tis. Antanas Gustaite ka p tik 
ir priklauso tiems retiems ur.i- 
vcrsalistams. Tam nemaža pa
deda jo paties ekspresyvus skai
dymas, nes j''s lengvai suranda 
kontaktą net ir su skeptiškiau- 
sa auditor'ja. Pavyzdžui, jo 
laiškas Pulgiui Andriuš ui tik
rai nebūtų sulaukęs tok’o dėme
sio, jei vietoj Gustaičio būtų bu
vęs kitas skaitytojas.

Žemininkai ir lankininkai jau 
įtakoja šiandieninę literatūrą 

Lietuvoje

Aplink vidurinę kartą jau ir
gi ratas baigiamas brėžti. Žemi
ninkai ir lankininkai egzisten
cializmo, kūrybinio angažamen- 
to, žmogaus individualumo idė
jų poveikyje išvystė mūsuose 
spalvingą literatūrinę srovę, tu
rinčią ypatingą vietą lietuvių 
literatūroje. Tai yra pirmas lie
tuvių kūrėjų prasiveržimas kal
bėti visų žmonių vardu visiems 
žmonėms. Tačiau šiandien jie 
jau viduramžyje, daugelio jų žo
dis jau pasakytas ir išeivijoje 
plačiai žinomas. Jie pavėluotai 
antru aidu šiandien turi įtakos 
pavergtos Lietuvos rašytojams, 
kurie neturi kūrybinės laisvės 
ir žemininkų - lankininkų kūry
boje įžiūri išreikštas savo už
slėptas mintis.

Žemininkų - lankininkų pats 
stipriausias sparnas yra idėjinis, 
filosofinis, kuris šiandien jau 
kaip išsakytas. Didesnio akty
vumo ir naujumo rodo priva
taus išgyvenimo kryptis, kurią 
bene ryškiausia atstovauja Jur
gis Blekaitis ir Liūne Sutema. 
Jų poezija yra vidinio subtilaus 
pasaulio alsavimas, kur kiekvie
nam paveikslui ir kiekvienai 
nuotaikai ieškomas tikrasis var-

Rašytojai Jonas Mekas (kairėje) ir Jurgis Blekaitis literatūros vakare liepos
9 d. Gamegie Endovvment, New Yorke. Nuotraukos V. Maželio

das. šiam klausytojui ypač įstri
go viena Jurgio Blekaičio poe
zijos sentencija: “Kiekvienas žo
dis nori būti iš didžios raidės". 
Liūnės Sutemos vėliausia kny
ga kaip tik vadinasi “Bevardė 
šalis”, kur pažinimas tampa tik
ruoju įvardinimu.

Kai nuo poezijos gali sustoti 
širdis

Jonas Mekas, savo tikruoju 
pašaukimu laikąs lietuvių poezi
ją, bet tarptautiškai žinomas 
filmų režisierius, kritikas ir po
etinio kino ideologas, mažai ką 
bendro turi su lietuvių išeivijos 
literatūrinėm kryptim. Jo poe
zijos sielą ir kūną sudaro lietu
vių liaudies kalba, papročiai, 
•cnt mentai. Gi išeivijoje namų 
praradimas Meko poezijoj pabu
dina gyvą, sakytume, ekraninį 
Lietuvos kaimo vaizdą, šviesią 
motinos atmintį, mokyklos drau 
gų veidus ir pokštus, nežinion 
nuslinkusį vaikystės pasaulį: Vi
sa tai priešpastatoma svetimo 
didmiesčio triukšmui ir nejau
kumui. Meko poetinė kalba tau
pi ir labai ekspresyvi.

Šiame vakare Jonas Mekas, 
vietoje skaitęs poeziją, ją įrašė 
juostelėn ir paleido ją pubhkon, 
pats stovėdamas šalia aparato. 
Jis pasakė, kad tai darąs, nes 
esąs per jautrus poeziją skaity-

Karta,, atskirta nuo kamieno

Vakaras buvo pradėtas Algi
manto Mackaus “Hermetiškos 
dainos” deklamacija. Algiman
tas Mackus, žuvęs tik 30 metij 
amžiaus, yra iki šiol pati stip
riausia jaunosios kartos litera
tūrinė asmenybė ir kartu skau
džiausia likimo auka naujausios 
lietuvių literatūros atžvilgiu. 
“Hermetiška daina” yra vienas 
iš sėkmingiausių Mackaus kū
rybos credo išsakymų.

Mackaus karta yra hermetiškai 
atskirta nuo tautos kamieno. Ji 
yra ištaustanti ar jau ištautėju- 
si karta. Tačiau tos kartos kū
rėjas suranda savo Aš kaip tik 
savo hermetiškame narve: jis 
kalba visu savo žmogišku sa
vitumu apie dabartinį laiką ir 
gyvenimą. Ir tokiu būdu jis 
tampa lietuvių literatūros kūrė
ju grynai tik savo kietu apsi
sprendimu, talentu ir darbu, 
esant labai nepalankioms sąly
goms. Anot Mackaus, jis neieš- 
kąs namų visai išklydusiai gene-

Šio vakaro progiama susidė
jo iš rašytojų kūrybos pristaty
mo. Tačiau vakaro herojai ne
buvo vien tik rašytojai. Iš jų to
kie tebuvo tik du; Gustaitis ir 
Mekas. O iš išpildytojų Dalia 
Juknevičiūtė, pirmą kartą pasi
rodanti New Yorke, maloniai 
nustebino publiką. Skaitydama 
Liūnės Sutemos eiles, ji gyvai 
pasinėrė kiekvienan vaizdan, iš
ryškino ir suvisuotino daug kur 
per dideliam asmeniškumui pa- 
siduodančias emocijas. Ši su
kontroliuota ir labai suprantan
ti interpretacija bene bus pa
našių kaip Mackaus pastangų 
rezultatas. Vytautas Valiukas, 
šio klausytojo nuomone, geriau 
interpretavo Tarulį negu Mac
kų, bet tam, kuriam teko gir
dėti gyvą Mackų, skaitantį sa
vo poeziją, atrodo, kad joks ak
torius to paties niekad nepa
sieks.

Dar ne viskas ir ne visi vien tik 
politikos darže

Pasibaigus programai, Lietu
vių jaunimo antikolonialinės ly-

gos pirmininkas Juozas Miklo- 
vas pristatė svečius iš kitų kraš
tų. Jie buvo apdovanoti lietuviš
komis knygomis, būtent, Gus
taičio ir Tarulio veikalais, pri
statytais šiame vakare. Antanas 
Gustaitis dar mielai autografa- 
vo savo knygas, persimesdamas 
su svečiais v.enu kitu žodžiu.

Toks tad buvo susipažinimas 
r atsisveikinimas New Yorko 

Santaros - Šviesos literatūros 
vakare. Reportažas n ekuomet 
nepretenduoja į įvykį, o tik pri
mena, kas tą šeštadienio vaka
rą, įvyko New Yorke, susitikus 
lietuviškoms širdims ir vaizduo
tėms.

Kai praėjusiame Jaunimo kon 
grėsė ir jo darbuose buvo pasi
gesta didesnio dėmesio kultūri
niam mūsų egzistencijos klodui, 
tai studentų ateitininkų suorga
nizuotas literatūros vakaras Pa
saulio lietuvių jaunimo stovy k 
loję Dainavoje ir santariečų 
New Yorke tebėra šviesūs liu
dijimai, jog dar ne viskas pa
dėta vien tik ant politikos svars
tyklių.

— Amerikoje 250,000 vaikų 
1965 m. sužeidė aikštėse bežaiz- 
dami, kadangi dabar aikšės ge
resnės ir asfaltuotos. Dulkėtose 
aikštėse tokių susižiedimų ma
žiau.

iiiiiiiiiiiiiiiliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'

PERKRAUSTAU
baldus arti ir toli.

