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KAM RtTPI LIETUVIŠKA KNYGA? 
APIE PEDAGOGINI LITUANISTIKOS 
INSTITUTĄ MĄSTANT. 
JULIUS KAUPAS ŠIEMET BCTŲ 50-TEES 
METC. 
ALBINO BARANAUSKO POEZIJA. 
PINČIUKAS (FELJETONAS). 
GALDIKO PARODOS APTARIMAS. 
V. ALANTAS ATSAKO V. TRUMPAL 
NAUJA LITUANISTINE STAIGMENA. 
NAUJI LEIDINIAI. 
KULTCRNĖ KRONIKA, 
FILMU IVAmUMAL 
AKADEMINES PROŠVAISTĖS. 

Kam rūpi lietuviškoji knyga? 

Retkarčiais vienas kitas kul
tūrininkas nusiskundžia lietu
viškos knygos pirkėju ir mūsų 
laikrašių bei žunralų prenume
ratorių skaičiaus mažėjimu, 
primena būtinybę labiau domė
tis mūsų raštijos palaikymu. 
Tačiau tie priminimai, atrodo, 
taip ir lieka tikru šaukiančiojo 
tyruose baisu, mūsų išeivijos 
leidinių parduodamų egzemp
liorių skaičiui vis mažėjant. 
Pagaliau ir tų "priminimų" vis 
mažiau besigirdi. 

Būdingas požymis to tikrai 
liūdno reiškinio yra tai, kad do
mėjimasis lietuviškąja knyga 
čia, išeivijoje, mažėja atvirkš
čiai proporcingai mūsų diaspo
ros medžiaginio gerbūvio augi
mui. Šiandien pas kai kuriuos 
mūsų "inteligentus", kartais 
teigiančius, jog jie jau "suau
go" su šiuo kraštu, net dekora
cijai jokių knygų nerasi, ir tai 
ne vien lietuviškų! 

Priminus vienam, kitam to
kių, kad, girdi, okupuotoje Lie
tuvoje knygos 15—30.000 ir 
net didesniu tiražu neretai tuo
jau pat, per kelias dienas, iš
perkamos, tesugebama tik ši
taip atsakyti: "Kadangi da
bartinėje Lietuvoje nieko kito 
nėra pirkti, užtat ten žmonės ir 
perka knygas, gi jeigu jie ten 
galėtų pirkti visko, ko čia turi
ma, tai ir Lietuvoje niekas, gir
di, knygų nepirktų"... Vis dėl
to tokiu atsakymu tenorima 
pateisinti vien tik savo nesido-
mėjimą knygomis, nes Lietu
voje žmonės knygas ne tik per
ka, bet ir jas skaito, apie jas 
kalba, jomis gyvai domisi. 

Tenykšti susidomėjimą kny
gomis ir jų vertinimą gana ge
rai liudija ir gausūs, vis nauji 
"Ex libris" ženklai, dailininkų 
kuriami knygų mėgėjams bei 
gerbėjams. Čia gi, mūsų išeivių 
tarpe, tik labai retas kuris tu-
ir savo "Ex libris". 

Vakarų Vokietija, Skandina
vijos kraštai, Prancūzija savo 
galimybėmis įsigyti materiali
nių vertybių nelabai beatsilie-
ka nuo JAV, gi ir ten knygų 
tiražai ne krenta, bet didėja, o 
knygų spintos bei lentynos 
randamos ir mažose baldų par
duotuvėse. Reiškia, susidomė
jimas knyga nepriklauso nuo 
ekonominio gerbūvio "žemo 
lygio". Neabejotina užtat, jog 
Lietuvoje, net ir pagerėjus 
ekonominėms sąlygoms, susi
domėjimas knyga nekris! Juk 
knygos gerbimas visų pirma 
rišasi su dvasinės kultūros pri
matu prieš medžiagines verty
bes. Tai priklauso nuo žmo
gaus noro ir pajėgumo gyventi 
pilnutiniu savo tautos kultūri
niu gyvenimu. 

O mes čia ar daug turime li
teratūros vakarų, simpoziumų, 
literatūros klubų, ratelių, ypač 
tokių, kur būtų aptariamos 
mūsų knygos? 

Turint minty čia gyvenančių 
lietuvių skaičių ir jų vidutinį 
ekonominį pajėgumą, mūsų 
knygų tiražas privalėtų būti 
tiesiog dešimteriopai didesnis, 
negu dabar yra. Tada ir 
čia leidžiamų knygų gerumo 
procentas galėtų būti žymiai 
aukštesnis, nes kūrybą žlugdo 
ir abejingumas, nesidomėjimas 
ta kūryba. 

Pagaliau, jei tėvai "inteli
gentai" nesidomi lietuviška 
knyga, jos nevertina, tai kaip 
galima tikėtis, jog jų vaikai 
domėsis tomis knygomis, gy
vens lietuviškomis problemo
mis ir nenutols nuo lietuvybės. 
Juk ir mūsų naujų ateivių šei
mose nemaža yra tėvų, kurie 
"patylomis", kad kiti neišgirs
tų, su vaikais kalbasi angliš
kai ir lietuviškąja raštija vi
sai nesirūpina, lietuviškų kny
gų demonstratyviai neperka, 

( N u k e l t a j 2 pil.» 

Apie Pedagoginį lituanistikos institutą mąstant 

JONAS JASAITIS 

Praėjus dvidešimčiai metų nuo 
pastovesnio įsikūrimo svetimuo
se kraštuose ir Lietuvių chartos 

pedagoginių lituanistikos kursų 
vardu. Oficialioji tokios institu
cijos steigimo iniciatyva kilo Chi-

paskelbimo, pravartu pažvelgti cagos Aukštesniosios lituanisti-
į mūsų sukrautą tautinės veiklos nės mokyklos mokytojų taryboje, 
turtą, jo naudojimą ir nešamas Domui Veličkai mintį iškėlus ir 
palūkanas. Vienu straipsniu visų imantis ją įgyvendinti. 
veiklos sričių aprėpti neįmanoma, i Per visą veiklos laiką Institu-
Tam reikėtų atskiros studijos, ku- tas rūpinos lituanistiniam mokslui 
rią tikrai jau pribrendo laikas, žinių ir jų perdavimui priemonių 
pradėti ruošt, kad, sutikdami ket- telkimu. Sutelkta akivaizdinio ir 
virtį šimtmečio, turėtume surink- neakivaizdinio dėstymo skyriams 
tus duomenis ir galėtume pa- kvalifikuoti lektoriai, didėja leidi-
žvelgti patys į save, į atliktus nių kiekiai, vertingais leidiniais 
darbus, veiklos sėkmes ir nesėk- pripildytos Instituto bibliotekos 
m e s - len tynos . T ik ra prasme Ins t i tu tas j P r Q j Vytautas Marijošius jau pakėlęs dirigento lazdelę operos premjerai, kuri įvyks šiandien (balandžio 18 d.) 

M ,. v . , . . . j t a p o mokslo institucija. T a i d ide- 7 v a l . 30 m įn . vak. Marijos aukšt. mokvklos auditoriįoie, Chicagoj. Kiti Šiemetiniai Chicagos Lietuvių operos sta-
IMelieciant kitų m ū s ų taut ines . ̂  | Q y ^ kuriuo visa mūsų išeivi- į tomos G. Verdi "Likimo galios" spektakliai balandžio 19 d.-4 vai. popiet, balandžio 25 d. 7 vai. 30 min. vak. ir ba-

gyvybės pasireiškimo snčių ir 
nenorint vienų iškelti, o kitų pa
kankamai neįvertinti, visada gali
me didžiuotis atliktais darbais 
lietuviško švietimo srityje ir ne 
mokinių skaičiumi, bet tų insti
tucijų ir asmenų, kurie sudaro są
lygas svetimuose kraštuose au
gančiam jaunimui semtis lietuvių 
kalbos, istorijos, kultūros ir visų 
kitų lietuviui reikalingų žinių. 

Turime sunkiai sudarytą, nors 
ir su trūkumais, lietuviško švie
timo sistemą, paruoštas mokslo 
priemones, mokyklas ir net Pe
dagoginį lituanistikos institutą, 
skirtą ruošti mūsų šviesuomenės 
prieaugliui mokytojo, laikrašti
ninko ir visuomenininko darbui. 

Pedagogonis lituanistikos ins
titutas yra švietimo institucija a-
pie kurią bene mažiausia kalba
me, bet kurios apimtis labai pla
ti ir reikšmė labai didelė 

Du dėstymo būdai 

Pedagoginio lituanistikos insti
tuto tikslas reguliamine apibrėž
tas taip: " 1 . rengti lituanistinių 
dalykų dėstytojus lietuvių išeivi- • 
jos mokykloms ir lituanistinių 
dalykų lektorius toms gyvenamo 
krašto įstaigoms, kur tokie daly
kai dėstomi; 2. ugdyti lietuvių 
kultūrinės veiklos darbuotojus". 

Kad didžiausias lietuvių skai
čius galėtų Institutu pasinaudoti 
ir ne vien tik Chicagoje ar JAV, 
bet ir visame pasaulyje, Institu
tas anksčiau minėtų tikslų siekia 
akivaizdiniu ir neakivaizdiniu ei
namųjų dalykų dėstymu. 

Supažindinant su Instituto 
programa, reikėtų ją visą per
spausdinti. Suinteresuotieji ją 
gali gauti iš Instituto vadovybės 
(adresas: Pedagoginis lituanisti
kos institutas, 5620 So. Claremont 
Ave., Chicago, 111. 60636). Bet 
ypatingai reikia atkreipti dėmesį į 
neakivaizdinį Instituto skyrių. 

Akivaizdiniu einamųjų dalykų 
dėstymo būdu tegali pasinaudoti 
tik Chicagoje ir artimose apylin
kėse gyvenantieji. Tuo tarpu ne
akivaizdiniu būdu dėstymas gali 
pasiekti viso pasaulio lietuvius. 
Tam pritaikinti dėstomieji daly
kai. Neakivaizdiniam skyriui dės
tomi dalykai sutvarkyti taip. kad 
Instituto kursą eiti, lituanistines 
žinias semtis ir gilinti gali dau
giau ar mažiau lietuvių kalbos 
žinių turintieji. 

Institutas pradėjo veikti 1958 

ja gali naudotis, juo džiaugtis j landžio 26 d. 2 vai. 30 min. popiet 
ir didžiuotis. 

Neliečiant Institutą pastoviai 
slegiančios lėšų stokos, tenka su 

į stoti prie kito rūpesčio, liečian 
j čio visą svetimuose kraštuose gy 
i venančią mūsų tautos dalį. 

N'uotr. V. Maželio 

Skaičiai kelia rūpestį 

Visa Instituto programa išei
nama per trejus metus. Akivaiz
diniam skyriuj studentai dau
giausia yra čikagiškiai ar iš arti
mųjų apylinkių. Taip pat jų dau
guma yra baigę aukštesniąsias 
lituanistikos mokyklas. 

Paskutiniųjų ketverių metų 
duomenys rodo tokį akivaizdinį 
skyrių lankančių studentų skai
čių: 

1966—67 mokslo met. 38 stud. 
1967—68 mokslo met. 35 stud. 

m. — 
m. — 

Kr. 
- 0, 
— 11 

- 19, 1967 
60, 1969 m 

m. — 
. — 17. 

