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TELKIANT JĖGAS
tautinei kultūrai ugdyti

Tautinė kultūra — viena iš 
svarbiausių tautos kūrybinės dva 
sios apraiškų. *). Laisvėje tauti
nė kultūra klesti, nelaisvėje — 
skursta ir nyksta. Kai Lietuva y- 
ra pavergta, kai jos tautinė dva- 
sai žlugdoma bei luošinama, 
kai krašte nėra kūrybinės laisvės, 
mums čia tremtyje ir išeivijoje 
gyvenantiems uždedama pareiga 
būti laisvos kūrybos puoselėtojais 
ir tautinės gyvatos palaikytojais.

Savo pranešime stabtelsiu tiesi 
mūsų kultūrinio darbo padėtimi, organizuota Manyland leidykla, 
ir pareikšiu pasiūlymų, kokie dar propaguojanti lietuvių kūrybi- 
bai turėtų būti atlikti 
šioje ateityje.

1962 m. kovo 17 d. 
phijoje sudaryta PLB 
taryba — patariamasis PLB val
dybos organas. Per šešerius sa
vo veikimo metus ji yra apsvars
čiusi aktualiuosius mūsų kultūri
nio darbo klausimus. Kultūros 
taryba palaikė nuolatinį ryšį su 
PLB valdyba ir su tomis institu
cijomis, kurios kreipėsi į ją pa
tarimo. Savo planus ji yra išdės
čiusi antrajame PLB seime To
ronte, antrajame ir trečiajame 
JAV ir Kanados Lietuvių Kultū
ros kongrese, be to, duota infor
macijų spaudai. Kultūros taryba, 
apie 6 m. darniai dirbusi, praė
jusių metų rudenį pairo, pasitrau 
kus iš jos trims nariams. Pasi
traukimo priežastis — išjungi
mas vieno koreferento iš Kultū
ros kongreso darbų. Kultūros ta
ryboje pasiliko keturi nariai.

Kultūros taryba džiaugias, kad 
visa eilė jos iškeltų sumanymų 
susilaukė pritarimo lietuvių vi
suomenėje ir kai kurie dalykai 
jau įgyvendinti. Deja, dar dauge
lis atliktinų darbų tebelaukia at
skirų institucijų ar privačios ini
ciatyvos dėmesio.

artimiau-
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Dar nėra grėsmingų nuovargio 
žymių

Apskritai kalbant, mūsų kul
tūrinė veikla yra pakankamai gy
vastinga ir nematyti grėsmingų 
nuovargio žymių. Kad ir susidu
riama su nemažomis kliūtimis, 
bet mūsų mokslo žmonės, rašy
tojai, dailininkai, muzikai, laik
raštininkai atlieka didžiulį dar
bą mūsų tautinei kultūrai išlai
kyti ir ugdyti. Atlikta ir tokių

♦) Kultūros tarybos pirmininko 
dr. Juozo Puzino pranešimas, skai
tytas PLB III seime New Yorke 
š. m. rugp. 30 d.
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JONAS PUZINAS

stambių darbų, kuriuos galime 
laikyti vertingu įnašu į bendrą 
lietuvių tautos kultūrą. Vienas iš 
pačių didžiausių mūsų intelektu
alinių jėgų santalkos vaisių yra 
Lietuvių Enciklopedija — didžiu 
lis visų mokslo šakų, ypačiai li
tuanistikos, žinynas. Vertingą 
darbą atlieka Stepo Zobarsko su- 

nius laimėjimus anglų kalba lei
džiamomis knygomis. Džiaugia
mės A. Senno ir A. Salio šįmet 
baigtu Lietuvių rašomosios kal
bos žodynu (lietuviškai-vokiška 
dalis), B. Kviklio keturtomiu 
“Mūsų Lietuva” (1964-1968), 
liuksusiniu leidiniu “Paulius Au 
gius” (1966), L. Dambriūno, A. 
Klimo ir W.L. Schmalstiego “In- 
troduction to Modern Lithua
nian” (1966), Kanados lietuvių 
istorija “Lithuanians in Cana
da” (1968) ir daugybe kitų ver
tingų leidinių, kurių čia neįma
noma suminėti. Aukštame lygy
je laikosi mūsų mokslo instituci
jų (Lietuvių katalikų mokslo a- 
kademijos ir Lituanistikos insti-

Dr. Jonas Puzinas. buv. PLB 
Kultūros tarybos pirmininkas

tuto) leidžiami darbai, keletas 
žurnalų (Aidai, Lituanus, Met
menys) ir kt. Reikšmingą vagą 
varo Pedagoginis lituanistikos 
institutas, Lietuvių istorijos drau 
gija. Palankiai išsisprendė ir Lie 
tuvių kultūros centro klausimas. 
Tėvų jėzuitų nuoširdžiu lietuvių 
tautinių reikalų rėmimu, Chica
goje praplečiamas Jaunimo cen
tras. Čia jau anksčiau prisiglau- 
dusios mūsų kultūrinės institu

Nemuno deltas akim neaprėpiamos platytįė&M XIš Broniaus Kviklio “Mūšy Lietuvos’’ ketvirtojo tomo),

paskirta 
ir švieti- 
susilauk- 
paramos.

cijos — Pasaulio lietuvių archy
vas, M.K.Ciurlionio galerija, Prof 
J. Žilevičiaus vardo Muzikologi
jos archyvas, Lietuvių foto archy 
vas, lituanistinė biblioteka — ga 
lės dar labiau išsiplėsti. Gal kar
tais atsiras patalpų ir išeivijos 
muziejui. Nuostabą kelia 1957 
m. Chicagoje įsikūrusi Lietuvių 
opera. Turime aukšto lygio dai
nos ir tautinių šokių ansamblių, 
teatrinių vienetų. Gerokai pažen 
gta į priekį su Lietuvių fondu 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse. 
Ligi šiol iš palūkanų 
40.000 dolerių kultūros 
mo reikalams, o šįmet 
sime net 25.000 dolerių
Ir Kanados Lietuvių Fondas pa
mažu auga. Taigi, jau susidaro 
gana veiksminga ir piniginė pa
rama mūsų kultūros ir švietimo 
darbams.

Iš šios trumpos apžvalgėlės 
matome, kad mūsų kultūrinis gy 
venimas nestovi vietoje ir atlie
kama tiek, kiek pajėgiama pada
ryti susitelkusių idealistų. Nors 
mūsų intelektualinių jėgų ištek
liai nemaži, bet tenka labai ap
gailestauti, kad daugelis mūsų in 
telektualų bei atskirų sričių ži
novų yra atsiję nuo lietuviško
jo gyvenimo. Tad dėl kartais ne
pakankamo mūsų darbų lygio ne 
kaltinkime tų nuoširdžių kultū
ros darbininkų, kurie išsižada 
net savo laisvalaikio, bet pakal
tinkime tuos, kurie nebeprisipra- 
šomi. į jokį darbą — bendruo
meninį, kultūrinį ar politinį. Esą 
me dėkingi tiems intelektualams 
kurie nuoširdžiai jungiasi į mūsų 
kultūrinį darbą. Tikėkimės, kad 
bent dalis tų pasimetusių ar su
glumusių pamažu įsitrauks į lie
tuviškosios kultūros kūrybinį dar 
bą. Žinokime, kad santalka yra 
mūsų stiprybė.

Penkmečio planas

Kultūros taryboje, Kultūros kon
gresuose ir spaudoje yra iškel
ta daugybė reikšmingų sumany
mų, kuriuos mes pajėgtume įgy
vendinti. Labai sveika mintis — 
paruošti penkmečio planą. Patei
kiu seimo atstovų dėmesiui šiuos, 
mano manymu, pirmaeilės reikš 
mės pasiūlymus mūsų kultūros 
darbui suaktyvinti.

Kultūros kongresai
Reikšmingi mūsų kultūrinio 

gyvenimo įvykiai yra kas penke- 
ri-šešeri metai ruošiami JAV ir

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės III seimo leidinio —• programos vir
šelis, pieštas Pauliaus Jurkaus.

Kanados Lietuvių kultūros kon
gresai. Nors kai kas abejingai žiū
ri į tuos kongresus, pavadina 
juos farsais, veikėjų mugėmis, o, 
išėję iš pusiausvyros, viešai spau 
doje nesigėdi juos vadindami eks 
hibicionizmo šventėmis... Kaip 
ten bebūtų, Kultūros kongresai 
atlieka savo uždavinį: juose me
tamas žvilgsnis į mūsų kultūri
nę padėtį, paplanuojama ateičiai 
ir pademonstruojami atskirų sri
čių, ypač literatūros ir muzikos, 
laimėjimai. Tenka labai apgai
lestauti, kad abejų paskutiniųjų 
kongresų išvakarėse nuotaikos 
buvo susidrumsčiusios. Čia nesi
ruošiu ko nors kaltinti, nes kal
tės būta ir rengėjų pusėje, ir jos 
kritikų tarpe. Neišvengta tam 
tikrų nesklandumų kongreso or
ganizacinėje dalyje, bet tai pa
moka ateičiai. Mano giliu įsitiki
nimu, Kultūros kongresai ruošti 
ni ir ateityje, tik reiktų apsiri
boti mažesniu sekcijų skaičiumi. 
Būtų gera, jei ir kitų sričių kul
tūros darbininkai (mokslininkai, 
rašytojai, dailininkai, muzikai, 
spaudos žmonės, sportininkai) 
pasektų mokytojų pavyzdžiu ir 
bent kasmet susirinktų rūpimų 
klausimų apsvarstyti. Tada Kul
tūros kongresui jau būtų pateik- I guirių uuuu uiunuzių bavu 
ti konkretūs atliktinų darbų pla- Į cialybės darbų. Jei nebūtų įma
nai. Siauresnio pobūdžio Kultu- (Nukelta į 5 psl.)

ros kongresai galėtų būti ruošia
mi ir kituose kraštuose.

Mokslas
Mūsų mokslo žmonės yra su

sispietę Lietuvių katalikų moks
lo akademijoje ir Lituanistikos 
institute. Nemaža jaunųjų moks 
lininkų dalis dar tebestovi nuo
šalyje. Būtina suregistruoti vi
sų mokslo sričių mokslininkus ir 
įtraukti juos į bendrą darbą. An
trajame Pasaulio lietuvių seime 
kėliau reikalą, kad Lietuvių kat. 
mokslo akademija ir Lituanisti
kos institutas susijungtų ir iš a- 
bejų mokslo įstaigų būtų įkurta 
Laisvojo pasaulio lietuvių moks
lų akademija su įvairiais skyriais 
bei poskyriais. Tik gerai susior
ganizavusi tokia akademija ap
jungtų laisvajame pasaulyje gy
venančius mokslininkus, o jos at
skiri skyriai būtų kompetentingi 
svarstyti įvairių mokslo sričių ak
tualiuosius klausimus. Mokslų 
akademija galėtų paruošti ir iš
leisti (pati ar kuri nors leidyk
la) mums reikalingus mokslo vei 
kalus, ypač iš 
ties.

Dar turime 
žų būrį gerų 
atpalaiduoti nuo kitų darbų, dar 
galėtų duoti brandžių savo spe-

lituanistikos sri-

gyvųjų tarpe gra- 
lituanistų, kurie,

'Panačtt'
BAIKIME PURENIMĄ, 

PRADĖKIME SĖJĄ
Mūsuose jau taip įprasta, 

kad kiekvieną čionykščią lie
tuviškąją veiklą vis patetiškai 
vadiname “lietuvybės dirvos 
purenimu”. Ir politine veiks
nių veikla, ir visuomeninis 
bendruomenės bruzdėjimas, pa 
saulėžiūrinių ir nepasaulėžiūri- 
nių sambūrių telkiniai, litua
nistinių mokyklų programos, 
jaunimo ir senimo stovyklos, 
įvairūs seimai, spauda, šokiai, 
dainos visa apšaukiama ta, jau 
kone sakraline fraze — lietu
vybės dirvos purenimu. Ir tik
rai reikia džiaugtis, kad į tą 
purenimą taip įsisiūbuota, jog 
žmonės dirba rankoves atsirai- 
tę ir suprakaitavę.

Tačiau kartais pačiame to
kio darbymečio ritme imi ir 
krūpteli: ar tik ne per ilgai 
mes į tą dirvos purenimą įni
kome, visai užmiršdami, kad 
reikia pagaliau ir grūdą pasėti. 
Nes kokia gi bus nauda tegu ir 
iš labai išpurentos dirvos, jei
gu nesuspėsime nieko į ją nu
berti, užeis žiema, kitais me
tais gal jau ir sėjėjų nebebus, 
o dar pasilikusių rankos jau 
bus atgrubę, sėjai nepajėgios. 
Ką tada atnešime į bendrąjį 
tautos lobių aruodą ir kaip jai 
pasiteisinsime, baigę gyvenimą 
nieko nepasiimdami, bet nieko 
ir nepalikdami.

Šioje vietoje kas nors neiš
kentęs galėtų replikuoti: ne 
taip jau pesimistiškai, ne taip 
pesimistiškai... Tačiau čia nė
ra pesimizmas, o tik blaivus 
žvilgterėjimas į padėtį. Prieš 
ją užsimerkti ir tik save ap
gaudinėti pasigyrimais būtų 
nedovanotina. Įsivaizduokime, 
jeigu mes šimtmečių eigoje bū
tume pasitenkinę tik kalbiniu 
tarpusavio susižinojimu, tiktai 
gimininiu ir gentiniu susitiki
mu, o nebūtume sukūrę nei sa
vo tautosakos, nei tautodailės, 
nei Vilniaus architektūros, ne
būtume turėję nei Donelaičio, 
nei Čiurlionio, nei Maironio, nei 
savų mokslininkų, istorikų ir 
aplamai kultūrininkų, ar bū
tume be jų tuo, kuo šiandien 
esame. Ir pasaulis ar bent kiek 
kreiptų dėmesio į tokią fiziš
kai dar truputį gyvą, bet dva
sioje jau mirusią tautą.

O tokiu vien tarpusavio su
sižinojimu laisvojo pasaulio 
lietuviuose pastaruoju metu 
imama ir pasitenkinti, kitais 
žodžiais tariant, imama apsi
prasti su dirvos purenimu be 
sėjos. Vėl galėčiau čia išgirsti 
priekaištų: kalbi simboliais, 
bendrybėmis, o konkrečių siū
lymų taip ir neduodi.

Akivaizdžių konkretybių ga
lima būtų čia paberti visą eilę. 
Šį kartą pasitenkinkime tik 
viena kita. Kad būtų aiškiau, 
pradžioje dar pora užuominų. 
Ne kartą esame girdėję ar 
spaudoje skaitę, kad tas ar ki
tas lietuvis yra gavęs vieno
kios ar kitokios kultūrinės 
amerikiečių institucijos, taip 
vadinamą, kūrybinę stipendiją. 
Tai reiškia, kad žmogus buvo 
atpalaiduotas kuriam laikui 
nuo kasdieninio darbo rutinos 
ir galėjo pasišvęsti vien tik 
kūrybiniam užmojui. Su pasi
tenkinimu galime suminėti, kad 
ne vienas mūsiškių tokią, iš 
svetimtaučių gautą, stipendiją 
sunaudojo ir savosios tautos 
kultūrinio lobio dauginimui, 
jos dvasios išsakymui, jos pri
statymui savos srities pasau
linėje akivaizdoje. Sakysim, 
žymus mūsų grafikas Romas 
Viesulas gautą iš amerikiečių 
kūrybinę stipendiją sunaudojo, 
kuriam laikui nuvykdamas J 
Paryžių ir ten sukurdamas še- 
devrišką litografijų ciklą lie
tuvių liaudies dainų temomis, 
puikiai įvertintą ir branginamą 
tiek mūsiškių, tiek amerikie
čių meno kritikų.

Visi puikiai žinome, kokio
se sąlygose dirba ir kuria mū
sų rašytojai, dailininkai, mu
zikai ir mokslininkai lituanis
tai. Reikia tik stebėtis jų pa
stangų rezultatais, pasiektais 
vien poilsio valandomis, po 
kasdieniniei duonai paaukotos 
dienos. O kodėl negalėtume 
vieną kitą iš jų mes patys ku
riam laikui iš kasdienybės la
žo atpalaiduoti, kad jis visą 
save paaukotų niekam kitam, 
o tik savam tam ar kitam kū
rybiniam užmojui. Šitai šian
dien jau galėtų padaryti įvai
riais pagrindais organizuota 
mūsų visuomenė, net ir pavie
niai, ne trupiniais, bet visa rie
ke mūsų kultūros istorijon įsi
rašą mecenatai, kokių lig šiol 
(bene vienintelė tauta pasau
ly) nesame dar turėję.

Tokioje išpurentoje ir sėjos 
ištroškusioje žemėje, be abe
jo, akys krypsta ir į mūsąjį 
Lietuvių fondą, kuris lig šiol 
jau dešimttūkstantines sumas, 
gal būt, mažiau sėjo, o dau
giau barstė, lyg ir norėdamas 
būti visiems geras, kas tik šim
tinės ar kitos paprašė. Many
tume tačiau, kad atėjo laikas, 
jog Lietuvių fondas užmirštų 
tą smulkųjį dirvos purenimą 
(ji,ne taip blogai purenama ir 
kitų), o užsimotų vienam ar 
kitam stambesniam dalykui, 
ne kasdieniniam, aukšto lygio 
ir amžinesnio išlikimo.

Dar konkrečiau kalbant, ga
lėtume atkreipti dėmesį į vie-

(Nukelta į 2 pal.)



ESAME GYVA ATŽALA
Grožinė literatūra ir muzika Pasaulio lietuvių bendruomenės seime

Pasaulio lietuvių bendruome
nės III seimo metu New Yorke 
buvo atiduota graži duoklė ir lie
tuvių kūrybai. Turėjome litera
tūros vakarą, kamerinės muzi
kos koncertą, menininkų darbų 
parodą (gaila, kad tik skaidrė
mis), pagaliau, koncertą Lincol
no meno centro koncertinėje sa
lėje.

Seimo vadovybė panoro dar 
tuo pačiu metu įteikti ir Lietu
vių rašytojų draugijos paskirtas 
1967 metų premijas. Tai atrodė 
visai prasminga, nes juk ir ne
priklausomoje Lietuvoje literatu 
rinės premijos buvo įteikiamos 
Vasario 16 d. šventės metu, tuo 
pabrėžiant, kokią didelį reikšmę 
valstybė skiria lietuviškajam žo
džiui ir tautinei kūrybai apskri
tai. Iš įvairių kontinentų suva
žiavusieji tikrai galėjo Nevv Yor
ke pajusti, kad esame dar gyvi.

Gąlima būtų abejoti, ar vertė
jo literatūros vakarą jungti su 
kamerinės muzikos koncertu, tu
rint galvoj, kad tai vyko jau po 
visos dienos triukšmingo ir įtem 
pto darbo posėdžių salėse. Ir lai
ko liko nedaug, ir klausytojų pa
jėgumas priimti tiek daug nau
jos medžiagos labai sumažėjo. 
Tųr būt, dėl to programą reikė
jo trumpinti ir apriboti, ir visą 
vakarą pravesti paskubom. To
kiu būdu šis literatūros vakaras 
negalėjo ir nedavė kokio skersi
nio pjūvio ar sitemingai atrink-

KERTINE
(Atkelta iš 1 psl.) 

ną sritį, kuri šiandien bene bū
tiniausiai reikalinga visų mūsų 
pastangų, būtent — į Lietu
vos istoriją. Realybė tokia, kad 
Lietuvos istorijos mokslas 
okupuotos Lietuvos mokyklų 
programose, kaip atskirai ei
namas dalykas, nebeegzistuo
ja. Universitetas taipgi negali 
prisiauginti savojo krašto is
torikų. Aplamai, skaudu ir pa
galvoti, kad mes ir nepriklau
somybės laikotarpiu ir dabar 
dar neparašėme savo tautos 
istorijos, kuri, bent tomų skai
čiumi, prilygtų daugiau prieš 
šimtą metų lenkiškai Narbuto 
parašytąją. Tai gal savųjų is
torikų neturėjome? Kur tau, 
turėjome, ir labai gerų, ir pui
kiai moksliniai pasiruošusių, 
bet juos vis apkraudavom pa
mokomis, administraciniu in
stitucijų darbu, redagavimu ir 
kitų kitokiais rūpesčiais taip, 
kad laiko moksliniam, kūrybi
niam darbui aniems ir nebe
liko.