ALBINAS BENIULIS, 
Chicago, III. 60632. Tel. RE 7-7083 
tiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

TELEVIZIJAS: 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3; 
jž dirbtuvės darbą $10 ir dalys. 
Pasiteiraukite apie naujas.

J. MIGLINAS
1549 VV. 69 St., U auk., PK 6-1063 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim1

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS

Ilgą metų patyrimas 
Apdraustas perkraustytose 

VVA 5-9209 Chicago, III.

Automohilio nelaimės atveju skambinkite ,
(In case of accldent, call)

COUNTRY AUTO REBUILDERS
G R fe • 7 7 7 7 24 hour tovving service

Karonerijoe taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas Ir 
smulkūs pataisymai.

BODY AND FtNUcK W O n K
PAINTENG, MECHANICAL REPAIR

2423 W. 59h St., Chicago, III., 60629
Savininkas — MIKAS CESAB

Visų rūšių 

taupmenoms 

4 kartus

metuose

Taupmenos įdėtos iki 15 dienos menesio, 
pelno dividendą nuo žios mėnesio.

5515 SO. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

SKIPS Self Service
LIOUOR STORE

JULY — LIEPOS 21, 22, 23 D. D.

CUSENIER THREE STAR COGNAC $3.98

NAPOLEON BRAND OF IMPORTED
FRENCH BRANDY Fifth $3.39

B1SQUIT THREE STAR COGNAC $5.29

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P Fifth $4.39

CINZANO VERMOUTH
Dry or Svveet 33 oz. Bottle $1.89

FORB1DDEN FRUIT LIQUEUR Ftfth $5.29

LIEBFRAIJMILCH AUSLESE WINE
1964 VINTAGE nfth $2.49

SOUTHERN COMFOKT 100 Proof
LIQITEUR Fifth $3.89

AUGSBURG BEER
Case of 24—12 oz. Throw away bottles Case $4.59

BLATZ BEER ROCK OR REGULAR
Case of 24—12 oz. Tlirow away bottles Case $2.98
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FRANK’S T.V. 8č RADIO, Ine.
|3240 SO. HALSTED STREET Telef. — C A 5-7252
| DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS/ 
* RADIO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS/ 
BORO VĖSINTUVAI, SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI. 
T.-Hi4ii**i4ii»:»:i*i**»iiii»i*i******»:****i***i****i»i******i*-***i**:i**:i*****

eurrent dlvidend
4U% DIVIDBNDV MOKAMA 
Vi 1 metų Investavimo bonus

5%
on investment bonus 

L PACAI, VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 
___  metų Investavimo bonua mokama 4K% dividendų kas pusmeti ir 

dar išmokame ,x» už kiekvienus metus, 4 metama praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632
Valandos: Pirmad., Antrad., Penktad. Ir šeštad. 9 v. r. Iki 4:30 v. p. p. 

Trečiad. uždaryta: Ketvirtad. 9 v. r. Iki 8 v. v.

0

Paskolos igyti ar taisyti
TURTAS $103,000,00000
REZERVAI $9,800.000.00

Bendrovė iš seno vedama tėvo ir sūnaus

JUSTIN MACKIEVVICH
Direktorių Tarybos Pirmininką*.

JUSTIN MACKIEVVICH, Jr
Prezidentas

P rmadieniais 9 ik' 8 v. vak
Antradieniais 9 iki 1 v vak

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

Standard Federal
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 So. Western, PR 8-587S
Vedėjas J. LIEPONIS

VI > • . ( /. '» 4 .' *•''''<> < / 4 T /(7 X

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ - CHICAGO, ILLINOIS 60632

Telef. — VIrginia 7-1141

Pinmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 9 iki 6 
vai. vak. Sekmadieniais uždaryta liepos ir rugpjūčio mėn.



Ankstybas žvejys Nuotrauka Vytauto Maželio

NAUJI LEIDINIAI
• AIDAI, 1966 m. birželio 

mėn. nr. 6. Geroka savo me
džiagos dalimi žurnalo sąsiuvi
nis skirtas 1941 metų birželio 
mėnesio lietuvių sukilimui prieš 
rusus užakcentuoti, šia tema 
duotas numerio vedamasis, A. 
Damušįo ir Alg. Budreckio 
straipsniai. R. Vaštokas taipgi 
rašo apie partizaną J. Aisčio 
redaguotose “Laisvės kovų dai
nose”. Literatūrinės naujienos 
— A. Vaičiulaičio novelė ir K. 
Grigaitytės ir O. Lukauskaitės 
eilėraščiai. Spausdinama plati 
VI. Jakubėno lietuviškosios Tra 
viatos pastatymo Chicagoje re
cenzija. Antruoju tęsiniu duo
dama (ir dar nebaigiama) Z. 
Ivinskio “Lietuvos krikšto prob 
lema”. Gausi ir įvairi apžvalgi
nė numerio dalis. Žurnalo me
tinė prenumerata $7.00. Reda
guoja dr. Juozas Girnius, 27 
Juliette St., Boston, Mass. 
02122. Administracijos adr.: 
680 Bushwick Avė., Brooklyn, j 
N. Y. 11221.

• Lietuvių studentų sąjungos 
METRAŠTIS. Didelio formato 
98 psl. 1966 m. knyga. Leidė
jas Lietuvių studentų sąjungos 
valdyba. Redaktorius Mykolas 
Drunga. Spalvingas viršelis Vik 
toro Dirdos. Leidinys gausiai 
iliustruotas studentų veiklos 
nuotraukomis. Ir gausiu me
džiagos sutelkimui ir techniš
kuoju apipavidalinimu Metraš
tis kelia pasigėrėjimą. Patarti
na ir nestudentams su juo su
sipažinti, kad turėtume auten
tišką mūsų studentijos visuo
meninės, politinės ir kultūrinės 
veiklos vaizdą. Lietuvių studen
tų sąjunga padarė gražų darbą, 
sutelkdama Metraštin tiek pa
jėgių bendradarbių iš visų ideo
loginių bei kitokių mūsų studen 
tų sambūrių ir korporacijų. Vi
si jie kito nuomones bei spalvas 
kolegiškai respektavo. Disonan
so įneša tik pats Sąjungos pirm. 
Kęstutis Žygas, savo raštų kelio
se vietose studentų pasaulėžiūri
nes organizacijas pravardžiuoda
mas klikomis.

• THE MARIAN, July-Au- 
gust 1966 Tėvų Marijonų lei
džiamas anglų kalba religinės 
kultūros žurnalas, šiame nume
ry airių rašytojas, poetas dr. L. 
Brophy išryškina komunizmo 
varžtus kūrybinei kultūrai reikš 
tis. Kun. dr. T. Narbutas pasa
koja apie intriguojančius apaš
talavimo atvejus tarp nutolusių 
nuo Bažnyčios. Amerikietis laik
raštininkas H. Peisson svarsto, 
kas reikalingesni — vyrai ar mo
terys. Neseniai Prancūziją lan
kęs red. St. Pieža pasakoja, ką 
jis patyrė apie Liurdo įvykius. 
Kun. A. Švedas, MIC, duoda pa
siūlymus, kaip naudingai poil

siauti laisvalaiky. Amerikietė 
laikraštininke A. Tansey rašo 
apie religinį sąjūdį tarp jauni
mo. žolinės šventės proga J. C. 
V italė dėsto apie Marijos mir
tį. JAV spaudos bendradarbė L. 
Price Bell apibūdina istorinę 
simfoninę dramą “Cross and 
Sword”, statomą Floridoje, Anas 
tąsią parke. Fr. Howard rašo 
apie katalikų valstybininką Ch. 
Carroll, vieną iš pasirašiusių

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Tel. PK 6-8998

MŪSŲ MOKSLININKŲ DARBŲ 
ATSPAUDAI

Įvairiuose mokslo žurnaluose 
vis dažniau ir dažniau užtinka
mas Lietuvos žmonių vardas. 
"Journal of Protective Tech- 
niques & Personality Assess- 
ment” nr. 2 išspausdino dr. J. 
Piktino studiją Operant Condi- 
tioning Effects Upon Draunng 
Ccntent”. šis mūsų profesorius, 
dėstąs Detroito universitete, pa
sinaudodamas studentams užduo 
tais piešimo darbais, pravedė 
reikšmingus psichologinius tyri
mus, tęsdamas darbus kitų moks 
lininkų, kaip Goodenough, Grae- 
we, Precker ir kt. šiems dr. J. 
Pikūno tyrimams buvo Detroito 
universitetas gavęs JAV Moks
lo fondo subsidiją ir pakvietimas 
dr. Pikūno atlikti tą uždavinį 
rodo turimą pasitikėjimą juo.