Donelaičio aukšt. 
1967 m. 
1969 m . -

Cicero aukšt. 
1967 m. — 9, 

— 11, 
- 2 2 . 

26, 1 

1966 
1968 

1966 m. — 
1968 m. — 

968 

m. 
m. 

12. 
10, 

1968—69 mokslo met. 59 stud. 
1969—70 mokslo met. 60 stud. 

Tokie skaičiai yra sąrašuose, 
bet nuosekliai Institutą lanko tik 
38 studentai. 

Chicagoje veikia 3 aukštesnio
sios lituanistinės mokyklos, ku
rių absolventai gali lankyti Ins
tituto akivaizdinį skyrių. Iš šių I lų išleistą absolventų skaičių, 
trijų mokyklų paskutiniaisiais j 
ketveriais metais Institutan užsi-l Chicagos aukštesniosios 1966 
registravo šis studentų skaičius: 

Chicagos aukštesniosios 1966 
m. — 6 stud., 1967 m. — 15: 
stud., 1968 m. 41 stud., 1969 m. 
— 10 stud. 

Kr. Donelaičio aukšt. 1966 m. 
— 0 stud., 1967 m. — 4 stud. 
1968 m. — 6 stud., 1969 m. — . 
2 . j ; 1969 m. — 3. 

' Kai akivaizdinis skyrius stu-
'' dentų atžvilgiu ribojasi tik Chi-

caga ir apylinkėmis, tai neaki
vaizdinis skyrius apima visus 
kontinentus. 

Paskutiniųjų ketverių metų 
laikotarpyje neakivaizdinio sky
riaus studentų sąrašuose buvo šie 
skaičiai: 

1966—67 m. — 27 stud. 
1967—68 m. — 33 stud. 
1968—69 m. —44 stud. 
1969—70 m. — 58 stud. 

Taigi, daugiausia studentų y-
ra šiais metais, bet tai nedžiugi
na, nes nuosekliai dirbančių tė
ra tik 20. 

Išeities ieškant Cicero aukšt. 1966 m. — 0 st,, 
1967 m. — 0 stud., 1968 m. — 
0 stud., 1969 m. — 3 stud. Akivaizdinio Instituto skyriaus 

Pastebėtina,'kad Kr. Dbnefef-] ***&*&* f"» bepradedą studi-
čio aukštesnioji lituanistikos mo- Jas aukštųjų mokyklų studentai 
kykla pradėio veikti tik 1965 m. i r n e t paskutiniųjų klasių aukŠ-

Pilnesniam vaizdui susidaryti tesniųjų mokyklų mokiniai. Aki-
pravartu pažvelgti ir į tų mokyk-;vaizdinis Instituto lankymas yra 

kiekvieno mokslo metų šeštadie
nio paskyrimas lituanistinių ži
nių sėmimuisi. 

Šeštadienio paskyrimas veikia 
. ir į studentų skaičių. Dalis stu
dentų ar mokinių apkraunami 
studijomis ar kitokiu darbu, tie-

i sioginiai surištu su jų lankoma 
: mokslo įstaiga, todėl ir šeštadie-
; niais neturi laiko Instituto lan
kyli. Kiti, sąlygų verčiami, šeš
tadieniais turi užsidirbti dalį ar 

; visus mokslapinigius. Tačiau di
džiąją dalį sudaro studentai ir 
moksleiviai, kurie nenori Instit-
tuto lankyti. 

Imant dėmesin dabartinį stu
dentų skaičių ir lyginant su In
stituto vadovybes ir lektorių pa
stangomis išlaikyti Institutą litu
anistinio mokslo institucija, ran
dame, kad dar kur kas didesnis 
skaičius galėtų semtis iš šių li
tuanistinių žinių lobyno. Institu
to studentų skaičius yra uždavi
nys, kurį reikia neatidėliojant 
spręsti, nes laikas dirba ne mūsų 
naudai. 

Akivaizdinio skyriaus dides
niam studentų skaičiui sutelkti, 
liečiant vien čikagiečius, man at
rodo, dar yra keletas būdų. 

Pirmiausia reikia pakeisti pa
žiūrą j Institutą (tai tinka ir ne
akivaizdiniam skyriui). Dabar 
\yrauja pažiūra, kad Institutas 
skirtas tik, sakyčiau, jaunam jau-

Neakivaizdinio skyriaus stu
dentai yra iš šių kraštų: JAV — 
28 (2 iš Chicagos), Kanados — 
4, Argentinos — 16 (darbas nu
trūkęs), Australijos — 4, Euro
pos o ir Meksikos I. 1 n j m u j . Juo tarpu į Institutą stu-

Iki šiol Institutą baigė 9 aukš- d e n t u a m z į a u s atžvilgiu reikia 
tesniosios lituanistinės mokyklos žįl-m>į 'Kajp į europietiška uni-
mokytojo cenzu (jų tarpe du ne
akivaizdinį skyrių; ir 14 pradi
nės. Baigusiųjų tarpe tik vienas 
ne Čikagiškis. 

Pateikti skaičiai, paimti iš tik
rų šaltinių, verčia susirūpinti ne 
vien Instituto, bet visos svetur e-
sančios tautos dalies lietuviško 

Kaip 
-•tą. Šalia jaunuolio gali sė

dėti ir žilstelėjusieji, net kitų sri
čių diplomais pasipuošę- ir spe
cialybes turintieji. Prie jaunų stu
denčių lygiai tinka ir ponios, ne
žiūrint kokius kitus mokslus bū
tų baigusios. 

Tikiu, kad jeigu susidarytų pa-

* = • ••••* . * • = v 

Jonas Kelečiuv 
Iš šiandien Clev< 

Sodinti mergaitė (aliejus) 

m. liepos mėn. 27 d. Aukštųjų. tęsi* iki baianilo 26 d. 
ande atidaromos šio čikagiečio dailininko parodos, kuri ten apsprendžia ir ateities lietuviškų 

švietimo ateitimi. Institutas, Rankamas studentų skaičius, pa
geidaujantis Institute paskaitų 
laiką pakeisti iš šeštadienio į ki
tų savaitės dienų vakarus. Insti
tuto vadovybė galėtų ir tai pa
daryti. 

(Nukelti j 2 psL) 

yra vienintelė institucija, ruo
šianti mokytojus lietuviškoms 
mokykloms. Todėl Instituto stu
dentų skaičius, nors ne visiškai. 

mokyklų mokytojų klausimą. 
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Julius Kaupas šiemet butų 50-ties metų 
Rašytojo sukaktuvinį gimtadieni minint 

KAZYS BRADŪNAS 

1964 metais Chicagoje netikė-, vienam ar kitam neapsispren-
tai rr per anksti miręs rašytojas džiant, kada jis iš tikrųjų yra gi-
Julius Kaupas, jeigu būtų buvęs męs. 
gyvas, tai šiemet kovo mėn. 6 
d- būtų šventęs savo amžiaus 
50 metų sukaktį. Julius Kaupas 
buvo gimęs 1920 metais. 

1920 metu karta 

Akistaton su mirtimi 

Aplamai, kiek ši 1920 metų 
karta yra mūsų literatūroje kūry
binga, tiek pat, galėtume sakyti, 
yra ir fatališkai nelaiminga, ne-

dar ir miesčioniškosios lietuvis-! 
kos pasakos pionierius. Visų joj 
pasakų fonas yra rašytojo gimta
sis Kaunas, kai tuo tarpu buvo- I 
me įpratę vien tik į kaimo brole- , 
liūs bei seseles, močiutes bei sene- ' 
liūs—tuos mūsų liaudies pasakų; 
herojus. Julius Kaupas lietuvis- ''• 
kųjų pasakų literatūrą, galėtu
me sakyti, sumiesčionino pačia 
geriausia prasme, gimtajam -
Kaunui pastatydamas neže
miško gražumo paminklą. 

Nerangumo neatsikratant 

Liko nesuspėtas išleisti jo no
velių rinkinys. Liko daug po pe
riodinę spaudą paskleistų jo kul
tūrinėmis temomis straipsnių, 
knygų recenzijų. Visa tai kada 
nors būtina sukaupti bent dvie
juose jo raštų tomuose. Žinoma, 
nejauku, kai, net šešeriems me
tams nuo jo mirties praėjus, šito. 
nepadaryta. Spaudoje jau buvo 
pasigirdę dėl to rūgojimų ir kal
tinimų. Ir kas čia kaltininkas? 
Manytume, kad tik mūsų vis ne-

; atsikratomas nerangumas, ne-
: susibaudimas šokti ir padaryti. 

Pavyzdys visiems 
profesionalams 

Julius Kaupas mums dar įdo
mus ir kitu požiūriu. Jis nebuvo 
nuosekliai ir specialiai literatū
ros studijavęs universitetuose. Jis 
buvo, kaip daugelis mūsuose, 

KERTINE 
(Atkelta iš 1 psJ >-

nors šiaip susirinkimuos dar vis 
graudžiai pašneka apie mūsų 
jaunimo nutautėjimą. 

Čia reikia, atvirai pasakyti , 
jog tuščiažodžiavimas apie lie
tuviškumo išlaikymo reikalin
gumą, "remiantis" prakt išku 
to lietuviškumo išsižadėjimu 
yra tolygus Šventraščio farizie
jams. 

O būtų gera, kad kiekviena 
lietuviška šeima (jeigu ji tokia 
save laiko), kas mėnesį skir tų 

nors 2—5 dolerius naujai lietu- , 
viškai knygai įsigyti ir pasi
stengtų tą knygą perskaityti. 
Tada nors tų šeimų jaunimui 
lietuviškumo išlaikymas, to iš
laikymo būtinumas būtų su
prantamas, būtų lengviau įgy
vendinamas. Gi jaunimo orga
nizacijoms, pavyzdžiui skau
tams, gal vertėtų suorganizuo
ti ir knygų "muges", knygų 
aptarimus jaunimo sueigose, 
susirinkimuose ir šiaip visų su 
visais privačiuos ir nepriva
l iuos vyrėsimųjų savaitgalių 
susirinkimuose. J . Du. 

Dr. Ant. Rudoko Kabinetą pertose 

0R. EDMUND E. CIARA 
OPTOMETRISTAS 

2709 West 51st Stre-t 
TEL. G B «-2400 

Vai. pagal susitarimą: Plrmad. ir 
<etv. 1—4 Ir 1—9: antrad. tr penk 
tad. 10—4: Sečtad. 10—2 vai. 