O kada gi, jei ne dabar, la
biausiai mums ir pasauliui rei
kėtų rimtos ir objektyvios, ne 
vadovėlinės ir ne romantiškos, 
bet šimtaprocentiniai moksli
nės Lietuvos istorijos. Dabar, 
kada okupanto “mokslininkų” 
mūsų tautos istoriniai faktai 
žalojami iki begėdiško melo, 
mūsų pačių šventa pareiga 
duoti mokslo pasauliui visu 
rimtumu paruoštą veikalą, ku
ris akademinėje plotmėje bū
tų priimtas už tikrąjį pinigą. 
Ir tai, sakytume, yra pats pas
kutinis laikas, kol dar savo 
tarpe turime pajėgių istorikų.

Tačiau tokį veikalą turi pa
rašyti kuris nors vienas iš jų. 
Tai turi būti autentiškas to ar 
kito mokslininko darbas, kaip 
yra to ar kito filosofo veika
las, to ar kito rašytojo, o ne 
kolektyvo, grožinė knyga ar 
muzikinė simfonija. Tik tokia 
-bUuįs oį3Xį oraųsąoui oąsąnu’ 
procentiniai objektyvi, tačiau 
ir asmeniškai autentiška kū
rybinė knyga savo srityje bus 
rimtai pasaulio priimta.

Ir tikriausiai neklystume, 
sakydami, kad tokį veikalą — 
plačią, keliatomę Lietuvos is
toriją galėtų parašyti prof. Ze- 

tos mūsų žodinės kūrybos apžval 
gos. žybtelėdamas tik ke
liais gražiais momentasi. Gal bū
tų buvę geriau pasitenkinti vien 
tik žodine kūryba, o kamerinei 
muzikai skirti kitą dieną, juo la
biau, kad ir salė nebuvo visai 
tinkama koncertui.

Ryškieji autoriai literatūros
vakare

"Imkit mane ir skaitykit” ra
gino klausytojus prieš 400 metų 
Mažvydo tarti žodžiai, išrašyti 
Hilton Statler viešbučio Padan
gių salėje, kur vyko penktadie
nio vakarą literatūrinis ir muzi
kinis koncertas. Tik šį kartą ne
skaitėme, bet klausėmės, klausė
mės gyvo pačių kūrėjų tarto žo-

Vytautas Marijošius, PLB seimo 
lietuvių muzikos festivalyje diriga
vęs New Yorko simfoniniam orkest
rui.

PARAŠTĖ
nonas Ivinskis, kaip nė vienas 
kitas mūsų istorikas, dešimt
mečius rinkęs medžiagą įvai
riuose Vakarų Europos archy
vuose, o ir dabar šalia jų gy
venąs ir dėstąs Lietuvos isto
rijas kursus Bonuos universi
tete. Tačiau kas jį atpalaiduos 
nuo tų kasdieninių ir šeimai 
išlaikyti būtinų darbų? Kas jį 
įgalins bent kelerius metus 
pasišvęsti vien tik Lietuvos is
torijos rašymui? Rašymui to
kios apimties ir tokio veikalo, 
kokio mes aplamai šimtmečiais 
dar neturėjome ir kurio dabar 
mirtinai reikia.

Va, čia ir vėl negalima pra
eiti tylomis pro Lietuvių fon
dą. Kągi jam reikštų ta kelio
lika tūkstančių, kurių dėka 
būtų parašyta Lietuvos isto
rija, o tuo pačiu ir pats Lietu
vių fondas taptų ne kasdieni
niu, bet istoriniu.

Šalia istorijos, lygiai Lietu
vių fondui būtinos nepamiršti 
ta pačia prasme ir kitos gro- 

• žinės literatūros, meno, muzi
kos bei įvairaus lituanistinio 
mokslo sritys. Pinigų negailė
kime, kol dar yra už ką ir kam 
juos vertai duoti. Ir duokime. 
Ir skatinkime kūrybą dabar. 
Ogi ir tas “dabar” juk nėra 
amžinas ir nebus lygiai visada 
pajėgus. Juk gali (ir ne už 
šimtmečio) būti taip, kad pi
nigų Lietuvių fonde nestokos, 
bet nebus nei kam, nei už ką 
juos čia skirti, nebent jau bus 
laikoma dideliu, net piniginės 
paramos vertu kultūriniu įvy
kiu triaukščio tautinių spalvų 
torto iškepimas arba vietoj 
petruškos rūtos šakelės padė
jimas lėkštėn prie lietuviškų 
dešrų.

Tad ir Lietuvių fondas, ir ki
tos mūsų institucijos ir pavie
niai mecenatai, jeigu jie nori 
rimtai ir vaisingai ir ne tru
piniu savo tautos kūrybines 
pastahgas išeivijoje paremti, 
turi žinoti, kad kūrėjams pa
rama reikalinga dabar arba 
niekad, nes ilgiau laukiant, bus 
viskas pavėluota. Ir tai nėra 
vien tuščia patetika, tai yra 
nuoga, skaudi, bet dar nepra
lošta realybė. Dirva išpurenta, 
tik belaukia sėjos. k. br. 

džio. Šio vakaro organizatorius 
buvo mums visiems gerai pažįs
tamas Paulius Jurkus, jis ir va
dovavo tam vakarui, pristatyda
mas ir supažindindamas kūrėjus 
su publika. Vadovavo gyvai, 
draugiškai, neformaliai. Ir jeigu 
publikos nebuvo gausu posėdžių 
metu, tai ši salė buvo pilna, rei
kėjo atsinešt papildomai kėdžių, 
o kai kam teko ir pastovėti. Sa
lėje iš viso buvo per 400 žmo
nių. Rengėjai, atrodo, neturės 
pagrindo prikišti lietuviškai pub 
likai abejingumą gimtajam žo
džiui. Po Anątolijaus Kario ir dr. 
A. Razmos trumpų kalbų ir pre
mijos paskelbimo'; buvo skaito
mos premijuotų veikalų ištrau
kos. O šių metų laureatai, pri
siminkim, yra Juozas švaistas su 
savo nauja atsiminimų knygą 
"Dąngųs debesyse” ir Jurgis Jau 
kits su draminiu veikalu “Peilio 
ašmenimis”, Klausytojams visa
da labai miela matyti pačius kū- 

, rėjus ir iš jų išgirsti gyvą, jų 
pačių žodį, nes tuomet tarp kū
rėjo ir klausytojo užsimezga šil
tesnis ryšys. Bet, deja, šiemet nė 
vienas laureatų negalėjo šventė
je dalyvauti.

J. Švaistą pristatė Irena Vėb- 
laitienė, paskaitydama iš jo pre
mijuoto kūrinio simpatingai ir 
šiltai. Vitalis Žukauskas meist
riškai atkūrė pirmąją sceną iš 
Jurgio Jankaus “Peilio ašmeni
mis”, sukeldamas klausytojų 
smalsumą ir norą visą tą veika
lą pamatyti scenoje vaidinant. 
Iš atvykusių rašytojų pirmasis 
prie mikrofono pasirodė Mykolas 
Vaitkus, seniausias iš gyvų mū
sų rašytojų, šiais metais atšven
tęs savo kunigystės 60 metų ir 
savo amžiaus 84 metų sukaktis, 
žvelgiąs į mus iš labai tolimo 
laikotarpio, kuris liko jau už pir 
mojo pasaulinio karo ribos. Pas
kutiniais metais matome jį, iš
leidžiantį vieną po kitos savo 
atsiminimų knygas, bet anksčiau 
skaitančioji visuomenė pažinojo 
Vaitkų poetą, dainavusį apie 
šviesius krislus ir nušvitusią dul
kę, apie auksinį rudenį. Toks pat 
mielas skaidrus, gerutis, besišyp 
sąs Vaitkus stovėjo priešais klau
sytojus ir šį vakarą, toksai bal
tas senelis, giedras, optimistiš
kas, orus, o iš jo skaitomų eilių 
klaustyojams ir vėl švytėjo švie
sūs krislai.

Jam pabaigus, publika sponta
niškai atsistojo, ilgu plojimu pa
gerbdama šį kultūros veteraną.

Iš Los Angeles nuo Pacifiko 
krąntų atskrido Bernardas Braz
džionis, kurio poezija pastarai
siais metais vis labiau atskleidžia 
pasauly įsiviešpatavusį melą, ap
gaulę, smurtą ir šiurpų žmoni
jos kelią. Toks jis buvo ir šį va
karą. Henrikas Nagys iš Mon- 
trealįo, jaunimo mėgstamas ir tu 
rįs jam įtakos, paskaitė pluoštą 
savo naujesnės poezijos ir iš da
lies jau girdėtos. Jis vis toks pat 
— susimąstęs ties žmogaus būti
mi, kenčiąs dėl jos tragikos. Ma
rius Katiliškis savo spalvingu žo 
džiu prieš klausytojų akis at
skleidęs tikrovės gabalą—žmo
giškąjį menkumą ir kartu tragi
ką. Jis paliko labai stiprų įspūdį.

l

Alfonsas Mikulskis, Čiurlionio an
samblio meno vadovas ir dirigentas.

I

Kamerinės muzikos pynė
Vakaro antrosios dalies, t. y. 

kamerinės muzikos, atlikėjai bu
vo Izidorius Vasyliūnas — smui 
kas, David Mott — klarnetas, 
Vytautas Rastonis—fagotas, Vy
tenis M. Vasyliūnas — fortepi
jonas. Tai gerai susigrojęs savo 
tarpe ir mums jau pažįstamas ko 
lektyvas, visi iš Bostono ar jo 
apylinkių. Klausytojų dideliam 
pasitenkinimui visą programą su 
daPė vien tik lietuvių muzikų kū
riniai. Tai, be abejonės, tiko šiai 
progai. Buvo labai malonu įsiti
kinti, kad turime pakankamai sa 
vo kamerinės muzikos kūrinių ir 
galime suorganizuoti įdomią ir 
įvairią, kad ir neilgą kamerinės 
muzikos valandėlę. O kad pub
likos buvo daug ir ji atidžiai

yo atlikti stambesni kūriniai. Pir 
miausia J. Gaidelio Trio smui
kui, klarnetui ir fagotui moder
nia technika parašytas veikalas, 
ir K.V. Banaičio Lietuvos idili
jos — suita smuikui, klarnetui ir 
fagotui, duodanti lyrišką įdomų 
lietuviškosios būties paveikslą. 
Visos trys dalys — Vasaros ryto 
aidai, Našlaitėlių skundas, Kai
mo šokis — paremtos liaudies 
dainų motyvais, ypač ryškiai 
skambančiais paskutinėj kūrinio 
daly. Visa programa, rūpestingai 
paruošta, profesionalų atlikta,

1 darė labai malonaus įspūdžio, 
I publikos buvo šiltai priimta. 
Į Taip sudaryta ji atžymėjo lietu- 
i viškosios kamerinės muzikos ke
lią nuo pat pirmųjų klasiškai 
romantiškojo laikotarpio dienų 
iki šių moderniųjų laikų. Verta 
pažymėti, kad šio koncerto klau 
sytojai buvo iš anksto ir neblo
gai paruošti. Dar prieš koncer
tą mūsų dienraščiuose Iz. Vasy
liūnas savo trumpais, bet taik
liais informaciniais straipsneliais 
padarė šią koncerto programą la 
biau suprantamą klausytojams.

I

Sekmadienio vakare buvo di
dysis koncertas Lincolno meno 

klausėsi, rodo, jog esame pakan- Į centre, ilgai ir rūpestingai ruoš-

♦
PLB III seimo didžiojo koncerto programos viršelis su Lincolno centro 

Filharmonijos salės fasado nuotrauka

karnai pribrendę šios rūšies mu
zikui. Programą pradėta M.K. 
Čiurlionio preliudu d moli, ori
ginaliai parašytu fortepijonui, 
vėliau VI. Jakubėno prilaikytu 
smuikui. Toliau sekė VL Jakubė
no Melodija, sukurta dar nepri
klausomos Lietuvos laikais, ne
ilgas dalykas, bet nuotaikingas 
įr maloniai melodingas. Juozo 
Gruodžio Valsas iš baleto “Dei
vė Jūratė”, Antano Račiūno “Nu 
sileiski, saulele”, paremtas liau
dies daina, Broniaus Budriūno 
taip pat liaudies motyvais sukur 
tas kūrinys “Rauda”. Juos visus 
atliko smuikininkas Iz. Vasyliū
nas su fortepijono pritarimu.

Antroj daly, po pertraukos, bu

tas, į kurį buvo įtrauktos geriau
sios mūsų mininės pajėgos. Prog 
ramų sudarė: Dramatinė uvertiū 
ra Juliaus Gaidelio, specialiai 
tam koncertui užsakyta, Nejaugi 
vėl, o Dieve, daina su orkestru 
Vlado Jakubėno, Prologas iš ope 
ros Dana Juliaus Gaidelio. Trys 
dainos (triptikas) Jeronimo Ka
činsko, taip pat šiai progai su
kurtas, Mano deimantai Vlado 
Jakubėno, Barkarolė iš operos 
Jūratė ir Kastytis Kazio V. Ba
naičio. Kartu su Nevv Yorko sim
foniniu orkestru programą atli
ko Danutė Stankaitytė, Stasys 
Baras ir Jonas Vąznelis. Muzi
kams patalkino ir mūsų žodžio 
meistrai — Stasys Santvaras, Ko
tryna Grigaitytė, Leonardas An
driekus, Kazys Bradūnas, Juozas 
Tysliava, Balys Sruoga. Supran
tama, kad publika šio įvykio ne
kantriai laukė. Į seimą suvažia
vę atstovai ir svečiai, pavartę sei
mo darbų programą, vis sustoda-

Revld Tel 339-4083

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINE OHTRURGUA 
6449 S. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Prilmn ligoniu#* oitgal susitarimą 
lei neatsiliepia, skambinti HIJ 8-8222

Lietuviškoji simfoninė muzika 
ir daina Lincolno centre

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKI.ES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 VVest OSrd Street

Tel. — REUance 6-1811
OR. WALTER J. KIRSTU*
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229
Rez. telef. WAlbrook 5-5076.

(Lietuvis gydytojas) 
8925 VVest 59th Street

Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. tr 
penktad. nuo 11-4 vai. p. p., 8-8 
vai vak. šeštad. 12-3 vai. p.p., trečiad. 
uždaryta.

Ofisas 3148 Wesi «3rd Street 
Tel.: PRosoect 8-1717 

Rez. 9841 West 66tli Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS 
CHIRURGAS

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

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

OR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4S38 W. 15tb Street, Cicero
Kasdien 1—2 vai. ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

OR. IRENA KURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

KŪDIKIU m VAIKU LIGŲ 
SPEOLALIBT®

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad., arntrad., ketvirt ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
8 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vaL p. p., šeštad. 
11 vaL ryto iki 1 vai. p. p.

Ofiso telef. RE 7-1168 
Res. tel. 339-2919

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 68-čios Ir California

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

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

Rezid. tel. TCAlbrook 5-3048

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

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

Z817 VVeet 71M Street 
Telefonas HEmlock 6-3545

(Ofiao ir rezidencijos) 
Valandos pagal susttarlma

rel. ofiso HE 4-5849. res. 388-2333

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-B 
antr., penktad. 1—5 treč Ir šešt. tik 
susitari m.

Ofiso tel FR 8-7773) Rez. PR 6-4732
DR. A. MACIŪNAS 
CHIRURGAS 

2858 VVest 63rd Street
Valandos: pirm., ketv., 6—8 vai., 

antrad. ir penkt 1—4 vai. 
PrllmlnBja tik susitarus

Ofiso HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA 

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadie 

nials 2-9 v., šeštadieniais 10-1 p. p 
Ligonis' orilmnmi Dagai aiuitarlma

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SpeclalybS vidaus ligos

2454 VVest 71st Street 1
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

Vai. kasdien B—11 ryto ir 4—8 ▼. 
AeAtad • v. r. — 1 ▼ popiet

vo ties didžiuoju koncertu, juo| rinys Gaideliui charakteringo- 
labiau, kad visi kūriniai buvo j mis liūdesio, nevilties, r’SČ'ąę 
atliekami pirmą kartą. Tokio ne
kantrumo ir susidomėjimo buvo 
jausti ir salėj koncerto vakarą. 
Pagaliau orkestro pasiruošimai 
baigti, ir scenoje yra dirigentas 
Vytautas Marijošius, buvęs Kau
no valstybinės operos vyriausias 
dirigentas, šiuo metu Hartfordo 
universiteto muzikos profesorius, 
su pasisekimu dirigavęs Hartfor
de ir Chicagoje. Tokio 
šio talentingo dirigento 
orkestras buvo klusnus 
rus. Pirmasis kūrinys — 
tinė uvertiūra — savo 
dramatiniais tonais iš karto pa
traukė klausytojų dėmesį. Tai kū

patyru- 
rankose į 
ir jaut-1 
Drama-

tirštais

Dr šnt Rudoko kaldnetą perėm* 
optometriatae

OR. EOMUND E. CIAR» 
2709 W 51M Street
Tel GR 6-2400

Vai pagal lusltartma Pirm an" 
etv 3 6 7-9 vai Penkt 2 8 Iri

l»stad ' n va i

»n"
5 tr

ofs. 7.15-4477 Hn HH H «»»'

OR. L OECKYS
(;ynvmiA i1' r
MPk4’iAi vki» ūmi n

l’RAVPORJ) MEDK'AI Hl Ih 
flllt šn P»tla**k» IUmmI

Valandos pagal susi i arimą

Re/. Tel. »1 8-0873

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

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

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-3887
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SpeclalyM akušerija tr motery ligos 

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

Vai. kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak 
Seštad. 12—8 vai. popiet 

Trečiadieniais uždaryta
Ofiso tel. PR 8-2220 

Namu — rez. PRospect 8-9081
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

J O K a A
GYDYTOJA IR CHIRURG® 

VAIKU LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

Plrmad., antrad. ketvirt tr penkt 
nuo 12 Iki 8 v. Ir nuo S Iki 8 v. v. 
šeštad. nuo t tkl 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 8 iki 9 v. v., 
šešt nuo 9 Iltį 12 vai.: arba susl- 
t arus.

Ofs. PO 7-6000 Bez GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 VVest 63rd Street
vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 4

Ik! 8 vai Trečiad tr šeštad. uždaryta

Ofiso Ir butu tel. OLympic 3-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai. kasdien 10-12 tr 4-7. Trečiad 
Ir šeštad tik susitarus.

nevilties, rūsčios 
melancholijos nuotaikomis. Po 
to sekę visi kiti dalykai buvo 
skirti dainuoti su orkestro prita
rimu. Jonas Vąznelis buvo geras 
“Danos” prologe, o daina “Ne
jaugi vėl, o Dieve”, mums gerai 
pažįstama ir neretai dainuojama 
koncertuose, jos kompozitoriaus 
Vlado Jakubėno naujai sukurto
je orkestracijoje skambėjo švie
žiai ir įdomiai. Jeronimo Kačins
ko Trys dainos — trumpi kūri
nėliai, kaip kokia paveikslo mi
niatiūra trijų skirtingų nuotai
kų — Paslaptis, Nerimas ir Auš 
ra — sudarė betgi darnią visu-

(Nukelta į 7 pusi.)