Pažymėtina, kad dar 1962 m. 
”Journal of Psychological Stu- 
dies” išspausdino dr. J. Pikūno 
ir dr. J. Clary studiją “Fears in 
Normai and Emotionally Distur- 
bed Children (vėliau išleistą at
skiru atspaudu). Čia mokslinin
kai, panaudodami dvi vaikų gru
pes — sveikų ir reikalingų glo
bos (įstaigose), tyrinėjo, kaip

JAV nepriklausomybės paskel
bimą. Produktingas laikraštinin 
kas A. Haines aptaria kultūrinin 
ko Ch. Dawsono gyvenimą ir kū-
rybą. Airių kariuomenės kapito
nas P. O’Donnell rašo apie savo 
tautos pirmaujančią smuikinin
kę Mary Gallagher. Taip pat rašo 
Indijos misionierius Souza bei 
geležiniuose pančiuose gulįs W. 
Sayers. Duodama knygų ir reli
ginio gyvenimo apžvalga. Žurna
las gausiai iliustruotas — turi 
net 66 paveikslus, nuotraukas, 
reprodukcijas, jų tarpe ir eilę 
lietuvių dailininkų kūrinių ar 
lietuvius vaizduojančių iliustra
cijų.

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINA8, Prez. 

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

teikiame nemokamai.
Raštine atdara kasd en nuo 8 vai. 
ryto Iki 6 vai. vakaro ir šeštadle- 

nialn Iki 8 vai. p. p.

PLANINGAS TAUPYMAS
m&kaa0M6 dividendui

■ PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIENI

Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, 

mes apmokame 
persiuntimo išlaidas.

n u—į Mtradlaal ir pankiadlmį Chartertd *ad Sapcrvtocd by the United Statas GovsrasKat
«m9v*L ryte iki 4 v*L poptai* 2212 W. CBRMAK ROAD • CHICAGO 8. ILUNOB
KscvtetadiaaĮMS 9 vaL ryte Iki 8 v. vak. 
Ssltall—j 9 vaL ryte iki 1 vaL pa piat^
DsfaM sMaryte vis* dfas*

Pkcat Virbate 7*7797 Joks J. TiteMtefcir, Pns.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MCSU ĮSTAIGOS

Rusijoje ir kt. — prieina išva
dos, kad po įvykusio visuomenės 
gyvenimo reorganizavimo meno 
kūrybiniai polėkiai būna ryškes-
ni, stipresni, jei tik yra jiems 
pakankami socialiniai resursai 
(pvz. lėšos, įvertinimas ir t. p.).

dažnai ir kokias baimes pergy
vena vaikai. Surinkti duomenys 
paskirstyti pagal vaikų psichiat • Tačiau ir po visuomenės reorga- 
rinį stovį, lytį ir amžių.

Londone leidžiamas “Šaltinis”

nizacijos, jeigu krašte įsistipri
nęs totalitarinis režimas, kaip

davė atspaudą prof. J. Ereto Sovietų Rusijoje ir
svarstymų “Mažosios tautos iri nacių Vokietijoje, meninei kūry- 
valstybės. Jų reikšmė Europai”. 
Pradžioje prof. Eretas duoda 
intriguojančius geografinius ir 
demografinius duomenis, pas
kiau su jam įprastu stiliaus 
grakštumu, pasakoja apie Euro
pos valstybių seriją (į uolas at
sirėmusi, golfo srovės šildoma 
Norvegija, Alpėse įsitvirtinusi 
Šveicarija, laisvų arų lizdas, At- 
lantui atverta, saulės brandina
ma Portugalija, mėlynu Duno
jumi ir tonais garsi Austrija ir 
kt.); pagaliau gina mažųjų vals
tybių teisę egzistuoti ir iškelia 
jų vertingus kultūrinius įnašus, 
paskirdamas paskutinį skyrelį 
Lietuvos teisei į nepriklausomy
bę išryškinti.

į • Paruoša studijai apie lietu- 
| vių ir latvių tautosakinius ry
šius. Liepos pradžioje iš Vil
niaus į Biržų rajoną išvyko tau
tosakininkų grupė — lituanisti
kos studentai, vadovaujami Lie
tuvių literatūros ir kalbos insti 
tufo vyr. mokslinio bendradar
bio K. Grigo. Įrašinės į magne
tofono juostas to krašto dainas, 
pasakas, patarles, priežodžius,

aprašinės papročius.
. Tai paskutinioji tokia ekspe
dicija į Latvijos pasienį. Anks- 
Čau tokia medžiaga surinkta iš 
Akmenės, Mažeikių, Pakruojo, 
Pasvalio ir kaimyninių Latvijos 
rajonų. Lietuviai tautosakinin
kai drauge su latviais rengiasi 
išleisti studiją, nušviečiančią 
lietuvių ir latvių tautosakinius 
ryšius. (E.)

bai nėra palankių sąlygų. Taip 
pat prailgę pusiausvyros perio
dai 
ninei kūrybai.

mažiau teduoda akstinų me-

Apskritai, ši V. Kavolio socio
loginė studija įdomi.

J. Pr.

*

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

Dr. V. Kavolis, dėstąs Dickin- 
son kolegijoje, parašė studiją 
“Community Dynamics and Ar- 
tistic Creativity”, išspausdintą 
“American Sociological Revievv” 
š. m. 2 nr. Svarsto meninės, kul 
tūrinės kūrybos sąlygas visuo
menėje. Perbėgdamas visą eilę 
istorinių pavyzdžių — Kinijoje, 
Romoje, Italijoje, Amerikoje,

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai, 
rėmai.

2400 S. Oakley
Tel. VIrginiai

metalu aplieti

Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

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

PRISTATYMAS NEMOKAMAI

■*
""

Avė., Chicago
7 - 7258 - 59

ČIA GAUSITE LIETUVIŠKUS VALGIUS PRITAIKYTUS 
JŪSŲ SKONIUI!

Atdara kasdien nuo 7 vai. ryto iki 8 vai. vakaro, sekmadieniais 
uždaryta. J. ir k, 14iilti*anioniai, sav.

MARŲUETTE PARKE
6812 So. Western, PR 8*3493

—.

Tik per 10 dienų...
trumpam vasaros sezonui ir už labai papigintą kai* 
ną siūlome ypatingai gerus ir praktiškus siuntinius, 
kurie pristatomi į Lietuvą oro paštu laike 10 dieną.

Šie taip praktiški ir reikalingi siuntiniai suteiks Jūsų arti
miesiems malonią staigmeną ir netikėtą paramą, tad nepraleiskite 

šią retai pasitaikančią progą ir pasinaudokite šiuo mūsų specia
liu pasiūlymu.

Mergužėlė (01).
Itališkas labai populiarus lietpaltis, vilnone kostiumui arba 

vasariniam paltui medžiaga, 4 jardai gėlėtos šilkinės suknelei 
medžiagos, 1 nailono skarelė, 1 šilkinė labai graži gėlėta ska
relė, 2 poros geriausių nailono kojinių, 1 nepermatomo nailono 
bliuskutė.

Kaina $65.00.
Bernužėlis (02).

Nailoniniai spalvoti arba balti viršutiniai marškiniai, 1 te- 
relyno kaklaraištis, vilnonė vasariniam kostiumui medžiaga, arba 
juoda kostiumui medžiaga, 1 specialus labai stiprus Itališkas 
lietpaltis, viena pora nailono kojinių su 6 mėnesių garantija, 1 
be rankovių su kostiumu dėvimas megztukas.