Ofs. 735-4477. Rez. PR 8-6960 

DR. E, DECKYS 
GTDYTO.fA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCTJVftS LIGOS 
'RAVVFORP MEDTCAT BrTT/DINf-

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pasai susitarimą 

Rez. TeL GI 8-0873 
DR, W M. EISIN-EISINAS 

Akušerija ir moterų ligoe 
Ginekologine Chirurgija 

6132 S. Kedzie A ve.. WA 5-267(' 

Mūsų naujųjų laikų literatu- galėjusi parodyti ir išvystyti pil-
roje 1920 metai itin įsidėmėti- nai viso to, ką ji būtų padariusi, 
ni. Tais metais, kaip retai pasi- jeigu mirtis per anksti nebūtų įsi-
taiko, yra gimę visa eilė plunks- sukus į jos gretas. Kartos pras-
nos žmonių, kurių kūryba lietu- me čia imame ne vien tik "punk-
vių literatūros raidoje jau palie-1 tualiai" 1920 metais gimusius, 
ka neištrinamus pėdsakus. Žo- į bet ir po keletą metų vyresnius 
džiu, čia jau beveik galėtumei ir jaunesnius, kurie pritapo arba 
kalbėti tiesiog apie 1920 metų j būtų savo amžiumi pritapę prie, 
mūsų rašytojų kartą. Štai daug \ taip vadinamos, žemininkų -
ką sakančios ir daug sverian-! lankininkų kartos. Pati pirmoji 
čios pavardės: Julius Kaupas —! mirties auka buvo Vytautas Ma-
gimęs 1920 m. kovo 6 d., Vytau- \ černis, žuvęs 1944 metais. Po to 
tas Mačernis — gim. 1920 m. I sekė partizanais Lietuvoje poka-
birželio 6 d., Vladas Šlaitas —į rio metais kritę šios kartos daug 
gim. 1920 m. rugsėjo 27 d., Hen- ; žadėjusieji literatūros kritikai, 
rikas Nagys — gim. 1920 m. spa- j kurių nuostolio ir šiandien ši ge
lio 12 d. Savotiška mįslė yra Al- neracija negali išlyginti: Ma-
fonso Nykos - Niliūno gimimo mertas Indriliūnas ir Bronius 
metai. 1947 metais išleistuose Krivickas. 1961 metais automobi-
"Tremties metuose" pažymėta, '• lio katastrofoje netekta Antano 
jog jis gimęs 1920 m, liepos 15 d.' Škėmos, kiek vyresnio amžiumi, 
Tačiau 1951 metais, leidžiant tačiau prie lankininkų kartos 
"2emės" antologiją, poetas pasi- pritapusio savo kūrybinių ieško-
sakė gimęs 1919 m. liepos 15. jimų nerimu. Dar siaubinges-
Tokia data antologijoj ir pažy-! ni buvo 1964 metai, kada netek-
mėta ir paskui daug kur kartota,! ta, taipgi automobiliams susidū-
neišskiriant ir Lietuvių Enciklo-' rus, kiek jaunesnio, bet "Litera- pantis jų viršūnių šlamėjimas iš pragare". įsiamžino pasakų kny-
pedijos XX tomo. Tuo remiantis,, tūros Lankuose" jau suspėjusio mūsų literatūros puslapių jau ga. Mūsuose daug kas rašė pasa-
Alfonso Nykos - Niliūno 50 me- pasireikšti Algimanto Mackaus neišnyks, net ir visai šiai gene- kas. Bet retas kuris, kaip, šaky- Julius Kaupas, 
tų sukaktis buvo ir mūsų laik- . i r tikrojo 1920 metų kartos re-; racijai išėjus čia minėtų ankstes-; kim, Vaičiulaitis, jas pritempė 
rašcio puslapiuos atskiru straips- prezentanto Juliaus Kaupo. | niųjų pėdomis. į prie rafinuoto ir aukšto literatū-
n iu paminėta pernai. Tačiau, Šios mūsų rašytojų daugiau ar . . _ . j rinio lygio. Prie tokie lygio, kur 
paskiausiai išėjusiame Lietuvių mažiau bendraamžės visos kartos G i I i o s kultūros pasakorius p a s a k a y r a n e ^ t i k vaikams! šokių'profesionalų įausioje' ir 2 - I Ofiso vai. kasdien nuo - r,- o- v. -,. 
Enciklopedijos 36-tame papildy- kūrybos ir lemties peizaže, gali Gi paliktosios Juliaus Kaupo sekami prasimanymai, bet ir gi-; simokslinusioje jaunojoje kartoje %£ a o ° 9 m ' 3 vmL: " * • "U8lta" 

c i a ; lią žmogiškąją^ prasmę turinti b ū t u baugiau 
rinktinio vaizdo, filosofinės 

Ofiso HE 4-1818 REZ. PR 6-9801 

Crt J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os ir Campbeli Are. kamwi»t 
Pirm. tr penkt. 2 — 8 P- p. 
Antrad. ir ketv. 9 — 11 v. r. 
4—8 p. p. Šeėtad. 9 v. r. iki 12 d. 

medicinos daktaras. Tačiau me- J g - g " ^ ^ ^ . o o S Y 
dicinos daktaras pačia geriausia 

Julius Kaupas 

I kudirkine, basanavičine, pieta- I 
i rine prasme — buvo rašytojas. 
i O šitai sako, kad literatūros 
! žmogumi gali būti lygiai visų 
\ profesijų žmonės, kurie tačiau į 

Nuotrauka Vytauto Maželio domisi ne vien tuo, iŠ ko duo- , 
ną valgo, bet žvalgosi ir kur kas 

Ofiso t*L P R 8-2220 
Namų-rezid. — FRospect 8-9081 

OR. JANINA JAKšEVIčIUS 
J O K I A 

V A I K U L I O O » 
2656 West 63rd Street 

Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 12 iki 

platesnių akiračių, taigi yra pil- v a l v a k- ž e ž t ag 
nutiniai žmonės, kokiu buvo ir 

3 vai. ir nuo 5 iki 8 
nuo 1 iki 4 vai. 

Prisimenant čia p 50 metų gi
mimo sukaktį, kyla vienintelis 
noras, kad mūsų čionykščių vi-

Ofs. PR 6-6622 Rez. PR 8-6960 
DR. E. JATULIS 

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 West 71st Street 

DR, FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2618 W. 71st St. Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"contact lenses". 
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč. 

DR. A. PUSTELNIKAS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

3PEC. VTDAIJS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800: Namu 925-7697 

5159 South Damen Avenue 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta 

Telef. — 423-2666 
D R. E. R I N G U S 

RENTGENOLOGAS . 
9760 South Kedzie Avenue 

Vai., pirmad. antrad.. ketvirtad. tr 
penktad. 8 v r. lkl 9 T v. Treč. ir 
šeštad. 8 v. r lkl 8 v popiet. 

DR. ZIGMAS RUDAITI* 
SPEC. ORTHOPEDLTOS UGOS 

2745 West 69th Street 
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointmentV 

mų tome Niliūno gimimo me- kaip niekada anksčiau, šiurpiai pėdos, nors ir neilgai jo či< 
tai žymimi vėl 1920, Tai tik pa- vienas prieš kitą atsistojo pras- vaikščiota, jau ir dabar neištri 

panašiu į Julių 
Kaupą — būtų rašytojų, būtų 

vyzdys, kaip atsiranda painia- mingo kūrybinio vitališkumo ir narnos. J is ' l ie tuvių literatūroje minties ir pasakiškos nuotaikos' plačios kultūros 'žmonių! būtų 
vos ne tik mūsų istorijoje, bet staigios ir nelauktos mirties ab- spėjo Įsiamžinti vienut vieninte- sintezė. kūrybingos, lietuviškos dvasios 
tiesiog dar gyvojoje dabartyje, surdiškumo medžiai. į tampa vir- le knyga "Daktaras Krip.štukas Julius Kaupas mūsuose buvo šviesuolių.' 

Nesemiami lobiai 

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 
DR. A. JENKINS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 West 63rd Street 

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta 

tų moderniuosius, šiu laiku lie-

Lietuvybei išlaikyti ir ją per- pasaulio lietuviai, 
duoti ateities kartoms didžiausią '-• * 
vaidmenį gali atlikti moteris. To- į Redakcijos pastaba. Akcentuo 
dėl skatintina, kad ko didžiausias jant Pedagoginio lituanistikos in- tuvius rašytojus. ' Tačiau siūlv 
skaičius moterų taptų Instituto a- stituto svarbą laisvojo pasaulio mas siūlymu tepasiliko. Vėl šiais 
kivaizdinio ir neakivaizdinio sky- j lietuvių išeivijai, o taipgi rūpi- ' 
r iaus studentėmis. Moterys yraįnantis didesnio studentų skai-
mažiau surištos su pragyvenimo \ Čiaus sutelkimu, manytume, kad 
šaltiniui skirtu darbu, todėl jos1 nemažiau reikėtų kreipti dėme-
daugiau laiko gali pašvęsti lietu- sio taipgi į mokymo metodų ir 

ti prie dabarties gyvosios kūry- ; ' ti lietuvių literatūros - 'oriais,! • Rašytojo Juozo Grušo du 
bos, praktikos ir aktualijos. Pa- kaip ir toje pačioje aplinkoje''dramos veikalus— "Žmogus be ^ 
vyzdžiui, tur int galvoj vien tik brendęs, jau kelių gerų knygų;veido" ir "Dabarties tragedija"^ 
literatūros dėstymą stud. Dan- autorius, Kazys Almenas. : išleido "Vagos" leidykla Vilnių- i 
guole Stončiūtė ten rašė: "Mes j a Pirmasis dramos veikalas y r a vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad 

' i m - Gi šiandieniniuos mūsų Btua- S tiesų atnaujinta anksčiau iš- : "" š e 6 t a d" tik s u s t t a r o a -

Ofiso ir buto teL OLympic 2-1381 

DR. F. V. KAUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Coort, Cicero 

DR, LEONAS SEIBUTIS 
lakstą, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija 
Ofisas 2454 W. 71st Street 

Vai.: anrad. nuo 2 - 5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6 - 8 vakaro. 

Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-5545 

"Profesorius 
Knyga 204 

ietimo rezultatuos pa- lciuil jo drama 
į tiri ir pamatai net tam tikrą pa-, Markas Vidinas' 
radoksa: vienas kitas iš mūsų P u s ' - apimties, išleista 4000 egz. | 

vargstame su tais pačiais jaunimo, nuvažiavęs į okupuotą i tiražu, 
senaisiais. Tiesa, Landsbergio Lietuvą ir susitikęs tenykščius! 