ASSOCIATl- OPTOMJCTRISTH
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS. OPI
8424 W. 63rd St, GR 6-7044 

H krinti akla Pritaiko nklnhip •» 
’contart lenHe^*

Valandos pagal oualtarim^ 
UMaryta trečiadieniai*

Vai.,

OR A. PUSTELNIKAS 
lYDYTOjAS. IK CHIRURGAS

• < v i'>v • < • «n<»*-
Tol. OfiM> PR 0-7800; \amii R25-7MH 

5lob Uaiurn Ivriiui
v'HlHDijliB J VUį p P

lAakytua trečiad Icnj

lel. 423-2660
DR. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS 
9760 So. Kedzie Avenue
pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir 

penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč ir 
Šeštad. 8 v. r. iki 3 v. popiet

DK. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Prieš šv. Kryžiaus ligonine

VAL.: pirm, nuo 8 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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 W. 71st Street 
Vai. antrad. nuo 2—5 popie 

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

Rezid. telef. PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, ID 

Kabineto tel. 087 2020
Namo lel. 839-1071

Vizitai pasai ausi tarime

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresam 4255 W. 63rd Street 

Ofiso tel. REllance 5-4410 
Rez. GRovehill 8-0017 

Valandos: pirm, ir k et. 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.

OR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 7tst Street 

Telefonas 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v vak. Seštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad Ir trečiad. uždaryta 

Rezid. tel. WA 5-3099

p ir S—8 v. vak.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS 

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th SL 
TeL PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., Treč. t> 
penkt. nuo 2 tkl 4 vai. ir nuo 8 iki I 
v. v. .šeštad. 2—4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal sualtarĮmą

Of. tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6185

OR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priiminėja ligonius tik susitariu 
Vai.: 2—-4 p. , L * * ..

Trečiad. ir šeštad. uždaryta

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

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street 

Valandos: 1 Iki 4 ir 6 Iki 8 V. vak 
šeštadieniais 1 Iki 4 vaL 
 Trečiadieniais uždaryta.

Tel. PRospect 6-6-100
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRUkGf 

6648 So. Albany Avė.
Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

Ir kitu laiku pagal ausltarimą,

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3107 VVest 7 lst Street

Vai.: 2 Iki 4 v. p. p. ir 7 iki 8 v. v 
Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą

Ofiso tel. 767-2141. Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai. plrmad., antrad., penktad. 1—4 
Ir 6—8 v. v., kfttvlrt. 6—8 v. vak. 
Šeštadieniais 12—2 vai. popiet
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ŽEMAIČIAI, PAJŪRIS, PRŪSAI
Broniaus Kviklio "Mūsų Lietuvos" IV-jį tomą perskaičius

I

K**

Naglio kalnas ir vėjų nugairintos pajūrio pušys prie Palangos. (Iš Br. Kviklio 'Mūsų Lietuvos” IV t.)

&

kalą, kurį sudaro dvylikos Bet. 
mokslininkų — tyrinėtojų studi 
jos su daugybe žemėlapiukų. Jis 
parašytas rusų kalba su kiekvie 
nos studijos santrauka liet, ir 
vok. kalbomis. Autorius būtų ge 
rai padaręs, jeigu būtų tuo pui
kiu veikalu pasinaudojęs, iš jo 
duodamas kai kuriuos tų naujų 
tyrinėjimų duomenis. Kuršių 
marios yra bene tiksliausiai pa
saulyje ištirtas šios rūšies van
dens baseinas. Tad kodėl nepa
sinaudoti kelerių metų tyrinėji
mų gautais rezultatais, kurių 
niekur negalima užtikti?

Paskutinė IV-jo tomo dalis, 
nuo 609 ligi 797 psl., skirta Ma 
žajai Lietuvai, į kurią, supranta 
ma, eina ir Klaipėdos kraštas. 
Sveikintinos autoriaus gražios 
pastangos įrodyti to krašto lie
tuviškumui. Šiam tikslui jis la
bai gerai padarė, įdėdamas kelis 
pačių vokiečių mokslininkų su
darytus kalbinius - etnografinius 
žemėlapėlius, kurie labai vaiz- 
zdžiai parodo buv. Rytų Prūsų 
šiaurinės-rytinės dalies lietuviš
kumą XVI - XIX a. ir netgi XX a. 
pradžioj. Autorius būtų girtinai 
pasielgęs, jeigu tame skyriuje 
būtų įspraudęs palyginamąjį 
vietovardžių sąrašą ,iš kurio bū
tų matoma, kaip to krašto vieto
vės buvo vadinamos tuos var
dus davusių lietuvių, vokiečių - 
kolonistų, juos pakeitusių naci
nių vok. įr kokius vardus toms 
pačioms vietovėms primetė nau 
ji okupantai rusai, šis vietovar
džių kaitaliojimas yra labai ne
paprastas fenomenas, nes tokio 
niekur nebuvo per amžių am
žius. Tai yra teritorinio lietuvy
bės naikinimo barbariškiausias 
ir drauge “klasiškiausias” pa
vyzdys. Net nei turkai taip ne
pasielgė su užkariauta vak. Ar
mėnija, kaip naciniai kultūrtre
geriai ir liaudies laisvintojai bol 
ševikai pasirodė nuo amžių lie
tuviškoje Mažojoje Lietuvoje.

i palikta jo kalba: “Vyskupą 
kevyczią re.ai tegalėjo kas 
tyti bažnyčioj, rečiau dar 
šias laikant. Rašto švento nė ly
tėto nedasilytėjo; medžioklė

' jam. rūpėjo — nuo auštant lig

Pet- 
ma- 
mi-

MOŠŲ LIETUVA. Krašto vieto
vių istor.niai. etnografiniai bruožai 
IV temas. Paruošė Bronius Kvik
lys. Le dėia3 Juozas Kapočius. TV 
tomo kalb.it! taisytojai Feliksas Ku
dirka -ir Vladas Kulbokas. Fotog; a- 
fae Vytenis Statkus Korektūr as 
Jonas Dainauskas. Žemėlapius 
braižė Albinas Karnius. Techniš- v . ____ ______ _____ ___ r___ -<■
kai apipavidalino Kazys Simanavi- sybos riktu.,, tur būt, pasidaręs kojęg dangaus, kaip medžioklės 
čius. Foto ofseto darbus ati ko Vik-i dėl skubėjimo jį braižant, pvz. paukščiu 
toras Kapočius. Spaudė Lietuvių i Lūksto ež. (turi būti Lūksto),! 
Enciklopedijos spaustuvė. 361 W. I Laūkaoda (Lauko Soda), Alse-

A°“th B°8tOn’ MaSS’idžiai (Alsėdžiai). Girgždutė
(Girgždutė). Bendrai paėmus 

Į šio tomo žemėlapėliai padaryti 
I rūpestingai ir yra tikslūs. Žino
ma, jie kiek pasenę, jeigu im
sim dėmesin dabartinę Lietuvą, 
nes neparodo naujų plentų. Grįž 
tant prie teksto, norisi patikslin
ti, kad Minija neįteka betarpiš
kai į Baltijos jūrą (9-10 psl.), 
nes ji yra Kuršių marių inta
kas, o tos marios, imant jas hi- 
drografiškai, yra Nemuno tęsi
nys. Be reikalo norima German 
to ežerą papuošti “daugybe į- 
lankų ir iškyšulių” (43 psl.), 
nes jo yra tik du pusiasalėliai 
ir viena įlankėlė. Telšiams ilius
truoti duota net 18 fotografijų. 

Į Visos jos geros, aiškios, o kai I 
1 kurios turi ir istorinės reikšmės, I 
j pvz. Rainių kankinių laidotuvių 
I procesijos nuotrauka. Mažam, 
bet garsios praeities Alsėdžių 
miesteliui nepagailėta net 13 
nuotraukų, ir visos jos įdomios. 
Labai įdomus ir paties mieste
lio istorinis aprašas. Alsėdžiuo
se mėgdavo gyventi Varnių vys
kupijos hierarchai. Negaliu ne
pacituoti vyskupo Valančiaus at 
siliepimo apie vysk. Petkevičių, 
kuris čia paimtas iš jo knygos 
“Žemaičių Vyskupystė” I t. su; kas surišta su senove ar tik ką

ANTANAS BENDORIUS

šių miesto ir aps. Apskrities že-r 
I mėlapėlis padarytas švariai, aiš
kus ir neperki au: as, bet jame, temstant po laukus su šunimis 
yxu vienas ki.as vietovardžių ra skrajojo. 0! kad taip būtų ieš. 
šybos riktą.;, 1 ’ ' '

*

Lygiai prieš tris mėnesius, ge 
gūžės pabaigoj, sulaukėme pa- 
skutiniojo-IV-jo “Mūsų Lietu
vos” tomo. Buvo žadėta išleisti 
trys tomai, bet autorius sugebė
jo parašyti, o leidėjas pajėgė iš
leisti keturis. Kodėl keturi to
mai, d ne trys? Greičiausia to
dėl, kad ir artilerijoj pilną ba
teriją sudaro ne trys, bet ketu
rios patrankos. Juk lietuviškąją 
me fronte “Mūsų Lietuvos” ke
turios didžiulės knygos — tai 
ne kokios nors muškietėlės žvir 
bliokams baidyti, bet tikrai sun
kios, kiekviena šešių ardėnų vos 
pavežamos, priešo apkasams. 
daužyti skirtos gaubicos. Vi-. 
siems aišku be jokių įrodinėji
mų, kokį didelį vaidmenį šios 
keturios knygos, tiek imponuo
jančios savo solidžia išvaizda ir 
taip patrauklios turiniu, gali su 
vaidinai mūsų pastangose sudo
minti Lietuva mūsų jaunąsias 
kartas ir svetimtaučius. Puikus 
išleidimas su daugybe labai įdo
mių iliustracijų ir skoningai pa
rinktu įrišimu savaime patrau
kia akį. Jos turėtų būti randa
mos kiekvienoj didesnėj biblio
tekoj, kur još tikrai šauniai re
prezentuotų mūsų tautos kultū
rą ir iškalbingai liudytų mūsų 
ne tik krašto gamtos grožį, bet 
ir lietuvių gyvenimo būdą, pa
pročius, tikėjimą, darbus, kovas 
dėl laisvės, garbingą praeitį, ne
atmenamą senovę ir visą kitą 
kas sudaro senos, darbščios, pa
žangios tautos pastangomis ku
riamą valstybinį ir kultūrinį gy
venimą. Tyčia įrašiau “visa ki
ta”, nes “Mūsų Lietuvoj” nepra 
leista nei viena gyvenimo sritis. 
Dėl to knygų turinys tiek įvai
rus, kad iš viso neįmanoma jo 
net tik atpasakoti, bet ir išvar
dinti.

žodžiu, autorius ir leidėjas da 
vė daugiau, nei buvo žadėję, ir 
davė su dideliu kaupu, nes ket
virtasis tomas yra netgi žymiai 
didesnis už kitus: 816 psl. 
1005 iliustracijomis.

., tai būt perėjęs ir Po
vilą apaš alą”.Tačiau nepamirš- 
t i paminėti ir gerieji Alsėdžiuo
se rezidavę vyskupai, kaip Mer
kelis ir Juozas Giedraičiai, apie 
kuriuos cituojamas iš ten pat 
Valančius.

Iš Telšių istorijos ypačiai į- 
spūdingas yra 1863 m. sukilėlio 
kun. Noreikos sušaudymo ap
rašymas, iš kurio matome cari
nio rusų okupacinio režimo žiau 
rūmą.

Autorius sako, kad nuo Lo- 
paičių kalno galima matyti 8 
bažnyčios, bet tai abejotina, nes 
to kalno ir šlaitai ir viršūnė ap
augusi mišku. Ant jo viršaus 
Lietuvos generalinio štabo topo 
grafijos skyrius buvo pastatęs 
aukštą trianguliacijos bokštą, 
nuo kurio buvo matyti daugiau, 

į nekaip 8 bažnyčios. Be to, Lo- 
paičių pakalnėj yra ne “vienin
telis apylinkėj” Ruškio ežerėlis, 
bet ir jo artimas kaimynėlis 
Varlastis.

ŠEŠĖLIAI PO PUŠIMIS
ALBINAS BARANAUSKAS

I IV

šu

Po Žemaičių dangumi

Že-
Že-

Ketvirtasis tomas apima 
maičius ir Mažąją Lietuvą, 
maičiams tenka dramblio dalis- 
600 puslapių. Pradžioj duoda 
trumpą (7-24 psl.) geografinę - 
istorinę apžvalgą su keliomis i- 
liustracijomis ir 8 žemėlapėliais, 
iš kurių vienas — 1613 m. Mi
kalojaus Našlaitėlio Radvilo (ne 
Radvilų, kaip jo paaiškinime pa
rašyta) išleisto Lietuvos žemėla 
pio žemaitiškoji dalis. Tačiau 
Žemaičių žemę akėti pradeda 
nuo jos centrinės dalies—Tel-

Žingsniai praeitin
“Mūsų Lietuva” pilna prikai

šiota visokiausių pasakojimų iš 
praeities. Nors autorius nėra 
profesinis istorikas, bet didelis 
praeities mėgėjas ir dėl to nesi
gaili daug vietos skirti visa tam,

Bromiaus Kviklio “Mūsų Lietuvos” keturtonnisį išleistas Juozo Ka
počiaus

Papilės piliakalnis, kuriame ilsisi ir istoriko Simano Daukanto palaikai.
(Iš Br. Kviklio "Mūsų Lietuvos” IV t.)

Ilgai toje pačioje vietoje stovėti, ten kts- 
Baltas po gluosniais žvyras. Sunkus 
Nuovargis ir kaitinanti saulė. Žmonės sustoję 
Žiūri ir žiūri į pravažiuojančius.
Vieną vasarą užlūžta gyvenimas.
Niekas paskui neišmano, ką su juo bedaryti. 
Taip, kaip tam šešiolikto šimtmečio pėsčiam 
Jaunuoliui, prieš kurio akis
KaiCroje krovės, it kalnas ant kalno, 
T'ies medžiais debesiai. Šitaip per vieną 
Valandą visas išsieikvoja žmogus 
Ir lieka stovėti
Ant baltuojančio smėlio po gluosniais.

Tai visiems sieninių
Kalendorių savininkams gerai 
Žinomas saulėleidis, tokio 
Apsvaiginančio liūdnumo, kad 
Užmuša bet kokią neviltį.

U

Turi būti geriamas mažais, 
Trumpais gurkšneliais, vaikštant. 
Jį galima išsirašyti per laikraščius.

Bet niekuomet ir jokiais atvejais
Jo neprivalo ragauti
Senstelėję, kurie
Šitokio liūdnumo neragavo vaikystėje.

V
Tiek dabar žmonėse visokių kalbų, toks 
Neramus metas ir toksai
Nuplautos žolės kvepėjimas skveruose. 
Po avietynus bitės.
Tiesa, kad poezija yra tik jaunuolių 
Amatas, bet sykiais
Per istorinių vasarų sąmyšius, kai
Visą dieną saulė, ir labai
Toli matyti, net iki jūros, visai 
Nelauktai ir be niekur nieko — eilėraštis. 
Paskui karšta tyla, kaip smėlis, ir 
Pakeli akis ir danguje dar 
Sykį, tamsiai mėlynu ant mėlyno, 
Perskaitai savo ką tik rašytas eilutes.

Kiek reikia metų, kad šitaipos 
Nudiegtų per širdį nostalgija? 
Štai, ko neturi jauni.

m

Mūsų krūtinėse groja gatvės.

Tujen, kursai rudenį, kaip sliekų 
Persivalgiusi sniegena, važiuoji 
Pirkti dar kirvio nelytėtos estetikos. 
Skaityk: vieną rytą
Atsivers seniai bevarstytos durys. 
Voratinkliuotas iš palėpės miestas. 
Vaikų aprašinėtas fasadas.
Tada žinosi jau sulaukęs senatvės.
Tada, užsimerkęs, skaitysi, kaip iš knygos.

Iliustracijos

Kai ant įkaitusių stogų
Atkelia savo vartus vakarus, kaip sodas, ir 
Ties kaminais miglota
Raudonų gėlių vėsuma,
Tada per akmenis, vos girdimai, 
Ima šnarėti labai seni atsiminimai.
Kas vaserą jie darosi labiau išsekę. 
Net imi paabejoti: būta ar nebūta?
Bet pradės su lapais kristi temperatūra, 
Pakelėse pardavinės dynius, 
Ir vieną naktį tau galvon atūš 
Visas potvynis. Užmigdamas dar žaisi 
Paskutinį sykį su tais, kuriuos 
Po to nusinešė žiema ir difteritas.

VI

Laimės niekad neparagavę maži
Gavėniški slėniai skųsdavosi kas 
Pavasarį vandeniui ir vėjui.
Kapinėse skurdi saulėkaita.
J vieną eilėraščio eilutę sutalpintas miestas. 
Iš tokių niekniekių, iš garsų, iš 
Kvapų, iš baltų
Atspindžių užaugo mano džiaugsmas.
O gal jo visai nė nebuvo?
Gal jis — tik atsiminimas?
Atsiminimas, nuo kurio dar kartą 
Akyse atspindžiai?

. tetas, matydamas, kad Lietuvos 
maisto produktai gabenami į Vo 
kietiją ar žydų keičiami į maža
vertes prekes, uždraudė iš aps. 
ribų išvežti produktus. Vieną 
1919 m. sausio mėn. rytą B. Mi
sevičius su pora milicininkų ir 
arešto namų viršininku Švėgžda 
(nepaprastos jėgos vyru) su
stabdė su maisto gėrybėmis 4 
žydų vežimus, kuriuos lydėjo 2 
vok. kariai. Kai vokietis griebė
si ginklo, Švėgžda čiupo jį ir 
trenkė nuo vežimo į paplentės 
griovį; antrąjį vok. sargybinį 
nuginklavo milicininkai, Sargy
biniai buvo paleisti, maisto pro
duktai konfiskuoti, parduoti iš 
varžytinių ir už gautus pinigus 
apmokėtos algos komiteto na
riams, tarnautojams, įsigyta raš 
tinės reikmenų ir ginkliį.”.

prabėgusiais metais. Labai daug 
surankiota archeologinių žinių 
apie pilkapius, milžinkapius, pi
liakalnius, senus kapinynus, pi
lis, rastus lobius ir visokias iš
kastas ar šiaip jau rastas se
nienas. Archeologijos mėgėjams 
“Mūsų Lietuvos” keturios kny
gos — keturios gilios duobės, 

i pilnos senųjų brangenybių. Au- 
I torius mielai priima lygiateisiais 
turinio dalyviais ir legendas, ku 
riomis išmarginti veikalo pusla
piai. O tų legendų tiek daug, kad 
berods, be jų negali išsiversti 
nei vienas piliakalnis, nei vienas 
padoresnis ežeras. Tarsi anks
tyvo ryto rūkas jos dengia mū
sų žemės veidą. Iš jų iškyla kai 
kur ir lyg pusiau patikimi da
lykai. Kiekvienos, kad ir ma
žiausios vietovės aprašyme eina 
ma į jos praeitį ligi jos įkūrimo. 
Netgi kai kurios smulkmenos y- 
ra labai įdomios. Antai, pvz., 
kam iš mūsų buvo žinoma, kad teksto ir iliustracijų dalis ten- 
atsikuriančios Lietuvos kariuo- dabarčiai, o,ne praeičiai. Ste- 
menės I-jo pulko orkestrui pir- bina daugybė faktų iš dabarti- 
mąsias 9 dūdas ir būgną pado- dio gyvenimo Lietuvoje. Aųto- 
vano jo Stulgių klebonas kun. A. irius, lyg apsukrus žurnalistas, 
Skindens ? , Arba, kad 1918-19' pateikia pačius naujausius įvy- 
m. Tauragės apskrities centru j kius- Štai pvz., 764 psl. pasako-

t organizuota praėjusių metų 
sąrą.

