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REQUIEM MIŠKO BROLIAMS
Algirdo Landsbergio partizaninės temos drama

Algirdas Landsbergis, PENKI 
STULPAI TURGAUS AIKŠTĖJE. 
Drama. Išleido Santara-Šviesa Al
gimanto Mackaus vardo knygų lei
dimo fondo lėšomis, 1966 m. Chica
goje. Viršelis Alg. Kurausko. Kny
ga 83 psl. 7% x 5*4 inč. formato, 
kaina $2.00, gaunama "Drauge".

Juos, nušautus, visada suguldy
davo turgaus aikštėje.

Ar nueis ji pažiūrėti?
Vaikai nežino... Jis, Vincukas, 

irgi...
Kiekvienų kartą, kai juos su

guldydavo turgaus aikštėje, ji at
eidavo, nuleidus ant kaktos ska
relę, ateidavo j veidus pažiūrėti. 
Ji nesityčiodavo iš negyvų, ir 
akys keršto ugnele neužsidegdavo. 
Jinai ieškojo visą laiką. Ieškojo 
Bernotų Antanp. Jei būtų jį su
radusi, daugiau nebūtų ėjusi j tur
gaus aikštę. Niekada.

Dabar, Vincuko paprašyta, ji 
turėjo eiti ieškoti vyro mėlynu 
švarku.

Kaip to, pakeleivingo?
Kurs gerti buvo užėjęs?
Ar mažai pasaulyje vienodų 

švarkų? ir rudų, ir juodų, ir mė
lynų?

Ar mažai vienodų spalvų pa
saulyje?

Jų buvo daug šį kartą. Kelios 
eilės. Ir mėlynąjį švarką ji iš kar
to pamatė. Ji nebežiūrėjo į kitus, 
kaip Visada. Ji nubėgo, pasilenkė 
prie mėlyno švarko ir pamatė 
pilkas akis, kurių niekas neuž- 
spaudė. Pilkos akys žiūrėjo į ją 
šaltu stikliniu blizgėjimu.

Juk tiek daug pasaulyje spalvų. 
Kodėl tiek mažai spalvų pa

saulyje?

I Metas ‘‘Ant ko laikosi pa
saulis”, Romanas-baladė, Vilnius. 
Vaga. 1965.

Po beveik dešimties metų dū
lėjimo rankraštyje, Algirdo 
Landsbergio drama “Penki stul
pai turgaus aikštėje*’ susilaukė 
spaustuvės dažo. Taip pasibaigė 
vienas kelionės į pasaulį tarps
nis, kurio pavadinimas dauge
liui žinomas, bet ne turinys.

Tiesa, laimėjusi 1957 m. Cle
velando dramos konkursą, A. 
Landsbergio pjesė buvo tuoj 
pat perkelta į sceną to miesto 
scenos mėgėjų pastangomis. Jų 
spektaklį matė ir Chicaga. Kaip 
prisimenam, buvo tąsyk kilusi 
ir kontroversija, jei taip galima 
pavadinti erzelį, kada užbaubia 
banda prokurorų ir užtrenkia 
vieną antrą prieštaraujantį bal- 
selytį. šiuo atveju — V. Mariū- 
no ir Aloyzo Barono.

Nežinau, galėjo, žinoma, būti 
ir kitų, grynai techniškų kliu
vinių, kaip, sakysim, aklo kon
kurso nuostatų vykdymo, bet, 
gal būt, šis “visuomenės” prie
šiškumas irgi prisidėjo prie to, 
kad neskubėta rankraščio at
spausdinti.

, Šiame numery:
F

• Lapa* užverčiamaf! ne poilsiui.
• Reguiem miško broliams.
• Kur praeitis ir dabartis saugo

ma ateičiai.
• Lituanistikos dirvonus pajudinus.
• Mirgos Pakalniškytės eilėraščiai.
• Pora primirštų sukakčių.
• Bruckbergerio “Jėzaus Kristaus 

istorija”.
• “69” meno galerija ir dailės stu

dija Chicagoje.
• Drama, atgaivinanti žmoniškumų.
• Prof. Eduardas Volteris.
• Sukaktuvinė rožių puokštė.
• Spygliai ir dygliai.

VYTAUTAS A. JONYNAS

Kiekvienu atveju, išverstu į 
anglų kalbą Landsbergio veika
lu susidomėjo čiabuviai. Jei 
“Penkis stulpus” galima būtų 
pavadinti (kaip siūlo straipsnio 
antraštė) “Reųuiem miško bro
liams”, tai šis Reųuiem, jau ku
ris laikas atliekamas svetimose 
salėse, kitataučių kiek ponų-ko- 
kie-jie-gražūs, kosmopolitinei 
publikai. Ją suvaidino amerikie
čiai New Yorke bei Chicagoj. 
Šių metų pabaigoje ją statė pus
tuštėj Toronto “Library Theat
re” salėj neokanadiečių-pabal- 
tiečių rinktinė.

Svetur gyvenantiems lieka 
vien stebėti nuo saugaus kran
to, kaip galinėjas su gamtos ele
mentais tas mažas lietuviškos 
dramaturgijos laiviūkštis, iš
plaukęs į tarptautinius vande
nis. Jei, iš viso, kova sekama. 
Tarp mūšį kalbant, argi gali 
dramaturgo laimėjimas suteik
ti tą tyrą, apvalų, metafizinį 
džiaugsmą, kaip kad švariai 
įtrenktas krepšin kamuolys 
Perthe ar Adelaidėj ?

Tik nedaugeliui “Library 
Theatre” salės vardas blogą me
nantis, Nejau pirmo lietuvio iš
eivio dramaturgo užmojis ap-

juost rutulį, visur randant sve
tingą prieglobstį, baigsis tuo, 
kad aplamdytas bangų ir ap
kartęs nuo vėjų sąmokslų, jis 
baigs savo odisėją “Lesedramų” 
užmaršties įlankoj?

Kaip 'bebūtumėm įsitikinę, 
kad ir knygos formoj Landsber
gio drama suteikia gilų estetinį 
pergyvenimą, būtų apmaudu, jei 
ją ištiktų tokia nepelnyta, skau
di dalia.

Ir ne todėl, kad jaustumėmės 
praradę gerą propagandinės ko
vos ginklą, karo žirgą. Kaip ži
nom, veikalas vaizduoja vieną 
partizaninės Golgotos staciją. 
Natūralu, jog mums norisi, kad 
pasaulis sužinotų apie šiurpius, 
neretai brolžudiškus pokario 
laikotarpio Lietuvoj įvykius. Tą 
šimtmečio gėdą, kada miško bro
lių kūnai buvo pametami tur
gaus aikštėje. Natūralu taip pat, 
kad išeivis skaitytojas lauktų 
iš savo rašytojo, jog atkirtyje 
tendencingiems anapus rašan
čiųjų vaizdavimams, veikalas 
apie tuos įvykius skambėtų 
marseljete, skelbiančia neapy
kantos pavergėjams priesaiką.

Bet šių stipresnių už mus 
jausmų ir kartėlio poveikyje ne
retai užmirštam, kad propagan
dinis menas vis vien liks puoš
mena, nežiūrint iš kokios dirb
tuvėlės bebūtų išėjęs. Daug ta
lentingų rašytojų yra bandę su
kurti paskutinio karo verpetų 
pjeses apie rezistentus. Ir su

klupo. Jau šiandien jos nuvilia 
skaitytoją savo kartotiniais per
sonažais, schematiškunlu, verks 
mingumu ir retoriška patetika. 
Ar nedidesnis pavojus prarasti 
proporcijų nuovoką išeiviui ra
šytojui, pasirinkusiam tematika 
savojo krašto pogrindžio didy
bę.

Meno kūrinio paskirtis nėra 
teisti, mokyti, moralizuoti, bet 
vaizduoti. Pristatyti reginį, ku
ris iššauktų kuo intensyvesnį 
estetinį išgyvenimą. Prabilda
mas į plačią skaitytojo pojūčių 
skalę, jo pasąmonės labirintus, 
keldamas nuostabą, išgąstį, 
džiaugsmą, liūdesį...

Kaip sakėm, “Penkių stulpų” 
premjeros lietuvių kalba proga 
buvo mesti autoriui priekaištai, 
kad jis neminįs veikale Lietu
vos vardo, kad kliniškų šaltu
mu klostąs kankinių už laisvę 
žaizdų tvarsčius, rodydamas 
juos veikiau kaip žmones, nei 
didvyrius. Ši reakcija supranta
ma. Ji privalėjo ištikti žiūrovą, 
atėjusį salėn su lūkesčiu “su
stiprėt dvasioj” (ar gerai išsi
verkti ir atsidūrusį akistaton 
su meno kuriniu, kuriame auto
rius neketina išnaudot., kanali- 
zuot laukiama linkme jo emo
cinės pakrovos. Priešingai, nuo 
pat pirmos scenos (kada Pasa
kotojas, tas perdilęs anglosak
sas profesorius, įteikia paeiliui 
veikėjams peilį) perspėja žiūro
vą, kad didvyriškumo cheminė 
sudėtis kažkur už milijono švie
sos metų nuo holivūdinės heroi
kos.

Pagaliau, ar reikalavimas, 
kad autorius uždegtų naujiems 
žygiams, stiprintų kovos dvasią 
ir tautinį budrumą, nėra obuo- 
lėliu, ne kažin kur nuriedėjusiu 
nuo marksistinės sovietinio rea
lizmo sampratos. Reikalauti jo 
iš jauno autoriaus, lygu vesti už 
rankutės muštaisiais keleliais.

A. Landsbergio laimėta todėl, 
kad jis išvengė utilitaristinio 
kipšo žabangų ir sprendė savo 
meninį uždavinį, ieškodamas vi
dinės tiesos, ne sceninio efektin
gumo. Kaip tai buvo sunku, 
kaip giliai įsigraužę mumyse po
linkio į tezinį teatrą rūdys, ga- 
Zima spręsti iš to, kad net ir da
bartinėj versijoj yra likę dis
kutuotinų dalykų, kaip kad pvz. 
berniuko įvedimas. Arba veika
lo pabaiga, kada, laikantis so
cialistinio realizmo kanonų,

Chicagos “Community Theatre" prieš kelerius metus statytų Lands
bergio "Penkii.i stulpų turgaus aikštėje” scena: Tony Cece — Antanas 
ir Barbara Dornbre — Gražina, Nuotr. Paul Hansen

EI Greco (ispanas, 1531-1614) šventoji šeima
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taip lengvai griebiamasi kovą 
įprasminančio “happy end”.

A. Landsbergis braukė šalin 
tą "deja vu” (kažkur matyta). 
Jei jo Reųuiem praskamba gir
dėtų muzikinių temų parafra
zės, tai jos yra amžinosios, so- 
foklinės (Antigonos) temos.

MOTINA. Mirtin, vaikeli, tu 
eini Mirtin. Mirtis viską užbai
gia.

GENE. Niekas niekad nesi
baigia.

Meistriškai pakartodamas 
motyvą, praskambėjusį pirmo 
veiksmo gale, trečiojo pask. 
veiksmo pabaigoj, autorius su
geba subtiliai pasakyti žiūro
vui veikalo pagrindinę mintį, 
kad visad kažkur rasis žmonių, 
kurie kovos prieš smurtą, kad 
visad rasis, kas tęsia jų žygį, 
nes bus pajėgūs mylėt.

■ “Penki stulpai” įmantriai or- 
kestruotas kūrinys. Užtat klau
sytis jo, vaidinamo mėgėjų, to
lygu laukti, kad pianistas atlik
tų Šopeną su kumštinėm pirš
tinėm. Tektų pažymėti šia pro
ga, jog toji aplinkybė, kad pje

sė užgaišo rankraštyje, gal būt, 
sayaip išėjo kūriniui į naudą. 
Jis perėjo per aerodinaminį “vė
jo tunelį”, kurį sudaro kiekvie
nas repeticinis darbas, pasita
rimai su režisierium, vaidmenų 
kūrėjais. Ne visos pataisos (ra
šančiajam teko skubotai per
skaityti ankstyvesnę veikalo 
versiją anglų kalba) sveikinti
nos. Taip, sakysim, Landsber
gis buvo suradęs tobulą sceninį 
efektą III veiksmo scenoj, kada 
tuoj po šūvių pasigirsdavo ar
monika. Žiūrovas jam pareng
tas, nes yra Jono replika: 
“Smuikas žiogams, klarnetas 
polkoms, bet armonika griebia 
už pačios širdies. Kai aš išgirs
tu armoniką, norom nenorom 
pradedu svajot”. Landsbergis 
dabar leidžia pasakotojui dekla
muoti tautosaką. Atseit, pakiša 
Šimonio iliustraciją.

Bet visumoj nesusidaro įspū
dis, kad bandomasis modelis 
būtų susilaukęs esminių struk
tūrinių pakeitimų. Nebent tai, 
kad giliau išryškintas Antano 
charakteris, akcentuojant jo 
saitus su praeitimi. Kaip skai
tant tada, taip ir dabar, šiam 
kupiname dramatinės įtampos 
veikale, didžiausią psichologinį 
efektą sukelia I veiksmas — 
dramos ekspozicija. Kietai su
kirčiuota, kino filmų scenarijų 
primenančia dinamiška scenų 
kaita, joje sukuriamas pilnas 
tikroviškumo dramos fonas ir 
keliais tvirtais pabraukimais 
užfiksuojami pagrindiniai cha
rakteriai.

Nekalbant apie paskiras nuo
stabias scenas, išlikusias atmin
ty, kaip kad Genės ir Antano 
arba Antano — Tardytojo susi
tikimo epizodus, nuo pat uždan
gos pakilimo skaitytojas jaučia 
Landsbergio pjesės pranašumą 
prieš kitus kūrinius, parašytus 
panašia tematika. Scenoj yra į 
gyvi žmonės. Ne oro pripūsti I 
operos solistai, ne pilą tiradas Į 
rezonieriai. Kiekvienas jų indi
vidualus. Valia skaitytojui iden
tifikuotis su savuoju. Rašančia
jam, sakysim, nuostabiausias

LAPAS UŽVERČIAMAS
NE POILSIUI

Kai koks nors didelis dar
bas baigiamas, paprastai links 
tama kvėptelėti, taip sakant, 
atsipūsti. Tokia nuotaika gali 
apimti ir mūsų ne vieną, už
verpiant paskutinį 1966 metų 
lapą. Kiekvienerius metus mes 
vis pergyvename, kaip tam 
tikrą mums skirto darbo eta
pą, kurį užbaigus, galima ir 
poilsiauti.

Ypač tokio poilsio užsitarna- 
vimas gali būti ramia sąžine 
sulygtas po 1966 meti) balan
so. Juk tai buvo ne vienu at
veju išskirtiniai metai mūsų 
čionykščiame kultūriniame ir 
visuomeniniame gyvenime. Pa
saulio lietuvių jaunimo kon
gresas, to paties jaunimo pa
saulinė stovykla ir dainų šven
tė juk tai buvo tokie mūsų kū
rybinės veiklos svarstyklių 
svarsčiai, kuriuos tik gerai or
ganizuota ir dar savo dvasioje 
neišblėsusi visuomenė tegali 
pakelti.

Tačiau kūrybiniame gyveni
mo sektoriuje kiekvienas poil
siavimas, kad ir po laimėjimo, 
yra stagnacija ir dar blogiau 
— žingsnis atgal. Net ir vienas 
po kito riedą metai pačioje 
kultūrinėje mūsų veiklos ir kū
rybos raidoje negali būti koks 
nors uždaras tam tikro saiko 
vienetas. Todėl nei mūsų gro
žinei literatūrai, nei mūsų me
nui ar mokslui bepasibaigią ir 
beprasidedą nauji metai nėra 
kokia nors riba, kokia nors 
kliūtis, prie kurios sustojus, 
reikėtų ilgai galvoti ir tik po 
to vėl ko nors griebtis. Po 
kiekvienerių metų šitaip poil
siaujant, galima laiko tėkmės 
niekada taip ir neprisivyti.

Stabtelėjimo minutė tegali 
būti tik tokio ilgumo, kiek rei
kia žvilgsniui atgal į praėju
sius metus, dar kartą pasi
džiaugiant laimėjimais ir ypač 
įsidėmint tuos kluptelėjimus, 
kurių ateityje reikėtų vengti.

Nenorėtume čia pakartoti
nai suminėti ir įvertinti visas 
1966 metais išleistas mūsų 

yra Jonas (neabejotina aliuzija 
į bendravardį apaštalą), kurio 
vaidmens augimas scenoj itin 
nuoseklus, dinamiškas.

Landsbergiui žinomas bodėji
masis užkankintu realistiniu 
laiko ir vietos kolorito piešimu. 
Ir čia jis labai nuosaikiai už-

Landsbergio knygos viršelis, pieštas 
Alg. Kurausko.

knygas, visus koncertus bei 
meno parodas. Metų bėgyje 
Kultūrinio Draugo puslapiuose 
tai buvo padaryta. Ir pasiliko 
bendras įspūdis, kad 1966 me
tai nebuvo mūsų kūrybinio pa
vargimo metai, kad jie vienu, 
antru šviesiu ir nauju bruožu 
pralenkė net ankstesniuosius.

Pats džiugiausias šio, Jau
nimo metais pavadinto, laiko
tarpio bruožas, mūsų manymu, 
buvo gyvesnis lietuviškojo jau
nimo subruzdimas, kiek tai lie
čia paties jaunimo angažavi
mąsi kūrybai ir jo dėmesį lie
tuviškojo kultūrinio gyvenimo 
apraiškoms, pradedant “Lo
kio” operos pastatymu Jauni
mo kongrese, literatūros vaka
rais stovyklose, jaunųjų stip
rėjimą ir naujų vardų pasiro
dymą plunksnos ir paletės 
draugystėje.

O kad mūsų visas kultūri
nis gyvenimas dar yra pakan
kamai gyvas ir kritiškai pats 
sau reiklus, rodo ir ryšium su 
Jaunimo kongresu Chicagoje 
ir Religiniu kongresu Wa- 
shingtone spaudoje užsimezgę 
pokalbiai. Puikiai žinome, kaip 
yra sunku, ynač kultūrinėje 
veikloje, pasiekti tobulumo. 
Todėl nenuostabu, kad spragų 
buvo rasta ir reikiamo balan
so pasigesta abiejų kongresų 
kultūrinio sektoriaus planavi
me ir susidariusios situacijos 
improvizaciniame sprendime. 
Dialoge tarp kultūrininkų ir 
visuomenininkų išryškėjo vie
nų labiau principinis žvilgsnis 
į problemą, o antrų labiau val
dininkiškas klausimo sprendi
mas. Šita patirtis gali būti la
bai naudinga panašiais atve
jais ateityje.

Tad 1966-tieji metai mūsų 
kultūriniuos užmojuos tenepa- 
silieka kaip visiškai tobulai at
liktas darbas, po kurio galėtu
me ramia sąžine poilsiauti, bet 
tik kaip vienas visos mūsų 
veiklos mostas, po kurio tuoj 
pat užsimojama naujam.

k. br.

brėžtas. “Penkių stulpų” veiks
mas vyksta kažkur “mediniuose 
šiaurės kaimuos". Tvirtintu- 
mėm, kad šis atsisakymas tiks
liai lokalizuoti (ir gal net ro- 
mantizuoti) — absoliučiai pasi
teisina. Partizanų bunkeris įgau
na milžinkapio dimensijas ne 
vien todėl, kad Landsbergis su
geba įtikinti skaitytoją dekora
cijų tikroviškumu, bet todėl, 
"kad sugeba sukurti nuotaiką, 
priartindamas užuomazgą prie 
pat kulminacinio taško ribos.