Penki stulpai turgaus aikštėje'J; studentus, nelauktai pajunta, jog į 
Šventadienis uz ^ p a t s į u r ^as m až iau žino apie i 

nagrinėjimas buvo gan Amerikos lietuvių rašytojus, sa 
Katiliškio 

miesto 
vybės išlaikymui Ir dabartinėse kurso programų papildymą, būti- įdomus, bet norėtume, kad tokios k y k i l ario metu 
htuamstmese mokyklose mokyto- ną jų, jei galima taip išsireikš-, medžiagos 
jų daugumą sudaro moterys, 

butu kur kas dau - i žę^n inkus j r ^ a r į a u n e s n j u s ne_ 
o ti. paiaunmima. Instituto vado- oio,," 1̂ « • , 1 »,., . . 

ateityje moterims teks perimt dar vams ir dėstytojams reikėtų kar-; g " i g U , a a R m t a s kole& Yllmu^ 
didesnę lituanistinio mokymo, tais labiau paisvti ir čionvkščio: Ir kodėl daugiau šitokios me-i ~ , . , . „ , 
•no^t^c A*U L* J u i ' r\ . 1 T ' ... Lrs; x t~5i - • 1 odei ir manvtume, jog Peda-
nastos aaų. . studentu balso. O toks Insti tu-. dziagos cionvkseiam mušu iau- . . ,. . ' . , J . . ; , v v. ' , . . , t . Į . • • j ' - P. 1- , Jjį gogmio lituanistikos instituto D « ; „ ,• u *i ;n m 1 x* -„ i to sesių uolesniųjų studentu bai- nimui neduoti. Šios dienos rasv- . , , . .. . Baigusius bet kurią aukstesnią-: u • U

J • . „ - „ \ . . . / gausesnis Iankvmas gera dalimi ,--> į ih .^ j r fm* M j , „ i , | 0 „oJL„« • ^ s buvo paskelbtas ir Draugo . tojas jauniesiems bus ne tik la- ., , 
ją lituanistinę mokyklą vaikus-,. , „ - - . . , , . \ < u . . *. ,. , ^ .. . , priklauso taitsgi nuo metodu ir i kultūrinio priedo puslapiuos. s tu-;biau prie širdies, bet iis bus gal \. . v . -, . , . . « . f j . . . ^ . . , , , , , . programų atsviozmimo, 
stitutą ir stengtis lankymui suda-i d e n t ų s k > ' n u ' e Akademines rr pasektmas pavyzdys, kad štai , 

•«..«; ^ „ A * , , ~,,^m-«t; • - * - r,, į kultūrinio priedo puslapiuos, s tu-ibiau prie širdies, bet jis bus gal ''" 
fevai turėtu paraginti lankvti ln-i . , r . . ,.„1, , . . , . , ' . , j. . oro 

:*,,•„ 4, r*^,^,-,. u«t,,™«,„,' „,^0 identų skyriuje Akademines ir pasektmas pavyzuvs. kad štai { 
rtutą Tr stengtis lankymui suda- •• v . . ,{ v ' . , z %7.J .J ,. tuojau 

ryti sąlygas. Mokslas Institute t e - !C 0 S X a i s t e s . s"m- 7A
asa™ 2

A\ d" , r Į V I J O J y,s dėlto imanomaj ie - ] i t u a n i s t i k o s d a b 
kamuoja labai mažai, o n a u d a ! v ' s i J»e ten ,r page.davo, kad Ins- tm-ru gn 

akcen
tuojant šalia visa ko ir kūrybinę 

artį. 

didelė. 
JAV universitetai ir kitos moks

lo Institucijos telkia studentus, 
gana plačiai iŠvystydamos savos 
institucijos garsinimą. Šito kaip 
tik stokoja Pedagoginis lituanis
tikos institutas. Pravartu būtų 
psfruošti trumpą brošiūrą, skirtą 
susipažinti su Institutu. Spauda 
n e visus pasiekia, o jeigu ir pa
siekia, kartais būna neperskaito
ma. Brošiūra galėtų būti kas me
tai skleidžiama po visų pasaulio 
kraštų bendruomeninius kana
lus. Tai padėtu sutrikti didesnį 
studentų skaičių neakivaizdi
niam skyriui. 

Pedagoginis lituanistikos insti
tutas skirtas viso pasaulio lietu-
vfams. Vadovybės ir lektorių dar-
Bo ir pasišventimo dėka ir dar 
nedidelio skaičiaus rėmėjų lėšo
mis suteikta parama Institu
to mokslo aruoduose supihi di
delį lituanistinio mokslo lobiai. 
Šių lobin sflBitfo IcNefiarni vis^Į Adoroas Galdikas . 

tituto kursai būtų labiau priartin- ba, kad ir jie patys čia gali tap-

DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTC8 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 • . 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. TrečladL 
uždaryta. Ligoniai priimami sositarno. 

Ofiso telefonas: P R 8-3229 
Bes. telef. WAlbrook 5-5076 

RezkZ. Telef. 2St-468S 

DR. K. G. BALUKAS 
&KVSERTJA TU MOTERŲ UGOS 

GIN'EKOLOGRi'e CEnjftURGIJA 
6449 So. Poiaski Road (Cravrford 
Medical Bnilding) TeL LU 5-6446 
Priima lūronlu* pagal Buaitarim*. 
Jei neataUiepia, Bkambtoti 174-8 012 

DR. ALG KAVALIŪNAS 
5540 S. Pulaski Rd. 

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBE 

Valandos pagal susitarimą 
Skambint 585-2525 
Telef. veikla 24 vai. 

TeL — R n i a n o f 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas 1 
8925 W. 60 Street 

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 1 2 - 4 vai. p. p., I - S 
vai. vak., šeštad. 1 2 - 2 vai. p. p., 
trečiad. uždaryta. 

DR, ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 

15542 So. Cicero, Oak Forest, Dl 
Kabineto tel. 087-2020 

Namu teL 839-1071 
Vizitai pagal susitarimą 

DR. YL BLAŽYS 
PLAUČIŲ LR VIDAUS UGOS 

2801 VFest «Srd Street 
Kampas 6S-<Sios Ir Callfornla 

9"aL: kasdien nno 6̂ —8 vaL vak. 
Šeštadieniais 2—4 vai 

Trečiad. ir kitu laika pagal stitart) 
Ofiso telef. 476-4043 

Rezld. teL WAlbrook 5-8048 

DR. C. K. BOBELIS 
lakatą b Slapūno Taką 

Chirurgija 
TeL 69545S3 — Elgln 
425 No. Liberty Street 

Roate 25, Elgin, Illinois 

Tel. ofiso HE 4-5849, rt*. 388-22S3 

DR. PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2434 We«t 71st Street 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHLRURGS 
KCDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALLSTfi 
MEDICAL BTJTLDING 

7156 South Westers Avenue 
Pirmad.. antrad.. ketvirt. ir penkt 
ano 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p.p.. šeštad. 
11 vai. ryto iki 3 vai. p.p. 

Ofiso telef. R E 7-1168 
Rez. tel. 239-2919 

DR. i. i. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 W. 63rd Street 

Ofiso teL RElianoe 5-4416 
Rez. GRovelhlll 6-0617 

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

DR. P. STRIMAITIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir cbirnrjrlja 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

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. tel. WA 5-3099 

DR. VYT. TAURAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA LK 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 vai. popiet ir kitn 
laiku pagal susitarimą. 

Tel. ofiso ir bnto OLympic 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

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

Išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet. 

DR. MARIJA LINAS 
AKUŠERIJA LR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telef. HEmJock 6-3545 

(Ofiso ir realdencUoa) 
Valandos pagal susitarimą 

į Ofiso teL PR 8-7773. Rez. P R 6-4732 

DR. A. MACIŪNAS 
C H I R U R G A S 
2858 We*t 63rd 3treet 

Vai.: pirm., ketv. 1-4, 
antr., penkt 1-5, treč. 
susi tania 

vakare 7-9, 
ir šefit tik Priima tik susitarus 

Valandos pirmad.. ketv. 5—8 
antrad. 2—4 vai. 

vai. 

Of. Tel. HE 4-2123, Narni; GI 8-6195 

DR. V. TUMAS0NIS 
C H I R U R G A S 
2454 West 71st Street 

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

Trečiad. ir šeštad. uždaryta 

Tel. PRospect 6-9460 

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VAAKAS) 

GYDYTOJA LR CHLRURG® 
6648 Sonth Albany Avenue 

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

ir kitu laiku pagal susitarimą 

TeL ofiso PR 6-6446, rez. H E 4-3190 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

3107 West 71at Street 
Vai.: 2 iki 4 v. p. ir 7 Iki 8 v. v. 

Treč. ir šeStad. pagal susitarimą 
Ofiso teL 767-2141 \ a m n 636-4850 

DR, PETRAS ZL10BA 
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 

6449 Sorjth PolasU Road 
Vai.: pinaad., antrad. penktad. 1-4 

OMOS kapinaites REMKTTS "DRAUG4" i HAnNKITB "DRAUGĄ". ' į ^ į ^ ; - SF&&AS*1"* 
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Tegu \s po karki o žieves 
Albino Baranausko individualau!! braižo poezija 

Albinas Baranauskas, PASAGA 
IR VYŠNIOS. Eilėraščiai. Lietu
viškos knygos klubas, Chicago, 19 
69 m., viršelis M. Stankūnienės, 64 
psl., kaina 2 dol. 

* 
Albinas Baranauskas, kaip gro

žinės prozos atstovas, žymėjosi sa
vo literatūrine kultū~a, kalbos 
švarumu ir sodrumu, pagaliau sa
votiška poetine nuotaika, o tai ir 
palengvino jam kelią į poeziją. 
Jo novelėms itin būdingas buvo 
provincinis tonas: jis pasakojo, 
apsiribodamas siauresniu Sūdu
vos kampu, savo tėviškės ir mo
kyklos diemi akiračiu. Tokia pro
vincinė medžiaga jo novelėms tei
kė originalų bruožą, truputį eg
zotišką, ir visados šiltą ir jaukų. 
Jis ten buvo savo kiemo ir savo 
miestelio vaizduotojas, savo kal
vų ir lankų, kaip viena jo knyga 
pavadinta, dailininkas. D a r būtų 
galima pridurti, kad savo nove
lėms, "tolimo Suvalkijos kampe
lio" žmonių ir gamtos paveiks
lams, autorius davė klasikinę tra
diciją. 

Tolimas Suvalkijos kampelis 
Albiną Baranauską prisišaukia ir 
dabar poezijoje Tai jau pastebi
me nuo pirmų rinkinio posmų: 

Dūmais atsiduodąs vėjas lekia 
per šlapias rugienas; 

Kamine groja ruduo, bet meilė 
kaip pavasaris. 

Ant juodo arklio su gūnele joja 
raitelis, nuliūdęs, vienų vienas, 

Joja per durpyną tiesiog į 
žaižaruojančius vakarus. 

Albinas Baranauskas čia itin 
ryškiai nutapė rudeninį Lietuvos 
peizažą. Tarpais į anuos tolimus 
akiračius jisai grįžta su ypatingu 
intymumu ir įsijautimu: 

Kas iš jūsų dar atmena, į kur 
vėjas pievaitėse lenkdavo žolę ? 

Taigi, kaip patsai autorius, taip 
ir mes norėtume tart i : 

Praeitis ant storo, neobliuoto 
stalo 

Kreida užrašo vis intymesnius 
ženklus. 

Albino Baranausko poezijos 
ženklai dažnai esti labai konkre
tūs. Ta ip jo eilėraščiuose randa-

AUG. RAGINIS 

me tokius provincinės geografijos 
pėdsakus, kaip — Pajevonio mė
nulis, Gražiškiai, Paprūsės vals
čiai, Zanavykų vieškelis, Vištyčio 
kalvos, Vaizbūniškių kryžkelė, 
mažas Kunigiškių kaimas, Skar
dupiai, ar Vilniaus gatvė Vilka
viškyje. Tai anaiptol nereiškia, 
kad jis tebūtų vien savo "tolimo 
kampelio" poetas. Autorius grie
bia ir plačius akiračius, žvelgda

mas iš perspektyvos į žmones ir 
įvykius, ar pakildamas į tragišką 
plotmę, kaip tai skaitome eilėraš
tyje "Dainuok, kad". Jis pradeda
mas mūsų laukų nuotaikomis, 
nors jau išsyk gailiomis: 

Dainuoki, kad iš vėjo kvepalai, 
smėlis ir geltoni plaukai. 

Tegu iš po karklo žievės 

sukukčios nusiminę laukai. 