)• . i
Nuo Palangos ligi

Karaliaučiaus

va

Palangai ir Klaipėdai skirta 
po 18 puslapių, o Kuršių neri
jai (Užmariui) 15 psl. su labai 
daug gerai atrinktų iliustracijų. 
Būtų pritikę daugiau vietos už
leisti Kuršių marioms, kurios y- 
ra didžiausias Lietuvos vidaus 
“vandenynas”, bet mažiausiai a- 
pie jas būdavo rašoma ir žino
ma. Okupuętosios Lietuvos Moks 
lų akademijos biologijos institu

Tenka atskirai žodį tarti apie 
“Mūsų Lietuvos” iliustracinę pu 
sę, nes ji vaidina nepaprastai 
svarbų vaidmenį šiame keturto- 
my. Ligi šiol jokiame mūsų lei
diny, išskyrus Lietuvių Enciklo 
pediją, nebuvo tiek paskelbta 
daug iliustracinės medžiagos. 
Tai mūsiškis rekordas. Viename 
tik IV-me tome duotos net 1005 
iliustracijos, iš kurių 896 foto
grafijos, 20 dokumentų, 49 že
mėlapiai ir 40 įvairūs braižiniai. 
Iš viso keturiuos tomuos sukrau
ta arti 4,000 iliustracijų, kurių 
apie 87 proc. yra vietovių (mies
tų, miestelių, bažnytkaimių), že 
mėvaizdžių, kraštovaizdžių, pi
liakalnių, paskirų namų, bažny
čių, paminklų, žmonių ir kito
kios fotografijos. Jos labai ne
vienodos vertės ir nelygaus tech 
niško lygio. Pirmajame tome bu
vo gana didokas skaičius maža
verčių ir estetiškai nepriimtinų. 
Vėlesniuose tomuose jos buvo 
rūpestingiau atsijotos ir daugu
ma įdėtųjų yra visais atžvilgiais 
puikios. Yra ir labai vertingų 
dėl savo originalumo ir retumo. 
Kai kurios tikri deimančiukai, ir 
reikia stebėtis, kaip autoriui pa
sisekė jas gauti. Tačiau, šiaip ar 
taip sakysime, aiškiai kyšo au
toriaus tendencija ko gausiau
siai veikalą iliustruoti. Dėl to 
neišvengiamai pasitaiko tokių i-...................... ...

tas išleido 1959 m. apie jas di-, Hustracijų, ypačiai fotografijų, 
džiulį (546 psl.) kolektyvų vei-

Tačiau "Mūsų Lietuva” nėra 
istorinis veikalas, nes didžioji

buvo Skaudvilė. Štai iš tos pa
čios Skaudvilės netolimos praei
ties vienos dienos epizodėlis, ku
rį imu iš 167-8 ps. Laikas — 
1918 m. pabaiga ir 1919 m. pra
džia. "... Mat, vok. okupacijos 
metu visi žmonės buvo nugink
luoti: pas kurį nors gyventoją 
radę menkiausią surūdijusį šau
tuvėlį, vokiečiai beatodairiškai 
sušaudydavo... Apskrities komi-

jama apie lietuvių vilniečių mok 
alinės komisijos pastangas rasti 
Tolminkiemyje Donelaičio kapą 
ir iš jo kaukolės atkurti rašyto
jo portretą. Komisijos nariai, 
vadovaujami L. Gineičio, apvalė] 
sugriautos bažnyčios pamatus 
ir jos rūsyje rado dviejų kuni
gų palaikus, bet negali ligi šiol Į 
išaiškinti, kurie palaikai yra Do 
nelaičio. Ta ekspedicija buvo su j

(Nukelta į 6 psl.)

Kuršių marios ties Pakalne — Nemuno deltoj.
(Iš Br. Kviklio “Mūsų Lietuvos” IV to.)
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ŠĖTONAS MASKVOJE
Rašytojas Michail Bulgakov ir jo romanas "Mokytojas ir Margarita"

Taip, tikras Šėtonas, “blogio 
dvasia ir tamsybių viešpats” vie
ną Stalino laikų pavasarį atvyks 
ta vizitui į Maskvą. Savo išore 
jis visai nepanašus į raguotį, 
skeltanagį, neturi rankoje užries
tos šakės, kaip jį vaizdavo Hie- 
ronymus Bosch, Bruegel ar Go- 
ya. Tai juodosios magijos profe
sorius, save vadinąs Wolandu, 
apsirengęs pilku drabužiu, kaip 
koks žymus inturistas. “Atrodė 
turįs apie keturiasdešimt me
tų. Kreiva burna. Gražiai nusis
kutęs. Juodaplaukis. Dešinė akis 
juoda, o kairė keistai žalia. An
takiai. juodi, bet vienas aukštes
nis už antrą”.

Jo pasirodymo vieta — nuo
šalumą prie Patriarchų tvenki
nio, kur du literatai diskutuoja 
Jėzaus tema. Pirmasis, Michail 
Aleksandrovič Berliotz, vieno li
teratūros žurnalo redaktorius, pa 
vedė poetui Ivanui Nikolajevič 
Ponyrejevui parašyti didelę anti
religinę poemą. Nelaimei, poeto 
darbe kaip tik iškyla Jėzus, “gy
vas Jėzus, kuris savo laiku egzis
tavo, nors, tiesą sakant, tasai po
eto Jėzus išėjo su visa eile ga
na neigiamų savybių. O, tuo tar
pu Berliotz nori poetui įrodyti, 
kad svarbu ne Jėzaus gerumas, 
ar blogumas, bet faktas, kad Jė
zus, kaip asmuo, niekad nėra bu
vęs, kad visi apie jį pasakojimai 
esą tik išmistai ir banaliausi mi
tai”.

Šioje vietoje įsiterpia svetim
šalis, kuris pareiškia, jog esąs la 
bai susidomėjęs jų “moksliniu 
pokalbiu”, džiaugiasi išgirdęs, 
kad juodu esą ateistai, esąs pil
nas entuziazmo, kadangi Ru
sijoje “ateizmas daugiau jau nie
ko nejaudina”, nes “jau seniai 
didesnė gyventojų dalis sąmonin 
gai atsisakė tikėti pasakas apie 
dievą”. Bet asmeniškai jis turįs 
dėl ateizmo didelių abejonių. Jė
zaus klausimas jam aiškus: Jė
zus tikrai yra buvęs. O įrodymai? 
Bet, kokių dar reikia įrodymų, 
jei jis pats yra buvęs žiūrovu Jė
zaus teisme, girdėjęs dialogą tar
pe Jėzaus ir Pontijaus Piloto? Gal 
norį ir jie išgirsti visą tą istori
ja?

O istorija, visiškai negirdėta ir 
intriguojanti, iškelia Jeshua Ha- 
nozri nekaltumą ir jo moralinę 
didybę niekšybės, intrigų ir veid
mainiškumo aplinkoje. Bet anie
du dar ir čia skeptikai: kaip ga
lima tikėti, kad jis yra buvęs su 
Pilotu balkone, sode, kai Jėzus 
kalbėjosi ten su Kaifu, ir nužy- 
dymo vietoje? Tikriausiai — gal
voja juodu — tai bus “pamišęs 
vokietis”, nes pasisakė, kad kar
tą pietavęs drauge su profeso
rium Kantu.

“Ar ir velnio nėra?” — links
mai paklausė tas beprotis. Kai 
Ivan Nikolajevič atsakė: “Velnio 
tikrai nėra”, kvailys (profeso
rius) sušuko: “Gražiausia! Bet 
kaip čia išeina? Apie bet kurį da
lyką nekalbėsi — vis nėra... Tai
gi, ar tikrai nėra?” Kad juodu 
įtikintų velnio buvimu, jis grie
biasi septintojo, “labai tikro” į- 
rodymo: faktais įrodymo. Ir štai 
jie atsiranda visiškoje velnio at
mosferoje: asmenybės pasidali
nimas, netikra mirtis, išnykimas 
erdvės ir laiko, juodosios magi
jos gudrybės, asmens pakeitimai 
— žodžiu: pasaulio galas. Viskas 
surežisuota labai tiksliai, viskas 
įvyksta nepramatytu būdu. Šėto
nas — jis vis save vaadina Wo- 
landu.— nėra vienas: darbuo
jasi padedamas mažo būrio ne
paprastai išlavintų pavaldinių: 
Azalel, Korovjev ir didelio kati
no Behemoth.

Praslinkus kelioms valandoms 
po susitikimo prie Patriarchų 
tvenkinio, Ivan, paveiktas paslap 
tingos ir baisios Berliotz mirties, 
persekiodamas Wolandą, kurį jis 
laiko draugo Berliotz mirties prie 
žastimi, atsiduria pamišėlių na
muos, ten susitinka su romanis
tų Mokytojum, kurį kritikų pa
vydas ir kvailumas įstūmė į ap- j 
gailėtiną būklę. Jis prarado vis-|

ką: mylimą moterį Margaritą, sa 
vo romano “Pontijus Pilotas” 
rankraštį, pasitikėjimą žmonė
mis, jėgas gyventi. Išgirdęs žodį 
Pilotas, Ivan papasakoja nelai
mingam rašytojui savo susitiki
mą prie Patriarchų tvenkinio ir 
atpasakoja Jėzaus teismą. Taigi 
— nusprendžia abu — kaip ne
tikėti Šėtonu ir Jėzum? Kas tad 
yra Ivan ir Mokytojas: pamišę, 
ar greičiau aiškiaregiai?

Wolando dėka Mokytojas vėl 
susitinka su Margarita ir pajun
ta turįs rankose romano rankraš 
ti, kurį nusiminimo valandą bu
vo įmetęs į ugnį. Taip Mokyto
jas ir Margarita dabar gali per
skaityti paskutinį romano skyrių: 
Jėzaus palaidojimas ir po to se
kę stebuklai.

Prieš palikdamas Maskvą, Šė
tonas surengia didelį balių, “pa
vasario mėnulio pilnaties ir šim
to karalių balių”. Savais burtais 
mirusio Berliotz butą paverčia 
karališkais rūmais, kurie prisipil 
do kviestiniais svečiais: tai suve
džiotojai, lupikai, žmogžudžiai, 
girtuokliai. Jie lenda iš žemės 
gelmių ir lyja pro kaminą. Ba
liui pasibaigus, Wolandas, atly
gindamas Margaritai, kuri pa
siaukojo būti baliaus karaliene, 
ją drauge su Mokytoju numarina 
ir nuneša abu į amžiną poilsį.

Toks maždaug romano “Mo
kytojas ir Margarita” turinys. 
Tiesą sakant, Bulgakovo romano 
negalima atpasakoti, nes tada jis 
falsifikuojamas. Kiekvienas epizo 
das yra pilnas ironiškos ir etiš
kos reikšmės, pilnas groteskinių 
išmislų, surrealistinių apgaulių. 
Kiekvienam puslapyje pilna nuo

kovui, kuris Mokytojo asmenyje 
nupiešė skaudžią savo ir dauge
lio kitų rašytojų istoriją, apkal
tintas “nelegalia literatūra”, 
“Kristaus apologija”, “pilotiz- 
hiu”. Bet jis iškėlė ir pajuokė 
prisitaikėlius rašytojus ir kritikus 
dėka savo nepaprastai suktos iro
nijos, jausdamas savo, kaip lais
vo žmogaus kilnumą ir savo me
ninio sugebėjimo jėgą.

Antroji staigmena — romano 
turinys, pilnas religingumo, pasi
nešęs XIX a. rusų literatūros 
kryptimi. Negalima sakyti, kad 
Bulgakovas būtų aiškiai religi
nio žanro rašytojas, tačiau jo ro
mano kryptis aiškai išduoda sie
kimą Absoliuto, pasiilgimą Kris
taus, pripažinimą nemirtingumo 
ir gėrio. Tiesa, ne viskas aišku 
tame “religingume”, kaip lygiai 
negalima suprasti autoriaus tvir
tinimo, kad blogis (Šėtonas) ap
sprendžia gėrio (Dievo) buvi
mą:

“Kas būtų iš tavo gėrio, jei 
nebūtų blogio? Kaip atrodytų 
žemė, jei nebūtų šešėlių? šešė
lius sudaro žmonės, daiktai, štai 
mano kardo šešėlis. Bet dar yra 
šešėliai medžių ir gyvų būtybių. 
Gal tu nori nuvalyti visą žemės 
rutulį, nušluodamas visus me
džius ir visa, kas yra gyva, dėl 
savo kaprizo pasidžiaugti nuoga 
šviesa?”

Šėtonas Bulgakovui nėra vieni 
tik Priešas: jis yra Kristaus pa
siuntinys. Bet ir Bulgakovo Kris
tus yra dviprasmiškai svyruojąs 
tarp mito ir istorijos. “Autorius, 
— sako romano vertėja į italų 
kalbą, parašiusi romanui įžangą,

Masčio ežeras prie Telšių 1965 metais.
(Iš Br. Kviklio “Mūsų Lietuvos” IV t.)

stabiausių įvykių, gal būt, net 
per gausių, sąmoningai pabrėž
tų ir iškeltų. Kaip ten bebūtų — 
nesunku romane pastebėti išra
dingumo jėgą, aprašomųjų fak
tų reikšmę, humorą, ironiją, su- 
rrealizmo mišinį. Visa tai žadi
na susidomėjimą, ir patį roma
ną padaro įdomiu.

Romano santvarka vystosi 
trijose plotmėse: fantastinėje, per 
keltinėje ir realistinėje. Pirmoje 
jaučiama faustiška tiek velnio te 
ma, tiek Mokytojo ir Margaritos 
meilės istorija. Antroje, daug ge
riau nusisekusioje, perduodama 
Kristaus kančia. Tiesa, fantasti
niu būdu, bet su aiškia simpati
ja Kristaus asmeniui ir jo misi
jai. Trečioje dalyje paduodama 
maskviečių gyvenimąs Stalino 
laikais, kada tame gyvenime do
minavo “mirusios sielos”, dvasi
nis lėkštumas ir vidutiniškumas. 
Tos trys plotmės susipina vysto
si ir pagaliau susilieja kažkur ša
lia laiko. “Mokytojas ir Margari
ta” sudaro trigubą ir didelę staig 
meną.

Pirmoji staigmena — galima 
pažinti Rusiją apie 1930 metus, 
kada šalia rašytojų prisitaikėlių, 
šalia sumasintos inteligentijos, 
atsiranda “Mokytojo ir Margari
tos” stebuklas. Sakome: stebuk
las, nes kai pagalvoji apie Stali
no laikų literatūrinę kūrybą, ka
da iki nuobodumo buvo garbi
nami kolchozai, traktoriai, sta- 
chanoviečiai, argi ne stebuklas, 
kad gali pasirodyti romanas, ku
rio veikėjai yra Šėtonas, Kristus, 
Pilotas, Judas, Levi, Matas? Mo
kytojo likimas rodo, kiek šis “ste 
buklas” kaštavo pačiam Bulga-

Marija Osufjeva, — prieina prie 
legendarinės Kristaus figūros su 
pozityvistų kritiškumo kandu
mu, tačiau tuomi nenuslysta į į- 
prastinį, neva mokslišką, mito iš
aiškinimą. Pasakomoji struktūra 
remiasi dviem plotmėm: pirmo
je, realybės maste, iškelia ir iš
gauna istorinį ir paslaptingą sim 
bolį; antroje išgliaudo ir išriša, 
irracionalaus simbolio apimtyje, 
jau protu paremtą šių laikų rea
lybę. Tuo būdu Bulgakovo reli
giškumas yra naujos rūšies”.

Trečioji staigmena — šio ro
mano meninė fantastiškumo — 
satyros jėga. “Tai proza, virpanti 
šilta spalvomis, choraliniu rit
mu, gogoliška įtampa... “Moky
tojas ir Margarita” atsistoja prie
šais mus su svoriu ir autorite
tu, kas, kiekvieną kartą iš nau
jo skaitant, vis gilėja mūsų dė
mesio centre vien savąja protavi
mų ir priemonių jėga. Romanas 
suregztas nuostabiu būdu: lyg ar 

i kos per baisias bedugnes, lyg gal 
vą svaiginantieji posūkiai, su ne- 
pramatytais išpuoliais. Veikalas 
turi visas rimto romano savybes” 
(M. Osufjeva).

“Mokytojas ir Margarita” pil-1 
nas alegorijų ir satyrinių užuo
minų. Pvz. negalima neatpažin
ti stebuklingame Šėtono pinigų ir 
drabužių žmonėms dalinime pa 
žadu, kuriuos valdžia darė liau
džiai, bet niekad jų neįvykdė. Mo 
kyt'ojo asmenyje patsai Bulgako
vas pasirenka verčiau pamišimą 
ir mirtį, negu atsižadėjimą savo, 
kaip žmogaus ir menininko, lais
vės. Pilotas yra niekšybės ir kom
promiso simbolis. Minėta M. O- 
sufjeva Piloto, kuris jau du tūks-

(Iš Br. Kviklio “Mūsų Lietuvos” IV t.)Lankalių kalnelis netoli Varnių

tančiai metų gyvena ištremtas | kokio kito autoriteto. Žmogus pa 
mėnulyje, laukdamas užmiegsti ~ 1 ~ --- - • ' •
pokalbį su Jashua, simboly
je, mato Rusiją, bejėgiškai 
kai laukiančią Kristaus atradimo 
po to, kai jis ikonoklastiškai bu
vo sunaikintas. Kai romanas 
“Mokytojas ir Margarita” pirmą 
kartą buvo išspausdintas Sovie
tų Sąjungoje, cenzūra išbraukė 
kelis skyrius (kurie dabar pilna
me vertime Vakaruose sudaro 
daugiau kaip 70 psl.). Juose yra 
deginančios satyros sovietinei vi
suomenei, kuri pavaizduota kaip 
apgavikė, išnaudotoja ir akla bet 
kokiems idealams.

Skaudžiausios Bulgakovo saty
ros yra nukreiptos į Maskvos li
teratų inteligentiją. Korovjev, ro
dydamas rašytojų namus katinui 
Behemoth, sako: Malonu pa
galvoti, kad po šiuo stogu sle
piasi ir bręsta masė genijų... sal
dus jausmas užlieja širdį, kai pa
mąstai, kad šiame name bręsta 
busimieji Don Kichoto ar Fausto 
autoriai arba, po velnių! “Miru
siu sielų” autorius! Kaip manai? 
— Baisu ir pamąstyti, — patvir
tina Behemoth. — Taip, —tę
sia Korovjev, — galima būtų 
laukti iš šio namo vakarojimų 
nuostabių dalykų, kada po jo sto
gu susirenka keli tūkstančiai as
ketų, pasiryžusių paaukoti savo 
gyvenimą Melpomenos, Polini- 
jos ar Talijos tarnybai. Tu gali 
įsivaizduoti triukšmą, kada vie
nas iš jų, imkime tik pradžiai, 
pasiūlys skaitytojams “Inspekto
rių”, ar blogiausiu atveju “Eu
genijų Onieginą?”