Sunku pasakyti, kiek įtakos 
yra turėjęs autoriui E. Heming- 
way’aus romanas “For Whom 
the Bell Tolis”, bet esama situ
acinio panašumo tarp abiejų 
knygų. Kaip vienur, taip kitur 
priešo užnugary veikiantieji par
tizanai yra “desperadoes”, mir
tininkai, slopstą nuo artėjančios 
mirties tvaiko.

Žengti į ją kiekvienas turi ras
ti savo taką. Savotiškai mirtis 
jiems yra išsilaisvinimu, kurio 
širdies gelmėje jie trokšta. Kaip

(Nukelta į 2 psl.)



KUR PRAEITIS IR DABARTIS
SAUGOMA ATEIČIAI

Pasaulio lietuvių archyvo 20 metų sukaktį minint

Iatorinės medžiagos rinkimas, 
sudaręs pagrindą Pasaulio lie
tuvių archyvui, prasidėjo Vokie
tijoje 1946 m. lapkričio 19 d. 
Pirmasis dalykas gautas tų pa
čių metų gruodžio 31 d. Taigi 
šie metai yra dvidešimtmečio 
sukakties metai nuo darbo pra
džios, o šiandien yra lygiai dvi
dešimt metų, kai buvo gautas 
pirmasis dalykas.

Prie Kultūros tar- 
VII. 29) buvo su- 
Istorinės medžia- 
komisija (J. M.

kad 
me-

ko-

Organizacinis vyksmas
Pačioje pradžioje manyta su

rinkti visų Vokietijoje veikian
čių lietuvių mokyklų apžvalgas 
ir išleisti knygą “Pirmieji moks
lo metai tremtyje — Vokietijo
je”. Vėliau, kai prasidėjo rody
tis reiškiniai, kad stovyklos ga
li pradėti irti, o su jomis ir vi
sas kultūrinis bei švietimo dar
bas, reikėjo pradėti rūpintis ir 
visos archyvinės medžiagos su
rinkimu ir apsauga. Tuo reika
lu susidomėjo ir Vliko Vykdo
moji taryba, 
nybos (1948. 
organizuota 
gos rinkimo
Laurinaitis, St. Rudys ir V. Liu- 
levičius — pirmininkas), nors 
jos vardu jau buvo dirbama nuo 
gegužės pradžios. Bet emigraci
ja jau tiek buvo išjudėjusi, 
suorganizuotoji komisija po 
tų jau buvo suardyta.

Emigravus paskutiniam 
misijos nariui, visą darbą dirbo 
tos komisijos vardu Lietuvybės 
išlaikymo tarnyba (atsiradusi 
vietoje buvusios Kultūros tar
nybos).

Vokietijoje surinktoji istorinė 
medžiaga buvo siunčiama į Šv. 
Kazimiero seserų vienuolyną 
(Chicagoje). Emigracijos metu 
mokinių pamesti dokumentai iš
kėlė reikalą čia susirinkusią me
džiagą sutvarkyti. Buvo už
megzti ryšiai su tuometiniu LIT 
valdytoju prel. M. Krupavičium. 
Su juo sutarta ne tik tvarkyti 
turimą medžiagą, bet rinkti ją 
ir toliau. Ir rinkti ne tik iš Vo
kietijos, bet ir viso pasaulio lie
tuvių. Ir taip greit tas reika
las vystėsi, kad 1951. 2. 1 Vin
centas Liulevičius jau buvo pa
skirtas Archyvo direktorium 
(Vykdomosios tarybos prot. 
156 nr.).

Chicagoje esamąją istorinę 
medžiagą pradėjus tvarkyti, in
stitucija pavadinta Lietuvių 
tremtinių archyvu, bet vėliau 
(1951. XI. 29), gavus statutą, 
buvo pavadinta Pasaulio lietu
vių archyvu, kuriuo tebesivadi- 
na iki šios dienos.

Patalpos
Kai Vokietijoje veikusi Istori

nės medžiagos rinkimo komisi
ja pradėjo gauti istorinės me
džiagos siuntinius, reikėjo su
rinktai medžiagai laikyti vietos,

REGUIEM MIŠKO BROLIAMS
(atkelta iš 1 psl.) 

kad jos rėkte šaukias Tardyto
jas. Partizaninės kovos siaubą 
Landsbergis atkuria, atskleisda
mas visu platumu demoralizaci
jos, nužmogėjimo padarinius 
abiejų pusių, ir neutraliosios 
(Genės tėvai) psichikoj. Anta
ną likimas pasmerkė priešintis, 
vadovauti būriui tam, kad kiti 
“neužgimtų baimės prakaite me
lų pataluose”. Jis yra pakanka
mai atviras sau, kad žinotų, jog 
jis, kaip individas, skulptorius, 
akmenėja, žūsta (ir drožiniai iš
eina, sako jis, iš jo rankų, lyg 
puspročiai vaikai). Jis ne visa
da žino, kokią pergalę atneš jo 
vedama kova, bet jis žino, kad 
pasitikti mirtį jis galės tik su 
švaria sąžine prieš save. Fizi
niai yra sunaikinAmi abu: ir An
tanas ir Tardytojas. Tik Anta
nas miršta Vadu, su paskuti
niais Jono žodžiais, skamban
čiais ausyse — “Antanai — ma
no drauge — aš turiu juos. 
Taip”. Tuo tarpu Tardytojas, 

medžiagą, reikėjo įš- 
sunkų klausimą: kur 

istorinę medžiagą, kad 
nors priglaustų ir nuo-

raštams rašyti reikėjo rašomo
sios mašinėlės ir t. t. Rebdorfe 
(prie Eichstaetto) veikusios lie
tuvių gimnazijos direktorius 
Stasys Rudys leido naudotis 
mokytojų kambariu, davė spin
telę pasidėti raštinės reikme
nims ir leido naudotis gimnazi
jos rašomąja mašinėle. Čia bu
vo IMR Komisijos būstinė.

Kai IMRK pradėjo rinkti is
torinę 
spręsti 
siųsti 
ją kas 
širdžiai saugotų. Daug buvo vie
tų pramatyta, bet apsistota 
prie Šv. Kazimiero seserų vie
nuolyno Chicagoje. Visiems bu
vo žinomi to vienuolyno atlik
tieji lietuvybei darbai, o Moti
nos M. Juozapos pilni nuošir
dumo laiškai davė drąsos Ko
misijai siųsti ten ryšulį po ry 
šulio istorinės medžiagos. Vie
nuolynas gautąją medžiagą dėjo 
savo archyvo kambaryje ant 
spintų, ryšulį ant ryšulio. Ir tos 
medžiagos prisirinko taip aukš
ta krūva, kad kartą, krisdamas 
pundas, vos neužmušė archyvo 
globėjos seselės M. Elenos.

Vienuolynas tuo metu dar la
bai neturėjo vietos. Naujų pa
statų gimnazijai dar nebuvo. 
Dar motiniškuose namuose tilpo 
ir gimnazija (vadinta Akade
mija), Kai buvo pradėtas tvar
kyti archyvas, tai vienoje kla
sėje, prieš salės duris, surasta 
vietos spintos pasistatyti. Pra
džiai vietos užteko, bet gausė
jant istorinės medžiagos kie
kiui, didėjo spintų skaičius. Tuo 
būdu patalpų klausimas vis sun
kėjo.

Kai buvo pastatyti gimnazijos 
rūmai, vienuolyno vadovybė ar
chyvui paskyrė prieš vienuolyną 
esančiame name erdvę salę 
(39x23 pėdų). Namas tikrai is- 

Kai Šv. Kazimiero seserų vienuolynas užleido buvusioje kapelianijoje vieną salę, pradžioje tebuvo pastaty-i 
tos šešios spintos. Iki išsikraustymo salė jau buvo pilna spintų. >

laikęs žmones gyvu moliu, grau- 
denęsis savigailoj, kad jo ne- 
pripažinę, pasmerkę tan bevar- 
din miestelin, kur “mainai ir 
arklių mėšlas sniege”, nusižudo 
desperacijoj. Nežiūrint stambo
ko intelektualizavimo, gėrio- 
blogio kovos problema Lands
bergio pateikiama suprantamais 
terminais.

Žvelgiant į gėrio-blogio kon
fliktą klasių kovos hipotezės 
šviesoje (o niekas, mūsų many
mu, jos neįstengė sunaikinti, tik 
pučia dūmelius aplinkui) tiek 
Antanas, Leonas, Albina, tiek 
Tardytojas yra intelektualinės 
atplaišos, liaudies valios, kuria 
simbolizuoja, gal būt, Genės tė
vai, gal Albina, uzurpatoriai. 
Bet Genė ir Jonas yra naujojo 
ateities žmogaus pirmtakai, ir 
jų tikroviškumas pabrėžia auto
riaus tikėjimą istorijos deter
minizmu, tik, gal būt, ne Pirmi
ninko ar Deputato linkima kryp
tim.

Sakėme, kad dramaturgo už-

Pasaulio lietuvių archyvo direktorius ir skyrių vedėjai. Iš kairės į dešinę: Vincentas Liulevičius — di
rektorius, Kazimieras Jasėnas — istorinės medžiagos inventorizatorius, Česlovas Griiicevičius — biblio
tekos vedėjas ir Stasys Staniškis — sekretorius. Nuotr. V. Noreikos

torinis, nes šis namas kadaise 
buvo kapelianija, čia marijonai 
gyveno pirmas dienas, atvykę 
iš Lietuvos, čia ir “Draugas” 
pirmus žingsnius Chicagoje pra
dėjo. Namas labai tinkamas ar
chyvui, nes stovi atokiai nuo 
kitų namų, todėl mažiau pavo
jaus ir gaisrų atvejais. Šiose 
patalpose PLA išbuvo arti de
šimties metų. Nei už anksčiau 
minėtas patalpas, nei už šias 
vienuolynas jokio užmokesčio 
nereikalavo. Tai buvo auka lie
tuvių tautos labui.

Prireikus PLA užimamų pa
talpų kitiems vienuolyno reika
lams, teko tačiau iš ten išsi
kraustyti. Nuo 1962. IV. 
kėjo 31 mėnesį nuomoti 
čias patalpas, mokant 
dolerių per mėnesį. Šiose 
pose įstaiga smarkiai paaugo, 
nes buvo gauti dideli kiekiai 
naujos medžiagos. Todėl. patal
pų ankštumas ir nuomos bran
gumas vertė ieškoti naujos vie
tos. Nuo 1964

1 rei- 
priva- 
šimtą 
patal-

m. spalio mėn.

i davinys nėra mokyti, vesti de- 
I batus ir duoti tikrus atsakymus 
iš instruktoriaus rankvedėlio. 
Jei pasiklydom pusiau teologi
nėse pynėse, tai tam, kad pasa- 
kytumėm, jog Landsbergio vei
kalas iššaukia visą reakcijų 
grandinę. Net ir užvertus kny
gą, jo žmonės nesiliauja augę, 
persekioję vaizduotės savo mįs
lingumu. Tokia yra Albina, ku
ri pasimato kaip Penelopė, ir 

I kaip anti-Živilė. Ir tai nėra prie- 
’ kaištas autoriui. Jam nėra rei
kalo konkuruoti su psichologais, 
sugebančiais išreikšti žmogaus 
tūrį ir talpą elegantiška mate
matine formule. Tokiu yra An- 

; tanas. Jonas ir Tardytojas — 
: pernelyg geriau išėjęs nuotrau
koj, negu kitas profesinis kole
ga Škėmos “Pabudimo” Pijus. 
Mažiau nusisekę yra, mūsų ma
nymu, epizodiniai Deputato ir 
Pirmininko charakteriai, kalbą 
rokoko stiliumi. Leistina turėti 
rezervų, ar įvedimas scenon šių 
politinio termostato reguliato
rių iš viso būtinas. Nemažiau 
ginčytinas būtų ir Pasakotojo 
kai kurių jupiterinių metamor

Archyvą priglaudė lietuvių jė- medžiaga liečia 22 kraštų lietu- 
zuitų vienuolynas.

Šiuo metu PLA rinkiniai tal
pinami Jaunimo centre ir vie
nuolyno nupirktame namelyje. 
Ateitis puiki, nes jėzuitai pa
skelbė naują statybą, kurios 
planuose yra pramatytos ir tin
kamos patalpos šiai įstaigai.

Sukauptas lobis ir jo tvarkymas

Gautoji medžiaga dedama į 
geležines spintas (36x18x72 in- 
čų dydžio) arba lentynų jungi
niuose. Pradėjus archyvo tvar
kymą, medžiagos buvo apie trys 
spintos. Pradėjus informuoti 
apie esamą įstaigą, istorinės 
medžiagos rinkosi daugiau. Per 
1951 ir 1952 metus jau medžia
gos priaugo tiek, kad nebetilpo 
į septynias spintas. Per 1953 
m. archyvas paaugo penkiomis 
spintomis. 1955 m. pasiekė 25 
skaičių. O dabar visas lobis tal
pinamas 57 spintose arba lenty-i 
nų junginiuose. Dalis medžią-1 
gos laikoma ' dėžėse. Esamoji t

fozių būtinumas. Suprantama, 
jis buvo reikalingas autoriui, 
kaip jungiklis. Bet galima spė
lioti, kad perkėlus “Penkis stul
pus” į mažąjį ekraną (vienu me
tu ėjo gandai, kad A. Landsber
gio drama būsianti rodoma te- 
tevizijoje) dalis šio “malum ne- 
cessarium” įtarpų savaime eli- 
minuotųsi.

Siužetinę medžiagą suteikė 
“Penkiems stulpams” autentiš
kas įvykis Lietuvoj, minimas 
Daumanto “Partizanuose už ge
ležinės uždangos”. Galėjo Lands
bergis pasitenkinti vien jo įpa- 
vėikslinimu scenoje. Vietoj to, 
autorius sukūrė Legendą apie 
Milžinkapį — stiprų, drumsčian
tį vaizduotę dramos veikalą, ku
ris praturtino mūsų dramatur
giją ir kuris išliks.

Gal be reikalo būkštavom, kad 
pasirodęs knygos formoj (su 
itin ekspresyviu, tarp kitko Alg. 
Kurausko viršeliu), jis prisirišo 
rūdyti prie "Lesedramų” kran
tinės. Kodėl tai negalėtų būti 
pasikrovimu naujai kelionei. Šį
kart į visas žemes, kur dar tiki
ma žmogui.

vių veiklą.
Medžiaga renkama ir saugo

ma be pasaulėžiūrinio skirtumo. 
Nepaisoma, kurios pasaulėžiū
ros asmens ar sambūrio veiklą 
turima medžiaga liudytų. Svar
bu tik, kad istorinė medžiaga 
liestų Lietuvą ar lietuvius. 
Kiekvienas dalykėlis yra pakvi
tuojamas, metrikuojamas j spe
cialiai tam reikalui atspausdin
tas knygas ir katalaguojamas. 
Tos medžiagos per devyniolika 
metų (dvidešimtųjų duomenys

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 VV. OSrd St., Chicago 29, III. 

Tel. PRospect <1.5084 
Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštad. 9-1

P. ŠILEIKIS, O.P.
Ortopedas, Protezistas

Aparatal-Protezal. Med. ban
dažai, Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) Ir t. t.

Val. 
vak. 
dieni 
susitarus.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINTU? 
2858 VVest 63rd Street 

kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 ..
Šeštadlenlas 10—1 vai. Trečia- 
uždaryta. Ligoniai priimami

Ofiso telefonas: PR 8-3228 
Ros. telef. VVA 5-5076

v.

Rez tel. 239 4688
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGO* 
GINEKOLOGINIU CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius pagal susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

Ofisas 3148 VVest OSrd Street 
Tel.. PRospect 8-1717 

Rezid.. 3241 VVest 66th Place 
Tel.: REpublic 7-78(18 

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos. Kasdien nuo 1 lkl 3; __ 
Padieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak nuo 7 lkl 8 vai

tre

OR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West OSrd Street 
Kampas 63-člos 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 

Ronte 25, Elgin, Illinois
Tel. ofiso HE 4-5848. rez. 388-2238

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9.
antr., penktad. 1-6, treč. ir šešt. tik 
Susitarus.
Tel. ofiso HE 4-5758; rez. UI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija 
2751 VVest 51 st Street 

Valandos: pirmad., antr., ketvirt. Ir
penktad. 2—9 vai. v.

Šeštad. 19 v. r. lkl 1 v. popiet. 
Ligonius priima pagal susitarimą
Ofs. 735-4477.- REZ. PR 8-6860

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA ER CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 

6448 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS 
Akušerija Ir motoru Ilgos 

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

dar nesuskaičiuoti) susidarė 
401,128 vienetai.

PLA renka archyvinę, biblio
tekinę ir muziejinę medžiagą. 
Pagal tai ir įstaiga turi tris 
skyrius. Archyvinį skyrių su
daro įstaigų bei organizacijų 
protokolai, bylos, dokumentai ir 
kt. Šis skyrius turi 294,197 la
pus. Bibliotekinis skyrius turi 
11,580 knygų bei brošiūrų ir 
85,919 žurnalų bei laikraščių. O 
muziejinis skyrius turi 9,432 
dalyku, kurių tarpe yra vėlia
vos, antspaudai, organizacijų 
ženklai ir kt.

Kad istorinės medžiagos tiek 
surinkta, reikia dėkoti siuntė
jams, kurie patikėjo savo bran
gų turtą šiai įstaigai. Rūpinosi

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

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

KpeclalybJ akušerija Ir moterų ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-oa ir Campbell Avė. kampas) 
VaJ: kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak 

Šešt. 12—8 v. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu — rez. PRaspect 8-8081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K Š A

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad.. ketvirt. Ir penkt 
nuo 12 Iki 3 v. ir nuo 5 Iki 8 v. v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 val.
Ofs. PR 6-6022 Rez PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendro praktika 
2815 W. 71st Street 

Ofiso vai.: kasdien nuo 6 lkl 9 v. v.: 
šešt. nuo 9 lkl 13 vai,; arba susi
tarus
Tel. ofiso PO 7-6OOO, rez GA 8.7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8844 VVest 63 r d Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir e 
Iki 8 vai. Trečiad. ir šešt uždaryta.

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS

8058 So. VVestern Avė. 
Chicago, 111. 60620

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
msitarlmą, Išskyrus trečiadienius už
daryta.
Ofiso Ir buto tel. OLympic 2-1381

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

Val.. 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
einu., antr., ketv. Ir penkt. nuo 
7—4 Ir 6—9 Ir pagal susitarimą

Tel. REllance 5-1811
OR. WALTER J. KIRSTU*
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis ifydytojUH) 
3925 VVest 59th Street

Val.: pirmad., antrad.. ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12—4 v. p. p., 6—8
vai. vak. Sefitad 12—4 va) . trečiad. 
uždaryta------------------- r------------•.____________ 
Tel. - ofiao ir buto OLympic 3-4159 

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero
-Casdien 1—8 vai. ir 6—8 vai. rak 

išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING 

7156 South Westorn Aveniai 
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p. p., šeštad. 
11 vai. ryto lkl 3 vai p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168 
Rez. tel. 238-2818

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street
Telefonas HEmlock 6-8545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso PR 8-7778 Rez. PR 6-4799

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv. 6 — 8 vai., 
antrad. Ir penktad. 1 — 4 

Priiminėja tik susitarus.
Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ilgoa 
2454 VVest 71»t Street 

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

šešt- 8 v jt. — 9 v. p. p.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Vidaus ligos 
10748 S. Michigan, Chicago 28, III.

