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PASKUI LIETUVIŠKĄJĄ ŽVAIGŽDE
Dr. Domo Jasaičio 70 metų amžiaus sukakties proga

Gražioji Garliava Lietuvai da
vė ne vieną šaunų visuomeni
ninką, profesionalą, dvasiškį. 
“Garliauckiniais” laikytina ir sta 
naitiškė Jasaičių šeima, kurios 
gal ryškiausiai atžalai — dr. Do
mui Jasaičiui — šiemet rugpiū
čio 18 d. sukanka 70 metų am
žiaus sukaktis.

Vien tik 70 metų amžiaus su
kaktis — ne per didelė sukak
tis, ypač dr. Jasaičiui, kuriam 
jaunatviškumo, energijos ir min
ties miklumo gali pavydėti per
pus jaunesni. Tačiau apskritas 
metų skaičius sudaro gerą progą 
pažvelgti į asmens kelią, jo dar
bus, jo laimėjimus. Ir jei leng
va užmiršti dr. Jasaičio amžių, 
jau sunkiau be nuostabos ir su
sižavėjimo žvelgti į jo vingiuotą 
kelią, darbus ir laimėjimus.

Plačiašakis ąžuolas
Sukaktuvininkas yra viena iš 

tų šviesių, šakotų lietuviškų asme 
nybių, kurių eilės vis retėja ir ku
rie, nors jau rudenėjančios gyve
nimo saulės glostomi, kaskart 
spinduliuoja vis šviesesnėmis var 
somis jaunesniosioms kartoms.

Jo draugams, jo pažįstamiems, 
jo gerbėjams dr. Domas dažniau
siai primena lietuvišką ąžuolą — 
drūtą ir plačiašakį. Kiekviena ša
ka yra lyg savitas, atskiras medis: 
išbujojusi, tvirta, lapuota ir gyva. 
Jis ir gydytojas, ir visuomeninin
kas, ir ateitininkas, ir politikas, 
krikščionis demokratas, kraštoty
rininkas ir mokytojas, Lietuvos 
grąžintojas, paskaitininkas ir 
tvirtaplunksnis rašto žmogus. 
Tikras plačiašakis ąžuolas!

Panašus dr. Jasaitis į ąžuolą ir 
gal pačiu savo būdingiausiu bruo 
žu. Kaip ąžuolas, giliai įleidęs 
šaknis savo motinoj žemėj, yra 
nepajudinamas jokių vėtrų ar 
audrų, taip ir sukaktuvininkas vi 
sa savo šakota asmenybe yra į- 
augęs į motinos Lietuvos žemę. 
Visas jo gyvenimas ir darbai mi
to ir minta lietuviškaisiais syvais, 
nors jo keliai tiesiasi iš Garlia
vos per Voronežą, Kijevą ir Šiau
lius į Berlyną, Paryžių, Tampą 
ir New Yorką. Poetas tartų, jog 
visas sukaktuvininko kelias — 
tai viena nesibaigianti kelionė 
paskui lietuvišką žvaigždę...

Lietuvišką žvaigždę tamsiame 
praeito šimtmečio caristinės ver
gijos danguje jau buvo radęs su
kaktuvininko tėvas Jurgis, žemės 
artojas. Ta žvaigždė jį vedė per 
mušimą, per kalėjimą, per drau 
dimus ir kratas, per spaudos pla
tinimą, per Vilniaus seimo nu-
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Klasiško ateitininko tipas

Ateitininkijos vadovai nuo se
no moko, jog kiekvienas ateiti
ninkas privalo būti geras savo 
srities specialistas, bet kartu ir ak 
tyvus, kūrybingas visuomeninin
kas. Jau vien šia prasme d f. Ja
saitis yra klasiško ateitininko ti
pas. Jo sritis — medicina. Ruo
šėsi gydytojo darbui rimtai stu
dijuodamas Kijeve, Berlyne ir 
Paryžiuje. Apsišarvavęs mokslu, 
visa energija pasinėrė medicinos 
darbuose ir tik šiemet, po arti 
50 metų, padėjo tradicinį gydy
tojo krepšį poilsiui.

Medicinos baruos
Per pirmuosius 20 metų dr. Ja

saitis savo neišsemiamą energiją 
aukojo šiauliškiams. Tačiau net 
ir savo profesijoje neliko eiliniu. 
Šalia teisioginio darbo, jis įkuria 
ir dešimtmetį vadovauja tuberku 
lioziniam dispenseriui. Matome 
jį ir Šiaulių miesto sveikatos sky
riaus vedėjo kabinete. Vėliau 
vadovauja miesto ligoninės sta
tybai, o pastatydinęs, jai ir vado
vauja. Nemeta medicinos ir iš
eivijoje — po poros metų darbo 
vienoje džiovos sanatorijoje Con 

I. Žemaitytė Iliustracija Vaižganto “Valiulio pasakai”

necticute, sekančius 14 metų jis 
paaukoja džiovininkams Tam- 
poj, Floridoj.

Jau vien tokios apimties pro
fesinis darbas būtų laimėjimas 
ne vienam eiliniam gydytojui. 
Tačiau medicina, nors pavydi ir 
ambicinga valdovė, nei išsėmė, 
nei išsakė dr. Jasaičio.

Dar pamėgtuose Šiauliuose iš
tisą 15 metų sukaktuvininkas 
mokytojauja mokytojų seminari
joje, 13 metų pirmininkauja 
Šiaulių medicinos draugijai, aš
tuonerius metus atiduoda šiauliš
kei draugijai kovos su džiova 
Xšalia ilgamečio darbo tos drau

gijos centro valdyboje). Tuo pa
čiu metu vicepirmininkuja Lie
tuvos Gydytojų sąjungoje ir ka
linių globos draugijoje.

Dar daugiau! Aštuonerius me
tus jis paskiria Vilties draugijai 
moksleiviams šelpti, kaip jos pir
mininkas. Dirba šiauliškiame Lie 
tuvai gražinti draugijos skyriuje, 
Rotary klube, Savitarpinėj pagal
boj.

Visuomeninio darbo plotuos

Sukaktuvininko visuomenišku 
mo šaknų reikia ieškoti ateitinin
kuose, kurių jis vienas pirmųjų. 
Dar prieš pirmąjį pasaulinį karą 
vadovauja pirmajai jaunesniųjų 
ateitininkų kuopelei Kaune. Vė
liau aktyvus ateitininkas Voro
neže, Berlyne, laisvojoje Lietu
voje, kur jis jau Ateitininkų fe
deracijos Garbės teismo narys, 
kongresų ir konferencijų paskai
tininkas, krupavičiškas ir pakštiš- 
kas oratorius. Palangos reorgani
zacinėje konferencijoje elektri
zuoja minias ateitininkų. Po 40 
metų, pernai moksleivių ateiti
ninkų jubiliejinėje konferencijo
je, jo vėl užburtos klauso nau
jos kartos, kaip klausė anais lai
kais jų tėvai...

Visuomeninė jo asmenybės ša
ka lapoja ir politinėje emigraci
joje. Penkerius metus Vokietijo
je dr. Jasaitis vadovauja Lietuvos

R.'^udonajam Kryžiui, vienerius 
metus atiduoda VLIKo Vykdo
majai tarybai.

Į 
Politikas ir rašto žmogus

Politiniame bare dr. Jasaitis 
reiškiasi kaip krikščionis demo
kratas, kurį laiką kaip Centro ko 
miteto narys, visą laiką kaip vie-; 
nas aktyviausių vadovaujančio 
KD sluoksnio asmenų. Krikščio
niškoji demokratija jam nėra tik 
siaura politinė platforma, bet 
plati, gili, gaivi ir kūrybinga idė
jų sistema, atskleidžianti Lietu
vai neribotas galimybes į geres
nį socialinį, visuomeninį, politi-

Dr. Domas Jasaitis Nuotrauka Vytauto Maželio

.............................. .

nį gyvenimą. Jai tad sukaktuvi
ninkas aukoja daug laiko ir ener
gijos, per ją jungiasi į laisvini
mo kovą visomis jėgomis.

Pagaliau sukaktuvininkas ir 
tvirtaplunksnis rašto žmogus. Lie 
tuvoje išspausdino visą eilę medi
cinos studijų daugiausia džiovos 
srityje. Salia to išleido kelis leidi
nius ateitininkiškais, kalinių glo
bos ir kitais klausimais. Politinė
je emigracijoje paskelbė kelias 
vertingas politinės istorijos studi
jas ir gausų glėbį publicistikos. 
Pastarojoje jis įžvalgus analistas, 
principingas esminių klausimų ir 
įvykių komentatorius, nepalau
žiamas kovotojas už laisvę. (Jis 
buvo vienas pirmųjų, kuris iškė
lė bendradarbiavimo su okupan
tu pavojų ir nubrėžė kovos gai
res, dar prieš dešimtmetį, kai pir

Dariaus ir Girėno milžinkapis Aukštųjų Šančių ka rių kapinėse, Kaune. Šiemet, minint 35 metų sukaktį 
nuo lietuvių transatlantinių lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno tragiškos mirties, lakūnų kapas 
buvo atžymėtas monumentalia granito skulptūra, su kurta skulptoriaus Vytauto Mačiuikos, kurioje valin
gai ir ryžtingai žvelgia lakūnų didvyrių veidai. Kapo plokštėje įrašas: Steponas Darius ir Stasys Girėnas, 
Lituanikos skrydžiu nugalėję Atlantą, žuvo nepasiekę tėvynės 1933. VII. 17. Tamsių ąžuolų kamienai ir 
medžių galerijos šakos paryškina visą paiminklo ansamblį. Priėjimas prie kapo išklotas apvaliomis plokš
tėmis, gazonuos — raudonos gėlės. Milžinkapio šoninės plokštumos apsodintos ryškiai žalių tonų želdi
niais. Milžinkapį juosia juodas, granitinis bortas. ________________ __ —‘

mosios pasidavimo piktžolės pra
dėjo dygti visuomenėje ir kai ku
rioje spaudoje).

Štai kokio plačiašakio ąžuolo 
esama sukaktuvininko! Šios ke
lios eilutės tėra tik puslapis iš 
storo tomo, kuris dar laukia atei
ties biografo plunksnos. Tas to
mas įsirikiuos į eilę tokių tomų, 
kurie jau dabar atskleidžia šiai 
kartai ir atskleis ateities kartoms 
galeriją portretų, kurie švies savo 
nepakartojamu pavyzdžiu ir pil
nutinio gyvenimo varsomis.

Gydytojas Jasaitis šiandien jau 
užtarnautoj pensijoj. Tačiau po
litikas, visuomenininkas, rašan
tis Jasaitis dar vis jaunatviška e- 
nergija seka paskui lietuvišką 
žvaigždę. Linkime, kad ji kuogrei 
čiausiai jį nuvestų atgal į gim
tąją padangę. A.J.K.

DĖMESYS IR 
DISKRI MI NACIJA

Pastaruoju metu net kelis 
kartus mūsų laikraštyje teko 
pasidžiaugti lyg ir padidėjusiu 
dėmesiu mūsų literatūrai. Pa
dažnėjo literatūros vakarai ir 
literatūrinės temos bei simpo
ziumai akademinio jaunimo sto 
vykiose, atskiros kolonijos uo
liai ruošė gyvųjų mūsų rašyto
jų kūrybos rečitalius, į juos at- 
sikviesdamos autorius net iš 
gana tolimų distancijų. Įvairių 
progų masiniai visuomenės su 
sibūrimai taipgi neapsiėjo be 
dėmesio literatūrai. Ir kūry
bingas lietuviškas žodis tokiu 
atveju šventėn buvo įrikiuotas 
ne vien tik tarp kitko, ne tik 
kaip dešimtasis patiekalas, bet 
kaip vienas iš pagrindinių, 
kaip lygiavertis pačių pirmų
jų eilėje. Naujausias to pavyz
dys gali būti ir neseniai tauti
nių šokių šventės proga įvy
kęs mūsų poezijos rečitalis 
Chicagoje, atliekant jį akto
rei, viešniai iš Europos, Aldo
nai Eretaitei ir aktoriui Leo
nui Barauskui. Dar prieš spek
taklį lietuviškoji spauda rodė 
išskirtinį dėmesį šiam kultū- 
ringam ir šventiniam vakarui, 
pristatydama aktorius, rašy
dama apie rečitalio pobūdį 
bei turinį. Visa tai, be abejo, 
daug prisidėjo prie to, kad re- 
čitalin norinčių patekti salė ne 
besutalpino. Toks rengėjų, 
spaudos ir publikos dėmesys 
savo grožinei literatūrai yra 
neįkainuojamos vertės parama 
laisvojo pasaulio lietuvių kū
rybiniam žodžiui ir tą žodį iš
liekančios vertės plotmėn iške 
liančiam rašytojui. Gi visa tai 
yra ir šiandieninės lietuvybės 
išlaikymo realus paskatas išei
vijoje, o kartu ir dirvos pure
nimas nebeišnykstančių verty
bių sėjai.

Tačiau būtume trumpare
giai, jei nepastebėtume ir ne 
taip jau šviesių reiškinių mū
sų literatūros gyvenime. Jų 
šaknys, manytume, nėra maiti
namos kokiomis nors piktybi
nėmis sultimis. Nepageidauti-

nų reiškinių priežastis tikriau
sia yra tik, jei taip galima sa
kyti, bendras kultūrinis ap- 
kiautimas, įsiveisęs net tų 
žmonių tarpe, kurie organizuo
ja čionykštės mūsų įvairios 
veiklos faktus. Net laikraščių 
redakcijose savosios literatū
ros nuvertinimo, net savotiš
kos diskriminacijos netrūksta.

Kad būtų aiškiau apie ką 
čia kalbama, suminėsime tik 
keletą atitinkamų pavyzdžių. 
Sakysim, mūsų didžioji ir tra
dicinė Lietuvių rašytojų drau
gijos premija jau dešimtme
čiais kasmet paskiriama tam 
ar kitam rašytojui. Visai na
tūralu, kad vienais metais ji pa 
skiriama už neabejotinai ver
tą knygą, kitais metais, gal 
būt, premija tenka ir silpnes
niam veikalui. Taip yra kitur, 
taip yra ir mūsuose. Ir būtume 
tikrai vienintelė genijų tauta, 
jei šią premiją kasmet atiduo
tume maždaug Šekspyro ran
go vis kitam mūsų rašytojui. 
Be premijuojamų knygų, ver
ta pasidžiaugti dar ir tuo, kad 
ištisus dešimtmečius ir trem
ties sąlygose literatūrinės kū
rybos prasme esame gyvi, kad 
sugebame suorganizuoti ir iš
laikyti tokias tradicines pre
mijas, kurių paskyrimas duo
da progos pajud:nti mūsų vi
suomenėje dar neišblėsusį lite
ratūrinį interesą, o spaudai 
paranku pristatyti rašytoją 
laureatą, plačiau pakalbėti 
apie premijuotąją knygą, apie 
rengiamą premijos įteikimo iš
kilmę. Visa tai juk yra puiki 
injekcija literatūriniam pulsui 
palaikyti.

Tačiau kiek gi mūsų laikraš
čių Lietuvių rašytojų draugi
jos literatūros premijos pa
skyrimo faktą savo skaityto
jams praneša pirmame pusla
pyje? Dauguma jų žinią — pa
žodinį LDR valdybos praneši
mą, be jokių savų komentarų 
nukiša į paskutiniųjų puslapių 
nereikšmingų žinučių skiltį. 
Norisi tad ir paklausti, ar tik
rai mums lietuviams ir mūsų 
tautinei gyvybei metinės šios 

• literatūros premijos paskyri
mas yra mažiau reikšmingas 
už pasaulio to ar kito užkam
pio politinį viralą, kuris vis 
dėlto pilstomas pirmajame laik 
raščio puslapyje.

Arba va, ELTOS rugpiūčio 
1-10 d. biuletenis, informuo
damas apie Pasaulio lietuvių 
bendruomenės trečiojo seimo 
darbotvarkę, gražiai sumini vi
sų paskaitų temas ir paskai
tininkų pavardes, girtina, kad 
skelbia koncertų programą, a- 
tidžiai skaičiuojant, kas ir ką 
gros ar dainuos. Tuo tarpu 
apie seimo rėmuose rengiamą 
literatūros vakarą pasakoma 
tik tiek: “8 valandą — litera
tūros vakaras, kuriame bus pa 
teikta mūsų įvairių kartų ra
šytojų kūrinių”. Ir daugiau 
nieko. Ar skaitys patys rašy
tojai? Ar rečituos aktoriai? 
Net nė vienos jų pavardės. Ar
gi šitaip reklamuojamas lite
ratūros vakaras gali sutraukti 

publikos? Pagaliau ir publikos
(Nukelta į 2 psl.).
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TAUTOS ISTORIJOS PABIROS
IŠEIVIJA PADĖJO LIETUVAI 
EKONOMINIAI ATSIKURTI

1. Rėmė Lietuvių kultūrą ir 
religiją

a. Rėmė Lietuvos universitetą. 
— Lietuvos kunigaikštija turėjo sa
vu universitetą. Pradžią padarė jė
zuitai, įsteigdami (1570 m.) Vil
niuje kolegiją. Vėliau (15?9 m.) 
buvo įsteigta Vilniaus akademija, 
kuri 1781 m. reorganizuota į Vy
riausiąją Didžiosios Lietuvos Ku
nigaikštijos! mokyklą. O .1803 m. ši 
institucija pavadinta Imperatoriš
kuoju Vilniaus universitetu.

Vilniaus universitetas suvaidino 
labai didelį vaidmenį Lietuvos kul
tūroje. Todėl rusai po Respublikos 
padalijimo šnairavo į šią įstaigą. 
Gavę progos po 1831 m. sukilimo, 
iš dalies' universitetą uždarė, o 1842 
m. visai likvidavo.

Lietuviai svajojo apie Vilniaus 
universiteto atgaivinimą. JAV lie
tuviai jau pirmajame Amerikos lie
tuvių katalikų kongrese (įvykusia
me 1906. IV. 17—18) Wilkes Bar- 
re, Pa., nutarė “Atgaivinti univer
sitetą Vilniuje.” Šveicarijos lietu
viai veikėjai, I-jo Pasaulinio karo 
metu, tarpe kitų darbų, rūpinosi ir 
Vilniaus universiteto atgaivinimu, 
kuriame buvo pramatytos 8 kated
ros. Memorialą tuo reikalu paruošė 
stud. J. Purickis.

Vilniuje 1917 m. sudarytoji Lie
tuvos Taryba labai greit tuo reika
lu susirūpino ir (1918. XII. 5) pri
ėmė Vilniaus universiteto statutą. 
Buvo pradėtas jo atkūrimo darbas, 
bet kilę karai tą darbą Sukliudė. 
Okupavus balševikamsi Vilnių, Liau 
dies komisarų taryba (1919. III. 13f 
padarė nutarimą Vilniaus universi
teto atgaivinimo reikalu ir tam tiks
lui perdavė buvusius universiteto 
rūmus bei paskyrė vieną milijoną 
rublių. Universiteto darbui organi
zuoti buvo sudaryta speciali komi
sija. Pradėta studentų registracija.

1913 m. prie Katalikų federaci
jos buvo suorganizuotas Tautos iž
das, kaip tos federacijos autonomi
nė šaka, šio iždo tikslas buvo rū
pintis, kad katalikiškoji Lietuva, 
kaip tėvynėje, taip ir Amerikoje, 
turėtų nuolatinį pinigų šaltinį, ku
ris gaivintų ir remtų kiekvieną 
svarbų ir naudingą kultūros darbą. 
Ir dar pridėta pastaba, kad Tautos 
iždas rems tik tas lietuvių kultūri
nes įstaigas, organizacijas bei dar
bus, kurių tikslas ir veikimas nėra 
priešingi Katalikų Bažnyčios tiky
bos ir doros mokslui. Pinigus telks, 
įrašant jo nariais lietuvių parapi
jas, draugijas bei pavienius, asme
nis ir išleidžiant bei platinant Tau
tos iždo ženklelius bei atvirukus, 
be to, renkant aukas ar kitokiais 
būdais pinigus telkiant. Parapijos 
moka tiek, kiek gali. Visos centri
nės organizacijos, turinčios savo 
nariais draugijas ar kuopas, moka 
už kiekvieną narį 6 centus metams. 
Draugijos moka po 10 centų me
tams nuo kiekvieno nario. Paskiri 
asmenys yra dvejopi: metiniai ir 
labdariai. Metinių mokestis $2.50, 
o labdarių — $25.00.