Taigi romanas “Mokytojas ir 
Margarita” yra kilnus ir pras-1 
mingas. Pavadinti tačiau jį še
devru, būtų per daug: ne visada 
įvairios pasakojimo vietos įtiki
na, šen ten jaučiasi nuovargio, 
sunkumo meniškai išsireikšti. Vi 
šame romano vyksme dominuoja 
Gėris ir Blogis. Gėris yra kūry
ba, meilė, laisvė; Blogis — au
toritetas, valdžia, servilizmas. 
Pirmojo simboliai yra Jėzus, Mo
kytojas, Margarita, antrojo Wo- 
landas ir Cezario autoritetas.

“Kiekviena valdžia yra žmo
gaus smurtas, — sako Jėzus Pi-i 
lotui, — ir ateis laikas, kada ne-' 
bus valdžios, nei Cezarių, nei bet

sieks teisės ir teisybės karalystę, 
kurioje nereikės jokios valdžios”. 
Šiuose Kristaus žodžiuose gana 
paradoksiškai išreikšta 
troškimas: laisvės.

didelis

Bulgakovas, be abejonės, yra 
didelis rašytojas, statytinas šalia 
Pasternako. Ne tik rašytojas, bet 
ir pranašas. Kada jo pranašys
tės išsipildys? Linkėtina, kad tai 
būtų kuo greičiau.

* * ♦

Tiek apie Bulgakovo romaną 
“Mokytojas ir Margarita”. O da
bar keli žodžiai apie patį auto
rių.

Michail Atanasevič Bulgakov 
gimė 1891 m. Kijeve. Baigęs me-

dicinos mokslus, kurį laiką vertė
si gydytojo praktika, bet netru
kus persimetė į literatūrą, teat
rą ir žurnalizmą. Jau 1924 m. 
išleido apysakas “Fatališki kiau
šiniai”, kurias išgyrė M. Gorkis, 
bet sukėlė prieš jų autorių Pro
letarinių rašytojų sąjungos šmei 
žtų audrą, kuri persekiojo rašy
toją visą gyvenimą. Jis buvo ap
šauktas “vidaus emigrantu”, 
priešingu esamam režimui. Se
kančiais metais pasirodė vienas 
stambesnių Bulgakovo veikalų 
“Baltoji gvardija”, kuri kai ku
riais požiūriais primena “Dok- 
tor Živago”.

“Baltosios gvardijos” veiksmas 
vyksta Kijeve 1918-19 m. Miestas 
iš karto yra vokiečių rankose, 
paskui ateina Petliura, ir paga-

liau raudonoji armija. Mėnesiai 
prieš bolševikų atėjimą į Kije
vą yra pilni baisios ir juokingos 
situacijos. Juokingumo simbolis 
yra Skoropakskio pasiskelbimas 
atamanu viename arklių cirke. 
Siaubas naikina senąjį miesto gy 
venimą, pakliuvusį į chaosą, ku
ris apima Rusiją ir visą pasau
lį. Viskas griūva karnavališkame 
ir beprotiškame pamišime, griau 
nančiame pasaulį, kaltą dėl savo 
neatsakingumo ir tuštumo. Ro
mano veikėjai yra trys broliai 
Turbinai, intelektualai, prisirišę 
prie garbingumo ir lojalumo ver
tybių. Besivystą istoriniai įvykiai 
sugriauna jų mažutį pasaulėlį, 
kuris neatstatomai nyksta. Iš kar 
to dar kovoję su revoliucija, pa
galiau susitaiko su ja, kaip su ne
išvengiama tragedija.

Bulgakovas šiame romane 
gudriai supina elegiją ir ironiją, 
dvasingumą ir istoriją. Nors ro
manas nėra aiškiai religingumo 
ženkle, tačiau jame jaučiama 
šventumo kvapas. Bulgakovas 
šiuo romanu norėjo paraginti 
žmones pamedituoti kruvinus į- 
vykius, pakylant į aukštesnę plot 
mę.

Kai “Baltosios gvardijos” ro
manas buvo pritaikytas teatrui 
(vardu “Turbin dienos”), Bulga 
kovas buvo priimtas režisierium 
į Maskvos Meno akademijos te
atrą. .Šiuo metu jis paruošė ir ro
mano “Mokytojas ir Margarita” 
pritaikymą vaidinimui. Teatrui 
skirta satyrinė parodija “Te
atrinis romansas”, kurioje pajuo- 

(Nukelta i 7 psl.)
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60.0011,512.79 3,174.4914,999.78 7,004.73 9,207.06! 11,626.17114,283.42 117.202.25 20,408.40 23,930.15
70.0011,764.9213,703.5815,833.07 8,172.19 10,741.57|13,563.87|16,663.99 [20,069.29 23,809.80 27.918.51
80.0012,017.05'4,232.6616,666.37 9,339.65112,276.08115,501.56 19.044.56 122,936.33 27,211.19 31.906.87
90.0012,269.1814,761.7417,499.66 10,507.10113,810.59117,439.26! 21,425.13 125,803.37130,612.59 35,895.23

100.0012,521.:

Chicago Savings
and Loan Association

John Pakel, Sr., President and 
Chairman of the Board

TURTAS SIEKIA VIRŠ $90,000,000.00 JOHN PAKEL, President

OF YOUR 
INVESTMENT

IVI O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. V I L I IVI A S
823 VVEST 84th PLACE 
Telef. — FRontier 6-1882

Kuriam galui 

mokėti daugiau?
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO
TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY
SITE NUO $500 IKI $1.000

PLYMOUTH * VALIANT

BALZEKAS MOTOR

SALES, INC. 
4030 Archer. VI7-1515

“U WILL LIKĘ US”

CHRYSLER * IMPERIAL

5
★

*
★ 
★ 
★ 
★

Certifikatų sąskaitos

Certifikatai 
tantinėmis. 
būti $8000. Pelnas mokamas
kas šeši mėnesiai.

išduodami tūks- 
Mažiausiai turi

ŠTAI NARIAMS
Vacation Club
College Bonus Savings
Home Mortgage Loans
Home Improvement Loans 
Christmas Club
Insured Family Savings

4 Ant visų knygelių 
sąskaitų

TEIKIAMAS MUSŲ PILNAS
★

★

★

Notary Public Service 
Free community rooms for 
your organiz’n meetings 
Cash checks and pay all 
family bills with our spec’l 
inOney order checks. No

PATARN AVIMAS:
service charge to members 
Sėli & redeeim U.S. Bonds 
Two largo free park’g lots 
Save-by-Mail Kits 
Travelers Checks
Safe Deposit Boxes

★
★ 
★ 
★ 
★

Chicago Savings and Loan Assn.
6245 S0. VVESTERN AVĖ.

TEL GRovehill 6-7575
Pirmad. 
Antrad. 
Trečiad.

H O
. 12:00 P.M.-8:00 P.M. 

9.00 A.M. -4:00 P.M.
........ Uždaryta visa d

u R S :
Ketvirtad.................. 9:00 A.M.-8:00
Penktad..................... 9:00 A.M.-8:00
šeštad..................... 9:00 A.M.-12:30

P.M. 
P.M.
P.M.



Kaltinėnų bažnyčia 1967 metais.
(Iš Br. Kviklio “Mūsų Lietuvos” IV t.)

TELKIANT JĖGAS TAUTINEI
KULTŪRAI UGDYTI

(Atkelta iš 1 psl.) 
noma taip padaryti, tai jiems už- 
sakytini darbai. Kadangi sovietų 
okupuotoje Lietuvoje mūsų pra
eities faktai iškraipomi, pirmoje 
eilėje būtina išleisti plačią kelių 
tomų Lietuvos istoriją (jos lei
dimą jau organizuoja Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla) ir siau
resnę Lietuvos istdriją angliškai 
ar kitomis kalbomis. Romoje gy
veną lietuviai istorikai jau yra 
paruošę Lietuvos istorijos šalti
nių tomą, tereikalinga finansinė 
pagalba.

Jaunimui, pasiruošusiam stu
dijuoti lituanistiką (kalbą, lite
ratūrą, istoriją), išrūpintinos sti
pendijos. Jos duotinos baigusiem 
kolegijas ir siekiantiems daktaro 
laipsnio.

Literatūra

Mūsų rašytojai, kad ir neleng
vos sąlygos, nerodo pavargimo 
žymių. Į vyresniosios kartos ra
šytojų būrį gražiai įsijungė visa 
eilė talentingų jaunosios ar vi
duriniosios kartos kūrėjų. Mūsų 
grožinė literatūra kasmet pratur 
tėja naujais kūriniais. Knygos, 
palyginti, gana greitai išperka
mos. Rašytojams skiriama tiek 
premijų, kiek jų neturėta net ne
priklausomoje Lietuvoje. Kai ka
da susidaro net sunkumų premi
jai paskirti, nes atsiųstų kūrinių 
lygis ne visada yra pakankamai 
aukštas.

Literatūros sektoriuje atliktini 
šie darbai: L labai svarbu išlai
kyti mūsų rašytojų palikimą a- 
teičiai: rinkti jų rankraščius, ko
respondenciją, užfiksuoti jų gy
vą žodį juostelėse ar plokštelė
se, paruošti filmus iš rašytojų 
gyvenimo. Medžiaga teiktina Pa 
šaulio lietuvių archyve ir Lietu
vių foto archyve. 2. Remtini mū
sų didieji rašytojai, kad jie ga
lėtų atsidėti tik kūrybos darbui. 
3. Paruoština akademinio lygio 
lietuvių literatūros istorija, nes 
Lietuvoje išleistoje daug kas nu
tylėta ir savaip nušviesta. 4. Pa
ruoština tremties bei išeivijos lie 
tuvių literatūros apžvalga.

Dailė

Mūsų dailės gyvenimas yra gy 
vas, gana gausus ir jaunųjų dai
lininkų prieaugliu. Turime daili
ninkų, kurie yra gavę ir tarptau
tinį pripažinimą. Tenka apgailės 
tauti, kad mūsų dailininkai nesu 
telpa vienoje organizacijoje ir 
negali suruošti visų mūsų daili
ninkų apžvalginių parodų, ku
rios galėtų būti kilnojamos ir nu 
gabenamos į didesnes lietuvių ko 
lonijas.

Artimiausioje ateityje atlikti

ni šie darbai: 1. Paruoština mo
nografija apie Lietuvių tautodai
lę anglų ar kitomis kalbomis. 2. 
Paruoštinas apžvalginis mūsų 
išeivijos dailės veikalas. 3. Išleis
tinos atskirų dailininkų mono
grafijos, bent jų kūrybos repro
dukcijų aplankalai, 4. Išleistina 
angliškai M.K.Ciurlionio mono
grafija. 5. Paruoština filmų iš 
mūsų dailininkų gyvenimo bei 
jų kūrybos.

Muzika
Muzikos srityje ir paskutiniuo

ju metu daug padaryta: sukur
ta simfonijų, kantatų, net para
šyta operų ir t.t. Muzikologijos 
srityje pasiekta nuostabių rezulta 
tų. Prof. J. Žilevičiaus vardo Mu
zikologijos archyvas paskutiniai-

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Apdraustas perkraustymas 
Ilgų metų patyrimas 

WA 5-9209 Chicago, Ulinoū
• ♦ ♦-♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦« ♦•♦♦♦♦♦♦♦••

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS 

i‘Ihi>i> >n>< n vaškuojame visų 
rūšių grindis

I BUBNYS — Tel RE 7-5169

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3. 
už dirbtuvės darbą $10 00 ir dalys

Pasiteiraukite apie naujasJ. MIGLINAS
2549 W. 69 St.. n auk.. PR 6-1063

tO% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už aiMlrauda nuo ugnies lr automo
bilio imis

FRANK Z A P O LI S
3208% VVest 95th Street 

Cliieago, Illinois 
Tel. GA 4-8654 ir GR 6-4339

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS PRANOKUS

Stabdžiai. Sankabos. Transmisijos 
Tune-up ir Motorų Remontas 

5759 So. Western Avė.
Kampas 58th Street 

Telefoną* — PRospect 3-9533

STATOME NAiJIS NAMl's 
tr

Erlickam, jvainue patai* ymu
Petrauskas Builders Ine 

Tel. 585-5285 

siais metais pasipildė nepapras
tai vertinga medžiaga. Archyvo 
tvarkymui reikalinga finansinė 
parama. Mūsų muzikai bei kom
pozitoriai turėtų susiorganizuoti 
į Lietuvių muzikų bei kompozi
torių draugiją, kuri rūpintųsi gai 
dų leidimu, chorvedžių ruošimu 
ir metraščio leidimu, kur būtų 
skelbiama medžiaga iš lietuvių 
muzikos istorijos. Išleistinas K.V. 
Banaičio operos “Jūratė ir Kas
tytis” klavyras.

Teatras

Turime gerų teatrinių viene
tų, bet jų veikla dažnaiusiai ri
bojasi sava kolonija. Suorgani- 
zuotinas repertuarinis teatras, 
kuris aptarnautų ir kitas lietuvių 
kolonijas ne tiktai JAV, bet ir ki
tuose kraštuose. Labai praverstų 
vaikų teatras. Išleistina plati Lie 
tuvos teatro istorija.

Spauda
Spauda — išskirtinės reikšmės 

veiksnys. Be spaudos nebūtų įma 
nomas kultūrinis ar politinis dar 
bas. Svarbus spaudos vaidmuo ir 
įpareigoja jį laikytis objektyvu
mo, vengti lėkštumo, piktos as
meninės polemikos. Spauda yra 
mūsų kultūrinio lygio atvaizdas. 
Laikraščių turime daug, gal net 
per daug. Pageidautina, kad 
bent kurie susijungtų. Verčiau 
mažiau, bet gerų laikraščių. Bū
tų labai gera, jei Lietuvių žur
nalistų sąjunga bent retkarčiais 
sukviestų mūsų spaudos žmones, 
ypač redaktorius, įvairioms spau
dos problemoms apsvarstyti. Pa
ruoština ir išleistina plati mo
nografija apie tremties bei išeivi
jos spaudą.

Istorinės ir archyvinės medžiagos 
telkimas

Tai neatidėliotino skubotumo 
darbas, kurio turėtų imtis Pasau
lio lietuvių archyvas. Būtina su
rinkti ir sutelkti vienon ar sau
gumo sumetimais net keliose vie
tose svarbesnius lietuvių kultūri
nio, bendruomeninio ir politi
nio gyvenimo dokumentus, perio 
dikos komplektus, kiek galint vi
sus tremtyje ir išeivijoje pasiro
džiusius leidinius, rankraščius, 
muziejinę medžiagą ir t.t. Delsti 
nebegalima, nes mirus mūsų 
mokslo, literatūros, dailės, muzi
kos žmonėms, politikos bei visuo 
menės veikėjams, labai dažnai 
jų kruopščiai rinkta ir saugota 
medžiaga, archyvai ir bibliotekos 
išsidalinama, kartais net visiškai 
žūsta. Dingsta senųjų išeivių or

The people WH0 CARE have 
so much to offer your savings
N0W OUARTERLY DMDENDS ON PASSBOOK AND CERTIFICATE ACCOUNTS

PASSBOOK 
ACCOUNTS 
add or withdraw any 
amount any time

SIX MONTH 
CERTIFICATE 
ACCOUNTS 
in amounts of $10,000
or larger in multiples of $1,000

CURRENT RATES—PAYABLE AND COMPOUNDED OUARTERLY. If dividend. are compounded 
for one year, effective ra tęs are 4.83% on Passbook Accounts and 5.35% on Certificate Accounts.

• Insured safety to $15,000 by Federal Savings and Loan Insurance Corporation
• Federally chartered and supervised • Nearly 60 years of service
• Reserves more than twice legal reąuirements • Convenient location 

Shouldn't you take advantage of it?

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

Archer at Sacramento • Chicago

HOURS:
Mon., Thurs. 9 a.m.-8 p.m. • Tues., Fri. 9 a.m.-4 p.m.
Sat. 9 a.m.-12 noon • Wed.—no busineas transacted

60632 • VI 7-1140
ASSETS OVER $130,000,000.00
RESERVES OVER $11,000,000.00 
(more than twice legal reąuirements)

One of Chicagoland's largest savings and home financing institutions

ganizacijų protokolų knygos, vė
liavos ir kitokia medžiaga. Štai 
keletas pavyzdžių. 1943 m. mi
rus kun. A. Milukui, Philadel- 
phijoje dingo labai vertingas 
“Žvaigždės” žurnalo archyvas ir 
rinktinė bilioteka. 1952 m. dr. J. 
Šaulio biblioteką, jo asmeninį ir 
net kai kurių Lietuvos pasiunti
nybių archyvus nupirko Pensil
vanijos universiteto biblioteka 
Philadelphijoje. 1953 m. rašyto
jo ir diplomato Jurgio Savickio 
biblioteka bei archyvas Prancū
zijoje išvežtas į šiukšlynus. Ne 
maža istoriko ir diplomato Petro 
Klimo biblioteka Paryžiuje išpar
davinėta. Labai vertingas buvu
sio Lietuvos valstybės preziden
to A. Smetonos archyvas yra at
sidūręs privačiose rankose. Viso
kia lituanistinė medžiaga kon- 
centruotina Pasaulio lietuvių ar
chyve, o dubletai perduotini ki
toms lietuvių įstaigoms, kuriose 
jau yra sutelkta nemaža lituanis
tinės medžiagos. Pasaulio Lietu
vių archyvas turėtų susirūpin
ti ir mokrofilmavimu senų lietu
viškų laikraščių, žurnalų ir ki
tokių leidinių, kurie dėl blogo 
popieriaus naudojami lūžta ir 
byra. Pati Kultūros taryba yra 
numikrofilmavusi sovietų ir na

cių okupacijų metu ėjusią pogrin 
dinę spaudą.

Tai tiek konkrečių darbų, ku
riuos turėtume atlikti ar bent 
pradėti iki sekančio PLB seimo. 
Nauja Kultūros taryba ir PLB 
valdyba galės dar kartą šiuos siū 
lymus persvarstyti ir nustatyti at Į 
liktinių darbų eilę. Jei bent pusei 
šio plano bus įgyvendinta, lai
kysime dideliu laimėjimu.

Remkime išliekamos vertės 
darbus, kurie praturtintų bend
rąjį lietuvių tautos kultūrinį lo
byną. Nesitenkinkime darbų kie
kybe, bet jų aukšta kokybe.

Stumkime šalin asmenines am 
bicijas, telkimės darban visu 
nuoširdumu, tautine ištikimybe 
ir atsakomybe!

1968.VIII.30

BANGA
TV, Radio, Stereo, Air-Conditioners 

Pardavimas ir taisymas
2649 W. 631J St., Tel. — 434-0421 

P. Rudėnas K. Šimulis

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tądienlo 10 iki II vai. ryto. SeAta j 
dieniais Ir sekmadieniais nuo 8:30 Ik 
9:30 vai. ryto Vakarais plrmadi* 1 
mala 7 vai. vakaro

7159 South Maplewood Aveniu 
Chicaco. Illinois 606299

VISOS PROGRAMOS IS W0PA
1490 kil. AM ir 1027 mg FM

Telef. HEmlock 4-2413

FOTOGRAFAS

ŽAVIOMS NUOTAKOMS

MarthaGowns by

PORTRAITS • 
3213 S. Morgan St.