Telef. ofiso: PUllman 5-6768 
Namu BEverly 8-3916

Priėmimo vai.: Kasdiaa 1—8 p. p. 
šoštų d. 1—S popiet. Treti, uždaryta 

medžiagos sutelkimu ir įvairiuo
se kraštuose buvę įgaliotiniai. 
Archyvo vadovybė juto ir lietu
viškos spaudos pagalbą. Tech
niškam darbui žymios pagalbos 
susilaukta iš lietuviškų talkų. 
Talkininkai atidirbo tūkstančius 
valandų. Tačiau daugiausia dar
bo tam turėjo paskirti skyrių 
vedėjai. Iš lietuviškai veiklai 
vadovaujančių asmenų daugiau
sia širdies ir realios pagalbos 
parodė inž. A. Novickis, prel. 
M. Krupavičius, J. Makauskis 
(būdami Vliko Vykd. tarybos 
tarnybų vadovai) ir dabartinis 
JAV LB CV pirmininkas Jonas 
Jasaitis.

įstaigai vadovauja Vincentas 
(Nukelta į 6 psl.)

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. ofiso PR 6-1800; Namu 825-7081
SPEC. VIDAUS LIGOS

5159 South Damen Avenue
Valandos: 1—9 vai. p. p. 

Išskyrus trečladienj

T®!. 423-2600
DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 S- Kedzie Avė.

VaJ.: pirmad., antrad., ketvirtad. tr 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. Ii 

šešt. 8 v. > Iki 3 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS IJGOS

2745 VVest 69th Street
Prieš šv. Kryžiaus ligoninę

VAL.: pirmai!., antr., ketv., penkt
nuo 9 lkl 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. » 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir 
kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. REpublic 1-2280

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrino akis ir pritaiko akiniu*, 

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė., YA 7-738)
VAL.: 1 v. p p. Iki 8 v. v. kasdltn, 
trečiadieniais uždaryta; šeštadieniais 
nuo 10 v. r. iki 1 vai. popiet

Ofisas uždarytus iki sausio 6 d.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PCSLfiS IR PROSTATOJ 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VVest 71st St

Vai. antrad. nuo 2—5 popiety 
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, IU

Kabineto tel. 687-2020 
Nainy tol. 839-1071 

_____ Vizitai pagal susitarimą.

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

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

Valandos pirm, ir ketv. nuo 12 iki 
2 v. p. p. ir nuo 7 lkl 8 v. v.; antr. 
ir penkt. nuo 12 iki 2 v. p. p. ū 
vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas. 2750 West 71 Street 

Telefonas 025 - 8286
Valandos: 2—8 v. v., penkt. 10—II 
v. r., 2—8 vai. vak. šešt. 1—4 v. ▼. 
Sekmad. ir trečiad. — uždaryta.

Rez. tel. WA 5-3090

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

Ofiso vai.. Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. tr nuo 6 lkl 8 
v. v. šeštad. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.
Of. tel. He 4-9123. Namė GI 8-6108

DR. V. TUMASONIS 
CHIRURGAS 
2454 VVest 71at Street 

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

Treč. ir šeštad. uždaryta.
Telefonas — GRovehill 6-2828
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street 

Valandos: 1 lkl 4 Ir 6 lkl 8 v. vak 
šeštadieniais 1 iki 4 vai. 

Pirmad., antrad. Ir trečiad. uždaryta
Tel. PRospect 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 S. Albany Avė. 

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 4-81M

DR. F. U. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai. 2 lkl 4 v. p. p. tr 7 iki Į v. V. 
Treč. ir šeštad. pagal susitarimą.

Ofiso tel. 767-2141. Namu 636-4850
DR. PETRAS ZLIOBA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6449 So. Pulaski Road 

Vai.: pirm, antrad., penktad. 1—4 
jr r,—g y. v.;l ketvirtad. 6—8 v. v,j 
Šeštad. 10—2 v.
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tuanistikos Instituto Metraštis I 
Lithnanian Studies vol. 1. Yearbook 
of the Institute of Lithuanian Studies 
Metraščio komisija: pir. Jonas Balys, 

j* nariai: Jonas Aistis, Stasys Barzdu- 
kas. Kostas R. Jurgėla ir Aleksan
dras Plateris. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė Chicagoje. Chicaga 1966 
227 psl. in 8". Tiražas 600 egz.. kai
na $3.00. Leidinys gaunamas "Drau
ge"-

Po kelerių metų Lituanistikos 
institutas išėjo jau plačiau j vie
šumą su savo darbų pirmuoju 
tomu, kuriame yra septynetas 
atskirų straipsnių, o priedu dar 
būrys biografijų, 2 recenzijos, 
bibliografija ir LI statutas (ang
liškai). Aplamai, šis pirmasis lei
dinys vertas didesnės domės, nes 
tokie leidiniai pas mus dar nė- 

„ ra dažni.

Nauja apie kun. Antaną Strazdą

Dr. V. Maciūnas savu laiku 
rūpestingai tyrinėjo XIX a. pir
mosios pusės lietuvių literatūrų 
ir buvo plačiau susidomėjęs kun. 
Antanu Strazdu, labai įdomiu 
ir beveik legendmiu žmogumi. 
Jis karo metu apie šį žmogų už
sispyrusiai ieškojo medžiagos 
Vilniaus archyvuose. Ir jos, pa
lyginti, gausiai surado, nusira
šė ir dalį tų nuorašų išsivežė. 
Deja, Vakaruose jis vis atidėlio
jo skelbti, tikėdamasis sunaudo
ti didesniam darbui. Ir taip 
atidėliojant, jam atsitiko pa
gal seną patarlę — ilgą iešmą 
bedrožiant, šuo nunešė kepsnį. 
Laiku nepaskelbus išsivežtųjų 
nuorašų, juos pradėjo ‘rasti’ jo 
asmeniniame archyve kiti ir 
skelbti nieko nelaukdami, kaip 
dažnai daro ir su kitų, į Vaka
rus pasitraukusiųjų, rankrašti
niais darbais bei kita medžiaga. 
Taip pavėlavęs daug ką laiku, 
t.y. pirmasis paskelbti naują me
džiagą apie kun. A. Strazdą, vis 
dėlto pagaliau prisibaudė ją 
šiek tiek apdorojęs, paskelbti 
1963-64 “Aiduosą’įt^iam straips
nyje, skaitytame LI 1964 suva
žiavime, jis papildo viena kita 
pastaba aną “Aiduose” darbą, 
paryškindamas ir kun. A. Straz
do legendinę asmenybę, nors 
straipsnis vis tik daugiau lieka 
įdomus pačiu ieškojimo keliu ir 
pastabomis mūsų literatūros ar
chyvams. Bibliografams čia vie
na kita dar įdomi žinia, kad II 
pas. karo metu buvo planuota 
leisti ir Bibliotheca Lithuana, 

• kuriam straipsnius buvo para
šę eilė asmenų. Iš tų asmenų 
menu: a.a. prof. Vcl. Biržišką, 
kurio rankraštį teko šifruoti ir 
diktuoti, mašinėle S. V. perra
šant, J. Rimantą (šis buvo lei
dinio redaktorius), a.a. Vytau
tą Steponaitį (pukininkas, karo 
metu dirbęs Valstybinėje centra- 
linėje bibliotekoje), dr. Vincą 
Maciūną (tuo metu Vilniaus 
univ. bibliotekos direktorių). 
Aplamai, V. Maciūno “Naujoji 
dokumentinė medžiaga apie An
taną Strazdą” (3-18 psl.) šios 
rūšies tyrinėjimams nemažas in
dėlis.

I Krikštai ir jų neatsakyti 
klausimai

Prusoje ir Žemaičių pajūryje, 
ką visa senu įpročiu dar ir Ma
žąja Lietuva vadiname, yra įdo
mūs mediniai antkapiniai pa
minklai, kuriuos lietuviai vadi
na krikštais. Pats vardas taiko
mas mažam kryželiui, kurį sta
to nelaimės vietoje (Žemaičiai), 
taip pat ir stambesniam, bet že
mam kryželiui, kuris turi dar ir 
skląstas, ir vad. lentinėms ste
lėms, — įvairiai pjaustytoms 
antkapinėms lentoms. Šie krikš
tai jau XIX a. pradžioje yra pa
traukę domę ne vieno vokiečių 

•tyrinėtojo, vėliau jais susidomė
ta ir pačių lietuvių, o tremtyje 
apie juos naujai rašyta ir su
siginčyta dėl jų kilmės. Krikš
tams savo pirmąją duoklę atne
ša ir dr. Jurgis Gimbutas, skai- 
tančiajai lietuvių visuomenei 
daugiau žinomas namotyros 
klausimais ir jų labai rimtais 
tyrinėjimais. Dabar jis paėmė 
nagan krikštus (tai didesnio 
darbo santraukinė apžvalga,

skaityta 1964 LI suvažiavime, 
bet tai nepažymėta išnašoje), 
kur apžvelgia iki šiol spausdin
tą literatūrą, atitaiso ne vieną 
klaidą ir bando lentinius krikš
tus naujai klasifikuoti, duoda 
4 psl. jų iliustracijų, deja, la
bai neryškiai atspaustų. Visas 
straipsnis "Mažosios Lietuvos 
krikštų formos” (19-47 psl.) tik
rai įdomus, kur pasisakęs dėl 
pagoniškosios, suomiškosios bei 
germaniškosios krikštų kilmės, 
neranda jų patikimomis ir lai
ko reikalingus platesnių tyrinė
jimų. Autorius visai teisus. Ir 
1951 m. krikštus, pirmą kartą 
siedamas su germanais, su vo
kiečių pakravėmis, žinojau, kad 
Relių labai naują prielaidą, ku
riai dar eilės klausimų nebu
vau išsiaiškinęs ir visos eilės 
krikštų nuotraukų, piešinių ne
buvau matęs, o dėl pokario są
lygų ir man žinomos literatūros 
negalėjau pasiekti ir perskaity-
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ti. Bet ir iš anos nepilnos mo
zaikos galėjau jį laikyti nelie
tuviškos kilmės bei prileisti pa- 
kravių vaikaičiu. Ir šiandien la
bai mielai norėčiau krikštą at
rasti savu, perdėm lietuvišku, 
deja, nauja medžiaga ir vėl pri
mygtinai veda į vokiečių pro
testantų kapines bei pakraves, 
antkapinius stulpelius ar antka
pinius mietus (Totenpfahl, Grab 
pfahl, Ahnenphahl), kuriem dar 
ir padoraus lietuviško atitik
mens nesurandu.

Laikyti jų savais pirmine kil
me (atbaigiamasis pavidalas ga
li būti ir savas) negaliu dėl 
vienos pagrindinės priežasties, 
būtent, kad jų nėra katalikiš
kose kapinėse, bet težinomi pro
testantiškose, kur veikė vokie
čių evangelikų ar reformuotųjų

I tiesioginiai nuostatai. Ir jei to
je pat tautoje, bet skirtingų ti
kėjimų, sutinki skirtingas reli
gines apraiškas, labai aišku, kad 
viena iš jų tikrai yra atneštinė, 
ne iš savos tautos kilusi, o kar
tais gali būti ir abi svetimos. 
Šio religinės tautotyros dėsnio 
negalime nuniekti ir mes, tyri
nėdami katalikiškosios bei pro
testantiškosios Lietuvos religi
nes apraiškas, šiuo kartu krikš- 

: tus. Antra, tenka atsiminti, kad 
katalikybė yra pakantesnė tau
tinei krikščionybei, kaip racio
nalistinis protestantizmas. Tą 
pastebėjo vokiečių tautotyrinin- 
kai bei tautosakininkai, o iš mū
siškių paskutiniu laiku itin pa
brėžė dr. J. Balys (Lietuvių liau
dies pasaulėjauta 107 psl. 1966).

Antra, M. Lietuvos visas gy
venimas buvo dar gausių įstaty
mų, potvarkių ir kitokių groma- 
tų tvarkomas, kad be atskiros 
gromatos nebeliko nei tvoros, 
nei ąžuolaičiai, net ir pagaliau 
žvirblių bei varnų laisvė tokių 
raštų susilaukė (žr. Prūsijos 
valdžios gromatos, pagraudeni
mai ir apsakymai lietuviams 
valstiečiams 1960). Todėl many
ti, kad kapinės nebūtų paliestos 
kokių rašytinių nuostatų bei įsa
kymų, atrodo, tiesiog nebetikė- 
tina. Ir tikrai. Iš kitų Vokieti
jos vietų turime įdomių užuo
minų, kurios praskleidžia ir 
krikštų reikalus, nors iki įsak
maus vad. Rytprūsių srities ka
pinių nuostatų dar nesu prisika
sęs, nesu aiškaus šaltinio sura
dęs. Štai Pamario srities antka
piniams paminklams suprasti 
būdingas Stralsundo miesto ta
rybos 1628 I 25 nutarimas, kad 
dėl karo sąlygų reikią nuo kapų 
lentos saviškiams (seine Bret- 
ter) nusiimti (žr. Fr. Adler, 
Grabmaeler auf westpommer- 
schen Kirchhoefen, Beitraege 
zur Volkskunde Pommerns 1939 
40 p.). Iš šio dokumento teksto 
neaišku kaip tie lentiniai antka
piniai paminklai atrodė, gal būt 
tai nebuvo visai panašūs mūsų 
krikštams, gal tai lentiniai že
mi kryžiukai ir t.t. Toliau vie
name 1721 vad. patente drau
džiama statyti mediniai antka
piniai stulpeliai (hoelzerne 
Pfaehle) ir kryžiai, nes jiems 
sunaikinamą padaryti daug 
ąžuolaičių (t.p. 42 p.).

Aplp-'-'.ai, mūsų krikštų tyri
nėtojų šis Adlerio darbas netu
rėtų likti nepastebėtas, kaip ir
M. Meriano įvairūs miestų at
lasai, kur yra kapinių su kry
žiais, lentomis. Taip pat krikštų 
pagoniškajai prielaidai nepra- 
leistinas nė prie Adlerio straips
nio III lentelės Sargardo (Rue- 

Vinco Svirskio kryžius lietuviškame gamtovaizdyje.

geno salos) “Totenpfahl” pa
veiksliukas, o šios didžiausios 
atramos krikštų ir mūsų katali
kiškųjų kryžių pagoniškajai te
zei dar niekas nėra užtikęs ir 
sunaudojęs, kaip ir eilės jiems 
panašių iš kitų Vokietijos apy
linkių, Niekas iki šiol dar iš mū
siškių nėra pastebėjęs, kad Ba- 
deno-Frankų krašte yra labai 
panašių krikštams antkapinių 
lentų, pvz. M. Walter, Die Volks- 
kunst im badischen Frankenlan- 
de, 1927 51 pusi, yra 3 piešiniai 
iš Dalau ir Lohrbacho. Negali
ma praleisti negirdomis ir šios 
knygos vienas sakinys, kur pa
žymima, kad reformuotų evan
gelikų kapinėse buvo draudžia
mi kryžiai (Lange war auf dem 
Friedhoefen der reformierten 
Gemeinden die Verwendung der 
Kreuzform als Grabmal ver- 
poent, t.p. 84 p.).

Todėl ir buvo statomos len
tos, įvairiai pjaustytos ir baltai 
dažytos. Taip iš XIX a. Lohr
bacho stelė yra ant lentinės ko
jelės prikalta ir primenanti var
pą, o iš Dalau — tulpę. Taip pat 
tenka pažymėti, kad dr. J. Gim
buto duotų lietuviškųjų krikštų. 
tarpe 9:9 nemoku išskirti nuo 
vokiškųjų. Todėl man atrodo, 
kad krikštų kilmės reikia pra
dėti ieškoti vokiečių protestan
tų kapinėse ir surasti (XVI a, 
pradedant) pirmuosius evange
likų draudimus statyti kapuose 
kryžius. Ir tuo metu evangeli
kai visaip stengėsi skirtis nuo 
katalikų, nuo tų visokių taria
mų pagonybių, stabmeldybių bei 
popiežysčių, tada galėjo pradėti 
drausti ir kryžius kapinėse, nes 
dažnai protestantai paties kry
žiaus ženklą skirtingai norėjo 
suprasti ir skirtingai pabrėžda
vo liturgijoje: jiems kryžius 
daugiau darėsi mirties prasme- 
niu, bet nebereiškė tiek prisikė
limo prasmens, kiek katalikams. 
Todėl protestantai ryškiai pa
brėžia D. Penktadienį — Kris
taus kančios ir mirties dieną, o 
katalikai — iškelia Prisikėlimą, 
tuo pabrėždami, kad pati Kris
taus mirtis būtų netekusi pras
mės, jei būtų tik miręs ir nepri- 
sikėlęs.

Taip pabrėžiant kryžių mir
ties, kančios prasnieniu, teko jį 
nuimti iš kapinių ir antkapiu 
ieškoti ko nors kita. Reikia nuo
širdžiai sveikinti dr. J. Gimbu
tą, kuris ne tiek į kilmės ieško
jimą leidosi, kiek norėjo apžvelg
ti jų formą ir formoje pradėti 
ieškoti lietuviškumo. Labai daž
nai įvaizdis esti svetimas pir
mine kilme, bet jo išbaigimas 
savas. Ir šiame bruože mes save, 
savo polinkius bei pasaulėjautą 
nemažiau suvokiame bei atran
dame kaip ir savos kilmės ap
raiškoje.

Šekspyro vertimai lietuvių 
kalba

Dr. Alfonsas Sešplaukis šiame 
leidinyje dar kartą sustoja prie 
Šekspyro vertimų. “Šekspyras 
Lietuvoje” (48-67 psl.) yra ne
bloga (ir reikalinga) jo dramų 
ir poezijos vertimų apžvalga, bet 
aplamai straipsnis daugiau įdo
mus bibliografams kaip literatū
ros tyrinėtojams, kuriems būtų 
reikalingesnis pačių vertimų ly
ginimas, verčiamojo teksto per
teikimas bei su juo iškilę sun
kumai. Autorius įvade trumpai 
apžvelgia ankstyvesnius Šekspy
ro vokiečių, lenkų ir rusų verti
mus, iš kurių būtų galėję šiuo 
autoriumi susidomėti ir lietuviai, 
nors visai neaišku kodėl nesu
minėjo latvių, kurie buvo mūsų 
kaimynai ir su latviškąja XIX 
a. knyga lietuvis susidurdavo. 
Taip pat kažin ar šis sakinys 
‘Tad ir lietuviai bus anksti su 
Šekspyru susipažinę per rusų 
vertimus, ypač po paskutiniojo 
padalijimo (1795) Lietuvai pa
tekus rusų valdžion’ (48 psl.) 
atitinka istorinę tiesą. Spręsti, 
kad lietuviai būtų spėję Šekspy
rą pažinti iš rusiškųjų 1752 ver
timų dar prieš 1795 okupaciją, 
būtų gerokai neatsargu, nors ši 
prielaida atremta į Fr. Thimm 
1864 darbą. Jei žinia paremta 
tikrais duomenimis, reikėjo juos 
duoti. Jei ta žinia prielaidinė, 
sakinys neturi jokios vertės. 
Kiek teko man matyti Lietuvos 
dvarų bibliotekas, tai reikia pa
žymėti, kad ten gausu lotynų, 
prancūzų, vokiečių bei lenkų kal

bomis knygų, bet nuostabiai ma
ža dar ir XIX a. gale rusų k. 
autorių, jau nekalbant apie se
nesnius. Būtų galima prileisti, 
kad lietuviai su rusiškais Šeks
pyro vertimais susipažino gana 
vėlai, tik iš rusiškųjų mokyklų. 
O tada jau reikia surasti, nuo 
kada Šekspyras pateko į Rusi
jos vidurines mokyklas. Tiesa 
nuo 1865 Vilniuje buvo viešoji 
biblioteka, kuri turėjusi ir Šeks
pyro knygų, taip pat nuo 1869 
ir Kaune buvo tokia pat biblio
teka taip pat laikiusi Šekspyro 
raštų. Deja, autorius neturi ži
nių kada į šias bibliotekas pa
teko tie Šekspyro raštai. Žinant 
Rusijos bibliotekų politiką, t.y. 
knygų atrinkimą, galime prileis
ti, kad šiose abiejose biblioteko
se Šekspyro raštai tegalėjo tik 
XIX a. gale ar net XX a. pra
džioje vietos rasti. Todėl su 
Šekspyru per rusų malonę bib
liotekose lietuvis tegalėjo vėlo
kai susipažinti, bet kitas reika
las buvo privačios dvarų, kuni
gų ir kitos bibliotekos.