$65.00.
Jungtinis Mergužėlės ir B irnužėlio siuntinys kainuoja tik

$120.00.
Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio pasisekimo 

turėjusieji siuntiniai: V-3 — 10 Vį jardo angį. viln. medž. trims 
kostiumams už 55 dol.; P-3 — 9 j. trims paltams viln. angį, me
džiagos už 60 dol.; N-4 — 16 jardų nepermatomo nailono gra
žiausių raštų 4 suknelėms už 45 dol.; ir M -13 vertingas augšto 
kaloriteto maisto siuntinys 22 lbs. už 30 dol.

Prie visų išvardintų siuntinių galima pridėti pageidaujamų 
dovanų iš mūsų katalogų arba Jūsų pačių supirktų prekių. Jūsų 
pačių siuntinius išekspedijuojame iš Londono tik už 12 dolerių, 
plius faktinos Sovietinio muito išlaidos. Tokius siuntinius galite 
mums siųsti žemiau nurodytu adresu pažymėdami mūsų tranzi
tinio sandėlio ženklą: B. O. 11690/64.

BALTIC STORES LTD.
421, Hackney Road

London, E. 2., Great Britain
Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir ga

vėjo parašu patvirtintas pristatymas per 3-4 savaites. Visos siun
tos registruotos ir apdraustos.

Atstovai: L. Venckus, 7030 Talman Avė., Chicago, Iii., tel. 
436 - 0494; Gaiva, 3570 W. Vernor, Detroit, Mich.; ir A. Kusinskis, 
124 Park Str., Sudbury, Ont., Canada.

)
Vilių pirkimo, nuomavimo taip pat ir dėl visų kitų reikalų 

Ispanijoje, prašome kreiptis j mūsų atstovą ten: Palanga Proper- 
ties, Ltd., 24 Calle Monasterio de Poblet, Comarruga, Prov. de 
Tarragona, Espana.

ROCHKES MEDICAL 
ARTS

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

DIABETINIS MAISTAS

REMBLAKE • ROCHKES 
APOTHECARY 

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

IR GAMINIAI
Mes patelefonuosime jūsų gydytojoj
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Artesian Restaurant
2432 VVest 63rd Street (S3rd & Artesian)

• Skanūs valgiai
• Geras patarnavimas

• Puiki atmosfera

PIETUS
S 1.65 & $2.25

GREITAS PATARNAVIMAS.
=

JOKIO LAUKIMO
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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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 kotvir. 9—9 vai., antr., treč. ir šeAtadieniate nuo 

9 iki 6 vai. 8ekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 v. po pietų

4.................      =^|
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 
Jefferson St. Chernin’s aikštėje

v—............     -.. ....r



• Antrasis Lietuviu katali
ku mokslo akademijos Metraš
čio tomas jau atiduotas spaus
tuvei. Prof. dr. kun. A. Liui- 
mos, SJ. pirmininkaujama ir na
riais gausi L.K.M. Akademija be 
kas kelinti metai šaukiamų stu
dijinių savo suvažiavimų (pasta 
rieji du buvo Chicagoje 1961 m. 
ir New Yorke 1964 m.) metodiš
kai ir nuosekliai mūsų mokslinę 
literatūrą papildo dar ir impo
zantiškais savo leidiniais. Pasta
raisiais metais be kita ko išleis
ta du didžiuliai “Suvažiavimo 
darbų“ tomai — ketvirtasis ir 
penktasis. Akademijos užsibrėž
tas ir Metraščio leidimas. Pir
masis Metraščio tomas išleistas 
1965 m. Tome randame kelioli
kos autorių straipsnius iš įvairių 
mokslo sričių. Leidinys didelio 
formato, turi X — 373 pusi.

Šiuo metu spaustuvei atiduo 
ta rinkti ir Metraščio antrojo 
tomo medžiaga. Iš naujo tomo 
lobio pažymėtina šių autorių stu 
dijos bei straipsniai: Petro Mal
deikio “Moderniosios pažangos 
problemos”; prof. dr. Zenono 
Ivinskio "Lietuvių tautos rolė 
Europos istorijoje”; dr. Domo 
Jasaičio “Sveikatos draudimo ir 
socialinio saugumo raida kai ku
riuose kraštuose”; kun. Vytauto 
Bagdanavičiaus, MIC, “Lietuviš
ka matepjalistinė raštija iki Ne
priklausomybės paskelbimo. Is
toriškai filosofinė studija”; kun. 
dr. Juozapo Vaišnoros, MIC, 
“Mėginimas Lietuvoje įsteigti 
Nekalto Prasidėjimo riterių or
diną”; prel. dr. Pauliaus Jatulio 
ir kitų straipsniai.

• Temos “Krikščionis gyve
nime” veikalų serija. Jaučiamas 
gyvas reikalas išsamesnės religi
nės literatūros lietuvių kalba. 
Jos reikia ypatingai šiandien po

II Vatikano visuotinio susirinki
mo, kurs įnešė naujos šviesos į 
daugelį svarbių gyvenimo klau
simų bei sričių. Jos reika pasau
lio lietuviams, ją savo laiku rei
kės duoti tėvynėje esantiems 
broliams, o iš anksto jos nepa- 
ruošus, vargu ar tai bus įmano
ma.

Prieš keletą metų Romoje lie
tuvių kunigų būrelis buvo pradė
jęs organizuoti tokios literatū

ros paruošimą ir leidimą. Jų pra 
dėtas darbas kurį laiką buvo tę
siamas Kanadoje ir JAV-se. Da
bar gi jau tiek pasistūmėta pir
myn, kad dar šiais metais tiki
masi pradėti leisti eilę knygų 
“Krikščionis gyvenime” vardu. 
Tai bus lyg dalykinė krikščioniš
kosios pasaulėžiūros enciklope
dija. Numatoma per metus iš
leisti po 3-4 knygas. Kiekviena 
knyga bus maždaug 192-240 psl. 
(13-15 spaudos lankų) su apie 
1800 spaudos ženklų puslapyje, 
kietais viršeliais ir kainuos 
$3.00.

.Pirmiausia bus spausdinama 
II Vatikano susirinkimo nutari
mai bei dokumentai lietuvių kal
ba.

Visą darbą globoja laisvojo pa 
šaulio lietuviai vyskupai, o jam 
vadovauja redakc. kolektyvas 
su penkių narių vadovybe, talki
ninkaujant nemažam skaičiui au 
torių — bendradarbių.

Veikalų seriją spausdina ir 
administruoja Lietuvių Enciklo
pedijos leidėjas Juozas Kapo
čius. Jos leidėjas yra J. A. Vals
tybių ir Kanados Lietuvių kuni
gų vienybė. Serijos leidimui gy
vai pritaria ir ryžtasi padėti ją 
paskleisti lietuviškoje visuome
nėje visos lietuviškos vienuolijos 
ir katalikiškosios organizacijos. 
Medžiaginei paramai bus telkia-

Tokiam karštyje ir saulėje net prisimerkti tenka... Nuotr. J. Karklio

O kai kas ir prie šimto laipsnių žvalgosi atviromis akimis...

PIRMASIS ATEITININKU VIENETAS 
AMERIKOJE

(Atkelta iš 2 psl.)

siekiama, kad susirinkimai ne
būtų sausi, o jaukūs ir malonūs 
pabendravimai. Net kun. Pruns- 
kiui teko vieną kitą kartą būti 
muzikantu ir groti lūpine armo
nikėle. Pvz. vienas susirinkimas 
įvyko prie Industrijos muzie
jaus. Po to — Jackson parke 
plaukiojimas laiveliais ir lietuviš 
kos dainos, sutraukusios daug 
klausytojų, kurių tarpe buvo ir 
lietuvių. Arba kitas — Grant 
parke. Po susirinkimo visų daly
vauta viešame koncerte. Toliau 
— Vytauto parke, kuriame bu
vo ir svečių: Aleliūnai iš Pitts- 
burgo ir kun. P. Ragažinskas iš 
Brazilijos. Spalio 12 d. suruoš
tas savo jėgomis vakaras Brigh- 
ton parke, kuriame susilaukta 
apie 300 svečių. Vėliau ta pati 
programa atlikta ir Šv. Jurgio 
parapijos salėje (Bridgeporte).

