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LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 

PENKIOLIKTAS TOMAS AR TIKRAI KOVOJOME?
Lietuvių Enciklopedija baigėsi 

XXXV tomu, išleistu 1966 m.Visų 
tomų eilėje penkioliktasis buvo 
rezervuotas Lietuvai. Jis turėjo į 
siterpti tarp XIV ir XVI, kurie bu 
vo išleisti 1958 m. Tačiau XV-to- 
jo teko laukti dar ištisą dešimtme
tį: jis tepasirodė tik vėlai 1968 va 
sąrą, puse colio “riebesnis” už sa
vo kaimynus, - turi 807 pusla
pius, vieton standartinių 544. 
Medžiagos paskirstymu jis nepa
našus į kitus LE tomus, -tai tėra 
tik straipsnių rinkinys, sudėtinis 
veikalas apie Lietuvą.

Tomą redagavo Vincas Maciū
nas. Niekur nėra paaiškinta, ko
dėl jis išėjo vėlai, kokia buvo jo 
ypatinga paskirtis, nė kodėl jis nu 
krypo nuo standartinių enciklo
pedijos reikalavimų. Tik gale iš
reikštas apgailestavimas, kad dar 
trūksta kelių plane numatytų 
straipsnių. Tomas paskirstytas 
į keturias pagrindines dalis: 
KRAŠTAS (11 -62 p.), VISUO
MENĖ (65 - 266 p.), ISTORIJA 
(269 - 464 p.) ir KULTŪRA 
(467 - 803 p.).

Akimis permetus visų dalių tu
rinį, atrodo keisčiausias mišinys 
sudėtas į antrąją dalį - po visuo
menės pastoge. Čia randame tris 
poskyrius: valstybė, bažnyčia ir 
ūkis. Valstybės poskyriuje telpa 
straipsniai apie herbą ir vėliavą, 
valstybės santvarką, valstybinę 
teisę, Lietuvos kariuomenę ir svei 
katos apsaugą. Išskyrus pirmąjį 
straipsnį, viskas telkiasi tik apie 
1918 - 1940 m. laikotarpį. Bažny
čios skyriuje rašoma apie katali
kų ir evangelikų bažnyčias Lietu
voje. Margiausias yra ūkio sky
rius: žemės ūkis, pramonė, staty
ba, prekyba, finansai, kredito or
ganizacija, Lietuvos pinigų isto
rija, litas, susisiekimas bei trans
portas, paštas, darbo apsauga ir 
socialinis aprūpinimas... Visuo
menės antraštė Čia mažiausiai tin 
ka.

Nors visas veikalas beveik tik
tų pavadinti istorija, tačiau įpras
tiniu būdu istorijos terminas daž
niausiai teikiamas valstybinei po 
litinei gyvenimo raidai pavaiz
duoti. Šia prasme Lietuvos isto
rijai skirtas vienas ketvirtadalis 
knygos. Tai pilnai pakaktų, jei bū 
tų išlaikyta reikiama proporcija 
ir tinkamas sugrupavimas - są
ranga. Kadangi šioje apžvalgoje 
noriu apsiriboti vien istorija, tai 
pažiūrėkime į to skyriaus apim
tį.

Lietuvos proistorė apima 22 p.
Lietuvos istorija iki Gedimino 

dinastijos išnykimo 1572 m. - 14 
p. Bajorų viešpatavimo laikai 15 
72 - 1795 m. - 20 p. Nuo nepri
klausomybės netekimo iki jos at
gavimo (1795 - 1918) - 12 p.
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ANTANAS KUČAS

menį, daugiau dėmesio kreipia
ma tik nuo Kazimiero Jogailai- 
čio ligi Žygimanto Augusto.

Kad skaitytojas žinotų apie ką 
kalbama, jam tuojau patariama 
žiūrėti atitinkamą LE tomą ir rei
kiamus puslapius. Tų “žiūrėji
mų” pilna. Pavyzdžiui tik dvie
juose puslapiuose, (292 - 293) 
skaitytojas gainiojamas 40 kartų. 
(To gainiojimo nevengia nė ki
ti straipsniai). Ko šis metodas sie
kia, man neaišku, ar pagelbėti 
specialistams, ar visai supainio-

I ti skaitytoją, jei jis mėgintų laiky- 
I tis nurodymų. Ir vienu ir kitu at
veju šis straipsnis nepatamauja 
pagrindiniam enciklopedijos tiks 
lui — teikti trumpai aiškią infor
maciją. Negalėčiau sakyti, kad I- 
vinskio straipsnis nedavė santy
kių su kaimynais vaizdo, tačiau 
istoriją kuria asmenys, ne aplin
kybės, ypač tai tinka mūsų tau
tos istorijai. Reta tauta yra turė
jusi tokią ištisą eilę asmenybių, 
imperijos kūrėjų ir gabių valdo
vų kaip Lietuva. Jų visų pasigen 
dame XV LE tome.

Bajorų viešpatavimo laikai, ku
riuos aprašo Konstantinas Avižo
nis, yra kur kas daugiau kompli
kuotas Lietuvos istorijos laikotar
pis. Čia jau turime reikalus su už
sienių valdovais, kurie mėgino į- 
siveržti į sostus ir sėti nesantaikas 
viduje. Jų intrigas sekė kariuome
nių invazijos ir krašto teriojimai, 
kol Lietuvos Lenkijos valstybė 
buvo išdraskyta. Straipsnis skai
tosi lengvai. Norint piktai paly
ginti, galėtume pasakyti, kad sa
vo pasiimtą laikotarpį Avižoniui 
pavyko išpainioti, o Ivinskiui — 
supainioti.

Visai gera išėjo Vinco Trum
pos rusų valdymo laikotarpio ap
žvalga: Nuo nepriklausomybės 
netekimo iki jos atgavimo (1795- 
U918). Nepriklausomybės laiką

Nepriklausomybės laikai (1918 - 
1940) - 17 p. Sovietų - vokiečių - 
sovietų okupacijos - 44 p. Mažo
sios Lietuvos istorija - 15 p. Lietu
viai užsienyje - 15 p. Lietuvių tau 
tos ir valstybės plotai bei gyven 
tojai - 34 p. Tiesiais žodžiais ta
riant, garbingiausiam ir didin
giausiam Lietuvos istorijos apie 
400 metų laikotarpiui skirta tik 
14 puslapių, maždaug kaip spor
tui, dailei ar muzikai. O jei pridė
sime daugiau kaip poros šimtų ne 
priklausomo gyvenimo bajorijos 
laikotarpio, tai gausime viso 34 
p., - lygiai tiek, kiek teatrui...

Lietuvos istorija iki Gedimi
no dinastijos išmirimo, parašy
ta Zenono Ivinskio, pristatoma 
tam tikrais išilginiais piūviais: 
Lietuvos valstybės pradžia ir jos 
išsivystymas iki XIII a. galo; di
džioji lietuvių tautos kova su kry 
žiuočiais iki 1422; Lietuvos eks
pansija į rytinių slavų plotus, ir 
Lietuvos santykiai su Lenkija. Vi
sa tai apima apie 7 puslapius. Di
džiųjų Lietuvos kunigaikščių var 
dai įpinti tik viename kitame įvy
kyje. Nei Vytenis, nei Kęstutis jo
kioje veikloje neminimi, nors vi
sokių nereikšmingų vardų yra 
gana apsčiai. I valdovą, kaip as-

Sniego grafika Nuotr. Vyt. Maželio

(1918 - 1940) Juozas Jakštas at
vaizduoja šešiuose puslapiuose. 
Tai mažoka. Jį papildo Domas 
Krivickas apie Lietuvos užsienio 
politiką, ir Albertas Gerutis apie 
nepriklausomos Lietuvos mi
nistrų kabinetus. Tai prideda dar 
11 puslapių. Tačiau dėl to nenu
kenčia atstatytosios Lietuvos lai
kotarpis, nes jam pašvęstas beveik 
visas XV tomas.

Pagal tai, atrodo, būtų buvę 
kiek logiškiau istorinę medžia
gą sudėstyti, prisilaikant elemen-

Žiemos ramybė.. Nuotr. Vyt. Maželio

tariu chronologijos taisyklių. 
Čia tiktų įjungti ir bažnyčios isto
rijos skyrių. Dabargi, nuo pat pra 
džios viso tomo, išskyrus kraštą ir 
bažnyčią, viskas prasideda nuo 
1918 m. Tuo sudaromas įspūdis, 
kad tik nuo tada ir prasideda svarbus. Ne vienas lietuvis tuojau 
Lietuvos gyvavimas.

Senosios kaimo kultūros kai ku 
riuos straipsnius galima buvo pri 
jungti prie atitinkamos srities, 
kaip antai: muzika, liaudies me
nas, kaimo architektūra, nes ir ei
lė kitų sričių turi istorinius įva
dus.

Lietuvos istorijai labai trūksta 
senosios lietuvių religijos pavaiz
davimo (Jono Balio “Dievų ir 
dvasių” čia nepakanka), valsty
bės struktūros, kariuomenės, gin
klavimosi, karo technikos, impe
rijos sričių santykių su valdovu, 
kultūrinių bei prekybinių ryšių 
su Vakarais ir t.L Ne pro šalį bū
tų buvę paryškinti Lietuvos sta
tuto ir valakų reformos reikšmę.

Tai, aišku, būtų padidinę to
mo puslapių skaičių. O to, atro
do, labai vengta, nes straipsniai 
vieni prie kitų suspausti, tarsi tai 
būtų koks menkas laikraštėlis, at
sisakyta iliustracijų ir bet kokių 
paryškinimų. Tokiam monumen
taliam tomui tai nemenkas trū
kumas. Vis dėlto, man susidaro 
įspūdis, kad redaktorius buvo 
perdaug geraširdiškas Nemanau, 
kad jis autoriams buvo prisiekęs 
sudėti viską, ką jie parašė, todėl 
reikėjo netaupyti žirklių. O jų ti
krai reikėjo, nes jis redagavo en
ciklopedinį tomą, ne chrestoma
tiją.

Lietuvos tomas turi daug ver
tingos medžiagos, tačiau jis visai 
nutolęs nuo pagrindinio enciklo
pedijos tikslo: informuoti, ne stu
dijas skelbti. Jei tokį buvo numa
tę šio tomo planuotojai, tai nerei
kėjo gadinti tomų numeracijos ir 
Lietuvos tomą išleisti LE priedu. 
Lietuvos tome paliečiami ir užsie
niuose gyveną lietuviai, todėl de
ra pasidomėti ir jų istorija bei bui 
timi.

...Lietuviai užsienyje. Sis straip
snis dabartiniu metu, kada po II 
pas. karo lietuviai pasiskleidė po 
įvairius pasaulio kraštus, kada A- 
merikos lietuviai ateiviai gali mi
nėti ateivijos šimtmetį, yra gana 

griebsis žiūrėti, kaip sekasi ki
tiems laisvojo pasaulio tautie
čiams.

Straipsnio autorius, Juozas Jak 
'Nu ke lt n i 9 nsl i 

Nuotr. Vyt MaželioPirmosios pėdos

Praeitin jau benueiną 1968 
metai mūsų veiksnių patetiškai 
buvo pavadinti Laisvės kovos 
metais. Gi lietuviškas priežo
dis sako: “Kaip pavadinsi, ne
pagadinsi”. Atseit, dėl paties 
pavadinimo nėra ko ginčytis. 
Ginčytis jau galima ne tiek dėl 
sąvokos skambėjimo, kiek dėl 
jos turinio, dar labiau — ne 
tiek dėl etimologinio turinio, 
kiek dėl gyvenimiško turinio, 
dėl to, kiek mūsų realaus šieme 
tinio bruzdėjimo faktų galima 
būtų pagrįstai atžymėti laisvės 
kovos etikete.

Metai buvo išskirtiniai, jubi
liejiniai. Ar išskirtiniai ir lais
vės kovos rezultatai? Ar bent 
kuriame fronto sektoriuje pa
siekta tokių laimėjimų, kokių 
eiliniais metais negalima buvo 
ir tikėtis? Ar patetiškasis šių 
metų pavadinimas padėjo fron
te kur nors žymiai prasiveržti 
priekin? Jei taip — tada jis 
prasmingas, jei ne — tada ir 
patetiškasis šūkis buvo nepa
veikus plačiau ir giliau išjudin
ti per metų metus susiklosčiu
siam mūsų rutininės veiklos 
lygiui tiek visuomeniniuos, tiek 
kultūriniuos baruos. O gal ta
Laisvės kovos metų etiketė bus 
mums pravertusi bent tuo, kad 
akivaizdžiai bus parodžiusi, 
jog kiekvieno tautinio ir kūry
binio darbo rezultatą ugdo ir 
brandina ne koks viename ar 
kitame posėdyje priimtas skam 
bus įrašas vėliavai, bet kietas, 
tiesiog jaučio jėga ir užsispyri
mu tempiamas organizacinis ir 
kūrybinis darbas, kurį ant sa
vo pečių dažnai užsikrauja pa
vieniai pasiryžėliai ar idealis
tiniame ūpe krūvon susibė
gęs, jokių kitų pašalinių išskai

čiavimų neturintis susibaudė- 
lių būrys.

Norėtume, kad kiekvienas 
skaitytojas apie tai pats indi
vidualiai pagalvotų, nesitikė
damas ir iš “Kertinės paraš
tės” kokių nors detalesnių ar 
net viską apibendrinančių 
sprendimų, juo labiau, kad 
kiekvienu tokiu atveju būtų 
kalbama apie labai paprastus 
ir aiškius dalykus, kuriuos su
painiojame ir padarome neaiš
kiais, per daug juos vienas ki
tam aiškindami.

Kokio nors tobulo kriterijaus 
praėjusių metų visuomeninei 
bei kultūrinei veiklai vargu ar 
būtų galima ir berasti. Apla
mai, viskas ritosi eilės ankstes
nių metų jau išgraužta vaga. 
O kovos ugnies ir dūmų kar
tais buvo net per daug, kovo
jant dėl menkų niekų vien tik 
savo tarpe.

Tačiau vis tiek, kaip įprasta, 
lietuviškoji visuomenė nebuvo 
palikta be naujų mūsų groži
nės literatūros knygų, nebuvo 
sumažėjusios progos išgirsti 
neblogų koncertų ir najų mu
zikos kūrinių, judintas ir teat
rinis sektorius, dar išgelbėtas 
“Lituanus”, mūsų mokslo ir 
grožinės literatūros raštų pa
skleista ir angliškai kalbančia
me pasaulyje, neužmiršti ir po
litiniai bei visuomeniniai sei
mai, o taipgi ir plataus, masi
nio pobūdžio šventės.

Iš įprastinės rutinos tačiau 
išsiskyrė keletas faktų, kurie 
labiausiai čia ir tiktų dėti į 
Laisvės kovos metų sąvokos 
turinį. Štai bent keletas iš jų. 
Trečioji dainų šventė, techniš
kai buvo suorganizuota net ge
riau už ankstesnes. Pabrėžtina 
ir tai, kad joje šokėjų ne tik 
nesumažėjo, bet jie net pralen
kė ankstesniųjų švenčių skai
čių. Naujiena buvo teatro fes
tivalis. Kaip mūsuose pirma- 
kartinis, jis gali būti vertina
mas ir šiaip ir kitaip, tačiau 
jo suorganizavimas ir parody
tas publikos prielankumas vis 
dėlto yra šviesi praėjusių me
tų prošvaistė. Akin krito ir li
teratūros vakarų bei pavienių 
rašytojų rečitalių renesansas. 
Publikos čia taipgi netrūko. Jei 
gu šia gera kryptimi pasistū
mėtų ir knygos pirkimas, galė
tume kalbėti ir apie didėjantį 
dėmesį knygai. Gerokai suma
žėjo ligi šiol baugiai tvyrojusi 
mūsų literatūros mokslo — 
studijinės kritikos tuštuma. 
Čia jubiliejinių metų duoklė 
yra stambi knyga “Lietuvių li
teratūra svetur 1945—1967” ir 
V. Kavolio “Nužemintųjų ge
neracija” — ieškojimas indivi
dualių bruožų po žemininkų 
kartos atėjusios jauniausios 
kartos kai kurių rašytojų kū
ryboje. Muzikiniame gyvenime 
šviežiena buvo J. Gaidelio “Ko
votojų"’ kantata ir kai kurios 
užsieninės išvykos. Plačiąja 
lituanistine prasme žingsnis 
pirmyn buvo ir lietuvių, lat
vių bei estų mokslininkų studi
jų dienos Marylando universi
tete, iš kurių, kaip atrodo, iš
sivystys ir tampresnis, net or
ganizacinis Visų trijų Baltijos 
tautų mokslininkų bendradar
biavimas. Lietuvių Katalikų

(Nukelta į 2 psl.) _t
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štas, išeiviją paskirsto į tris ban
gas. Pirmoji tenka JAV, antroji 
Kanadai ir Pietų Amerikai, tre
čioji, po II pas. karo, vaizduoja 
tremtinių stovyklas Vokietijoje, 
jų veiklą ir įkurdinimą įvairiuo
se kraštuose. Paskutiniai du pus
lapiai skirti Lietuvių Bendruo
menei, kuriuos, sakosi, parengė 
redakcija, peržiūrėjo ir papildė Jo 
nas Puzinas ir Vytautas Vaitie
kūnas. Čia kalbama ne tik apie 
Bendruomenę, bet ir apie VLIKą, 
ALTą, Lietuvos Laisvės komite
tą, Pavergtųjų Europos tautų sei
mą, Centro ir Rytų Europos kil
mės amerikiečių sambūrį ir kt. 
Skyrelio antraštė visai neatitinka 
turiniui, — šiupinys.

Pirmieji šeši (415 - 420) pus
lapiai skirti emigracijai į JAV, a- 
teivių organizacijoms ir spaudai. 
Iš pradžių autorius užsimoja pla
čiai, paskui jau ribojasi tik kelio
mis eilutėmis, paminėdamas di
desnes kolonijas ir beveik kiek
vienai prideda kokį nors api
būdinimą, dažniausiai klaidingą, 
ar tendencingą. Nedaug skaito
masi ir su terminais. Pavyzdžiui, 
prie profesionalų skiria inteligen
tus ir smulkius verslininkus — 
krautuvininkus, saliūnininkus 
ir grąborius; painioja socialistus 
su laisvamaniais ir socialdemo
kratais; brolį Aug. Zeicą vienur 
vadina vienuoliu, kitur kunigu; 
vigpuf minimos sęserys kazimie- 
rietės, o kitur jos vadinamos kazi- 
mieriečių ordinu; vartoja ameri
kiečių lietuvių nenaudojamą ter
miną laicistinis; prie katalikų re
ligijos visur lipina apibūdinimą 
“konsęrvatyvinė” (tai nei moks
liška, nei džentelmeniška).