Įplaukusius pinigus iš karto pa
skirsto šitaip: ketvirtoji dalis eina 
lietuvių kolegijos reikalams, kurią 
manė įkurti Amerikoje. Iš likusių 
pinigų ketvirtoji dalis tuti eiti į 
geležinį fondą, kuris tepanaudoja
mas tik labai svarbiam tėvynės rei
kalui, nutarus trim ketvirtadaliam 
Tautos iždo tarybos narių. Kita ket
virtoji dalis naudojama ^valdybos 
nutarimu, o pusę pinigų paskirs T. 
I. taryba, atsižvelgdama į tuo metu 
iškilusius tautos reikalus.

Kun. J. Vyšniauskas VI Federa
cijos kongrese (1916 m.) skaitė re
feratą “Lietuvos universitetas”, nu
rodydamas, kokią didelę reikšmę 
turėtų universitetas tautos atgijime 
ir ragindamas sukaupti visas jėgas 
tos įstaigos įkūrimui. Kilo diskusi
jos. Vieni buvo už įsteigimą Lietu
vos universiteto, o kiti norėjo įkur
ti lietuvių kolegiją šiame krašte. 
Dr. J. J. Bielskis argumentavo, kad 
įvykusiame suvažiavime Šveicarijo
je Lietuvos, Amerikos1, Italijos, 
Prancūzijos, Anglijos ir pačios Švei 
carijos lietuvių atstovai nutarė bū
tinai stengtis atidaryti lietuvių uni
versitetą Vilniuje.

Po diskusijų buvo priimta rezo
liucija, kurioje pripažįstama būti
nas reikalas įkurti Lietuvosi univer
sitetą Vilniuje. Tai idėjai išpopu
liarinti ir surinktam turtui globoti 
išrinko trijų asmenų komisiją. Pri
ėmė kongresas pageidavimą, kad 
klebonai, kur sąlygos leidžia, lietu
vių bažnyčiose, jų pačių rastu tin
kamiausiu laiku, vieną sekmadienį 
padarytų Lietuvos universiteto rei- 

rinkliavą.
To kongreso metu įvykusiame 

Tautos iždo posėdyje paaiškėjo, kad 
kasoje yra $667.89. Juos paskirstė 
šitaip: į atsargos kapitalą — $51.- 
78; universiteto fondan — $300.00; 
Kolegijos fondan — $266.11 ir mo-

kyklų vadovėliams —; $50.00. O ki
tais metais (1917. IX. 26) turimus 
kasoje pinigus paskirstė: atsargos 
kapitalan — $36.83; kolegijos fon
dan — $82.88; Šv. Kazimiero vie
nuolynui — $48.64 ir Ufiiversiteto 
fondan — $200.00. T. I. pirmininko 
kun. F. Kemėšio apskaičiavimu. 
1927 m. galės įplaukti apie $25,- 
000.00. Tais metais kolegijai kurti 

I turėta surinkus1 $750.75, o Lietuvos 
universitetui (1918 m.) — $515.00.

1918. IX. 22 New Yorke. dr. J. 
Šliūpo kvietimu, įvyko daugiau kaip 
30-ties inteligentų suvažiavimas, ku
riame buvo įkurta ‘‘Vilniaus univer
sitetui remti draugija”. Šiai drau
gijai Justinas Kulys paaukojo 
$1,000.00.

Vilnių okupavus lenkams ir Kau
nui pasidarius laikinąja sostine, čia 
iškilo ir universiteto steigimo klau
simas. 1919 m. tas reikalas pajudė
jo privačios iniciatyvos dėka. Lie
ti voje susidarė Aukštųjų mokslų 

draugija if (1920.1. 27) iškilmingai 
atidarė Kaune Aukštuosius) kursus. 
Medžiagiškai kursai buvo remiami 
valstybės, visuomenės, ypač Ame
rikos lietuvių. Iš šių kursų už po- 
ors metų (1922 m.) išsivystė Lie
tuvos universitetas.

Kai (1922. II. 16) Kaune įsisteė 
gė Lietuvos universitetas, JAV lie
tuvių rūpinimasis ta įstaiga nesu
mažėjo, Kun. J. Žilius padovanojo 
Lietuvos valstybei savo knygyną. 
Jį perkėlus atstovybėn į Washing- 
toną, buvo pradėtos rinkti knygos 
ai pačiai Letuvai. Vincas Deks- 
ys i- Brooklyno (1926 m.) pado- 

■tuvos universitetui apie 
dešimt; skrynių knygų iš savo bib
liotekos. Kun. A. Burbos biblioteka 
irgi atiteko Lietuvos universitetui. 
Abiejų kunigų bibliotekas į Lietu
vą pargabeno kun. Pr. Būčys, grįž
damas iš JAV j Lietuvą (1921 m.), 
ir jas perdavė Lietuvos universite
to bibliotekai. Dr. A. M. Račkus 
(1926 m.) padovanojo Lietuvos uni 
versitetui savo privatinio muzie
jaus pinigų, iškasenų, kaulų ir ak
menų rinkinius. New Britain, 
Conn., JAV pripažinus Lietuvą de 
jure, buvo padaryta mieste rinklia
va Lietuvos universitetui ir $1,100.- 
00 pasiųsta prof. Šimkaus vardu. 
J. O. Sirvydas knygoms pirkti bu
vo išleidęs penkis tūkstančius do
lerių. Daugelį knygų buvo įrišęs. 
Grįždamas į Lietuvą, tas knygas 
parvežė namo ir prieš mirtį pado
vanojo Vytauto Didžiojo universi
tetui. Buvusį Susivienijimo knygy
ną gavo Lietuvos atstovybė Wa- 
shingtone ir dalį jo pasiuntė į Lie
tuvą.

1922 m. Kaune buvo įkurta Lie
tuvių katalikų mokslo akademija. 
Tais pačiais metais ji gavo iš JAV 
Katalikų federacijos bonais $42,- 
500.00, iš kurių buvo sudarytas sti
pendijų fondas. Šis fondas, veikęs 

118 metų (iki Akademijos uždary- 
mo) stipendijų pagalba paruošė

į

im ' f’** •> vfc kojkm
Tai ne Sachara ir ne pasiklydę Svetimšalių legiono-kariai,.o^jkopc* 
Lietuvos pajūry — Kuršių Nerijoje, o jose niekam nepavojingi vasa- . 
rotojai. Nuotr. J. Baltrušaičio

Banaitis — at-
24) į Ameriką 

1925 m. surinko

daug pajėgių asmenų profesūrai ir 
akademinei spaudai.

Kai atėjo laikas kurti Lietuvos 
katalikų universitetą (kuris forma
liai įkurtas 1932. VIII. 5, bet ne
parėjęs veikti), tai kunigai Bum- 
šas ir Garmus Amerikoje per “kul
tūrinį vajų“ surinko $64,100.52, iš 
kurių $42,452.00 paskirti Lietuvos 
Katalikų universitetui.

Lietuvos tautininkų studentų kor 
poracijai “Neo-Lithuania” nuspren
dus pasistatyti Kaune sau bendra
butį, jos atstovai — Kazys Marčiu
lionis ir Vytautas 
vyko (19>J3. XII. 
rinkti aukų ir iki 
apie $10,000.00.

Ateitininkams pasiryžus įsigyti 
savo organizacijai Kaune namus, 
kun. P. Dogelio vadovaujamas ko
mitetas pradėjo taipgi telkti lėšas. 
Pagr'ndą sudarė M Radvilienės 
(gyvenančos užsienyje) $3,000.00 
vertės serv'zo auka. Kauno sendrau 
giai sudėjo $5,620.00. Kun. St. Kiš
kis ir stud. A. Tylenis 1925 m. su
rinko iš JAV lietuvių $12.000.00. 
Kun. P. Karalius vėliau surinko 
daugiau $2,000.00. Kaune pastaty
tieji ateitininkų namai kainavo apie 
$50,000.00. Užsienio lietuviai sudė
jo daugiau trečdalio ($17,000 00) 
reikalingos sumos.

b. Rėirreė spaudą. — Spauda yra 
‘Mėlis veiksnys tautos švie

timo darbe, tad JAV lietuviai rėmė 
ir Nepriklausomos Lietuvos spaudą. 
Lietuvoj įkurtos Šv. Kazimiero 
draugijos narių didelį skaičių suda
rė JAV lietuviai. Jie savo nario mo

kesčiaie draugiją įgalino leisti i lie
tuviškus leidinius. O minėtos drąu-. 
gijos reikalams atsiųstas į Ameriką 
kun. Raščiukas, (1924 m.) surinko 
$29.562.00 pinigais ir $6,900.00 
Lietuvos laisvės paskolos lakštais, 
tad viso —. $36,462.00. Ir kun. Kon
cevičius tais pat metais atvyko au
kų rinkti ('Vilčiai”, nors kun. Ma- 
liauskis, Amerikoje buvojęs 1915— 
1920 m., tai pačiai “Vilčiai” buvo 
surinkęs $6.663.82. 1924—1925 m. 
lankėsi iš Lietuvos "švyturio” at
stovas J. Strazdas. Jis atsivežė kny 
gų $25,000.00 vertės. Ir. reikia ma
nyti, čia jas išpardavė.

c. Rėmė Bažnyčią Lietuvoje^ — 
Religija tautos gyvenime vaidina 
labai svarbų vaidįnenj. Tad šiam 
reikalui JAV lietuviai katalikai lė
šų negailė.io. Daųgęlis Lietuvos-baž 
nyčių pastatytos ar remontuotos 
JAV lietuvių pinigais

KERTINE
(Atkelta iš 1 psl.)

temą užrųipštant ir ja pasiti
kint, . jųiformatoriams negali
ma dovanotai, kad net nerado 
reikalo suminėti šiuometinių 
LRD premijos laureatų pavar
džių, kuriems gi tame vakare

PARAŠTE
bus premija ir įteikta. Gal ki
tų vakaro dalyvių rašytojų pa
vardės dar ir nežinomos (o tai 
irgi nekokia rengėjų atestaci
ja, kai iki vakaro jau tik sa
vaitės laiko), bet kad ELTA 
nežinotų, kam ir kur bus šie
met didžiosios premijos tokia 
proga įteiktos, tai tikrai nesi
norėtų tikėti.

Seimo rengėjų tas pat “sąži
ningai” yra pakartota ir lie
tuviškoj spaudoj pastaru laiku 
įdėtame pusės puslapio skelbi
me, kur, seimo programą rek-

f' e' v> ikti taipg.' tinkamus ru- 
tiiis. |

Kun. A. Petraitis planavo Lietu- i 
o'e ‘steigti astronomijos observa- 
ori'ą todėl 1930 m. grįžęs į Lietu- 
? įsigijo Gelgaudo pilį. Neradęs1 
rita rimo atatinkamose įstaigose I 
”'o planu), prieš mirtį Visą savo i 

'urtą užrašė saleziečiams, kurie, i 
jje nilyie įsikūrę, pakeitė jos var

dą į Vytėnus.
1934—1940 m. buvo statoma Kau j 

■> nrminklinė Prisikėlimo bažny-,
’y Ir tos bažnyčios statybos rei- 1 * ______________ _____
kalais kun. F. Kapočius 1937—1938 , ketv 2--5. ’l—9 vai Penkt 3—6 Ir 

■ Amerikoje. šeštad i# » vai.

e’"*as Pr. Juras rėmė Lietu- 
■' n"Oiynus. Būdamas Lietuvo

je. seselėms širdietėms nupirko 
laulinose dr. Mickaus namą. Grj-

'Š atostogų į Ameriką, varžyti- 
nfsą, nupirko spaustuvės mašinas ir 
nesiuntė tėvams pranciškonams į 
Kretingą, kad jie leistų katalikišką 
i^'krašti. Taip pat pranciškonams 
pastatė jų naujokyno namą.

Vincentas Liulevičius

Dr Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W Sint Street
Tel — GR 6-2400

Vai pagal susitarime: Pirm . antr..

I

Ofs. 725-4477, Res. PR 8-6960
DR. E. DEOKYS

GYDYTOJA IR CHIRURG® 
RPFZIIAl.VBf — NF.RVV IR 

EMOCINI® I RIOS 
ORAWFORD MEDICAL BLOG 

6446 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

(Bus daugiau)

Rez. Tel. GI 84)878
DR. W. M, EISIN-EISINAS 

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

Tautos iždo platintas atvirukas
(Iš Pasaulio lietuvių archyvo)

i

lamuojant, muzikinė jos dalis 
pateikiama, kaip ir reikia, su 
visomis solistų, dirigentų, kom 
pozitorių ir vadovų pavardė
mis, o apie literatūros vakarą 
tik tiek: “Dalyvauja lietuvių 
rašytojai... poezija, proza...” 
Daugiau nieko. Ir argi tai nė
ra savos literatūros diskrimi
nacija! Seime jau susismulki- 
nom su skaidrinę meno paro
da, dabar smulkinamės su 
anonsine jo reklama, literatū
rai ten skirdami tik nereikš
mingo anonimo vietą, literatū
ros pristatymui naudodami ly
gaus tuštumo anonimine fra
ze, kaip "šokiai ir žaidimai.”

k. br.

ASSOOIATE OPTOMETRISTS 
LietuvMkal kalba

0R. FRANK PLECKAS, OPT.
8424 W. 68rd St, GR 6-7044 

Tikrina akla Pritaiko aktnlna b 
“contact lensez”.

Valandos parai zu.ltarimu 
Uždaryta trebladlenlaiz.

DR, A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8PEC VIDAUS r.lGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Mnnię 025-7667 

5159 So. Damen Avenue 
Valandos: 2—8 vai. p p 

įsakytas trečiad.len)

Tel. 423-2660
DR. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS
9760 So. Kedzie Avenue

Vai., plrmad., antrad . ketvirtad. H 
Vai., plrmad., antrad., ketvlrtad. įr 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. T>eč. ir

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867
DR, B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe akušerija ir moterų ilgos 

2454 VVest 71st Street 
(71-oe tr Campbell Avė. kampas) 

Vai. kasdien 1—8 ir 6—8 vai. vak. 
šeštad. 12—3 vai. popiet 

Trečiadieniais uždaryta
Ofiao tel. PR 8-2220 

Namų — rez. PRospect 8-9081
DR. JANINA JAKŠEVIUUS 

JOKIA 
GYDYTOJA IR CHIRURGE

VAIKU LIGOS 
2656 Weet 68rd Street 

Plrmad., antrad. ketvirt ir penkt 
nuo 13 iki 3 v. ir nuo 6 Iki 8 v. v. 
Šeštad. nuo 1 tkl 4 vai.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 Weat fl9th Street
Prleč ftv. Kryžiaus Uronlns

VAL.: pirm, nuo 6 iki 8 v. p. p.; ant
rad. Ir ketv. nuo 9 iki 11 v. ryto Ir 
nuo 6-8 v. v.: penkt nuo 9 iki 11 v. 
ryto. Kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-2290

vis•
daugiau atrandama Lietuvą ir 
lietuvius liečiančios medžiagos. 
Varšuvoje esą saugomi įdomūs 
XX a. pradžios lenkų dailininkų, 
keliavusių po Lietuvą, atsiliepi
mai apie mūsų liaudies meną. 
Ten esą ir etnografo Liudviko 
Kšivickio susirašinėjimas (laiš
kai) su Gabriele Petkevičaite — 
Bite, Povilu Višinskiu ir kt. Yra 
neskelbtų istoriko Juozapo Igna
co Kraševskio piešinių; kaip ži
nia, jis piešė Vilniaus krašto lie 
tuvių moterų tautinius drabu
žius.

• Suvalkų, Toninės ir Balsto
gės muziejai pastaruoju metu įsi
gijo daug lietuviškų eksponatų, 

Dar I-jo pasaulinio karo metu .surinktų iš Seinų krašto lįetu- 
musų patriotai pradėjo rūpintis se
serų kazimieriečių perkėlimu į Lie
tuvą. Motina Marija, generalė vir
šininkė, irgi rūpinosi kongregacijos 
įkūrimu tuvąje. Kadangi dar ne
buvo užtenkamai lietuvaičių seserų 
parapinėms mokykloms, tad kardi
nolas Mundelein neleido joms iš
vykti į Lietuvą. Tada motina Mari
ja 1916 m. pabaigoje kreipėsi į Šv. 
Tėvą, prašydama leidimo įkurti Lie 
tuvoje provinciją. 1917 m. prašomą 
leidimą iš Šv. Tėvo gavo, Dabar 
jau davė leidimą ir kard, Munde
lein. Po ilgesnio susirašinėjimo, są
lygų studijavimo, 1920 m. spalio 2 
d. pirmosios seserys jau buvo Kau
ne. • / r

Seserų kazimieriečių pastangoms 
įsikurt Lietuvoje JAV lietuvių ka
talikų centrinės organizacijos prita
rė ir finansiniai jas parėmė. Tau
tos fondas (1920. VI. 30) tam rei
kalui paskyrė $5,000.00, šv. Kazi
miero kąpin'ų valdyba (Chicago
je) davė $9,000,00.

Lietuvoje seserys kazimierietės 
■sikūrusios savo centrą gražiame 
Pažaislyje, išvystė plačią švietimo, 
auklėjimo ir globos veiklą.

Prie progos reikia pažymėti, kad 
jau minėtų kapinių valdyba ir ki
tas lietuviškąsias institucijas ge
rokai parėmė. 1923 m. vysk. Pr. 
Karevič:ui (Katalikų universitetui) 
pasiuntė $2.00000, 1924 .m. varg
dieni:; seselėms į Marijampolę — 
$5,000.00, 1927 m. Telšių seminari
jai — $2.000.00, Mergaičių žemės 
ūkio mokyklai —- $1,000.00, 1929 
m. sušelpė Kūdikėlio Jėzaus draugi
ją Kaune — $1,000.00 ir Liet, naš 
’a čius Vilniuje (E. Vileišienei) — 
$500.00. -'i., j ,, ,

Vilkaviškio vyskupija ryžosi sta
tyti kunigų seminariją. Tinkamiau
sia vieta tai įstaigai buvo Vilkaviš- 
'co dvaro žemė. Tos žemės nupirki
mui reikėjo $26.000.00. 1925 m. 
kun. A Steponaitis atvyko į JAV 
rinkti aukų ir paskelbė, kad jam i Tel. ofiao HE 4-5846, rez. 388-2283 
reikia surinkti $26.000.00 Išbuvęs j 
JAV metus laiko, jis surinko apie' 
$20.000.00. j

Besikuriančiai Telšių vyskupijai 
reikėjo tinkamų patalpų kurijai ir 
steigiamai kunigų seminarijai. Tu
rimos patalpos nebuvo tam pritai
kytos. Vyskupas ats’untė savo įga
liotini kun. Juozą Valaitį parinkti 
Amerikoje gyvenančių žemaičių 
katalikų tarpe aukų. Iš čia gautų Į 
aukų 1928 m. vysk. J. Staugaitis, 
trv'tMė kunigų seminarijai keturių

Lenkijos muziejuose

DR. LEONAS SE1BUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATŲ 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 W. 71at Street 
Vai. antrad. nuo 2—5 popiet 

ketvirtad. nuo 6—8 vak 
Ofiso telef. 776-2880 

Rezid. telef. PR 9-6730

I vių. Eksponatai liečia ūkinius pa
status, drabužius, namų apyvo
kos dalykus, papročius, šventes.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 6 Iki t v. v.: 
šešt. nuo 9 Iki 13 vai.: arba susi
tarus.