O baigiama žodžiais: 

Dygsta žolelė Sibire ant kapo 
Nuo šitos jūsų dainos. 

Tokie eilėraščiai kaip šisai, ar 
"Jums rašo", "Est locus", "Visų 
šventė" ir panašūs atžymi Albi
no Baranausko, kaip poeto, po
sūkį nuo jo beletristikos. Tiesa, ir 
dabar rasime provincijos artimu
mą, kasdieniškus vaizdus, vietom 
nuskambančius kaip proza, vieto
mis vaiskius ir originalius. Išgir
sime kaimietišką šnekėjimą, bet 
rašytojas jau žino, kad miglos ap
nešė jo jaunų dienų, dvidešimt 
dvejų metų, optimizmą. Sodžiaus 
idilę ir skaidrumą nusiaubė ka
rai, bėgimai, tremtis, Sibiras, 
Krasnojarskas, gyvenimas sveti
moj "be lietaus žemėj", ir tau tik 
iš tolybės atsišaukia "Skardupiai 
ir Vaitkabaliai, kalno sulčių sal
dumas". Iš to atsiskleidžia naujas 
Albino Baranausko kūrybos to
nas. Anksčiau, novelėse, jis buvo 
ilgesingai saulėtas, o dabar, poe
zijoje, — nostalgiškas, rezignavęs 
ir iš dalies tragiškas savo vizijose, 
ir tolydiniame grįžime į jaunų! 
dienų kalvas. 

Antras išskirties ženklas yra 
moderninė Albino Baranausko 

i "Pasagos ir vyšnių" tartis. Tas jo 
modernizmas yra individualus, 
savas, kone lietuviškas, kadangi 
jis perpintas savo žemės paveiks
lais. Autorius yra gerai perėjęs 
kai kurių moderniųjų lyrikų mo
kyklą ir ją įsisavinęs. Kaip pa
vyzdžius, galėtume suminėti vie
tas, kur jis, panašiai kaip ir dau
gelis anglų kalbos poetų, pasigau-

: na labai jau proziškus objektus. 
Nepasakytume, kad šis subtilus 
menas iš prozos išgauti poeziją 
jam pavvksta. Toks eilėraštis kaip 

"Kopūstienai" pradžioj neišbren
da iš kasdieniškumo, o pabaigoj 
jaučiamas savotiškai mįslingas už-
sukimas. Yra ir daugiau tokių ei-

: lėraščių, kur sutrinka pabaiga, 
gal kaip tik dėl noro užsklęsti 
modemišku ir kiek neįprastu ges
tu. Šiaip Albinas Baranauskas sa-

; vaja modernine tartim pasivaduo-
\ ja meistriškai. Ypač eilėraščio pra-
• džioje daug kur randi virtuozo 
ranka nutekintas eilutes: naujas, 
netikėtas, sykiu estetiškai atbaig-

(Nukelta j 4 pusi.) 

Albinas 
Baranauskas 

ŠEŠI 

TREMTINIO 

ATODŪSIAI 

I š knygos "Pasaga ir vyšnios" 

Adomas Galdikas 

IŠ po nakties ties miestu dar truputis mėnulio-
Negyviem antenų stagaram tai pats švelniausiasis 

piautuvas; 
Niekad nepirkite, pirma neišmėginę. 
Esame iš daugelio rasių vieninteliai, kurie taip gebam 

atsiminti, 
Kaip kino ekrane, kaip nučiupinėtuos knygų puslapiuos, 
Atverstuose rudenį, kai pasidaro pilka gatvėse. 
Arba kaip vaikystę ant kalno. 

Praeitis ant storo, neobliuoto stalo 
Kreida užrašo vis intymesnius ženklus. 
Vaiduokliškas apypietės laikrodis 
Išmuša musių zirzesį greitomis apleistose trobose. 
Tvenkiniui atsimerkė saulėtekio akys. 

2 

Grindinys negailestingai kvepia šviežiai nukankinta 
žole. Jie 

Pailsėdami atlipa į trečią aukštą, vaiduokliai. 
Vaikui deda į šalį žaislus: kas kitas taip pralinksmins? 
Jų veidai iškirpti iš klijus paleidusio albumo, 
Plaukai kvepia pigesniuoju Nodelfeino brūijantinu, 
Ir jie visai neturi rankų pasibelsti. 
"Žiūrėkime į vienas kito seną ilgesį 
Aukštai šakose, po kuriom pravažiuoja vežimai". 

3 

Bet leiskim tart žodį mirusiem, kurie mus taip gerai 
pažino. 

Tą naktį staugė vilkai. Ji kliedėjo apie Petrines 
Pašventory su baltu drabužiu. Už lango 
Verkė senas kaimynas iš Pajevonio mėnulis. 
Arba kai gyslotos rankos, rankos drungno vėjo ir 

žarstomo smėlio 
Žarstė langą, pro kurį, kai dar nebuvo nukirsta akacija. 
Ant grindų mėnesiena, lopšyje baimė. 

Jis keldavosi imti kūdikio ant rankų. 
Jo mArtis buvo viena nepabaigiama kankynė. 

Tolimas kelias per kalvas bričkute, 
Tolimas kelias vežėčiomis į pašventintas kapines, 
Tolimas kelias. 

Kas iš jūsų dar atmena, į kur vėjas pievaitėse 
lenkdavo žolę f 

DulTca, dulka vėžės per kaimus, įrėžtos 
Pritemusioje užmirktos spalvos vizijoje. 
Pas duris susėdę krautuvininkai tingėdavo, tau įėjus, 

atsikelti. 
Iš tolo kvepėdavo jomarko lauktuvės. 
Žolė. 

Pro trobikės langus, beveik užstotus alyvų, 
Prieš iš baimės pabalusių vaikų akis, 
įsmeigtas į ūkanotą tvankumos akiratį, 
Dulkančiu keliu atrieda tankai. 

Vėjas iš rytų, rytys, skverbiasi pro pamatus, gatvėse 
•svfidius 

5 

Uždainavo apšalęs aludės langas, 
Siūbuoja vakaras ant rogėm išvažinėto kiemo, 
Ledo ašaros dainuoja tamsiais eglių balsais 
Apie užpustytus išsekusius skruostus, 
Apie sėdmėjimų užstalėse, veltui belaukiant, 
Apie pasenusių, bedančių bėrių pas barjerą išbarstytas 

Pro ežerus ir pro vėjo malūnus, taip tyliai — 
Aistiškinės girios dvelktelėjimas! 

avižas. 

(Dulkių alsavimas ir liepų žydėjimas.) 
"Sudiev, sudiev..." Varpeliai žvanga. 
Vežikas dedasi kepurėn Marschbefehl'į. 

• M 

PINČIUKAS 
0 iš kur tu mane pažįsti? — pasitei

ravo. 

J. SAVASIS 

Pinčiukas — vargšas velniukas pateko 
pragaro hierarchijos akyse nemalonėn dėl to, 
kad nepajėgė, nemokėjo sugundyti jaunos vie
nuolės naujokės, kuri, apsišarvavusi visokio
mis atgailomis ir ašutinėmis, niekaip nesida
vė išviliojama iš vienuolyno. Ką Pinčiukas 
nedarė! Rodė jai visus pasaulio malonumus, 
buvo pakišęs net gražiausių vyrų vaizdus — 
nieko. Prieš tokią mistinę rezistenciją, prieš 
tokį herojišką nusistatymą velniukas liko be
jėgis. Užtai velnių vyriausiojo buvo papeiktas, 
degraduotas ir pasiųstas tik valkiotis po pa
saulį. O kitados jis susilaukdavo vien tik pagy
rimų. 

Bet tai vis būdavo seniau, kada dar nie
kas negalvojo apie prieštaravimus, protestus, 
nesutikimus, kada niekas nekalbėjo apie ma
sių gerbūvį, kada dar nebuvo prieštaraujan
čių ir būtinai norinčių ženytis kunigų, kada 
dar nebuvo ir taip išgarsėjusio Susirinkimo, 
nuo kurio ir velnių gyvenime prasidėjo nau
ja era. 

Taigi toji vienuolė naujokė buvo Pinčiu
ko nelaimės priežastis. Iš to galima daryti iš
vadą, kad moterys yra daug atsparenės už vy
rus ir stipresnės už pačius velnius. 

Sutikau Pinčiuką atsitiktinai restorane, ve
lykiniame baliuje, kur buvo susirinkę kelios 
dešimtys vyrų ir moterų. Jis tupėjo prie baro 
ant aukšto trikojo, pačiame eilės gale, nervin
gai judindamas uodegą. Pakviečiau jį prie 
mano stalą 

— Kur čia nepažinsi. Juk tu net į mūsų 
pokario lankininkų literatūrą patekai. Visi ta
ve žinome ir atpažįtame. Tai kaip sekasi? 

— Šis vakaras turėtų būti puikus, —man 
sako. — Pagalvok tik apie Velykas, apie švel
nių sielų misticizmą, apie pasiryžimus būti 
geresniais, apie tikėjimo pagyvėjimą. Tik pa
galvok, kiek čia mums būtų darbo įvesti juos 
į pagundas ir nuodėmes... 

Puiki Pinčiuko nuotaika senais, geraisiais laikais... 
(Iš Antano Žmuidzinavičiaus velnių kolekcijos) 

— Tai kogi murksai be darbo? — pa
klausiau. 

— Darbas? Tik tu pažiūrėk į juos. Ar 
bent vienas jų galvoja apie Velykas ir kas yra 
prisikėlęs? Jie paskendę nuodėmėse iki kak
lo, netiki į nieką, neturi nė trupinėlio tikė
kime Ką su tokiais veikti? Kuo juos sugun-
dysi, jei jau turi viską0 — Ir Pinčiukas pa
sipiktinęs pakilo: 

— Einu laukan pakvėpuoti tyresniu oru. 
Kadangi ir aš buvau baigęs vakarienę, jį 

palydėjau, beklausydams jo nusiskundimų a-
pie išnykusį tikėjimą, apie modernųjį mate
rializmą, apie žmogaus sugyvulėjimą. Priėjo
me prie bažnyčios kampo ir velniukas toliau 
nenorėjo su manim eiti. 

— Susitikime kai kada, — sako, — turė
siu progos išlieti savo skausmą. 

— Kada tik nori, — atsakiau, žinai kur 
aš gyvenu. O dabar, kai jau atsiskiriame, būk 
toks geras — nepalik to biauraus sieros kva
po, nuo kurio norisi vemti. 

— Nebijok, aš žinau, kaip elgtis su drau
gais, — ir pranyko, palikdamas tik degėsių 
kvapą, kurį vėjo gūsis tuojau išsklaidė. 

Po kelių savaičių susitikau jį mūsų mies
telio aikštėje, sėdintį ant bažnyčios laiptų. Ma
ne sutiko aiškiai patenkintas. 

— Na, tai kaip sekasi? — buvo pirmas 
mano klausimas. 