Ne per daug skaitomasi nė su 
tikslumu. Autorius teigia, kad “U 
niją” leido Jonas Šliūpas (ją lei
do M. Tvarauskas). Gan pate
tiškai pareiškiama, kad pirmos lie 
tuviškos knygos pasaulį čia išvy
do Shenandoah ( tikrumoje — 
New Yorke ir Chicagoje 1880). 
Kuriant susivienijimą “J. Šliūpo 
pastangomis susirinko įvairių vie 
tovių (kodėl ne pašalpinių drau
gijų atstovų?) seimas”. Menka o- 
rientacija JAV lietuvių gyveni
me kyšo ir iš šių posakų: “Pra
džioje savišalpinių draugijų kūri
masis vyko savų parapijų steigi
mu ir todėl daugumas draugijų 
buvo lyg pridurkai prie šių pasta
rųjų”... Shenandoah kolonija kle 
stėjo drauge su anglių pramonės 
žydėjimu. Šiai nykstant, nuo šio 
amžiaus pradžios nyko jame ir 
lietuvybė”... ( ji dar nėra išnyku
si ir XV tomą spausdinant). La
bai neskanus vertinimas didelio 
patrioto ir Sibiro kankinio kan. 
Fahijono Kemėšio. Bostone esą 
gražiai bendradarbiavę socialistai 
su katalikais. “Tik vėliau ( nuo 
1915), atvykus kun. F. Kemešiui 
ir jam įkūrus Sv. Kazimiero (tu
rėtų būti Šv. Juozapo) lietuvių 
darbininkų s -gą ir savaitraštį 
“Darbininką”, prasidėjo “nesan
taika” (mano pabr.). Niekur ko
lonijose nepaminėjęs žymesnių 
veikūjų, tą garbę suteikė Chica- 
gai: “Vadovaujančiu tautiniu vei 
kėju iškilo Jonas Grinius”. Kaip 
jam sekėsi veikti, autorius galėjo 
pasiskaityti LE XVI 11 apie Chi
cagoje leistą “Lietuvą”.

Antrasis skyrelis skirtas organi
zacijoms ir spaudai. Čia ben
drais bruožias pavaizduoja’ susi
vienijimus ir dar vieną kitą or
ganizaciją. Istorija baigiasi su 19 
15 m. Konstatavęs, kad JAV lie
tuviuose spauda buvusi jų kultū
rinio gyvenimo varikliu, sako: 
“Laikraščiai nuo pat pirmojo, pa 
sirodžiusio 1879, gausiai dygo ir 
nyko (m. p.) Greta laikraščių 
ėmė rastis ir lietuviškos knygos. 
Jos buvo daugiausia lengvo, net 
sensacingo turinio. Vyravo vers
tinės, pirmoje eilėje iš lenkų kal
bos”. Prabėgomis tėra paminėta 
penketas knygų, nors kūn. J. Ži
linskas Paryžiaus pasaulinei pa 
rodai paruoštame kataloge iki 
XIX a. galo jų surašė 193 (Suskai
tą arba statistika visų lietuviškų 
knygų...).

giai? Apie paskutinių 20 
JAV lietuvių gyvenimą vos kelio
lika bendro pobūdžio sakinių.

Kitų kraštų lietuviai susilaukė 
dar mažesnio dėmesio. Išskyrus 
Kanados ir Pietų Amerikos lie
tusius, apie kitus nedaug, o apie 
Anglijos, Prancūzijos, Lenkijos 
ir Vakarų Vokietijos lietuvius nė 
žodžio.

Iš visko atrodo, kad autorius 
nebuvo apsipažinęs nei su gale 
pridėta bibliografija, nei su pa
grindine literatūra. Nei jis, nei 
LE redaktoriąi (Jonas Puzinas 
pridėjo prierašą, kad jis visą strai
psnį peržiūrėjus ir papildęs) ne
žino, ar nuduoda nežiną, kad ą- 
pie JAV lietuvius toje pačioje en
ciklopedijoje buvo išspausdintas 
35 puslapių straipsnis (LE X 36

Laikraščių randafn suminė
tus tik kelis: Gazieta Lietwiszka. 
Unija, Lietuvizkasis Balsas, Tėvy 
nė, Kova, Ateitis, Lietuva, Dar
bininkas, Laisvė, Vilnis ir pas
kutiniu metu Aidai. F. Lavinskas 
(Amerikos lietuvių laikraščiai 
1879 - 1955) jų suminėjo 169. 
Kur dingo Wienibe Lietuwniku 
(vėliau Vienybė), Saulė, Kelei
vis, Draugas, Naujienos, Dirva, 
Darbininkas, kurie atšventė auk
sinius jubiliejus, ir daugelis kitų?

Pasigendama ir daugelio kitų 
esminių dalykų. Nieko nepaminė 
ta, kiek Amerikoje galėjo bū 
ti ir tebėra lietuvių, kaip jie čia 
vertėsi, kiek jie rūpinosi savo se
nąja tėvyne ir t.t. Absoliučiai nė 
žodelio apie jų seimus I pasauli
nio karo metu, nei apie jų pastan 
gas atgauti Lietuvai nepriklau
somybę, jos pripažinimą, nei apie, - 71). pasirodo, kad istoriją gali- 
milijoną parašų ir tiek pat įvai-ima parašyti ir be istorijos, ir net 
rių organizacijų pastangomis su- j atspausdinti paminkliniame Lie- 
rinktų dolerių nuo karo nukentė-' tuvos tome, 
jusiai Lietuvai gelbėti; nei jų de-Į (
legacijos Lietuvos reikalais, nei, 
jų išlaikomi informacijų biurai, | r ' 
nei aukos Lietuvos kultūriniams mūsų aktorius, 
reikalams, nei ekonominės ben- ■ Lietuvoje, paliko parašęs at- 
drovės Lietuvą atstatant, - lyg! siminimus apie garsųjį Vilko- 
nieko nėra buvę. O kur švietimas, į lakįo teatrą Kaune, veikusį nepr. 
mokyklos, draugijos, parapijos,!pradžioje Kaune. Bus pateikti ir 
čia augusi inteligentija? Kur II -o (Vilkolakio aktorių bei bendradar 
pasaulinio karo veikla, tremtinių bių portretai. Knyga busianti iš- 
šelpimas, jų atsigabenimas į JAV; — - m-..
kur kova dėl Lietuvos laisvės, vi
si ekonominiai ir politiniai žy-

metų

Baltijos kraštų studijų dienose Marylando universitete a'unpo'ziu’mas, 
svarstęs temą ‘‘Tautiškiųnas ir komunizmas okupuotoje Lietuvoje, Lat
vijoje, Estijoje”. Kalba rę<l. |. Įvasįt. Nuotrauka Z. Vaitužio

PARAŠTE
(Atkelta iš 1 psl.)

mokslų akademijos kasmetiniai 
ir stambūs leidiniai taipgi tam
pa vienu iš labiausiai išskirti
nių mūsų kultūrinio gyvenimo 
reiškinių, akivaizdžiai ir dabar 
po ranka turint tik ką išėjusį 
kapitalinio Akademijos "Met
raščio” ketvirtąjį tomą. Tai tik 
greitosiomis prisiminti keli 
1968 metų šakotos mūsų kū
rybinės veiklos rezultatai, ku
rių išskaičiavimą galėtume čia 
dar gerokai pratęsti.

Ateinantieji 1969 metai kol

kas dar neturi plačiai plevėsuo
jančios savo ypatingos vėlia
vos- Tiesa, žadama juose kreip
ti sutirštintą dėmesį į šeimos 
bei mokyklos problemas. Tai 
vis ta sritis, kuri didžia dalimi 
yra tautinės gyvybės išsilaiky
mo pagrindas. O metai po metų 
juo vis reikia neatlaidžiau rū
pintis, juo labiau, kada kasmet 
visą eilę vyresniųjų mūsų vi
suomeninio bei kultūrinio dar
bo judintojų, mokslininkų, me
nininkų, rašytojų mirtis išsive
da amžinybėn. Ta prasme ir 
šie jubiliejiniai metai mums 
buvo negailestingi. Todėl gy
viesiems ateinančių metų lin
kėjimai tebūna: dirbti padvi
gubinta energija! ' k. brd.

• Antanas Sutkus, žinomas
, neseniai miręs

leista ateinančiais metais Vilnių 
je.

Kalbėtojų branduolys Baltijos kraštų studijų dienų diskusinėj sesijoj, 
Svarstant tautiškumo ir komunizmo kryžtavimąsi Baltijos valstybėse. 
Iš kairės: teis. A. Rūsis, “Books Abroad” red. I. Ivask, V. Trumpa 
(tarp jų matosi galva prof. D. Krivicko), kalba prof. P. Lejins, prof. 
K. Dzelžitis ir estas doktorantas R. Taagepera. Nuotr. Z. Vaitužio

KOMUNIZMAS IR TAUTYBIŲ KRYZJAVIMASIS

Diskusijos lietuvių, latvių ir estų mokslinin kų suvažiavime Marylando universitete

Visa lapkr. 29 d. popietė buvo 
paskirta diskusijom?, svarstant 
komunizmo ir tautybių kryžiavi- 
mąsi Baltijos valstybėse. Diskusi
jų pagrindą sudarė kalbėtojai: 
Oklahomos univ. profesorius — 
“Books Abroad” redaktorius I. 
Ivask, prof. D. Krivickas, teisinin 
kas A. Rūsis, V. Trumpa, prof. P. 
Leijins.

i

Vengti vienašališkumo

Prof. I. Ivask atkreipė dėmesį 
tai, kad informuodami ameri

kiečius ir kitus apie trėmimus, žu
dymus ir kitas vien juodąsias pu
ses Baltijos valstybėse, mes suda
rėme įspūdį, kad beveik visi žmo 
nės ten išnaikint: ir visa tautinė 
kultūra sy..’; ugdyta. Reikia veng
ti vienašališkumo, savo veikimą 
ir propagandą turime paremti ob 
jektyviomis studijomis. Analizuo 
kime faktus Baltijos valstybėse ir 
iš to išeidami veikime.

Prof. D. Krivickas priminė J. 
Paleckio žodžius, Stalinui kei
čiant konstituciją, kada Paleckis 
savo kalboje išryškino reikalą, 
kad įjungtos valstybės gautų pla 
tesnę tarptautinę reprezentaciją. 
Ir tuo pareiškimu Paleckis paro
dė laisvo pasaulio įtaką, net kei
čiant sovietų konstituciją.

Negalima pervertinti Baltijos 
valstybių okupacinių pareigūnų 
turimas tautines tendencijas; 
daug gravituoja į Maskvą.

jie

Prieštautinės tendencijos
Prof. P. Lejins priminė komu

nizmo prieštautines tendencijas; 
pirmas marksistų žygis buvo in
ternacionalo įsteigimas. Komunis 
tai visada stengėsi nusikratyti 
tautiniu lojalumu. Tačiau Balti
jos valstybėse nėra gryno komu
nizmo. Čia rusai komunizmą 
naudoja savo imperalizmo tik
slams. Čia nuostabiai sutampa ru 
sų komunistų ir caro siekimai.

Dr. A. Rūsis priminė, kad su
kurtoji formulė — tautinė forma, 
socialistinis turinys —yra sudary 
ta propagandos tikslais. Yra ver
tybių hierarchija, pagrista krikš
čionišku mūsų paveldėjimu, ir

JUOZAS PRUNSKIS važiavime nacionalizmo termi
nas vartojamas tautinės kultūros 
prasme.

likimas galudžiai jungiasi su ben 
dra situacija ir reikėtų stengtis į- 
žvelgti, kaip bendra pasaulio si
tuacijos raida gali turėti įtakos 
į Baltijos kraštų likimą.

šioje šviesoje ateistinis komuniz
mas yra ryškiai atmestinas.

Komunizmas neišnaikino val
stybės negerovių, tik padidino 
biurokratizmą. Komunizmas pa
sirodė kaip imperialistinė jėga.

I

Kyla patriotizmas Baltijos 
valstybėse

V. Trumpa pareiškė nuomo
nę, kad nacionalizmas (tautišku
mas) dabar neegzistuoja Baltijos 
valstybėse. Baltijos valstybių ra
šytojai, intelektualai yra realis
tai. Jie žino, kad vad. Sovietų 
respublikos sunkiai kovoja, norė
damos išlaikyti tautinį savitumą 
ir tikro nacionalizmo jose nėra. 
Yra tik tam tikri patriotiniai po
linkiai. Patriotizmas kyla Balti
jos valstybėse. Rašytojai kuria pa 
triotines eiles, net istorikai reiš
kia patriotizmą. Bet nuo to patrio 
tizmo yra toli iki nacionalizmo.

Mes per daug išryškiname na
cionalizmo pliusus ir pamiršta
me minusus. Nacionalizmas reik 
šmingas kovoje dėl laisvės, bet jis 
gali būti ir biaurųs, kaip užkre
čiama liga. Rusų nacionalizmas 
daug žalos yra padaręs. Brežnio- 
vo doktrina nėra taip toli nuo 
biauraus rusų nacionalizmo. Mū 
sų kova turi būti už visų laisvę, 
už tiesos pergalę. Tegu Dievas 
saugo mus nuo biauriaus rusų 
nacionalizmo, kurį mūsų nacio 
nalizmas gali padėti sukurstyti.

Dr. T. Remeikis reiškė mintį, 
kad komunizmas ir nacionaliz
mas nebūtinai turi būti nesuderi 
narni. Lietuvis komunistas gali 
turėti skirtingų siekimų nuo ru
sų komunisto. Bet skirtingi lietu
vio komunisto siekimai gali iš
plaukti ne iš jo skirtingos tauty
bės, o iš jo biurokratinių sieki
mų, asmeniškų išrokavimų. Kul
tūrinis nacionalizmas gali palan 
kiose aplinkybėse pavirsti polici
niu nacionalizmu.

Prof. K. Dzelzitis atkreipė dė
mesį, kad reikia skirti nacionaliz
mą nuo imperializmo. Šiame su-

Partijos apynasris kūrėjams
G. Procuta išreiškė mintį, kad 

Čekoslovakijos įvykiai, įvykdy
ta okupacija atblpškė gyvenimą 
pora dešimtmečių. Pačioje sovie- 
tijoje atsirado eilė intelektualų, 
kurie protestavo prieš okupaciją. 
Sovietų indoktrinacijos būdas 
dažnai grubus. Jis gal sėkminges
nis vaikuose, bet kai jaunimas 
jau pradeda galvoti, juose auga 
neortodoksiškos mintys. Net ir 
“Uit. ir Menas” paskutiniame nu 
mery randame stipresnį partijos 
apynasrį uždedantį lietuviams kū 
rėjams. Sovietų sąjungoje prakti
kuojamas komunizmas turi dide
lę dozę rusų imperializmo.

Kėslai eliminuoti Latviją

R. Taagepera savo kalboje pri
minė šunelio šauksmą, kad jau 
laikas nuimti retežį. Ir jis pasa
kė, kad iš retežio buvo išimta ke
letas grandinių. Tai įvyko Cekos 
lovakijoje, bet ta laisvesne kryp
timi riedėjimas nėra pasibaigęs.

Latvijos universitetuose daug 
didesnis procentas studentų ne 
latvių. Tai gali būti ženklas, kad 
okupantai su didesniu uolumu 
nori išimti Latvijos grandį iš Bal 
tijos valstybių vieneto, ir estų bei 
lietuvių turi būti didėjąs rūpestis 
bei domėjimasis tuo, kas dedasi 
Latvijoje.

Prieš Sovietų imperializmą

Tautybių problemos sprendimo 
kryptys

Dr. Lejins pasigedo stipresni! 
diskusijų. Priminė prof. Trumpo: 
sugestijas, kad mes savo veiklą i: 
grynai tautinės išplėstume į hu
manistinę. Po I Pasaulinio kare

(Nukelta į 4 psl.)

Rezid. Telef. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 

GINEKOL1 >GIN 6 CHJ RVRGIJA 
6449 S. Pulaski Koad (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą;
jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

DR. ANNA BALIUNAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 03 rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami su
sitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. VVAihrook 5-5070

Ofisas 3148 VVest 03rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717

Rezid.: 3241 VVest OOUi Place 
Tel.: REpublic 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 3; 
čiadienials uždarytu. Antradieniais ii 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

Prof. D. Krivickas atkreipė dė
mesį, kad svarbiausias mūsų dis
kusijų tikslas -sudaryti ateities vei 
kimo programą. Sekančio lietu
vių, latvių, estų suvažiavimo te
ma turėtų būti: kaip kovoti prieš 
Sovietų centralizmą, prieš rusų 
imperializmą ir kaip ugdyti Balti 
jos federacijos idėją. Problemų 
svarstymas turi vesti į politinės 
akcijos gairių tiesimą. Sovietų 
doktrina nebėra tokia monoliti
nė, kaip buvo. Susidarė skirtingos 
kryptys: Sovietų sąjunga, Kinija, 
Jugoslavija ir t. t« Mūsų kraštų

v.

tre-

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 AVest 63rd Street 
Kampas 63-čJos f r California

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

Trečiad. ir kitu lauku pagal susitar. 
Ofiso telef. 470-1042 

Rezid. tel. AVAlbrook 5-3048

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

Tel. 695-0533 — Elgin
425 No. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois

Tel. ofiso HE 4-5819. rez. 388-2231

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-1
auti1., penktad. 1-5, treč. ir šešt. til 
susitariu:.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. S. ir M. BUDRYS
ALERGIJA 

2751 VVest 51st Street
Valandos: antradieniais, penktad 

nais 2—9 v., šeštadieniais 10-1 p. 
Ligoniai priimami pagal susltarir

Perskaitę "Draugą", duo
kite jj kitiems pasiskaityti.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA 
2709 VV. Slst Street
Tel. — GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą.: Pirm., antr., 
ketv. 2—5, 7—9 vai. Penkt. 2—5 ir 
šeštad. 10—2 vai.

ASSOOIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 W. 63rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
‘’contact lenses”.

Valandos pagal susitarimą 
Uždaryta trečiadieniais

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 925-7697 

5159 So. Damen Avenue

Valandos: 2—9 vai. p. p. 
Išskyrus trečiadieni

Ofa 735-4477. Rez. PR 8-0960.
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
Crawford Medical Building 

0449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Rez. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija h’ motery ligos

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Telef. 423 - 2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenue
Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. ir 
Šeštad. 8 v. r. iki 3 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. OIVIHOPI.DIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Prieš šv. Kryžiaus ligonine 

VAI*: pirm, nuo 6 iki 8 v. p. p.: ant
rad. lr ketv. nuo 9 iki 11 v. ryto ir 
nuo 6-8 v. v.; penkt. nuo 9 iki 11 v. 
ryto. Kitu laiku susitarus telotonu:

Telef. REpubUc 7-2290

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6807
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir motery Ilgos 

2454 VV. 71st street
(71-os lr Campbell Avė. kampas) 

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

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 VV. 71st Street 

Vai.: antrad. nuo 2—5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6—8 vakaro 

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. PRospect 9-6730

Ofiso tel. PR 8-2220
Namų —— rez. PILospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A

2656 VVest 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo 5 iki 8 v.v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. Pr 6-6022 Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika 
2815 W. 71st Street

Ofiso vai. kasdien nuo 6 iki 9 v. v., 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.: arba susita
rus.