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINTUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, ID 

Kabineto tel. 687 2020 
Nainy tel. 830-1O71 

Vizitai pagal ZŲsitarimft

Rezid. Tel. 239-4688
DR. K. G. BALUKAS

AKUAERI.lt IR MOTERŲ LIGOS, 
GINEKQLOGINB CHIRURGIJA 

6449 S. Pulaski Road (Oravrford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarime, 
jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3322 
------- M----- ....s.... -----------------------

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINTUS 

2858 West 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 .. 
šečtadlenlals 10—1 vai. Trečla- 
uždaryta Ligoniai priimami su-

vai.: 
vak. 
dieni ________
Sitams.

Ofiso telefonas: PR 8-8229 
Res. telef. WAlbrook 6-5076.

v.

uDsae 8148 West «3rd Street 
Tel.: PRoMeet 8-1717 

Rez. 8241 Wwt 6«th Place
Tel.: HFpiibUc 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo I iki 3; tre
čiadieniais uždaryta Antradieniais tr 
penktadieniais vak. nuo 7 tkl 8 vai

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West OSrd Street 
Kampas 68-čloa ir California

Atostogose nuo rugp. 11 iki 25 d. 
Reikalui esant kreiptis į Dr. Vyt. 
Taurą — tel. PR 8-1223.

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. Llberty Street 
Route 25, Elgin, Illinois

I DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2484 West 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-6 
antr., penktad. t—5 teeč Ir šešt tik 
smiltėrus.

Telšiai 1933 metais. Kalne matyti Telšių kunigų seminarijos rūmai, pa- • ‘ "
statyti Amerikos lietuvių aukomis. (Ii Br Kviklio archyvo) pastatė vyskupui ir jo kurijai gy-

Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA 

2751 West Street
VaJandos: antradieniais, penktadle- 

i - .» ... ». nlaifl 2-9 v., šeštadieniais 10-1 p. p.aukštų mums, O iš likučių 1929 m, i^ronikt- tritmamt pagal susitarimą

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 Weet 63rd Street 

VaL: kasdien nno 1—4 p. p. tr 6 
Iki 8 vai. Trččlad. ir že*tad, uždaryta.
Ofiso Ir butu teL OLympic 2-1381

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

Vai, kasdien 10-11 tr 4-7. Trečiad. 
Ir Sežtad tik susitarus.

Tei. — REUance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUM
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Lietuvis gydytojas)
8925 Weet fi9th Street

VaL: plrmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 13-4 vai. p. p., 6*8 
vai vak. Settad 18-8 vai p.p., trečiad. 
uždaryta.

TeL ofiso ir buto OLympio 2-41M

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. 1Mb Street, Cicero
Atostogose nuo rugp. 6 iki ii d. 

Reikalui esant kreiptis J dr. F. Kauną

DR, MARIJA LIRAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 Weet 71M Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Otiao tr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso te( PR 8-7778; Rez. PR 6-4782
DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 

2858 VVest 63rd Street
Valandos: pirm., ketv., 5—8 

antrad. Ir penkt 1—4 vai. 
Priiminėja tik susitarus

vai..

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidau ligos 

2454 Wert 71at Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas)

Var. kasdien »— ii ryto tr 4—8 V. v. 
Mtad. 8 v. r. — 8 v. popiet

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
Adresas: 4255 W. 63rd Street 

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

Valandos: pirm, ir ket. nuo 12 vai. 
iki 2 vai. p.p. ir nuo 7 iki 8 v. vak.; 
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p.p. 
ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 3750 W. 7lst street

Telefonas 926-8296
Valandos: 2—8 v. v„ penktad. TO—13 
v. f., 3-8 v. vak. .fiektad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečiad. uždaryta.

Rezid. tel. WA 5-30M

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA rR MOTlMti 
1IGO6

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

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. b 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki I 
v. v. .Sečtad. 2—4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. tek HE 4-2123, Natini OI 8-61M

DR. V. TUMASONlS
CHIRURGAS 
2454 We«t 7 lst Street

lTdimlnčJa ligonius tik susitarus 
Vai.: 2—4 p. p. ir 6—8 v. vak.

Trečiad. ir žečtad. uždaryta

Telefonas — GRovehill 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEOIALYBB AKUŠERIJA IR

MOTERŲ LIGOS
2524 Weet 69th Street 

Valandos: 1 tkl 4 ir « iki 8 ▼. vak 
Seitadlenlala 1 iki 4 vaL 
Trečiadieniais uždaryta.

TeL PRospect 6-8400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6648 So. Alban.v Avė.
Vai.: pirm., antrad., ketv. 8—8 vai. 
vak., penkt. ir SeStad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso PR 6-
DR. F. C.
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

3107 West 71sf Street

150

Vai.: 3 Iki 4 v. p. p. ir 7 iki 8 V. v 
Treč, Ir SeStad. pagal susitarimą.

Ofiso tel. 767-2141. Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai. plrmad.. antrad-, penktad. l-M
Ir g—s v. v., ketvirt 6—<8 v. vak. 
Ssfitadlenlala 12—8 vai. popiet.
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Laiškai iš Italijos

ITALIJOJE
Atostogos Europoj kasmet tam

pa didesne problema: gyvenimo 
lygi<> pakilo visuose kraštuose, ir 
vis didesnis skaičius žmonių mėg 
sta ir gali pakeliauti, pabandyt 
atsikvėpti toliau nuo kasdieninio 
miesto. Italijoje kartais prieina
ma net prie tam tikro* paradok
so; rugpiūčio mėnesį miestai, 
kaip Florencija, Roma, Milanas, 
visiškai pakeičia savo veidą. Juo
se matyti vien tik nuo karščio 
pervargę turistai. Gyvenamieji 
kvartalai lieka visai apmirę, bet 
viešbučiuose kambario gauti ne
įmanoma. Turgus, kur perka ita
lai, tuščias, tačiau prie muziejų 
eilės beveik kilometrinės. Ir į 
koncertą ar teatrą nuėjus, dau
giau girdėti svetimos, negu italų 
kalba. Gi prie jūros, kur patys 
italai sprunka “į laisvę”, toks su
sigrūdimas, kad vilos ten užsako
mos metais anksčiau, o pakran
tėje smėlio beveik nematyt per 
žmones. Savaitgaliais autostra
dos, kuriomis italai baisiai di
džiuojasi, taip užsikemša, kad vi
są kelionę tenka atlikti, važiuo
jant vien antru bėgiu. O varg
šams turistams vietos ten jau vi
sai nebelieka. Jų daugumas — 
anglai, prancūzai, vokiečiai, uži
ma kiekvieną dar tuščią likusį 
žemės plotelį su palapinėm ar 
“traileriais". Išilgai visą pakran
tę galima dvi dienas važiuoti, 
matant tik žmones, palapines, gir 
dint triukšmą ir kepant saulėje.

KUR DINGO KLMENftS?

Skaitytojai šiandien tikrai pa 
siges šiame puslapy įprastos at
karpos “Išilgai Afrikos”. Ko
dėl jos nėra? Pastanioju metu 
su Afrikoj kelia tijančhi rašyto
ju mūsų ryšiai btivo netikėtai 
nutrūkę. Nesulaukėme Ir jo 
rankraščių. Nepatvirtintomis ži
niomis, Almenas Za n žiba r o sul
tono buvo suimtas jo haremo 
artumoje, kitos žinios vėl tiki
no, kad rašytojas dingo be ži
nios Pietų Afrikos aukso ka
syklose. O tikrumoj atsitiko dar 
blogiau... Bet apie tai skaityto
jai netrukus sužinos po trum
pos pertraukos vėl tęsiamoje 
atkarpoje. Red. 

B. CIPLIJAUSKAITE

Gudresni italai jau pradeda 
keisti įprastą savo “skonį”. Daug 
!.as aLsisako jūros ir keliauja į 
kainus. Ir ten kasmet vis dau
giau ir daugiau dygsta prašmat
nių vilų. Kur pirmiau tik pieme
nys su savo bandom praeidavo, 
dabar jau tiesiami keliai, burz
gia mašinos. Net ir vargingi kal
nų gyventojai, kurie verčiasi kar
vių bei avių auginimu ir savo 
reikalams pasisėja dar šiek tiek 
javų, pasisodina bulvių, daržovių, 
pasiekė jau tokio lygio, kad be
veik kiekvienas turi nuosavą au
tomobilį. Kartais net truputį juo
kinga ir graudu matyti, kaip vė
jo ir saulės išvagotu veidu senu
kas, visiškai suaugęs su gamta 
ir visą savo gyvenimą tik vyžas 
tepažinęs, spraudžiasi į mašiną 
bando ją valdyti. Iš vidaus tie 
žmonės dar nepakitę. Vaikštant 
po kalnus, didžiausias dienos pa

įvairinimas sutikti tokį gyveni
mo išminčių ir užmegsti su juo 
kalbą: išgirsti tada ir istorijas,'ir 
gyvenimo filosofijos, ir pamatai, 
kad savo papraštam namukyje 
jis daug goriau gyvena, negu vi
sa kuo pertekęs, bet dar daugiau 
trokštantis miestietis. Ištrūkęs iš 
didesnių “civilizacijos” centrų, 
kuriuose sutemus jau darosi ne- 
besaugu vienai toliau nuo namų 
nueiti, galimybė bet kur, net ir 
miško viduryje, vaikščioti ir nak
tį, stebint žvaigždėtą dangų, ku
ris dar toks tyras, toks šviesus, 
atrodo jau nepaprastu liuksusu.

Yra betgi kalnuose ir labai at
šiaurių kaimelių, vietų, kur žmo
nės dar tebegyvena Napoleono 
laikų dvasia. Ypač įdomi sritis 
tarp Pistoia ir Lucca, taip vadi
nami “Pistoiese” kalnai, kur dar 
neatvyksta turistai, išskiriant tik
tai keletą pagarsėjusių slidinėji
mo kurortų. Ten beveik kiekvie
nas miestukas turi išlaikęs labai 
stiprų dialektą, ir 20-30 kilomet

Dar vis vasaros darbymetis... Nuotr. Alg. Grigaičio

rų nuotolyje gyveną žmonės, su
sitikę beveik tarp savęs nesusi
kalba: vieni priėmę daug žodžių 
iŠ prišalęs tuo laiku, kai buvo aus 
Iri) valdomi, kiti pasidhvę pran
cūzų įtakon. Tik dabar ir kal
bininkai jau pradeda ir šią sritį 
studijuoti. Yra ten vienas aukštai 
ant stačios uolos užsirioglinęs 
.nii'stelįs, kuris, iš apačios žiū
rint, lyg nupieštas, beveik neįti
kėtinas, atrodo, kai po didelio 
vargo jį pasieki, laukia netikėtu
mas:' žmonės visai nenori su ta
vim kalbėti. Kreipiesi į kokią se
nulę, norėdama paklausti, ar ga
lima būtų pamatyt pilies griuvė
sius, o ji tik nusisuka ir dar nu- 
sispiauna. Užkalbini klausdama 
to paties jauną mergaitę; ji at
šauna, kad svetimų žmonių jiems 
Čia nereikią. Klusteli rimtai at
rodančio vyriškio. Ir išgirsti, kad 
jis esąs čia Napoleonas, ir visi 

i turi jo klausyti... Bet toks mies- 
j telis — tikra išimtis. Aplamai, 
1 kalnuose žmonės daug nuoširdes 
ni, daug vaišingesni, negu pajū- 

Į ryje. Kalnuose net didžiuojama- 
I si, kad ir jų kaimelis gali pa
traukti lankytoją iš toliau.

Maloni ir įdomi vasara gali bū 
ti ir tam, kas, nebijodamas karš
čių, nutaria patraukti toliau į 
pietus. Italijoj skirtumas tarp 
šiaurės ir pietų dar toks stiprus. 
Pietiečiai pačių italų laikomi že
mesniais sutvėrimais. Net pačių 
italų tarpe retai teatsiranda no
rintis pažinti tą sritį ar praleis
ti ten atostogas. O pakrantės ten 
lygiai tokios pat gražios, ir dar 
visai tuščios. Žinoma, Pietuose 
tenka pasitenkinti primityviom 
gyvenimo sąlygom ir nuolat pri
siminti, kad žmonės čia karštes
ni, lengviau pažeidžiami. Šiaurie 
čiai visuomet perspėja, kad, va
karui besiartinant, Pietuose ge
riau būti arčiau didesnių centrų. 
Tačiau sunku pasakyti, kiek čia 
tiesos. Žmonės visur lieka žmonė 
mis, ir dažnai daro išvadas iš pir
mo susitikimo. Sunku būtų tikė
tis nuoširdumo, jei iš karto paro
domas nepasitikėjimas. Juk net ir 
Sardinijos išgarsėję banditai ne
pažįstamam nieko blogo nedaro, 
jei jis anų neprovokuoja.

Norint tikrai pasidžiaugti Ita
lija, geriausia važiuoti ten pava
sarį: tada dar visur yra vietos, 
patys italai dar nejuda, o iš šal
tesnių kraštų ten atvykstan 
tis atranda jau pirmąją vasarą, 
o susigrūdimo jokio nei muzie
juose, nei kurortuose. Graži gi 
Italija visuomet, net ir saulės ke
pinama, priversdama kiekvieną 
stebėtis žmonių sugebėjimu iš gy
venimo pasisemti tiek džiaugsmo 
kiek tik įmanoma.

Štai, pagaliau, matau save aš veidrodyje:
Ten mano veidas besišypsantis, šviesus...
Ir to užtektu man, jei ne kažkur giliai širdyje 
Rusentų abejonės kibirkštis: ar iš tiesų?

VEIDRODŽIAI
Medardas Bavarskas

ĮŽANGA
/

Didysis dirigentas, niekad nesustodamas, 
Atlieka stebuklingąją gyveninio rapsodiją. 
Ir štai, ateina laikas, ateina valanda, 
Kai mūsų balsas šitoje melodijoj 
Suskamba svetima ir nesuprantama gaida.

Ir šitą valandą tas visas kūrinys harmonijos netenka. 
Ir šitą valandą mes turim atsakyt į klausimus kelis: 
Gal kompozicijoje pasitaikė variantas menkas, 
O gal tik mums skirta atlikt dalis.

Deja, neleista teisti mums nei kompozicijos, 
Nei jos detalių, išpildomų kitų.
Nei mūsų net dalies. Tad momentą šį kritišką 
(Nes bet kokia kaina harmonija privalo būti 

atstatyta) 
Mes eisime į salę veidrodžių.

PIRMASIS VEIDRODIS

Ten daug vaizdų. Jie nuolat keičiasi: prabėga girios 
Ir nuteka Nevėžis. Ir saulė teka vis ir leidžiasi. 
Ten bėga dienos, gyvos širdyse ir mirusios. 
Vaizdų vaizdai, tiktai nė vieno veido.

Ir traukinys (senas mano draugas) ten nuskuba į 
dieną šviesią ir saulėtą. 

Pamoja jam ranka ir nusišypso raudonkepuriB 
budėtojas, 

h- iš kažkur ten pasirodo jaunos mergaitės siluetas, 
Lyg kažkada žinotas, lyg kažkada mylėtas...

Staiga didžiulis audros debsys, juodesnis užu naktį 
Uždengia veidrodį. Daugiau jis nieko neparodo, 
Lyg tų visų vaizdų turėtų man pakakti 
Atlikti savo dalį gyvenimo melodijoj.

VEIDRODŽIŲ SALĖ

čia šimtas veidrodžių. Bent vienas 
Turės man atsakyti: kas aš esu. 
Ir aš žinosiu šitą pačią valandą, tą pačią dieną. 
Kur aš klaidingas, kur aš teisus.

Tada pažiūriu veidrodin kitan. Ir veidas
Mano ten nusiminęs ir nuliūdęs iki mirties.
Kodėl? Aš nejaučiu nei skausmo ypatingo, nei 

gailesčio, 
Bet nepažįstu veidrody savęs paties...

Dar kitas veidrodis man rodo mano veidą biaurų, 
priklų.

Žinau dabar, kad jis šėtoniškai tik tyčiojas manimi.
Ir aš skubu tik kuo greičiausiai tą salę veidrodžių 

palikti.
Neramios mintys ir širdis suvargus, nerami.

Bet veidrodžiai lengvai nė vieno neišleidžia iš jų 
kalėjimo.

Jie vejasi mane, jie seka pridurmu...
Štai vienas rado mažą, menką lyg pigmėjų,
Kai kitas didelį, tarytum vieną iš senovės milžinų.

PASKUTINIS VEIDRODIS

Kiekvienas veidrody tame pamato veidą, 
Kaip jam kad rodos, nepažįstamo žmogaus.
Ir tiktai atvejais retais tebūna leidžiama 
Pagal mums nesuprantamus įstatymus dangaus

Tame veide pažinti savo veidą.
Atspėti jo dorybes ir klaidas.
Patirti truputėlį skausmo, truputėlį gailesčio 
Ir nusiplaut akis ir nusiplaut rankas.

PABAIGA

Didysis Dirigentas tęsia vėl gyvenimo simfoniją.
Joj vietos nebarąs jau svetima gaida.
Praėję salę veidrodžių, mes norim ar nenorime 
Privalome atlikti savo dalį visada.

Nė vienam veidrody aš neradau ten savo veido.
Tik kartėlio daugiau, tik sopulio, tiktai daugiau 

kančios, 
įstatymai keisti savęs sugrasti nebeleido, 
O tiktai veidrodžiams pasityčiot.

Dearbom Heights 
1968, birželis

LAIŠKAS
I. Savasis

Sakau jums ir kartoju: niekad nerašyki
te laiškų garsioms artistėms ar balerinoms, 
nes pateksite bėdon, kaip aš patekau. Jei aš 
šiandien, vietoj buvęs šiuo tuo, esu tik pap
rastas batsiuvys, tai kaltas vienas vienin
telis laiškas.

Mano tėvas buvo batsiuvys. Tiesa, nau
jų batų, pagal užsakymus, jis nemokėjo pa
siūti, bet ir taisydamas, lopydamas tik se
nus, šiaip taip uždirbo duonos visai šeimai. 
Gyvenome labai kukliai, beveik skurdžiai. 
Manei vaikų vyriausią, vos tik prakutau, 
tėvas pasisodino prie savęs ir mokė, kaip 
prikalti puspadį ar užtaisyti bato skylę. 
Prisipažinsiu, kad tas darbas man nepatiko. 
Sėdėti ištisas valandas susirietus prie seno, 
visokiais kvapais atsiduodančio bato, mažas 
malonumas. Be to, dažnai plaktuku nusi
daužydavau pirštus, yla susibadydavau pa
nages. Daug maloniau būdavo išbėgti lau
kan, pažaisti su draugais, žiemos metu pa
čiužinėti ant ledo. Pagaliau tėvas, matyda
mas, kad iš manęs menkas pagalbininkas, 
pasitaręs su motina, nusprendė leisti mane 
į mokslus — gal išeisiu į ponus ir kitu bū
du, daug lengvesniu ir švaresniu užsidirb
siu duoną sau, o taipgi dar ir tėvams pa
dėsiu.

Kai baigiau vietos pradžios mokyklą, 
man jau buvo 14 metų. Mūsų miestelyje bū
vą keturklasė vidurinė mokykla, ir aš pate
kau ten. Mokslas sekėsi vidutiniškai, tėvai 
dėjo visas pastangas, daug ko sau atsisaky

dami, kad tik aš galėčiau baigti mokslus. 
Pagaliau baigiau ir tas keturias klases, ga
vau baigimo diplomą, ir štai klausimas: kas 
toliau? Man jau 18 metų, tėvų supratimu 
mokslo pilnai pakanka, kad galėčiau būti po
nu, reikia tik rasti atitinkamą užsiėmimą.