BALIUS

Juodame urve žėrintis liustras
Perpiauna tamsą ir apšviečia 
Marmuro stalą su paauksuotu veidrodžiu 
Ir tarną su tarnaite, tarnaujančius svečiams.

Tragiškai baltus egiptiečių veidus
Puošia egzotiškos medinės šukuosenos,
O dantys jų šviečia ir papuošalai blizga 
Kiekvienam gracingų pirštų ir kruvinų nagų 

judesy.

Išdidžių dievaičių raudonos lūpos,
Į mirtiną stingti sustingusios.
Pasveikina plačiai besišypsančias mumijas 
Ir vėl sušąla į amžinai dramatišką pozą.

Vidury stovi triveidė šeimininkė.
Ji atkreipia veidrodinius žvilgsnius į save.
Ir jrėmuoti šypsniai už stiklo
Seka televizijas ir laikraščius, 
Dabarties šešėliais po salę bevaikštančius.

BUDISTŲ GLOBĖJO STATULĖLĖ

Sužaibavo kieto akmens uolose.
Ir tu, gyslota raumeninga koja užmynęs savo 

priešą.
Pergalės klyksmu suklikai.
Iškėlęs smaigtį, žvelgei į žemę,
Ir tavo trys akys, sprogstančios iš džiaugsmo, 
Žibėjo tarp surauktų antakių.
Baisiai išsišiepęs, tu rodei baltus savo dantis,
O galingas tavo kūnas virpėjo iš laimės.
Vėjas draskė auksiniu kaspinu pervertus tavo 

plaukus.
Vėl tamsoj sužaibavo — ir tu laimėjai.

tuvoje vertėjas galėjo tuojau 
galvoti, pasirinkdamas versti 
kai kuriuos Šekspyro kūrinius, 
ir tuojau paaiškinti, kad oku- 
pantinis cenzorius šio pasirinki
mo apgaulės nesupratęs; lygina 
šį atsitikimą prie Ad. Mickevi
čiaus cenzoriaus nesusigaudymo. 
Pastanga įdomi ir daugiau ne 
naivi pasiaiškinti, kad tik šis 
autorius tesuprato vertėjo pa
slėptas mintis. Toks elgesys kve
pia pasišovimu talkininkauti so
vietiniam, tariamai durneliui, 
cenzoriui, kad šis kitu kartu 
geriau cenzūruotų, bei okupanti- 
nei santvarkai priminti, kad rei
kia susidomėti dar atskirais ver
tėjais, kurie galį ir imti pagal
voti ne pagal partiją. Pastanga 
įdomi ir tikrai verta gal net Le
nino premijos! Deja, dr. A. šeš- 
plaukį tenka jau dabar paguos
ti, kad jo spėliojimai ir nurody
mai liks neįvertinti, nes Lietu
voje tegalima versti tik tokie 
tekstai, kurie jau išsiversti į ru
sų kalbą. O kas ruso cenzoriaus 
išbraukta rusiškam vertimui,
jokios kitos tautinės kalbos ver
tėjas išbrauktųjų originalo vie
tų nebesugrąžina. Tokia tvarka

Baigiant negalima nepaminė
ti kai kurių autoriaus norų bei 
įgeidžių atskleisti ką dabar Lie-

Vincas Svirskis Jėzaus Krikštas

M, Ambrazaitienė “Tu nieko negirdi”

Ar tai tu. budistų globėjo figūrėle, taip surikai? 
Ar tu, japoniškas medi, dažytas rausvai, ten 

stovėjai ?
Ar tai tavo paauksuotos stiklinės akys 
Sustingusiu žvilgsniu žvelgė į mane?
Ar šitokiu gyvulišku atidumu globojai tu Savo 

žmones ?

bus visai aiški, jei dr. A. šeš- 
plaukis nors kiek paseks pla
čiau įvairius vertimus į rusų kal
bą, o vėliau perverstus į lietu
vių, pasidomės Lietuvos spaudo
je vertimų recenzijomis. Tada 
jam savaime prašvis visos akys 
kaip ir iš kokių vertimų lietu
viai svetimuosius verčiasi. Tuo
met gal jis parašys ir apie vie
ną pas mus triukšmo jau čia 
(JAV) sukėlusį Čukovskio “Dak 
tarą Aiskaudą”, kuris pasirodė 
esąs perdirbtas iš H. J. Lofting 
Dr. Dolitlio ir jo gyvulių. Jei 
kas pasuktų tyrinėti tokius per
dirbinėjimus bei vertimų cen
zūras, tai literatūros mokslui 
būtų daugiau naudos ne iš vi
sokių spėliojimų, nežiūrint ko
kiu gražiu žodžiu juos apvilksi- 
me: okultizmas, chiromantija ar 
kokia nors megalomantija...

Tarp velnio įsipynus

Velnio sakmės ne vieną pa
traukia. Plačiai jas tyrinėjo dr. 
J. Balys dar Lietuvoje ir kele
to motyvų sudarė europinius že
mėlapius bei padarė jų kilmės 
ir kelionės išvadas, šiam leidi
nyje apie tą mūsų kipšą rašo 
anglas Raphael Sealcy, dėstąs 
Buffalo, N.Y. ir išmokęs lietu
viškai. “Velnias lietuvių tauto
sakoje” (68-84 psl.), taip pat 
buvęs dar 1961 m. skaitytas Chi
cagoje. Darbe autorius bando 
peržvelgti velniškąsias sakmes 
tik iš trijų dr. J. Balio paruoš
tų darbų (Lietuvių liaudies sak
mės I 1940, Istoriniai padavi
mai 1949 ir Lietuviij mitologiš
kos sakmės 1956), bet nepasi
naudojo nei dr. J. Basanavičiaus 
spausdintais rinkiniais, nei to 
paties dr. Balio tyrinėjimais, 
ypač “Griaustinis ir velnias Bal
toskandijos kraštų tautosakoje” 
1939 (arba Tautosakos Darbai 
VI t.), nei “Lithuanian Legends 
of the Devil in chains” (t.p. III 
t. 1937), nei “Gero ir pikto pra
do kova liaudies tradicijose” 
(Vairas 11-12 1937; šio galėjo 
lengvai ir nesurasti, nors JAV 
yra Marianapolyje), nei “Dva
siomis ir žmonėmis’’ (Lietuvių 
tautosakos lobynas I 1951), nei 
labai svarbiu Lietuvių pasako
jamosios tautosakos motyvų 
katalogu: Motif-Index of Lithu
anian Narrative Folk-Lore 1936 
(Tautosakos Darbai II), jau ne
kalbant apie kai kuriuos senuo
sius pasakų ir sakmių rinkinius. 
Jei autorius būtų po šiuos pasi
dairęs, tai iš miško atvesti kip
šas ar kvailiukas mūsų velnias 
bei piktasis šėtonas būtų geriau 
pasisekę.

(Nukelta į 4 psl.)



DIRVONUS PAJUDINUS Prof. dr. J. Otrębskio sukaktis

(Atkelta iš 3 psl.)
Dabar autorius išskyrė tris 

velnių rūšis: blogadarys, kvai
liukas ir žudikas. Prie šių trum
pai ir sustoja, pateikia po vie
ną kitą sakmę. Pastebi, kad 
krikščionybė giliai paveikusi 
lietuvių tautosaką (69 psl.), 
nors toks generalizuotas teigi
mas yra gerokai perdėtas. Tu
rime sakmių, pasakų stipriai pa
veiktų, bet yra jų ir be krikš
čioniškųjų įsravų. Autorius 
kiek plačiau sustoja prie antro 
tipo, kurį jis vadina šamaniš- 
kuoju, būtent žynio tipu ir jį 
sieja su suomių įsrava. Suran
da ir tokių, kuris nesąs nei 
krikščioniškas (blogadarys), nei 
žyniškas, arba šamaniškas. Yra 
tikrai tokių kipšų, atrodo, gana 
savų. Bet man visai nesupran
tama, kad šiame straipsnyje rei
kėjo klajoti apie laumes (74 ir 
kt; psl.), dvaseles? Pagaliau 
baigdamas kiek trumpai palie
čia ir piktuosius žudikus, ku
riuos mes dažnai vadindavome 
vaidu lįais. Čia juos sieja ir su 
graikais, ieško sajos su buvu
sia žemės dievybe. Aplamai, ap
žvalgėlė įdomi, bet mūsų velnias 
(velipas, kuris etimologiškai ne
atskiriamas nuo vėlės ir toliau 
nuo žuvimo karo lauke), kaip ir 
jo- artimas giminaitis kipšas 
(:.. kibti) bei visa jų skirtinga 
govėda iš straipsnio giliau ne
paaiškėjo, nes reikia dar atski
rai ištirti ne vienas motyvas, ne 
vienas jo atskiras bruožas, o tik 
tada dairytis išvadų.

Baltų garsių klausimas

Šalia anglo R. Sealey, išmo
kusio lietuvių k., šiame leidiny-

je dalyvauja ir amerikietis kal
bininkas dr. William R. Schmals 
tieg, studijavęs ir studijas bai
gęs pas prof. dr. A. Salį. Lietu- 

>vių kalbą šis amerikietis tikrai 
Į gerai išmoko, kad vienas Phila- 
delphijos lietuvis dar studentą 
W. R. Schmalstiegą paklausė, 
kuriais metais ir iš kurios trem- 
tinių stovyklos jis atvažiavęs. 
Šis jaunas kalbininkas, kurio la
bai rimtus baltų kalbotyros 
straipsnius spausdina tarptauti
nio garso kalbotyros žurnalai, 
svarsto trumpame “The Vocalic 
Distinctive Features of Primiti- 
ve East Baltic” (85-88 psl.) la
bai sunkų balsių fonemų klau
simą. Atskirai fonetikos nestu
dijavusiems, šis kalbininko dar
bas bus sunkiai įkandamas, bet 
baltistams naudingas nauju 
klausimo sprendimu.

Žymiam kalbininkui ir baltis
tui prof. dr. J. Otrębskiui jau 
75 m. Tai vienas, tikrai iškilus 
lenkų kalbininkas, kuris lietu
vius, dar lenkų okupuotame Vil
niuje, užtarinėjęs, gelbėjęs. Vė
liau jau lietuviškojo Vilniaus 
univ prof., bet 1945 m. išvykęs 
į Poznanę. Ir nors šiandien lie
tuvis ne visais jo etimologiniais 
ar kalbiniais tyrinėjimais bus 
patenkintas, tačiau su daugeliu 
aiškinimų turės ir sutikti. Jo 
trumpą biografiją duoda Leo
nardas Dambriūnas (Žymaus 
kalbininko sukaktis, 94-96 psl.), 
o raštų bibliografiją paruošė 
prof. Otrębskio žmona Elena Sa- 
maniūtė, taip pat kalbininkė. Jo 
raštų bibliografijoje 108 darbai, 
kurių ne vienas ir eiliniam litu
anistui verti paskaityti.

tyrinėjimais nė kun. Jonas Ma- 
tusas (Pranas Pauliukonis), ne
besulauksime nieko lietuvių se
najai literatūrai smulkia ir su
grūsta rašysena parašytų dar
bų iš prof. Mykolo Biržiškos (J. 
Aistis), neskaičiuos nė mūsų 
vandens debitų prof. Steponas 
Kolupaila (Vladas Viliamas) ir 
nebaigtą tvarkyti paliko Ameri
kos lietuvių muziejų dr. Alek
sandras M. Račkus (Ignas Sa
kalas). Taip, jie išėjo, bet kas 
ateis jų pakeisti, kai mes savo 
jaunąją kartą patriotiškai nu
kreipėm prie praktiškų ir pini
gingų darbų, kaip naktinio klu
bo projektavimų, baro atramų 
rėmimo ar kitokių kitokiausių 
pelningesnių profesijų, nes mū
sų rūpestingu patarimu, vaikai, 
pasukę į lituanistines studijas, 
tuojau išmirtų badu...

Prie V. T. Pabūto sugrįžus

LI 1964 suvažiavime norėjo 
dalyvauti ir sovietinis istorikas 
V. T. Pašuto, kurio “Obrazova- 
nie Litovskogo Gosudarstva” 
1959 tame suvažiavime atskiru 
pranešimu aptarė dr. J. Jakštas 
(išsp. Aidai 7 1965). šiam leidi
nyje prie šio Pašuto’s darbo bei 
dr. J. Jakšto paskaitos dr. 
Konstantinas Avižonis atskiru 
straipsneliu sugrįžta — “Pasta
bos dėl ‘Naujoviško V. T. Pašu
to’s Lietuvos valstybės pradžios 
aiškinimo” (89-91 psl.). Šios vi
sos pastabėlės istorikui ir šiaip 
Lietuvos istorija besidominčiam 
įdomios ir vietomis taiklios dėl 
ankstyvųjų Lietuvos žmonių so
cialinių bei ekonominių santy
kių.

Negrįžtantieji
Naujos knygos ir jų 

bibliografijos

Šiame LI Metraštyje, atski
rais straipsneliais paminėti mū
sų mirusieji (104-127 psl.), bū
tent LI nebegrįžtantieji j posė
džius ar darbus nariai. Sunku 
vartyti šiuos lapus, nes jau dau
giau lietuvių bibliografijos klau 
simais ir mūsų knyga nebesisie
los prof. Vaclovas Biržiška (Jo
nas Aistis), nebepasakos dzūkų 
gyvenos — prof. Vincas Krėvė- 
Mickevičius (J. Aistis), nebe
rinks tautosakos pats didžiau
sias jos užrašinėtojas Juozas 
Būga (A. Mažiulis), nebespręs 
nebaigtų svarstyti Lietuvos sie
nų klausimų prof. Kazys Pakš
tas (Vladas Viliamas), nebesu
lauksime Lietuvos istorijos ne
baigtų klausimų sprendimo iš di
džiausio mūs istorijos sintetiko 
— prof. Adolfo Šapokos (Zeno
nas Ivinskis), nebeprabils nau
jais istorinės Lietuvos kultūros

Lietuvoje leistuosius Lietuvių 
liaudies meno Architektūros lei
dinius rūpestingai aptaria ir kri 
tikuoja dr. Jurgis Gimbutas, iš
keldamas daugelį trūkumų. Lie
tuvių etnografijos bruožus, pir
mą šios rūšies lietuvių leidinį, 
peržvelgia dviese: tas pat <7. 
Gimbutas (namotyrinę dalį) ir 
A. Mažiulis (likusią). Pas mus 
toks vienos knygos pasidalinimas 
kiek neįprastas, bet tokiems lei
diniams būtinas, jei tik galima 
rasti su kuo darbas pasidalinti, 
nes visos tautotyros atskiras 
žmogus pakankamai nepažįsta 
ir yra linkęs vieną ar kitą jos 
sritį tyrinėti. Tokiu darbo pa
sidalinimu atsisakyta, dar nuo 
Aušros laikų neišgyventos pa
žiūros, kad kiekvienas gali dau
gelio sričių knygą aptarti, kriti
kuoti.

Knygos gale trys bibliografi-

jos, paruoštos B. Jonaičio. Vie
na jų — Bibliographia Baltica, 
atrinktinė 1962-63 m. Kai at- 
rinktinė, tai ji negali būti nei 
pilna, nei visų patenkinti darbų 
atrinkimu. Mane kiek stebrna, 
kad nesidomėta tarptautiniais 
kalbotyros žurnalais, kuriuose 
baltų kalbotyros ir kiti klausi
mai dažnai sprendžiami. Iš to
kių neatlaidžiai žinotinų darbų 
laikyčiau Schall, Krahe ir kt. 
darbus, kai jie Zeitschrift f. 
vergi. Sprachforschung ar ku
riame kitame kalbotyros žurna
le tyrinėja baltiškuosius vietų 
vardus Vid. Europoje, kai tarp 
Elbės ir Vyslos sutinka baltiš
kuosius upių ar kitus vietų var
dus. Čia pasigendu ir tokios dr. 
J. Girniaus knygos kaip “Tauta 
ir tautinė ištikimybė” latviško
sios (1963) laidos. Svetimųjų iš
siversta lietuviška knyga nėra 
dažna, todėl bibliografams bū
tų tiesiog tautinė pareiga jas 
pastebėti.

1964 ir 1965 lietuvių knygos 
rūpestingiau sužymėtos. Bet ir 
čia kartais pastebėjus uodą, li
ko užmirštas savas arklys. Bal- 
ticoje dar įrašyta Lietuvių En
ciklopedija, kurios ten nurodyti 
27-29 tomai, bet pagal 1964 lie
tuviškosios knygos bibliografi
ją, tai jau Lietuvių Enciklope
dija sustojo ar kas atsitiko, nes 
ji vėl pradėjo eiti 1965, prašok
dama 30 ir 31 tomus! Ne visai 
man aišku, kokiu principu ra
šomos tekėjusių moterų pavar- 
dės_ Matau įrašytas, t.y. iš lite
ratūrinių slapyvardžių ar kitų 
(N^ Arbačlau-skienė, Elena 
Nakaitė), Bindokienė, Danutė 
Brazytė), Bulsienė, Kazimiera 
leSaUt?ė pavardė čia pra
nta) m t.t„ bet tik Gimbutas 
raikai r f"®1 Armonas- Barba- 
ras L UV1Skąją “Palik aša- 

Maskvoje” laidą 1965 tik

Armoniene, B. pasirašė. Jei mer 
gaičių mergautines pavardes ra
šome: Valatkaitytė, Korsakaitė, 
Orintaitė..., tai kodėl jau Au
gustais, Dainė? Panašiai atsi
tinka ir su vyrų vardų mišrai
ne. Vienur Jonas, Vytautas..., o 
kitur tas pat žmogus jau John 
ir Vytautas sutrumpėja iki V., 
bet atsiranda jam Stanley.

Pirmas, o toliau?