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRiTAiKd 'Akinius 
15542 So. Cicero, Oak Forest, UI.

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

Vizitai pagal susitarimą

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VV. 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. ir 6 

iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta.

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

Ofiso tel. REIiance 5-4410 
Rez. GRovehiU 6-0617

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

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

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

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

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

Rezid. tol. WA 5-3099
Tel. — REIiance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad.. antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8 
vai vak. šeštad. 12-3 vai. p.p.. trečiad. 
uždaryta..

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

Ofiso vai.: Pirm., antr.. Treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vaL popiet lr kitu 
laiku pagal susitarimą.

Tel. ofiso ir buto OLymplc 2-1159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street Cicero
Kasdien 1-3 vai. Ir 6-8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

OI. tol. HE 4-2123, Namu GI 8-9195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71 st Street

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

Trečiad. ir šeštad. uždaryta.
DR. IRENA KURAS 

GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPEOIAM8T8 
MEDICAt BUILDING 

7159 South VVestcm Avenue 
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
ti — 8 vai vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p., šeštad. 
11 vai. ryto iki 3 vai. p. p.

1 Ofiso telef. RE 7-1168
Rez. tol. 239-2919

Telefonas — GRovehiU 6-2828
DR. A. VALIS _ LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street

Valandos: 1 Iki 4 lr 6 Iki 8 v. vak. 
šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tol. PR 8-7773, Rez. PR 6-4732

J DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirm., ketv., 5—8 vai.,
antrad. lr penkt. 1—4 vai. 

Priiminėja tik susitarus

TeL PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

ir kitu laiku pagal susitarimą.
Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą
Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os lr CampbeU Avė. kampas) 
Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v. 

1 šeštad. 9 v. r.. — 2 v. popiet.

Ofiso tol. 767-2141. Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1-4 
lr 6-8 v. v., ketvirt 5-8 v. vakaro, 
šeštadieniais 12-2 vaL popląt



DARIUS LAPINSKAS
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(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)

Spalio 30 d. skridome Antoine 
de Saint-Exupery išskraidytais 
keliais. Tačiau veltui laukėme, 
kada slėniuose susiformavusi vė
jo kumštis svies mus keliasde
šimt kilometrų į Ramųjį vandeny 
ną ir pilotas, įtempęs paskutines 
savo jėgas, skaičiuodamas besi
baigiančio benzino litrus, galų 
gale saugiai nutųpdys lėktuvą 
pirmame pasitaikiusiame aerod- 
drome. Deja, tie laikai taip arti
mi mums (Exupery dvasia) ir 
taip tolimi (technikos pažangos 
akivaizdoje). Todėl po labai pa
togaus skridimo, trumpai susto
jus Limoj (Peru) ir Santiago di 
Chile, pusę ketvirtos ryto atvyko
me į Buenos Aires. Net ir tokiu 
raganiškai nepatogiu laiku pasi
tiko mus vis dėlto nemažas bū
rys žmonių. Mano pusseserė su 
vyru įsimetė mane su visu kelio
nės turteliu į savo vos kelių die
nų senumo Peugot mašiną, ir 
mes nudardėjome sutikti pirmo 
ryto Cruz de Sud (Pietų Kry
žiaus) karalystėje.

Pusseserės vaikų vardai: Tris- 
tan ir Isolde, arba teisingiau ta
riant Tristan-Kazimieras, Isolde- 
Eglė. O kuris ten žmogelis mus 
bandė, prieš išvažiuojant, įtikin 
ti, kaip mažai Pietų Amerikos lie 
tuviai domisi muzika.

Vakare lietuvių susivienijimo

namuose priėmimas. Po to įdo
mios nuotrupos Argentinos TV 
programoje:

(apie skraidančias lėkštes)
“Mare anos (Marso gyvento

jai) nutarė, kad geriausias būdas 
užkariauti žemę būtų išmokti 
žmonių papročių ir taip nepaste
bimiem užviešpatauti svarbiau
siuose pasaulio centruose. Ta
čiau, nežiūrint kur jie nusileido: 
ar Paryžiuje, ar Nevv Yorke, ar 
Londone, visur buvo suimti kelių 
minučių laikotarpyje. Mat, pir
ma vieta, kur jie nusileido stu
dijuoti žemės papročių, buvo nu 
distų kolonija Švedijoje.”

(apie revoliucijas)
“Amerikai nereikalingos revo

liucijos, jie nušauna savo prezi
dentus.”

(apie Jaųueline ir Aristoteles 
Socrates Onassis vestuves).

“Besiblaškydama po pasaulį,- 
Jaųueline buvo išsiilgus stiprios 
globos. Dabar ji turi ir vyrą ir 
dieduką.”

Spalio 31 d. Vakare spaudos ir 
TV konferencija prie žalio stalo 
viename iš puošniųjų miesto ho- 
telių. Po to jaunimas vežė su
pažindinti mus su argentinišku i 
folkloru: “Senoras y sinores! — 
La Cumparisita! Tam-tam-tam- 
tam,-taka tam-pam, pam-pam...” 
Iki vėlyvos nakties... Na ir už
mik žmogus po kelių valandų 
klausymosi “tango argentino”—

Nekantrus laukimas prie ugnyje kepančio jaučio... Nuotr. Pr. Ožinsko

MEDARDAS BAVARSKAS
GIMIMAS

J blankų, šešėliuotą šio gyvenimo peizažą 
Nupuola vienas naujas saulės spindulys — 
Nauja siela pasiųsta čia: negražų ji pakeis į gražų, 
Ji išsklaidys šešėlius ir purviną peizažą nuvalys.

Dąr prieš ateinant, jai buvo pažadėta,
Kad čia ji ras tą vieną, kurs nuolatos su ja stovės. 
Klaidoj, ar tiesoje, dienoj rūsčioj, dienoj saulėtoj 
Jis nuolatos bus netoli naujai atėjusios širdies.

Tik nežinau, kodėl taip daug matau aš čia pavargusių, 
Kur atsiremt neranda artimo peties.
Taip daug nuc na su sveikais, vienų vienus palikę sergančius, 
Ir pažadėto ten žmogus neranda juodoj minutėj nevilties.

Liūdnom akim stebiu aš tik ką gimusį kūdikį.
Jam reik:a vieno, veno tik asmens tą purviną gyvenimo 

peizažą nuvalyt
Pirma, kol mes vargų ir vienumos užgrūdinti, 
Jo nepakeitę, turėsim jį palikt.

PERGALĖ

tam-tam-tam-tam...
Lapkričio 1 d. Iškilminga va

karienė turtingų lietuvių šeimo
je. Laimingai nuplaukę savo Peu 
got mašina-motorlaiviu, (smar
kaus lietuas atveju Buenos Ai
res labai panašus į Chicagą) bu
vome maloniai sutikti šeiminin
kų ir gausaus būrio atsilankiusių 
svečių.

Lapkričio 2 d. Vos valandą pa
miegoję, išvažiavome į Mar dėl 
Plata. Lygumos, lygumos, lygu
mos, — besiganančios karvės... 
“Mandagu ar nemandagu, — aš 
miegu”.

Viena kelionės akimirkų Argentinoje, kada aktorius Leonas Barauskas (dešinėje) “perėmė” ir kapeliono 
pareigas... Nuotr. Pr. Ožinsko

Mar dėl Plata — Miramar pa
jūris labai įvairus; vienur prime
nąs “vvhite cliffs of Dover”, ki
tur prancūzų Rivierą. Pakeliui 
aplankėme Jono (Juan Peron) 
statytą atostogų miestelį. Nacių 
stiliaus namai, moderni koplytė
lė, gražus-ramus, pajūris, — vis
kas už labai menką kainą išnuo
mojama mažai uždirbantiesiems 
vasaros poilsiui.

Vakare, kaip pridera pavyz
dingam turistui, kuklia suma pa
rėmiau Republica Argentina Mar 
dėl Platos Casino. Viena galiu 
pastebėti, — argentiniečiai mėgs 
ta valgyti ir lošti. Nors restoranų 
daug ir Casino labai erdvus, bet 
vienur ir kitur reikėjo eilėje sto
vėti.

Laprkičio 3 d. Kėlėmės anksti. 
Kelionė ilga. Gerai kad pussese
rės vyras daktaras ir pripratęs 
prie nemigo nakčįų (aš, tai tik 
berašydamas operas, tiek mažai 
temiegu), nes vietoj “asado” — 
virš ugnies kepamo jaučio, būtu
me mes kur nors griovy nusiritu- 
sioje mašinoje pradėję svilti.

Taigi su mažu poros valandų 
pavėlavimu atvykome į tą garsų
jį argentinietišką “asado” lietu
vių centro sode ir pradėjome ne 
valgyti, bet ryti, nes jautis dide
lis, o vaišingumas dar didesnis. 
Kai europietis atvyksta į Ameri
ką, atrodo jam, kad žmonės JAV

daug mėsos valgo. Bet net ir to
se JAV kelerius metus pagyvenu
siam Dradėjo akiu lėliukės raibti 
ir plėstis nuo vienas po kito ant 
stalo atvykstančio jaučio gabalo. 
Kažkuris didis lietuvis rašytojas 
rašė apie lietuvių vaišingumą, 
kaip teigiamą jų savybę. Gaila, 
kad jis buvo menkas keliautojas 
— būtų pakeitęs savo nuomonę.

Lapkričio 4 d. Vakare visų tri
jų rečitalis San Martino teatro 
salėje. Na bet ir laikas koncertui,

Šitaip argentiniečių spauda pasi
šaipė iš jaunavedžių: aristoteliš
ka, sokratiška ir “platoniška” mei
lė...

Nužemintas, išgėdintas ir daugelio paniekintas 
Prieš piktą veidą likimo pergalės vėl stoviu aš, 
Kad neišdrįsčiau stengtis, nei mylėti, 
Kad leisčiau pasroviui save aš nešt,

Kad nesvajočiau apie prarastąjį rojų.
Kad nepajėgčiau vargti, nei kentėt.
Nei pakartot, ką nuolatos kartoju. 
Ieškodamas beverčiame gyvenime vertės.

Bet kas likimo pergalė? Ne pirmą kartą 
Matau aš tamsų veidą jos.
Ne pirmąkart širdis manoji verkia,

Vis nenustodama drąsos 
Tikėti, kad gyventi verta,
Kol pergalėje plakti ji sustos...

Dearborn Heights, 1968.

— pusę dešimtos pradžia (su ma 
žu pavėlavimu prasidėjo dešim
tą valandą). Kuo toliau į pietus, 
tuo daugiau gyvenimas stumiasi 
į naktį. Gerai, kad netrukus pa
kryps kelionė vėl į šiaurę, kitaip 
išlystų akys per pakaušį, o pil
vas užstotų bet kokį žemės vaiz- 

i dą — gyveni ir nematai žemės, 
kurią mini savo kojomis.

Lapkričio 5 d. pienos metu 
pavaikštinėjome po miesto cent
rą: San Martino aikštė, ružavie- 
ji (ne baltieji) rūmai, kur nuo 
balkono Peronas kalbėdavo į tau 
tą, karo ministerijos rūmai —vi
si pastatai dar su neužlopytomis 
kulkų skylėmis nuo Peroną nu- 
vertusios revoliucijos laikų.

Vakare jaunimo ansamblis 
“Atžalynas” šoko, dainavo, net

mus šokdino, apdovanojo, bet 
mums viso to neužteko. Nuvyko
me dar į garsiąją miesto dalį — 
Boca, kur karnavalas vyksta per 
ištisus metus, kur žmonės šoka, 
dainuoja tarpe stalų, ant stalų 
užsilipę, kur kiekvienas atėjęs 
svečias yra šeimininko publikai 
pristatomas, kaip “Amigo Eamo- 
so, maravilloso, etc...”

Lapkričio 6 d. Atsisveikinimas. 
Kad nebūtų per graudu, pus
seserės vyras papasakojo tikrą ar 
netikrą atsitikimą.

“Kai Johann Strauss atvyko į 
Nevv Yorką, amerikiečiai, norėda 
mi nustebinti garsųjį kompozito
rių, suorganizavo tokį didelį or
kestrą, kad visi orkestrantai ne-

(Nukelta j 4 pat)

Nė velnio nebijau
K. Apaščia

Mykolas Mašalas diktatoriškai tvirtu žing 
snui žengė iš lietuviško bankelio ir, stumte
lėjęs paskui save duris, jau gatvėje, riktelėjo:

— Papuskite! Dabar aš nė velnio nebi
jau!

— Mikuti, tik ne taip garsiai. Dar kas 
pamanys, kad tu išgėręs ar kvanktelėjęs, — 
sudraudė jį žmona.

— Zuziuk, kas turtingas, tas ir išmintin
gas. Galiu švilpt, rėkt ar trepsėt tarantelą, 
kas man ką? Kas padyvys?

Žmona šyptelėjo ir įsikibo parankėn vyro, 
kuris šiandien prasimušė iki 75.000 dolerių 
vertybės. Tokiosna aukštybėsna pakilta. Taip, 
dar iš vakaro viską apskaičiavo ir susumavo: 
santaupų knygutėje bus lygiai 35.000, namo 
ir sklypo vertė taipo pat pakilusi ligi 35.000, 
dar šiek tiek sutaupoma darbovietėje, dar bus 
Krismės bonus...

-— Šiam momentui atžymėti, Mikuti, gal 
užbėgtume į bučernę? Gal nusižiūrėtume jau 
ną kalakutę pietums, a? Prisimenu, turime 
bordo vyno lašiuką, užsilikusį nuo anų metų 
tavo vardinių. Skaičiau kažkur: prie kalaku
tienos labai tiktų.

— Zuziuk, mano žvirbliuk, pagalvoki: 
kad išgelbėtume bordo lašiuką, tu kurstai 
pirkti visą kalakutę. O juk mūs šaldytuve, ma 
čiau, vištienos kakliukų, nugarėlių ir kitokių 
atraižų gerokas pundelis. Tegu šiandien bus 
vištienos pietūs. Ir bordo sulikviduosma.

— Gera mintis. Tad traukime namučių.

— Ką? Pėstele? Krypt - pakrypt, kaip šla
pi ančiukai? — nustebo vyras. — Kai šito
kia proga, kai šitoks įvykis? O, žvirbliuk, ne 
ir ne. Šoksma autobusna. Parvažiuosma. Zu
ziuk, taip, aš taupus, bet kai reikia aš —ne 
titnagas.

Ir kai juodu atsirado namuose, ponia Zu
zana skubiai atidarė šaldytuvą, kur beveik 
primirštos kerčioje gulėjo vištienos atraižos. 
Ėmė jas plauti, skusti ir doroti. Tuo tarpu jis 

pats, patogiai susileidęs į sofą, sklaidė laikraš
tį.

— Mikuti, kas nauja? Kas įdomu lietuviš 
kam pasauly? — iš virtuvės šnekino Zuziu- 
kas.

— Nagi vėl posėdžiai ir pasitarimai, su
sirinkimai ir pranešimai, pagerbtuvės ir iš
gertuvės. Et, matai, vis tos pačios kruopų 
kruoputės.

— Ar žvilgterėjai kronikon? Gal kas apie 
mus?

— Ja, va kokia didi žinia: pas Šalaviejus 
nusispardė katinas, tai draugai ir bičiuliai te
lefonais čirpina. Matai, visi užuojautas reiš
kia. O aš, mielas Zuziuk, pasakysiu štai ką: 
man jo didenybė katinas, tegu jisai būtų ir ka
rališkos Siamo giminės, tėra tik smirdžius pa
skutinės rūšies. Ir apie tokius rašyk tu man 
dar į laikraščius...

— Mikuti, tik tujen nesijaudinki.
— Ja, apie kates ir šunis tuojau parašys, 

bet kai žmogus per nuosavą prakaitą prasi
muša iki 75.000, tai ar žodis, nors žodelis? 
Kur mūs redaktoriai, žurnalistai, korespon
dentai? Kur jie, o kur jie?

— Gal parašys tada, kai pasieksime 100. 
000. Juk kiekos čia bestinga?

— Pasieksma. Zuze, mielas žvirbliuk, sa
kau: pasieksma. Jeigu abu vis dirbsma. Jeigu 
abu susispausma — ir pasieksma. 100.000 bus.

— Mikuti, sustoki, Jisai ateina. Tikrai pas 
mus. Tuojau bus prie durų.

— Kas jis? Kas ateina?
— Algis Sakalas. Tasai iš. fondo. Ar įsileis

ti? Ką jam sakyti?
— Jisai? Ir vėl rinkliavos. Pasiutimas. Ir 

nuosavuos namuos nebėr ramybės... Zuze, aš 
bėgu į rūsį. O jam sakyk, kad vyro nėra namie. 
Gal kur pas kaimynus kozyriais lošia. Ir 
kuo skubiausiai atsikrapyki nuo jo...

Sulig tais žodžiais ponas Mašalas dir-dar 
ir nudardėjo laiptais j rūsį. Pasislėpti nuo to, 

katras iš fondo. O žmona šyptelėjo ir tarė 
pati sau: štai man drąsuolis tas, kurs tarės 
nė velnio nebijąs...

Algis Sakalas jau stovėjo prie durų ir spau
dė skambutį.

— Labas, labutis, ponia. Ar galėčiau su
gaišinti jus vieną minutėlę — durims prasi
vėrus, tarė jis.

— Prašau. Žinoma. Bet koksai gi rei
kalas?

— Ne reikalas, o, sakyčiau, pareiga. Šven 
ta pareiga, — aiškino tas iš švarko kišenės 
išsitraukdamas sąrašus. —Pirmiausia, ar po 
nas Mašalas namie?

— Deja, vyro nėra namie. Sakėsi bėgąs 
kažkur kozyriais supliekti. Grįšiąs tik po vi
durnakčio.

— Ką ponia sakote? Argi jau ir ponas Ma
šalas kortomis lošia? Nepatikimas dalykas. 
Nuo amžių amžinųjų jisai kortų nepažinojo. 
Atsimenu, jis dažnai sakydavo: visus kortož- 
nikus sušaudyti, ir nebus nei grieko, nei nieko. 
Tai kaipgi dabar jis pats? Ne, o ne!

— A, į senatvę vyrai — šimtas vėjų. Kas 
juos besupras? — narpliojosi ponia.

— Atleiskite, poniute, man lyg ir nepato
gu ginti savasis luomas, betgi pripažinta, kuo 
vyras senyn, tuo jis geryn, pastovyn ir geryn.

— Taip tai taip, bet kur išimtys?
— Kas be ko, — pritarė Sakalas. — Ar 

leisite man, poniute, surūkyti cigaretę? Norė
čiau kiek atsikvėpti.

— Prašau, kaipgis. O gal tamstai kavos 
puoduką? Nors, žinote, kiek užtruks.