Mūsų miestelis nedidelis, valdžios ar pri
vačių įstaigų nedaug, naujų tarnautojų ne
ieško. Teko išbūti bedarbiu ištisą dešimtį mė 
nėšių. Visur, kur tik kreipiausi, atsakyda
vo. kad vietos nėra, gal kada vėliau kas nors 
ir atsiras. Ypačiai motina daug bėgiojo, vi
sur prašinėjo mane priimti, bet be pasek
mių. Pagaliau liko dar viena galimybė — 
kreiptis į vietos kleboną. Gal jis galės pa
dėti? Išbučiavusi klebonui rankas, priprašė, 
kad tas, turėdamas su visais geras pažintis, 
mane kur nors rekomenduotų, įstatytų j bet 
kurią vietos įstaigą. Pasisekė. Po poros die
nų gavau kvietimą užeiti į vietos bankelį. 
Storas, plikas, labai išsipuošęs ir pasipūtęs 
bankelio direktorius sutiko mane gana šal
tai, išegzaminavo ir priėmė į darbą. O tas 
mano darbas — gaminti raštų kopijas. Kai 
pirmą dieną, grįžus iš darbo, motina pasido
mėjo, kokį darbą teks dirbti, atsakiau, jog 
būsiu kopijuotojas. Žinoma, motina ir tėvas 
nesuprato ką reiškia tas žodis ir koks to ko
pijuotojo darbas, bet jų akyse tai buvo kaž
kas didelio, net paslaptingo.

O tas laiškų kopijavimas buvo tada ne 
toks, kaip šiandien, kada per kelias minu
tes visokių aparatų ir mechanizmų pagalba 
galima pagaminti šimtus kopijų. Tada kopi
javimo technika buvo visai kitokia. Rašalu 
parašytą laišką reikėdavo prispausti ant 
tam tikru skysčiu pateptos plokštelės, kur 
gaudavosi rašto negatyvas, o nuo jo ant tuš
čio popieriaus lapo jau atsispausdavo kopija. 
Vėl patepus tam tikru skysčiu plokštę, pa
sinaikindavo negatyvas ir vėl buvo galima 
daryti kitą kopiją. Darbas nebuvo painus, 
nė sudėtingas, tad greitai jo išmokau ir ta
pau tikru kopijuotoju.

Direktorius manimi ir mano darbu be
veik nesidomėjo. Praeidamas net neatsaky
davo į mano, ant kojų pašokusio, pasveiki
nimą. Mano tiesioginis viršininkas buvo ban
kelio sekretorius, kuris man paduodavo tiek 
įstaigos parašytus, tiek iš kitur gautus laiš
kus nukopijuoti, paimdavo kopijas ir origi
nalus, juos arba išsiųsdamas arba padėda
mas į bylas. Jis mane prigraudeno: visa, 
kas čia daroma, yra įstaigos paslaptis. Tai
gi užčiaupk lūpas, ir niekam nė žodžio! Taip 
pamokytas, pasijutau banko paslapčių sau
gotoju.

Bet, laikui bėgant, pastebėjau, kad di
rektorius, kai jau man būdavo laikas eiti 
namo, atsinešdavo vieną kitą raštą ir įteik
davo sekretoriui, kad tas padarytų jo kopi
ją. Reiškia, yra paslapčių, kurių nė aš ne
žinau. Viena tik supratau, kad tai buvo di
rektoriaus privati korespondencija, kurią ži
nojo tik pats direktorius ir sekretorius.

Atsitiko taip, kad sekretorius susirgo ir 
ilgesnį laiką nepasirodė įstaigoje. Kartą sto
ras ir plikas direktorius, visada išsipuošęs 
ir išsikvėpinęs, jau baigiantis dienos darbui, 
sakot “Matau, kad kopijuoti esi įgudęs. Ga
lėtum net užrištomis akimis savo darbą at
likti”. “Beveik galėčiau”, atsakiau. “Na, tai 
pabandyk.” Jis man užrišo akis ir padavė 
raštą. Aš, automatiškai patepęs plokštę, pa
dariau nuospaudą. Direktorius pagyrė ma
no sugebėjimą, ir sekančią dieną vėl užriš
tomis akimis padariau jam kelias kopijas. 
Matyt, jam nusibodo man akis rišinėti ir 
stovinėti prie manęs, kol atlieku darbą, nes 
vieną dieną man sako: “Tu žinai, kad visa, 
ką čia matai, ar padarai, turi liktis nema
tyta ir nepadaryta”. “Žinau”, atsakiau. “Tai 
gi ir šiuos raštus, kuriuos tau paduodu nu
kopijuoti privalai nematyti, neskaityti ir, pa
daręs kopiją, man tuojau atnešti”. Reiškia, 
patikėjo man savo paslaptis. Porą dienų dar 
stovėjo šalia, kol kopijavau, bet paskui sė

dėdavo savo kabinete už stiklinių durų, pro 
kurias galėjo matyti, ką aš veikiu.

O nelabasis ėmė mane gundyti sužinoti 
kas ten rašoma. Skaityti laiškų buvo neį
manoma, nes direktorius sekė mano darbą. 
Tkda sugalvojau kitą išeitį: atsistojęs pe
čiais į stiklines direktoriaus kabineto duris, 
skubiai padariau dar vieną kopiją ir šmaikš
čiai įsidėjau į kišenių.

Pirmą vakarą bėgte parbėgau namo įdo
mumo vejamas ir, kai visi sumigo, aš savo 
kambarėlyje ėmiau skaityti kas parašyta. 
Tai buvo asmeniški direktoriaus meilės laiš
kai, skirti čia “Brangiausiajai Rožytei”, čia 
“Mieliausiajai Julytei”. Supratau, kad direk
torius, kaip labai pedantiškas žmogus, no
rėjo sau pasilikti kopiją savosios širdies ir 
savo jausmų balso.

Taip vogčiomis parsinešdamas direkto
riaus laiškų nuorašus ir juos atidžiai išstu
dijavęs, pastebėjau, kad laiškai abiem direk
toriaus širdies damom, išskyrus kreipinį, bu
vo visiškai identiški: abiem reiškia tuos pa
čius jausmus, tais pačiais žodžiais. Netru
kus man paaiškėjo, kad Julija yra garsi šo
kėja. Ėmiau sekti spaudoje jos gastroles, 
radau laikraščiuose ir jos nuotraukų. Ji man 
atrodė tiesiog angelas, moteriško grakštumo 
ir grožio idealas. Bet tada manyje kilo baisi 
neapykanta direktoriui: kaip jis savo meilės 
pareiškimus Julijai gali tais pačiais žodžiais 
siųsti kažkokiai nežinomai Rožei? Tai yra 
Julijos apgaudinėjimas, pažeminimas, beveik 
slapta dvipatystė. Laukiau progos kaip nors 
nubausti tą svetimoteriautoją. Ir proga ne
trukus pati pasisiūlė.

Vieną gražią dieną mūsų miestelyje bu
vo išlipdyti skelbimai, kad sekantį sekmadie
nį atvyksta pas mus garsi šokėja. Julija X, 
ir miesto salėj duos klasikinio ir moder
naus šokio vakarą. To vakaro rengėjų tar
pe figūravo ir direktoriaus pavardė. Dabar 
atėjo mano valanda. Parašiau Julijai ilgą 

[laišką. Prisipažinau, kad esu didelis jos ger- t 
roėjas, beveik ją įsimylėjęs ir džiaugiuosi ga- a 
lįs ją gyvą pamatyti, jos šokio menu pasi- ! 
Igėrėti. Bet tuoj ėmiau dėstyti, koks niek- ' 
šas yra direktorius, kuris jai rašinėja mei
lės laiškus, bet drauge tokius pat rašo ir 
kažkokiai Rožei, reikšdamas ir jai tuos pa- 
čius jausmus. Taigi ją apgaudinėja, jai me- , 
luoja, tvirtindamas, kad tik ją vieną mylįs. 
Kai ką net pacitavau iš direktoriaus rašy- ' 
tų laiškų Rožei.

Baleto vakare dalyvavau, nors sėdėjau 
ir paskutinėje vietoje (geresniam bilietui ne- j 
turėjau pinigų), kai savo direktoriaus plikę 
mačiau pirmoje salės eilėje. Jis po kiekvieno 
numerio triukšmingai plojo ir šaukė “bis!” 
Iš anksto sužinojęs, kuriame viešbutyje Ju
lija buvo sustojusi, kai tik vakaras baigė
si ir prasidėjo plojimų ovacijos, aš, išslin- 
kęs iš salės, nuskubėjau į viešbutį ir dūri- . 
ninkui padaviau laišką, prašydamas įteikti 
panelei Julijai, kai tik ji grįš iš salės. Pa- 1 
mažu parėjau namo įsivaizduodamas, kaip 
direktorius, kuris tą vakarą būtinai vaka
rieniaus su Julija, gaus “arbūzą”. ,

Pirmadienio rytą, kaip niekur nieko, nu- ; 
ėjau į savo darbą. Vos tik atsisėdau prie 
kopijavimo stalo — šaukia direktorius. Nu
sigandau ir pamaniau: dabar jau bus... O 
jis iškreipto veido ironiška šypsena sako: 
“Tai ką? Išmokai laiškus ne tik kopijuoti, 
bet ir rašyti! Lauk iš mano įstaigos! Čia “ 
šnipai nereikalingi”. Metė į akis voką su 
mano laišku Julijai, kur buvo įdėta ir pasku
tinio mėnesio alga.

Taip baigėsi mano poniškoji karjera. 
Kiek neieškojau darbo įvairiose įstaigose, „ 
tiek savo mieste, tiek kitur, visur mane per
sekiojo direktoriaus kerštas. Kai tik kur už
sikabindavau, ateidavo jo “rekomendacija”, 
ir aš vėl bedarbis. Grįžau pas tėvą senų ba
tų taisyti. Ir šiandien esu tik batsiuvys, pa
laidojęs visas viltis gauti poniškesnį darbą. \
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1938-1939 METU LENKIŠKI 
KAUNO ATSIMINIMAI

J. DAINAUSKAS

Š. m. kovo mėn. lenku katali
kų leidykla Londone “Veritas” 
išleido buv. Lenkijos karo atašė 
Lietuvoje pulk. Leon Mitkiewicz 
296 puslapių atsiminimus “Wspo 
mnienia Kowienskie 1938-1939”, 
paremtus jo tada vestu dienoraš
čiu. Tai bene pirmas tokio pobū
džio bandymas nušviesti Lietu
vos - Lenkijos santykius II-jo pa 
saulinio karo išvakarėse.

Knygos problemų apimtį ir 
kryptį gerai pavaizduoja jos sky
rių antraštės: 1. Lietuva priima
1938 m. kovo 19 d. lenkų ulti
matumą. Paskyrimas į karo ata
šė prie Lenkijos Respublikos pa
siuntinybės Kaune. 2. Lenkų vy
riausybės politika Lietuvos atžvil 
giu 1938 m. Lenkų visuomenės 
nuotaikos Lietuvos atžvilgiu. 3. 
Mano pirmieji žingsniai Lietuvo 
je. Kelionė iš Varšuvos į Kauną. 
Pirmieji įspūdžiai Kaune, Lietu
vos sostinėje. Pirmieji oficialūs 
vizitai ir priėmimai. 4. Lietuvių 
Karo muziejus Kaune. 5. Pirmie
ji mėnesiai Kaune. Lietuvių ka
riuomenės paradas. 1938 rudens 
lietuvių (kariuomenės) manev
rai. Mūsų veiksmai Užolzės Sląs- 
kie. 6. Lenkų-lietuvių santykių 
pagyvėjimas. Vokiečių karo ata
šė Kaune. Planai Lenkijos sąjun 
gos su Baltijos valstybėmis. 1938 
m. rusų antivokiškos koalicijos 
planas. Italų-vokiečių sugestijos 
Rusijos atžvilgiu. Vokiečių įtakos 
Lietuvoje. 7. Visuomeninis gyve
nimas Lietuvos sostinėje 1938-
1939 metais. 8. Generolas Rašti
kis pareiškia norą aplankyti Len
kiją. Vokiečių kariuomenė užima 
Čekoslovakiją. Vokiečiai užima 
Klaipėdą. 9. Vyriausio Lietuvos 
kariuomenės vado generolo Raš
tikio vizitas Varšuvoje. 10. Gene 
rolo Raštikio apsilankymo Lenki 
joje pasėkos lietuvių-lenkų san
tykiams. 1939 m. rugpiūčio mė
nesio politiniai įvykiai. 11. Rug
sėjo mėnesio kampanija Lenkijo
je, stebėta iš Kauno. Paskutinės 
dienos Kaune. Gale 8 puslapių 
pavardžių indeksas.

Autorius 1943-1945 m. buvo 
Sąjungininkų jungtiniame štabe 
(Combined Chiefs of Staff) Len 
kų ginkluotų pajėgų vyriausiojo 
vado (gen. Sikorskio) atstovas. 
Jis gana objektyviai ir kritiškai 
vertina tuometinio Lenkijos už
sienių reikalų ministerio pulk. 
Becko politiką iš viso, ypač ne
palankus Becko politikai Lietu
vos atžvilgiu. Pasakodamas apie 
demonstracijas Varšuvoje, prieš 
lenkams įteikiant Lietuvai ulti
matumą, autorius rašo: “... Susi
dariau įspūdį, kad visa antilietu
viška akcija, drauge ir manifesta 
cija, buvo iš kalno mūsų užsie
nių reikalų ministerijos, bendra
darbiaujant su vyriausiuoju šta
bu ir vyriausiuoju ginkluotųjų pa 
jėgų inspektoratu, sumontuota...”

Kalbėdamas apie savo paskyri 
mą karo atašė pareigoms, auto
rius sakosi, kad pats yra kilęs iš 
Žemaitijos ir turįs savyje lietuviš 
ko kraujo priemaišų. Ta proga, 
vis dėlto pulk. Mitkiewicz pasi
skubina pacituoti lenkų maršalo 
Smigly 1938 metų teigimą, kad, 
esą, jei nebus nepriklausomos 
Lenkijos, tai nebūsią ir nepriklau 
somos Lietuvos.

Įdomu tai, jog, berods, pirmą 
kartą lenkų literatūroje randame 
viešą patvirtinimą to išsišokimo, 
kurį, 1938 metais gegužės 3 die
ną lenkų tautinės šventės proga 
Lenkijos atstovas Lietuvoje Char 
vatas padarė, pasiuntinybės tar
nautojams bei kviestiesiems sve
čiams, išsitardamas ir pasilinkė- 
damas: “...kad mes, Lenkų Res
publikos Pasiuntinybės Lietuvo
je tarnautojai, kuo greičiausiai 
taptume Kauno vaivadija...” Mit 
kewįcz’iaus teigimu, pasiuntinys 
Charvatas šiuo netaktu uždaręs 
sau kelią į geresnius santykius su 
lietuviais. Greta viso to, autorius 
neslepia savo neigiamo nusistaty

mo viso anuometinės Lenkijos už 
j slėnių reikalų ministerijos apara
to atžvilgiu.

Gana daug pasakojama apie vi 
sus kitus užsieniu diplomatus, ak 
redituotus Lietuvoje ir pateikia
mos gana tikslios jų charakteris
tikos. Aptariama visų karo atašė 
veikla ir jų tarpusaviai santykiai.

Didelė dalis tų atsiminimų lie 
čia pulk. Mitkievvicz’iaus susiti
kimus su Lietuvos kariuomenės 
vadovybe, o ypač pasikalbėjimus 
su gen. Raštikiu, gen. Černiumi, 
pulk. Dulksniu ir kitais. Pasako
damas apie 1938. IX.8 d. Lietuvos 
kariuomenės pasirodymą, ypatin 
gai entuziastiškai jis atsiliepia a- 
pie mūsų raitųjų dalinių prajoji-, 
mą šuoliu pro Valstybės Prezi
dento tribūną. Pulk. Mitkievvicz, 
pats kavaleristas ir buvęs vieno 
Lenkijos raitelių pulko vadas, pri 
pažįsta, kad Lietuvos kavalerija 
buvusi puikiai parengta.

Įdomus jo pasakojimas apie 
tuometinio Sovietų karo atašė 
maj. Korotkich pasiūlymą, tik
riausiai Sovietų generalinio šta
bo pavedimu perduotą, apie e- 
ventualų Vakarų bei Rytų susi
tarimą veikti prieš vokiečius, į 
kurį Lenkijos generalinis štabas 
visai nereagavo. Mitkiewicz ap
gailestauja, kad Lenkija niekuo 
negalėjusi padėti Lietuvai, kai 
Vokietija pareikalavo atiduoti jai 
Klaipėdą. Kalbėdamas apie Lietu 
vos kariuomenės vado gen. S. 
Raštikio vizitą Lenkijoje, pulk. 
Mitkiewicz teigia, jog tos kelio
nės reikalu, su autoriumi, 1939. 
III. 10 d. pirmas pradėjęs kalbą 
gen. Raštikis. Tiksli to apsilan
kymo data buvo nustatyta, tik 
grįžus gen. Raštikiui iš vizito 
Berlyne.

Kiek savotiškai skamba pasako 
jimai apie Lietuvos sulenkėjusių 
pasisiūlymus patarnauti Lenki 
jai. Ypač lenkų skautai Lietuvoje 
stengėsi patarnauti vien Lenki
jai ir, esą, jie nemaža padėjo au
toriui, kai jis stengėsi užmegzti 
ryšius su Lietuvoje internuotais 
(po 1939.IX.17 d.), lenkų Iriais, 
net slapčiomis atgabendami jam 
kelių lenkų pulkų vėliavas, gau 
tas iš internuotų karių.

Esmėje, atsiminimai yra gana 
objektyvus tuometinio Kauno di 
plomatinių sluoksnių ir Lietuvos 
politinės bei karinės vadovybės 
gyvenimo, pasisakymų bei reaga
vimų atvaizdas. Pabaigoje auto
rius pabrėžia lietuvių laikyseną, 
žlungant Lenkijai, ir jų teikiamą 
pagalbą pabėgusiems į Lietuvą 
lenkams.

DULKIŲ [fiį
siurblių UI
TAISYMAS. N | 

Valome, JkJL
ištepame, Į U V\ 
suderiname,
Pakeičiame 
(hoses) — 
žarnas.

Parduodame ir taisome visų gamy
bų dulkių siurblius ir turime dalis, 
maišelius ir visus prijungimus (da
lis) visų gamybų siurbliams — 
Electrolux, Hoover, Eureka, Kirby 
ir Royal bei kitų.

B. & B. DISTRIBUTING CO.
4081 So. Archer Avenue 

(Archer ir California) 
Chicago, Iii. 60632, Tel. 927-4702 

Ved. Arvydas M. Dikinis

1O%‘ — 20% — 80% pigiau mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies Ir automo
bilio pas
FRANK Z A P O L I S

3208% W«t 05th Street 
Chicago. Illinois

Tel. GA 4-8054 Ir GR 0-4332

Lietuvos kavalerija pirmajame ne priklausomybės dešimtmety
(Iš Br. Kviklio archyvo)

ATSITIKTINIAI IR NEATSITIKTINIAI 
SUSITIKIMAI

K. Barėnas, ATSITIKTINIAI 
SUSITIKIMAI. Apsakymai iš lie
tuvių gyvenimo svetur. Rinkinyje 
yra 14 apsakymų. Knyga 216 pus
lapių. Kaina 2.50 dol. (arba 10 šil., 
arba 5 DM). Jei kas norėtų įsigyti, 
prašom rašyti: K. Barėnas, 1 Lad- 
broke Gardens, 
Great Britain.

-no *

K. Barėnas 
atėjo tyliai, iš karto nuosaikiu, 
beveik klasišku stilium yra išlei
dęs 2 novelių knygas “Karališka 
dięna” ir “Giedra visada grįžta”. 
Šiose pirmosiose knygose K.

London, W,ll.