— Ką Čia sekasi... Kas kart eina blogyn. 
Turėčiau pakeisti profesiją, jei ten aukštai ne
būtų nuspręsta, kad mūsų egzistencija turi 
būti amžina, kaip amžini yra gėris ir blogis. 
Visatos Tvarkytojas (tu supranti apie ką aš 
kalbu) norėjo, kad gėris ir blogis būtų nuo
latiniame konflikte ir kartais laimėtų vienas, 
kartais antras. Gėris turi baisius ginklus 
(bent iki Šiol juos turėjo), autoritetingų pa
žinčių ir palaikytojų. O blogis buvo paves-

Beviltiškai nusiminęs Pinuukas mūsų dienose... 
(Iš Antano Žmuidzinavičiaus velnių kolekcijos) 

tas mums, angelams sukilėliams, ir mūsų ge
riausias ginklas buvo žmonių silpnvbės, žadi
namos žemiškųjų aistrų. Bet šiandien reikalai 
pasikeitė. Žmonės patys, savo noru tapo vel
niais. Ir kai mes atvykstame įvesti juos 1 pa
gundas, norime pasikėsinti į skaistybę, sunai
kinti jų gėdą, atimti padorumą, pasirodo, kad 
viso to jie jau seniai neturi. Nori pavyzdžių? 
Neseniai, vieną vakarą patylomis įsėlinau į 
viCDOS mergaitės kambarį- Ji atrodė tikra da
vatka, ntt ir lovoje mieganti su rožančiumi 

rankoje. Pasirodžiau tokioje išvaizdoje, kurią 
pamatęs sukristų net Romos gladiatorius. Su
kosėjau, kad ji mane pastebėtų. O ji, atsisu
kus, net nemirktelėjus, sako: " O . velnias!"' 
— "Kaip t a i " , sakau, "o, velnias? Argi tai 
nėra nepaprastas dalykas pamatyti velnią?" 
Ir žinai, ką ji m a n pasakė? "Eik, sako, gąs
dinti kokios pasenusios davatkos. Mes, kai pri
siryjame LSD ir kitų narkotikų, matome bai
sesnių dalykų už velnius..." Ir turėjau eiti Ša
lin, pabrukęs uodegą tarp kojų. 

Buvo šaltokas vakaras. Pinčiukas nutilo ir 
pasitrynė rankas. Paskui staiga manęs pa
klausė: 

— Ar tu tikrai tiki. kad tai, kas yra realu. 
yra drauge ir racionalu? 

Pasižiūrėjau į jį nustebęs: 
— Matau, kad mokeisi filosofijos. Juk tai, 

ko klausi, yra Hėgelio klausimas. 
Pinčiukas nusišypsjo patenkintas: 
— Iš filosofų, kuriuos mes ten turime, vis 

ko nors galima išmokti. 
— O ju daug tenai? — paklausiau susido

mėjęs. 
— Pradedant Demokritu, baigiant pozity

vistais, materialistais. Tiubingeno mokykla ir 
kitais modernistais, kuriuos visus išskaičiuoti 
būtų per ilgas sąrašas. Bet atsakyk i m a n o 
pirmąjį klausimą apie racionalumą to, * 
yra. 

— Žinoma, — atsakiau, — visa yra dėl 
to, kad racionalu. 

— Čia yra visa klaida, mano drauge, 
klaida, kuri apvertė aukštyn kojomis pasau
lį, kuriame jūs gyvenate. Tasai Didysis (tu 
supranti apie ką kalbu) sutvėrė žmones, kad 
būtų laimingi, davė jiems begalinius turtus, 
kad sukurtu gerbūvį, davė aiškias moralines 
normas, kad būtų dorybingi, kilnūs, sutvėrė 

(Nukalta j 4 pual.) 
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FILMU ĮVAIRUMAI 
Kur dabar bežengti po "geriausio filmo" paskelbimo? 

STASĖ SEMĖNIENĖ 

Holly \voodas dar niekad neturė- J riuusiui pavadintu šlamštu ir nė 
jo tokios problemos, kaip dabar:ge- svajote nesvajotų jo ne tik statyti, 
riausio filmo titulo laimėtojas "Mid-i o jau noras toki pristatyti nomina-
night Co\vboy" yra X klasifikuotas cijai būtų buvęs pačios akademijos 
filmas (vaikams ir jaunimui ligi 18 pajuokimas. 
m. draudžiamas žiūrėti), pirmą kar-1 Ne paslaptis, kad Hollywoode a-
tą akademijos istorijoje laimėjęs kademijos vadovai jau anksčiau su-
Oskarą. Tai reiškia, kad daugely sidūrė su kita problema — maiš-
šio krašto vietovių laikraščiai ir te-, taujančiu jaunimu. Tas maištaujan-
levizijos stotys griežtai atsisakys tis jaunimas yra jauni aktoriai ir 
paminėti ji reklamose ,kad ir apmo- režisieriai, kurie laiko akademiją 
ketose, ar recenzijose. Jam buvo "establishment" — savo prisiektu 
duotos net 7 nominacijos, iš kurių į priešu. Tie jaunieji, teigia, kad aka-

Dail. Adomas Galdikas Piešinys Pauliaus Jurkaus 

Adomo Galdiko pomirtinė 
paroda 
SAULĖ JAUTOKAITE 

Praeitą šeštadienį, baL lld. ,1 Manigirdo Motekaičio duetu iš-
Chicagos Čiurliono galerijoje bu
vo atidaryta dailininko Adomo 

pildyti Faure "Elegija" ir Sant-
Saens "Gulbė". Šitas muzikinis 
paįvairinimas kur kas j y f r « ' iartioės ^ ^ n ^ a ' u ž s i l a ė t ė l 
prisidėjo prie parodos iškilmin
gumo negu įprastos mūsuose ko 

Galdiko pomirtinė tapybos paro
da, kurioje išstatyti 39 temperos 
ir aliejaus ta >os darbai atsto
vauja dailininko ankstyvesnįjį ir 
paskutinįjį kūrybos laikotarpį. 

Dailininkas Adomas Galdikas, 
kaip matyti iš Jo meno darbų, 
atrodo, buvo didelis gamtos ir 
kaimo mylėtojas ir gerbėjas. Nes 
perskaičius vien tik jo kūrinių 
pavadinimus, randame viską, 
kas susieta su gamta ir kaimu: 
pavasaris, ruduo, žiema, šiena-
piūtė, miškas, gėlės, vėtra, aud
ra virš kaimo, kaimo kapinai
tės, žemaičių trobelė. Prie šių 
temų dailirjTikas nuolatos sugrįs
ta įvairiuos savo kūrybos tarp- Į Motekaičiu mus praturtino ab-

; strakčiausia meno forma — mu-

laimėjo 3, jų tarpe geriausio filmo 
ir geriausios režisūros. 

Dabar jam laimėjus premiją, ky
la klausimas, kur bus beeinama nuo 
čia toliau? 

Jau ir be X filmo premijavimo, 
pornografija ir nepadorumas ekra
ne, atrodo, pasidarė paprasčiausiai 
priimtinu dalyku. O X vertinimas 
tuoj pakelia filmo finansini pasise
kimą. 

Negalima nuneigti aukščiau mi
nėto filmo akiplėšiškai drąsios, gal 
geriau tiktų Įžūlios temos meistriš
ko apvaldymo. Tačiau X vertina
mas filmas kaip geriausias Oskaro 
laimėtojas užtikrintai duos žalią 
šviesą tiems filmų gamintojams, 
kurie ligi šiol dar susilaikė ar lū
kuriavo, tikėdami, kad dabartinė 
"visiška laisvė" yra tik praeinantis 
ciklas, spėjęs jau dabar užbaigti sa
vo raidą. 

Skaudu, kad tos vadinamosios da-
:r 

akademijos nariai. Bijodami pasiro
dyti atsilikusiais, seniais ar pava-kios -raudinančios prakalbos. d i m a i s d a b a r t a i m a d o j e v i n u s i u 

Past.unt šituo pavyzdžiu, butų 
gera, kad panašiomis progomis 
ateityje grotų ne tik instrumen
talistai, bet ir poetai — rašytojai 
paskaitytų savo kūrybos susirin
kusiam menų mėgėjų būreliui. 
Nes juk visų menų, nesvarbu ko
kiu būdu jie bebūtų išreikšti, y-
ra ' ienas ir tas pats tikslas — 
prabilti į žmogų ir praturtinti jo 
dvasinį pasaulį. Kaip tik šitoje A-
domo Galdiko pomirtinėje me-

keiksmažodžiu "establishment" var
du, jie kapituliavo prieš minią ir 
pasirodė "pažangiais", neva einą su 
laiku, drisdami nepadorų, vulgarų 
filmą, stovinti ant pornografinės ri
bos, paskelbti "geriausiu," kuri 
prieš kokius penkerius metus tik-

demijos nariai yra "per seni" (vi 
durkis 52 m. amžiaus) ir dėlto ne- i 
jaučia šių dienų pulso. 

Tačiau tie patys jauni žmonės 
visiškai nerodo pastangų ir noro 
tapti akademijos nariais. Todėl, 
nors jie ir auga sparčiai skaičiumi, 
jų balsas ar įtaka akademijoje 
praktiškai lygi nuliui. Tai reiškia, 
kad taip vadinamieji "seniai" nu
sprendžia premijos laimėtojus, no
rėdami pasirodyti prieš jaunimą, 
kad jie nėra "atsilikėliai". 

Disney žavioji fantazija 
dviem pasauliam 

Walt Disney vienintelė ekskursi
ja i meno pasauli buvo 1940 m. 
pastatytas filmas "Fantasia", su
komponuotas iš klasikinės muzikos 
8 kūrinių. Dabar jis vėl atgaivintas 
ir naujai rodomas. "Fantasia" yra 
patraukliai dviprasmis. Sunku nu
spręsti, ar Disney filmas buvo ski
riamas vaikams ar suaugusiems. 
Netgi filmo juokingai paprastas gy
vasis pasakotojas. "aiškindamas" 
muziką, įtaigoja, kad filmas yra ne
kalčiausia pastanga nešti kultūrą i 
mases. 

Didelė dalis filmo Įsivaizdavimo 
yra arba per abstrakti (kaip pirmų
jų Įvykių eilėje) arba per daug 
gąsdinanti (kaip "Night on Bald 
Mountain"). Tačiau abstrakti bai
mė buvo visados istorijų ir pasa
kų pagrindinė tema vaikams (pvz. 
Brolių Grimų pasakos). Ir "Fanta
zijoje" yra ryškiai pastebima daug 

Adomas Galdikas Pei/a/o u/unmi V. Maželio) 

sniuos 
Ankstyvesnieji, labiau realis

tiškieji dailininko Galdiko pa
veikslai dažniausiai vaizduoja 
lietuvišką sodybą, su Rūpintojė
liu pakelėje, mums primena ga
na ramų gamtos vaizdelį, turin
tį daugiau sentimento negu me
niškumo vertę, nors jau juose 
pastebimas dailininkui esmingas 
braižas, kuris pasilieka tas pats 
iki paskutiniųjų jo dailės darbų. 
Po šitų paveikslų seka pusiau 
abstraktūs darbai, kuriuose daili
ninkas atvaizduoja tą pačią gam
tą, bet jau daug laisvesnę ir gy
vesnę. Tiktai vėlesniuosiuose dai
lininko Galdiko tapybos paveiks
luose randame jo pamėgtą gam
tą labai sodrią, turtingą, prižė
lusią, audringą, judančią, neri
maujančią, rodos kažin kur sku
bančią. Ši gamta yra didelė, ma
jestotiška, kurioje net ir trobelė 
belieka vos įžiūrima, apsupta iš
sišakojusių medžių ir apgaubta 
tirštų debesų. 