— Labai mielai, ponia. Mano dalia: iš gat
vės į gatvę, iš namo į namą. Ir taip nuo pat 
ryto.

Netrukus ponia Zuzana atskubėjo su kva
pia, braziliška kava. Su cukrumi ir grietinėle. 
Ir su stikliukais saldžios šermukšninės. Nes 
pagalvojo: kada kaip kada, tik ne šiandien. 
Kai šitokia proga — 75.000. Tegu žmogus nu- 
gurgs kilnesnį gurkšnį, o apsilaižęs, kitiems 
ir gerą žodį tars. Apie vizitą pas ponus Ma
šalus.

O tuo metu rūsyje, po saliono grindimis, 
Mykolas Mašalas sklaidė senus žurnalus ir 
siurbčiojo alų. Ir vis viena ausimi klausėsi, kas 
tenai, kas viršuje? Ir piktinosi: “Kibą pats ne
labasis jį čionai atvedė? Ir ta mana Zuzė, Zu
zana, kad ja kur paraitai! Dar .gaišinasi su 

juo, dar įam kavą ir šermukšninę pilstot. O 
aš jam atidaryčiau duris ir pasakyčiau: ponu
li, esi nekviestas, tad marš lauk!—ir su šiuo 
žodžiu jis mostelėjo ranka, užkliudė alaus 
bonką, ta pampt-klekšt nuo staliuko ir pokšt- 
patriokšt ant cementinių grindų, kaip grana
ta. Klanas, putos ir stiklo šukės...

— O kas tenai, rūsyje? Koks ten triukš
mas? Ar girdėjote: cvangtelėjo stiklai, kažkas 
pokšt - patriokšt? Kažkas dužo ir sudužo.

— Ką tamsta sakote? Kas? įCur? Ne, nie
ko, o ničnieko negirdėjau.

— Poniute, kaipgi: aiškiai girdėjau, po 
mano kojomis, po grindimis. Kažkas išmušė 
langą. Poniute, sakau, įsibrovėlis ir plėšikas. 
Bet aš griebsiu ir sutvarkysiu jį! — ryžtingai 
tarė Sakalas ir beregint pasileido j rūsį.

— O, ką aš matau! Pons Mašalas, svei
kinu. Na, ir išgąsdinai mane ir net nuosavą 
žmoną. Žinai, manėm, kad vagis ar plėšikas. If 
štai ką aš regiu: patsai sau alų besiurbčiojąs. 
Poniutė gi man sakė būsiant kažkur pas kai
mynus, būk kozyriais pliekiantį...

— Taip ,buvau beišeinąs, — žocįžius ran 
kiojosi Mašalas, — ale apsigalvojau: tiek čia 
pasenusios spaudos, visokių magazinų ir ka
talogų. Tad tariau sau: sutvarkysiu ir nuve
šiu parapijon. Ta parduos. Gaus dolerį ar du. 
Kad ir trupinys, bet visgi savųjų kišenėn.

— O, kad visi taip galvotų!..
— Ak, ką čia, kilsma į viršų. Kaip poetai 

sakytų: kilsma į- dausas, — ėmė raginti Maša
las, šlepsėdamas pasiliejusio alaus klane.

Salionėlyje vyrai susėdo prie staliuko.
—Vyrai, išlenkite mažiukus. Mana garny 

ba, — pasigyrė ponia Zuzana.
— O, koks skanumėlis! Eleksyras! — pa

ragavęs šūktelėjo Sakalas. Deja, aš ne išgert 
atėjau.

— Tai ko? Ir dar šiokią dieną? — nuste
bo abu Mašalai.

— Nemalonu pasisakyti — aukas renku. 
Aukas Didžiajam Fondui, kurio siekiai ir už
mojai...

— O, žinau, žinau. Tųjų kilniųjų tikslų 
gausybė it barankų virtinė: nuo lietuviško žin
duko iki trispalvės Gedimino bokšte. Nie
kam aš neatsakiau. Duosiu ir tamstai pilną 
dolerį. Bet man svarbu štai kas: kad būtų 
spaudoje, kad būtų viešai. Pikta, kai davei, o 
po to nei riukt, nei kriukL __

— Spaudoje, žinoma, bus, ale labai ilgas 
sarašas. Va, vien tik iš jūsų gatvės: Petrulio- 
nis ir Zabulionis, Pinkus ir Zinkus, Putrimas 
ir Butrimas...

— Ša, sustoki. Kiti kaip kiti, o kiek gi iš, 
tiesų tas Butrimas davė?

— Davė penkinę. Ir iškart. Be derybų. Di
delis ačiū jam.

— Tik tiek? Tik penkinę? Tik tiek teiš- 
pešta iš to Butrimo, kurio pati kaip žirafa, o 
jisai — toks cyplys, tikras perkūno oželis. O 
kai liežuviu pamakaluot, tai smarkiau negu 
Ciceronas ar Šeduvos malūnas.

— Mikuti!
— Zuziuk, dababar aš kalbu! Ir mano 

nuosprendis štai koks: šimtą kartą daugiau! 
Ponas Sakale, tuojau žymėkis: iš ponų Zuza
nos ir Mykolo Mašalų 500 dolerių. Tuojau 
pat išrašau čekį.

— Mikuti!
— Žvirbliuk, šarap!
— Sveikinu ir ačiū. Šimtas ačiū! Pasaky

siu, kad duris klebenu jau visas pusmetis. Tie
sa, žmones duoda daugiau ar mažiau, bet to
kio dydžio laimikis — man pats pirmutinis. 
Pasakysiu — rekordinis. Tad dar kartą ačiū. 
Suprantama, tamstų dosnumas bus atžymėtas 
garbės diplomu. Tamstų nuotraukos bus spau 
doje pirmuosiuose puslapiuose. Tuo aš būti
nai pasirūpinsiu, — dėkingai šnekėjo Sakalas, 
tasai iš Fondo.

O vėliau, kai juodu likosi vieni namie, po
nia iškart prašneko:

— Mikuti, kodėl tiek daug davei? Juk ir 
100 būt užtekę.
— Mielas Zuzink, apsisvarsčiau, kad, pakilus 

aukštesnėn pakopon, nebedera smulkintis įr 
tik šapus barstyti. Todėl daviau ir drėbtelė
jau. Kad būtų žymė ir pavyzdys.

— Įdomu, ką dabar tas Butrimas pasakys?
— Brangute, tu žinai: aš jam visados bu

vau perdžiūvusi naginė, šiaudinis lietuvis ir 
akmens širdis. Dabar ir jisai prikąs liežuvį. Gal 
atsiprašys. Taip, žinau, jojo penkinė — ge
rai, ale šimtinė — daug geriau. O penkiašim- 
tinė — kaip mudviejų — jau garbė ir šlovė.

— Mikuti, šiandien mudviejų diena. Viš
tiena jau paruošta. Ir bordo lašiukas.

— O nuo rytdienos seksma spaudą, Pa- 
matysma — bus ir apie mus. Zuziuk, sakau: 
dabar aš nė lietuviško velnio nebijaul



• DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. gruodžio mėn. 28 d.

ST. DIRMANTAS

“Draugo” 1968.VIII.31 Kerti-; leido tos bibliotekos liet, knygų 
nėję paraštėje redakcijos bendra j katalogą. Deja, ne per daug kas 
darbis b.k. palietė įdomią ir svari juo susidomėjo. Taigi tenka tik- 
bią temą: susirūpinta šių metų rai džiaugtis, kai “Drauge” pra- 
mūsų knygų ir rimtų spausdinių I dėjo rodytis rašiniai lituanistikos
derlium. Naudojuosi proga iš
kelti kai kuriuos klausimus.

Tikrai, rašymas ir išleidimas 
istorinėmis temomis knygų yra 
nelengvas. Sunku tokį veikalą pa 
rašyti, o parašius dar sunkiau 
išleisti. Autorius, įdėjęs daug lai
ko ir lėšų, praranda norą rašy
ti, kurti. Štai tinkamas pavyzdys: 
Minint 1863 m. sukilimo 100 me 
tų sukaktį, istorikas dr. K. Jurgė- 
la paruošė tuo reikalu plačios a- 
pimties studijinį veikalą ( apie 
1000 psl. apimties), kuris jau ke
linti metai guli rankraštyje. Aiš
ku, kad jo aktualumas mažėja ir 
padidės gal tik 2013 ar 2063 me
tais!..

Daug lengviau lenkui ar šiaip 
jau istorikui rašyti ir surinkti 
medžiagą mūsų istorijos klausi
mais, sutelktą Lenkijoje ar Vak. 
Europos archyvuose, bibliotekose, 
muziejuose, kaip Amerikoje gy
venančiam lietuviui rašyti apie 
Lietuvos praeitį. Taigi nenuos
tabu, kad eilė labai svarbių mū
sų praeities momentų dar nesu
silaukė reikiamų aprašymų.

Tačiau vis dėlto mums rūpi
mos istorinės literatūros yra ir 
JAV-bėse: Philadelphijoje, Wa- 
shingtone, New Yorke, Bostone 
ir Chicagoje. Daug ko randama 
ir lenkų bibliotekose, mūsų vie
nuolynuose. Šis tas yra Tėvų 
marijonų, jėzuitų bibliotekose ir 
ypač Šv. Kazimiero vienuolyno 
lituanistinėje bibliotekoje. Apsi
gyvenęs Marųuette Parko (Chica 
goję) kolonijoje pasiryžau šia bi
blioteka intensyviau pasinaudo
ti. Paskirtu laiku tris kartus nu
ėjau, tačiau toliau priėmimo 
kambario nepatekau. Po ilgesnio 
laukimo buvau užklaustas “ko
kia knyga man reikalinga”. Ta
čiau bendro bibliotekos vaizdo, 
katalogo ir nė vienos knygos ne
pamačiau. Tiesa, yra kiek pas
laugesnių privačių lituanistinių 
bibliotekų savininkų, bet per daž
nai nesinori jų trukdyti.

Gerai galima naudotis univer
siteto lituanistine biblioteka Phi 
ladelphijoje. Anais metais, pade
dant ten dirbančiam dr. V. Ma
ciūnui, Liet, profesorių dr-ja iš-

lobių koncentracijos reikalu. Gal 
kai kas bus padaryta, kai turime 
nemaža švietimo institucijų ir 
fondų.

Laisvės kovų istorija baigiama 
ruošti

Tokiu ar kitokiu pavadinimu 
knyga'apie Vasario 16 d. akto į- 
gyvendinimą Lietuvos žemėje 
ginklo jėga 1919-1923 m. buvo 
pradėta rašyti Lietuvoj, renkant 
jai medžiagą. Deja, staigi okupa
cija darbą nutraukė. Medžiagai 
arba žuvo, arba okupantų po de-j 
vyniais užraktais laikoma. Išei
vijoje neturime nei dokumentų, 
nei tuo reikalu kitokios literatū
ros. Tiesa, yra kiek išbarstytų ra
šinių karinėje spaudoje. Lietuvių 
veteranų s-ga tuo reikalu renka 
medžiagą, specialistai rašo. Rei
kia manyti, kad šio veikalo I to
mas galės pasirodyti ateinančiais 
1969 metais, minint faktiškąjį 
mūsų kariuomenės kūrimosi pus 
šimtį.

Gražus inžinierių užsimojimas

1945 m. tremtiniai inžinieriai 
sukūrė savo Sąjungą — LIS. De
šimtmetį atžymėjo 1955m. išleis 
tu Inžinierių metraščiu. Vėl ke
lių metų tyla. Bet štai, praėju
sią vasarą paštininkas atneša 
Metraštį. Lyg iš ano pasaulio. 
Viršelyje : “I tomas IV dalis”. 
Nejaugi esu pražiopsojęs pirmą
sias tris dalis? Yra ir netikslumų. 
Prirašiau pastabų ar ne 17 psl. 
mašinraščio. Ne spaudai — tik 
kad kitos metraščio dalys būtų 
tobulesnės.

I 
Universiteto monografija

Ją paruošti tikrai kiek vėlokai 
sugalvota. Ach, visur mes vėluo
jame: pavėlavome valstybę su
kurti, prūsams padėti, savo kal
bą tobulinti, okupacijoms pasi
ruošti. Istorijoje pradėjome gin
tis tik tada, kai du trečdaliai že
mių buvo priešui užleista, kai 
Lietuvos širdis Vilnius buvo len
kų gimnazistams atiduotas. Ta
čiau rašyti gal nėra per vėlai. 
A.A. prof. S. Kolupaila man ra-

Tėvas I>eonardas Andriekus kalba New Yorko poetų klube apie lie
tuvių poeziją. Toliau sėdi vakarui pirimininkavęa prof. Charles Angoff. 
parašęs ne vieną įvadą lietuvių grožinės literatūros knygoms, išvers
toms j anglų kalbą. Nuotr. V. Maželio

ralistinės tendencijos gali jungtis 
ir tai sprogdinu centrinę diktatū
rą, kas neštų naujų perspektyvų 
ir Baltijos valstybėms.

Kun. Trepša apgailestavo, kad 
suvažiavimas daugiau problemų 
iškėlė negu gali išspręsti. Nerei
kia baidytis sveikai suprasto na
cionalizmo.

Sprendimai ateina iš Maskvos

Dr. J. Balys reiškė nuomonę, 
kad buvo gausu abstrakčių disku 
sijų, bet mažiau konkrečių išva
dų ir pasiūlymų. Priminė faktą, 
kaip lietuviai priešinosi žibalo 
perdirbimo įmonės įsteigimui Jur 
barke, nes tai užterštų vandenį. 
Tačiau rusų pareigūnai ta kryp
timi varo propagandą ir valykla

I

Sovietuose vedybose gali būti 
šeimai parinkta vyro ar moters 
pavardė. Dažnia rusai, vesdami 
lietuvę, parenka šeimai lietuvės 
pavardę ir rusas pareigūnas Lie
tuvoj lieka su lietuviška pavarde.

MUZIKINES KELIONĖS 
UŽRAŠAI

Sovietij statistikos

Prof. Dzelzitis atkreipė dėme
sį, kad negalima pasitikėti Sovie
tų statistikomis. Jas reikia pa
tikrinti, lyginant su kitais šalti
niais. Pvz. 6 mil. JAV ūkininkų;

Atkelta iš 3 psl.)

bepajėgė jo matyti bei sekti jo 
dirigavimo lazdelės. Tada jie pa
statė prieš atskiras orkestro gru
pes po dirigentą ir, iššovus pa
trankai, visi pradėjo kartu diri
guoti “An der schoenen blauen 
Donau” valsą.

Dvimotoris jet prop lėktuvas

Parodoje... Nuotr. Vytauto Maželio

šė. “Neskubėkite. Dar ne laikas. 
Dar kai kuriuos klausimus nega
lime atidengti. Suskubsime 1972 
m., kai minėsime u-to 50 m. su
kaktį”. Nesutikau ilgai delsti. 
Bet štai, netekome to paties Ko
lupailos, paskutinio rektoriaus J. 
Gravrogko, trijų brolių Biržiškų, 
pirmūno Šimoliūno, Čiurlio, Gab 
rio, dekanų Jakovicko, Jurskio ir 
daugelio senesnių ir jaunesnių 
kolegų.

Nežiūrint to, medžiaga baigia
ma ruošti ir jau pradėta reda
guoti. Šiems metams, atrodo, tik 
tiek ir tebuvo žadėta. Talka re
dakcijai atsiminimais ar knygo

mis tebereikalinga. Reikia dirb
ti, kad nepadarytume gėdos mū
sų jaunojo ir trumpaamžio uni
versiteto monografijos tomui įsi- j 
rikiuoti knygų šventyklų lenty
nose greta kitų tautų laiminges
nių universitetų.

Dėl “Tautos Praeities”

Džiugu, kad kai kas pasigen
da šio žurnalo.. Jo uždelsimas ir 
man labai skaudus. Mano raši
nys apie I pas. karo veiksmus lie
tuvių gyvenamose žemėse buvo 
taikytas 1964-5 metams. Lietu
vių istorijos dr-jos vardu už pa
vėlavimą atsiprašau. Knyga ne
trukus pasirodys. Vekselis bus ap, 
mokėtas ir dargi su procentais. 
Kai I tomas buvo 656 psulapių, 
antrasis storesnis — apie 840 psl. 
Tačiau sudvigubintos knygos tu
rinys nebus taikomas tada dar 
nepaminėtiems 1918-1968 me
tams. 9-tos knygos tematika kiek 
priartės prie 1919-1920 m. kari- 

j nių įvykių.
Jeigu visuomenė mūsų istori-' 

niais leidiniais domėtųsi daugiau, 
paruošimo darbas būtų lengves
nis. Ir “Tautos Praeitis” dažniau 
lankytųsi. Iš mūsų istorikų lau
kiama daugiau istorinių studijų 
ruošiamai 9-ai knygai. Reikia 
paramos, aukų.

Red. pastaba: Straipsnis kiek 
sutrumpintas.

KOMUNIZMAS IR TAUTY
BIŲ KRYŽIAVIMASIS 

BALTIJOS VALSTYBĖSE

< Atkelta iš 2 d«I I

Europa tautybių problemą ban
dė išspręsti, garantuojant etni
nių grupių teises. Po II Pasauli
nio karo Jungt. Tautos šią pro
gramą rėmė Afrikoje, bet ne Eu
ropoje. Pasitenkiųta bendra tei
sių deklaraėij(r:*Ar tai yra pakan 
karna atskirų tautų tiesių garan
tija? Nacionalizmo sąvoka gali 
būti įvairiai aptarta, bet šiame 
kongrese, jo programoje naciona 
lizmo sąvoka apima priklausymą 
tam tikrai grupei ir pasisavinimą 
tam tikro .kultūrinio paveldėji
mo. Čia nacionalizmas nereiškia 
šovinizmo ar imperializmo.

Keldami taures sako “Dubček”
V. Trumpa suminėjo, kad estų 

studentai, keldami taures, sako 
ne “Sveikas”, o “Dubček”. Nega 
Įima sakyti, kad Čekoslovakijos į- 
vykiai neturėjo žymesnės įtakos 
už geležinės uždangos. Stalinas 
buvo didžiausias melagis. Jis ir ru 
sų nacionalizmą vadino patriotiz 
mu.

Sprogdinanti tautinio laisvėjimo 
idėja

Dr. S. Vardys, kuris labai su
maniai vadovavo diskusijų posė
džiui, pažymėjo, kad nacionaliz
mas ir socializmas gali jungtis. 
Sovietijoje nacionalistinės ir libe

tiiiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiii

DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IK IŠ LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
Kreiptis į:

J. RUDIS — Tel. CLiffside 4-1050 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllll'

VACYS
C0NSTRŪCTI0N CO.

10% — 20% — 80%. pUflau mokSelf 
už apdraudę nuo ugnies ir nutoino 
Kilio pius

KRANK Z A P O L I S
8208 H VVest 95th Street 

Chicago. Illinois
Tel. GA 4-8054 ir GR 0-4330

MOVING
Apdraustas perkraustymas

Įvairių atstumų.