¥ »

mūsų literatūron

Ba-

Kazimierai) Barėnas

90 MILIJONŲ

AUGUST - RUGPIŪČIO 8, 9 ir 10 D. D.

COGNAC “NAPOLEON” V.R.Q.P. Fifth $5_98

Fifth $3.29

Fifth $4.29

Fifth $3.49

I

I

z

CANADIAN MIST Imported 
CANADIAN WHISKY

GLENMORE ALEXANDER, GRASSHOPPER
or TEQUILA MARGARITA COCKTAIL, Fifth $2.98

MONNET V.V.L. Imported 
COGNAC

žinąs 
žmo-

M O V I N G
Apdraustas perkraustymaa 

Įvairių atstumų

TUBORG IMPORTED DENMARK BEER
Case of 24—12 oz. T. A. Bottles Case $g.49

BARBOSA’S 10 Year Imported 
PORTUGAL BRANDY

RICCADONNA IMPORTED
VERMOUTH, Dry or Sweet 30 oz. Bottle $-f .49

IMPORTED POLISH HONEY WINE Fifth $ -| .89

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer Av. 
Chicago, Ūl. 60632. Tel. YA 7-5980

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P Fifth $4.89

TURTAS

6245 SO. VVESTERN AVĖ

DAUGIAU PELNYSITE.
DAUGIAU TAUPYSITE...

rėnas pasirodo kaip gerai 
literatūrinius reikalavimus 
gus, jo stilius paprastas, tačiau 
ne anemiškas, jo žmonės gyvi. 
Kartais jie parodomi gana links
mose situacijose, ką autorius mo; 
ka gerai perduoti gyvenimiškai 
ir literatūriškai. Šiuo metu išėjo 
K. Barėno naujas novelių rinki
nys “Atsitiktiniai susitikimai”. 
Pastarasis rinkinys nuo pirmųjų 
skiriasi tuo, kad šiuose kūriniuo
se veiksmas eina jau nebe Lietu
voj, kaip buvo pirmesniuosiuose, 
bet už Lietuvos ribų, daugiausia 
Vokietijoj ir Anglijoj.

SKIP'S Self Service
LIOUOR STORE

I

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

SOUTHERN COMFORT LIQUEUR
100 Proof Fifth $3.98

Chicago Savings and Loan Assn.

TEL GRovehill 6-7575

P. JANULIS

Ar tai mus liečia?

kartą buvo priekaištauja-Ne
ma Gliaudai, Škėmai, Almenui 
ar kitam rašytojui, kad jų pavaiz
duoti veikėjai nėra jau nei labai 
dori, nei išskirtiniai pavyzdingi 
asmenys, kokių mes lietuviai no
rėtume matyti savo tautos labui. 
Ne vienas rašytojas buvo nubar
tas, kad savo kūriniuose vaizduo
ja nepriklausomos Lietuvos ne 
taip jau puikiai gyvenusius dar
bininką ar ūkininko samdinį, dir 
busius ne taip jau gerose sąlygo
se. Į tai slapyvardžiu bene pats 
K. Barėnas atsakė, kad būtų ne
teisinga mūsų kūriniuose rašyti, 
jog ūkininkas ėjo į lauką arti ap
siavęs auliniais batais ir paval
gęs gerų kotletų. Panašių reika
lavimų yra pasitaikę ir išeivijo
je gyvenančių lietuvių vaizdavi
mo atžvilgiu, nes buvo norima 
teigti, kad beveik visi lietuviai y- 
ra geri, kad negali jų tarpe bū
ti nevykėlių, lyg kokio nevykėlio 
pavaizdavimas yra jau literatūri
nio kūrinio susilpninimas. Argi

A. VILIMAS
823 VVEST 34th PLACE 
Telef. — FRontier 6-1882 

šioje knygoje Barėnas duoda li
teratūriniai įtikinančių, kad ir 
ne visai šviesių vaizdų, ir lietu
vių personažų. Be abejo, nereikia 
klaidingai suprasti, kad knygoje 
taip jau visi lietuviai nenaudė
liai. Ne, jų yra visokių, o tarp 
visokių yra ir geresnių ir bloges
nių.

Tai esame mes patys

Rinkinyje yra net pora skyrių, 
kuriuose veikia tie patys asme
nys. Tai skyrius “Trys berlyniš
ki brūkšniai”, susidedąs iš trijų 
istorijų ir “Gedimino Griaudu- 
vės istorijos”, apimančios ketver
tą apsakymų. Toks, pasakytume, 
vienalyčio gabalo suskaldymas 
gali kai kam pasirodyti ir nerei
kalingas, tačiau šios novelės sa
vo apimtimi yra atskiros ir be
veik nesijungiančios. Todėl, kai 
pamatai tą patį veikėją, su ku
riuo susipažinai jau ankstyvesnia 
me apsakyme, kažkaip novelė 
tampa šiltesnė, lyg nepažįstama 
me mieste ir netikėtuose su
sitikimuose randi vieną kitą pa
žįstamą. Kaip jau minėjome, tų 
apjungtinių ar ir neapjungtinių 
novelių tematika nėra labai ru- 
žava, tačiau nėra ir tamsi, ji 
yra gyvenimiška. O gyvenime gi 
būna ir dar keistesnių įvykių, 
pvz. net ir toks, kad Nidos lei
dykloje dirbdamas K. Barėnas, šį 

, rinkinį išleido savo lėšomis, kai 
; tuo tarpu pati leidykla išleido 
daugybę kitų autorių kūrinių. 
Todėl, skaitant novelę “Saladū- 
no mirtis”, atrodo tikrai šiurpu, 
kai kad ir netyčiomis, užmuša

jau manoma, kad visi lietuviai 
tik salėje visą laiką sėdėjo ir Vli
ko pirmininko kalbų klausė. A- 
merikoje ir Anglijoje, lygiai kaip 
ir visur, yra ir girtuoklių, ir va
gių, ir svetimoterių, ir nereikia 
manyti, kad visa tai lietuvių ne
liečia, lyg jie gyventų rezervate. 
Tie visi dalykai liečia ir lietu
vius, ir todėl būtų netikslu neat
vaizduoti to Įiteratūroje, kuri 
gal po kiek laiko labiau galės at
skleisti tikrovinį mūsų išeivijos 
vaizdą, negu laikraščių komplek 
tai, kuriuose surašyta tik ką toks 
ar kitoks pirmininkas savo pa
triotinėje kalboje pasakė. Taigi
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LAKŠTŲ TAUPYMO 
SĄSKAITOS 

Chicago Savings Jums siūlo šešių mėne
siu taupymo lakštus, už kuriuos pelny
site 5*/4%. Lakštai išduodami tūkstan
tinėmis minimumas yra $8,000.00. Nuo
šimčiai mokami kas šeši mėnesiai nuo 
išdavimo datos. Lakštu sąskaitos yra 
apdraustos F.S.LI.C.

TAUPYMO KNYGUČIŲ 
SĄSKAITOS

Chicago Savings tebemoka už knygutėse 
žymimas santaupas aukščiausius nuo
šimčius, kokie kad yra leidžiami pagal 
Federalinės valdžios taisykles. Sudėti
niai nuošimčiai apskaičiuojami kiekvie
ną pusmeti.

mas žmogus, Kuris nuolat prie
kaištavo lietuviams, jog šie rūpin 
tusi ne tik pramogomis, bet ir 
amžinesniais dalykais. Rodos, 
kad tokio atvejo negalėtų ir bū
ti. O tačiau simboliškai kiek mes 
užmušame savyje saladūnų, kad 
galėtume išvengti pareigų ir pa
sirinktume pramogą.

Vienų novelių veiksmas vyks
ta Vokietijoj, kitų Anglijoj, dar 
kitų Amerikoje. Nors ir nėra svar 
bu, kad taip galėjo būti ar nega
lėjo būti, svarbu literatūrinė tie
sa, tačiau jau geriau, kad nerei
kėtų skaitytojui priekaištauti, jog 
autorius, rašydamas apie Ameri
ką, kai kur ne visai tiksliai at
vaizdavo jos kasdienio gyvenimo 
detales.

Dar vienas K. Barėno bruožas 
šiose istorijose yra ryškus: auto
riaus sugebėjimas lengvu šyps
niu vaizduojant vienas ar kitas 
situacijas, tuo pačiu šypsniu per
duoti taipgi didesnę ar mažesnę 
veikėjo tragediją. Tokie skaidrūs, 
o tačiau ir tragiški asmenys yra 
bekojis Gediminas, jį priglaudęs 
jo draugas, prof. Žižiūnas ir dar 
vienas kitas.

“Atsitiktiniai susitikimai”, vai 
zduoją mūsų gyvenimą už tėvy
nės ribų, pasiliks knyga, atsklei
džianti kasdienybę ir aplinką, 
kurioje gyveno lietuviai. Ir ka
dangi tai atlikta patyrusio auto
riaus, nepaisant kai kurių tikrai 
jau atsitiktinių atsitikimų, nove
lės yra įnašas į čionykštį gyveni
mą vaizduojantį novelių lobyną.
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Šešiolikos mokslininkų studijinis darbas

Ekumeninis sąjūdis viltingai 
žiūri į krikščionių vienybę. Jeigu 
tikėjimo vienybė pasilieka vis at 
eities viltis, tai kultūrinis bendra 
vimas tarp įvairių krikščionių in 
telektualų šiais laikais yra būti
nybė, ypač kada valdinė diktatū- 
riškų kraštų prievarta policinė
mis priemonėmis trečdalyje pa
saulio bruka ateizmą.

Verta mums nors kartkartėmis 
pasižvalgyti į mūsų atsiskyrusių 
brolių kultūrines pastangas, o jų 
yra vertų gražaus dėmesio. Štai 
neseniai Chicagoje išėjo iš spau
dos kolektyvinė studija, šešioli
kos mokslininkų veikalas: “Chris 
tianfty and the World of 
Thought” (Krikščionybė ir min 
ties ‘ pasaulis, išleido Moody 
PreSSf Chicago, 1968 m. 350 psl., 
$5.95).

Krikščioniškoji perspektyva 
socialiniuose moksluose

I

Čia visų pirma istorijos ir so
ciologijos profesorius bei sociali
nių mokslų katedros vedėjas 
Wheaton kolegijoje S. Richey 
Kamm rašo apie krikščioniškąją 
perspektyvą socialiniuose moks
luose. Jis krikščioniškąją perspėk 
tyvą laiko esminiu, būtinu daly
ku, studijuojant žmonių visuome 
ninės gerovės problemas ir 
kiant socialinės pažangos.

sie-

Krikščionis modernioje 
literatūroje

Anglų literatūros profesorė 
Wheaton kolegijoje — Beatriče 
Batson — nagrinėja temą “Krikš 
čionis moderniojoje literatūroje”. 
Apžvelgusi ankstybejnes ir nau
jąsias literatūrines sroves, ji dau
giau sustoja prie Zolos natūraliz
mo bei Sartro nihilizmo, pažymė 
dama, kad jeigu krikščionybė 
dažnai žemę vadino ašarų pakal
ne, tai ne vienam moderniajam 
mąstytojui ir romanistui žemė y- 
ra “sunkios desperacijos mėnuliš 
kas gamtovaizdis,” ir ji primena 
E. Fullerio žodžiusj kad praradi
mas kilnumo jausmo, aukštesnių 
dalykų suvokimo yra sąlyga, ve
danti į sielos mirtį.

Filosofinio marksizmo virtimas 
agresorium

Wheaton kolegijos filosofijos 
profesorius A. F. Holmes peržvel 
gia naujesnių filosofų sistemas, 
kaip James relatyvizmą, Dewey 
natūralizmą, Kierkegaardo ir Hei 
deggerio egzistencializmą, mark
sizmą ir ypač stebisi marksistų 
imperializmu: kai vakariečiai vie 
nai po kitos valstybei suteikė ne
priklausomybę, pavergtos tautos 
už geležinės ir bambukų uždan
gos pasilieka okupacijoje. Prof. 
Holmes ragina krikščionis ginti 
savo branginamą tikėjimą ir tir
ti jo įnašą į minties pasaulį.

St. Louis protestantų teologi-

JUOZAS PRUNSKIS

jos seminarijos apologetikos profe 
sorius R. Allan Killen informuo
ja apie naujausias teologines sro
ves, ragindamas gilintis į Sv. Raš
to tiesas, kurios rodo tikrąjį kelią 
į laisvę. Kalvino kolegijos peda
gogikos profesorius C. Jaarsma su 
pažindina su naujosiomis auklėji 
mo srovėmis; primena, kad mo
kykla neturi būti tik vaikų sau
gotoja (“baby-sitter”) atsiliku- 
siems tėvams. Pabrėžia, kad auk
lėtojui ir dabar tikrasis kompasas 
yra žvilgsnis į Dievą.

Astronomo žodis
Chattanoogos universiteto ast 

ronomijos ir’flžtkoš profėsdrius 
bei to universiteto observatorijos 
direktorius K. Hujer, rašydamas 
apie idėjų kryptį astronomijos is
torijoje, primena Newtono žo
džius, kad ta nuostabioji saulės, 
planetų ir kometų sistema galėjo 
atsirasti tik veikiant protingai ir 
galįngai Būtybei. Savo studiją 
baigia žodžiais: “Žmogus privalo 
suvokti, kad pradžioje Dievas su
tvėrė dangų ir žemę.”

Wheaton kolegijos istorijos ka 
tedros vedėj. prof. ė. E. Caims 
rašo tema: “Krikščioniškasis ti
kėjimas ir istorija”. Jis užakcen
tuoja, kad krikščionis istorikas 
negali ignoruoti Dievo vaidmens 
istorijoje; anot jo, istorija yra iš
ryškėjimas Dievo veikimo laike.

Biologas apie Dievą

Concordia kolegijos gamtos 
mokslų katedros vedėjas prof. J. 
W. Klotz duoda straipsnį apie 
biologiją, nagrinėdamas tokius 
klausimus, kaip evoliucija. Pri
mena, kad žmogus yra II-ros pra 
moninės revoliucijos išvakarėse: 
pirmoji pramoninė revoliucija da 
vė mašinas, o ši antroji — duos 
komputerius tų mašinų darbui 
pravesti. Jis skatina visus dau
giau pažinti gyvąjį pasaulį, kurį 
Dievas sutvėrė ir įžvelgti Dievo 
garbę gyvybės pasaulyje.

Antropologijoje išsispecializa- 
vęs J. M. Murk savo straipsnyje 
primena moralės dėsnius, kurių 
paskirtis yra nukreipti žmogų į 
ten, kur jis priklauso: panašėti į 
Dievą. Kaip mokslininkas Murk 
pažymi — stengimasis įgyvendin 
ti Dievo įstatymą yra svarbus už
davinys, kuris turi rasti vietos 
kiekvienoje žmogaus situacijoje.

ii

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangia, 
taisau Už patarnavimą vietoj $3 

dirbtuvės darbą $10 00 ir daly- 
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Religinė sociologija

Marųuette universiteto sociolo
gijos skyriaus vedėjas prof. D. O. 
Moberg, rašydamas apie sociolo
giją, pažymi, kad po II Pasauli
nio karo religinė sociologija yra 
padariusi greitą pažangą ir aiš
kiai įrodžiusi, kaip svarbų, netgi 
centrinį vaidmenį religija turi da 
barties visuomenei. Studijos pa
baigoje pažymi: studijozas, turįs 
tvirtą tikėjimą į Kristų, pamatys, 
kad sociologinės studijos tik su
stiprins jame dvasinį gyvenimą.

Archeologija ir Šv. Raštas

Rock Valley kolegijos geologi
jos profesorius D. A. Block žvel
gia į krikščionybės vietą geologi
joje. Jis ieško šviesos, kuri ryš
kiau atskleistų “priešistorinę Die 
vo tvėrybą”. Švč. Trejybės kole
gijos Deerfielde, III. socialinių 
mokslų skyriaus vedėjas prof. H. 
F. Vos, rašydamas apie archeol- 
giją, pirmame puslapyje pažymi, 
kad archeologija patvirtino esmi 
nį Šv. Rašto teisingumą. “Šv. Raš

(Nukelta į 7 psl.)
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POPIERIAUS ISTORIJA LIETUVOS 
DIDŽIOJOJE KUNIGAIKŠTYSTĖJE

V. DAUGIRDAITE -SRUOGIENE

Pas mus iki šiol liko nepaste
bėta, kad Lietuvoje iš spaudos 
išėjo labai vertingas veikalas — 
E. Laucevičiaus “Popierius. Lietu 
voje XV-XVIII a.” (Mintis, Vil
nius, 1967). Tai yra dvi didžiu
lės knygos in folio — vienoje ran 
dame teksto 285 puslapius (kai
na 3 rub.), antroji yra atlasas 
su 4276 popieriaus vandenženk
lių atvaizdais 577 puslapiuose 
(kaina 5 rub. 50 kap.).

Pratarmėje lietuvių, rusų ir an 
glų kalbomis autorius pažymi po
pieriaus ir jo vandenženklių svar 
bą paleografijai (tad ir iš viso 
istorijos mokslui) ir pastebi, kad 
jo darbas yra pirmas mėginimas 
sudaryti Lietuvoje vartoto popie
riaus vandenženklių atlasą. Iš 
padėkos bendradarbiams sužino
me, kad jų tarpe buvo prof. K. 
Jablonskis, šiam darbui davęs 
pradžią savo turėta Lietuvoje var 
toto popieriaus kolekcija, prof. P. 
Galaunė, keli rusų profesoriai 
šios srities specialistai ir Anglijos 
Oksfordo universiteto profesorius 
J. S. G. Simmons.

Teksto knygos turinį sudaro 
semiamojo popieriaus gamybos 
technikos aprašymas, popieriaus 
gamybos istorija Lietuvos Didžio 
joje Kunigaikštystėje, vanden
ženklių paaiškinimas ir jų pa
naudojimas, datuojant dokumen 
tus ir knygas. Gausiuose prieduo
se randame išspausdintus doku
mentus, liečiančius popieriaus 
dirbtuves Lietuvoje, įvairias są
skaitas ir kt., vandenženklių są
rašą, asmenvardžių, vardų, pa
vardžių, vietovardžių pavadini
mų rodykles, spausdintų knygų, 
kuriose rasti vandenženkliai, ro
dyklę ir santrauką rusų bei ang
lų kalbomis.

Greta įdomių iliustracijų kny 
gos tekste 52-me puslapyje yra 
duotas Lietuvos žemėlapis su pa
žymėtomis vietovėmis, kuriose 
buvo popieriaus dirbtuvės. Iš tų 
dirbtuvių aprašymo* matome, 
kad jų būta net

Nors ši monografija priklauso 
prie siaurai specialių veikalų, ji 
skaitosi lengvai ir ne tik istori
kams turėtų būti įdomi, bet ir ei
liniams mėgėjams, nes duoda 
daug faktų, paremtų archyvine 
medžiaga iš mūsų kultūros isto
rijos.

susi-

Ed- 
Šiau-

*

mo 
FHEkAl 
SAVIHGS

daugiau įdomios medžiagos, ku
rią ruošiasi paskelbti.

Šios monografijos išleidimas 
yra didelis įvykis mūsų kultūros 
istorijoje. Į ją turėtų atkreipti y- 
patingo dėmesio mūsų istorikai, 
arčiau susipažinę su paleografi
ja, pirmoje eilėje lauktina recen

. ... . zija prof. A. Vasio-Vasiliausko,
, Š! ™n°?raflJa jau yra Su.^au parašiusio disertaciją apie Vytau 
kusi didelio dėmesio Lenkijos, tQ Didži -0 di jomatik 
Anglijos, Olandijos, Prancūzijos,. 
Italijos specialistų tarpe, recen-| 
zijos jau paskelbtos Vakarų Vo- į 
kietijoje, Olandijoje, Rumunijo
je, Prancūzijoje, Italijoje, o Lenki 
joje jau keli istorikai parašė rim
tus vertinimus. Kai 1967 m. Ang 
lijoje, Oksfordo universitete vy
ko tarptautinis popieriaus istori
kų kongresas, šios knygos 
laukė labai šilto atgarsio.