CANDIDS
YArds 7-5858

i

SIUNTINIAI į LIETUVĄ 
ir kitus kraštus.

e. NEDZINSKAS, 4065 Archer Ai 
Chicago. UI. 60632. Tel. Y A 7 -5080

Niagaros pusiasaly, Kanadoje, 
gyvenantis pasiturintis našlys, 54 
m. amž.. turintis pastovų darbą, 
vedybų tikslu nori susirašinėti su 
našle apie 50 m. amžiaus. Rašykit 
adr.:
Draugas, Adv. 3347, 4545 VVest
63rd St., Chicago, 111. 60629

PARDUODAMI
16 MODELINIŲ NAMŲ BALDAI 
30% iki 50% nuolaida. Galima pirkti 
dalimis Ir išmokftinai.
SOUTHVVEST FURNITURE CO.
6200 S. VVestern. Tel. GR 6-4421

H RATESH I G

4.75*
per annum

on regular savings
Savings Insured to $15.000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

FRANK’S TV and RADIO INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252

Į DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. RADIO. 
STEREO APARATŲ PADAVIMAS IR TAISMAS TAIPGI ORO 
VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

|
Į
I

--------------- —-----------------------------------------

į Kas tik turi gėrę skonį,
i

viskę perka pas Lieponj !

♦

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI 
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Western. PR 8-5875
Vedėjas - J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai Kitom
ienom nuo 9 va) iki 6 vai vakaro 

sekmail* niau atdarė nuo 12 iki 5 vai popiet

7------------------ -------------
Kam reikia sudaužytą auto ištiesinti ar nuda

žyti — kreipkitės į H A L L. lis greit ir gerai pa
daro. Įsitikinkite.

Kam reikia pataisyti automatinę transmisiją, 
kalbėkite su ALGIMANTU STANEVIČIUM.

Mūsų garažas praturtėjo prityrusiais mechanikais, todėl ir 
drjs.ame pasiskelbti. Reikalui esant duodame kitą mašiną.

PAŽANGA, 2637 W. 47th St., Tel. LA 3-9663

SKIP'S Self Service
LIOUOR STORE

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

i
7

SEPTEMBER - RUGSĖJO 5, 6 ir 7 D. D.

NAPOLEON BRAND
IMPORTE!) FRENCH BRANDY Fifth $3.39

CAMUS GRANDE Fine CHAMPAGNE 
COGNAC Fifth $5.98

JACQUES CARTIER IMPORTED 
FRENCH BRANDY Fifth $3.98

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S. P. Fifth $4.98

CINZANO IMPORTED 
VERMOUTH Quart $-| .89

CUSENIER Imported Finland
80 Proof VODKA Fifth $3.98

GRAND TULLY LIQUEUR Fifth $4.98

GLEN - MA VIS Imported Blended Scoteh
WHISKY Fifth $2.98

NAZARETU KOŠE or RED WINE 
of the HOLY LAND Fifth .29

MILLER HIGH LIFE BEER
Case of 24—12 oz. cans — 6 pakš only $3-89



žalojamas šatruos kalnas
Šatrija — antroji savo didu

mu Žemaičių žemės kalva, 227
Maironis žilajai mūsų Šatrijai 
skambias eiles paskyrė. O šian-

m aukščio, s ovi 3 km į pietry- dien mes drebame nuo išgąsčio, 
čius nuo Luokės ir yra vienas, šunkelis i senovinį kalną atsi- 
gražiausių žemaičių žemės pa- rangė. Kriokdami į Šatrijos šiai 
puošalų. Kiek j pietus nuo Šat-į tus kopia geležiniai žirgai. Noi-1 
rijos kalno vingiuoja Šatrijos koja jos grožį traktorininkai,
upelis. Tik Medvėgalis 
aukštumu (233,5 m) kiek pra
neša Šatriją.

Šątrijos istorija sena; dar se
nesni apie ją sukurti padavimai, 
o archeologinė senovė siekia pir 
muosius amžius po Kristaus. Ma 
riorha, kad 1I-XII amžiuje Šatri
ja buvo piliakalnis. Vadinasi, 
lietuviai Šatrijos papėdėje gyve
no jau prieš septynioliką šimtų 
metų. Rasta IX - XII amžių de- 
gintinių kapų, laidojimo urnų, 
ašaruvių, dubeniuotų akmenų, 
žalvarinių žiedų, akmens kirvu
kų, gintaro ir stiklo papuošalų, 
segių ir kitų dirbinių.

Istoriniai šaltiniai ir padavi
mai sako, kad Šatrija buvo se
nosios lietuvių tikybos kulto vie 
ta. Čia degusi šventoji ugnis, 
ąžuolų šakomis kurstoma. Vy
tautas su Jogaila, kaip rašo vys 
kūpąs M. Valančius, pradėję 
Žemaičius krikštyti, įsakę šven 
tąją ugnį užgesinti. Išnaikinti ir 
kiti kulto įrengimai. Tačiau Šat
rijos apylinkių žmonės, nors ir 
klausęsi pamokslų, krikštytis ii 
gai nenorėję, amžinoji ugnelė 
Šatrijoje vis vėl pradėdavusi ru
senti. Sakoma, kad net pats Vy 
tautas buvęs du kartu atvykęs 
jos gesinti. Žemaičių reakcija 
buvusi taip stipri, jog Žemaičių 
vyskupas turėjęs kurį laiką ne 
Varniuose, bet Luokėje gyventi, 
kad galėtų kalną geriau "prižiū
rėti”.

Gal būt, tais laikais ir buvo 
sukurta daug padavimų apie 
Šatrijos kalne gyvenančias pik
tas dvasias, raganas. Pagal pa
davimus, Šatrijoje buvusi raga 
nų, velnių ir kitų piktųjų dva
sių būstinė. Šv. Jono naktį iš 
visos Žemaičių žemės raganos 
ant šluotų sujodavusios į Šatri
jos kalną (tarsi dabar atstovai 
į konvencijas bei seimus) ir ap
tardavusios savo reikalus, ieško 
davusios naujų raganavimo bū
dų. Tas pats M. Valančius duoda 
ilgą 1696 m. raganų bylos apra
šymą, iš kurio matyti, kaip pla
čiai Žemaičiuose raganavimu ti
kėta.

Šatrija garsi ir savo grožiu, 
žemės pylimais. Reikia manyti, 
kad ši kalva buvo ir piliakalnis 
ar šiaip sustiprinta vieta.

Žemaičiai nuo amžių Šatriją 
gerbė. Kalno vardu buvo ir da
bar tebėra pasivadinusios kai 
kurios organizacijos. Viskas ki-

savo I šoferiai, išmušdami duobes, pa- 
! likdami vėžes. Skriaudžia mus 
žmonės iš Telšių rajono Luokės
tarybinio ūkio. O kadaise jų se
noliai su pagarba Šatrijai nukel 
davo kepurę. — Raganų skundą 
ant beržo tošies surašė A. Gi
rinis.”

Argi okupantams rusams rū
pi Lieuvos žemės grožis, mūsų 
krašto istoriniai ir kitoki pa
minklai? ši tauta visur ir visa
da linkusi griauti visa, kas neru- 
siška.

b. k.

Stachanoviečių traktorininkų ardo
mas Šatrijos kalnas. Okupantų 
tvarkos nepakęsdamos ir nepakel- 
damos, net ir raganos palieka šią 
įprastą savo buveinę.

(Piešinys iš '‘Valstiečių laikr ”)

NAUJI 
LEIDINlAl
• Halina Didžiulytė Mošins- 

kienė, OŠIANČIOS PUŠYS. Iš
leido Lietuviškos knygos klubas, 
1968 m. Aplanką piešė P. Jur
kus. Knyga 178 psl., kaina $2.50, 
gaunama “Drauge”.

Knygos autorė, kaip aplanko 
paraštėje sakoma, iki šiol savo 
raštais rodėsi tik periodikoje, o 
dabar pirmą kartą prisistato skai 
tytojui su trumpų vaizdelių rin
kiniu. Gyvendama Brazilijoj, au
torė palyginimui vaizduoja to 
krašto gyvenimą, bet lygiagre
čiai persikelia ir į seniai paliktą
ją tėvynę. Tai sunkiai aptaria
mas žanras, į kurį susipina tikro
vė ir fantazija, kūryba ir prisimi
nimai. Knygoje telpa 17 neilgų 
vaizdelių-apybraižų.

i ’

— Draugams daryk gera, kad 
netrūktų jų, o priešams — kad ne
būtų jų.

— Pasauly geriausias jo refor
matorius yra tas, kuris reformas 
pradeda nuo savęs.

G. B. Shaw
taip virto, kai okupantai rusai 
Lietuvoje įsteigė kolchozus. Ke
liais atvejais kalnas buvo pra
dėtas žaloti, jo šonai arti. Dar 
komas kalno grožis. Ir šią vasa
rą Šatrija patyrė daug nuoskau 
dų, kai Luokės sovchozo darbuo 
tojai pradėjo traktoriais Šatriją 
versti. Kad tai yra tiesa, mato
me ir iš neseniai (VIII.24) "Vals 
tiečių laikraštyje” “Šatrijos ra
ganų skundo”, juokais pro aša
ras rašyto:

“šimtmečius mes pragyveno
me senolio kalno viršūnėse. Pa
mename barzdočius žemaičius, 
šarvais apsikausčiusius karius- 
žygūnus. Girdėjome Tado Blin
dos “girios raizbainikėlius, su
kilėlių dainas. Žemaičių bobu
tės pasakorės gražiausių legen
dų, pasakų apie mus sukūrė.

TV REPAIRS
Many t i mes we can tell what’s wrong 
with a TV by the symptoms. Call us 
giving type of sėt and age and we 
will give you an idea of what’B wro-ng 

I ind an approx. price. Guaranteed.
ARJAY ELECTRONICS

H<L. — 5841-0011 (18 years exper.)

I-----------------------------------------------------
j

W A G N E R & SONS
Typewrltern — Adding Machines — 

Chr>ckwrltftra
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virš 50 m. patikimas patarnavimas

NAUJOJE TIKTOJE
561(1 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111
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SIUVIMO Mašinos

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

* ELNA
* BERNINA
* NECCHI
* VIKING
* PFAFF
* SINGER

šveicariškos, vokiškos, itališkos,
japoniškos ir kitų firmų.

¥

Manufacturers

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

Tel. Vlrginia! 7-7258 59

Lietuviškasis Olimpas — Šatrijos kalnas Žemaičiuose
Nuotr. J. Jodikaičic

• Paskirta 1,000 dol. stipen-• Kultūrininkai PLB seime
pagerbti simboliškai. Rugsėjo 1 ilija lituanistikai ugdyti. Dr. D. 
d., New Yorke, Statler viešbu- i Kesiūnaitės, ~
ty PLB seimo iškilmingajame sios, testamentu paskirta 1,000 
posėdyje įvyko mūsų kultūrinin- ' dol. stipendija lietuvių jaunimui 
kų pagerbimas. Pranešta, kad ! lituanistikai ugdyti. Apie tai 
jie PLB valdybos nutarimu pa
gerbiami simboliškai. Dėl to bu
vo parinktas visas būrys nusi
pelniusių kultūrininkų, jau su
laukusių 7'6 m. amžiaus. Pagerb
tųjų sąrašas buvo paruoštas 
PLB valdybos. Posėdyje daly
vavę veteranai buvo pakviesti 
prie prezidiumo stalo ir PLB 
valdybos pirm. J. Bachunas įtei
kė jiems po auksinį Vyčio ženk
lą.

Tarp simboliškai pagerbtųjų 
išgirstos šios pavardės — Moks
lo srity pagerbti šie veteranai: 
Mart. Anysas, V. Chase - Čeka- 
kanauskas, St. Dirmantas, I. 
Končius, prel. J. Končius, K. Re
gelis, J. Rauktys, A. Rukuiža, 
VI. Stanka, kun. J. Venckus; 
Rašytojai — M. Aukštaitė, A. 
Giedrius; K. Karpius, N. Raste
nis, J. Švaistas ir M. Vaitkus; 
Laikraštininkai — P. Grigaitis, 
J. Kardelis, St. Michelsonas, J. 
iSonda, L. Šimutis, M. Zujus; 
Dailininkai — A. Galdikas, M. 
Šileikis, Ad. Varnas; Muzikai 
— A. Aleksis, A. Kutkus, J. Ži
levičius; Teatralai — Z. Arlaus
kaitė - Mikšienė, St. Pilka; Kul
tūros mecenatai — J. J. Bachu- 
nas, prel. Juras, prel. Kelmelis, 
prel. K. Vasys; Visuomenės 
veikloje pasižymėję — prel. Ig. 
Albavičius, D. Jasaitis. St. Raš
tikis, A. Rėklaitis, V. Sidzikaus
kas, R. Skipitis, J. Šlepetys, A. 
Trečiokas.

St

I

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. 60682, Tel. 927-4702 

Ved. Arvydas M. Dikinis
lllllllllillllillllllillllllllllllllllllllllllllllli
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gumas; vienam už tokio didelio 
veikalo paruošimą, o kitam už 
jo išleidimą. Keturi didelio for
mato tomai — iš viso 3036 psl., 
buvo išleisti lygiai per ketverius 
metus be mažiausio uždelsimo. 
Tai rodo didelį Br. Kviklio pajė
gumą, nes jis šį milžinišką dar
bą atliko tik vakarais, naktimis 
ir savaitgaliais. Per jo rankas 
praėjo kalnai knygų, žurnalų, 
laikraščių, rankraščių ir krūvos 
fotografijų. Jam talkino daug 
bendradarbių, juos visus randa
me1 išvardintus išnašose. Būda- 

panery tarp Kauno mas kuklus ir nenorėdamas ty-

(Atkelta iš 3 psl.)

i be kurių knygos vertė nesuma- 
I žė ų, o este iniu atžvilgiu ji tik- 
| rai padidėtų. Pasitaiko ir pasi- 
i kartojimų. Antai Aido choro ta 
pati nuotrauka yra 275 psl. ir, 
651 psl. Tokia daugybe iliustraci; 
jų operuojant, sunku išvengti ir 
kitokių riktu, pvz.: 563 psl. ma
tome ne Raudonės, bet Gelgau- 
dų-Vytėnų pilies rūmus. Tiems 
patiems Vytėnams pagražinti 
skiriama (566 psl.) ir Račiūnų 
gyvenamasis namas, esantis vi
sai kitur — ] 
ir Lapių. Čia autorių suklaidino iomjs pasinaudoti kitų asmenų 
buv. Račiūnų dvaro, dabar sodi- tajka, jis neprisiskiria sau nei 

autoriaus vardo, nes knygų titu 
liniame lape įrašyta: “Paruošė 
Bronius Kviklys”, atseit, save 
vadina tik paruošėju. O vis dėl
to atsakomybė ir garbė tenka 
jam vienam.

Clevelande mirų-

pranešta New Yorke įvykusia
me PLB III seime.

• Skaidrių paroda PLB III 
seime New Yorke. Rugsėjo 1 d., 
New Yorke, pasibaigus Ui PLB 
seimo iškilmingajam posėdžiui, 
ten pat įvyko lietuvių dailininkų 
darbų paroda skaidrėmis. Dail. 
V. K. Jonynas parodė apie 300 
lietuvių dailininkų darbų skaid
rėse (slides). Jonynas paaiški
no, kad dėl lėšų stokos buvo at
sisakyta seimo proga surengti 
įprastinę dail. darbų parodą, o 
teko pasitenkinti skaidrėmis. 
Jose buvo pavaizduota bent ke-

' liasdešimt liet, dailininkų, nuo 
j seniausių iki jauniausių, kūry
ba. Gaila, kad skaidrių rodymas 
vyko kiek skubotai, tačiau publi 
ka buvo patenkinta — bent ap
graibomis ji buvo supažindinta 
su būrio liet, dailininkų kūryba, 
jų meno kryptimis ir pan.

Parodą stebėjo, be seimo dele
gatų, ir keli šimtai lietuvių iš 
New Yorko bei tolimesnių vietų.

• Hunters Hill konkursinėje 
dailės parodoj^ Sydnėjuj, Aust- 
tralijoje, aliejinių darbų sekci
joje pirmąją ‘premiją laimėjo 
lietuvis dailininkas Henrikas 
Šalkauskas, gi akvarelinių dar
bų sekcijoje —s lietuvė Eva Kub
bos. Šioje metinėje parodoje su 
australais dailininkais taipgi 
varžėsi ir kitų. lietuviai dalnin- 
kai Leonas Urbonas, Vida Ka- 
bailienė, Ieva Pocienė ir kera
mikė Jolanta Janavičienė.

ninkystės bandymų stoties ir a- 
noš — tarp Veliuonos ir Jurbar 
ko išlikusios Gelgaudų, vėliau 
pramintų Vytėnais, pilies bend
ras vardas. Klaidingas parašas 
ir po fotografija 181 psl.: ten 
ne “kapinių koplyčia”, bet 
Skaudvilės bažnyčia, fotografuo 
ta iš užpakalinės pusės, šiuo at 
veju autoriui padėjo suklysti fo
tografas (rašąs šias eilutes), ku 
ris, pats užmiršęs kuri bažny
čia, —Skaudvilės ar Kaltinėnų 
—, autoriui pasiūlė išaiškinti. 
Betgi šie ar kiti netikslumai yra 
tik smulkios dulkelės, jei juos 
palyginsime su visu atliktu dar
bu.

Baigiant šio paskutinio tomo 
apžvalgą, tenka pasakyti, kad di 
deli darbai nereikalingi žodinio 
įvertinimo ar pagyrimo, nes jie 
patys už save kalba. Autoriui ir 
leidėjui Juozui Kapočiui priklau
so visų mūsų pagarba ir dėkin-

\
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DULKIŲ 
SIURBLIŲ 
TAISYMAS.
Valome, 
ištepame, 
suderiname, 
Pakeičiame 
(boses) — 
žarnas.
Parduodame ir taisome visų gamy
bų dulkių siurblius ir tur.me dalis, 
maišelius ir visuB 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, UI. 60632, Tel. 927-4702 

Ved. Arvydas M. Dikinis

M O V I N <3
pcrkratisto baidus iš arti ir toli.

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

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Daug .sutaupysite pirkdami 
įvairių filmų foto aparatus 
jų reikmenis Pasinaudokite

čia 
bei

M| . , Pa
togiu planu atidedant pasirink- | x 
tus reikmenis ypatingai progai.
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų J 
aptarnavimas Atdara pirmad ir , 
ketvirtad vakarais iki 9 vai. ’

3314 West 63rd Street 1
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

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

LIETUVIŲ STAIGA

FURNITURE CO t 
«

i
Į

ROOSEVELT
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.

CRANE SAVINGS
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.

ei

Norėdami geriau aptarnauti mūšy gausius klientus, perėmėme 
dar vieną restoraną Oak Lawn mieste. Galite būti užtikrinti, kad 
turėsite skanius valgius, skubą patarnavimą, kaip ir mūšy pir
mame restorane. Kviečiame ir lauksime jūsy atsilankant.

Kilty's Restaurant
4545 West 95th Street, Oak Lawn, Illinois

(2 blok i į rytus nuo Cicero Avenue)

Telet. — GArden 4-5800

Jauki atmosfera — skanūs valgiai — skubus patarnavimas
VESTUVĖMS IR BANKETAMS YRA PRIVATŪS KAMBARIAI

NUO 10 IKI 800 ASMENŲ.

itdara kasdien nuo 8 30 vaL ryto Sekmad. ir šventad nuo 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.
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IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 
mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

...______ _ PIRMAD ir KETVIRTAD............ 9 v. r. iki 9 v. v.
VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD.................. 9 v. r. iki 6 v. v.

ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. ■— Trečlad. uždaryta

• 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. 1J237

i
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Mes mokame 51 ant visų taupymo 

certifikatp

MINIMUM SUMA $5,000 00

4040 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632 

Telephone CL 4-4470
KRANK ZOGAS 

President

per annum

MIDLAND 
SAVINGS

MPLANDsmįnR

mg*.