A. V I L I M A S
823 WEST 34th PLACE 

Telef. — FRontier 6-1882

daugiau pagamina negu 50 mil. Paki,10- TarPe ^ngvų baltų de-
* ridv vJ r....... * - ' '

pralenkti pas Rio deI Plata upas žiočių 
vanduo. Argentiniečiai jį vadina

I liūto spalvos vandeniu, mums jis 
atrodė paprastai dumblinas.

Ciao Argentina!..

(Bus daugiau)

rusų kolchozninkų ir dėl viso to 
Chruščiovo polėkis “i 
Ameriką” nuėjo niekais.

Prof. J. Penikis reiškė nuomo
nę, kad nėra esminių skirtumų 
Estijoj, Latvijoj, Lietuvoj. Skirtu-

besėlių sunkus, rudas kaip syru-

bus. Sprendimai daromi Maskvo-|mas tik laipsnyje. Latvijoje skir- 
je. Sniečkus išlieka viršūnėje, I tingos demografinės sąlygos, jos 
siekdamas savo asmeniškų tiks- ' labiau napalankios latviams ne- 
lų. Rusų kalbos žinojimas visų, gu lietuviams ir estams. Latvijoje 
SSSR respublikų pareigūnams y- 
ra privalomas. Atšauktas įstaty
mas, kuriuo Baltijos kraštų mo
kyklose, kur dėstomoji kalba ru
sų buvo būtinai reikalaujama dės 
tyti ir vietinę kalbą.

Respublikinėse vyriausybėse vi 
ceministeriai būna rusai ir jų yra 
paskutinis žodis. Mokslo draugi
jos respublikose pasidarė tik 
Maskvos mokslo draugijų sekci
jos. Pavergtų kraštų mokslo dr- 
jų žurnalai palaipsniui imami 
leisti rusų kalba. Respublikinėse 
muzikos mokyklose naikinamos 
kompozicijos kalsės. Meno moky 
klose Lietuvoj ir kitur daugiau 
plečiamas pritaikomojo meno dė 
stymas, kaip kūrybos polėkiai. O- 
pera “Pilėnai” mūsų muzikų nuo 
mone, skamba rusiškomis melo
dijomis. Tokia tendencija Sovie
tų kūryboje.

Rašytojų suvažiavime buvo už 
akcentuota, kad nėra Sovietų Lie 
tuvos, Sovietų Latvijos ir t. t. li
teratūros. Yra tik Sovietų litera
tūra.

Faktai rodo, kad už geležinės 
uždangos padėtis blogėja ir paki 
timą gali atnešti tik pasaulinis 
karas ar katastrofa.

I prieš dešimtmeti Berklavs siekė, 
kad sprendimai daugiau pareitų 
nuo pačios Latvijos, kad Latvijos 
kompartijoje dar didesnis procen 
tas būtų latvių, ir buvo sudraus
tas.

mai fabrikuose; susekta, kad eilė
je naujų fabrikų provincijoje la
bai mažas procentas darbininkų 
buvo iš kitų respublikų, o Vilnių 
je naujas fabrikas turi 40 proc. 
darbininkų iš kitų respublikų. 
Dėl to ir Latvijoje, kuri daugiau 
industrializuota, turi didesnį Ry-

Dr. Remeikis priminė, kad pra | gos miestą, stipriau auga įvežtas 
vesti darbo jėgų šaltinių tyri- rusų elementas.

I Kas tik turi gėrę skonį,
viskę perka pas Lieponj !

t

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MAROUETTE PK., 6211 S. Westem. PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai. Kitom 
dienom nuo 9 vai. iki 6 vai. vakaro 

SEKMADIENIAIS ATDARA NUO 12 IKI 5 POPIET.

I

MĖNESINĖ TAUPYTOJŲ PRATURTĖJIMO LENTELĖMĖNESINĖS 
SANTAUPOS

SAFETV 
OF YOUR 

INVESTMENT

Kurkite geresnę ateitį
Įsijunkite j CHICAGO TAUPYMO BENROVftS Taupytojų Praturtėjimo Planą! Pasirinkit Jums 
tinkamiausią Mėnesinį Taupytojų Praturtėjimo planą iš žemiau nurodytos lentelės sudarytos pa
gal dabar taupymo knygelėse mokamus 4?4%- Pradėkite taupyti dabar geresnei savo ateičiai.

ŠTAI MfiNESINfi TAUPYMO LENTELE:

70.00 i 1,764.92! 3,703.58i5,833.07 ) 8,172.19110,741.57113,563.87116,663.99 '20,069.29123,809.80 27.918 51 
80.0012,017.05!4,232.6616,6««-37| 9,339.65)12,276.08 15,501.5^ 19,044.56 22.936.33 27,211.19 31,906.87 
90 00 2,269 18!4,761.7417.499.66110.507,10:13,810,59i 17,439.26121.425.13 25,803 37. 30,6*1*2.59 r35.895.23 

100.00:2,521.3215,290.82 8,332.96111,674.56115,345.09! 19,376.95 23,805.70 28,670 41*34,013.99'39.883.59

|2 YRS. 4 YRS. 16 YRS. | 8 YRS. 10 YRS. I 12 YRS.I 14 YRS. | 16 YR. 1 18 YRS. | 20 YRS.
$10.001 $252.131 $524.081 $833.30| $1,167.46 $1,534.511 $1,937.70! $2.380.57 ! $2,867.041 $3,401.401 $3,988.36

20.001 504.26|1.058.16|l.666.591 2,334.91 3,069.02 3,87.5.39 ! 4,761.14 1 5,734.081 6,802.80; 7,976.72
30.00Į 756.3911,587.2512,499.891 3,502.37 4,603.53 5,813.091 7,141.711 8,601.12110,204.20 11,965.08
40.0011,008.5312,116.3313,333.181 4,669.112 6,138.04 7,750.78' 9.522.28 IU,468.16 13.605.60 15,953.43
50.0011,260.66|2,645.4114,166.481 5,837.28 7,872.55 9,688.48] 11,902.85 114,335.21117,007.00* 19,941.79
60.00! 1.512.79Į3,174.4914,999.781 7,004.73 9,207.06111,626.17114,283.42 117.202.25! 20,408.40 23,930.15

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

išduodami tūks- 
Mažiausiai turi

Ant visų knygelių 
sąskaitų5

J^ Certiflkatų sąskaitosĄ Certifikatai

* tantinėmis.
būti $8000. Pelnas mokama?
kas šeši mėnesiai.

4*
*
*
*

★
★

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

TEIKIAMAS MUSŲ PILNAS
*

*

*

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

PATARNAVIMAS:
service charge to members 
Sėli & redeetn U.S. Bonds 
Two large free park’g lota 
Save-by-Mail Kits 
Travelers Checks 
Safe Deposit Boxes

*
★ 
♦ 
★ 
*

Chicago Savings and Loan Assn
6245 SO. WESTERN AVĖ.

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

9:00 A.M. -4:00 P.M.
........ Uždaryta visa d.

!•

TEL. GR 6-7575
O

Pirmad. 
Antrad 
Trečiad.

URS: 
Ketvirtad. 
Penktad. . 
šeštad. ...

... 9:00 A.M.-8:00 P.M. 
... 9:00 A.M.-8:00 P.M. 
. 9:00 A.M.-12:30 P.M.



Iš IJetuvių Fronto Bičiulių Los Angeles surengto subatvakario: inž. Žibutė Brinkienė — programos va
dovė (kairėje), režsierė Dalila Mackialienė. pianistė Raimonda Apeikytė, prof. Raphael Sealey, poetr 
Danguolė Sadūnaitė - Sealey, solistas Antanas Pavasaris, rašytoja Alė Rūta ir rašytojas Jurgis Gliaudą.

pauzės 
grožio

trapių

tonacija ir gyvybiniai reikšmin
gos Sadūnaitės poezijos 
atranka, buvo nepaprasto 
perteikimas.

Sadūnaitės kūryba yra
akimirkų fiksacija, perkeliant bui 
tinį trapumą į naują sferą, kur 
staiga įvykiai, daiktai, išgyveni
mai sustoja už naujos, elegiškai 
minorinės skraistės. Iš esmės: Sa
dūnaitės poezija yra trapaus grau 
dūlio peozija. Joje yra daug vil
ties, noro viltis ir laukti, bet vi
sa tai, dažniausiai, užgęsta konf- 
flikte su realybe, susitikime su ri
ba, už kurios nebėra vietos iliu
zijoms.

Egzistencijos prasmės proble
matiką Sadūnaitė nuolat veržia
si užtušuoti jautriu dėmesiu bui
ties detalėms. Tačiau ji pati nuo
lat suvokia, kad tai visad yra tik 
apgaulus pilnutinio svarstymo

Savo kasmetinį tradicinį litera 
tūros vakarą Los Angeles LFB 
skyrius pravedė naujoviškai ir į- 
spūdingai. Vakaras įvyko gruo
džio 14 d., sutraukęs nemažai in
telektualinės publikos. Vakarą at 
idarė skyriaus pirm. inž. A. Kul
nys, meno programai vesti pa
kviesdamas inž. Žibutę Briukie- 
nę. Ji buvo vakaro pranešėja, la
bai subtiliai pravesdama vakaro 
programą. Nors parengimui rek
lamoje buvo suteiktas “subatvaka 
rio” pavadinimas, parengimas bu 
vo puiki meno šventė, kur litera
tūra, poezija, daina ir muzika vie 
nodai varžėsi dėl pirmenybių.

LFB skyrius pirmas visoje A- 
merikoje pradėjo kviestis rašyto-

JURGIS GLIAUDĄ

pagaulus ir gilus. Ši prof. R. Seal
ey paskaita bus atspausta “Lietu 
vių Dienų” žurnale. Prelegentas 
palietė vertimų sritį, santykį vei
kalo su kritika. Jis pavaizdavo da 
žną kritikos vienšališkumą, neiš 
samumą, net paviršutiniškumą. 
Taip, prelegento nuomone, V. 
Krėvės veikalo “Pagunda” verti
mas suvaidino didžiulę pažintinę 
rolę kitataučių tarpe. Tačiau pats 
veikalas nėra propagandinis ir te 
zinis. Veikale pavaizduota žmo
gaus tragiką, atsidūrus jam tam

jus iš toliau, nepaisant finansinių įkrose aplinkybėse. Lygiai pla-
nuostolių. Taip ankstesnių me
tų skyriaus parengimų svečiais 
buvo .rašyt. A. Baronas, poetas 
J. Aistis. Šį kartą maloniais sve
čiais buvo Berkelby apsigyvenę po 
etė Danguolė Sadūnaitė ir prof. 
Raphael Sealey. Poetę publikai 
pristatė rašytoja?ĄĮė Rūta, profe

sorių rašyt. J. Gliaudą.
Profesoriaus Jš. Sealey paskaita 

literatūros tema buvo neįprastas 
dalykas parengime, kurio turiny
je visad buvo tik kūrybiniai - ra
šytojo ar poeto — dalykai. Pa
skaita buvo išklausyta su dideliu 
auditorijos dėmesiu, nes daugiur 
tezės traktavimas buvo naujas,

čiai amerikiečių įvertintas J. 
Gliaudos romanas “Namai ant 
smėlio”, kaip gili nacizmo anali-

zė, yra žmogaus psichės vysty
mosi ir kitėjimo paveikslas naciz 
mo sąlygose. Autoriui rūpėję pir 
miausia žmogus, ne aplinkybės, 
kurios tą žmogų supusios. Plačio
ji kritikia iškreipė tikrąjį romano 
herojų — žmogų.

Poetė Danguolė Sadūnaitė pa
skaitė kelis savo kūrinius. Publi 
ka labai šiltai sutiko poetę, išlei
dusią jau tris savo poezijos rin
kinius lietuvių kalba ir vieną ang 
lų kalba. Poetės knygos buvo iš
pirktos nuo knygų skobnio, kurį 
paruošė Los Angeles knygnešys 
V. Prižgintas.

Aktorė Dalil'ė Mackialienė, 
prieš savaitę sulaukusi Chicagoje 
laurų už savo režisūrą teatro fes
tivalio varžybose, ypatingai iš
ieškotai paskaitė D. Sadūnaitės 
poetinių kūrinių pluoštą. Subtili

Prof. R. Sealey skaito paskaitą 
Los Angeles lietuviams.

paviršius, kurio dugne n?ra f- 
liuzijos.

Pianistė Raimonda Apeikytė, 
kaip visad vyriškai-raiškiai ir su 
akademiniu įžvalgumu paskam
bino Beethoveno, Chopino ir 
Čiurlionio kūrinių. Jaunoji pianis 
tė turi nepaprastą muzikinę at
mintį, talentą savaip akcentuoti 
kūrinio credo, kas yra laidas sa
vitos interpretacijos ir savito kū
rinio esmės atskleidimo. Ypatin
gai geras buvo Chopino Scherzo.

Lyrinis tenoras Antanas Pava
saris šiam vakarui turėjo malo
nią staigmeną. Pasirodė jo {dai
navimų plokštelė, kurios visą kie 
kį, čia pateiktą parduoti, bema
tant publika išpirko. Dalį plokš
telės repertuaro solistas padaina
vo pačiame parengime. Tai buvo 
dramatinis B. Budriūno “Šauks
mas” (Alės Rūtos žodžiai), Onos 
Metrikienės visiškai naujos kom
pozicijos. Arijų dalyje Antanas 
Pavasaris sužibėjo savo aukštu 
registru, savo ypatingai tobulu 
pianissimu “Žydės” operos arijo
je, savo polėkišku lengvumu ari
joje iš “Rigoletto”. A. Pavasaris 
dalyvavo lietuvių parengimuose 
Washingtone, Chicagoje, Cara- 
oas operoje, tačiau losangeliečiai 
laiko jį savu ir sutinka jo daina
vimo talentą ypatingai mielai.

Jo įdainavimų plokštelė “An
tanas Pavasaris”, be abejo, pa
sieks ir kitas lietuvių kolonijas, 
ir visur bus džiugi naujiena mu
zikos mėgėjui.

•Prof. T. Ivanauskas, žino
mas mūsų ornitologas, Lietuvoje 
parašė naują knygą “Pasaulio 
žvėrys”, 297 psl., kuri buvo Vil
niuje išleista.

• Merkelis Račkauskas išver
tė į lietuvių kalbą Platono “Dia
logus”, 275 m. Knyga išleista o- 
kupuotoje Lietuvoje.

nomis. Visi žymesnieji okupuo
tos Lietuvos teatrai buvo suvežę 
savo veikalus.
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Apdraustas perkraustymas
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tik Chicagoje, bet ir Vilniuje. Jis 
buvo suruoštas gruodžio 8-16 die
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PORTRAITS • CANDIDS 
3213 S. Morgan St. YArds 7-5858

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus

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

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prleė 49 metus

Dengiame visų rūšių stogus. Taiso 
me arba dedame naujus kaminus, ri- 
nas, nutekamuosius vamzdžius Dažo
me Iš lauko. Taisome mūra "tuck- 
polntlng". Pilnai apsidraudė Visas 
darbas garantuotas

LA 1-6047 arba PO 2-8778
Apskaičiavimai nemokamai

Skambinkite bet kuriuo laiku

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EAPRESS

MAHųLEITE GIFT PAJMJEL BI.I1I 
2«O« UVU1 Ml. Tel. WA 5 -2 7 ai
2501 (1911. Si. Tel. U A 5-2737
8333 Su. lialsled st. Tel. 2.>4-832<>

Lietuviu bendrovė turinti teis, 
siuntinius dusli savo vardu i* Chi 
dagos tiesiai | Lietuvą.

Didelis pasirinkimas /vairių me 
dtlagų, ltal. lietpalčių lr kitų prekių 

Priimami doleriniai dovanų u. 
sas yn.al

E. tr V. Žukauską.
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LEO'S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKt'S 

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tune-up ir Motorų Remontas 
5759 So. VVestern Avė.

Kampas 58th Street 
Telefonas — PRospect 8-9533
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BANGA
TV, Radio, Stereo, Spalvotom tele
vizijom antenos. Pard. ir taisymas. 
2649 W 63rd St. Tek 434-0421

Vakarais skambinti WA 5-3607
P. Rudėnas K šimulis

I

mstfsr ims
I

per annum

Certifikatus 
automatiš-

Paprastose taupymo sąs
kaitose laikomiems pini

gams mokame 4%%. Prieš 
mėnesio 10 d. padėtos 

santaupos gauna nuošimtį 
nuo mėnesio pradžios. 

Dividendus išmokame bir
želio 30 ir gruodžio mėn.

31 dienomis.

šešių ar dvylika mėnesių 
certifikatams, mažiausiai 

$9,000 arba didesnėje su
moje po tūkstantinę. Di- 

videntai mokami termino 
pabaigoje.

atnaujiname 
kai.

So

4 °
per annum

šios puikios Hollyvvood 
svarstyklės yra tikrai 

praktiška dovana, mielai 
priimama kiekviename name. 

Degto emaliais ir tikrai puikaus 
vinilinio viršaus svarstyklės yra 

įpakuotos į kartoninę dėžę. Tai padaro 
nepaprastai puikią dovaną. Tai gali būti 

ir Jūsų dovana, jei atidarysite $250 arba 
didesnę taupymo sąskaitą Union Federal 

bendrovėje arba padidinsite Jau turimą 
sąskaitą tokia ar didesne suma Pasiūlymas 

jsigalioia nuo gruodžio 16 d. ir baigiasi 1969 
m. sausio 11 d. Galime duoti tik vieną dovaną 

vienai saska:tai. Turint galvoje dovanos dydį 
ir svorį, niek m negalime dovanos pasiųsti.

M O V I N G 
8ERENAS perkrausto baldus ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei 
ditnai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67th Place WA 5-8063

OUR 72nd YEAR
whcre people make the difference" •, _

įffl/GHFEOERAL SAV/NGS
2430 Sout/i Ha/sfed / Chicago ] Phone 523-2800 Alberti Aukers, Presldent ASSETS OVEB S32000,00&į

BALTIC BAKERY
Veikia jau dvi kepyklos, o prie jų ir krautuvės. Kepa įvairių rū

šių duoną, pyragus, tortus ir kitus Kepsnius ir visų mėgiamą 
lietuvišką ’-'.gaišį,

I - KEPYKLA IR KRAUTUVE:
4627 S. Hermitage Avė., Chicago, III. 60609 — Tel. LA 3-1510

Atdara kasdien nuo 7 vai. ryto iki 9 vai. vak., šeštad. ir 
sekmad. nuo 7 vai. ryto iki 7 vai. vak

II - KEPYKLA IR KRAUTUVE:
2616 West 69th St., Chicago, 111. 60629 — Tel. 778-7632
Atdara: Prrnad 9 vai. ryto iki 8 vai. vak; antrad, treč., 
ketv. ir penkt. 7 vai. ryto iki 8 vai. vak., šeštad. 8 vai. 
ryto iki 6 vai vak., sekmad. 8 vai. ryto iki 2 vai. popiet.
Abiejuose kepyklose priimami užsakymai tortams ir kt. keps- 

irams. Parduoda visokius kepyklos gaminius, o taip pat mėsos ir 
pieno produktus Juozas Ankus, savininkas

Kalėdiniai Siuntiniai
1 9 6 8 IVI

%

Artėji nčių Kalėdų 
rytus s;unt:nhia iš 
r ištikrųįų tūtų naudingi Jūsų giminėms.