Monografijos autorius, 
mundas Laucevičius, gimė 
liuose 1906 m., baigė Šiaulių gim 
naziją 1925 m. ir V. D. universi
teto ekonomijos skyrių 1930 m. 
Pradžioje dirbo finansų ministeri 
jos prekybos departamente, vė
liau perėjo į diplomatinę tarny
bą, nuo 1938 m. ėjęs Lietuvos at
stovybės Londone sekretoriaus 
pareigas. Nuo 1940 m. mokyto
javo Vilniuje, 1950 m. baigė Vil
niaus universitete anglistiką ir 
dėstė anglų kalbą Vilniaus kon
servatorijoje ir Vilniaus universi
tete. Dabar jis jau pensininkas, 
gyvena Vilniuje savo namely, ku 
ris yra tikras muziejus, nes jis per 
visą savo gyvenimą rinko meno 
paveikslus, miniatiūras,' istori
nius žemėlapius ir visokius ver
tingus antikus. Nebūdamas isto-, 
riku iš profesijos, Laucevičius ta
čiau taip susidomėjo mūsų kraš
to praeitimi, kad ją išstudijavo 
kaip pirmaeilis specialistas. Kai-1 
bamos monografijos tekstas at-, 
spindi jo gilų susipažinimą su 
praeities faktais, pirminiais šal-! 
tiniais, archyvine medžiaga. Su
sidomėjimą istorija paskatino jo 
dėdė Tadas Petkevičius, vedęs 
prof. K. Jablonskio seserį, per ku
rią ir atsirado giminystės ryšiai,; 
suartinę jį su mūsų dideliu isto-1 
riku, sugebėjusiu įtraukti autorių 
į rimtą istorijos tyrinėjimo dar-, 
bą.

E. Laucevičius per ištisus 25 
metus tyliai ir kruopščiai rinko 
savo darbui medžiagą Lietuvo
je ir užsieny, negailėdamas tam 
savo lėšų ir laiko. Jis turįs dar ir

( • Vilniaus valstybinio univer
siteto choras (trys turistinės gru
pės po 35 asmenis) viešėjo Len
kijoje ir šiomis dienomis iš jos 
sugrįžo. Choras koncertavo Var
šuvoje, Krokuvoje, Vroclave, at
likdamas lietuvių ir lenkų kom
pozitorių kūrinius bei liaudies 
dainas. Choras sulaukęs šiltų 
lenkų publikos ir spaudos atsilie 
pimų. Labai uolūs koncertų klau 
sytojai buvę Lenkijoje gyvenan
tieji lietuviai.
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oeiuausta Lietuvių Rcdio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
‘ LVN. 1360 bangos, veikia sek- 
naoicniais nu.. I:O< iki 1.30 vai. 

po pietų. Perduodama vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko- 
uentarai muzika, dainos ir Mag- 
mtes pasaka Programą veda — 
Steponą- J. .įlinkus. Bizniu reika- 
ab kreiptis J. Raltii Flormts — 
;ėlią bei dovani; krautuvė, 502 E. 
Hroadivay. So. Bostoi* Mass. Tel. 
<N 8-0489. Ten pal gaunamas ir 
lienrašri. ‘Dranga'".
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pus iš medžio raižinių ciklo “Vii 
nius”. A. Jucius premijuotas už 
savo darbus kvantinės atomo te
orijos srityje.

• Nauji išeikvojimai buvo so
vietinės kontrolės įstaigų susekti 
“Minties” knygų leidykloje. Esą 
mokslo populiarizacijos literatū
ros redakcijoje imta “piktnau
džiauti tarnybine padėtimi, su
darinėti fiktyvius dokumentus 
honorarui gauti”. Kaltininkai bu 
vo suimti ir nubausti. Keliamos 
bylos “neteisėtai išmokėtoms vai 
stybės lėšoms išieškoti ir socia
listinės nuosavybės apsaugai už-

i tikrinti. Medžiaga dėl valstybės 
lėšų grobstymo perduota proku
ratūros organams” — praneša 
“Tiesa” IX. 7. Kaltininkų pavar
dės neskelbiamos.

• Net ir Tilžės vardo gatvės
Lietuvoje rusintojų ir kolonizato
rių naikinamos. Dviejų aukštų
jų Lietuvos mokyklų — Lietuvos 
Žemės Ūkio Akademijos ir Lietu
vos Veterinarijos akademijos — 
vardai iki šiol išliko nepakeisti 
ir tebėra oficialiai vartojami to
ki, koki buvo. Žemės ūkio akade
mija, tačiau, tik iš vardo beliko 
tokia pati. Ji dabar nebe Dotnu
voj, o buv. Noreikiškių dvaro 
plote, prie Aleksoto, Kauno pa
krašty, naujame “Akademijos 
miestelyje”. Tik Veterinarijos a- 
kademija pasiliko toj pačioj vie
toj, Vilijampolėj. Ir adresas ilgą7 
laiką buvo tas pats — Tilžės g. 
18. Dabar adresas jau kitoks — 
L. Adomausko g. 18. Tilžės gat
vė gavo naują vardą. O tas sena 
sis gatvės vardas buvo bene vie
nintelis regimas paminklas Til
žei— Mažosios Lietuvos miestui, 
turėjusiam nemažą vaidmenį vi
sos Lietuvos kultūros istorijoje. 
Rusams Mažąją Lietuvą pasigro
bus ir radikaliai kolonizavus, Til 
žės vardo nebeliko: ją pavadino 
Sovietsku. Naikintojų nepastebė
tas Tilžės vardas dar buvo išli
kęs Kauno Vilijampolėj. Dabar 
ir ten jo jau nebėr. (E.)

• Partija — literatūros ir me
no slogutis. Lionginas Šepetys, 
nuo praėjusio rudens visų meni
nės kūrybos institucijų adminis
tratorius Lietuvoj (LTSR kultū
ros ministras), paskelbė progra
minį kultūros politikos straipsnį 
Literatūros ir meno 26-me nume 
ryje. Straipsnio antraštė skelbia, 
kad kultūra turi būti “nacionali
nė, socialistinė” (nebeskiria for
mos nuo turinio). Straipsnyje pa 
liečiama beveik “viskas po trupu 
ti” — imtinai iki teatrų bei kon
certų salių remonto ir baldų trū
kumo kultūros įstaigose. Pagrindi 
nis dėsnis, kuriuo meninė kūryba 
“pastatoma į savo vietą”, pasaky 
tas keliais sakiniais straipsnio 
pradžioje. Ir pasakytas visiškai 
nedviprasmiškai, būtent:

“Socialistinė kultūra, skirtinga 
nuo kitų kultūrų, yra vairuoja-

• M. K. Čiurlionio kūriniai 
Fromborke festivaly. Fromborke 
(nedidelis miestelis šiaurinėje 
Lenkijos dalyje) neseniai buvo 
suruoštas vargonų muzikos festi
valis, kuriame visą savaitę savo 
meną demonstravo geriausi pa
saulio vargonų meistrai. Kaip ži
nia, čia iš seniausių laikų vieno
je bažnyčioje yra geriausi pasau
lio vargonai. Fromborke savo lai 
ku gyveno ir mirė (čia ir palai
dotas) žinomas astronomas Ni- 
kalojufe Kopernikas. Festiva&io 
metu skambėjo ir M. K. Čiurlio
nio muzikiniai kūriniai, kuriuos 
atliko iš ok. Lietuvos atvykęs mu 
zikas Leopoldas Digrys.

• Liepos 30 d. Vilniuje mirė 
operos teatro ilgametis darbuoto
jas, pastaruoju metu pensininkas 
Juozas Blažiūnas. J. Blažiūnas bu 
vo pažįstamas teatrui artimiems 
sluoksniams nuo pat Lietuvos 
valstybinio teatro įsikūrimo Kau
ne. Jis buvo teatro užkulisių tvar 
kos saugotojas ir užkulisių ryši
ninkas su “išoriniu pasauliu”. 
Buvo taip sutapęs su teatro ir jo 
personalo gyvenimu, kad buvo 
laikomas lyg vienu iš neatsieja
mųjų nuo Lietuvos teatro jo tra
dicinių simbolių. (E.)

• IJetuvoje susirūpinta sve
timų vardų rašyba. “Literatūroj 
ir mene” Vilniuje yra prasidėju 
sios plačios diskusijos apie išeivi- 
nėj spaudoj irgi aktualų klausi
mą *— apie svetimų vardų rašy
mą lietuviškai. Lig šiol Lietuvoj 
būvo sekama rusų pavyzdžiu sve 
timųs vardus perrašant fonetiš
kai, pagal garsus, kurių dažnai 
neatspėjant, pasidaro taip, kad 
ne tik skaitytojai, bet net ir ra
šantieji nebesusigaudo, apie ką 
kalbama. (E.)

• Dali. Jonas Buračas nese
niai atšventė savo 70 metų am
žiaus sukaktį. Sukaktuvininkas 
yra baigęs Kauno meno mokyk
lą ir studijavęs Paryžiaus meno 
akademijoje. Per visą savo kūry
bingą gyvenimą yra nupiešęs a- 
pi'ė 3000 paveikslų, daugiausia 
Lietuvos vaizdų, iš kurių minėti
ni: Kauno Senamiestis, Siesikų 
pilis, Panemunės pušynas, Lietu
vos piliakalniai, eilė panemunės 
peizaži) ir kt. J. Buračas žinomas 
ir! kaip grafikas.

• Maskvos "Sovremeniko” te
atras šiuo metu gastroliuoja Vil
niuje. Nors mūsų sostinėje yra 
nuolatinis rusų teatras, bet ka
dangi šiame mieste gyvena dau
gybė rusų, atsiųstas ir šio teat
ro kolektyvas gastrolėms, norint 
stiprinti rusiškumą ir pasitarnau 
ti lietuvių nutautinimui. Reper
tuare daugiausia propagandiniai 
veikalai.

• Mokslo bei technikos dar
buotojams: P. Jašinskui, A. Kve- 
deravičiui, R. Našliūnui, L. Telk 
sniui, R. Žlabiui buvo suteikta 
1968 metų premija už mokslinio
tyrimo ir konstravimo darbų I mas procesas. Komunistų partija 
kompleksą, sukuriant skaitančio |yra pagrindinė vairuojanti jėga,

i

kompiuterio “Rūta 701” pramo
ninį pavyzdį, apie kurį buvome 
rašę pereitos savaitės “Draugo” 
kult, priede.
• Poetės J. Degutytės poezijos 

knyga “Pilnatis” buvo premijuo
ta 1968 m. literatūrine premija. 
Tokias pačias premijas gavo: J. 
Gaudrimas už veikalą "Iš lietu
vių muzikinės kultūros istorijos”, 
V. Gečas už savo dailės paveiks
lus, R. V. Gibavičius už 6 estam-

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Man uf actu rers

Rankomis išpiaustytl paveikslų 
rimai. Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai ir metalu aplieti 
rimai.
2400 S. Oakley Avė., Chicago 

Tel. Virtiniai 7-7258 50

Paulius Jurkus Džiugo kalnas prie Telšių

^wll'
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Iš lietuvių kultūrines veiklos
Lenkijoje

Liepos pabaigoje Vilniuje lan 
kėši keletas lietuvių mokytojų iš 
Šernų apylinkių, o taip pat ir lie
tuvių visuomeninės kultūrinės 
draugijos Wroclavo (buv. Bres- 
lau) skyriaus pirm. Vytautas Mar 
kavičius. Gimęs-augęs Vilniuje, 
tik 1946 metais baigęs Vilniuje, 
kaip jis pats sakosi, Vytauto Di
džiojo gimnaziją ir išvykęs į Wro 
clavą, į Politechnikos institutą, 
kurį baigęs ir pasilikęs ten pat gy 
ventL Pasikalbėjime su Tiesos 
korespondente pateikė apsčiai ži 
nių apie lietuvius Lenkijoje.

— Lenkijoje šiuo metu gyvena 
daugiau kaip 20 tūkstančių lie
tuvių. įvairiais keliais jie čion at
vyko. Vienų gimtinė Lenkijoje, 
kiti karo keliais atklydo, treti — 
žmonos ar vyro atvadinti. Didžio 
ji Lenkijoje gyvenančių lietuvių 
dauguma susibūrusi Balstogės 
vaivadijoje, Seinuose. Čia palaido 
tas lietuvių rašytojas Antanas Ba 
ranauskas. Seinuose gyvena apie 
12 tūkstančių lietuvių. Čia ir y-

ra Lietuvių visuomeninės kultū
ros draugijos, kuriai vadovauja 
Algirdas Skripka, centras. Lietu
vių galima sutikti ir Varšuvoje, 
Vroclave, Šcecine, Gdanske, So
pote ir kituose Lenkijos miestuo
se bei kaimuose.

— Lietuvių visuomeninei kul
tūros draugijai priklauso apie 
du tūkstančius narių. Draugija 
turi du skyrius — Varšuvoje ir 
Vroclave, o taip pat 43 lietuvių 
visuomeninės kultūros ratelius 
Suvalkuose, Balstogėje, Liubline, 
.Šcecine, Slupske ir kt. Draugija 
turi savo leidinį lietuvių kalba— 
laikraštį “Aušra”,* kurį redaguo
ja Zigmundas Stoberskis. Draugi 
jos Vroclavo skyriui priklauso 
110 narių.

— Vroclavo centre priesais j bą. Todėl jau treti metai prie Vro . 4 v • n - _• 1- . ’VI ' 1_ _1 •__ _ l.«Tmiesto i 
seklyčia, Vroclavas, Rynek 7. bos kursai, kuriuos veda vertėja

— Seklyčia — tai tartum ma- Irena Dambrauskienė ir buvęs 
žutė Lietuvos salelė Lenkijoje.' vilnietis Pranas Sarlonas. 
Pravėrus jos duris, prieš akis at- A. Markavičius taip pat minė- 
siveria Vilniaus panorama su Ge jo, kad buvęs Kaune, dalyvavęs 
dimino kalno papėdėje boluojan Dariaus-Girėno paminklo atida- 
čia katedra. Seklyčios lankytojai 
nuolatos gali susipažinti su lietu
vių dailininkų darbų reproduk
cijomis. Kas mėnesį keičiama ek 
spozicija. Seklyčioje visada gali
ma rasti naujausius Lietuvos 
(“LTSR”. E.) laikraščius ir žur
nalus, pasiskaityti lietuvišką 
knygą. Turime daugiau kaip 600 
tomų lietuviškų knygų bibliote
kėlę. (Išeivijos laikraščiai ar kny 
gos į Lenkiją patenka labai sun- i 
kiai ir retai. Lenkijoj cenzūra! 
šiuo atžvilgiu nenusileidžia rusi
škąją!. E.)

— Vardavę gana populiarus 
mūsiškis lietuvių liaudies dainų 
ir šokių ansamblis “Vilnelė”. “Vi 
lnelė” ne kartą su pasisekimu 
koncertavo Vroclavo teatruose, 
su daina ir šokiu apkeliavo Vroc 
lavo ir Opolės vaivadijas.

— Narsiųjų Lietuvos sūnų, At 
lanto nugalėtojų Stepono Da
riaus ir Stasio Girėno žuvimo 35 
metų sukakties proga Myslibuše 
(buv. Soldine) atidengėme me
morialinę lentą.

— Lenkijoje yra apie 30 lietu
vių pradinių mokyklų. Daugumo

. je jos išsidėsčiusios Seinų krašte. 
J Punske yra lietuvių vidurinė mo 
kykla, kurios direktorius, beje, y- 

j ra Vilniaus universiteto auklėti- 
j nis Algis Uzdyla. Kai kuriose len 
j kų mokyklose taip pat dėstoma ir 
lietuvių kalba.

— Vroclave mes stengiamės, 
kad mūsų vaikai išmoktų taisyk
lingai kalbėti lietuviškai. Dauge

j lis iš seniau gyvenančių Lenkijo- 
! je yra kiek primiršę gimtąją kai-

I

Vroclavo centre pnesatsi »ą. i oaei jau treti metai prie v w |U /*
rotušę įsikūrusi lietuviška clavo skyriaus veikia lietuvių kai 1 IVI O' V I IV G
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VIENUOLYNAS 
KONGIEČIAMS 

KINŠASA. Kongo valstybėje 
Dorumos vyskupas Van 
Elzen steigia augustinjonų 
lių vienuoliją, į kurią bus 
mami tiktai kongoliečiai 
nuoliai. Jie sėkmingai galės 
plėsti Kristaus karalystę savo 
tautiečių tarpe.

den 
bro- 
prii- 
jau-

Remkite dienr. "Draugą”.

ryme Aukštuosiuose Šančiuose e- 
sančiose karių kapinėse, ir tos iš
kilmės padariusios jam nepamirš 
tanią įspūdį. (ELTA)

perkrausfo baldus iš arti ir toli

A. BENIULIS
Chicago. III. 60629, Tel. RE 7-7083

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
[R MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
ivairių filmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas Atdara pirtnad ir 
ketvirtad vakarais iki 9 vai.

3314 West 03rd Street
Chicago, lllinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

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

LIETUVIŲ STAIGA

FURNITURE COROOSEVELT
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad. 
nuo 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 vai po pietų.

TV REPAI RS
Many tfmes can tell what’s wr»ng 
wUh a TV by the symptx>ms. Call ua 
MiviDg type of and ag v aiul we 
wlll tfive you an of what’s wnon# 
ind an approx price. Guaranteed.

ARJAY ELECTRONICS
MMKOOI1 (18 years- exper.)

r

e

vokiško*, itališkos.

4040 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632 

Telephone CL 4-4470
FRANK ZOGAH 

ChaJ/man of the Board

^utomdbilio nelaimės atveju skambinkite 
(In case of accident, call) 

COUNTRY AUTO REBUILDERS 
GR 6 - 7777 24 hour towing service

Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
smulkūs pataisymai

W A G N E R & S O N S 
Typewrtters — Addlng Martiines — 

Checkwriters
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virfi 50 m. patikimas patarnavimas 

NAUJOJE VIETOJE
5610 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111

FRONT WHEEL ALIGNMENT — WHEEL BALANCING 
BODY AND FENDER WORK 

PAINTING, MECHANICAL REPAIR 
2423 W. 59th St., Chicago, III., 60629 

Savininko* — MIKAS CESA8

Norėdami geriau aptarnauti mūsų gausius klientus, perėmėme 
dar vienų restoranų Oak Lawn mieste. Galite būti užtikrinti, kad 
turėsite skanius valgius, skubų patarnavimų, kaip ir mūsų pir
mame restorane. Kviečiame ir lauksime jūsų atsilankant.

CRANESAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

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

PINIGAI ĮNEŠTI
Dividendai

Naujas aukštas dividendas 
mokamas už investavimo 

sąskaitas.

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

_ PIRMAD Ir KETVIRTAD. . ..'. 9 v. r. Iki 9 v. ▼.VALANDOS: ANTRAD. Ir PENKTAD................... 9 v. r. Iki 6 v. ▼.
ŠEŠTAD. 9 v. r. lkl 12 v. d. — Trefilad. uždaryta

Woto ——J VaJazeus
škatinanti literatūros ir meno ko 
munistinį partiškumą. Noriu pa 
brėžti: komunistinį, nes yra ir 
priešingas — buržuazinis — par 
tiškumas, kurio esmę mes per ma 
žai parodome, kurį visiškai nori 
nuslėpti Vakarų ideologai, kiek
viena proga kalbėdami apie ‘ne
užangažuotą’ meną”. (ELTA) 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

SIUVIMO Mašinos
*

*
*
*
*

ĘLNA 
BERNINA
NECCHI 
VIKING
PFAFF 
SINGER

ftveieariškos, 
japoniškos ir kitų firmų.