Abstraktieji dailininko meno 
kūriniai turi ir abstrakčius pava
dinimus: rūpestis, ilgesys, prisi
minimai. "Rūpestis" ypač pui
kiai atvaizduotas. Dailininkas ši
tą rūpestį išgauna staigiai susuk
ta splavota linija, sukeliančia ne
rimą, nežinią, laukimą, įtampą. 

Dailininko Galdiko charakte
ringas meniškas bruožas yra jo 
meno darbų giedri nuotaika. Ne 
svarbu ar jo gamta audringa ar 
pavasariška, ji visada geroje 
nuotaikoje. Kad audros metu 
dangus ir maišosi su žeme, bet 
po jos vėl bus giedra ir gražu. Iš 
jo kūrinių matyti, kad dailinin
kas Galdikas buvo giedrios nuo
taikos optimistas, perduodantis 
šią giedrią nuotaiką ir žiūro
vams. 

Ypatingai maloni naujiena, 
niekada dar nepatirta meno pa
rodos atidaryme buvo violonče
listo Petro Armono ir pianisto 

mis, nerimstančiomis gyvomis li
nijomis, bet kartu ir lyriškais 
lietuviškais peizažais su senomis 

- ' ; * ' " V " ' ' kapinaitėmis, kryžiais ir trobelė
mis paliudijo, kad dailininkas, medžiagos, skiriamos labai jaunai 
niekada nepamiršo, jog pirmoje) auditorijai. Filmas vystosi labai gy-
eilėje jis yra lietuvis dailininkas.! vai (aštuoni muzikiniai dalykėliai 

Paroda dar atdara šiandien ir. per pustantros valandos) .Disney nu
rytoj (balandžio 18-19 d.) nuo j mylėtas pirmasis kūrinys Mickey 
10 vai. ryto iki 9 vai. vak- į Mouse pasirodo viename numery 

zika, o dailininkas Aomas Gal
dikas akivaizdiniu menu — ta
pybos meno darbais, savo gied
ria nuotaika, ryškiomis spalvo-

"Sorcerer's Apprentice". Atrodo, 
jog iš tikrųjų Disney mėgino Įtik
ti kuo geriausiai abiems pasau
liams, kad filmas būtų pakanka
mai Įdomus suaugusiems ir užtek
tinai paprastas patenkinti mažuo
sius. 

Ir šiandien, po 30 metų, jo idėja 
dar vis tebėra gyva. Ir juo žmogus 
eina senyn, juo labiau jis Įvertins ir 
džiaugsis "Fantazija". O įsivaizda
vimas — fantazija čia yra nepapras
tai puiki: šokantieji grybai (Nut-
cracker Siute"), vaikščiojanti 
šluota su kibiru ("Sorcerer's Ap
prentice"), žemės ir dinosaurų stip
rus kūrimas (Stravinskio "Rite of 
Spring"), klasinio baleto linksma 
parodija("Dance of the Hours") ir 
kiti. 

Greičiausiai geriausias dalykas, 
ką kiekvienas galėtų lengvai pa
stebėti ir pasakyti apie "Fantaziją" 
yra tai, kad ji yra tikrai kultūri
nė ir pramoginė, ko negalima būtų 
pasakyti apie daugeli filmų kelių 
paskutiniųjų metų laikotarpyje. 
Jei tokie filmai, kaip "Z", "Easy 
Rider" ir kiti į juos panašūs nori 
paveikti žiūrovus neapykantos — 
pagiežos aistra ir etniškumu, tai 
"Fantazija" priešingai — skverbia
si i stebinčią auditoriją savo nekal
tumu ir švelnumu. 

Tegu iš po karklo žievės.,. 
(Atkelta iš 3 pusi.) 

tas bei pagaunančias. Jų būtų ga
lima prirankioti eibes. Užteks vie
nos kitos:"Uždainavo apšalęs a-
ludės langas... Širšėm atšipo dan
tys... Juodai pabraukti mėnulio 
antakiai... Apsiniaukęs vėjas gie
da lapo nukritimą... Gūdžiai nu
tęsta briunetės plaukų melodija... 
Po lietaus tamsoje plonai giedo
jo vėjas... Smėlyje pradeda ošti 
miškas." 

Arkliai tamsoje, pasišokinėdami 
ir su si stumdydami, 

Iš brastos j boluojantį smėlio 
krantą — 

Taigi, su savo poezijos rinki
niu Albinas Baranauskas atėjo 
naujas ir drauge išsaugojęs kažką 
iš savo ankstesnio provincinio pa
saulio, kas kaip tik ir teikia jo 
žodžiui ir posmui savą spalvą. O 
knygos spragos galėtų būti grum
tis tarp epinio ir lyrinio elemen
to, eilėraščio plotmės neišlaiky-
mas ir protarpiais kiek sukompii-

Tai nereiškia, kad visos Albi-jkuota kalbinė sakinio struktūra, 
no Baranausko eilutės susibėga I Kas norėtų, galėtų prisisegti ir 
taip kondensuotai ir naujoviškai, j prie autoriaus kai kurių kapsiš-
o tarpais — ir aštresniu pabrė-! kūmų... Apskritai paėmus, belie-
žimu. Pasitaiko ir tokių, kurias įka tarti, kad Albinas Baranaus-
galėtume vadinti grynai tradici- j kas savo poezijai išsipuoselėjo di-
nėmis, kaip štai: Į džiai individualų braižą. 

NAUJI LEIDINIAI 

PINČIUKAS 
f Atkelta iš 3 pusi.) 

skaistybę, padorumą, maldą, mokėjimą atskir
ti gera nuo blogio, davė jiems sąžinę ir kal
tės pajautimą, o jūs žmonės — ką padarė
te? Veržiatės į blogį, pasidarote velniais ir 
pražudote savo sielas. O šitai buvo mūsų dar
bas ir uždavinys, mūsų, kurie esame blogio 
kariai ir sielų gadintojai. Argi visa tai yra 
racionalu, argi tai ne tikra gėda0 Kur šian
dien yra kova, kuri davė šventuosius ir didvy
rius? Jeigu jau ir šventas Jurgis nužemintas 
(o jis buvo kovojančio simbolis), tai ką veiks 
smakas, neturėdamas priešo? Argi jis tada ko
vos su žmonėmis, kurie jau yra nugalėti sa
vosios niekšybės, su jaunuoliais, kurie neturi 
nei tikėjimo, nei idealų, su prisitaikėliais ateis
tais, su kai kuriais kunigais, jau perėjusiais 
į netikėlių pusę, su kunigais, kurie tapo ver
gais kūno ir aistrų, su garbintojais baisių pra
gariškų mašinų, su tais, kurie juokiasi iš gė
rio ir nuodėmę laiko juokinga pasaka?... 

Nutilo, tik jo uodega plakė laiptų akme
nis — ženklas nervingumo. Norėdamas jį 
kiek nuraminti, sakau: 

— Kalbi kaip misionierius. Kodėl nestoji 
į vienuolyną? 

Pinčiukas nudavė negirdėjęs mano pašai
pios frazės ir toliau vizgino savo neramią uo-

darbė priklauso nuo žmonių, tapusių velniais, 
o tai, ką mes pirmiau darėme savo subtiliu 
menu, dabar jie patys daro savąja valia. Štai 
dėl ko dabar mūsų uždavinys bus priešin
gas mūsų velniškajai prigimčiai. Reikės grą
žinti žmones į gėrį, į tikėjimą, pavaduojant 
tuos, kurie to nedaro. Argi galima dirbti ty
ruose ir laukti piūties, kur niekas nieko ne
šėjo? Supranti tai? 

— Aiškiausiai, — atsakiau. — Turėsite 
grąžinti pražuvusias sielas į gerą kelią, kad 
paskui galėtumėt jas vesti į blogą... 

— Taip, — patvirtino Pinčiukas. — Rei
kia pradėti kovą tarp Gėrio ir Blogio, kovą, 
kuri turi visuomet tęstis. Jei šiandien visi me
tasi į blogio pusę, mes turime atstatyti gėrį, 
kad kova vėl atsinaujintų. Gyvenimas yra ko
va, o be kovos žmogaus sąmonė sunyksta, 
sumenkėja ir pasaulis neina pirmyn. Ta ip jau 
yra nustatyta. Aš turiu po ranka vieną pra
keiktą užsispyrėlį, kuris netiki nė pats į save. 
Per naktis dirbu, norėdamas jam įkvėpti gė
rio ir tikėjimo minčių. Pereitą naktį pakišau 
jam mirties ir jos paslapties idėją, bandžiau 
jam priminti kokią nors vaikystės maldelę. 
Gaila, kad kai kurių vardų aš negaliu ištar
ti ir suminėti, bet tam tikros baimės vis tik 
galiu įkvėpti. O baimė yra tikėjimo prieškam
baris. Tikėk manimi. Dirbu atsidėjęs. Blogis 
yra labai sunku išrauti. 

Kalba tas, kuris nusimano šioje srityje. 
Bet lygiai ir gėris. Tik pamanyk apie tą vie
nuolę, kuri mane sužlugdė. Bot tai buvo gra-

VANDENS PIŪKLA3 
Anglų inžinieriai surado ori

ginalų piūklą baldų pramonei. 
Vandens srovė, kurios skers

muo t ik šimtosios milimetro 
dalys, lėkdama didesniu už gar
są greičiu, puikiai piauna len
tas. 

Šitaip piaunant. visiškai ne
lieka piuvenų, o lentų paviršius 
išeina nušlifuotas. 

• LIETUVIŲ DIENOS, 19-
70 m. kovo mėn. Nr. 3. Vyr. red. 
Bern. Brazdžionis. Leidėjas A. 
Skirius. Redakcijos ir admini
stracijos adresas: 4364 Sunset 
Blvd., Hollywood, Calif. 90019. 

Xemaža vietos skiriama Cieve-
lando šokėjų grupei Grandinė-

I lei, Chicagoje D. Lapinsko pasta
tyt iems A. Landsbergio "Pen
kiems stulpamas turgaus aikštė
je", duodama mūsų spaudos mo-

I zaika apie bendradarbiavimo 
pagundas ir pavojus ir kt. 

• LIETUVIU GYDYTOJŲ 
BIULETENIS, 1970 m. sausio -
kovo mėn. Nr. I. Garbės redak
torius: S. Biežis, M.D. Redakto
riai: S. Budrys, A. Garūnas ir V. 

Chieago Savingt 
^ tatf LMI Atmiatit* 

! 
NE W 

R A T E S 

\ Tauras. Atsakingasis redakto
rius: M. Budrienė, 2751 W . 51st 

; St., Chieago, III. 60632. Admini
stratorius: Irena Makštutienė, 
i 8743 Mobile Ave., Park Lawn, 
! 111. 60453. Metinė prenumerata 
! 6.00 dol. 

Apie lėtų virusinių infekcijų 
i chroniškas ligas rašo V. Pavila-
: nis, apie mediciną senovės Lie-
; tuvoje — dr. J. Puzinas, aprašo
mi lietuvių gydytojų moksliniai 
darbai ir Druskininkų kurortas. 