MIŠRUS KALĖDINIS
Vyriškas arba moteriškas 
moteriškas arba vyriškas 
nes angliškos vyriškam 
gražios moteriškam kostiumėliui medžiagos, vilnonė sijonui me
džiaga. puikūs vyriški nailonin ai 
bliuskutė, 1 dėžė 
rūšies cigarečių.

$90.00

MOTERIŠKAS
Komplektas labai 
kalingi ir naudingi ten), 1 gėlėta arba su ornamentais vilnonė 
skarelė, 3 jardai moteriškam kostiumui cremplene medžiaga, gra
žus moteriškas megstukas, 3 jardai vilnonės paltui medžiagos. 
2y2 jardo v.lnonės suknelei medžiagos.

$90.00
MAISTO SIUNTINYS 1968.
y2 sv. arbatos, 1 sv. kakavos, 6 sv. geriausios rūšies baltų 

miltų, 2 sv. ryžių, *4 sv. pipirų, y^ sv. lapelių, % sv. geriamo 
šokolado., 1 dėž. nescafes, 3 sv. geriausios rūšies kiaulinių 
taukų. 1 sv šokoladinių saldainių.

$30.00
Taip pat, j bet kurį rūbų siuntinį galima dadeti žemiau išvar
dintus dalykus, kurie visada naudingi ir laukiami L etuvoje.
Vilnonė labai graži skarelė $4.00. Nailoniniai lietpalčiai $10.00 
Vyr ški arba moteriški megstiniai $12.00. Nailoniniai marškiniai 
$7.00. Vyriškos arba moteriškos nailoninės kojinės $2.00. Labai 
geras parkeris, firmos “Parker” $7.00.

ŠVEICARIŠKI LAIKRODŽIAI. $30.00
Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos siuntėjas sudaro 

iš mūsų kainoraščio ir taip pat, persiunčiame Jūsų pač ų suda
rytus siuntinius. Mūsų sąskaitos duoda Jums teisę gauti Income 
Tax sumažinimą.

Švenčių proga, siūlome tris specialiai suda- 
tokių dalykų, kurie labiausiai yra reikalingi

1968.
labai geros rūšies megstinis. Itališkas 
nailoninis lietpaltis, 3y$ jardo vilno- 
kostiumui medžiagos, 3 jardai labai

marškiniai, arba nailoninė
šokoladinių saldainių, 20 angliškų geriausios1

KALĖDINIS 1968.
gražių moteriškų nailoninių rūbų, (labai rei-

BALTIC STORES, LTD.
( Z . JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England

TELEF. — SHO 8734.
% r?



R DRAUGAS, šežtadienis, 1968 m. gruodžio mėn. 21 d.

Jono Karvelio nuopelnai lietuvių visuomenei

L. AUGŠTYS

Jau ne kartą esame spaudoje Žadeika ir kt. Leisdamas kny- 
iškėlę privačių asmenų iniciaty- gas ir plokšteles, versdamasis sėk 
vą, kuri yra didelė talkininkė or-1 minga prekyba, neužmiršo Kar- 
ganizuotuo e mūsų kultūros ba-i velis ir šalpos darbų ir ne vie- 
ruose. Tokių mūsų kultūra besi- nam moksleiviui padėjo baigti 
sielojančių asmenų yra ir čia gi- mokslą — universitetą ar kon- 
musių ir naujai atvykusių lietu- servatoriją. 
vių tarpe. Kartais šitai net ver
čia stebėtis jų darbu, nes, atro
do, kad ir jie galėtų laikytis be 
rūpesčių nuošaliai, kaip ir šim
tai kitų ir pasiturinčių lietuvių.

Jonas Karvelis yra vienas iš 
naujųjų ateivių, kuris savo dar
bu ir savo didesniu ar mažesniu 
pasisekimu dalijosi su visais lie
tuviai, leisdamas knygas ir lie
tuviškas plokšteles. Kam teko ar
čiau su tais reikalais susipažin-i 
ti, tas puikiai žino, kad tiek plok i 
štelių, tiek knygų leidimas yra 
ne tik nepelningas, bet dažnu at
veju ir nuostolingas. Ir todėl pri- j 
simintinas dar ir šiandien daž-, 
nai tebekartojamas Jono Karve-i 
lio pasakytas sakinys II-jo Kul-j 
tūros kongreso metu: “Garantuot 
kitę man bent 300 knygos pir-: 
kėjų, aš išleisiu visas knygas”, j 
Nemanykime, kad tie trys šim
tai pirkėjų atneštų pelną, bet jie 
tik sumažintų nuostolius.

Tačiau ir tų trijų šimtų pir
kėjų ne visada atsirasdavo. Ir 
jei atsirasdavo jų daugiau, tai pa 
dėdavo tiems leidiniams, kurie 
jau pačioje pradžioje žadėjo nuos 
tolius.

Vėl viskas iš naujo
Bet tai praeitis. Ir mums šian

dien gal dar įdomiau, kaip J. Kar 
velis vėl viską pradėjo iš naujo 
šiose nenormaliose sąlygose, į 
kurias mes buvome pastatyti visi 
lygiai. Čia visiem buvo beveik vie 
nodi galimumai, tačiau ne vie-

Jonas Karvelis

stienės ir kt. Be plokštelių, iš- Į • Seinuose, lenkų okupuoto- nį ir kultūrinį gyvenimą. Disku-) 
leido Putino, A. Barono, A. Gied, je Lietuvos dalyje, gruodžio 1 d. Hriwnvr> asmonvc Ta
riaus, Butkienės ir eilės kitų kny-! buvo sušauktas Lietuvių visuo- 
gas, viso apie trisdešimt pavadi- meninės kultūros draugijos (L Skripka, pavad. J.
nimų. Visi gerai supranta, kad VKD) penktasis atstovų suvažia i gen. sekretorium Ęug. Petruške- 
tai negalėjo atnešti didelių pel- vimas. Suvažiavo apie 100 dele- 
nų, visa tai išleista be jokių rink- gatų, kurie atstovavo 1500 drau- 
liavų, be aukų prašymų, o daž
niausiai dar ir pats Karvelis au- j 
komis rėmė kitų vienokius ar ki- Į 
tokius kultūrinius užsimojimus. I 
Visa tai įnešta į bendrą išeivi
jos kultūrinį aruodą, be jokių or
ganizacinių telkinių, vien tik pri j 
vačia iniciatyva.

I

gijos narių. Suvažiavime daly
vavo ir Lenkijos valdžios bei 
komunistų partijos atstovai. Dr- 
jos pirmininkas Algirdas Skrip- 
kus pranešė apie Seinų ir Suval
kų apskričių gyventojų ekonomi Į

M O V 5 N G
Perk raust, baldus iš arti ir

________  _ __________ A. BENIULIS
vičius. Suvažiavimui, kuris vyko ' •■•rago, III. 60629, Tel. RE 7-708.1 
Seinų vidurinėje mokykloje, pa
rbaigus, koncertavo Punkso vi-Į 
dūrinės mokyklos mokytojų cho —— — —-------------
ras, K. Sidorio vadovaujamas.
sirodė tos mokyklos mokiniai 
kordeonistai ir vokalistai.

sijose dilyvavo 26 asmenys. Iš- 
inkta nauja valdyba: pirm. Alg.

Leončikas,

Pa 
a-

tol
I

ANY 8 OR 12 EXPOSURE

Kodacolor Film

WAGNER & SONS
Typewriters — Adding Machines — 

Checkwriters.
Nuomoja — Parduodu — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
VlrA 60 m. patikimas patarnavimas

5610 S. Pulasl.i Rd.. Tel 581 IIII

I

DEVELOPED Si PIHNTED 
Junibo Color Prints 
Failures Credited 
Guaranteed Evcd't

Quality
Send this ad with 
film. Limit l roll 
per ad.

Offer expires July lst, 
SKRUDLAND PHOTO 

Dept. P. A.
Lake Geneva. VVisc. 53147

Idealistas nuo pat jaunystės

Grįžtant į praeitį, tenka pas
tebėti, kad J. Karvelis jau dau
giau pusšimtį metų yra įsijun
gęs į kultūrinę tarnybą savo tau- 
pat jaunystės, nes kuriantis Lie- 
pat jaunystės, nes kurianti Lie
tuvos neprikalusomybei stojo sa
vanoriu ir kariuomenėj išbuvo Ii 
gi 1923 m. Lietuvių kultūriniai 
reikalai rūpėjo jam nuo pat vai
kystės, nes dar 1916 m. pradė
jo iš Vilniaus gabenti ir skleisti 
kaime J. Šlapelio knygyno lei
džiamus vadovėlius, kurių tada 
ypatingai trūko. Vėliau J. Karve
lis prisidėjo labai daug prie Spau 
dos fondo išugdymo, kur, jam 
atėjus, tebuvo tik pora tarnauto
jų, o jam išeinant, tarnautojų 
reikėjo poros šimtų. Garsieji J. 
Karvelio prekybos namai buvo 
pradėti su Rinkevičium 1930 m. 
Vėliau Rinkevičiaus dalį atpirko. 
Tai buvo pati pirmoji tokia įstai
ga. Joje buvo galima gauti įvai
rių muzikos instrumentų, prade
dant lūpine armonikėle ir bai
giant vargonais. Turėjo platų 
knygų skyrių, foto mechanikos, 
sporto, vitražų ir kt. skyrius. Bu
vo įsteigęs fabrikėlį, kuris gami
no radijo stotis kariuomenei, ku
rių vertė siekė milijonus. Jei ne 
karas, būtų įmonė išsivysčius į 
didelį radijo fabriką. Karvelio pre 
kybos namai leisdavo lietuviškas 
plokšteles, panaudodami Rygos, 
Kopenhagos, Berlyno ir Londo
no studijas. Muzikinių leidinių 
planavimo komisijoje buvo ir 
Kauno konservatorijos direkto
rius J. Gruodis, radiofono dir. 
Biliūnas, Valstybės teatro dir. V.

noda patirtis, gabumai ir ryžtas. 
Chicagoje J. Karvelis viską pra
dėjo iš pradžios. Įsteigęs krautu
vėlę Chicagos Bridgeporte, dir
bo kaip ir visi fabrike, o rūpi
nantis krautuve, teko dirbti net 
ligi aštuoniolikos valandų per 
parą. Padėdavo tuo laiku žmo
na (Teresė Prapuolenytė) ir de
šimtmetė dukrelė Diemantė, 
dabar Grebliūnienė, kuri, kartu 
su vyru Sauliumi, ir šiandien sėk 
mingai vadovauja J. Karvelio pre 
kybos namams, 2501 W. 71 St. 
Chicago, III, 60629. Nuolatiniu 
darbu ir ryžtu vėl J. Karvelio na- 

I mai, nors dalinai, atsigavo, kar
tu neprarasdami ir pirmykščio 
užsimojimo — leisti muzikos kū
rinius ir knygas. Ir tai, kaip jau 
anksčiau minėjome, buvo tikro
ji auka mūsų kultūrai. Tenka at
siminti, kad ligi šiol jau Ameri
koje Karvelis išleido apie 200 į- 
vairių lietuviškų dalykų, knygų, 
solistų dainų albumų; tarp jų 
Bičkienės, Vaznelio, Liepos, Jo- 
nuškaitės, Citvaro, Dičiūtės, Ma-
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Nenoriu tik sau
Dar prieš kiek laiko J. Karve-' 

lis yra pabrėžęs, kad jis visa tai i 
darąs, nenorėdamas visko tik sau. 
Jis norįs ką nors gero įnešti ir 
dovanoti mūsų kultūrai. Ir da
bar, nors perleidęs krautuvę dūk 
rai su žentu, yra užsimojęs iš
leisti mūsų kūrėjų plokštelių ir 
šiomis dienomis išleidžia Nagio, 
Sutemos, Pūkelevičiūtės, Tulaus- 
kaitės, Vaičiūnienės, Kairio, Ba
rono, Bradūno ir kitų įskaitytų 
kūrinių pora plokštelių, gi anks
čiau jau yra išleidęs St. Santva
ra ir Ant Gustaičio poezijos plok 
štelę. Taip pat rengiasi vėl iš
leisti naujų muzikos kūrinių. Sa 
vo 1951 m. padarytame testą-į 
mente J. Karvelis nutarė visas sa-1 
vo pragyvenimo liekamas lėšas 
skirti mūsų kultūrai. Jis šitai ir 
tebevykdo. O gi ne vienu šim- Į 
teliu yra parėmęs dar ir Balfą, į 
ir Jaunimo centrą, ir Matulai
čio namus ir Manylando leidyk- 
klai atėjęs į talką. Nors atšven
tė jau šešiasdešimt septynerių 
metų sukaktį, bet tebėra stip
rus, ir reikia tikėtis, kad dar į 
mūsų kultūrinį aruodą įneš ne 
vieną įnašą, nors jau ir su tuo, 
ką padarė, pasistatė paminklą. 
Linkėtina, kad ir antrąjį pusšim
tį kultūrinės tarnybos Lietuvai te 
benešiančiam J. Karveliui nepri
trūktų ligšiolinio ryžto ir jėgų. 
Tegu jo kultūrinis postas, nerei
kalaująs jokių pašalinių aukų, 
stovi dar ilgai mūsų lietuviška
me lauke.

• Maironiui skirtą filmą var- i 
du “Poetas” pagamino okupuo-1 
tos Lietuvos kino mėgėjų draugi
ja.

• Vytautas Mažiulis, žino
mas lituanistas, veikalo “Prūsų 
kalbos paminklai” ir kt. studijų 
autorius, gruodžio 19 d. apgy
nė dizertaciją ir gavo filologijos 
mokslų daktaro laipsnį. Šiuo me 
tu kaip docentas dirba Vilniaus 
universitete. Pažymėtina, kad jis 
buvo atžymėtas kaip tūkstanta
sis doktorantas pokario metais.

DĖMESIO!
DOVANŲ SIUNTĖJAMS J LIETUVĄ

IR U. S. S. R
Mes džiaugiamos galėdami pranešti, kad sparčiai padidėjus 

klientų skaičiui ir veiklai mums pasisekė pasiekti tokių pageri
nimų:

1. Pagreitinti užsakyti) dovanų pristatymą.
Suprastinti Vnešposyltorg’o užsakymų vykdymo pro
cedūros.
Padidinti Vnešposyltorg’o krautuvių ir sandėlių skaičių 
visoje U.S.S.R.
Padidinti visoktų prekių pasirinkimą — drabužių, me
džiagų, avalynės ir t.t.
Sudaryti naują sistemą patvirtinimui, kad užsakymai 
įvykdyti. Pasek pavyzdžiu tūkstančių mūsų klientų, ku
rie patyrė, kad dovana per

PODAROGIFTS, INC.

2.

3.

4.

5.

yra geriau negu:
A. Siuntinio siuntimas iš čia

(jokio muito užsakymams per Podarogifts);
B. Money order arba banko perlaida

(negalioja Specialiose Vnešposyltorg'o krautuvėse);
C. Jokių kiti; primokėjiimų

(Vnešposyldorg’ įmoka mums komisą).

Aplankykite mūsų Parodinę Salę
Ne w Yorke.

Siųskite savo užsakymus ar klausymus į

PODAROGIFTS, Ine
(Vienintelis Dovanų atstovas JAV-se)

220 Park Avė. South (comer 18th Street) 
Nevv York, N. Y. 10003 

Tel. 212-228-9547
arba j prie jo prisijungusias firmas:

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL 
AGENCY, INC.

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 
Tel.: 212 581-6590; 212 581-7729 

arba i bet kurį jų skyrių

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Wainut Street, Philadelphia, Pa. 19106 

„ Tel.: 215 WA 5-3455 
arba j bet kurį jų skyrių

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 VVest 45th Street, New York, N. Y. 10036 

Tel.: 212 CI 5-7905 
arba į bet kurį jų skyrių

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai — pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams rėmai — metalu 
aplieti rėmai.

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

NAUJOJE VIETOJE

MARQUETTE PHOTG 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami 
įvairių filmų foto aparatus 
jų reikmenis. Pasinaudokite
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai proga; 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas Atdara pirmad ir 
ketvirtad vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Parduodame ir taisome visų gamy
bų dulkių siurblius ir turime dalis, 
maišelius ir visus prijungimus (da
lis) visų gamybų siurbliams - 
Electrolux, Hoover, Eureka, Kirbj 
ir Royal bei kitų.

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

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

Ved. Arvydas M. Dikinis

DULKIŲ 
SIURBLIŲ 
TAISYMAS.

Valome, 
ištepame, 
suderiname 
Pakeičiame 
(hoses) — 

! žarnas.

čia 
bei 
pa-

Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

Apsimoka skelbtis DRAUGE, 
nes jis plačiuusiai skaitomas lie 
■uvių dienraštis G' skelbimų kai

li, p. i i mamo*

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele 
vizijos aparatų, saldy<uvų ir 
kitu namams reikmenų.

LIETUVIŲ STAIGA

FURNITURE CO

CRANESMVM

ROOSEVELT
I’ A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

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

FIRESTONE PADANGOS (TIRES)
NATIONWIDE 

GUARANTEE 
No-Limit on MILĖS... 
No-Limlt on MONTHS

FULL LIFETIME GUARAN
TEE agalnst defeots ln work- 
manshlp and tnaterials and 
all normai road hazard Ln- 
Juries encountored in every- 
llteday passenger car ūse for 
the life of the orlglnal tread 
design in accordance wlth 
terma of our printed gua- 
rontee certlflcate. Price of 
replacement pro-rated on 
orlglnal tread depth wear 
and based on Firestone ad- 
jilstment price for replac
ement tire at time of adjust- 
merrt Firestone adjustment 
prices are intended to, būt 
ma.y not, represent approx- 
imate current average sel- 
ling prices and are subject 
to change vrithout notlce.

Neribota guarantija: Iki susidėvėjimo. Ratlankiai (wheels)
Taip pat atliekama ratų reguliavimas ir balansavimas 

(Wheel alignment and balancing). Stabdžiai (Brake ser 
vice), motoro regul. (Tune up), keičia
mos dalys, alyva, tepimas, kt. pataisymai.

Country Auto & Tire Service
2423 W. 59th Street, Chicago, Illinois

Telef. — GRovehill 6 • 1111
Vai.: kasdien 7 v. r.- 7 v. v., šešt. 7 v. r. - 3 v. p.p. 

Sekm. uždaryta. Kitu laiku pagal susitarimą.