Vertas dėmesio 1941 m. spalio 
• 19 d. suruoštas žuvusių ir ištrem 
tų į Sibirą ateitininkų pagerbi
mas. Šv. Mišias ta intencija Šv. 
Jurgio bažnyčioje atnašavo kun. 
J. Prunskis, o pamokslą jaut
riais žodžiais pasakė kun. K. 
Barauskas. Vakare tos pačios 
parapijos svetainėje kalbėjo kun. 
dr. A. Deksnys, prof. K. Pakš
tas ir kun. J. Prunskis. Be to, 
ateitininkai davė pasižadėjimą, 
bučiuodami kryžių ir tautinę vė
liavą. Pasižadėjimo žodžiai la
bai jautrūs: “Aukščiausiojo Die 
vo akivaizdoje, prie trispalvės 
vėliavos, naujai aptaškytos ge
rųjų tėvynės sūnų krauju, mes 
ateitininkai prisiekiame tęsti 
darbą tų patriotų lietuvių, ku
riuos išžudė ar ištrėmė į Sibirą 
Lietuvos okupantai...” Protar
piais dainavo duetą Pipiraitė ir 
Piliponytė, solo — Matuzienė, 
akompanavo Jonikaitė. O po 
programos, sustoję į būrį, labai 
ilgai dainavo visi susirinkusieji. 
. Pirmajam draugovės vakarui 
suorganizuota tautinių šokių gru 
pė. Po to ta grupė šoko “Drau

go” koncerte (1942.1.18), Lietu
vos nepriklausomybės šventėje 
Ashland auditorijoje ir tą pačią 
dieną Gary, Indianoje. Visi taip 
šokėjus pamėgo, kad juos kvietė 
visos organizacijos pašokti jų 
ruošiamuose parengimuose, ši 
šakėjų grupė, pavadinta “Atei
ties” vardu, pergyveno ir pačią 
draugovę. Šokėjai išėjo į viešus 
pasirodymus, įtraukdami Ameri 
koje gimusius lietuvius. Jau jų 
atžalynas taip pat gražiai pasi
rodo. šokėjams vadovavo Liuci
ja Piliponytė-Zaikienė, Bronė 
Skirienė, Bruno Shotas ir kt.

Prašymas

šias žinias surinkau iš proto
kolų, kun. dr. A. Deksnio, kun. 
dr. J. Prunskio, A. Paškauskie- 
nės, kun. K. Barausko, Bronės 
ir Antano Skiriu užrašų, pasako
jimų bei laikraščių iškarpų. Da
lis prašytų asmenų iki šiol dar 
nespėjo atsakyti. Dalies adresų 
negavau. Nepavyko gauti visų 
protokolų bei įstatų. Tad šia 
proga viešai kreipiuosi į visus 
Chicagos Ateitininkų Draugovės 
narius, prašydamas atsiųsti šio 
rašinio autoriui (Pasaulio Lie
tuvių Archyvo adresu: 5620 So. 
Claremont Avė., Chicago, III. 
60636) protokolus (pas ką jie 
yra), įstatus, veiklos fotografi
jų ir savo atsiminimus. Reikia 
skubėti surinkti pilną istoriją 
dabar, nes po ilgesnio laiko ir 
taip jau daug kam sunku bepri 
siminti. Jei kas žinotų Ameri
koje ankstesnį ateitininkų viene 
tą už čia aprašytą, malonėkite 
pranešti tuo pačiu adresu.

Suprantama, kad būtų labai 
gražu kokia nors forma tą su
kaktį atžymėti, kurioje dalyvau
tų ano vieneto organizatoriai, 
veikėjai ir nariai. Būtų gražu ir 
naudinga dabartiniams ateitinin
kų vienetams užmegzti ryšį su 
pirmiausio šiame krašte vieneto 
ateitininkais, juos kviečiant į su 
sirinkimus, šventes ir kitus pa
rengimus.

mi mecenatai ir rėmėjai. Serijai 
iš anksto renkami pastovūs pre
numeratoriai. Šiuo tarpu visais 
šių leidinių reikalais rašyti šiuo 

1 adresu: “Krikščionis gyvenime”, 
Post Office Box 909, Dclhi, Ont., 
Canada.

Šiuo metu jau rašomos kny
gos tokiomis temomis: Gyvoji 
liturgija, Žvilgsnis Knygų Kny- 
gon, Pasaulietis Bažnyčioje, 
Krikščionio Dievas, Žmogaus pa
slaptis (krikščioniškoji žmogaus 
samprata), Dievas mumyse, At
siskyrę broliai stačiatikiai, Kry 
žaus revoliucija (pirmieji Baž
nyčios šimtmečiai), Šių dienų 
sektos, Krikščionių vienybė, Ku
nigas per amžius, Didžiosios ke
lionės Duona (Eucharistija), 
Kas yra religija?, Meilė XX-me 
amžiuje, Melstis, bet kaip?, Pa
šaukimas ir pašaukimai.

Redakcinio kolektyvo vadovy
bė: prel. dr. Vytautas Balčiūnas, 
dr. Juozas Girnius, kun. dr. Jo
nas Gutauskas, kun. Stasys Yla, 
kun. dr. Titas Narbutas.

• Sesęrę Marijos ĮWcrce,iles 
tapybos darbai artimiausiu lai
ku bus išstatyti š.ose kolekty
vinėse meno parodose: nuo lie
pos 29 iki 31 d. Tarptautinėse 
liuteronų sekmadienio mokyklų 
dienose, Conrad Hilton viešbu
tyje, Chicagoje, o nuo rugpiū
čio 22 iki 25 d. Dvidešimt sep
tintoje metinėje liturgijos sa
vaitėje San Houston parodų sa
lėje, Houston, Texas.

• Rašytojas J. Grušas vėl 
vertinamas. J. Grušas, kurio

.nauja drama “Adomo Brunzos 
' paslaptis’’ pastatyta Panevėžy, 
kritikų pasisakymuose vėl bu
vo iškeltas į vyraujančią pozici
ją tarp dabartinių Lietuvos dra
maturgų.
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LIETUVIŲ VEDAMA NAUJŲ 

IR VARTOTŲ 
AUTOMOBILIŲ PREKYBA

Neptūne Moters Ine.
6516 South Western Avenue 

CHICAGO, ILL. 60636 
Telef. - 925 - 5121

Išsimokejimai mažu nuošimčiu 
per banką.

Atdara kasdien: Pirm. - Penktad. — 
9iki 9 v. vak. Šeštad. nuo » Iki b 
v. vak., Sekmad. 11 lkf 5 v. vak.

Parūpinami automobiliai pagal 
klientu reikalavimu.

Illlilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh

Restoranas Neringa
LIETUVIŠKI IR AMERIKONIŠKI 

VALGIAI
Atdara kasdien nuo 6:30 vai. ryto 
iki 8 v. v. Sekm. nuo 9v.r. iki 8 v.v.

2632 VVest 7lst St.,
Telef. — 778-9359

Teresė Karvelaitienė — T- J. Aguiar

i

40in. JUBILIEJAUS PROGA — Nemokamai foto 
aparatas atidarant nauja siiskaitą $300 nr dau
giau arba pridedant $300 ar daugiau j daliar- 
tinę sąskaitą.

Naujas aukštas dividendas 
mokamas už investavimo 

sąskaitas.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

2555 W. 47th St. B. B. PIETKIEWICZ, Prez. Tel. LA 3-1083

VALANDOS:
ANTR. ir PENKTAD.