*

Taisome, parduodame ir nuomoja
me priienamomis kainomis ir sąly
gomis. Darbas greitas ir sąžinin
gas. Turime dalis, pritaikome pa
gal skonį kabinėtus. Aptarnauja
me Chicagoje ir priemiesčiuose.

B. & B. DISTRIBUTING CO. 
4081 So. Archer Avenue 

(Archer ir California)
Chicago, IU. 60032, Tel. 927-4702 

Ved. Arvydas M. DUrinis
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllll

Kilty s Restaurant
4545 West 95th Street, Oak Lawn, lllinois

(2 blok ’l į rytus nuo Cicero Avenue)

Telef. — GArden 4-5800

Jauki atmosfera — skanūs valgiai — skubus patarnavimas

VESTUVĖMS IR BANKETAMS YRA PRIVATŪS KAMBARIAI
nuo io na 800 asmenų.

Atdara kasdien nuo 8:30 vaL ryto. Sekmad. Ir šventad. noo 1:00 vai. popiet.

STEVE GIANAKAS, Artesian restorano įsteigėjas kviečia visus 

lietuvius dabar lankyti KILTY'S restoraną, kol bus atstatytas 

ARTESIAN restoranas. Atstatymo darbai jau pradėti ir tikisi ati

daryti rpgsėjo mėnesyje.

St. Gianakas dėkoja visiems lankytojams, kurie pareiškė 

užuojautą dėl ištikusios nelaimės - gaisro, Artesian restorane.

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Tel. — HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEWOOD, N. Y. 11237
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Mes mokame

MINIMUM SUMA $5,000 00

ant visų taupymo 

certifikatų

per annum

MIDLAND 
SAVINGS

MlPLANDSAviNčę



ELENOS BLANDYTĖS LIETUVIŠKŲ
DAINŲ VAKARAS DAINAVOJE

I FILMŲ j VAIRUMAI
STASE SEMĖNIENĖ

Baigiant atęitminkų sendrau
gių stovyklą,, rugpiūčio 10 d., Ele 
na blandytė, akompanuojant Ma 
nigirdui Motefcaičiui, davė lietu
viškų dainų rečitalį.

Programa susidėjo iš trijų da
liui, liaudies melodijų, originalių 
dainų (Vanagaičio “Dzūkų kraš 
tas; J. Strplios “Sapnas apie šiau
rę”^ Gailevičiaus “Klajūnai”; 
Budriūno “Šauksmas”) ir K. V. 
Ęanaičio trijų Raudų.

Klaufįytoją maloniai nustebino 
tai, kad vakaro rengėjai nepasi
davė pagundai tęsti kamavališ- 
kų vakarų tradicijos. Jie pasirin
ko vieną menininkę ir suteikė 
progą pilnam jos artistiškam at
siskleidimui.

Lietuvių liaudies dainos yra 
meįydingos ir muzikalios, nuo
širdžios ir paprastos. Pirmoje 
programos dalyje gal kiek ir ne
sijautė to paprastumo Blandytės 
dainavime. Tačiau puikų įspūdį 
paliko “Oi, mergyte” ir “Plaukia 
antelė”. Su charakteriu ir išmąs 
tyla dinamika Blandytė jas pa
dainavo lygiu ir gražaus tembro 
balsu bei gera intonacija. Norė-

Elena Blandytė

tusi tik pastebėti, jog dikcija daž
nai buvo neaiški, ypač tariant k 
ir t priebalses.

Antroje programos 
Blandytės balsas įgavo laisvumo ano 
ir lygumo. Giliai įsijausdama, pa ( 
dainavo J. Strolios “Sapnas apie 
šiaurę” (žodžiai Bradūno). Že
mos gaidos buvo aiškios it gra
žios, o dinamika — intensyvi. 
Banaičio Raudose Blandytė įve
dė įvairumo melo-deklamacija. 
Vertas dėmesio yra vienas sceni
nis manierizmas — dažnas gal
vos užvertlmas aukštyn, kuris 
nieko dainos interpretacijai ne-

Atrodo, lyg filmas norėtų pa
sakyti, kad daugelis žmonių par
davė savo žmoniškumą, sumokė
jo per daug už beverčius daly
kus ir taip pasimetė. Tiktai suau
gusiems.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiinnimmi 

J Kl (it J l.M' REIKI t 
GRAŽIŲ VIZITINIU
Kreipkitės į "Draugą", kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai grei
tai

I tiems žiūrovams susiprasti, tie- Į vargingos anglų šeimos (jos mo- 
: sig boikotuoti ir neiti, ypač, jei n’no hiivn aatvAs mntAricI Petn- 
j yra C klasės, kaip pirmasis pa-
I miųėtas filmas.
i Kiek, su geresniu skonių yra 
i pastatytas spalvotas filmas “Pe- 
| t uli'ą”. Richard Lester mato “sęr 
Į gančią* visuomenę, pažįstą getai j 
tos ligtte simptomus: skyryba, 
ne ištikimybę, smurtą ir stengia 
si ekrano pagalba pagydyt tą ne 
laimingą, pagedusią visuomenę, 
pirštu prikišamai parodant jos 
ydas.

Kinęipatogratiniu atžvilgiu tai 
yra puikus pažvelgimas į gyveni- 
’no-

Filmas labai ža.vus savo puir 
kjom spalvotom fotografijom. S.1 
Francisco miestas išsiskleidžia vi 
daųs ir išorės spalvingais vaiz-, 
dais.

Petula, lyg ta tikra peteliškė 
(Julie Christie), pertekusioje vi
suomenėje besisukinėjanti, nepa
tenkinta žmona gražaus, turtin
go, bęt tuštoko jauno vyro David 
(Richard Čhamberlain), kilusi iš

tina buvo gatvės moteris), Petu- 
lia tekėjo, nepažindama vyro, 
ieškodama laimės iliuzijos ir auk 
štesnio socialinio lygio. Po 6 mė
nesių, kąi nepasitenkinimas virs
ta nepakenčiamu, impulsyviai ji 
susidraugauja su pusamžiu, per
siskyrusiu gydytoju (George C. 
Scott). Vyrui sužinojus apie drau 
gystę, jis primuša ją beveik ne
gyvai. Tačiau ji sugrįžta pas vy
rą, nors nesąmoningai, gimdyda
ma savo vyro kūdikį.

Šioji Lester socialinė, satyra tu
ri ir daug humoro, tamsaus hu
moro “pro ašaras”.

Apie pagedusią visuomenę g^a ir taip nelengvo gyvenimo
. prislėgtą žmogų.
I Taipgi drąsūs nuogumai, kad 

nai lėkštam visuomenės pataika 
vimui.

O jau to, kas krikščionims 
šventa, surnaišyrna.s sų visais fil- 
mos ekstravagantiškumais yra 
daugiau, negu nepateisinama.' 
Gaila laiko, kai kam ir pinigo to-! 
kiam reklamos neproporcingai iŠ! 
pūstam burbului.

Kitas spalvotas filmas, lydimas 
mažesnio pasisekimo ir dar ma
žesnės rėkiamos yra “The Detec 
tive”, Frank Sinatra’os vaidyba 
puiki. Jis tikras, pareigingas, pa 
šaukimui pasišveptęs detektyvas, 
Po Humphrey Bogart vargu ar 
kas būtų tinkamesnio drąsaus, ry 
žtingo ir nieko nebijančio polici
ninko rolėje., . .. ,.

Tačiau ir vėl — ta kalba, kal- 
, bele ekrane tokia šiurkšti, “ža- 
ilia”, tokia baisi, kad su padoria 
kompanija baisu ir eiti vidun. 
Girtina ta amerikiečių moterų 
klubų federacija, kovojanti prieš 
šitokį kalbos “stilių”. Tiesiog kok 
tu, pagalvojus., ko dabar moko
ma ekranuose.

Taipgi čia vėl keliamos tos 
“normalios” visuomenės ydos: 
homoseksualistai, nuogybės, vi
sas padugnės gyvenimas. Kritikai 
turėtų drąsiau prieš visa tai pa
sisakyti, o ne girti “tealaūs” gy
venimo atvaizdavimą. Tokie 
mai naudos visai neduoda ir 
yra labai nuobodūs. Laikas ir pa-

Chicagoje su tikrai nepaprastu, 
pasisekimu, eilių eilėms besto-1 ir trumpais momentais 
vint prie bilietų kasos, eina ne
žmoniškai išreklamuotas spal
votas filmas “Rosemarys Baby”. 
Dabar net spauda komentuoja, 
kad publika nepaiso C (condem- 
ned) klasifikavimo ir “mato, kur 
yra geras filmas”. Giria, į aukš
tybes keldami, Mia Farrow (Rose 
mary) vaidybą.

Keista, argf žmones tikrai vi
lioja, kas uždrausta? Vaidyba 
(Mia*os) yra nebloga, nes jai pa 
sitaikė gera sugebėjimams pa- 

! rodyti rolė. Ne viena jos vietoje 
, ne blogiau, jei ir ne geriau, suvai 
dintų.

Tačiau pats principas — ro-
1 dant, kad žemėj — žmonių tarp- 

dalyje Pe ®yvena ve^niai> paties to “sat-
—>” — šėtono garbinimas, net 
jo gimimas (iš velnio tėvo ir mo
ters motinos), yra daugiau nei 
juokinga. Režisierius lenkas Po- 
lanski net ir šitai bando spaudoj 
apginti. Visi burtai, raganavi
mas ir žmonių užkerėjimas jau 
tiesiog apsunkina žiūrovą, sle-

o!

■s '

KOltTELHJ,

ir pigiai.

"D R A U G fl S'
4545 W. 63rd Street, 

Chicago, Iii. tiUtiZU 
Tel. LU 5-9500
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FUNERAL HOME

T H RE E 
AIR-CONDITIONED CHAPELS

KRIKŠČIONIŠKOJI MINTIS
(Atkelta iš 5 pal.i

to, studijaotojai niekada neturi 
bijotis archeologinių tyrimų re
zultatų. Jie tik padidins krikščio 
nio turimą Šv. Rašto supratimą 
ir juo pasitikėjimą”, baigia jis sa
vo studiją.

Pęllos centrinės kolegijos hu
manitarinių mokslų departamen
to vedėjas, filosofijos profesorius 
W. W. Paul savo studijoje apie 

V. filosofinius- mokslus- ilgiau susto. 
ja prie krikščionybės ir gamta
mokslio filosofijos. Krikščionį, 
kuris rengiasi dalyvauti dialoge 
su nekrikščionimis, jis skatina 
daugiau pasiruošti ne vien gilia
me asmeniškame Dievo išgyveni 
me, bet ir gilinantis į gamta
mokslio filosofiją.

Bažnytinė muzika
Nyack kolegijos muzikos depar 

tamento vedėjas prof. L. Olson 
duoda išsamią studiją apie baž
nytinę muziką, nuo pat graikų 
iki dabarties laiko. Jis primena, 
kad muzika padės krikščioniui 
įsijausti į ateities pasaulį ir skati 
na, kad bažnytinės muzikos at
stovai butų ir išsilavinę specialis 
tai ir uolūs krikščionys.

Psįcliologii ir teologų dialogas
Denverio teologijos mokyklos 

sielovados profesorius J. M. Vay- 
hihger straipsnyje apie dabarties 
psichologiją, išryškina reikalą, 
kad su minties atvirumu skirtų 
dąųgiau laiko ir daugiau studijų 
kąi,p, psichologijos mokslininkai, 
taip .ir krikščionybės mintytojai; 
jų žymesnį dialogai ir bendravi
mai padėtų filosofiškai neutra
lius psichologijos duomenis la-I 
biau susieti į naudingą ir veiks
mingą junginį su krikščionybės 
dinamišku susirūpinimu savo lai 
ko "Žmogumi ir jo tikėjimu į Kris 
tų.

Psichiatrija ir krikščionybė
Pagaliau Washingtono univer 

siteto Medicinos mokyklos psich 
atrijos prof. E. M. Pattison, ra
šydamas apie psichiatriją ir krikš 
čionybę, pabrėžia, kad dvasiški- 
ja yra didžiausia pavieni grupė, 
kurį teikia pagalbą žmonėms jų 
emocinėse kančiose ir kad Baž
nyčios yra vienas iš svarbiausių 
visuomenės šaltinių ugdyti skaid 
rią protinę sveikatą ir reabilituo
ti emociškus invalidus. Ir tai jis 
sako ne vien pats, o cituoja nese
niai paskelbtą JAV Psichinės 
Sveikatos aktą. Straipsnio pabai
goje jis daro išvadas, kuriose pa
brėžia, kad krikščioniškasis įsiti
kinimas gali atnešti kitur nesu
tinkamą gyvenimo prasmę ir dar 
ną, o religinis veiklumas gali bū
ti turtingas šaltinis ir priemonė

ugdyti ir brandinti pilnutinę as
menybę. Jis pageidauja, kad teo
logija ir psichologija įvystytų 
savitarpį veikimą: tada abudu 
mokslai prisidės prie žmogaus ir 
Dievo sintezinio, abipusio paži
nimo.

Mokslininkai krikščioniškų 
tradicijų gynyboje

Kiekviena iš ankščiau minėtų 
studijų yra parašyta atitinkamos 
šakos specialisto. Po kiekvienos 
iš jų yra gausus sąrašas atitinka
mos naujosios literatūros. Gaila, 
kad laikraštiniai straipsnio rė
mai teleidžia jas tik suminėti ir 
neįmanoma duoti platesnio jų 
vaizdo. Skaitant šį naują veikalą, 
net tenka stebėtis, kaip tie nau
jieji mokslininkai yra gera pras
me konservatyvūs ir kaip jie uo
liai atstovauja ir gina krikščio
niškąsias tradicijas.

\Sinclairl
RICHMOND '-JįJ SERVICE

Kampas Richmond ir 63rd St.
Užsieninių tr vietinių automobilių 
taisymas. Priklauso Chicago Motor 
riub. Nelaimes atveju, skambinkite

GR 6-3134 arba GR 0-8353 
Sav. — Juozas (Joei Juraltla

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS

MARQUETTE GIFT PARCEL 8ERV 
2603 flOth St. 
2501 60th St.
1333 So. Halsted St.

Uetuvlu bendrove _____  __ .
siuntiniui siųsti savo vardu Iš Ohi- 
cagos tiesiai ) Lietuvą.

Didelis pasirinkimas Jvalrtu__
džiagų, ital. lietpalčiu Ir kitų prekių

Priimami doleriniai dovanų užsa
kymai.

E. ir V. Žukauskai

Tel. VVA 5-2781
Tel. WA 5-2737

Tel. 254-3320 
turinti teisę

me

♦ ♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦«
VALOME 

KILIMUS IR BALDUS < 
Plauname ir vaškuojame visą r 

rūšių grindie
BUBNYS — Tel. RE 7-5168j

Parking Facilities
6845 SOUTH VVESTERN AVĖ. REpublic 7-8600 j||

priduoda, o tik atitraukia dėme
sį nuo artistiškos solistės išvaiz
dos. i ,

Džiugu buvo klausytis muzika 
lios ir jautrios dainininkės, bei 
stebėti ją, audžiančią lietuviškos 
dainos juostą.

Nijolė B. Dėdinienė

-»—-

fil-
ne.t

A. ABALL ROOFIHG CO.
JsteUrta prieA 4S metus

Dengiame visu rOAIų stogus Taiso 
ne arba dedame naujus kaminus, rl 

nas, nutekamuosius vamzdžius Dažo 
me Iš lauko Taisome mūra—"tuok 
pointlng". Pilnai apsidraudė vlaar 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba RO 2-877P

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS 

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS

KOPLYČIOS

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

STATYTI

l

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINIŲ DOVANAS Į LIETUVĄ

IR KITAS USSR DALIS,
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC
(LICENSED by Vnešposyltorg)

E U D E I K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4605 * 07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2
4330 - 34 South California Avenue

Telefonai: LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

VYRIAUSIA IŠTAIGA

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Tel. — 581-6590; 581-7729

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

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

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

MOŠŲ SKYRIAI:

BROOKLYN. N Y. 
NEW YORK 3, N. Y. 
NE4VARK. N. J.
SOUTH III V KR. N. J. 
ITICA, N Y.
FARMINGDAIE. N. J. 
PHn-ADFJ.PIHA 23, PA. 
ALI.ENTOUN, PA.
ROCHESTF.R 5, N. Y. 
LOS ANGELES 4. C AL. 
CHICAGO 22, ILL 
BALTIMORE 31. MD.
BUFFALO 12, NETO YORK 
DF.TROIT 12, MICH.
HARTFORD 6, CONN. 
JERSEY CITY, N. J. 
SYRACUSE. N. Y. 13204 
CLEVELAND 13, OHIO 
HAMTRAMCK, MICH.
SO. BOSTON. MASS.
TRENTON 10. NETO JERSEY. 
RAHTOAY, N. J.

1536 BEDFORD AVĖ. IN 7-6465
78 SEOOND AVENUE OR 4-1540
250 MARKET STREET MI 2-2452
40 WHITEHEAD AVENUE — CL 7-6320
»B3 hleeckeb street —• RE 2-7476
FREFAVOOD ACRES — 363-0404
631 W. GTRARD AVENUE — PO 9-4507
126 TILGHMAN STREET — HE 5-1654
553 HUDSON AVENUE
107 SO. VERMONT AVENUE.

— 2.32-2942
— DU 5-6550

1241 NO. ASHLAND AVENUE — HU 6-2818
1900 FLEET STREET — DI 2-4240
701 FILLMORE AVENUE — l'X 5-0700
11601 JOS CAMPAU AVENUE 365-6730
122-126 HIUSEDE AVENUE —• 249-6216
210 MONTGOMERY STT. — RE 5-6.368
.->15 MARCFJJ.U8 STRECT 475-0746
1028 KEN1I>WORTH AVENUE — PR 1-0696
11330 JOS CAMPAU AVENUE — 365-6740
390 W. BROADWAY —— AN 8-1120
1152 DEUTZ AVENUE —e EX 2-0306
717 W. GRAND AVĖ — 381-8907

Į
i

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINY6IA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų PaPu0ŠimU- 
2443 West 63rd St-' Chica9°- ni’ 

Telef. PRospect 8-0833 — PRospect 8-0884
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUOl 
M R. NELSON, <

SAVININKO fl

SAINT CASIMIR < 
MONUMENT CO. | 

3911 West lllth Street fl 
Didžiausias Paminklams .danų fl 

Pasirinkimas Visame Mieste fl 
Telef. — CEdarcrest 3 ■ 6335 i

Vienas blokas nuo kapinių A'

h

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietavtų Laidotuvių Direktorių Aoodacijoa Nariai

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

PLANINGAS TAUPYMAS

SSBrNMA

MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN!

4

STEPONAS C. LACKAWICZ
* 2424 W. 69th STREET TeL REpublic 7-1213
) 2814 W. 23rd PLACE Tel Vlrginia 7-8872

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

(35,000.00 ar dauchui, (dedant po 
6500.00)

’ Mokamas už vienų metų taupy- 
i mo lakštus nuo išdavimo datos 

(310,000.00 ar daugiau, įdedant po 
$1,000.00)

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS 
y aa «nr amnb

MUTUAL Federal SAVINGS
2212 W CERMAK RD., CHICAGO, ILL. 60608, tel. VI 7-7747

OFFICE HOURS; Monday, Tuesday, Friday 9 to 4: 
Thursday 9 to 8: Saturday 9 to 1; Wednėsday closed.

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President' 1

PETRAS BIELIŪNAS
4848 8 CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 8-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. Y Arda 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS
8854 8. HALSTED STREET TeL YArds 7 191

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 80. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
8819 80 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138 — 1139

JASAITIS — BUTKUS
1446 80 Mlth AVĖ- CICERO, ILL. fel OLymplc 2-1008

LAWH FUNERAL HOME
Slgmund J. Sutkui

7909 STATĖ RD.. OAKLAWN8 ILL. Tel. — 680-2320
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I rosvaistės
Leidžia Šiaurės Amerikos Lietuvių Studentų Sąjunga

Redaguoja L.S.S. Centro valdyba. Rankraščius siųsti šiuo adresu: 
"Akademinės Prošvaistės”, 4545 W. 63rd St., Chicago, III. 60629. 
"Akademinės Prošvaistes” išeina kiekvieno mėnesio trečiąjį šeštadienį.