Užverti šį leidinį ir gailiesi, 
kad tik po 15 metų pirmas są- 
siuvinys pasirodo (LI įst. 1951). 
Kaip būtų gera, jei šiandien 
būtų nors 10 tokių knygų. Tik
rai gaila, kad šiam reikalui mes 
maža pastangų parodėme. Ne
mažiau skaudu, kai senieji ne
grįžtamai išeina, o naujų nebe- 
užauga, kad mes, patriotiškai 
kalbėdami bei gyvendami ir net 
medalius kaldami bei į naujus 
patriotiškus laipsnius keldamie
si, pamiršome, kad lituanistiniai I 
tyrinėjimai tegali būti tęsiami 
savojo jaunimo. Beveik 20 m.* nonįe’ 
Pennsylvanijos univ. (Philadel- 
phia, Pa.) turime lietuvių kal
botyros kursą, bet, deja, ten 
universitetas nesulaukia lietu
vių jaunimo. Pas prof. A. Salį 
studijuoja slovakai, ukrainie
čiai, kroatai ir XVIIIXIX a. 
svetimųjų į šį kraštą imigravu
siųjų vaikai, bet nepasinaudoja 
lietuvio prof. ir žymaus kalbi
ninko žiniomis lietuviai. Ir tie
siog gėda, kai šiandien sveti
majam turi pasakyti, kad kalbo
tyros, Lietuvos istorijos jau 
daugelį metų nebestudijuoja 
laisvame krašte joks lietuvis, 
ad visas lituanistinis jaunimas 

jau perkopęs 45 metus! Toks li
tuanistinių studijų nuvertinimas 
graso laisvinimo darbo sunku
sis (Maskva užpila savo su- 
rinė?18 Lletuvos istoriniais ty- 
nnejimais ir kt.), nes po kojų

5 m. nebeturėsime saviškių 
Maskvos lituanistinių mokslų 
klastojimams atremti. Ir dar 
daugiau, kad po kelių metų rei
kės jau svetimtaučio mūsų iškil
nių patriotų lietuviškam nekro
logui parašyti, jei dar kas nors 
laikysime, kad tokios Bostono 
didžios patriotės, mokėjusios 
Lietuvoje visas ugningas Pasė
kės, viešos kalbos sakinys: “Su- 
koliapsino bridžas on rėlo” tai
sytinas. Bet apie lituanistinius 
tyrinėjimus tekalbės tuomet ka
pai.

Kultūrine kronika
•- Žinomas vokiečių teologas, 

.jėzuitų tėvas Kari Rahner, iki 
šiol dėstęs religijų filosofiją 
Muencheno universitete, nuo 
naujų metų paskirtas dogmati
nės teologijos ordinariniu profe
soriumi Muensterio universite
to teologijos fakulteto. Kaip ži- 
------, Muensterio universitete 
profesoriauja ir mūsiškis dr. 
Antanas Maceina.

• Didėja teologiją studijuo
jančių skaičius, šių metų ru
dens semestre Bonnos universi
tete Teologijos fakultete studi
juoja 470 studentų, t. y. šim
tu studentų daugiau, negu pra
ėjusiais metais. Iš viso Bonos 
universitete studijuoja šiemet 
15,000 studentų. Rytų Europos 
istoriją šiame universitete dės
to lietuvis profesorius Zenonas 
Ivinskis.
• Suvažiavimas santykiams 

tarp kultūros ir krikščioniško
sios pasaulėžiūros nagrinėti. 
Gruodžio pradžioje Romoje jvy-
° Italijos Katalikų universite

tų federacijos studijų suvažia
vimas nagrinėti ribas ir santy- 
K'us tarp moksiOi kultūroa ir 
krikščioniškosios pasaulėžiūros,
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Nepaprastai greitai buvo iš
parduotos kelios tūkstantinės 
laidos tėvo domininkono R. L. 
Bruckbergerio knygos “L’His- 
toire de Jesus - Christ”, išl. Ber 
nard Grasset leidyklos Paryžiu
je (antra laida — 1965 m., 630 
psl.). Pratarmę tai knygai pa- 

'rašė kardinolas E. Tisserant, 
buv. Orientalinės kongregacijos 
vadovas, Prancūzų akademijos 
narys. Jis pabrėžia, kad mūsų 
laikų žmonės yra panašūs į 
Povilo laiku pagonis, kurie 
šaulyje be Dievo neturėjo 
ties. Sako, būtų gera, kad
knygą paskaitytų net ir netikin
tieji, su sąlyga, jog ir jie. kaip 
ir tikintieji, turėtų gerus norus 
ir, ją paskaitę, suabejotų savo 
abejonėmis. įžanginėse pastabo
se autorius rašo, kad tai esan
ti jo viso gyvenimo knyga ir ją 
skiria savo mokytojams: kardi
nolui Saliege, George Berna- 
nos’ui, P. Lacomme, J. Maritai- 
nui, P. M. J. Lagrange, P. L. 
B. Gillonui

J. DAINAUSKAS

Kultūros žurnalo “Aidų” pirmojo numerio virše
lis 1946 m. Raidės ir piešinys dail. Viktoro Pet
ravičiaus.

“Aidų” žurnalo pirmojo numerio turininio pusią 
pio vinjetė, piešta dail. Viktoro Petravičiaus.

PORA PRIMIRŠTŲ SUKAKČIŲ

Visokių sukakčių minėjimai 
mūsų periodinėje spaudoje yra 
beveik kasdieninis reiškinys. 
Tad nenuostabu, jog pasigirsta 
balsų prieš tokį mūsų laikraš
čių "sendinimą” nesibaigiančio
mis sukaktuvėmis. Iš tikrųjų, 
įvairių jubiliatų tikrai netrūks
ta. Ir rašančių apie juos atsi
randa, raštingųjų nė neieškant.

KAZYS PRIEŠPYLIS

neša visą finansinę "Aidų”

Šv. 
pa- 
vil- 
šią

mįslių buvimo įvairiose moks
lo bei visatos pažinimo sri
tyse. Užtat mūsų laikų moks
las pasidarė jau kur kas kuk
lesnis. Bruckbergeris pasakoja, 
jog jis dar vaikystėje sužinojo, 
kad pasaulis kada nors nusto
siąs egzistuoti. Pozityvizmas gi 
dar šio šimtmečio pradžioje tą 
mūsų katekizmo tiesą niekino 
ir išjuokė. Vis dėlto po Hiroši- 
mos’bombos, sako Bruckberge
ris, daugiau niekas iš ano tvir
tinimo jau nesijuokia. Pasaulio 
pabaiga pasidarė ir moksliškai 
visai reali. Pozityvizmas visas 
savo tokias ir panašias pašaipas 
pats prarijo. Taigi ir Perse bu
vo teisus, kai sakė, jog šian
dien mokslas jau žino, jog nie
kad visko nesužinos, ir absur
diška yra nustatinėti kokias

nors pastovias ribas visatai.
Per tuos šimtmečius, kuriuo

se atsirado pozityvizmas ir jojo 
racionalistiniai bandymai sukri
tikuoti šventraštį, ne tik gam
tos, bet ir istorijos mokslai pa
darė labai didelę pažangą. Ar
cheologiniai atradimai ir biblis- 
tikos pažanga išaiškino daug 
abejonių, kurias pozityvizmas 
buvo iškėlęs dėl šventraščio pa
pasakojimų ir teikiamų duome
nų. Nauji archeologiniai atradi
mai sugriovė ne šventraščio pa
sakojimus, o pozityvizmo iškel
tas abejones.

Bruckbergerio "Kristaus isto
rija” yra istorinis veikalas, lie
čiantis įvykius, faktus, įvyku
sius beveik prieš du tūkstančius 
metų. Drauge ši knyga yra per
dėm moderniška. Autorius, ano 
laiko įvykius nuolat gretina su 
mūsų laikų įvykiais. Joje yra

garsūs 
Gaulle, 
Janas 

Proust,

Ir apie Dalai • Lamos pabėgimą 
bei prezidento J. Kennedy nu
žudymą, lygiai kaip nuolat už
tinkami mūsų laikų 
vardai: Samus, De 
Einšteinas, popiežius 
XXIII, Kafka, Picasso,
Sartre, Valery ir t. t. Romėnų 
okupacija Palestinoje sulygina
ma su vokiečių okupacija. Pilo
tas vadinamas "gauleiteriu”, 
pranašai, skelbiantieji Izraelio 
išlaisvinimo viltį, sugretinami 
su BBC pranešėjų balsu. Apie 
Jėzaus priešus Bruckbergeris 
sako, jog jie nebuvo kokie plė
šikai ar visuomenės padugnės. 
Priešingai, tai buvo Izraelio vi
suomenės intelektualų, politikų 
ir dvasininkų elitas, buvo tai 
žmonės, kokių pilna visokių iš
kilmių priešakyje, elegantiškuo
se klubuose, valdžios atstovų 
tribūnose, salonuose. Trumpai 
tariant, tai buvo žmonės, iš ku
rių laikoma garbe gauti pakvie
timą pobūvin ar iškilmėm 

(Nukelta į 7 psl.)

Tačiau yra ir kitokių, neas- 
meninių sukakčių, kurios kar
tais taip ir praeina negirdomis, 
nes niekam nėra asmeniško in
tereso jas beminėti. Tai nėra 
Jono ar Petro profesinio darbo 
ar vien tik paprasčiausių de
šimtmečių sukaktys, o daugelio 
žmonių kultūrinės jungties pa
stangos ir jų kultūrinė duoklė 
visam mūsų tautos kūrybiniam 
lobiui. Todėl ir mūsų lietuviško
je spaudoje retkarčiais matome 
tikrai ironišką situaciją, kai kas 
nors gerbiamas ir šlovinamas 
vien dėl to, kad jam Dievulis 
leido gyventi 70 ar 80 metų, o 
tuo tarpu vieno ar kito leidinio, 
reikšmingos knygos, almanacho, 
draugijos ar kurio nors kito 
savo lūžtvine reikšme ar tęsti
numu svarbaus kultūrinio fak
to sukaktys gana lengva šir- 
džia užmirštamos.

tų 
leidimo naštą.

Ateitininkų meno draugijos 
“Šatrijos” gimimo data yra 
1926 metų lapkričio 7 d., kada 
Lietuvos universiteto Teologi
jos - Filosofijos fakultete 1924 
m. prof. J. Ereto sudarytas li
teratų būrelis, 1925 metais prof. 
V. Mykolaičio globoje vadinęsis 
ateitininkų meno sekcija, tą die
ną pasivadina “Šatrija”. Nuo 
tada draugija gyvai reiškėsi mū
sų kultūrinio gyvenimo, ypač 
grožinės literatūros baruos vi
są nepriklausomybės laikotarpį.
Pokario metais “Šatrija” atsi-j Panašiais svarsčiais svertina 
kūrė keliose vietovėse Vokieti- įr “Šatrija”. Vargu ar kuri me- 
joje. Vėliau “Šatrija” buvo per
sodinta ir į Ameriką, kur ji li
gi šiol, ypač Chicagoje, gana 
gyvai reiškiasi.

Jokių kieno nors asmeniškų 
nuopelnų ryšium su šiomis su
kaktimis čia nekeliant, norėtu
me tik pabrėžti aplamai abiejų 
minimų faktų mūsuose kone 
unikuminį amžių, bet nesenė- 
jimą.

Nei kada nors anksčiau, nei 
nepriklausomoje Lietuvoje joks 
mūsų kultūros žurnalas šiandie
ninių “Aidų” amžiaus nesulau
kė. Visi jie po kelių numerių ar 
po kelerių metų “numirdavo”, 
o kitiems dienas sutrumpino už
griuvusios okupacijos. Gi su 
“Aidų” ėjimu mes jau taip šian
dien esame apsipratę, jog jų 
kasmėnesinis pasirodymas laiko
mas beveik įprasta rutina. Ta
čiau kokia būtų mūsų kultūri
nio gyvenimo tuštuma dabarty 
ir kaip tą tuštumą jaustų kada 
nors po daugelio metų šį dvi
dešimtmetį tyrinėjęs istorikas, 
jei tų žurnalo komplektų netu
rėtų po ranka!

no draugija mūsuose 40 metų 
sulaukė, vis dar būdama gyvas
tinga ir kūrybinga savo kultū
rinėje veikloje, vis savo gretas 
papildanti jaunu ir polėkio pil
nu prieaugliu. Tad šių dviejų 
sukakčių priminimas tebūna 
kartu ir linkėjimas abiems su
kaktuvininkams ir toliau nejaus
ti amžiaus naštos, o žengti jau
nai ir ateities dešimtmečiais.

Lygiai prieš šimtą metų E. 
Renanas parašęs daug triukšmo 
sukėlusią “Kristaus istoriją”, 
kuri, agnostinio pasaulio many
mu, sudavusi galutinį smūgį 
“Kristaus mitui”. Bruckberge
rio knyga iš esmės atsiskaito 
su ta Renano knyga ir iš viso 
su pozityvistine Krikščionybės 
kritika, griaudama ne tik pas
tarosios klaidas, bet ir josios 
visą esmę. Tuo požiūriu Bruck
bergerio knygoje vertingiausias 
yra skyrius, pavadintas “Les 
miracles ou le sceau du roi” 
(Stebuklai arba karaliaus ant
spaudas) , kuriame autorius kiek 
ilgiau sustoja prie Saint John 
Perse’o kalbos Stockholme, kai 
jam ten buvo įteikiama Nobelio 
premija už poeziją. Perse tada 
nedvejodamas reikalavo poetiš
kam galvojimui bei intuicijai 
suteikti lygiai tokias pat teises 
kaip ir logikai, tiksliam sąvoka- 
vimui. Paskutiniame šimtmety
je gamtos mokslai padarė mil
žinišką pažangą, kurios svar
biausiu laimėjimu reikia laikyti 
tai, kad ir tie tiksliej mokslai 
pagaliau įsitikino savo ribotu
mu, negalėjimu gauti tikslių 
atsakymų į daugelį klausimų. 
Pareitame šimtmetyje pozityvis
tai, neabejodami tikėjo mokslo 
tikslumu, neklaidingumu. Šian
dien ir didžiausi pozityvistai ne
gali paneigti aibės slaptingumų, 

i ribotumų ir neišsprendžiamų

IVI O V I N G
SERENAS perkrausto baldus ir 

kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

2047 W. 67 PI. 5-8063

IVI O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

VVA 5-9209 Chicago, lllinou*

7.................... ■ i

LEO'S SINCLAIR SERVICE 
5759 So. VVestern Avenue 

LEONAS FRANCKUS, Sav.
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-ups ir Motorų Remontas 
Kampas 58th Street 

Telefonas — PRospect 8 - 9533

iiiiiiiihiiiiiiiiiiii iiiftmiiiiiimiiiiiiiiiiiii
LIETUVIŲ VEDAMA NAUJŲ 

IR VARTOTŲ 
AUTOMOBILIŲ PREKYBA

Neptūne Motors Ine.
6516 South Westem Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS 60636 

Telef. — 925-5121

Išsimokėjimai mažu nuošimčiu 
per banką.

Atdara kasdien: Pirm., Penktad. •
9 .........  ’ ----- ---- ‘ ‘
6

iki 9 v. vak. šeštad. nuo 9 iki 
vai. v. Sekmad. 11 iki 6 v. vak.
Parūpinami automobiliai pagal 

klientų reikalavimą.

SIUNTINIAI | LIETUVA
COSMOS EXPRESS

I _____
MARtJUETTE GIFT PARCEL 8ERV.

3 skyriai Chicagoje:
W. fltitli St. 
W. «0th St. 
So. Halsted St..

Lietuvių bendrovė. ____ ___ r
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai 
savo vardu iš Chicagos i Lietuvą.

DldellB pasirinkimas geriausios rū
šies medžiagų ir kitų prekių žemo
mis kainomis.

E. ir V. Žukauskai

2008 
2501 
3212

Tel. VVA
Tel. VVA
Tel. OA 
kuri turi teisę

5.2787 
5-2787 
5-1804

TV - Radio - Stereo

BANGA
Pardavimas ir taisymas

2649 W. 63rd Street
Tel. 434 - 0421

P. Kudėnaa K. Šimulis

REMKITE “DRAUGĄ”

CHICAGOS PONIOS IR PANELES,
Nereikalingi plaukai sunaikinami atsargiai, efektingai, ekonomiš

kai! Pasauly garsui metodas vartojamas, pripažintas
Lūpos, žandai, skruostai, antakiai, kakta, ran

kos, kojos.

Kankintis visg gyvenimą su nereikalingais plaukais, 
tai jau perdaug. Laikas tik pasunkina padėtį, kiekvienas 
odos ligų gydytojas tai žino.

Kodėl laukti? Tuoj rfkamhinkit DE 2-6631 ir pa. 
atkalbėkite.

Elektrologistč — JANINA POCS, Marshall Field
Annex Bldg., 25 E. Washington St. Suite 1420

visų daktarų.

FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5 - 7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO, 
STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS, TAIPGI 
ORO VĖSINTUVAI, SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Lietuviškas Restoranas - METROPOLIS
6538 So. Western Avė., Chicago. — Tel. 476-9009

Vienintelis lietuviškas restoranas tfu gerais patiekalais, kaip šašlykas, 
Šnicelis ir kt.. didelis pasirinkimas vietinių ir Importuotų gėrimų.

Lietuviškoj jaukioj nuotaikoj galėsite praleisti laikų, skaniai paval
gyti ir atsigaivinti.

Atdaras kasdien nuo 11 vai. ryto iki vėlumos. Pirmadieni uždaryta. 
Visi prašomi a telankyti

Savininkai PETRAS IR ANTANINA KAPŠAI

Ir, sakysim, šiuo metu toks 
gražus Pasaulio lietuvių archy
vo 20 metų sukakties paminėji
mas, kokį šiomis dienomis ma
tome visoje lietuviškoje spau
doje, nėra jau taip dažnas reiš
kinys. Atvejų atvejais'yra visai 
kitaip, štai, 1966 metų jau pas
kutinė diena, o neprisimenam, 
kad jų bėgyje kur nors kas bū
tų užsiminęs apie dvi sukaktis, 
kurios yra ne vien tik praeitis, 
bet taipgi dar gyva ir kūrybin
ga dabartis, todėl ir abiejų 
faktų ilgas tęstinumas šiandien 
turėtų būti ypač pabrėžiamas.

Čia turime galvoje "Aidų”, 
kaip kultūros žurnalo, 20 metų 
sukaktį ir ateitininkų studentų 
meno draugijos “Šatrijos” 40 
metų sukaktį.

Sausa faktų metrika yra to
kia. 1945 metais vienoje Miun
cheno spaustuvėje dr. V. Bie
liausko leistas ir K. Bradūno 
redaguotas informacinis leidinys 
“Aidai” 1946 iriėtų sausio mė
nesį pradedamas leisti kaip lie
tuvių kultūrinis žurnalas. Metų 
virtinėje “Aidų” leidėjams ir j 
redaktoriams keičiantis, Euro
poj juos ilgiau redagavo (dau
giau trejetą metų) Kazys Bra- Į 
dūnas, Amerikoje net 15 metų 
— Antanas Vaičiulaitis, o šiuo Į 
metu žurnalą redaguoja dr., 
Juozas Girnius. Minėtina čia ir 
dideli lietuvių pranciškonų nuo-, 
pelnai, kurių rūpesčiu žurnalas j 
buvo iš Europos perkeltas į 
Ameriką ir kurie nuo 1950 me- Į

60636

zidentų paveikslais ir trumpomis jų gyvenimo žiniomis. Pamatysite 
įvairių rinkinių kabinetą ir daug kitų įrengimų bei patagumų, kuriais 
per metų metus naudojasi mūsų taupymo ir skolinimo nariai.