9 v. r. iki 5 v. v.
PIRMAD. ir KETV.

9 v. r. iki 9 v. v.
ŠEŠTAD. 9 v. r. 

iki 12 vai.
Trečiad. uždaryta

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINI - DOVANAS Į USSR

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS
FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LTCENSED by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y., IN 7-5522

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

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

Firma - skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, 
šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI:

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOPLYDHM.
Tel. GR 6-2345 - 6
Tel. TO 3-2108-09

■s FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

i

I

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YArds 7-1741 2 
4330-34 South California Avenue 
Telef.: LA 3-0440 ir LA 3-9852

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GeLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laMotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 VVest 63 r d STREET

Telef. PRospect 8 - 0833 PRospect 8 - 0834

-LR (JAS,

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

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nno kapinių

BROOKDYN, n. v. 
VEW YORK 3, N. Y.
XEWARK, N. J. 
SOUTH RIVFR, N. J. 
UTICA, N. Y. 
FARMINGDALE, N. J.
PHTDADELPHIA 23, PA 
ALUENTOWN, PA.
ROČHESTFR 5, N. Y.
I.OS ANGELES 4, C A L. 
CHICAGO 22, ILL. 
RAMIMORE 31, MD.
BUFFAIiO 12, NEW YORK 
DETROIT 12, MICH. 
HARTFORD 6, CONN.
•lERSEY CITY. N. J. 
SYRACUSE. 7, N. Y., 
CLEVELAND 13. OH1O 
unrrntMrR mich.
SO. UOSTOS, MASS 
TRFNTON 10 NEW JERSF.Y 
RAHWAY, N. J.

1530 BEDFORD AVĖ.
78 SECOND AVENUE
314 MARKET STREET
46 WHITF.HF.AD AVENUE
96-S BLEECKER STREET 
FRETAVOOD ACRES
631 W. GTRARD AVENUE
126 TIEGHMAN STREET
558 HUDSON AVF.NUE
107 SO. VERMONT AVENUE 
1241 NO. ASHLAND AVENUE 
1900 ELE ET STREET
701 FILI,MORE AVENUE
S1601 JOS CAMPAU AVENUE 
643-47 ALBANY AVENUE
303 GROVE STREET
1200 SOUTH AVENUE
1028 KEMIAVORTH AVENUE 
11339 JOS CAMPAU AVENUE 
396 W. BROADWAY
1152 DFUT7 AVENUE
717 W. GRAND AVĖ.

IN 7-6465 
OR 4-1540
MI 2-2452

OL 7-6320 
RE 2-7476 

363-0444
PO 9-4507 
HE 5-1654 

232-2942
DU 5-6550 
HU 6-2818
DI 2-4240 
TX 5-0700 
TO 8-0298 
CH 7-5164 
HE 5-6368 
G R 5-9746 
PR 1-0690 
TO 9.39*0 
AN 8-1120 
EX 2-0306 

381-8997

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

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITI) A NICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138 — 1139

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

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 8-3572

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Skaitykite ir platinkite dienr. Draugą.
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Redaguoja St, Semėnienė, 6507 S Troy St., Chicago, UI., 60629 
Tel. 925-5988

EIGIJOS BIELIUKIENES NETEKUS
Ligija Sofija Be umavičiūtė- sada reiškia gyvybę, augimą, tar 

Bieliukienė gimė 1923 m. Henri
ko ir Marijos (Kozakevičiūtės) 
Bezumavičių šeimoje. Iš pat 
jaunų dienų pradėjo svetimų kai 
bų studijas ir todėl vėliau lais
vai kalbėjo septyniomis kalbo
mis: lietuvių, vokiečių, anglų, 
prancūzų, rusų, lenkų ir čekų. 
Aukštąjį mokslą pradėjo Vytau
to Didžiojo universitete; vėliau 
tęsė studijas Muenchene, kur
1948 metais gavo bakalaurės 
laipsnį (psichologijoje) Liudvi
ko Maximiliano universitete.
1949 m. atvyko į Jungtines Ame 
rikos Valstybes ir 1954 m. gavo 
pilietybę. Dirbo New Yorko uni
versiteto ligoninės laboratorijo
je. Paskutinu metu buvo Roose- 
velto ligoninės kraujo transfū- 
zijų (bloodbank) skyriuje.

Pasibaigus II-jam pasauliniam 
karui, Ligija aktyviai įsijungė į 
studentų veiklą. Būdama Tarp
tautinės Studentų sąjungos ir 
Lietuvių Studentų atstovybės 
valdybų narė, kreipėsi į ameri
kiečių zonos valdomuosius orga
nus, siekdama jų paramos stu
dentams išeivijoje, ieškodama ga 
limybių praverti universitetų 
duris mūsų akademiniam jauni 
mui. Jos pastangomis buvo su
daryta palankios sąlygos lietu
viams dirbti organizuotai visose 
okupacinėse zonose. Nuo 1946 
m. pradėjo stipriai veikti lietu
vių, pabaltiečių ir egzilių mote
rų organizacijose.

Ligija Bieliukienė ligi pasku
tinės valandos šioje žemėje at
sidavusiai kėlė mūsų tautos 
opiuosius klausimus laisvojo pa
saulio visuomenės tarpe. Savo 
paskutinėje kalboje Chicagoje 
GFWC deimantiniame suvažiavi
me ji pasakė:

nybą ar laisvę. Štai yra taika 
koncentracijos stovykloje, taika 
— ramybė kapinėse ar net pa-lj 
vergtos tautos taika. Mano gim
tasis kraštas — Lietuva — per 
paskutinius 25 metus nekariavo 
atvirai (oficialiai) su jokia jė
ga, o vis dėlto pateko pilnam ko
munistų terorui, masinėms de
portacijoms ir masinėms žudy
nėms, prilygstančioms pilną ge
nocidą. Šiandien Lietuva tebėra 
Sovietų Sąjungos okupacijoje. 
Gal pasaulio nuomone tai yra 
taikos sritis; tačiau okupantų 
karas prieš gyventojus tęsiasi 
gal ne tokiais žiauriais metodais, 
bet, vis dėlto, karas, šiandien lie
tuviai savo gimtinėje pergyve
na kūnu ir dvasia apgaulingos 
“taikos” marinančią priespaudą 
be laisvės.

Šiandieną šių lietuvių likimas 
turėtų būti apsvarstytas ameri
kiečių, kurie sprendžia taikos iš 
laikymo klausimą, nes, atrodo, 
kad šis klausimas suke’ia daug 
netikrumų apie karą ir taiką. 
Vietnamo padėties klausimas lie 
čia visus amerikiečius, kadangi 
šis konfliktas reikalauja aukš
čiausios kainos — žmogaus gy
vybės aukos. Bet tragedija prasi 
deda tada, kai daugelis laisvę 
mylinčių žmonių įsijungia į taip 
vadinamą “taikos judėjimą”, 
nesuprasdami jo atstovaujamų 
siekimų ir darbų. Trokšdami ap
saugoti gyvybę, jie įsitraukia į 
demonstracijas, naudoja komu
nistų liniją kopijuojančius politi 
nius šūkius ir iškraipo tikrą Viet 
namo situaciją. Demonstracijos 
ir šūkiai padeda komunistų karo 
puoselėtojams Maskvoje ir ska
tina komunistų karo didžiūnus 
Hanoi ir Pekinge.

“Man yra didelė garbė ir ma
lonumas perduoti jums visoms 
Lietuvių moterų klubų federa
cijos, kurią aš turiu garbę čia 
reprezentuoti, sveikinimus ir ge
riausius linkėjimus šios GFWC 
deimantinės sukakties proga.

Pažvelgus j turtingą ir įdo
mią G. federacijos praeitį, aš no 
riu pareikšti pagarbą jos steigė
joms, kurių pasiryžimas ir atei
ties nuvokimas padėjo pamatus, 
ant kurių sekančios kartos gali 
taip sumaniai ir stipriai kurti.