KURLINK KRYPSTA MASKVOS 
STUDENTAI?

Ką patyrė tarp jų gyvenęs amerikietis

JUOZAS DAUGAILIS

Kremliaus diktatūra visą laiką 
kietai kontroliavo pavergtas ir sa 
telitines tautas ir vis dėlto Čekos
lovakijoje prasiveržė taip stiprios 
humanistinės, demokratinės, 
laisvės idėjos. Mums darosi įdo
mu, kurlink krypsta, nors ir žiau 
riai valdinės tironijos kontroliuo 
jamas, Sovietų Rusijos jaunimas, 
ypač studentija.

Amerikietis Maskvoje

Šiuo klausimu nemažai medžią 
gos duoda amerikietis studiozas 
William Taubman, kuris, pagal 
studentų pasikeitimo programą, 
buvo išvykęs studijuoti Maskvos 
universitete ir sugrįžęs savo įspū
džius aprašė knygoje “The View 
From Lenin Hills” (išleido Cow 
ard-McCann, Ine. New Yorke).

Veikalas parašytas rimtai, 
stengiantis išlaikyti objektyvų be 
šališkumą. Autorius pripažįsta, 
kad yra daug Rusijoje studentų, 
kurių ideologija sutampa su vy
riausybės, kurie yra aktyvūs kom 
somole (komunistų jaunimo or
ganizacijoj). Tačiau iš kitos pu
sės — auga nusivylimas, kritiš
kumas kompartijos diktatūros 
atžvilgiu ir laisvės ilgesys.

W. Taubmanui teko dalyvauti 
studentų susirinkimuose, kur bu
vo atvykę aukštieji Sovietų parei 
gūnai informuoti apie padėtį. Jis 
buvo nustebintas, kaip drąsiai ir 
net opozicionieriškai studentai 
kelia įvairius klausimus.

Dainuoja kalinių sukurtas 
dainas

Privačiuose studentų pobūviuo 
se mielai dainuojamos koncent
racijos lageriuose kalinių sukur
tos dainos. Su kompartijos lini
ja nesiderinančios Okudzavos 
dainos yra studentų įrašomos į 
magnetofonų juosteles ir paskiau 
grojamos jų pobūviuose. Maskvos 
valstybinio universiteto studen
tai net mėgsta dainą apie sugau
tąjį Amerikos U-2 pilotą, kuris, 
ilgesio varginamas, kenčia Sovie 
tų kalėjimo kameroje, prisimin
damas savo vargšę motiną.

Yra studentų, kurie savo kam
barių sienas yra išklijavę vaka
riečių filmų aktorių paveikslais, 
kurie gaudo amerikiečių žurnalų! 
egzempliorius ir kurie mėgsta 
net drabužiuose pamėgdžioti va
kariečių dėvėjimo būdą.

Propaganda ir bučkiai
W. Taubmanas, būdamas Mas 

kvos universitete, keletą kartų tu 
rėjo progos aiškiai pastebėti, kaip 
stropiai jį seka slaptoji policija. 
Vienas rusas jį “paguodė”: “Ne
sirūpink dėl tų agentų, kiekvie
ną čia Rusijoje seka”.

Taubmanui teko dalyvauti ru
sų studentų surengtame Naujų 
Metų sutikime. Kai atėjo 11 vai. 
55 min. nakties, Sovietų radijas, 
perduodamas kompartijos sveiki
nimus, ėmė pulti “amerikiečių 
imperializmą”. Rusai studentai 
tuo pat metu amerikiečiui kalbė
jo: “Nepaisyk tų radijo žodžių. 
Juk čia tik propaganda. Užmiršk 
juos, tai vieni niekai...” Ir jie a- 
merikietį studentą bučiuodami
sveikino su naujais metais. i Ramaus vasaros popiečio idile,

Maskvos universitete buvo ir 
kitų rasių studentų. Tačiau Tau 
bmanas gerokai nustebo, patyręs, 
kad ir čia esama gausiai rasinės 
neapykantos, net daugiau, negu 
tokiuose Harvardo, ar Kolumbi
jos universitetuose.

Amerikietis studentas buvo pa
kviestas talkinti studentų dramos 
ratelyje. Berenkant veikalą vaidi 
nimui, vienas studentas pasiūlė 
pastatyti Michailo Bugakovo 
dramą apie Molierą, nes joje kai 
bama apie menininko vietą dikta 
tūrinėje valstybėje. Tas veikalas 
buvo pastatytas 1936 metais, bet 
buvo greit nuo scenos nuimtas.

Studentų mėgiami filmai
Kartais Maskvos universiteto 

studentai savo kambariuose suda 
rydavo plokštelių muzikos vaka
rus. Pakviestas į tokį vakarą 
Taubmanas nustebo, kad studen 
tai įdėmiai klausosi religinio 
Handelio kūrinio “Mesijas”.' So
vietų studentai mėgsta vakarie
čių filmus. Kai buvo rodomas So 
vietų civilinio karo dokumentinis 
filmas, į jį atėjo tik koks tuzinas 
studentų, įskaitant ir tą amerikie 
tį, tačiau į tuo pat metu rodomą 
britų komediją “Carry on Nurse” 
prisikimšo pilna salė. Kartais, ro 
dant vakariečių filmus ar vyks
tant vakariečių solistų koncer
tams universiteto rūmų salėje, vi 
sai iš anksto šitai negarsinama, 
kad nesusigrūstų didelės minios. 
Bet studentai sužino tai nuo kits 
kito, ir būna tikra spūstis. Taip 
pvz. buvo su M. Antonioni “L’- 
Avventura” ir su dainininku P. 
Seeger. Kai buvo parodytas fil
mas “The Magnificent Seven”, 
tas labai išpopuliarintas mėly-, ^^tlne“ kūryba.' 
nas aptemptas amerikietiškas 
kelnes ėmė dėvėti daugelis rusų. 
Kai studentams btfvo rodomas fil 
mas “Pirmininkas”, kur kaimie
čiai ima priekaištauti arogan
tiškam kompartijos sekretoriui, 
studentai žiūrovai ėmė smarkiai 
ploti. Jie taip pat plojo, kai ekra-

Nuotr, V. Maželio

Senojo Vilniaus romantiškas kampelis univers;teto artumoje.
Nuotr. A. Mockaus.1

ne 4>uvo pranešta apie Stalino tinkamų kūrinių parodėlės, 
mirtį.

Ovacijos autoriui, išmestam iš 
kompartijos

Žurnalo “Novyj Mir” redakto
rius Tvardovskij už laisvesnes pa 
žiūras buvo atakuojamas ir pa
šalintas iš komunistė partijos. 
Tačiau, kai vienas aktorius išėjo 
j sceną su to žurnalo numeriu ir 
suminėjo vaidin'mo autorių (tuo 
metu buvo va dinama to Tvar- 
dovskio “Tiorkin kitame pasau
lyje”), žiūrovai sustojo, keldami 
ovacijas.

Prieš diktatūrinę prievartą nu 
sistatęs rašytojas 
autoriusM’

Maskvos studentai labai domi 
si gyvenimu Vakaruose. Vienas 
iš daugiau iai dalyvių susilauku 
šių studentų susirinkimų buvo ta 
da, kai atvyko “Pravdos” kores
pondentas papasakoti apie savo 
praleistus metus Vakarų pasau
lyje. Rusams daro didelį įspūdį, 
kad amerikiečiai gali kritikuoti sa 
vo vyriausybę. Maskvos studen
tai klausinėjo, kaip ten buvo kai 
Chruščiovas* Jungtinėse tautose 
daužė stalą batu.

Kartą rupų studentams buvo 
rodomas filmas apie Vietnamą. 
Aiškintojas pradėjo kalbėti apie 
“priešus amerikiečius”. Iš stu
dentų tarpo pasigirdo balsas: 
“Sėsk. Žiūrėkim filmą. Gana a- 
pie tuos “priešus amerikiečius”!” 

Solženicinas, 
pagarsėjusio veikalo 

Viena diena Ivano Denisovi- 
čiaus gyvenime”, yra pasidaręs 
daugelio Maskvos universiteto 
studentų herojumi. Jevtušenkosj Maištingos idėjos
eilėraštį, kuriame puolamas kom . .
somolo arogantiškumas, Mask- i Studentuose kursuoja idėjos, 
vos studentai nusirašinėja ir pla-ikad §al >r_ negerai tik viena poli- 
tina savo tarpe. Eilėraštyje smer- tine PartI!a kraste- Jie savo tar- 
kiama komsomolo prievarta ir Pe klausla’ ar Vra komunistinis 
reiškiamos simpatijos Puškinui, krašte knr- nebūtų asmenybes 
- _ , . i • • t • • i L'»ilto9 Kiančio V/Arlol name via-Majakovskiui, Jeseninui. Studen
tai lankė Baltijos valstybių (jų 
tarpe ir Lietuvos) meno parodą 
ir sveikino ten rastą norą pasi-

: kulto? Klausia, kodėl jiems ne
duodama skaityti Trockio, Bucha 
rino veikslų. Ypač studentai ne-

I mėgsta kompartijos istorijos stu- 
reikšti su Kremliaus peikiama ab

. • I
Pogrindžio literatūra

Taubmanas liudija, kad Sovie 
tų studentų tarpe yra daugybė 
pogrindinės literatūros ir meno: 
mašinėle rašytų, mimiografuotų 
eilėraščių, anekdotų; suruošia 
mos net neviešos partijai nepa-

į sų, kad kolchozai teįstengė pada- 
' ryti visus kaimiečius tik lygiai 
I vargšais. Studentams ima nepa
tikti rinkiminė sistema, kur tik 
tiek kandidatų, kiek turi būti iš
rinkta. Studentai net buvo suor
ganizavę protesto mitingą, nu- 
teisus Danielių ir Sinjavskį.

AKADEMINIS JAUNIMAS J 
PENNSYLVANIJOS KALNUS!

Studentų ateitininkų sąjungos stovykla

Šiemet ateitiijinkų studentų 
vasaros stovykla vyks Pennsyl- 
vanijos kalnuos, netoli Scranto- 
no miesto, Lake Ariel stovykla
vietėje. Stovykla prasidės ket
virtadienį, rugpiūčio 22 d., ir 
tęsis iki kito sekmadienio — 
rugsėjo 1 d. Stovyklos mokes
tis $60.00 vienam asmeniui. Už
siregistruoti dar galima, krei
piantis į Vaidevutį Valaitį. 6641 
S. Maplewood Avė., Chicago, 
III. 60629; telef. — 312 GR 6- 
8282.

Šiemet, jubiliejiniais Lietuvos 
laisvės metais, bendroji stovyk
los tema bus kreipiama į dabar
ties situacijos pažinimą, ypač į 
okupuotos Lietuvos įvairių sri
čių dabartį, nagrinėjant ją pa-1 
skaitose, simpoziumuose ir aki
vaizdžiai susipažįstant su atitin
kamais laisvojo pasaulio ir pa
vergtos Lietuvos leidiniais, at
vežtais ta proga stovyklom

Stovykloje taipgi bus sudary- j 
t< būreliai, skirti gilesniam nag- 
rinėj’mui įvairų sričių: religi- I

Jaunas lietuvis sukilėlis. Detalė iš paminklo, pastatyto Vilniuje 1863 
metų sukilėliams prieš rusus atminti, sukilėliams prieš tą patį rusę im
perializmą, kuris ir šiandien yra išbraukęs Lietuvos vardą iš politinio 
pasaulio žemėlapio. Paminklas sukurtas skulptoriaus K. Bogdano.

Latviu jaunimas laimėjo 
pasaulio dėmesį

Antraštėmis “Jaunimas sukrė
tė pasaulinę politinę būklę”, 
“Kremliaus vadovams kilo bai
mė dėl 5Cj tremtinių susibūri
mo” ir pan. Vak. Vokietijoje lei
džiamas laikraštis “Latvija” 
VIII. 3 laidoje aprašo, kaip buvo 
uždraustas Pasaulio latvių jauni 
mo kongresas Vak. Berlyne, tu
rėjęs įvykti š. m. VII. 26-31 die
nomis. Pagal Maskvos direkty
vas, Sovietų pasiuntinys Rytų 
Berlyne Abrasimovas įteikė Ang
lų karinei vadovybei aštrią prote 
sto notą. Nuo to laiko kongresas 
tapo “politiniu reikalu”: dėl jo 
ruošos savo sprendimus turėjo 
padaryti didžiosios galybės Wa- 
shingtone, Londone, Paryžiuje, 
Bonnoje. Norėdamos nesupykin
ti Maskvos viešpačių, jos sutarė 
kongresą uždrausti.

Kongreso vadovybė nutarė 
kongresą perkelti į Hannoverį 
(Vak. Vokietijoje) kur nuo VIII. 
1-5 vyko II Europos latvių šven
tė. Drauge su chorais, koncertais, 
teatro vaidinimais, rašytojų pro
gramomis, tautinių šokių bei dai 
nų ansambliais, šventės dienom

jos, filosofijos, meno, muzikos, 
literatūros, dramos, filmų, pe
dagogikos, politikos ir t. t. Stu
dentas galės prisirašyti prie to 
būrelio, kuris jam įdomiausias. 
Jis tada visą stovyklos laiką 
galės gilintis tos srities pažini
me. Stovyklai ba'giantis, visų 
būrelių bus suruoštas išvadinis 
simpoziumas. Tokiu būdu bus 
galima pasidalinti kiekvieno bū
relio įdomesniais radiniais, ir 
stovyklautojai išvažiuos iš sto
vyklos, turėdami mūsų situa
cijos ir pavergtos Lietuvos pil
nesnį vaizdą.

Nors šiemet stovyklos pro
grama taip sustatyta, kad pa
tys studentai turės gana daug 
prisidėti prie jos įvykdymo, ta
čiau a;šku, jog negalim apsieiti 
ir be pskaitininkų. O šiemet jų 
vardai ir temos yra itin patrauk 
lios. Sakysim, stovykloje dvi 
dienas viešės rašytojas - drama
turgas Algirdus Landsbergis, 
skaitydamas dvi paskaitas: vie
ną apie Rytų Europos šiandie-

ninę literatūrą bendrai, o kitą 
apie religijos grįžimą į dabar
tinę Rytų Europos literatūrą. 
Žinoma, abiejose paskaitose bus 
plačiai paliesta ir lietuvių groži
nė literatūra. Studentai tuo pa
čiu turės gražios progos pa
bendrauti ir laisvai pasikalbėti 
su šiuo žymiu mūsų rašytoju ir 
šiaip įvairiomis kūrybinėmis 
prozos, dramos bei teatro te
momis. Pora dienų stovykloje 
gyvens ir kompozitorius Darius 
Lapinskas, supažindindamas sto 
vyklautojus su šių laikų muzi
ka, ypač su moderniąja šian
dieninės Lietuvos kompozitorių 
muzika, kuri ne vienu atveju re
žimui nėra priimtina. Panašiai 
bus proga susipažinti ir su jau
nųjų Lietuvos menininkų dar
bais, kuriems taipgi ne visada 
ten parodų durys yra atviros.

Įdomiai lietuvio studento situ
aciją laisvajame pasaulyje, ry
šium su studento įsipreigojimu 
gyvenamajam kraštui ir Lietu- , 
vai, palies dr. Kęstutis Skrups- 
kelis, vienas iš mūsų jaunosios 
kartos profesorių Amerikos 
universitetuos.

Tikimės daug naujo išgirsti ir 
iš Studentų ateitininkų sąjun
gos dvasios vado kun. Kęstučio 
Trimako, SJ.

Šeštadienį — rugpiūčio 24 d. 
.8 vai. vak. stovykloje įvyks lie
tuviškosios muzikos rečitalis. 
Programą atliks smuikininkas 
Izidorius Vasyliūnas, fortepijo
nu palydint Vyteniui M. Vasy- 
liūnui. Programoje išgirsime šių 
mūsų kompozitorių kūrinius: 
A. Račiūno, K. V. Banaičio, J. 
G-uodžio, J. Gaidelio, VI. Jaku- 
bėno, M. K. Čiurlionio ir Br. 
Budriūno. Visi lietuviai iš arti
mesnių ir tolimesnių kolonijų 
į š; puikų muzikos rečitalį yra 
mielai kviečiami.

O studentai skubiai registruo- 
kimės. taisykime, tepkime ma
šinas bei numatykime kitas sia- 

I sisiekimo priemones. Ir iki par 
J simatymo Lake Ariel!

Elbra

Cekoslovakai 
studentu dainų 

šventėje 
Vilniuje

Liepos 6-8 d. Vilniuje buvo su 
rengta tarprespublikinė studen
tų dainų šventė, vadinama 
“Gaudeamus IV” (tokia šventė 
rengiama jau ketvirtą kartą). Ją 
rengia Baltijos kraštų ir Gudijos 
studentai, bet šį kartą buvo pa
kviesta ir daugiau: iš Moldavijos, 

■ Leningrado, Kaliningrado, Mask 
vos. Iš Estijos buvo laukiama a- 
pie vienuolikos šimtų dalyvių, iš 
Latvijos — apie devynių šimtų, 
lietuvių buvo pasirengę dalyvau 
ti 2,300. Iš Gudijos ir kitur bu
vo laukiama dar apie septynioli
kos šimtų. Dainų šventės inten
cija — “dainos ir širdžių aukoji
mas Spalio tėvynei”...

Šventės išvakarėse į Vilnių 
kaip tik atvyko Čekoslovakijos su 
Sovietų Sąjunga draugystės są
jungos delegacija, trys vyresnio'* 
amžiaus asmenys, bet ne polici
ninkai, o intelektualai (vienas 
docentas iš Prahos, vienas Bra
tislavos pedagoginės bibliotekos 
direktorius). Svečiai įtikinėjo, 
kad “šis vizitas padės toliau stip 
rinti Tarybų Sąjungos ir Čekoslo
vakijos tautų draugystę”. (Nors 
vizitas kiek vėlokas, nes polici
ninkai jau prieš dvi savaites ė- 
mėsi iniciatyvos tuos ryšius stip
rinti). Vilniškiai draugystės pa-"’ 
reigūnai pakvietė svečius į stu
dentų dainų šventę, gal būt, ir 
su intencija parodyti čekams — 
“štai kaip mes sutvarkom stu
dentus”... (E.)

vyko ir įvairios latvių kultūrinio 
gyvenimo parodos bei pardavi
mo stendai: Latvija 50 metų lai
kotarpyje, meno kūrinių paroda, 
knygų paroda bei pardavimo 
stendas, Latvių nacionalinio fon 
do stendas, Pasaulinio latvių jau 
nimo kongreso paroda, meniškų 
tautinių išdirbinių, filatelijos, 
numizmatikos, muzikologijos ir 
kitos parodos bei stendai.

Latvių jaunimo kongreso Vak. 
Berlyne uždraudimas vyko tuo 
metu, kai Kremlius buvo užimtas 
Čekoslovakijos reikalais. Abrasi
movas netikėtai, prieš savo pa
ties valią, uždrausdamas kongre
są padarė jį dideliu politiniu į- 
vykiu. Tai buvo pats didžiausias 
latvių jaunimo ir iš viso latvių 
laimėjimas nepriklausomybės 50- 
ies metų minėjimo plane. Sis į- 
vykis plačiai nuskambėjo visoje 
pasaulinėje spaudoje ir nukreipė 
skaitytojų dėmesį Latvijos link. 
Latvių jaunimui, kurio kongresas 
uždraustas, šis faktas ryškiai pa 
rodė tikruosius krašto pavergėjus 
ir jų kėslus. a.t.
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