Valdyba, direktoriai ir visi tarnautojai Jūsų lauksime.
JOHN PAKEL, Sr., Prezidentas

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE - Q
80 MILIJONŲ PERŠOKUSI BENDROVE AB _%

CHICAGO SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 S0. VVESTERN AVĖ. CHICAGO. ILL.
CHICAGO SAVINGS AND LOAN BENDROVE, viena tarp žy
mesniųjų krašto finansinių (stalgų, aptarnauja šios apylinkes 
gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau virš 42 me
tus, visada prisilaikydama saugumo Ir išmokėdama, palygi
namai, aukštą dividendą. Per paskutinius 10 metų Chicago 
Savings išmokėjo savo taupytojams virš 12 milijonų dolerių di
videndais, šiais metais išmokami dividendai sieks beveik du 
milijonus dolerių. Mes nesiveržtame tapti pačia didžiausia ben
drove, bet stengiamės būti stiprūs finansiškai ir teikti pačius 
geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir skolinimo nariams.

Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organizaci
jomis, noriai prisidėdami darbais tr finansais, kad galėtų |>a- 
slekti geresnių gyvenimo sąlygų. Kviečiame visus taupymo ir 
paskolų reikalais kreiptis Į Chicagos Taupymo ir Skolinimo 
Benrovę, išaugusią j virš $80,000,000 turto Įstaigą.

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MOŠŲ PILNAS PATARNAVIMAS-

CHICAGO SAVINGS BENDROVE kviečia visus lietuvius, ypatingai 
tuos, kurie dar nesate aplankę mūsų 80 milijonų dolerių finans nes 
įstaigos, vienos įdomiausios visoje Chicagoje. Pradedant liepos (Ju 
ly) 5 diena visi atsilankiusieji bus vaišinami šaltu lemonadu, skania 
kava su lietuvišku sūriu ir kitais skanumynais. Nėra reikalo būti mū
sų taupymo ir skolinimo nariu, kad galėtumėte pasisvečiuoti pas mus. 
Atvykusiems bus parodyti visi bendroves įrengimai, pagerinimai ir

pagražinimai. Atsilankę pamatysite gėlėmis išpuoštą pirmą įstai
gos aukštą, Laimės Šaltinėlį — Wishing Well, per kurį surenkama ir 
išdalinama kasmet įvairioms labdaringoms įstaigoms apie $1,200.00. 
Pamatysite plačiai žinomą didelį Chicago Savings Prezidentinį kam
barį, kuriame yra vietos 260 asmenų ir kuris veltui duodamas orga
nizacijų susirinkimams. Susirinkusiems veltui jame teikiame kavą. Šis 
kambarys yra išpuoštas dideliais Jungtinių Amerikos Valstybių pre-

ON INVESTMENT 
ACCOUNTS 

NUO Š. M. SPALIO 
DIENOS

Federalinės vyriausybės 
apdraudos įstaigoje visos 

taupymo sąskaitos 
apdraustos iki 

$15,000.00

1
2.
3.
4.
5.
6
7.

Insured Family Savings 
College Bonus Savings 
Christmas Club Savings 
Vacat on Club Savings 
Home Mortgage Loans 
Home Improvement Loans
All Types of Insurance

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

9.
10.

11.

order checks. No service charge 16. 
to members. 17.
U. S. Postai Stamps Machine 
Service

13. We sėli Travelers Checks
14. Save-by-mail Kits
15. Notary Public Service

12

18.

Two large Free Parking Lots 
Free Theatre tickets two 
Saturdays monthly for your 
children and muthers 
Christmas party with gifts to 
College Bonus Members

PATOGIOS VALANDOS:
MONDAY ....................  12:00 PM.—8:00 PM
TUESDAY ......................... 9:00 A.M. — 4:00 PJH
WEDNE8DAY ........... Closed All Daj
THUR8DAY..................... 9:00 A.M. —8:00 P.M.
FRIDAY ............................ 9:00 AM—8:00 P.M.
SATURDAY 9:00 A.M. — 12:30 P.M



R DRAUGAS, šeštadienis, 1966 m. gruodžio mėn. 31 d. SUKAKTUVINĖ ROŽIŲ Kiek čia į šilką skausmo ra
šau.

Kelios pastabos apie Williamo Alfredo “Hogano ožį“

VVilIiaim Alfred

PUOKŠTĖ

Marija Aukštaitė, ROŽIŲ VA
SARA, Eilėraščių rinktinė. Montrea- 
lis 1966. Knyga 760 psl., 9 x 
inč. formato, kaina $7.00, gaunama 
"Drauge”.

dramoje niekšai su- 
savo pačių sprendi - 
gi herojės žėri savu

Čia kalba Katrelė Stanton, su 
žinojus, kad žmogus, kurį ji va- 

| dina savo vyru, iš tikrųjų buvo 
vedęs Agę Hogan — ir dar Baž
nyčioj. Su Katrele jis tik civi
liškai susimetrikavo Londone po 
to, kai manė turįs pagrindo ti
kėti, jog Agė tapusi jam neiš
tikima. Puikybė neleido jam 
svarstyti įrodymų, kad ji tikrai 
buvo nekalta ir t krai jį mylėjo.

*

Marija Aukštaitė šįmet išlei
do eilėraščių rinkinį “Rožių va
sara”. Tai 760 puslapių, didžiu
lio formato knyga, bene didžiau
sia iš kada nors išėjusių lietu
vių kalba poezijos knygų. Tai 

■ reikia manyti, jog čia yra vis
kas, ką poetė sukūrė per septy
niasdešimt metų. Marija Aukš
taitė, kurios tikroji pavardė yra 
Radkevičiūtė-Navikevičienė, yra 
gimusi 1896 m. liepos 18 d. Sra- 
naičių kaime, Garliavos vals
čiuje. Gyvenusi tėvynėje ligi 
1930 m., atvyko į Kanadą ir 
čia veikė įvairiose lietuvių or
ganizacijose ir bendradarbiavo 
spaudoje, spausdindama eilėraš
čius, straipsnius, noveles ir ko
respondencijas. Taigi šis rinki
nys yra sukaktuvinis poetės 
septyniasdešimt metų sukakties 
proga. Tenka pasakyti, kad

didelės apimties ir temų įvairu
mo knyga. Viename skyriuje 
poetė atiduoda duoklę tėvynei, 
kitame karo ir pokario gyveni
mui ir meilei, jaunimui, Vilniui, 
motinai, kunigui, nepriklauso
mai Lietuvai ir t.t. Yra rinki
nyje skyrius net “Kūjis ir piau- 
tuvas”, kur poetė eiliuotai ap
taria komunizmo žiaurumus ir 
tremtinių dalią. Poetė yra pa
rašiusi eilėraštį “Prie poeto 
Juozo Tysliavos pelenų urnos”, 
a a. prez. Smetonos atminimui ir 
daug eilėraščių kitomis temo
mis, kurių dauguma poetų šiais 
laikais nebando.

Savo knygą sukaktuvininkė 
poetė skiria kankiniams lietu
viams ir savo sūnums Jonui, Al
girdui, Vytautui ir Antanui. 
Š;ame 19 skyrių eilėraščių rin
kinio įvade autorė sako: “Gi
lus ir tylus išsisakymas visuo
met manyje slypėjo. Lūpos už
daros, bet širdis — perpilna”. 

; Autorė sakosi, kad tai rinki
nys, be kitko, ir “sopulingųjų 
motinų paguodai”. Taigi ne vie
na motina, kuri teieško tik šir
dies, supras ir šią poeziją įver
tins.

tai

Ši pjesė yra beveik stebuklas. 
Kas tiki pom’rtiniu įsikūnijimu 
naujame pavidale, galėtų pama
nyti, kad pats Šekspyras yra 
naujai atgimęs š ame 44-erių 
metų Harvard’o universiteto 
anglų kalbos profesoriuje, ku
ris parašė praeitame Broad- 
vvay’o sezone didžiausią ir neti
kėtą pasisekimą susilaukusį 
dramos veikalą. Jis ir šio ru
denio naujame sezone nenuima
mas nuo scenos, ir spektakliam 
galo nesimato.

Ir tai nėra koks tuščias pa
lyginimas. “Hogano ožys” yra 
labai šekspyriškas visa savo 
koncepcija ir savo veikėjų hu
maniškumu. Ir viso to reikšmė 
yra tiesiog monumentali.

“Hogano ožys” lygina kelią 
tamsioje ir niūroje modernios 
košės klampynėje, priveisusioje 
aibes prietarų, įtaigojančių, kaip 
menininkas turėtų šios dienos 
pasaulyje kurti.

Alfredo 
sinarplioja 
muose; jo
žavumu. Visa sumuojant, jo vei
kėjai yra tikri vyrai ir tikros 
moterys, o ne vien sekso, inhi
bicijų bei “nenugalimų” kažko
kių vidinių traukų ryšuliai. Alf
redas padarė daugiau, negu pa
rašė pjesę — jis atgaivino žmo
niškumą.

Mes visai ten nesusitin
kame su Age Hogan — veika
lo centrine figūra. Tai buvo ji
nai, kuriai Matukas Stanton 
taip patiko, vos spėjus jam iš 
laivo išlipt, ir kuri jį padarė 
tuo, ką Brooklyno “vordo” 
(ward: politinio kvartalo) poli
tikierių būrelis pašaipiai prami
nė — “Hogano ožiu”, išlaikomu 
sutvėrimu, globotiniu. Tačiau 
jie labai klydo. Todėl ir dramos 
antraštė — Hogano ožys, yra 
ironiška. Agė Hogan veikiau
siai nuo pat pradžių žinojo tai, 
ką moteris, tikėjusi, jog ji 
esanti Stantono žmona, suprato 
tik veikalo pabaigoje.

Tu niekad elgetiškai neprašei 
nei Dievo,

Dramos pabaigoj Agė Hogan 
miršta alkoholio iššaukta džio
va. Žinia, kad Matukas buvo 
jos vyras ir gyveno neleistinai 
su Katrele kainavę jam nomi
naciją būti meru — ko jis troš
ko nuo pat iš laivo išlipimo va
landos. Ta žinia taipgi jam kai
navo ir Katrelę. Kai ji rengiasi 
jį palikti, jis pastumia ją že
myn laiptais.

Aš sviedž au ją laiptais žemyn, 
kad turėčiau ją su savim. 
Maniau, kad tik kojos riešą 

nikstels.

nei žmogaus. Tu 
ėmei! 

Visą savo gyvenimą tu ėmei, 
Nieku neatsilygindamas! 
Nė vienam tu niekad savęs

S neatidavei,
Nepaisant tavo prakilnios 

kalbos.

Iš tikrųjų, Hogano ožio nie
kad ir nebuvo. Geriau pasakius, 
Agė ir Katrelė buvo jojo ožkos, 
;r jas abi jis paaukojo. Abi my
lėjo, toje meilėje išaugdamos 
iki Šekspyro didžiųjų herojų 
ūgio.

Ši drama yra artimai gimi
ninga Otellui. Matukas Stanton 
turėjo daug Otelio nedorybių — 
puikybės, aklo pavydo, savanau- 
d škumo bei nepajėgimo mylėti. 
O vis dėlto j;s nuo Otelio ski
riasi, kad pačioj paba'goi, atro
do, randa savo išganymą.

Marija, paguldyk mano žmoną 
ant lovos, 

Apšlakstyk josios mėgiamais 
Worth kvepalais

Marija Aukštaitė

tą lovatiesę, kuria ji taip 
didžiavosi.

Ir pasėdėk su ja, kol ateis 
tardytojas...

Aš nenoriu, kad ji dvoktų, ar 
viena gulėtų — 

Su visomis josios nuodėmėmis 
ant mano galvos, 

ir pasaulis !— tyrai.
Maisie, Jonas. Ir Petrukas, 

Barbutė, Tėve,
Pagelbėk man. Dėl Jėzaus 

meilės, pagelbėk man.
Dievuli danguje, pagelbėk

man ir atleisk.

•>

Tai gili tragedija — joje yra 
tikrosios žmonijos esmė. O tai 
jau perauga bet kurio freudinio 
rašytojo galias.

Literatūros mėgėjui yra pa
guoda gyventi ir skaityti “Ho
gano ožį”. Jauti, jog toly ma
tyti nauja šviesa. Ir didybė ne
buvo užgesinta, o tik prislopin
ta. krp

tą talpintų vienoj spintoj, tikrai 
nebūtų įtrauktas į naujos sta
tybos planą. O manantiems sa
vus rinkinius atiduoti amerikie
čių įstaigoms patartina nesku
bėti. Pirmenybė turėtų būti lie
tuvių įstaigai. Tam paremti yra 
begalės argumentų. Jei ateitų 
toks laikas, kad ši įstaiga ne
įstengtų išsilaikyti, tai ji pati

bet ne
atiduoti, 
turimas 
išvadas,

(Atkelta iš 2 psl.) 
Liulevičius (direktorius, dirbąs 
čia nuo 1946 m.) ir skyrių vedė
jai: Stasys Staniškis (sekreto
rius, nuo 1952 m.), Kazimieras 
Jasėnas (įst. medž. inventoriza- 
torius, nuo 1961 m.) ir Česlo
vas Grincevičius (bibliotekos 
vedėjas, nuo šių metų pra
džios).

Neapsisprendžiau tiems
Yra daug asmenų, kurie turi 

brangios lituanistikos, 
apsisprendžia, kam ją 
Kai jie apžiūri dabar 
PLA patalpas, daro
kad jų rinkiniams čia nėra vie
tos. Kai kurie net žada savo 
turimus dalykus perleisti ameri
kietiškoms įstaigoms. Tiems no
rėtųsi pasakyti, kad dabartinis 
vietos trūkumas neturėtų jų su
laikyti nuo istorinės medžiagos 
siuntimo Archyvui. Jaunimo 
centro direktorius dar suras 
daug kampų spintoms pastatyti. 
Manytume, kiekvienam aišku, 
kad ir būsimos patalpos dydis 
priklausys nuo turimos medžia
gos kiekio. Būkime tikri, kad 
Archyvas, kuris visą savo tur-

Savo didžiulėje poezijos kny
goje autorė paliečia beveik vi
sus mūsų aktualiuosius klausi
mus, todėl, žinoma, tobulai poe
tiškai išsireikšti nėra taip jau 
lengva. Liečiant aštrius, kasdie
ninius ar karo meto reikalus, 
nėra taip paprasta surasti tin
kamus poetinius vaizdus. Tokie 
dalykai ir kitiems poetams ne 
visada yra pavykę, išskyrus, ži
noma, H. Nagio reto gilumo ir* 
reto lyriško graudumo poetinį I 
šedevrą “Budapešto baladę” I 
Mūsų poetė to nė nesiekia, ji' 
tik labai jautriai stengiasi vis
ką išsakyti, ir jos nuoširdumu 
netenka abejoti. Taigi, visos šios 
knygos geroji pusė yra labai 
jau didelis nuoširdumas, tikra 
meilė arba graudi neapykanta. ( 
Autorė visur kalba su didele 
meile, nesvarbu, ar tai būtų tė
vynė, artimas ar Dievas. Su to
kia pat meile ji kalba savo eilė
raščiuos ir apie motiną, gi vie
nas posmelis eilėraščio “Motina’ 
fabrike” taip skamba:

Knygą iliustravo Jurgis Juo
dis, vinjetės perdaug jau naivios 
ir primityvios, bet gal jos pa
deda išryškinti poezijos nuošir
dumą, nes nuoširdumas yra vai- 

i kiško paprastumo atspindys.
P. Svilius

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite
už apdraudą. nuo ugnies Ir automo
bilio pa*

FRANK Z A P O L I S
3208% West 05th Street 

Chicago, IlllnolB 60642 
Tel. GA 4-8054 ir GR 0.4330

Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prez. i 

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

teikiame nemokamai.
Raštine atdara kand en nuo 8 vai. į 
ryto Iki 6 vai. vakaro ii šeštadle- | 

nlais Iki 8 vai p. p.

perduos turimą lobį į amerikie- 
čių rankas. Dabar nėra ko sku
bėti, kada ateities perspekty
vos puikiausios’. Juk jėzuitų 
ruošiamuose statyti pastatuose 
pramatyta Archyvui ne tik spin 
toms bei lentynoms sustatyti 
vietos, bet net raštinės, studijų, 
medžiagos inventorizacijos, san- i 
dėlio ir kitokie kambariai.

Medžiagą siųsti ar rašyti šiuo 
adresu: Pasaulio lietuvių archy
vas, 5620 So. Claremont Avė., 
Chicago, III. 60626. U.S.A.

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

Joicph F. Grlbautkas 
Executive Secretary

LONG TERM
BONUS 

SAVINGS 
ACCOUNTS

DIVIDEND CHECKS 
MAIIED OUARTERLY 
ON INVESTMENT 
SAVINGS 
ACCOUNTS

1 ■/' i ’ ' $0
1447 So. 49th Court 

CICERO, ILUNOIS • 60650
Phone 656-6330

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

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711 !
Atdara pirmad. ir ketvir. 9--9 vai., antr. treč. ir ftefitadlenlahi nuo 

9 Iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 Iki 4:80 v po pietų

BlEimlmlhiii-
t CPANEw

CRANE SAVINGSŠvilpia sirenos, ūžia mašinos, 
Lyg prirakintą siūlus taisau. 
O mano dvasios niekas nežino, /■

PINIGAI ĮNEŠTI
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. PR 6-8998

V

AND LOAN ASSOCIATION
ROOSEVELT PIGTURE 

FRAME COMPANY 
Manufacturers

metalu aplieti

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

2400 S. Oakley
Tel. Vlrginia!

Avė., Chicago
7 - 7258 - 59

z

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

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

sąskaitas

Naujas aukštas dividendas 
mokamas už investavimo

D1IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

r. Iki 6 v. v.
. 9 v'.< r. Iki 9 v. v.

Trečiad uždaryta

. ANTRAD Ir PENKTVALANDOS: pirmad tr ketv............
ŠEŠTAD 9 >’ r Ik) 12 v d

.» v.
r.

š*'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiimiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiii£
E

Artesian Restaurant
2432 West 63rd Street (63rd & Artesian)

=

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

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

valandos vakaro.

Vokietijos lietuvių stovyklų, mokyklų, organizacijų, ansamblių ir kitų ' 
sambūrių archyvai saugomi Pasaulio lietuvių archyve. Taip atrodo da- | 
lis spintų, skiltų tiems dokumentams laikyti.

M O V I N G
perkrausto baldus iš arti ir toli

A. BENIULIS
Chicago, III. 60632, Tel. RE 7-7083
»♦♦♦♦♦-» ♦ ♦ ♦ ♦♦ •

PIETŪS
$1.65 & $2.25

MES MOKAME

ir
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i

Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
*15.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

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

Auguet Saldukas,

• Prezidentas

JOKIO LAUKIMO — GREITAS PATARNAVIMAS 
TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ.

Rezervacijoms skambinkite — 436 • 4622
Atdara Tekmad iki ketvirtad. 6 v. ryto iki 1 v. ryto, penktad. 

šeštadieniais iki 5 valandos ryto

STEIN TEXTILE CO.

SĄSKAITŲ

• Skanūs valgiai
• Geras patarnavimas

• Puiki atmosfera

Daugiau kaip 50 metų 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

5%
ANT BONŲ

PAPUOŠKIT! BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 
DAR SUSPĖSIME PAGAMINTI ŠVENČIŲ 

SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

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

JADVYGA ir — JUOZAS BARTKUS, Savininkai =J

utminėmis 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 MER2IAGŲ 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

—



"M" MENO GALERIJA CHICAGOJE
Šių metų pradžioje prie “69” 

meno galerijos Marąuette Par
ke Chicagoje Stasio ir Viktori
jos Orentų pastangomis įsistei
gė ir Dailės studija. Tai bene 
bus pirmoji tokio pobūdžio lie
tuvių da’lės mokykla Ameriko
je.