Šis karas, kovojamas Vietna
me, yra taikos ir laisvės užtik
rinimui mums, esantiems laisva
jame pasaulyje, ir suteikti vilties 
tiems, kuriems ji yra taip žiau
riai paneigta komunistų tironi
jos.

Aš baigiu su mūsų federacijos 
lietuvių) malda, kurią sukūrė 
jaunos lietuvaitės tremtinės Si
biro belaisvių stovykloje:

Šios administracijos siekimai 
ir principai yra išreikšti ponios 
M. Hasebrook šūkyje: "Augi
mas, tarnyba ir laisvė”.

Augimas? Mes visos žinome, 
kad jis yra nuolatinis ir užtikrin
tas. Tarnyba? Jungtinės Ameri
kos Valstybės ir žmonija visad 
jautė ir dabar jaučia jos naudą. 
Pagaliau — laisvė. Laisvė turi 
ypatingą reikšmę visai žmonijai 
šiose neramiose dienose, kai di
delė pasaulio dalis yra raudono
joje vergijoje. Laisvė nėra dova
na, bet yra pareiga; ji turi būti 
puoselėjama, respektuojama ir 
ginama. Ir tik toji tauta, kurio
je vyrauja taika ir teisybė, gali 
didžiuotis pilnu laisvės didingu
mu. GFWC atnešė daugeliui lais 
vės žibintą ir įvairiais būdais iš
tiesė laisvės ranką žmonijai per 
plataus masto švietimo progra
mas, “Care” paramą bei medici
nos pagalbą vargstantiems visa
me pasaulyje.

Kadangi laisvė ir taika yra ne-! 

išskiriamos, leiskite man išsi-1 
reikšti porą žodžių apie taiką, j 
Reikia atminti, kad taika nevi-|

Išlaikyk mūsų tautos kilnią 
dvasią, kad ji galėtų spinduliuo
ti ir šviesti, kaip žibanti žvaigž
dė. O, Viešpatie, aš prašau Ta
vęs pastovios taikos mano nu
kankintam kraštui ir visam iš
vargusiam pasauliui.”

Ligija Bieliukienė paskutinėje prieš mirtį nuotraukoje. Ji modeliuoja taut. 
rūbą General Federation of Women’s Clubs deimantiniame suvažiavime 
Chicagoje.

J. Augustaitytė - Vaičiūnienė

MINIOS PAVALGYDINIMAS

— Man gaila minios, — taip karalius kartą tarė, — 
Kas duos jai duonos, patalą kelionėje paklos.
Ir vakaras į poilsį tamsos vartus atdarė:
Gana jai buvo saulės, oro ir giedros.

Aš noriu, kad gausus lietus iš mano rankų 
Pripiltų ežerus, pagirdytų laukus.
O džiaugsmas, atneštas iš mano sustabdyto laiko, 
Te alkaniems tikroji puota amžiais bus.

Nereik skaičiuoti, kiek grūdų į dirvonus pasėjau, 
Nei rūpintis, kas varpas jų į pėdus riš:
Aš duodu tai, ką jau geniau žadėjau — 
Paversiu akmenis į duoną, angį — į žuvis.
Minia, girdėdavus tik žodį plakatinį —
Nė tiek, kiek paukštis gal snapely nešt tiesos,
Iki dabar tas lygumas ir kalnus mini
Ir prašo vyno, duonos ir šviesos.

PRIE, VARTŲ
Rodos, būt greičiau savojom rankom juos atkelti, 
Vietoj laukti, kol jie patys atsikels.
Nors šiurpu paliest jų žalvarinį šaltį,
Tarsi kaktą jau pirmiau išėjusios sesers.

Čia pasėti vasarojai jau tenai sudygę, 
Susitvenkę vešlūs vakaro dažai.
Rytas jau tenai sūpuoja mėty vygę — 
šiapus vartų oro,, saulės ir vandens jau per mažai.
Per aikštelę, nušienautą pjūviais mėnesienos,
Lig n am y namučių taip nebetoli...
Ten jau švinta tamsios naktys, gęsta dienos,
Čia nutilę, ten jau gieda chorai devyni.
Man išeit sutikus, patys prasikeičia vartai, 
Apipinti vainiku žaliy šviesti.
Tai galiu paliudyti kiekvienai kartai,
Kad į juos įžengt truputį liūdna ir grasu.

Lietuvos žmonės kiek galėda
mi stengiasi gerinti savo kas
dienę buitį, tačiau labai trukdo 
okupantų įvesta netvarka. Pvz. 
Vilijampolėje, Kauno priemies
ty, kaip rašoma “Tiesos” 162 nr. 
(liepos 13 d.) šitokia padėtis:

“Pradėkime nuo gyvenamųjų 
namų. Virtuvės ir vonios kamba 
riai čia nedideli, tačiau žmonės 
būna priversti kaip tik juose 
džiovinti skalbinius, nes projek
tuotojai užmiršo specialias pa
talpas baltiniams džiovinti na-Marija Krauchunienė

Ligija Bieliukienė su Lietuvių motery klubų federacijos Chicagos klubo pir
mininke Marija Krauchuniene ir dovanotomis jai klubo valdybos gėlėmis. 

Nuotr. V. Noreikos

mų rūsiuose. Daugumas baltinius 
džiauna tiesiog balkonuose. Nors 
namų valdybų darbuotojai tai 
draudžia, bet kitokios išeities 
nėra, ypač šeimoms, turinčioms 
mažų vaikų. Kai pažiūri į tokį 
namą iš toliau, jis panašus į čir 
ko klouną, išmargintą įvairių 
spalvų drabužiais. Tokia padėtis 
yra kiekviename naujame name. 
Tiesa, yra įrengtos specialios ka 
byklos baltiniams lauke, bet, 
viena, jų per maža, antra, jos 
yra po atviru dangumi, tad ir 
naudotis jomis ne visuomet gali
ma.

Jau bus greit treji metai, kai 
gyvenu naujajame Vilijampolės 
mikrorajone. Seniai baigta sta
tyba, o aplinkos iki šiol niekas 
netvarko. Vėjas pusto smėlį, pro 
mažiausius p'yšelius prineša jo 
į kambarius.

DESERTINIAI SŪRIAI
STEFANIJA STASIENE, Cleveland, Ohio

labai 
pač ų 
sūrio

Desert n'ų sūrių yra 
laug; čia duosime keletą 
sopuli ariausių desertinio 
ūš.ų.

1. Triple Cremme Parfait. Šio 
sūrio yra keletas rūš ų. Tai v e-

as š m nkštųjų sūrių, kurių 
yra vsa eilė. Čia paminėtas yra 
geriausias tos kategorijos. Jo 
lavirš'us yra oranžinės spal
vos su šviesia s ruoželiais. Tai 
rodo, jog jis nokinamas ant 
šiaudų. Sūris greitai gendantis, 
minkštas, lyg standi košė. Par
duodamas įpakuotas į apvalias 
kartonines dėžutes.

2. Camembert. Šis sūris da
bar gaminamas ir Amerikoje, 
bet originaliai jis gaunamas iš 
Prancūzijos. Jo paviršius baltai 
pilkas, o viduje balta masė. Val
gant nereikia nupiauti pavir
šiaus. Jo skonis priklauso nuo 
amžiaus bei prinokimo. Visai 
prinokęs, virsta tirštu kremu.

3. Italų Fontina. Kartais va
dinamas originaliu vardu Fon
tina d’Aosta. Jis tikrai premi- 
juotinas, kas liečia jo skonį. Pa
viršius šviesiai rudas, vidus 
šviesiai geltonas ir skylėtas. Jo 
skonis tai tikra kombinacija 
Emmenthalio, Gruyere ir Port - 
Salut. Šio sūrio yra daugelis 
imitacijų, vienos geresnės, kitos 
prastesnės. Tačiau prie jo sko
nio greitai galima priprasti ir 
jį pamėgti. Prekyboje matomas 
didel'ais ratais.