Klaipt'dos senamiestis nepriklausomoj Lietuvos metais.
(Iš Br. Kviklio “Mūsų Lietuvos” IV t.)

' ŠĖTONAS MASKVOJE

kiama 1920 m. kultūrinis gyve
nimas, susikaupęs Meno teatre, 
parašyta 1936-39 pi., bet pasiro-1 
džiusi tik po autoriaus rpirties 
žurnalo “Novij Mir” skiltyse. Be’ 
čia minėtų, Bulgakovas parašė 
dar “Zoikina Kvartira”, “Bo- j 
grovyj Ostrov”, “Moljer”, “Don' 
Quixote”, Nemažai jo raštų, ne-i 
leistų spausdinti Sov. Sąjungoje, [ 
dabar vertimuose pasirodė Vaka
ruose.

Visą gyvenimą nekenčiamas ir 
persekiojamas Proletarų rašytojų 
sąjungos, Bulgakovas galėja išsi-

I laikyti (keista!) tik Stalino glo
bos dėka. Bet ir toji globa ra
šytoją neapsaugojo nuo cenzū

ros persekiojimo, kas matyti iš 
Vieno Ęufgąkovo laiško, rašyto 
Stalinui 1930 m. l^ovo 28 d. Ten 
rašoma: “Galiu sų dokumentais 
rankose įrodyti, kaip visa Sov. Są 
jungos spauda.,' visos teatrinio re
pertuaro kontrolės t įstaigos ma
no literatūrinio da.rbo metais 
stengėsi vienbalsiąj ir su ypatin
gu žiaurumu įrodyti, kad M.t Bul 
gakovo veikalai neturi pilietybės 
teisių Sov. Sąjungoje. Ir aš pa
reiškiu, kad sovietinė spauda tu
ri racijos. .Vokiečių spauda tvir
tiną, kad “Bogrovyj Ostrov” (a- 
legorija sovietų cenzūai.V.Mar.). 
yrą pirmasis skambutis spaudos

jiųigiasi ir kitos charakteristikos, 
kurios išplaukia iš mano satyri
nių romanų: tamsios ir mistinės 
spalvos (aš e u mistinis rašyto
jas), dėka kurių išryškėja siau- 

; bingas absurdiškumas mūsų kas
dieninio gyvenimo, nuodai, ku
riais yra įmirkęs mano liežuvis, 

j gilus skepticizmas dėl revoliuci
nio proceso, kuris vyksta mano 
krašte, proceso, kuriam priešais 

j pastatau Didžiąją Revoliuciją y- 
į pačiai pavaizduodamas kai ku- 
; rias baisias mano tautos savy
bes, tas pačias, kurios prieš re
voliuciją taip baisiai kankino ma 
no mokytoją Saltykov-Ščedriną”.

Bulgakovas primena Stalinui 
straipsnį, pasirodžiusį “Literatur 
naja Gazeta”, kur V. Blum daro 
išvadą, jog kiekvienas Sov. Są-

DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. rugsėjo mėli. 7 d. 7

ligentiją, kaip apie geriausią vi- 11 
suomenės elementą. Dėl to jis dar » 
priduria:

“Sovietų Sąjungoje toks pa- j 
Vaizdavimas garantuoja autoriui j 
nors jis ir atsiribotų nuo savo 
personažų ir norėtų liktis beša
liškas, atestaciją haltgva,rdiečio, 
arba priešo, kuris, kartą taip pa
žymėtas, Sovietų Sąjungoje jau 
yra žuvęs žmogus”. V. Mar.

(Bus daugiau)

E I l. L J i M N KEIKIA 
ĮtAzit iiziiimi Kiiidyi.it, 
eipkitės . Draugų kun.'. >|«m> 
na tuvius dalykėliu- gražiai gre, 
i ii pnemaiua saina

Taąkymua su pinigais siųskit.

1) K 4 D U A S
i vV'i-ki 63><i Street

KRAGO II ..INDIS (M)«Z>

..... Iltim....... .
PLATINKITE "DRAUGA“

ESAME DAR GYVA ATŽALA
(Atkelta iš 2 imi.)

mą, pakankamą solistei pasireik- 
•šti, Danutė Stankaitytė scenoje 
atrodė ypatingai gražiai. Stasys 
Baras pasirodė su V. Jakubėno 
naujovišku kūriniu Mano dei
mantai, kuris klausytojų ausį pa
traukė pro orkestrą prasiveržian- 
čiom ypač gražiom melodijos li
nijom. Antras dalykas, jo padai
nuotas, buvo Barkarolė iš ope
ros “Jūratė ir Kastytis”. Tai mer 
loęlingas žavus kūrinys, kurį pub 
lika gal labiausiai suprato kaip 
jai artimesnį tiek savo kompo- 
zicjja, tiek nuotaikom. Stasys Ba 
ras dainavo puikiai, su jam cha
rakteringu įsijautimu*į kūrinio 
nuotaiką ir muzikinės idėjos su
pratimu. Tai buvo puikus vakaro 
užbaigimas, palikęs gilaus ir ne
išdildomo įspūdžio.

Aplamai, visa ši simfoninė da
lis buvo atlikta labai gerai. Klau 
sytojai plojo, viršutiniame balko 
ne buvo girdėti ir entuziastingų 

* “bravo”, kompozitoriai buvo iš
kviesti į sceną. Salėje buvo ma
tyti ir kai kurie kūrinių žodžių 
autoriai. Suprantama, tokios di
džiulės salės sienų “sudrebinti” 
negalėjom, nes jai pripildyti ir 
triukšmingom ovacijom sukelti 
l)ūtų reikėję žymiai daugiau žmo 
nių.

Po pertraukos koncerto dalis 
buvo skirta lietuvių liaudies mu
zikai — dainai ir kanklėms.

Čiurlionio asnsamblio choras, 
A. Mikulskio vadovaujamas, ir 
kąnklininkai—O. Mikulskienės, 

.klausytojams jau yra gerai pažįs- 
tąmi, yra atlikę ne vieną gerą 
ir įdomų liaudies dainų koncer
tą. Tokioj -didelėj scenoj cho
ras ątrodė mažas, bet savim pa
sitikįs. Balsai skambėjo švariai ir 
darniai, vyrų choras gerai discip
linuotas, kai kurių dainų buvo 
ypač gera interpretacija, pvz. Au 
go kieme klevelis ar Piemenai
tės raliavimas. Į šią dainą gra
žiai įsijungė ir solistė Roma Mas- 
iienė. Taigi choras, kaip mėgė
jų, o ne profesionalų, savo už- 

. davinį atliko neblogai. Klausy
tojai ansamblį sutiko labai šil
tai, vertindami jį greičiau lietu
viškuoju, bet ne muzikiniu at
žvilgiu. Mes esam jautrūs vis
kam, kas sava, mėgstam liaudies 
meną, ypač dainas, tokias pap
rastas ir nesudėtingas, kiekvie
nam suprantamas. Jos yra mums 
“prie širdies”, daugelis dainų ga
lėtų būti čia pat padainuotos 
pačių klausytojų. “Jaučiuos kaip^ 
Lietuvoj”, “Kai uždainuoja, ro
dos, ir pats noriu kartu patrauk
ti”, o “Namo, broleliai, namo” 
net ašarą ne vienam išspaudė — 
kalbėjo po koncerto klausytojai, 
ilgai stoviniuodami elogantiškuo 
se Lįncolno centro koridoriuose, 
susitikdami ir dalindamįęsi įspū
džiais su čia sutiktais seniai maty

tais draugais.
Kai kurios pastabos ir išvados
Bet koncerto rengėjai būtų ge

riau padarę, nejungę dviejų vi
sai skirtingų ir savo stiliumi ir 
savo pasiruošimu kolektyvų: pro 
fesionalų simfoninį orkestrą ir so 
listus iš vienos pusės, ir liaudies 
dainų ansanfiblį iš kitos. Ar ne
buvo galima turėti vien tik sim
foninės, lietuviškos muzikos va
karo? Savų kūrinių turime pa
kankamai. Sunku spręsti, gal • 
tam buvo kokių nors techninių 
kliūčių, gal sunkino susitarimas 
su orkestru ar laiko trumpumas, 
bet įspūdis būtų buvęs kitoks. I

Programa tokia, kokią turėjo
me sekmadienį, buvo aiškiai per. 
ilga ir neišbalansuota. Simfoni-1 
nė dalis buvo trumpesnė, bet as-1 
samblis dainavo beveik dvi va
landas, kai kurias dainas karto
damas ir tuo užtęsdamas ir šiaip 
jau ilgą programą. Iš viso kon
certas tęsėsi tris valandas, parei
kalaudamas iš klausytojų nenja- 
ža dėmesio, o į vakaro pabaigą 
ir kantrybės. Salės, kurioje telpa 
arti trijų tūkstančių žmonių, vis 
dėlto nepripildėm, ir ypač par
teryje buvo matyt daug tuščių 
vietų,

“New York Times” tačiau 
atkreipė dėmesį į šį įvykį ir pa
lankai atsiliepė apie koncertą, 
pažymėdamas, kad sekmadienio 
vakarą Linkolno centro Filhar
monijos salėje buvo įdomus ir 
pavykęs lietuvių kompozitorių ir 
lietuvių liaudies dainų koncer
tas. Nužymėjęs lietuvių muzikos 
charakteringus bruožus, dienraš-; 
čio kritikas to lietuviškumo kaip 
tik ir rado mūsų liaudies daino
se, t.y. toj koncerto daly, kurią 
atliko Čiurlionio ansamblis. Sun
ku ginčytis dėl kūrybos tautinio 
charakterio. Mes savo tarpe ne 
kartą karštai diskutuojame dėl 
žodinės kūrybos lietuviškumo: 
kas padaro romaną, novelę ar ei-

-laisvei Sov. Sąjungoje. Prisipažįs- > jungos rašytojas satyrikas kėsina 
tu prie šios pastabos. Manau, si į sovietinį režimą. Bulgakovas 

nurodo Stalinui cenzūros išbrau 
kytas savo romanų ir dramų vie
tas, kur kalbama apie rusų inte-

kad kovoti su cenzūra, nežiūrint 
kokios rūšies ir kieno ji būtų pa
laikoma jr vykdoma, yra mano, 
kaip rašytojo, pareiga, nemažiau 
kaip reikalavimas laisvės spau
dai. Aš esu apsisprendęs reika-

lėraštį lietuvišką dvasia, temati
ka, forma, kalba? Dar sunkiau 
spręsti apie muzikinį kūrinį ir nu 
sakyti jo tautinį pobūdį. Tačiau 
šių dienų lietuviui muzikos mė-f-lautojas šios laisvėą ir pareiškiu, 
gėjui ir kompozitoriui sunku su-1 kad rašytojas, kuris manytų, kad 
tikti, kad tik tai yra lietuviška,1 lai vė jam nereikalinga, būtų pa 
kas skamba liaudies dainų me- našus į žuvį, kuriai nereikia van 
lodijomis.

Lincolno meno centro koncer
tų salė — Philharmonic Hali — 
didžiulė, elegantiška, kaip ir vi
sas pastatas, kuriame yra ir gar
sioji Metropolitan opera. Kad 
mes su savo muzika galėjom įei
ti į vieną iš geriausių pasauly 
koncertinių salių, jau yra didelis 
ir svarbus įvykis. Rengimo komi
sija atliko milžinišką darbą ir 
jai priklauso mūsų padėka. Sia
me krašte mes esame tik tautos 
atžalą. Ir jei mes ryžtamės įvyk
dyti tokius nelengvus kultūrinio 
darbo uždavinius, suorganizuoda 
mi tokio masto savo meninės kū
rybos pademonstravimą, mes esą 
me gyva atžala.

dens”.
Dešimties metų bėgyje Bulga

kovas susilaukė savo veikalų 301 
recenzijos, kurių tik trys buvo 
jam palankios, o visos kitos buvo 
priešingos ir ąutorių žeminan
čios.

Spaudos ir žodžio ilaisvė yra 
tik viena iš Bulgakovo reikalau
jamų laisvių, bet jam, kaip ra
šytojui, pati svarbiausia. Toliau 
savo laiške Stalinui Bulgakovas 
rašo:

“Prie šios (laisvės) savybės
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A. Skr.

Geriausia dovana 
siusti į

LIETUVĄ 
Vertingiausia dovana 

DOVANŲ 
PAŽYMĖJIMAI

PILNAI GARANTUOTA 
GRFTTĄS PRISTATYMAS 
Tik dovani, pažymėjimai 
yra vertingiausia dovana ir 
daug geriau negu sluntlnip.1. 
Jūsų giminės tai patvirtins. 
Tad. kai kitą, kartų, planuo
site siusti siuntini, jo vieto
je siuskite DOVANU PAŽY
MĖJIMĄ, pamatysite kaip 
laimingi Ir patenkinti bus 
Jūsų giminės
TIK DOVANU PAŽYMBJI- 
MAi duoda galimybę Jūsų 
giminėms pirkti Vneshpo- 
syltorg specialiose doleriu 
krautuvėse geriausios koky
bės amerlkoniAkų. vakarų 
europietiškų ir vietinių pre
kių. Jūsų giminės tai patvir
tins.
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJI
MAI duoda galimybę jūsų 
giminėms pirkti LABAI 
SPECIALIAI NEMAŽINTO. 
MIS KAINOMIS. Jūsų gi
minės tai patvirtins.

JOKIO PAPILDOMO MOKĖS- 
CIO nei siuntėjui, nei gavėjui. 
(Jžsisakykit dabar. Užsisa

kykite per
INTERTRADE 

EXPRESS 
CORP.

125 E. 23rd Street 
New York, N. Y. 10010

Prašykite neapmokamo 
katalogo 

įgalioti Podarogifts, Ine. 
atstovai.

f

PLANINGAS TAUPYMAS

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

PARKING LOT

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS wA|bI

MAROUETTE FUNERAL HOMEMARŲUETTE ________ „
TRYS MODERNIOS 

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS

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

STATYTI

HEKITAGE MEMORIALb 
ANTKAPIAI 1 

PAMINKLAI 
yra pilnai garantuoti

Seara, Roebuck and Co.

S E A R b

KAINOS nuo $74.95; į tę Kamę įeina pristatymas ir 
padėjimas ant kapo. Kapinio mokesčiai atskirai

MITAI mrrt • 4PTAKN AVIMAS • PATENKINI!

153 South VVestern Avė. Tel. HEmlock 4 * 4800
fflOHAS i KEARNH

ll

E U D E 1 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

VEIKSNIŲ SUDARYTAS JUNGTINIS FINANSŲ 
KOMITETAS LAISVĖS KOVOS METAIS 

TURI SUTELKTI $100,000.00.

%
GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų. 
2443 West 63rd St.. Chicago, III.

Telef. PRospect 8-0833 — PRospect 8-0834

Pusė skiriama Vlikui, pusė L. Bendruomenei. 
Pinigai skiriami Lietuvos laisvės kovai ir 
lietuviškai kultūrai ugdyti.

Jau surinkta 20%, dar reikia $80,000.00
Lietuva yra visų, todėl ir aukoti turi visi. Tūkstan- 
tiniukai reti paukščiai, todėl kas gyvas — būkim 
dešimtininkais — kiekvienas aukokime bent po 
10.00 dol.

Aukas telkim per J. Fin. Komitetą ar L. bendruo
menės apylinkes. Kur jų nėra — per kitas organi
zacijas ar siųskim tiesiai J. Finansų k-tui:

UNITED LITHUANIAN FINANCE COMMITTEE
29 VVest 57th St., New York, N. Y. 10019

Dailininkų suaukotų paveikslų loterija nukeliam 
rugsėjo 1 d. į š. m. gruodžio 29 d.

JUNGTINIS FINANSŲ KOMITETAS
------------------- #

iš

MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

($5,000.00 ar daugiau, jdedant po
$.5(10.00)

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos 

($10,000.00 ar daugiau, (dedant po 
$1,000.00)

7 DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

— ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

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

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

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO. 

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams .danų 

Patrinkimas Visame Mieste 

relef. — CEdarcrest 3 - 6339 
viena# blokas nuo kapiniu

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos 'Nariai

LACKAWICZ IR SŪHŪS
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

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

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

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

LAWH FUHERAL HOME
Sigmund J. Sutkus

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

l
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Redaguoja dr. S. AL1ŪNAP

MOKSLAI, METAI IR PAŽADAI
Mokslo metus pradedant, tiek 

mokytojai tiek tėvai pasižada iš
kilmingai, o kartais ir ne taip 
iškilmingai, mokytis ir mokyti. 
Pažadas geras daiktas, maždaug 
kaip padažas, ir maloniau ir ska
niau, o kad tai labai į sveikatą 
eitų, tai kažin. Kartais ir be pa
dažu ir be pažadų padaromi di
deli darbai, bet tai jau, tur būt, 
bus gandai ir propaganda, nes 
kas mūsų šiais laikais nežada ža
dėti. Tai vyksta, ne tik mokslus
pradedant, ne tik valdžias ren
kant, bet ir pinigus skolinantis, 
žmonas vedant, pietus gaminant, 
piknikus ruošiant, vakarus ren
giant. Vis tik: mylėsiu, gerbsiu, 
globosiu, linksminsiu, duosiu. Ak, 
ką čia ir bekalbėti. Niekas juk 
nesako, kad tau bus blogai. Tai
gi vis taip iš anksto, vis taip pa
guodžiančiai, o ne nuviliančiai. 
Pažadais apsvaigino ir laikraštis I 
“Akiračiai”, kurie, taip sakant,' 
pasivadino atviro žodžio mėnraš 
čiu ir pažadėjo, kas mėnesį guos
ti. Tačiau va — jau du mėne
siai, o to antro tomo nematyti.

Kalbant apie mėnraščius ir at
virumą, tai tektų pasakyti, jog 
mėnraštis tėra tik vienas, tai 
“Spygliai ir Dygliai”, kurie visa
da išeina kas mėnesį ir nieko 
niekam nenupažadėjo. Kito to
kio nėra, vis dešimtkart perme- 
metiniai. Taip sakant, porą mė
nesių vasaros metu nusuka. Ta
čiau vasarą nereikia perdaug pa
kaušio garinti skaitymais, geriau 
jau tegu saulė, o ne mokslas tai 
atlieka. Bet svarbiausia dėl to 
atviro žodžio. Tą atvirą žodį ma
nome, kad tik vieni Spygliai vi
sada stengės pagerbti. Niekada 
nieko jie nežadėjo linksminti, bet 
tik askleisti atvirai, kad ir be 
linksminimo mūsų šioje žemelė
je būtų maloniau. Nepasakytu-1 
me, kad dėl to mums kas labai 
padus kuteno ar labai kas per 
juos lazda kirto. Nepasakytume, 
kad kas nors nugaroj diržą išrė
žė, net per daug jau ir Martel 
dėžių neatgabeno, išskyrus S. Ka 
šelionį, kuris kartą visus premi
jom apdalijo. Taigi, tas atviras 
žodis nei per daug ką nuliūdino, 
nei per daug ką laimingu pada
rė.

Bet šalia pažadų padažų, ir 
atviro žodžio pasitaiko ir klausi-

mų, kurie, taip sakant, ne vieną 
biedną galvą laužo. Juk va, kad 
ir toks. Kiek jau kartų teko gir
dėti, kad Alvudėlis esąs kovoms 
už blaivybę sutvertas. Taigi toj 
kovoj įsijungęs jis ir “Naujienų” 
piknike dalyvavo. Na, manau, 
kad jau tame piknike tai bus 
sausa, nes, aišku, Alvudas visas 
bonkas iždaužys. Tačiau pasiro
do, jis ten bonkiniam reikalui tik 
patarnavo, kad geriantieji dau
giau laiko turėtų į barus atsi-
remti. “Naujienose” rašoma:

“Veikė ir Alvudo bufetas, išti
kimų alvudiečių šeimininkių pa
ruoštas su lietuviškais užkan
džiais ir bealkoholiniais gėrimais, 
atskiro skonio publikos patogu
mui, šalia Naujienų pasišven
tusių šeimininkių teikiamų val
gių ir vyrų pristatomų gėrimų”.