Savininkas MIKAS CESAS

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 
ifirnirnii: 

mokamas už investavimo

sąskaitas.

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

PIRMAD. Ir KETVIRTAD............ 9 v. r. Jd 9 v. v.
VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD................. 9 v r. iki 6 v. v.

ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta

^iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiimimiimir

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.vokiškos, itališkos,

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SIUVIMO Mašinos

*

*

♦

*

ELNA 
BERNINA 
NECCH1 
V1KING 
PFAFF 
SINGER

Sveicariškoe, 
japoniškos ir kitų firmų.

*

TaiBotne, parduodame ir nuomoja
me prilenamomla 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, 111. 60632, Tel. 927-4702 

Ved Arvydas M. Dikinis
llllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllill

PLANINGAS TAUPYMAS
f *

MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Moikamaa už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos

($6,000.00 ar daugiau, {dedant po 
$500.00)

f Mokamas už vienų metų taupy- 
° mo lakštus nuo išdavimo datos 

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

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

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; VVednesday closed.

ADJOINING OUR OFFICE BUILDING PETRAS KAZANAUSKAS, President

Mes mokame

4040 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632 

Telephone CL 4-4470 
FRANK ZOGAS 

Prealdent

MINIMUM SUMA $5,000.00

* ant visų taupymo 

certifikatų

per annum

MIDLAND 
SAVINDS



Smuikininkas Izidorius Vasyliūnas (kairėje) ir kompoz'.torius Julus 
Gaidelis, kurio veikalų rečitalis neseniai buvo atliktas saiuik. Izido
riaus Vasyliūno Bostone ir .kurio opera “Dana” šiuo metu jau re
petuojama Chicagoje. Nuotr. V Maželio

• Julius Gaidelis ir Izidorius
Vasyliūnas Bostone. Siame mies
te turime du labai aktyvius mu
zikus. Vienas jų — kompozito
rius Julius Gaidelis, kuris daug 

7 kuria, o jo kūriniai laiks nuo lai- 
, ko atliekami koncertuose. Pažy 

mėtines -kelios kantatos, opera 
“Dana”, kuri šiais metais jau 
žengia į Chicagos Lietuvių ope
ros sceną, ir daugybė smulkes
nių dalykų. Kitas bostoniškis y- 
ra smuikininkas Izidorius Vasy
liūnas, kuris visą laiką nepavarg
damas organizuoja lietuviškos 
muzikos koncertus ir dažniausiai 
pats atlieka juose programą. Kar- 
tais jis pasitaikina dar ir ame
rikiečius muzikus vienai ar kitai 
koncerto programai.

Gruodžio 15 d. Jordan Hali, 
Bostone, Izidorius Vasyliūnas — 
smuikas, Rudi Curwen — smui
kas, Jean Comstock — altas ir 
Myron Schwager —violenčelė 
išpildė Juliaus Gaidelio keturis 
styginius kvartetus.

Pirmas Gaidelio kvartetas yra 
jauno ir laisvo muziko kūrinys, 
kuriame jis su pavasario džiaugs
mu ir paukščio sparnais kyla i 
aukštumas. Antras ir trečias ra-

šytas tremty, Vokietijoj, yra la-lnčių sezonui, kada galerija yra 
bai lyriškas ir jame jau iškyla 
ilgesys. Ketvirtas parašytas gyve 
nant Bostone. Sis ypač jau pasi
nešęs j modernizmą, bet ne į 
kraštutinį. Tikrumoje ir jame gir 
di tą patį lyriką — muziką Gai
delį.

Šitas koncertas buvo penktas 
muziko Vasyliūno lietuviškosios 
muzikos rečitalis. 1967 m. lap
kričio mėn. Vasyliūnas pristatė 
šiuos lietuvius kompozitorius: A. 
Račiūną, K.V. Banaitį, J. Gruo
dį, J. Gaidelį, V. Jakubėną, M. 
K.Ciurlionį ir B. Budriūną, 1968 
m. sausio mėn. buvo skirtas V. 
K. Banaičiui. Tų pačių metų ko
vo mėn. girdėjome Gražiną Ba
cevičiūtę, Antaną Račiūną ir 
Juozą Gruodį. Gi gegužės mėn. 
ir šis gruodžio mėn. buvo skir
tas Juliaus Gaidelio kūrybai.

Kaip matome, Julius Gaidelis* 
kurdamas nepavargsta, o Izido-' 
riui Vasyliūnui ištvermės nepri
trūksta organizuojant koncertus 
ir juose atliekant lietuvių kom
pozitorių kūrinius. Iz. Vasyliūnas 
yra, tur būt, vienintelis lietuvis 
muzikas Amerikoje, kuris taip at 
kakliai rūpinasi lietuvių kompo
zitorių kūrybos pristatymu viešu 
moję, (p.ž.)

• Mirė Jonas Būtėnas. Dide
liame nuošalume gyvendamas, 
lapkričio mėn. 28 d. Chicagoje 
mirė ir gruodžio 3 d. ten palai
dotas solistas Jonas Būtėnas. 
VePonis buvo dar gerai prisime
namas ir senosios lietuvių išei
vių kartos, kada jis pats čia 
Amerikoje prieš pirmąjį pasau
linį karą pradėjo eiti nelengvu 
dainininko keliu. Grįžęs į nepri
klausomą Lietuvą, dainavo mū
sų operoje ir pasižymėjo kaip 
dainavimo pedagogas, auklėda
mas visą eilę žymių jaunosios 
kartos mūsų dainininkų. Velio
nis buvo gimęs 1891 m. kovo 
mėn. 27 d. Raseinių apskr., Kra
žių valsč., Akmenių kaime.

• Tamošaičių paroda Kana
doje. Samia miesto viešoji gale
rija surengė Anastazijos ir An
tano Tamošaičių dailės darbų 
parodą š.m. gruodžio 6-30 d.

Samia, Ont. mieste prieš ke
letą metų pastatyta nauja ir mo
derni galerija kviečia pasirinktus 
dailininkus ir surengia čia jų pa
rodas.

1968 m. pabaigai, Kalėdų šve-

vjninkas gyvenąs vienoje prįeg-l DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. gruodžio mėn. 28 c!. 
landoje ir gerokai skiirstąs.

• Švenčionių Įle|. gimnazija 
sausio 11 di-.'ną rr.'ni savo 50-jį 
gimtadienį. Kaip žinia, ji buvo 
įkurta 1919 metais ir yra daug 
prisidėjusi prie lietuvybės Vil
niaus krašte išlaikymo. Pirmoji 
aukštesnioji mokykla Švenčiony
se įkurta prieš 135 metus.

• Ąkadvniin ų chlorų tarpres-

jaunimo dainuojamos. K. Žitkus gg” įvyko Kaune.' Eiuvo šuvažia- 
yra ir populiarios dainos “Gra- Vę vjsa eilė Pabaltijo ir Rusijos 
x... j i... j_.._ au_ >.rajtų chorų. Ve rtjnimo komi-
torius. Sovietinė spauda, trumpai s,ja> kurjaj pirmininkavo muzi- 
atžymėdama jo sukaktį, rašo, jog |;as k. Kaveckas, geriausiu cho-

labiausiai lankoma, buvo pakvie 
sti dailininkai Tamošaičiai.

A. Tamošaitienė išstatė 17 go 
beienų, o Ą. Tamošaitis 32 tapy
bos darbus.

• Poetui kun. Kazimierui Žit
kui š.m. gruodžio 30 d. sueina 
75 metai. 1924 m. Vinco Stonio 
slapyvarde buvo išleistas jo ei
lėraščių rinkinys “Ašarėlės”. Jo 
dainos buvo mėgiamos ir mūsų t pub’li|uniš’'‘konkursas “įuventus
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ARTESIAN Restoranas

2432 VVest 63rd Street, VĖL ATIDARYTAS
Visa nauja ir gražu, kaip viduje taip ir iš lauko. 

Kviečiame senus ir naujus draugus atsilankyti. 

Telef. — 436-4622 arba 436-4623
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ALUMINIJAUS ŽIEMINIAI 
LANGAI IR DURYS 
PLASTIC FINISHED 

“SECONDS”
9x12 Linoleum .... $4.95

PLASTIC FINISHED 
LINOLEUM

12x12   $9.40
12:15 ....................... $11.40

ARMS't&NG Vinyl LINOLEUM 
<■......................... $8.95

- ~ 12x12 ..................... $14.95
12x15 ....................... $18.95

. S PAITIS
3261 South Halsted Street

TEL. — VI 2-6472

PARDUODAMI 
H MODELINIŲ NAMŲ BALDA) 
2nP/0 ik? f0% nuolaida. Galima 
pirkti dalimis ir išnjoketinai. 
SOITHVVLST FURNITURE co. 

6200 S. VVeutern, Tel. GR 6-4421

Al’DRAUDŲ AGENTŪRA 
Narni), gyvy bis. 

automobilių, 
sveikatos, b p. 
nio.
Patogioj tšsi- 
ruokėjimo sąly
gos.

BACEVIČIUS
6455 S. Kedzie Avė., I'R 8-2288

TELEVIZIJOS
Spalvotos ir paprastos, radijai, 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymas.

J. MIGLINAS
Krautuvė Marąuette Parke 

2346 W. 69th Street 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

smart 
hostess

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASS’N
4071 Archer Avė., Chicago, III. 60632 LA 3-8248

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS [VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 

RADIO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

žiu dainelių daug girdėjau au- kraštų chorų. Vertinimo komi-

''.tHHii>iftt!ti|iiiiiitini!t!tiiiittriii!iiitt!i'!ii>m>uinntuii!ti«<truiltniiir . 'ii'biKUųt ■
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INSURED

6-MONTH SAVINGS 
CERTIF1CATES 

(Minimum $10,000) 
or 

1-YEAR SAVINGS 
CERTIF1CATES 

(Minimum $5,000)

SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

4040 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 00632 

PHONEt 2544470

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

“jubiliato archyve kaupiasi nau
ji posmai”. Šiuo metu jis rašąs 
savo atsiminimus. Tačiau, oku
pacijos metais nė vienas jo kūri
nys nebuvo išleistas. Mus pasie
kusios žinios sako, kad sukaktu-

ru pripažino Talino' studentų 
mišrų chorą; II vieta teko kau
niečių “Jaunystei”, IĮI-įi paskirta 
Leningrado studentų chorui. Ge
riausios studentės vardas suteik
tas inžinierei Redai Šakalytei,

-—L.U —L; ■■a. 2', *.•-—t----

PASINAUDOK DABAR 
AUKŠTESNIAIS DIVIDENDAIS

PER ANNUM
ON REGULAR

CURRENT RATE
DAUGIAU KAIP

VISAD

PER ANNUM 
ON INVESTMENT 

BONUS 
$1,000 MIN.

PUSE ŠIMTMEČIO PATARNAVIMŲ 
MOKĖJOME DIVIDENDUS

VISAD IŠMOKEJOM TAUPYTOJAMS PAGAL
PAREIKALAVIMĄ

AUKŠČIAUSI REZERVAI SANTAUPOMS

KILTY’S
RESTORANAS ★ 4545 W. 95th St. 

Telefonai GR 4-5800 ir BE 8-5585
Uždarytas laike pertvarkymo-pagražinimo. Yra at 

daras tik grupėms, parengimams, vestuvėms, 
krikštynoms ir kitoms progoms.

Teiraukitės nuo 11 vai. ryto iki 11 vai. vakaro.

Apsukri Seimininkė užsitarnaus komplimentų už puikiai pa
dengtą stalą. Paslaptis yra pradėti su gražiai dekoruotais sta
lo indais, kuriuose atsispindi jūsų geras skonis.

Dabar lengviau susilaukti svečių pavydo, kurį sukels Mid- 
land Savings dovana.

Sumanios Seimininkės, žinančios tikrą daiktų vertybę, priima 
svečius vartodamos mūsų DOVANA taupytojams. IS trijų gra
žių motyvų pasirinkit puikius American Ceramic Dinncrtvare 
indus. 16 gabalų servyzą keturiems. Kiekviename 4 puodeliai, 
4 lėkštutės, 4—-5J4" kompotui lėkštelės, 4—9%” lėkštės. Pasi
rinkimui iŠ 4 skirtingų motyvų, atvykite ilgai nelaukdami. Gauti 
DOVANAI, reikia padėti $300 arba daugiau j turimą sąskaitą, 
ar su ta suma atidaryti naują prieš sausio 1 d. Paštu nusiun
čiama.

kartojasi vidury 
Ryškūs ir psindj. 
taiką sėkmingiems 
draugais.

Tradicinis vaizdas užakcentuoja 
gausiai dekoruotus ir priderintus 
kraštus. Visada madoje Currier & 
įves graviūra pagyvina jūsų stalą, 
ką gali padaryti tik tikrai geras 
skonis.

CURRIER &

motyvas tinka visoms

American motyvas 
kaimo žavingumu

Žavus Early
turi spalvingą __ D_________ ,
Šiltų spalvų derinimas primena pra
eitų laikų nepaprastą draugiikumą. 
Balansuotas 
progoms

FASCINATION
Modernus kaip rytojus.
Geometriškai tobuli sukūrėliai 

ir pakraščiuose, 
jie sukelia nuo- 

pobūviams

PROVINCIAL

Hourt: Mondsy, Tuesday. Frldsy, 9*4:30 • Thureday, 9-t 
Sltucday, 9 1 • CIOMd Wadna»day

PASSBOOK 
SAVINGS

Pald and Compounded 
Semi-Annually

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

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

KOPLYČIOS:
Tel. 476 • 2345 

Tel. TO 3-2108-09
š1.

4

^ZAUSKU BEVERLT NlLLb iiELiNV€H.
Geriamttoe gėlėti dėl vestuvių bankely laidntūv^

,i kitų papuošimą4443 West 63rd St., Chicagc. Ui
Telef. PRospect » 0888 PRospec' 8-0834

FUNERAL HOME

T H KE E 
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilitiet

6845 SOUTH VVESTERN AVĖ REpublic 7-8600

E U D E ' K I S
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios: 
4330-34 South California Avenue

Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852
4605 - 07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON 

SAVININKO 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO- 
3911 West lllth Street 

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste.

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

PETRAS BIELIŪNAS
1348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3157?

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

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

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-! 188-113V

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th Avė.. CICERO. ILL. Tel OLympic 2 1008

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund J. Sutkus

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

lilllllllllilllli.it
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ATSILIEPIMAS | LAIKO BALS.)
Kun. V. Bagdanavičiaus šešiasdešimtos sukakties proga

_ i
PRANAS GARŠVA

“Mes, šių laikų krikščionys, 
esame per daug individualistai, 
nes nemanome, kad mūsų pačių 
išganymas priklausytų nuo tų, 
kuriems tikėjimą paliudijame”, 
taip rašė kun. V. Bagdanavičius 
prieš keletą metų “Ateities” žur
nale. Tą patį galima pasakyti a- 
pie išeivijos lietuvybę ir pavergtos 
tėvynės laisvę, kurias turime liu
dyti kitiems, o ne tik patys jomis 
rūpintis. Tą patį galime kalbėti 
ir apie savo kultūrinę ir visuome
ninę veiklą, kurios reikalingos pa 
siaukojimo, nuolatinio rūpesčio 
ir liudijimo.

sakyti i aktualiuosius to meto 
klausimus, o platesnėmis studijo
mis perteikdavo lietuvių visuome 
nei gilesnių minčių bei idėjų, rei 
kalingų atsparai prieš intelektu
alinį išblėsimą ir nuo tautinio ka 
mieno atskilimo pavojus.

Mokslinėj srity
Sukaktuvininko kūrybinė ir vi 

suomeninė veikla nesiribojo tik 
redakciniu darbu, kuriame išbu
vo iki 1960 m. Jo veikla buvo ir 
tebėra tokia įvairi, kaip įvairus 
mūsasis gyvenimas, svetimose ša 
lyse kovojant dėl tautinio išsi
laikymo, žmogiškojo kilnumo ir 
krikščioniško tobulėjimo. Į žmo
nijos ir savo tautos likiminį kelią 
giliau jis pažvelgė savo stambiu 
veikiau “Žmonijos likimas šv. Jo 
no Apreiškimo knygoje” (1953). 
Gali suklysti, kas šiame veikale

Kun. Vytautas Bagdonavičius. MIC Piešinys dali. J. PaukAtienės

BUBULIS IR DUNDULIS CHICAGOJ
Memorialiniam spektakliui artėjant

ANATOLIJUS KAIRYS

ar platesnės dieviško Apreiškimo 
sklaidos. Bet nesuklys, kas kartu 
su autoriumi šv. Jono Apreiški
me pa'eškos filosofinių išvadų 
šių dienų gyvenimui atnaujinti nizmą, parapiečių santykius su 
ir sustiprinti. Jo tikslas — parody; dvasininkais savose parapijose, as 
ti Dievo veikimo tęstinumą da
barties žmoguje, ypač dabarties 
lietuvyje, kuris ypatingai yra ve
damas likiminiu keliu.

Spaudos sukakčiai paminėti jis 
ėmėsi suredaguoti sudėtinį veika
lą lietuviškos spaudos kryžiaus 
keliams nušviesti. Čia gimė “Ko
vos metai dėl savosios spaudos”. 
Prieš kovos už laisvę įkarštyje 

i besireiškianti politinį seklumą jis

šešiasdešimtuosius baigę šiais 
metais

Su pasitenkinimu žvelgiame į 
tuos vyresniosios kartos kultūri
ninkus ir visuomenininkus, ku
rie tautinio, religinio ir kultūri
nio liudijimo pareigų neišsižada; ieškotų tik egzegetinių naujovių 
ir neatsiriboja nuo tautos ir ben
druomenės kasdieninių rūpesčių. 
Ypač teigiamai vertintini tie, ku
rie net išeivijoje gyvai jaučia sa
vo, kaip liudininkų, įsipareigoji
mus, nuolat atsiliepdami j laiko 
balsą ir dabarties gyvenimo rei
kalavimus.

Tokių šviesių asmenybių galeri 
jon šiais metais galime įstatyti ke
letą ryškesnių paveikslų, kurie 
kaip tik perkopė šešiasdešimtąjį 
amžiaus slenkstį. Šiais metais pa 
minėjome šviesųjį kultūrininką 
kun. prof. Ylą, gilų filosofą prof. 
dr. Antaną Maceiną, plačios a- 
pimties visuomenininką Kazį
Kleivą, Lietuvos istorijos tyrinę- išeina su politinės ir socialinės 
toją prof. dr. Zenoną Ivinskį, teorijos studijiniais straipsniais, 
mokslininką ir visuomeninfnką Tokių studijų yra daug “Tėvynės 
prof. dr. Adolfą Damušį. O šių sargo” komplektuose, “Draugo” 
metų pabaigoje prie jų jungiasi dienrašty, “Laiškuose lietu- 
ir kun. Vytautas Jonas Bagdana- viams”, “Ateities” žurnale ir kt. 
vičius (g. 1908.XII.26). Visi šie I politines temas jis galėjo žvelgti 
sukaktuvininkai mūsų istorijoje iš tolo ir jas išsamiai pagrįsti 
jau paliko neišdildomus pėdsa-; krikščioniškų politikų ir popiežių 
kus savo kūryba, moksliniais dar socialinių enciklikų mintimis. Pa 
bais ar visuomenine veikla. O žymėtinas jo greitas ir aktualus 
svarbiausia, jie visi, neišleisdami atsiliepimas į Jono XXIII encikli- 
iš akių praeities turtų, atsako da
barčiai ir kuria tautos ateičiai. 
Sava gi kūryba pripildomi kultū
riniai tautos aruodai.

kos “Pacem in terris” socialines 
mintis straipsniu “Jono XXIII po
litinių principų analizės bandy
mas” (ž. “Tėvynės sargas”, Nr. 
2, 1964).