4. English Baby VVensleydale. 
Jo yra dviejų rūšių: vienas ga
minama Yorkshire valstybėje 
(baltos spalvos ir švelnesnis), 
k:tas — daug aštresnis ir tam
sios spalvos, nes ilgiau nokina
mas. Šie sūriai yra cilindrmės 
formos (apie 31.-, colio aukščio 
ir sveria apie svarą).

5. English Stilton. Tai sūris, 
kuris pradėtas gaminti jau 18 
šimtmečio pradžioje. Galima sa
kyti, vienas garsiųjų pasaulyje, 
kaip pvz. Roquefort arba Gor- 
ganzola. Jo skonis lyg ir mišinys 
mėlynųjų su Cheddar. Išvaizda 
labai imponuojanti, tamsi oda, 
vidurys pilkai žalsvos žymės, o 
arčiau odos tartum gintarinė 
spalva.

6. Bei Paese. Tai gelsvos spal
vos puikus delikatesas. Gardus, 
itališkas sūris, kurio tėvynė yra 
Melz miestelis, netoli Milano. Jis 
minkštas, elastiškas ir patrauk
lus savo skoniu. Jo populiaru
mas iškilo daugiau paskutinia
me dešimtmety. Čia jį galima 
rasti beveik kiekviename “su
permarkete”. Jį galima drąsiai

statybas, žmonės ir šiandien brai 
do po smėlį ir žvyrą. Niekas ir 
negalvoja, kad ir čia reikia ap
želdinti teritoriją — pasėti žolę, 
pasodinti medžių ir krūmų. Tie
sa, prieš trejus metus prie kai 
kurių namų buvo atvežta juod
žemio, po metų jį išlygino, o dar 
po metų pasėjo žolę, kai kur pa
sodino medelį ir krūmą. Po jų

Dešinėje P. Ziberto gatvės pu
sėje, kur kadaise buvo į žemę 
■kastos lentos su užrašu: “Čia 
parodomoji statyba”, šiandien te 
ritorija tarp namų apsėta žole, 
pasodinti medžiai ir krūmai, prie 
Įėjimų į namus pastatyti suoliu
kai ir pridengti nedideliu stogu, 
išasfaltuoti važiavimo ir pėsčių
jų takai. Kitaip sakant, aplinka 
visiškai sutvarkyta. Kitoje P. 
Ziberto gatvės pusėje esančiame 
rajone, kurio gyventojai neturė- j r - 
jo laimės patekti į parodomąsias Chicagoje.

10. Teleggio. Pavad ntas pa
gal mažą miestelį Lombardijoje. 
Jis originalus tuo, jog nokina
mas olose apie 40 dienų. Tai 
malonaus skonio, minkštas, pui
kaus aiomato, padengtas gana 
šiurkščiu paviršiumi.

11. Hable Creme Chantllly.

pirkti, nes skonis beveik visiems 
tinkamas ir gerai laikosi.

Amer koje Wiscons no sūrių 
gamyklos gamina labai pana
šų sūrį ir visiškai panašiame 
įpakavime jį parduoda. Tai tik- 
a kop ja ital’škojo.

7. Fondue du Baisiu. Kartais
šis minkštokas, truputį saldo- šis sūris — aristokratiškas, irn- 
kas ir baltas sūris dar vadina- portuojamas iš Švedijos. Labai 
mas La Grappe. Tai lyg vynuo
ginis, nes jo visas paviršius pa
dengtas vynuogių sėklomis. Jo 
egzotiška išvaizda labai išsiski
ria iš kitų, nes paviršius mels
vai juodas.

8. Prancūzų Chabichou. Paga
mintas iš ožkos pieno. Jis labai 
populiarus Prancūzijoje. Jo sko
nis švelnus, gana riebus, trapus 
ir gana plačiai pasaulyje žino
mas. Jį lengva atpažinti iš jo 
formos. Tai cilinderis apie 2Į/j

I

švelnus, minkštas, primenąs Ca- 
membertą. Pardavinėjamas 
svaro trikampiuose pakeliuose.

12. New Yorko Cheddar. New 
Yorko pažiba. Šis riebus ir ašt
raus skonio sūris gaminamas 
Herkemer apskrity. Tačiau, kaip 
ž'noma, ir Wisconsino sūrio ga
myklos gamina Cheddar sūrį. 
Šios rūšies sūrių yra (daug rū
šių, nuo švelniausio iki aštriau
sio.

Prie desertinių sūrių priklau
so dar ir šie:

Laimingos Gemini 10 astronautų 
žmonos Seabrook’e, Tex., po jų vyrų 
sėkmingo pakilimo erdvėn. Viršu
je ponia Young, žemiau — ponia 
Collins.

colio skersmens, 2 colio aukš
čio ir sveria 3% oz.
9. Bleu de Bresse. Tai mažas, 
riebus, melsvas sūris, pagamin
tas iš karvės pieno. Padengtas 
plonyte oda ir turi minkštas 
sviestines žymes. Jo skonis švel
nus, tačiau pernokęs kietas ir 
sūrus. Geriausia pirkti mažais 
kiekiais.

13. Brie. Kažkas šį sūrį paly
ginęs su mėnuliu, nes toks švie
sus, apvalus, didelis, lyg plonas 
diskas ir greit pranykstantis. 
J’s gaminamas Normandijoj ir 
Paryžiaus priemiesty Brie. Vi
sas sūris sveria nuo 6 iki 8 sva
rų. Jo paviršius gali būt valgo
mas ir yra baltai rusvas su gel
tonom^, lyg medaus, jlėmėmis. 
Skonis irgi nevienodas nuo švel
naus iki aštraus.

14. Crerna Danica. Tai visiš
kai naujas sūr's, pradėtas ga
minti Danijoj tik 1950 m. Ta
čiau labai išpopuliarėjo ir be
veik visose didesnėse krautuvė
se parduodamas. J s labai pana
šus į Brie sūrį. Supakuotas pa
našia' ka;p sv'estas — pailgom 
lazdelėm. Dėžutėje po dvi ir sve
ria po 6 oz. Turi malonų, saldų 
aromatą.

15. Gruyere. Prancūziškas ir 
šveicariškas. Atrodo taškuotas 
ir perdėm su mažom skylutėm. 
Šviesiai gelsvos spalvos su 
raukšlėtu rudu paviršium. Švei
carų — saldokas, o prancūzų — 
aštresnis. Supakuotas trikam
piais. Kai kurie jų turi riešutinį 
skonį, kai kurie — vaisių, todėl 
šie sūriai populiarūs, vaikų bei 
suaugusių mėgiami.

16. Edam — Olandiškas. Jį 
lengva pažinti iš jo apvalios for
mos ir raudono apvalkalo. Sko
nis švelnus su riešutiniu prie
skoniu ir truputį sūdytas. Jų 
yra dvi rūšys; Edam ir Gouda. 
Pirmasis pagamintas iš lieso 
pieno, antrasis — iš pilno rie
bumo pieno.

kė dirbą kelių ir tiltų eksploata
vimo treste, nužymėjo vietas, 
įkalė šaligatvių bortus, į vidurį 
pripylė žvyro ir žadėjo netrukus 
išasfaltuoti. Po to daugiau nie
kas čia nei jų, nei asfaltuotojų 
nematė. Taip iki šiol ir stovi pu
siau užbaigti šaligatviai.

Užmiršta čia įrengti ir sporto 
aikštelę, ypač paaugliams.”

17. Port - du - Salut. Sis sū
ris pagamintas trapistų vienuo
lių Prancūzijoj. Čia importuoja
mas ir turi švelnų skonį. Taip 
pat ir Danija gamina panašų 
sūrį, tik aštresniu skoniu. Jis 
prekyboje matomas pailgais ga
balais, sveriančiais apie 4—5 
svarus. Dažniausiai krautuvės, 
kurios pardavinėja prancūzų ga- < 
mybos sūrius, nelaiko danų ga-
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