Gi tie “Naujienų” pasišventu
sių vyrų pristatomi gėrimai, kiek 
teko girdėti, nebuvo taip silpni, 
bet, esą, buvę vyrų kurie ir to
kius atlaiko. Kadangi padaryta 
iš to viso, kaip skelbiama, pel
no, tai alvudiečiai pirks lazdas 
ir kitais metais “Naujienų” pik
nike, kad kirs buteliam per pa
kaušius tai kirs. Bet tai gal ir 
klausimas, mes, atleiskite, jau į 
žadus žengiam.

Mokslai svarbūs dalykai, lai
kas irgi svarbus, nes mokslas pa
deda laimėti laiką, bet svarbiau
sias iš viso to dalykas yra pa
žadas, o su pažadais gali nugalė
ti visus priešus. Juk tai išreikšta 
net tokiais žodžiais, nuolat gy
vų kartojamais, kad “mirti už 
tėvynę saldu”. Bet žinoma, kam 
mirti, jei numiręs nebegalėsi to 
pažado kartoti, todėl niekas to 
saldumo iš gyvųjų ir nepaban
dė.

Alvudiškai ar montesoriškai, bet 
įkrėsti kai kada reikia, ypač moks
lo metų pradžioj.

Iš Mokytojų studijų dienų 
ofiozo Dainavoj

Pastaba mokytojams: Prašom 
sunumeruoti puslapius, kai eina
te paskaitos skaityti, nes gali bū
ti, kad nei jūs, nei klausytojai 
nepastebės, kad ne tą puslapį 
skaitote.

P. Krokys; “Jei naudosimės tik 
vaizdinėm priemonėm, netoli nu 
eisim”

P. Vaičiūnas: “O kurgi žadėjai 
, eiti?”

Pažadas p. Tamuliui: Kitais 
metais bus majorinis literatūros 
vakaras.

Pedagoginė problema: Ar pir
majame skyriuje turėti plonus ar 
storus sąsiuvinius?

P. Česienė: “Tada mokytojas 
liepia skaityti, kaip parašyta”.

Jūratė Jasaitytė: “įdomu, kaip 
kitaip galima skaityti?..

P. Masilionis: “Galima praleis 
ti dvi paskaitas. Pirma tačiau rei 
kia jas išklausyti, pažiūrėti, ar 
galima praleisti”.

Kas vyko Dainavoj. Paskaitos, 
pokąlbiai, papildymai, prakalbos, 
paminėjimai, pašnekesiai, prisi
minimai, išsprūdimai, pasakoji
mai, pasidalinimai, išsišnekėji
mai, išsiliejimai, užsiliejimai, dia 
logai, monologai, prologai, epi
logai ir santraukos.

Atskleidė lietuvių 
poezijos naujieną

“Naujienose” liepos 29 d. J. I 
Pr., rašydamas apie Michiganą 
rašo:

Nebeužtvenksi upės bėgimo, 
nors ji tekėtų pamažu, 

Nebsulaikysi naujo kilimo, 
nors jį pasveikint būt baisu...
Kaip pranašingai ir mūsų die

noms bei šių dienų sąlygoms y- 
ra parašęs Vincas Kudirka.”

Taigi, o visą laiką ligi šiol vi
suose vadovėliuose buvo klaidi
nama, kad šio eilėraščio auto
rius yra Maironis.

Visi patenkinti

“Visi skundžiasi visokia nely
gybe, bet nieks nesiskundžia, kad 
jam mažiau duota proto negu 
kitam”.

Dr. J. Girnius

Truputis iš simpoziumo apie 
jaunimo maištus

O kas šiandien aptarti gali,
Kas į jaunystę žmogų kelia,
Kai šešis colius aukščiau kelių
Mama nusikerpa suknelę.
Simpoziume jaunimas mūsų
Tarė: Atskirt senus nuo jauno

— menas.
Sako — jaunimas tai su ūsais, 
O kas be ūsų, tas jau senas.
Gi išvadų tokių prieita 
Lietuviai maišto reikalingi, 
Lietuviuos nėra jokio maišto 
Nes lietuviai maištauti tingi.

SPAUDOS APŽIŪRINĖJIMAS Elta ir liaudis

— Gimtoji kalba” rašo:
“Beskaitant mūsų spaudą, atė

jo galvon tokia auksinė mintis: 
bene būtų galima iš dviejų kal
bų padaryti vieną, tobulesnę kal
bą. Juk ir anglų kalba išsivystė 
iš germanų ir lotynų kalbų su
maišymo. Kaip atrodytų nauja 
kalba, sudaryta iš anglų ir lie
tuvių kalbos, pailiustruoja kad ir 
šie mūsų spaudos pavyzdžiai. .J 
Bertulis “Naujienose” rašo: “D. 
Lapinskas yra kontemporarinės j 
muzikos kūrėjas”. Manytume, 
kad prie kontemporarinis gerai 
tiktų ir kontributarinis, kontra- 
diktorinis, redaliatorinis ir pn.

Kitas "Naujienų” bendradar
bis (A.T. Antanaitis) rašo: “Mū
sų spauda yra ne tiktai gausi, 
bet ir plačiai diversifikuota; idė
jos ir tezės... imamos grubiau
siai misinterpretuoti. Prie šių la
bai tiktų tokie žodžiai kaip: di- 
viduotas, domestikuotas, cirkum- 
cizuotas arba misinformuoti, mis 
reprezentuoti, miskalkuliuoti ir 
pn. Tokios kalbos nauda būtų 
ta, kad ją gerai suprastų dar ge
rai neišmokę lietuviškai ar jau 
gerokai savo kalbą primiršę”.

— “Valstiečių laikraštis” ei- j 
nąs sukolchozintoje Lietuvoje i

nr. 78 rašo:
Paseno tie geografijos vadovė

liai ir turistams skirtos knygos, 
kurios aprašinėja Amazonės, Ko 
ngo deltos džiunglių grožį. Ne tie 
adresai! Tikriausiai nė sapne ne
sapnavote, kad piktžolių džiung
lės bujoja, vešliai tarpsta ir aukš 
taičių žemėje, po Širvintų rajo
no Mančiušėnų kolūkio konto
ros langais”.

SOVIETINIS PILIETIS IR 
MILICIJA

— Draugas milicininke, drau 
gas milicininke! — šaukia iš 
traukinio išlipęs keleivis. — Ma
no lagaminą pavogė!

Sv. Kazimiero kapinių administracija ir sklypų savininkas kovoje dėl 
teisybės.

Pensijos einantiems į 
darželį

Kanados “Nepriklausoma Lie
tuva” nr. 29 įsidėjo didžiulį skel
bimą, kuriame didelėmis raidė
mis paskelbta: “Jei esate gimę 
1963 m., pasiųskite prašymą se
natvės pensijai gauti”. Ir kas ga
li sakyti, kad Kanada nėra pa
žangus kraštas, kur pensijas gau
na penkiamečiai.

Bažnyčių perkilnojimas
“Naujienos” rugpiūčio 20 d. 

paskelbė, kad Chicagoje prie Ne
kalto Prasidėjimo parapijos pike
tavo Šv. Kazimiero kapinių skly
pų savininkai. Kiek žinoma pi
ketai buvo prie Gimimo parapi
jos, bet kaj viskas karštai ima
ma, gali kas nors net ir tokį‘di
delį daiktą kaip bažnyčias per- 
kilnoti.

z* «• 
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Tas. kuris kalba priešrinkiminėj 
kamapanijoj. turbūt niekada negir
dėjo, kad tyla yra gera byla.

SPYGLINIAI UŽRAŠAI
Chicagos Gamtos muziejuje y- 

ra toks užrašas:
“Nevartok kirvio nubraukimui 

musės nuo draugo kaktos”.

Viename viešbutyje, Miami, 
Fla., yra toks užrašas:

“Jeigu negalite pas mus užmig 
ti, neapkaltinkit iš karto mūsų 
lovos. Pirmiau patikrinkite savo 
sąžinę”.

Maisto krautuvėje Philadelphi 
joje lange:,

“Neleiskite savęs apgauti kur 
nors kitur. Pirkite pas mus”.

Vieškelyje netoli miestelio 
Prancūzijoje:

“Išlengvo važiuodami pamaty

ŠAUNIOS ŽINIOS Iš
GYDYTOJŲ BIULETENIO

“Baitrakėnas įsigijo žuvų prū
dą, na, ir mirko sliekus... žuvų 
dar neragavom.”

“Skrinskai taip dažnai skrai
do, kad negali sugaudyti kur”.

"Maurukai dykinėjo Florido-
POLITIKIERIŲ

HUMORAS
je.”

“Vyšniauskai įsigijo ežerą, 
bet neturim nei telefono, nei 
adreso.”

“Eimontui praktika pragrau-— Vakar pakviečiau preziden
tą Johnsoną vakarienei — pasi- žė skylutę per patį sveikatos 
gyrė pilietis savo pažįstamam se- vidurį. Teko užsiūti.” 
natoriui Ruseli Longui. "Ringailė Zotovienė savo

— Ir kaip pasisekė? — užklau ‘‘karjerą” dar vaikys-
sė senatorius.

— Gi pusiau-pusiau. Aš pasi
rodžiau. Prezidentas ne.

Kandidatui baigiant priešrin
kiminę kalbą, iš salės galo pasi
girdo triukšmadario balsas, — 
Tu vėjo maiše, už tave nebal
suočiau, jei būtum ir pats šv. 
Petras. )

— Jei būčiau šv. Petras, tu ne 
galėtum už mane balsuoti, nes 
negyventum mano distrikte — 
atšovė kandidatas.

Viceprezidentas Hubert Hum- 
phrey, užklaustas apie eskalaci
ją, pasakė: — Kilo abejonių kai 
kurių tarpe, kaip aš žiūriu į es
kalaciją. Taigi, aš noriu, kad vi
si žinotumėte, jog stoju už eska
laciją, — už viceprezidentų eska
laciją į pačias viršūnes.

Rūkymo bėdos

tėję ir buvo Jadvygos Matulai
tienės mokinė; caro kariuome
nėje karininkų konkurse laimė
jo premiją už valso šokimą.”

- Liet, gydytojų biu
letenis, 1928, Nr. 3.

site mūsų apylinkes, kurios yra 
gražios. Važiuodami per greitai 
— pamatysite mūsų kalėjimą, 
kuris yra nešvarus ir drėgnas”.

Užrašas ant lentos amerikie
čių kapinėse prie palaidoto mulo 
Jim:

“Čia ilsisi Jim, kuris betamau-* 
damas įspyrė vienam generolui, 
penkiems pulkininkams, aštuo
niolikai majorų, penkiems kapi
tonams, dviem eiliniam ir vie
nai granatai”.

— Rūpestis todėl daugiau už
muša žmonių, negu darbas, kad 
žmonės daugiau rūpinasi negu 
dirba.

— Vanagas su lape nelaukia 
rudens viščiukams skaičiuoti.

— Varnas varnui tol akies ne
kerta, kol drauge vieno viščiuko 
nenuneša.

— Apsukrus ir nuo vandens 
grietinę nugriebia, apsnūdęs ir 
iš pieno vien išrūgas tegauna. z
— Optimistas tai toks žmogus, 

kuris, įėjus žmonai į krautuvę, 
sėdi mašinoj neišjungęs motoro.

— Savimyla ir prie draugo ka 
po apie save kalba.

— į bendrą katilą šaukštą į- 
bėręs, gobšuolis į puotą su sam
čiu ateina.

— Jeigu zuikis ir ragus turė
tų, vis vien kojomis pasitikėtų.

— Gynėsi katinas grietinės ne z 
lakęs, tačiau pamiršo ūsus nusi
šluostyti.

Vargšai, kuriems nepavyks jokioj vasarvietėj suliesėti, ruošiasi rude
niui. Prisimenant “Spyglininkai guodžiaai” skyriuje išspausdintą laiš
ką, neatrodo, kad šiuos vasarotojus vasarnamininkai būtų badu ma
rinę.

SPYGLININKAI GUODŽIASI

Elta paskelbė, kad posmas 
“Viens raudonas kaip šėtonas, 
kitas rudas kaip šuva” yra liau
dies posmas, gi šį posmą daug 
kartų citavęs J. Cicėnas teigė, 
kad yra L. Žitkevičiaus, vėliau 
išspausdintas ir “Šilkuose ir 
vilkuose”. Kad Eltos redakto
riams geriau sektųsi, patariam ša 
lia enciklopedijų įsigyti ir Spyg
lių bendradarbių knygas, kuriuo 
se rastų ir tokių ne liaudiškų, 
bet apie liaudį posmų: 
Liaudį maudė, maudo maudys,

Nieks nežino kas ta liaudis, 
O ta liaudis, kad ją biesas, 
Pats didžiausias liaudies priešas. |

Dabar tiek kalbų, straipsnių, 
plakatų, paskaitų ir šiaip infor
macijos apie rūkymo žalą, kad 
žmogus imi tikėti: pagrindinis 
mūsų progreso stabdis — ciga
retė. Jeigu pasitaiko negerovių, 
tai vis per tuos prakeiktus pyp- 
korius: tiek pripučia dūmų, kad 
nesusigaudome, nei kur einame, 
nei kada nueisime.

Aš asmeniškai šito progreso 
stabdžio ir į burną neimu. Bet 
straipsnius apie rūkymo žalą per 
skaitau nuo a iki z.

Jaučiu didelį moralinį pasiten 
kinimą, įsitikindama, kad nesu 
įtraukta į juoduosius vėžininkų, 
skrandininkų, pautininkų bei ki
tų mirtininkų sąrašus. Be to, pa-

Vietoj atsakymo vienas meniš 
kai pūsteli, ir aplink mane apsi- 
vynioja dūmų laso.

— Vyrai, — kūkčioju, — kiek 
čia jums...

— Niekai, — atsisuko vienas, 
— mano tėvas nuo trylikos metų 
rūkė ir iki šimto patraukė. Nė 
kefyro negėrė.

— Man jau šešiasdešimt, — 
atsiliepė kitas, — aš prisidegu vie 
ną cigaretę nuo kitos, o dar ne
žinau, kas yra vaistai. Atsiprašau, 
vieną sykį glauberio druskos gė
riau.

— O atsimenat Kazį? Jis pa
piroso iš burnos neišimdavo, o 
mirė skrandžio vėžiu jo jaunes
nysis brolis, nė karto tabako ne-

— Koresp. rašo:“Naudingi pa 
tarimai vasarviečių savininkams. 
Daktaro Adomavičiaus patari
mai spaudoj labai naudingi lie
tuviškų vasarviečių savininkam. 
Jų gaminamas maistas atitinka 
dr. Adomavičiaus nurodymus ir 
daugelis vasarotojų per 2 savai
tes neteko svorio po 5 ar 8 sva
rus, tačiau tas puikiai atsiliepė

— Mums niekuo nederėtų 
stebėtis, nebent tik tuo, kad mes

(Iš sov. spaudos), vis dar sugebame stebėtis.
— Kitą kartą nežiopsokite.

Maskvos sukurtame itarbininkų rojuje

jšėlusiai įdomu tuose sąrašuose 
užtikti savo pažįstamų pavardes!

Minėtą literatūrą seku dar ir 
dėl to, kad patys rūkoriai nė sker 
sa akimi į ją nežiūri. Todėl kaip 
sakiau, išstudijuoju tas kaukoles 
su kryžiais aš, ir ne tai užuo
jauta, ne tai sąžinės graužimas 
krusteli rajoniniame mano šir
dies kamputyje. “Reikia, — sa
kau, — perspėti rūkorius. Apšvie 
sti reikia, o tai užvers vyrai ko
jas, nė nesužinoję apie juoduo
sius sąrašus!”

Plačiai dairytis pasmerktųjų 
netenka — jų knibždėte knibž
da mano įstaigoje. Kaip tik da
bar jie ir čiulpia nuodus, apgu
lę šachmatų lentą. Pro dūmus 
neatskirsi, kur arklio uodega, kur 
kaladienės galva.
— Vyrai, — kreipiuos, — taip 

ir taip.
Kaip į sieną.
— Vyrai, — pakeliu balsą, — 

nors būtiniausius reikalus susit-
varkykit. Kiek čia jums beliko, I §įg §uo ,-ū^ąg pypkę .turbūt, ne- 
taip ir taip. įskaito sveikatos skyriaus.

uostęs. Toks aistringas pušynų 
mėgėjas.

— Ką čia kalbėti! Gorčiaus- 
kienė kaip stirna buvo, o vos me
tė rūkyti — sustorėjo, išpurto, 
širdies ydą gavo — ir baigtas 
kriukis.

— Ba! O Januškevičius?
Januškevičius, pasirodo, buvo 

atvirkščai proporcingas Gorčiaus 
kienei. Januškevičius buvo storas, 
išpurtęs, sukiužęs, bet kai įsikan
do “Prima” — bemat tapo liek
nas, stangrus kaip bambukas. 
Tuo tarpu jo svainiui paskuti
nė plaučių stadija — vaikinas 
pirštus graužia, sako, nors tarp 
pirštų būčiau “Belomorą” palai
kęs...

Taip mane bebombarduojant, 
atsidarė įstaigos durys ir įžengė 
interesantas, žymus plaučių ligų 
specialistas. Pažvelgiau į jj 
džiaugsmingai, kaip Jogaila ties 
Griunvaldu į Vytauto pulkus, ir 
sakau: taip ir taip, ar kitaip?

— Tik taip! — karštai pritarė 
jis, plekšnodamas sau per kiše
nes. — Vyrai, — kreipėsi, — kas 
turit degtukų? Tęskit, — paska- 

itino mane.
Paskatinimas mane paveikė: 

aš tęsiau, jau įsikandusi cigare
tę.

Vyt. Žilinskaitė

savininkų išbrendusioms kiše
nėms”.

AGURKAI IR PAŽLALIAVĘS 
EŽERAS

“Jau daug kartų Drauge mudu 
su J. Janušaičiu esam rašę apie 
Harrisville bažnytkaimį Wiscon- 
sine. Šis bažnytkaimis, prisiglau
dęs prie ežeriuko, garsus savo a- 
gurkais... Bet nemažą dalį vasa
rotojų iš čia išbaidė ežerėlio ža
lumas. Pažaliavęs ežeras ir šie
met, kaip ir kiekvienos vasaros * 
rugpiūčio mėn. Žolės kyšo iš 
vandens ir tiek”, — rašo VI. Ra
mojus VIII. 16 “Drauge”.

Maloniai Ramojui primename 
kad juk visada agurkų statinė pa 
žaliuoja.

Koresp.

Gėda pažangiam amžiuje!
Teisėčiausiu
pasipiktinimu putoju, 
griežčiausiai protestuoju, 
kam “Draugas” liepos šeštą dieną 
dėjo atvaizdą vieną — 
pasibaisėtiną senieną:
...štai, bebarzd.s bernas, be 

suveltų plaukų, 
ant rūbų nė jokios, jokios žymės 

taukų, 
gražiausiai pasirėdęs,
šoka
ne modernišką kazoką
su “rubaška
na raspašku”,
bet šoka kažin kokį
senojo “krajaus” tautinį šokį.

Niekad taip linksmai moterys ne
sirengė, kaip dabar.
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