Pirmąjį semestrą, kuris bai
gės! birželio 1 dieną, lankė 35 
studentai. Semestrui pasibaigus, 
buvo surengta studentų darbų 
paroda ir išleistas didelis kata
logas, kuriame buvo patalpinti 
po vieną nuotrauką studentų 
darbų, išstatytų parodoje ir 
pradinių darbų. Viso 47 nuo
traukos.

at- 
lai- 

Ir 
pa-

kraštą, jis dalyvavo visoje ei
lėje mokslinių tyrinėjimų pilia
kalniuose ir kitose 
vietose. Ypatingai 
Dzūkijos istorinėmis 
ir dzūkiška tarme.

istorinėse 
domėjosi 

vietovėmis

Pirmajam semestrui vadovavo 
ir dėstė dailininkai: Povilas 
Kaupas ir Viktoras Petravičius. 
Talkininkavo (skaitė paskaitas) 
dailininkai: Juozas Mieliulis ir 
Mikas Šileikis.

Antrasis, šių metų semestras, 
pradėtas rugsėjo mėn. 12 d. Į 
antrąjį semestrą sugrįžo, be
veik. visi pirmojo semestro mo
kiniai ir įstojo nemažas skaičius 
naujų. Antrasis semestras pra
dėtas su 46 studentais.

Antrajam semestrui ir toliau 
vadovauja ir kartu dėsto P. 
Kaupas. Lektoriai yra dailinin
kai: vienuolė sesuo M. Merce
des. A. Marčiulionienė, Viktoras 
Petravičius. Juozas Mieliulis ir 
M'kas Šileikis.

Dailės studijos tikslas — auk
lėti jaunąją kartą vaizdinio me
no dvasioje, supažindinti su me
no istorija, duoti tvirtą pagrin
dą paišyboje, tapyboje, grafi
koje, mozaikoje ir kt.

Dailininkas Povilas Kaupas, 
kaip studijos administratorius, 
o kartu ir mokytojas, ypatin
gai daug darbo pašventė, šią 
studiją atidarant, tvarkant ir 
toliau jai vadovaujant.

Dail. Pov. Kaupas, būdamas 
kuklaus būdo žmogus, be dide
lių pretenzijų bei ambicijų, iki 
šiol laikėsi lyg ir nuošaliai. Ne
surengė nė vienos savo darbų 
parodos. Net ir dabar, kada jau 
peržengęs 60 m. slenkstį ir ra
ginamas parodyti savo darbus, 
atsako; “Tegul kiti rodosi, aš 
dar nepasirengęs, palauksiu... 
Visi žinome, kad dail. P. 
pas turi nemažai darbų 
ręs ir jo darbų parodos 
viškoji Chicaga laukia.

Jei ir ne visiems, bet daugu
mai dailininkų, kurie turėjo sa
vo darbų parodas Chicagoje, 
dail. P. Kaupas nuoširdžiai tal
kininkavo patarimais ir darbu. 
Kiekvienoje didesnėje ar mažes
nėje parodoje matėme dail. P. 
Kaupą visuomet aktyvų. Jis 
džiaugėsi kiekvieno dailininko 
pasirodymu ir jo laimėjimais.

>> 
Kau- 

pada- 
lietur

dija gali pasidaryti didelio dė
mesio verta inst tucija.

Antrajame semestre pradėju
si dėstyti dailininkė kazimierietė 
M. Mercedes pas:darė lyg ir de- 
šiuioji dail. P. Kaupo ranka. Ji, 
turėdama daug patyrimo mo
kyme o be to, žinodama pasku- 
tmiuosius modernius mokymo 
metodus, daug naujumo įnešė 
į studiją. Ji vadovauja didžiau
siai, 24 studentų, klasei, kurią ikusioje gruodžio 12-16 dienomis, aprodo savo 16 aliejaus ir 6 grafikos 
sudaro, daugumoje jaunuoliai, j

iV’ida Krištolaitytė, “Master of Fine Arts" 
|Brooklyne, New York, diplominės tapybos

kandidatė Pratf institute, 
ir grafikos parodoje, jvy-

rinėtojų viršūnes ištraukė ir ve
lionį prof. K. Būgą.

Didžiojo karo metu, padaręs 
dvi mokslines ekskursijas į Bal
kanus. 1918 m. E. Volteris 
vyko Vilniun ir jau visam 
kui apsigyveno Lietuvoje, 
čia jis savo mokslu ir savo
tyrimu daug padėjo besikurian
čioms lietuvių įstaigoms. Jis or
ganizavo viešąjį Vilniaus kny
gyną, mūsų universiteto biblio
teką, buvo valstybinės komisi
jos pirmininku ir Kauno miesto 
muziejaus direktoriumi. Vytau
to Didžiojo universitete profeso
riavo nuo paties jo įsikūrimo. 
Gerai pažindamas Lietuvos

• Varpų muzika Kaune. Mu
ziejaus bokšto varpus Kaune 
prižiūri, tvarko ir jais dažnai 
koncertuoja muzikas V. Kupre-

vičius su sūnum Giedrium. Kon
certų repertuare jie turį apie 
400 dalykų, — lietuvių liaudies 
dainų ir, žinoma, “tarybinių” 
melodijų. Dabar rengia automa
tiniam skambinimui naują da
lyką. “Spalio garbei” kas šešios 
valandos bokšto varpai skam- 
binsix B. Dvarionio melodiją iš 
dainos “Kur Nemunas teka”. 
Tai irgi ne lietuvių, o “tarybi
nė” daina.

DaR A. Marčiulionienė pra
dėjo dėstyti skulptūrą ir kera
miką. šį skyrių su dideliu susi
domėjimu lanko įvairaus am
žiaus studentai.

Dail. Viktoras Petravičius sa
vo klasėje pradėjęs dėstyti pai
šybą, žinoma, greitai pereis į 
savo mėgiamą grafiką, kurios 
jis yra neabejotinas meistras.

Dailininkai Juozas Mieliulis 
ir Mikas Šileikis antrajame se
mestre dėstys teoretinius daly
kus.

Dailės studija laikosi Chica
gos Meno instituto programos, 
ir tikimasi greitu laiku gauti 
Lietuvių dailės studijai pilnatei
sės mokyklos pripažinimą.

“69” meno galerija, įsisteigu
si praeitais metais, jau turėjo 
savo patalpose 4 dailės parodas 
(dailininkų A. Petrikonio, Vik
toro Petravičiaus, vienuolės sės. 
M. Mercedes ir dailės studijos 
mokinių. Nemažas skaičius pa
rodų numatoma surengti ir šį 
sezoną. Be to, galerijai tarpi
ninkaujant, nemažas skaičius 
dailės darbų parduota. Paminė
tini dailininkai, kurių darbus 
"69” meno galerija daugiausiai 
yra pardavusi: A. Marčiulionie
nės, sės. M. Mercedes, G. Žum- 
bakienės, Viktoro Petravičiaus, 
Miko Šileikio, Juozo Mieliulio, 
A. Petrikonio, B. Murino, A. 
Varno ir kt.

“69” meno galerija, nors ty
liai, bet nuosekliai papildo mū
sų kultūrinę veiklą Chicagoje.

J. Kr.

darbui tos kolegijos “Graduate Progratn in Art and Design” direkto
riui dr. R. Wickiseriui. Nuotr. Ged. Naujokaičio

PROF. EDUARDAS VOLTERIS
25 metų sukaktį nuo jo mirties minint

JONAS MIŠKINIS

SIUVIMO MAŠINOS
BERNINA • NECCHI • ELNA • 

PFAFF • KENMORE 
(Šveicariškos, vokiškos, itališkos, ja
poniškos, Singer ir kitos). Taisome, 
parduodame ir nuomojame prieina
momis kainomis ir sąlygomis. Dar
bas greito,"! ir sąžiningas. Turime 
dalis, pritaikome pagal skoni kabi
netus. Aptarnaujame Chicagoje ir 
priemiesčiuose. Parduodame ir taiso
me dulktų siurblius.

B & B SEVVING MACHINE CO. 
4214 S. Archer Avė., Chicago, III. 
60632. Tel. 927.0044J 027-0045.

Vedėjas Arvydas M. Dikinis

f***^^#*#^***************************** **********

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYčIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

it kitų papuošimų
2443 West 63rd STREET

Telef. PRospect 8 - 0833 PRospect 8-0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO. 

3911 West lllth Street 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste 
Telef. — CEdarcrest 3*6335 

Vienas bloknp nuo kapiniu

Š. m. gruodžio mėn. 14 d. su- Mačiulis ir kan. S. Gimžauskas, 
ėjo 25 metai, kai mirė prof. E. Savo kelionių metu Lietuvon jis 
Volteris.

E. Volteris gimė 1856 m. Ry-, tautos siekimus, pamatė mūsų 
goję, mirė 1941 m. Kaune. Ry
goje išėjo pradžios ir aukštes-

“nius mokslus. Aukštuosius uni
versiteto mokslus ėjo Leipcige, 
Tartu, Charkove ir Maskvoje.

1885 metais buvo pakviestas 
Petrapilio universiteto privatdo
centu. Drauge jis dirbo ir Moks
lo akademijos bibliotekoje. Šio
se pareigose jis išbuvo 33 me
tus. Rusijos Geografų draugijos 
remiamas, suorganizavo tris 
ekskursijas, pasižymėjusias gau Jos gimnazijos išvarytuosius lie- 
siais etnologijos ir bibliografi
jos rinkiniais. Vienoje tų eks
kursijų prof. Ed. Volteriui pa
vyko surasti vertingų lietuvių 
senosios literatūros paminklų, 
dėl kurių jam vėliau teko smar
kiai susikirsti su keliais rusofi- 
lais mokslininkais. Jo pastango
mis buvo lotyniškomis raidėmis 
atspausdinta keli šimtai egzemp 
liorių Daukšos “Katekizmo”, o 
pats parašė ir Mokslų akademi
ja išleido kelis svarbius etno
grafinius tyrinėjimus iš Vil
niaus, Kauno, Suvalkų ir Vi
tebsko gubernijų.

Jam ypač daug padėjo prof. 
P. Matulionis, kun. Maironis -

pažino atbundančios lietuvių

spaudos draudimą ir lietuvių 
pastangas nusikratyti visais ca
ro valdžios varžtais. E. Volteris, 
jau ir anksčiau jautęs lietu
viams simpatijų, dabar tampa 
tikruoju jų draugu. Jis laikraš
čiuose iškelia kai kurių rusų 
valdininkų žiaurią antilietuviš
ką veiklą. Be to, Volteris stoja 
ginti kalinamų lietuvių veikėjų 
— Pr. Vaičaičio, A. Daniliausko 
ir kitų. Jis užstojo ir iš Mintau-

tuvius mokinius. Jis rėmė lie
tuvius studentus, parūpindamas 
jiems darbo ir stipendijų. Prof. 
E. Volteris j lietuvių kalbos ty-

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Nanič, automobilių, 
ffyvybBs, sveikatos 

ir biznio
Patogios išsimokėji- 

nio sąlygos

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2283 j

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii!
RINOS IR NUTEKAMIEJI 

VAMZDŽIAI
Ekspertištkai uždedam naujus ir tai
some senus. Pilnai apsldraudę. Dar
bas garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-6047 arba RO 2-8778 
lllllllllllllllllllllllliiiilllllillllllliuillllllli

Stirbis Fuel Gils
Aliejus virtuvei ir krosnims. 
“Geresnė ir pigesnė alyva”

Tel. HEmlock 4-6264
PETER STIRBIS

6741 So. Maplewood Avenue 
Chicago, III. 60629

on investment bonus
d., 1967

“69” meno galerijos, Cihcagoje, patalpų detalė. Nuotr. V. Noreikos

On savings accounts
NUO SAUSIO MĖN. I

Sąskaitos apdraustos iki $15,000
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632
Dail. Pov. Kaupas dailės me

no mokymo srityje nėra naujo
kas. Dar gyvendamas Vokieti
joje, buvo suorganizavęs dailės 
studiją Augsburge. Nors studi
ja veikė ten labai trumpai ir 
nenormaliose gyvenimo sąlygo
se, bet vienas kitas iš jo buvu
sių mokinių reiškiasi ir dabar 
dailėje. Vienas jų yra ir dail. 
Andrašiūnas, gyvenantis Kali
fornijoje, matytas ir lietuvių 
dailininkų s-gos parodoje Chi
cagoje, laimėjęs joje III-ją pre
miją. Visas 3 pinigines premi
jas skyrė “69” meno galerijos 
savininkai p. Orentai.

Bruckbergerio "Jėzaus Kristaus istorija"

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZIN8KA&4065 Archer Av 
Chicago, III. 60632, Tel. YA 7-5980

PADIDINTAS DIVIDENDAS VISOM TAUPYMO SĄ-TOM.

INSURED

Jei kokios nors netikėtos kliū
tys nesutrukdys šios Dailės stu
dijos darbo, reikia tikėti, kad 
dail. P. Kaupo vadovaujama 
studija jos lankytojams duos 
tvirtą pagrindą tolimesniems 
žingsniams, o vieną kitą išleis 
ir kaip pasirengusį dailininką, 
pristatydama jį su savo 
paroda visuomenei.

Jei dail. P. Kaupas ir 
kaip iki šiol, susilauks
iš kitų dailininkų, ši dailės stu-

darbų

toliau, 
talkos

(Atkelta iš 5 psl.)
Pasakodamas apie Kristaus 

gundymą, Bruckbergeris sako, 
jog šėtono ano laiko pasiūlymai 
šiandieninėmis sąvokomis skam 
betų šitaip: “Jei esi Dievo Sū
nus, tai gerai pažįsti kvantų 
teoriją, naujausias hipotezes 
apie visatos, gamtos ir žmoni
jos evoliuciją, apie atomų su
skaldymą, tikriausiai turi mo
derniškiausias mokslo priemo
nes, nes juk esi savo amžiaus 
kūdikis, tad neabejoju, kad su
gebėtum anksčiau negu kuris 
kitas nukeliauti į tolimiausias 
planetas. Įrodyk tai, iškeliauk 
į ten...’’ Čia neįmanu net išvar
dinti visus tuos klausimus, ku
riuos Bruckbergeris riša, sugre
tindamas juos su Jėzaus gyven
to laiko Palestinos ir Romos 
įvykiais. Vieni jų glaudžiai sie
jasi su pagrindine knygos tema, 
kaip pvz. farizeizmas bei puri- 
tani2mas, judaizmas bei krikš-

čionybė, mūsų laikų pasaulio 
nukrikščionėjimas ir t. t. Kiti 
knygos puslapiuos iškyla lyg 
jų paraštės, kaip pvz. antisemi
tizmo bei inkvizicijos klausimai, 
kuriuos autorius labai griežtai 
pasmerkia.

Labai gilūs Bruckbergerio 
samprotavimai apie kančią. Ko
kį, anot jo, supratimą apie Kris
taus kančią gali turėti tas, ku
ris niekad pats nebuvo kojos 
įkėlęs į košmaro ir kančių pa
saulį, nors jis bebūtų ir giliau
sias teologijos daktaras, klau
sia knygos autorius, pasakoda
mas apie Jėzaus plakimą.

Bruckbergeris, gimęs 1907 
m., nuo 1929 m. yra vienuolis 
dominikonas. 1940 m. sužeistas 
patekęs į vokiečių nelaisvę, iš 
kurios pabėgęs, dalyvavo pran
cūzų rezistencijoje. Parašęs vi
są virtinę veikalų. Čia minimą 
veikalą rašė trejus metus.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

O
 TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue

Tei. YArds 7-1741-2 
4330-34 South California Avenue 

Telef. LA 3-0440 ir LA 3-9852

PETKUS**?
TĖVAS IR SŪNUS

ARŲUETTE FUNERAL HOME Xu£3JS7MARŲUETTE
TRYS MODERNIOS

2533 VVest 7Ist Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOKPLYČIOS
Tel. GR 6*2345 > 6
Tel. TO 3-2108*09

FUNERAL HOME

Parking Facilitiea

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

T H RE E
A1R-CONDITIONED CHAPELS

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus

7909 STATĖ RD., OAKLAWN ILL. TEL. 636-2320

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138 — 1189

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. 50th AVĖ. CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

f STEPONAS C. LACKAWICZ
> 2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
K 2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672PIPPI IIT T V/ & RADI() (LIETUVIAI)UIHUUI I I .v. Sav DAN LIUTIKAS 

NAUJŲ PARDAVIMAS — VARTOJAMŲ TAISYMAS
GREITAS patarnavimas — GARANTIJA — KREDITAS.

2412 WEST 71 st ST., CHICAGO, ILL. 60629, TEL. — 471 - 2446

■įi." —Ž

Kas tik turi gėrę skonį,

I LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARŲUETTE PK., 6211 So. Western, PR 8*5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad. ir ketvirtad nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom dienom nuo 9 iki
6 vai vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai. vak.

*=e

Perskaitę Draugą. duokite kitiems pasiskaityti.
H



Redaguoja dr. 8. ALIŪNA8

JAUNEJIMAI IR SENĖJIMAI

Ir štai., Naujųjų Metų sausis. 
Vėliai mielai apglobia mus, 
Ir spaudoje visi vėl kausisi, 
Prausis ir skelbs nutarimus.

Žinoma, ne viskas gera, kas 
sena, bet ir ne viskas gera, kas 
jauna, gi amžius yra labai re
liatyvus dalykas. Pvz. 20 metų 
žmogus yra jaunas, o asilas 
tiek pat metų jau laikomas se
neliu. Taigi, metams einant, sun 
ku suprasti, kada kas jaunėja 
ir kada kas senėja. Pvz. senas 
vynas — geras vynas, senas 
smuikas — geras smuikas, o 
senas fordas gali jau būti tur
tingumo ir neturtingumo ženk
lu. Tačiau, nepaisant kaip be
kalbėtume apie metų įtakas, 
vis tiek tie metai eina, ir vieni 
toje metų tėkmėje senėja, o ki
ti jaunėja. Pvz. Vliką neseniai 
labai atjaunino sovietinis dak
taras Vladimirovas, savo nors 
ir mužikiška adata, gi kompar
tijos kuinas, nors jau rengiasi 
švęsti pusšimtį metų, jau kovo
ja su senatve, nes vis skundžia
si, kad partija nepajėgi rūpintis 
kiaulių prieaugliu, nors mums 
gi atrodo, kad kiaulyščių ir be 
to prieauglio Sovietijoj nema
žėja.

Nesensta ir mūsų spauda, joj 
vis netrūksta inteligentiškų pa
sisakymų, tiesiog net miela, ogi 
mūsų Jaunimo centras nustojo 
jaunėti, nes susirgo jaunintojas 
kun. Kubilius. Tiesa, jaunėjimo 
šiek tiek priduoda netoli esanti 
Bowling salė, kurios šeiminin
kas net 22,500 dol. Jaunimo 
centrui paaukojo ir kurioj yra 
žmogų jauninančių ir nuotaiką 
keliančių gėrybių. Ar kiek pri
sideda šalia Jaunimo centro jau
nimo jaunėjimui Alvudo būsti
nė, neteko patirti. Atrodo, kad 
nelabai, ji tik stogu naudojasi, 
kurį Bowling padėjo uždėti.

Čiurlionio galerija metų tėk
mėje nei paseno, nei pajaunėjo. 
Ten vis tai vieni, tai kiti nuo 
durų spynas nukabina ir užka
bina. Be kokių ten raktų nuplė
šei seną ir naują užraktą užka
binai, nereikia ten kokių pase
nusių formalumų.