Su naujom idėjom
Kai šiandien dalis mūsų tau

tos šviesuolių natūraliu keliu yra 
pasitraukę užtarnautan poilsin, 
kita dalis yra užsikasusi savo na
muose, įsikūrimo rūpesčiuose ar 
uždaroje aplinkoje. O lietuvių iš
eivijai reikia vadovų, drįstančių 
atsistoti priekin ir rodančių 
naujus kelius. Reikia liudininkų 
kultūrinei, mokslinei, socialinei, 
visuomeninei ir religinei sritims. 
Dėl to su nemeluota pagarba 
žvelgiame į tokius, kurie neven
gia susitelkimo, bet kartu ir ne
užsidaro nuo visuomenės, kurie 
supranta savo laiko balsą ir duo 
da į jį atsakymą, kad tą balsą iš
girstų ir suprastų platesnė visuo
menė. “Naujos idėjos tik paskiau 
pagauna platesnę visuomenę, kai 
yra atskirų individų išgyvcfna- 
mos” (J. Ambrazevičius, Lietu
vių rašytojai, 210 psl.).

Kun. V. Bagdanavičius suge
ba kurti idėjas, jas išgyventi ir 
paskiau perteikti savo aplinkai. 
Dar Vokietijos stovyklose jis pa
juto gilesnio mintijimo reikalin
gumą. Kad nenormalios gyveni
mo sąlygos visiškai nenualintų 
dvasios ir nenudiidytų jos aštru
mo religiniu ir tautiniu atžvil
giu, jis viešumon išėjo su religinės 
ir filosofinės minties žurnalu 
“Naujuoju gyvenimu”, kurį lei
do ir redagavo nuo 1945 iki 1949 
m. Persikėlęs į šį kraštą ir įstojęs 
į Marijonų vienuoliją, jis vėl įsi
jungė į spaudos darbus, nuo 19 
51 m. redaguodamas “Laivą” ir 
jam duodamas naujos krypties 
pradžią, o nuo 1952 m. — “Drau 
gą”. “Drauge” jis yra paskelbęs 
kelis šimtus trumpesnių ir ilges
nių straipsnių, liečiančių išeivi
jos lietuvių gyvenimą ar žmoni
jos dabarties tikrovę. Savo redak
ciniais straipsniais jis stengėsi at-

Rašytojas, režisierius ir aktoriis 
Antanas Rūkas, kurio mirties na
tines minint, Chicagoje Scenos 
darbuotojų sąjungos statomas po
puliarusis jo veikalas “Bubulis >j 

Dundulis”.

1968 -69 metų sezonas yra tur- vo Chicagoje vaidinamas, pa
tingas sceninės veiklos įvykiais, i čiam autoriui A. Rūkui režisuo- 
Tik ką praėjęs I Teatro festivalis 
tebėra pasikalbėjimų tema, o 
štai mūsų visuomenė jau kvie
čiama į naują scenos meno šven
tę. Chicagos Scenos darbuotojų 
sąjunga, po ilgesnės pertraukos, 
prisimindama ir pagerbdama 
prieš metus mirusį mūsų rašytoją 
ir dramaturgą Antaną Rūką, sta
to jo 3 v. komediją “Bubulį ir 
Dundulį”. Režisierius — Algi
mantas D "kinis.

“Bubulis ir Dundulis” yra ne
sudėtinga, bet gyvenimiška Lie
tuvos kaimo buities iškarpa, ka
da du turtingi ūkininkai, gyven
dami abipusėj tos pačios tvoros, 
ima vienas kitą įtarinėti nekai- 
mynišku elgesiu. Šis, paties au
toriaus terminu, “linksmas nuti
kimas” bene bus geriausias A. Rū 
ko draminis veikalas. Jis yra 
daug vaidintas, plačiai recenzuo
tas ir visuotinai pripažintas. “Bu 
bulio ir Dundulio” žydėjimo me
tai, be abejonės, buvo pirmieji 
tremties metai Vokietijoje, kada 
jis buvo vežiojamas po mūsų sto
vyklas, skaidrinant niūrias išei
vių dienas. “Bubulis ir Dundu
lis” tada buvo A. Rūko sceninis 
triumfas.

Prie* maždaug 1G metų ,1952. 
Xfl.6) “Bubulis ir Dundulis” bu-

jant. Dabar yra kita režisūra, ki
tas aktorių sąstatas, kitos pastaty- 
minės sąlygos. Algimantas Diki
nis, vienas ryškiausių mūsų išeivi 
jos teatro režisierių, stovi dabarti
nio “Bubulio ir Dundulio” reži
sūros priešakyje. Dar ir šiandien 
prisimenam A. Dikinio puikų Do 
nelaičio “Metų” įforminimą, A. 
Landsbergio “Vėjas gluosniuo
se” pastatymą ir daug kitų jo re
žisūrinių darbų. Algimantas Di 
kinis, kaip aktorius ir režisierius, 
išeivijos teatrui yra atidavęs sva
rią scenos menininko duoklę. Sa
vo patyrimu bei sugebėjimais 
Alg. Dikinis ne vieną veikalą y- 
ra išvedęs į pasisekimo aukštu
mas, savo besąlyginiu pasiauko
jimu Lietuvos teatrui yra pelny
tai įgijęs teatrą mylinčios visuo
menės pasitikėjimą.

Siame Autoriui pagerbti skirta
me pastatyme dalyvauja visa ei
lė scenoje pasireiškusių vardų: 
Elena Rukuižienė, Stasė ir Jo
nas Kelečiai, Julius Balutis, Al
gimantas ir Arvydas Dikiniai, 
Leonas Barauskas, Juozas Valen
tinas ir pirmą kartą vaidinanti 
jaunimo atstovė Laima Petravi
čiūtė. Sąstatas labai stiprus, 
daug žadantis ir, sakyčiau, tea
trališkai intriguojantis. Scenovai 
zdį rengia dail. J. Daugvila, o 
kostiumus - Br. Jamekienė.

Spektakliai įvyksta jau už sa
vaitės —ateinantį šeštadienį ir

sekmadienį sausio 4 ir 5 dieno
mis, Jaunimo centre. Šio “Bubu
lio ir Dundulio” pastatymo vi
suomenė laukia su neslepiamu 
susidomėjimu. Viena todėl, kad 
Ant. Rūkas, tiek daug ir nuošir
džiai dirbęs Chicagos teatralų 
tarpe, seniai turėjo būti savo drįr 
gų prisimintas bent vienu jo vti- 
kalo inscenizavimu, ir antra, 
kad Scenos darb. s-gos pastaty
mai yra meniškai išbaigti, gerai 
paruošti ir todėl visų priimanti 
su pasigėrėjimu. Ir laikas labai 
palankus — pradėkime naujus 
metus kultūringai! Nėra abejo- 
jonės, kad visi teatro mylėtojai, 
kuriems yra brangi mūsų kultū
rinė pažanga, šį Scenos darb. s- 
gos memoralinį pastatymą pri
ims atviru nuoširdumu ir gausiai 
jame dalyvaus.

religinę veiklą, kovą prieš komu- niam lituanistikos institute ir kt. 
Jis skaito paskaitas iš etnologijos, 
proistorės, dramos ir egzegetikos, 
nes jaučia, kad šios visos sritys 

I jam duoda progą pareikšti nau
jų H®n», -tipriu >agr)sti kultū
rinį lietuvių tautos turinį, at
skleisti kultūrines gelmes. Šiose 
mokslo srityse jis yra giliai įspau 
dęs pėdsakus savo straipsniais ir 
net platesnėmis studijomis (yra 
parašęs keturių tomų veikalą 
“Kultūrinės gelmėj pasakose”; I 
tomas išleistas, antras spaudoje). 

Kiekviena tikra kūryba yra sa
vo laikų dvasios apraiška. Tie 
mūsų išeivijos atstovai, kurie pa
junta tą dvasią, ja spinduliuoja 
savo aplinkoje. Savo kūryba ir 
praeities laimėjimų atskleidimu 
jie praturtina savo laiką ir amži
ninkus. Kartu’jie palieka ir atei
čiai, kai neatsitveria nuo savos 
visuomenės. Savo išmąstytais re
zultatais atsiliepdami į laiko rei
kalavimus, jie atiduoda didelę 
duoklę tautai, pavergtai tėvynei, 
savai kultūrai ir žmonių dvasios 
tobulinimui.

Nėra būtina, su visomis mūsų 
vadovų idėjomis sutikti, bet tu
rime pripažinti, kad šių metų su
kaktuvininkai, jų tarpe kun. V. 
Badganavičius, daug savo jėgų a- 
tidavė išeivijos tautiniam, kultū-

meninės laisvės ir atsakomybės 
sampratą, gyvąją liturgiją ir kt. 
Retas lietuvių spaudos žmogus 
paskiromis temomis yra taip pla
čiai paskleidęs Vatikano II susi
rinkimo mintis, kaip kun. Bagda 
navičius, kuris ne tik straipsniais 
bei studijomis, bet ir paskaitomis 
studijų dienose ir įvairiuose šuva 
žiavimuose dalijosi tomis idėjo
mis su plačia lietuvių auditorija.

Savo studijinėse analizėse kun. 
Bagdanavičius nėra naujovinin- 
kas dėl paties naujumo, bet jis 
nėra nė tradicininkas, vertinąs se 
nūs papročius dėl jų senumo. 
Jam tradicija yra tiek verta, kiek 
ji padeda dabartyje kelti žmo
nių krikščioniško gyvenimo ly
giui, pagelbėti jų atsinaujinimui. 
Todėl jis mėgstamas paskaitinin
kas ir studijų dialogo dalyvis, 
nes naujuose Bažnyčios nuosta
tuose įžvelgia naujo gyvenimo ir 
naujos dvasios perspektyvas.

1

Atvirumas laikui
Sukaktuvininko atvirumas 

kui reiškiasi jo nuoširdžiu atsi
liepimu į visus lietuviškus reika
lus, iškylančius gyvenant sveti
ma se sąlygose. Jis aktyviai dirba 
Lietuvių kat. mokslo akademi
joje, Lietuvių istorijos draugijoje,

lai-
Atsinaujinimo sūkuriuose

Ypatingai daug širdies yra įdė
jęs Vatikano II susirinkimo kons
titucijų ir dekretų studijoms. Iš 
šios srities jis yra paskelbęs daug
straipsnių, liečiančių pasauliečių ekumeniniam sąjūdy, Pedagogi-

Detalė iš V. K. Jonyno skulptūros Lietuvių pranciškonų koplyčioje, 
Kennebunkporte. Nuotr. V. Maželio

Alginnantas Dikinis, naujojo “Bu-

tų pusės yra rodomas aiškus pasi
priešinimas, ypatingai pastarai
siais metais.

Trečiasis pranešimas buvo prf. 
William R. Schmalstieg’o (Pen- 
nsylvania Statė University): 
“Kalbinės problemos, verčiant iš 
vienos kalbos j kitą, ypač iš lietu
vių į anglų kalbą”. Kadangi prof. 
Schmalstieg “Draugo” kult, prie
do redaktoriaus buvo paprašytas 
parūpinti šio pranešimo lietuviš
ką versiją, tai tikime, kad šis įdo
mus pranešimas bus paskelbtas 
ištisai, kad visi su šia įdomia ir 
mažai nagrinėta problema galėtų 
patys susipažinti.

Ketvirtąjį pranešimą skaitė prf. 
Antanas Klimas (University of 
Rochester): “Baltų, germanų ir 
slavų kalbomis”, kuriame jis na
grinėjo bendrąsias šios srities pro 
blemas. Išvadoje jis iškėlė šias pa 
grindines mintis:

L Baltų ir slavų kalbos yra ki
lusios iš atskirų indoeuropiečių 
prakalbos dialektų. Pačioje pra
džioje baltų kalbos buvo artimes 
nės germanų kalbų dialektams, 
tik vėliau kuriam laikui geografiš 
kai suartėjo su slavų dialektais.

2. Nereikia visko indoeuropie
čių kalbotyroje bazuoti graikų - 
■ lotynų - sanskrito modeliais. Ra-

4. Reikia iš naujo persvarstyti 
baltų skolinių germanų ir slavų 
kalbose klausimą. Jau dabar yra 
aišku, kad slavai pasiskolinę iš se
nųjų baltų tokius žodžius kaip 
ranka ir kitus.

5. Reikia iš naujo perstudijuo- 
ti trijose kalbų grupėse daugelį 
klausimų: akcentuacijos, larin- 
galinių garsų, velarinių priebal
sių sistemos ir t.t.

6. Tyrinėjant senuosius šių (ir 
kitų) kalbų santykius, reikia tyri
nėti ne tik panašumas, bendry
bės, bet taip pat ir skirtumus. Ben 
drybių ir skirtumų svarbumas tu
ri eiti maždaug tokia eile: morfo
loginiai, sintaktiniai, fonologi
niai bruožai, žodyniniai dalykai 
yra labai nepastovūs, jiems daug 
svarbos ir negalima priskirti.

Po kiekvieno pranešimo buvo 
gyvos diskusijos, nes buvo į pra
nešimus atsilankę keli kalbinin
kai ir kiti konferencijos dalyviai 
bei svečiai. Po prof. Schmalstieg’o 

, pranešimo buvo iškeltas vienas 
labai įdomus klausimas, būtent, 
ar apsimoką leisti nevisiškai to
bulus vertimus? Nebuvo prieita 
vienodos nuomonės: kai kurie da 
lyviai galvojo, kad netobulas ver
timas, esą vis vien geriau negu 

................................._ nieko, kiti galvojo, kad leistini tik 
Kaip jau buvo rašyta “Draugo ’ A. Salys savo straipsnyje “The jant istorines gramatikas, reikia geri vertimai, nes, esą, blogi ver- ---- —i-J. /mco vrt r> ...— - 1 ..... .............................................. .... ,

į 7), pirmoji konferencija baltisti- 1 
kos klausimai įvyko Marylando1

i universitete š. m. lapkričio 28 - 
gruodžio 1 d. Kalbotyros sekcijo
je buvo tik 4 pranešimai. Žino
ma, JAV yra kur kas daugiau es
tų, latvių ir lietuvių kalbininkų, 
bet tik keturi dalyvavo su savais 
pranešimais. Ateityje, tikimasi, 
kalbotyros sekcija bus gausesnė 
ir sėkmingesnė.

Latvė profesorė Hilda Radzina 
(St. John’s Univ.) skaitė pirmąjį 
pranešimą: “Dabartinė matema
tinės kalbotyros padėtis Pabalti- 
jos valstybėse”. Ji nurodė, kad ne 
daug yra padaryta teoretinės ma
tematikos srityje: daugiausia, y-^ 
pač Estijoje ir Latvijoje, dirbama 
labiau statistinės kalbotyros sri
tyje. Estijoje yra ruošiami vad. 
dažnumo žodynai kai kurioms sri 
tims, taip pat Latvijoje. Apie ma
tematinės kalbotyros padėtį Lie
tuvoje ji beveik neradusi žinių.

Antrasis pranešimas buvo esto 
prof. Paul Saagpakk (The Uni 
versity of Massachussets). “Žo
dyniniai pasikeitimai estų kalbo
je sovietų valdymo metais”. Jo pas 
kaitoje buvo konstatuota tie pa
tys estų kalbos žodyno rusinimo 
metodai, kuriuos yra aprašęs prf.

. . , . . . 11 niRluutniiu*.i naujųjų
rimam ir religiniam lygiui pakel- įr Dundulio” pastatymo rėži-
ti. sierius.

Kalbotyra pirmojoje baltistikos 
konferencijoje

r j r f J r Oalll IdLvllItvJ gi ullla LINuuj IvIMa bvl‘ TVriunai, uva, O » k.*

kultūriniame priede (1968. XII. Rušsianization of the Lithua- daugiausia paisyti vidinės tų ap- tintai nieko gero nėdaoda, o tik 
7t L™ koUicfnjan Vocabulary under the So- rašomų kalbų rekonstrukcijos.

| z“T .•*___ ______» mz”7 m n I « ... .... ..viets (“Lituanus”, 1967, No. 2,1 3. Nereikia visų kalbos faktų
kenkią, tai geriau je. neleisti

Buvo ir daugiau klausimų iv
47 -62 ). Okupantai visaip mėgi- aiškinti vis nuolat remiantis sla- diskusijų specifiniais klausimais, 
na privesti pagal rusišką kurpalįiVų kalbų duomenimis ir atvirkš- Latvis prof. Lelis (Howard Uni- 
sukirptus žodžius, nors tam iš es- čiai. į versity) pritarė prof. Klimo jškel-

I

Amerikiečių rašytojas John Steinbeck miręs gruodžio 20 d., sulau
kęs 66 metų amžiaus. Nuotraukoje čia jis regimas (dešinėje) tuo 
momentu, kada 1962 metais priėmė jam paskirtą garsiąją Nobelio 
literatūros premiją iš Švedijos karaliaus Gustavo VI Adolfo (kairėje) 
rankų.

, versity) pritarė prof. JGirno iškel-
1 tai idėjai, kad ligi šiol per maža 
dėmesio buvo kreipta į tarmių da 
vinius kalbų istorijai: daugelio 
kalbų, ypatingai baltų kalbos, 

i juk jokios norminės, bendrinės 
' kalbos ligi šiol nebuvo turėjusios.. 
Tarmėse ir dabar dar yra ūžti n-" 
karna svarbesnių, senesnių kalbi

nio išsivystymo faktų, negu vad. 
Į bendrinėje, kuri vis dėlto dirbti
nis padaras.

Šių visų prar.ešimų santraukos 
bus netrukus išleistos. Ar visi 
pranešimai ateityje bus galima 
ištisai išspausdinti, dar nėra pa
aiškėję.

• Judita Vaičiūnaitė, viena 
iš dabartinių iškilesniu okup.

j Lietuvos poečių, išleido naują ei 
lėraščių rinkinį “Po šiaurės-Tfer- 
bais”, 98 psl.

• Vytautė Žilinskatė, iški
liausia feljetonistė okup. Lietu
voje, paskelbė naują feljetonų 
rinkinį “Romantikos institutas”, 
124 pusi.
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