Jaunųjų dailininkų klubas iš
sigando jaunystės ir nubraukė 
žodį jaunųjų, palikdami tik dai
lininkais. Matyt, kad ruošiasi se
nėti. Betgi yra asmenų, kurių 
jokie metai nepaliečia. Pvz. 1953 
m. išleistame “Vardyne” para
šyta, kad dail. Žoromskis gimė 
1913 m., o tik dabar išėjusiame 
Lietuvių Enciklopedijos tome, 
kad 1918 m. Na, ir, sakyk, ar 
nemalonu, kai per tuziną metų 
žmogus dar penkeriais metais 
pajaunėja. Užsiminus LE, ten

Pas psichiatrą ateina įvairių ligo
nių. įsivaizduojančių napoleonais ir 
hitleriais, bet neateina vaidinančių 
Kalėdų sen us, nes tada jie turėtų 
dalyti dovanas, o iki tokio laipsnio 
retas kas suserga.

ka pasidžiaugti ir kitais malo
niais laiko ir vietos nuotykiais, 
pvz. dail. T. Zikaras pažymėtas, 
kad jis yra Zikaro (1) sūnus, 
gimęs 1922 m. Panevėžy, gi tas 
Zikaras pirmasis iš Rusijos į 
Lietuvą grįžęs pagal LE tik 
1924 m. Taigi tas laikas, taip 
sakant, yra stebukladarys, ir 
tie ateiną ir nueiną metai atne
ša nuostabių dalykų.

Laiko tėkmėje yra ir tokių 
linksmų reikalų, kaip P. Stra
vinsko “Naujienose” teigimas, 
kad, esą, Vlikas neturėjo dre
bėti dėl to, jog Vliko nariai iš
kilmingai kokio ruskio aiškini
mų klausė, kaip reikia klaupti 
prieš motiną Tarybų Sąjungą 
ant kelių, o, esą, reikėjo mušti 
jokio veiksnio neatstovaujantį 
Greimą, kuris žaloja mūsų są
monę. Taigi metų tėkmėje pa
sidarė taip, kad koks nors rus- 
kelis jau mūsų sąmonės nebe- 
žaloja, o tiesiog ugdo.

Nuostabių dalykų šioje mūsų 
žemelėje yra, kurių jau net ir 
kibirą giros išgėręs nesuprasi, 
todėl mes, ir kalbėdami apie 
Naujuosius Metus ir linkėdami 
visiems būti amžinai kovingais 
ir vertais Gedimino ainiais, tu
rime visus nuraminti, kad lai
kas visai neturi jokios reikš
mės. Visokius linksmus mūsų 
oficiozo Spyglių vertus žygdar
bius išdarinėja ir jaunas ir se
nas, ir todėl nenuostabu, kad 
tiems žygiams Spygliuose atžy
mėti S. Kašelionis paskyrė 113 
dol. sumą. Juk jei ne Spygliai, 
kas išryškintų metų bėgyje vi
sus svarbiuosius mūsų atsitiki
mus.

Jaunimo metus baigėm, dabar 
pradėsim vėl senimo metus, gi 
iš jaunimo metų pasimokėm, 
kad galime ir sumeles vienu 
kartu ligi 100,000 dol. sutelkti, 
kai kokiai literatūrai ar kokiam 
vadovėliui gana sunkiai dolerėlį 
sukrapštyti sekasi. Bet iš tų 
jaunimo metų yra ir labai svar-

Buvusių abiturientų susitikimuo
se gali pasidžiaugti, kad visi mokslo 
draugai labai pasikeitė, išskyrus 
tave patį.

bių atsitikimų, kai bent dvi po
ros iš atskirų kontinentų susi
jungė.

Pradėdami Naujuosius Me
tus, linkime, kad visa visuome
nė tvirtėtų kovos dvasioj, kad 
niekas nesijaustų nuskriaustas, 
kad atmintų, jog visi yra lygūs 
bent tada, kai miega, kad kar
tais geriau būti išmintingu eili
niu, negu kvailu vadu, kad tik 
steiką valgąs gali suprasti, ko
dėl Indijoj gerbiamos karvės. 
Tiems, kurie nori išeiti į pensi
jas, linkime, kad jie pirma įsi
tikintų, kokios rūšies progra
mos būna televizijoj dieną, o 
tie, kurie dar ryšis lankyti ko
kį susirinkimą, tegu įsitikina, 
ar jis saugus nuo pasiūlymo į 
valdybą. Taigi šiuos senėjimus 
ir jaunėjimus aptarę, Naujųjų 
Metų proga norime savo linkė
jimus išreikšti šiomis eilutėmis:

Tėvynės meilės sunkią naštą 
Nešus, kaip ubagui, ilgai, 
Te Naujuos Metuos meilė 

mažta,
O vis didėja pinigai.

P. J.

DOVANA
PROFESORIUI STUKUI

“Rūtos" ansamblis, kuris ne
seniai atšventė sidabrinį jubi
liejų, savo organizacijos stei
gėjui ir globėjui įteikė dovaną 
— paskyrė jam 25-uosius me
tus, ir tai paskelbė jubiliejaus 
leidiny "Mes su Rūta”.

UGNIS IR POEZIJA
— Matau, ponas redaktoriau, 

kad reikės įdėti daugiau ugnies 
į mano poeziją.

— Ne, priešingai: daugiau 
poezijos į ugnį.

Žinios iš Vliko tvirtovės
Kultūriniais kailiniais įsivil

kęs į vienos organizacijos su
sirinkimą įslinko Krugloduro- 
vas (gal Vladimirovas, nesant 
šaltinių sunku patikrinti Red.) 
ir norėjo Vilkaičių pilį išsprog
dinti. Bet, nors įgulos vadas ir 
atsistatydino, pati įgula sutvir
tėjo ir pajaunėjo.

Venclovos atradimas
Antanas Venclova pavergtoj 

Lietuvoj išleido knygą “Jaunys
tės atradimas”, kurioj, taip sa
kant, labai iškilmingai spjau
dama į viską, kas nebolševikiš- 
ka. Vienoj vietoj Venclova ci
tuoja J. Tysliavos verstą Louis 
Aragon eilėraštį, kuriame ra
šoma:

"Kai aš buvau mažas, man 
auklė liepė daryti ka - ka, ir aš 
dariau ka - ka, man auklė liepė 
daryti pi - pi, ir aš dariau pi - pi. 
Dabar jau užaugau ir nebeda
rau, baigta”.

Kaip žinoma, A. Venclova, 
auklės kompartijos liepiamas 
padarė ka - ka ir tai iškilmin
gai pavadino Jaunystės atradi
mu.

“Tiesa” paskelbė šį paveikslą ir 
pokalbį Vilniuje:

— Mano skundas pas jus jau 
metus guli!

— Ką gi. sveikinu sulaukus Nau
jųjų metų.

Dail. Ju»zo Buivydo piešinys

GEROVE SOV. SĄJUNGOJ

— Ar kiekvienas kolūkietis 
gali sau nusipirkti “Volgą”?

— Gali. Bet kam jam tiek 
vandens ?

KVAILYS IR PROTINIS
LIGONIS

Medicinos profesorius aiškina 
studentams:

— Nereikia mąstyti kaip 
kvailys, arba protinis ligonis. 
Kvailys stato pilis ant ledo, o 
protinis ligonis mano, kad jose 
gyvena.

Staiga vienas studentų pa
klausė :

— O ką daro psichiatras?
— Psichiatras tai yra tasai, 

kuria surenka butpimgius už 
tas pilis. MIKAS MUŽIKAS

Kaip niekada nemirs W. Disney šitie linksmi kariauninkai kiškiai, taip 
niekada tegu nenustoja skambėti lietuvių tarpusavio garbingos kovos 
aidai.

(Slgnad Dac. 31, 196*) (Slgnad Dac. 31, 19**)

Visi kurie Naujųjų Metų proga darys kokius pažadus gali šią kortelę išsikirpti ir pasirašyti. Pirmąjį la
pelį tepasirašo (iš k į d.) tie, kurie ištikimai paklausys dr. Adomavičiaus ir ištrenks pypkes j šiukšlines, 
antrąją rezoliuciją tegu pasirašo tie. kurie pasižada cigaretes patys pirkti, o ne nuolat skolintis iš drau
gų. Toliau tegu pasirašo tie, kurie pasižadės žmonai grįžti laiku, o ne po vidunakčių. Kairėje, žemai, 
tegu pasirašo tie, kurie pasižada absoliučiai nublaivėti, nepaisant, kad dėlto jiems ir sveikatai kenktų, 
toliau tegu pasirašo tie, kurie darbo metu dažnai mėgsta kavutės išgerti ir pasirūkyti, gi paskutinįjį lapą 
tepasirašo tie, kurie žada nebebandyti atsilošti laž-ybose.

NAUJI NEGIRDETI LIETUVIŲ 
PAPROČIAI

(Ištrauka iš vieno klasės rašomojo darbo)

Kalėdos Lietuvoje labai gera 
šventė, nes tada visi gauna do
vanas, valgo kas papuola ir sa
ko pamokslus.

Leonas

Kai lietuviai valgo Kūčias, 
po stalu būna daug šiaudų. Po 
to jie tampo šiaudus. Gi mer
gaitės eina į kiemą žiūrėti į 
mėnulį. Jeigu bus pusė mėnu
lio, ateis jų jaunikaitis, jei tik 
ketvirtis, tai gal ateis, o gal ir 
ne.

Vilius

I Kūčios yra tokie pietūs be mė- 
* sos. Labai skanūs. Po to vaikai 
apsirėdo kaip Trys Karaliai ir 
eina miesto gatvėm rėkaudami. 
Tik pėsti neina, o užsėdę ant 
arklio ar kito kokio laukinio 
gyvulio. Kiti, kurie pėsti, turi 
tuos gyvulius varyti. Ir taip 
procesija traukia visą naktį.

Bronius

Tada vėlai vakare žmonės 
traukia šiaudus. Kas ištraukia 
trumpiausią, apsiženys paskiau
sia. Kai mergaitės nori sužinoti, 
iš kur jos vyras ateis, išeina į

TAUTOS AMBASADORIUS

Tai ir sukroviau, tai ir sudėjau 
Savo dukrelei aš pasogėlę, 
Nors gi ir keikė visi rinkėjai 
Arba rašeivos spaudoje gėlė.

Centas prie cento ir doleriukas, 
Šimtas prie šimto, kaip liepia planas, 
Nesu aš bukas toksai dypukas, 
Klausyt ką kalba Razma Antanas.

Teauga fondas .kirakite stogą, 
Te jis pasiekia šaunią beribę. 
Aš gi su savo dukros pasoga 
Gražiai apgyniau mūs lietuvybę.

Tai ir sudėjau gražią sumelę, 
Spausdamas viską tvirtai be galo, 
Kol ištekėjo mano dukrelė 
Užu ūsiukų juosvų italo.

Lošė italas, arkliukus gaudė, 
Saukdamas gėrė, kiek gali tilpti: 
— Garbė lietuviui, kuris ta^p spaudė. 
Kad vos pajėgsiu ašen prašvilpti. 

kiemą pasiklausyti iš kurios 
pusės vilkas kaukia.

Daiva

Keturias savaites prieš Ka
lėdas būna tokios ratuotos Mi
šios Lietuvoj. Paskui būna la
bai linksma vakarienė, kada 
valgoma silkes, baravykus, puš- 
keles. Po to visi žaidžia. Po 
to labanakt!

Marytė

Per adventą žmogus truputį 
valgo. Paskui eina į bažnyčią, 
su juo sykiu ir arklys. Paskui 
važiuoja į Kalėdas.

R.
Labai gera šventė yra Trys 

Karaliai, kada vaikai apsiren
gę visais drabužiais eina per 
kaimus ir žmones gąsdina. Žmo
nės jiems turi duoti pyragų, 
silkių ar šaldytos košės. Jei ne, 
tai jie ima dainuoti, ir tas žmo
gus turi daug bėdos.

R.

— Geras kaimynas yra toks, 
kuris, matydamas tave vaikš
tinėjantį, nesako, kad tu tingi
nys.

TAUPMENŲ STIPRINTOJŲ 
SUVAŽIAVIMO NUTARIMAI

Jau negana, kad dr. Antanas 
Razma lietuvių visuomenę apiplėšė 
300.000 dolerių suma, dabar rimtai 
kėsinasi į 700,000 dol. sumą.

Tik įsivaizduokite: tokiai vargše
lei ir mažutėlei lietuvių kolonijai 
Philadelphijoj, kur tėra trys para
pijos ir keli klubai, paskyrė kvotą 
15.000 dol., o tokiai garbingai mū
sų kaimynei Baltimorei net 10,000!

Kad .mažam ir neturtingam Ro- 
chesteriui, kuriame viso labo pri- 
skaitoma gal apie 250 lietuviškų 
šeimų, lupikas dr. Razma paskyrė 
25.000, tai visai suprantama: mat, 
ten ročesteriečiai vis tiek daugiau
sia tik pensininkai ir darbininkai, 
jie juk vis tiek jau nieko nesutau- 
pys

Blogiausia, kad jis teigia, jog, 
kai milijoną pasieksime, tai duosi
me ir tam lituanistinės mokyklos 
mokytojui, kuris nenusėdi. kaip vi
si padorūs piliečiai, prie televizijos, 
o laksto, pluša, mūsų vargšus vai
kelius kankina, jų anglišką liežuvį 
visaip iškra'pydamas darko! Toliau 
Razma skleidžia gandus, kad, gir
di. kai jau fonde turėsime pakan
kamai kapitalo, tai ir daugiau ir 
geresnių lietuviškų knygų išleisi
me Taigi kombinuoja dar daugiau 
pinigų iš mūsų išlupti. Be to, dar 
ko gero pradės remti visokius mū
sų molio minkytojus, tepliorius, 
muzikantus!

Tad mūsų veikimo pradžioje yra 
organizuojamasi dr Razmą pike

Gąsdinanti žinia
Gruodžio 17 d. "Naujienos” 

paskelbė liūdną žinią kirpėjams, 
kad "Po keleto šimtų metų visi 
būsim plikagalviai”.

Tuo pranešimu baisiai susi
rūpino ir Spyglininkas nuo Tuo- 
leikos, bijodamas, kad apie mi
nėtą laikotarpį nepasidarytume 
plikagalviai.

Spygl. nuo Tuoleikos

c—» 
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Pagarbus šventinio svečio išviė- 
tinimas.

TĖVAI IR VAIKAI
— Jūsų tėveliai turi dar dau

giau sūnų, ar esi jų vienturtis?
— Taip, esame iš viso šeši 

vyrai.
— Oho, vadinas tavo tėvas 

turi dirbti kaip arklys, kad 
pavalgydintų šešias burnas!

—- Ne, dvyliką.
— Kaip tai?
— Kadangi visi esame vedę.

— “Gyvuliai nemoka šaudy
ti.”

I>r. P. CeMešhis

— Pažangus tai toks asmuo, 
kuris šūkiui “Duok man lais
vę” nubraukė paskutinį žodį.

tuoti. Komitetas jau gamina plaka
tus: “Šalin Razma ir jo Fondas!”. 
“Tegyvuoja šykštumas ir nerangu
mas!”. “Visų lietuvių kolonijų tau
pomųjų knygelių mylėtojai, vieny- 
kimės!”, ‘‘Tegyvuoja ramybė ir lais
vė prie spalvotos televizijos!”

Kadangi šiemet yra Jaunimo me
tai, tai yra ypatingai svarbu, kad 
mūsų aukščiau išvardintos idėjos 
būtų ir mūsų vaikams į kraują 
įaugintos, tiesiog taip, kad jie Lie
tuvių fondo bijotų.

Vyriausias T. S. Komitetas

Sis vyras į sriubų įmonę atėjo ieš
koti darbo, teigdamas, kad jis nemo
kąs jokio darbo, bet ragautojas tai 
galįs būti pirmos rūšies.

Pasaulyje daugiau senų gir
tuoklių, negu senų gydytojų.

Prancūzų patarlė

SPYCLTNINKAI CŪODŽIASI
— Alpa eiliuoja:

Sirena kaukia anksti rytelį, 
į Fabrikas šaukia eit į darbelį
Dolerio galią ir savo valią
Mes paskandinam mažam stik

lely.

Viens kitą piaunam, plakam iš 
/peties, 

Stiprybės gaunam vis iš prąei- 
z ties 

Už lietuvybę, kur ta vienybė? 
Nors patriotai iki mirties.

— K. GI. skundžiasi: "Nei 
mes žinom, ką kas sakė, nei 
kas toks ar toks daktaras. Įdėk 
tikrų juokų, kuriuos būtų gali
ma baliuj paanekdotauti."

Red. pastaba: Išsigandę Jū
sų šio laiško, dedame juokų ir 
baliam paįvairinti”.

— o —

KLAIDA
— Teta, kiek metų gyveno 

Matūzelis?
— 969 metus.
— O kiek metų turite jūs?, 

— klausia berniukas.
— 30, — atsako teta.
— Tai tėvelis suklydo 939 

metus, nes vakar jis sakė, kad 
teta esi tokia sena kaip Matū
zelis.

REALI FILOSOFIJA

— Tavo tėvelis yra labai šykš 
tus: yra kurpius, bet tau liepia 
nešioti senus batus.

— Bet tavo dar šykštesnis. 
Yra dantistas, bet tavo maža
sis broliukas turi tik vieną dan
tį!

GERAS MENININKAS
— Kai nupiešiau gėles, — sa

ko pirmasis, — tai žiūrovai uos 
tė drobę, tokįos tos gėlės buvo 
natūralios.

— Tai dar niekai! Kai aš 
vienam klientui nupiešiau šunį, 
tai jam namuose pradėjo dingti 
dešros.

GIRTUOKLIO SVAJONES
— O, kad galėčiau išrasti 

vaistus nuo girtuokliavimo ir 
nustočiau gerti, tai uždirbčiau 
daug pinigų! O tada tai galė
čiau pasigerti.

TURGUJE

Miestietė ponia sako kaimie
tei: “Tur būt, toji višta ligota, 
kad tokia liūdna?”

— Yra liūdna, kad ponia taip 
mažai už ją duodi”, — atsako 
kaimietė.

NEBERA GALIMUMŲ

— Vakar buvau kino teatre 
su vienu jaunu vyru, kuris gali 
būti apie dvidešimt metų am
žiaus ir iki šiol nebuvo mer
gaitės pabučiavęs, — sako vie
na.

— O, supažindink, norėčiau 
tokį vyrą pamatyti.

— Dabar jau pervėlu, — at
sakė pirmoji.

TĖVAS IR MOKYKIA
— Kodėl pavėlavai į pamo

kas?
— Aš norėjau eiti meškerio

ti, bet tėvelis neleido.
— Tavo tėvelis teisingai pa

sielgė. Jis, tur būt, paaiškino 
tau, kad tu turi eiti į mokyklą.

— Ne. Jis pasakė, kad mums 
abiems sliekų neužteks.

MODERNUS APTARIMAS
Po muziejų vaikštinėjo du 

paaugliai. Prie mumijos jie pa
matė lentelę su užrašu: "2075 
iki m. e.”

— Ką tai galėtų reikšti? — 
klausia vienas.

— E-ė, tai, tur' būt, numeris 
mašinos, kuri pervaž avo varg
šelį.

PAVĖLUOTA IŠKABA

Du draugai eina gatve, kurioj 
matyti iškaba: "Dėmesio — pa
vojus!”

— Kaipsyk šitoj vietoj susi
pažinau su savo žmona, — sa
ko vienas, — bet tada nebuvo 
šito perspėjimo.
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