: Iliustruoti ir įvairūs lietuvių gy-
! dytojų veiklos puslapiai, kuriuo-
! se nemaža vietos skiriama atei-
, tininkų gydytojų korporacijai 
I "Gajai", mininčiai savo 40 metų 
amžiaus jubiliejų. 
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degą. Pastebėjau, kad jj krečia šaltis. Įpratęs ži kova. ir aš esu beveik patenkintas pralai-
gyventi karštame klimate, Čia jautėsi lyg šiau- mėjes. Yra bent šis tas dar ir gero. 
rės poliuje. Pagaliau prakalbėjo: — O vis dėlto vertėtų tau dar ir pakar-

— Tapti vienuoliu? O, kad aš galėčiau totinai pabandyti, 
tai padaryti! Visi mūsų šeimos nariai turėtų — Atsiprašau, — atsakė juokdamasis. — 
tapti vienuoliais, tada mes atstatytume tvar- Verčiau eik namo ir, prieš guldamas, sukal-
ką. Pasaulyje buvo pusiausvyra, kuri dabar bėk savo maldas. 
suardyta. Blogis laimi prieš gėrį, ir tai nepa- Staiga Pinčiukas pakilo ir šypsodamasis, 
tinka Tam (supranti, kas jis), kuris negali beveik patenkintas dingo, nepalikęs nė sieros 
mūsų smerkti, nes supranta, kad mūsų be- kvapo. 

DI\TDENDS OOMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY. 

Chieago Savings & Loan Assn. 
JOHN PAKEU, Sr. Chairman of the Board 

6245 SO. WESTERN AVE. TEL. GR 6-7575 
H O U R S : Mon. 12 P.M. to 8 PM. Tues. 9 to 4. Thurs. and Friday 9 to 8. Sat 9 to 12:30] 
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Karaliai, princai ir didieji 
kunigaikščiai 
V. Trumpa išsigando pragaro galybių 
VYTAUTAS ALANTAS 

Prieš keletą metų mūsų spau- V. Trumpa išsigando ir dar gąs-
dos puslapiuose siautėjo aršios dina Encyclopedia Lituanica re-
kautynės tarp karalių ir didžiųjų daktorių pragaro galybėmis, kad 
kunigaikščių ginklanešių. Vincas tik jis nuo antro tomo to "pra-
Trumpa tada nesvyruodamas sto-' keikto" titulo nebevartotų. At-
jo D.K. ginklanešių eilėsna, aiš- seit, labai galimas dalykas, kad 
kut aiškiai pasisakydamas, kad mes esame ""dūko" ir "princo" 
mes savo senosios Lietuvos valdo- ginklanešių karo išvakarėse... 
vų kitaip tituluoti negalime ir Paliekant nuošalyje 
neprivalome kaip tik didžiaisiais 
kunigaikščiais, o priešingoje sto
vykloje, kur ir aš buvau, buvo 
tvirtinama, kad D.K. titulą mum 
primetė svetimieji, Lietuvos ne
draugai, kad jis žemina Lietuvos 
vardą ir kad mūsų valdovai iki 
Vytauto Didžiojo turi būti titu
luojami karaliais arba bent lietu
višku žodžiu — valdovais. Ta po
lemika tada pasibaigė, kaip ir vi
sos palemikos, nedavusi konkre
čių rezultatų, nors, galimas daly
kas, davusi medžiagos mūsų isto
rikams pagalvoti ir daugiau ar 
mažiau parengus dirvą kalbamai 
reformai. 

Dabar V. Trumpa "Draugo" 
kultūriniame priede paskelbė str. 
"Argi princų Lietuva?" (21.111. 
70), išeidamas į kovą su Encyc
lopedia Lituanica redaktoriumi S. 
Sužiedėliu dėl "dūkų" ir "prin
cų. Mat, redaktorius, vietoje 

ir "dūkus 
L 

princus 
reikia pabrėžtinai 

konstatuoti patį kontraversiio 
faktą. Prieš keletą metų kilusios! 
aštrios diskusijos dėl D.K. ir ka
raliaus titulo, dabar vėl ginčas! 
dėl "dūkų" ir "princų" pirštui 
prikišamai rodo, kad su mūsų se- ! 

nosios Lietuvos valdovų titulu Į 
yra kažkas netvarkoje ir kad ga-. 
lų gale reikia į tą klausimą at-J 
kreipti rimtą dėmesį ir padaryti 
reikiamą reformą. Kol neatsiras 
mūsų drąsaus istoriko, kuris at
mes svetimųjų mum primestus ti
tulus ir grąžins karaliaus ar val
dovo titulą, kontraversija tęsis to
liau, kol pagaliau reforma bus pa
daryta. 

į ' beko, Zundo, Bremeno, Magde- Į Jis vadina "karališkuoju antspau-
y i burgo, Koelno ir kitų miestų pi- du". 1324 m. popiežius Jonas XII 

lieeiams ir savo laišką pradeda: adresuoja Gediminui savo laišką 
"Gediminas, Dievo malone lietu- j tituluodamas: "Žymiajam ir kil-
vjų ir rusų karalius, Zemgalijos niajam vyrui Gediminui, lietuvių 
valdovas ir kunigaikštis siunčia ir daugelio rusų garsiam karaliui" 
sveikinimus ir linkėjimus". Tais Vienoje vietoje Gediminas ir sa-
pačiais žodžiais jis tituluojasi Iri- i vo pirmtaką Vytenį vadina kara-
tame tiems miestams kiek vėliau! liumi, o ne kažkokiu kunigaikš-
rašytame laiške. Tais pačiais me- čiu. Žodžiu, Gedimino laiškuose 
tais rašytą laišką pranciškonų or- jis pats save visur tituluoja kara-
dino vienuoliams jis pradeda: liumi ir tuo titulu j jį kreipiasi 
"Gediminas, dieviškąja Apvaizda ir kitų kraštų valdovai. 
lietuvių ir rusų karalius, Zemga- x , _ . ^ ,. . 
... , , , . . . . f Man to užtenka: man Gedimi -njos valdovas ir kunigaikštis... T . , ,. . . . . <» , . , . -i . . ,. , ... . nas Lietuvos karalius ir įokie sal-siuncia sveikinimą su linkėjimais ,. . . T , „ . , - . . , .. . .«* , „ timai to negali nuneigti. įdomu tobulėti ir nuolatines sėkmes . , , . .. . , • . . . -.r. , ..», , kokių ceremonijų griebsis V. Viename laiške savo antspaudą , ~ , . . : L, ,. . 1 rumpa nupiešti Gediminui vai-

niką nuo galvos? Manau, kad be 
Lietuvos ėdiko Dlugušo pagalbos 
jis neišsivers... 

Adomas Galdikas Pavasaris eina (tempera, nuotr. Mare. Vaux) 

Šventųjų kalendoriaus reforma 

tūlo pakeitimą, tai tuojau pasi
girsta autoritetingi balsai, kad ne
są galima, nes D.K. titulu mūsų 
valdovai esą tituluojami šalti
niuose (kurie daugiausiai yra ra-j 
syti svetimtaučių), nes tokia įsi-

Manau, kad mūsų istorikai tu-1 galėjusi tradicija, nes nei popie-
rėtų imti pavyzdžiu popiežių: vie- į žiai, nei Vokietijos imperatoriai 
nu plunksnos pabraukimu jis nu- mūsų valdovų nepatepę šventu a-
kėlė nuo sostų nemažai šventųjų, | liejumi, nes jei mes taip padary-

"grand duchy" ir "grand dūke į kurie ten viešpatavo šimtmečius i sime, tai nusižengsime istorijos 
of Lithuania", kaip kad lig šiol! ir šimtmečius. Juk iš šventųjų ka- j mokslui, apsijuoksime prieš sve-
istoriografijoje senosios Lietuvos j lendoriaus buvo išbraukti tokie į timtaučius, nes, mat, parodysime 
ir jos valdovų titulai buvo netei- j šventieji, kurie katalikų pasauly- savo inferiority complex ir t.t. 
singai vartojami, nusprendė, tur j je turėję įleidę šimtmetines tra- Klausantis tokių kalbų man ne
būt, bent dalinai klaidą atitaisy- į dicijas, turėjo jų garbei visam pa- norom kyla klausimas, ar dar 
ti ir imti vartoti "grand principą-j šaulyje pristatytų bažnyčių, pri- mes neišspiovėme mums svetimos 
lity" ir "grand prince of Lithua- j rašytų tomų tomais literatūros a-
nia". Čia vėl V. Trumpai aiškiai pie jų gyvenimus bei darbus, pri-
nepatiko S. Sužiedėlio reforma, ir organizuotų jų vardais tūkstan-
puolė aiškinti, kad jam visai esą čius organizacijų ir t.t. ir t.t. Bet-
nežinomas istoriografijoje toks ti- gi kai ta drąsi reforma buvo pa
tuks, kaip "grand prince" ir kad, daryta, Bažnyčia dėl to nesugriu-
jo žodžiais tariant, toks titulas vo. 
skambąs "visiškai nežemiškai, lyg Ir aplamai mūsų amžius yra iš 1 
kad šėtonas — didysis tamsybių drąsiausiu reformų bei griežčiau- galiau ir ne man vienam atro-
princas." Taigi, aiškiai matyti,, siu posūkių amžius, tačiau kai iš- do, kad ne tik "dūkų" ir "pr in-
kad "didžiojo princo" titulo pats | eina kalba apie mūsų valdovų ti- cų", bet ir D.K. bei Didžiosios 
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3530 W. 63rd S t Tel. 925-8875 

rankos Įbrukto i burną spenelio? 
V. Trumpa savo straipsnio pa

baigoje kategoriškai tvirtina, kad 
"grand prince" ir "grand princi-
pality" įvedimas į Encyclopedia 
Lituanica esąs "grynas nesusipra
t imas" ir kad tuos titulus reikią 

I tomo "išveisti". Man gi, pa-

Kunigaikštijos pavadinimas yra I goję paskelbti laiškų originalai ir 
grynas nesusipratimas ir kad tuos į vertimai į lietuvių bei rusų kal-
pasenėjusius, neteisingus ir musjbas. 132*3 m. Gediminas rašo Liu-
žeminančius ti tulus reikia į šiukš
lių dėžę išmesti ne tik iš bet ku
rios enciklopedijos, bet ir apla
mai iš Lietuvos istoriografijos. 

Dar atkreiptinas dėmesys į pas
ku t inę V. Trumpos pastabą, kad 
! jis įtariąs, jog "visiškai be reikalo 
buvusieji karaliaus šalininkai da
bar nori pralįsti su princo idė
ja". Turiu pasakyt, kad V. Trum
pa labai klysta, kalbėdamas apie 
"buvusius" karaliaus šalininkus: 

' tie šalininkai niekur nedingo ir 
toliau yra pasiryžę ginti kara
liaus titulą "iki pergalės". Nieko 

1 nežinau apie V. Trumpos mini
mus Encyclopedia Lituanica re
daktoriaus užkulisius ir neteko 
girdėti ar ten karalių šalininkai 
n o r i / ^ n e n f r i . ' ' p r a l į S t i S U

1
I T c " ' Gordon Travel Service, Inc., 

co idėja , tik tiek matyti, kad b. ~ _ , , • , ™ m.- \ 
c , . j . , . ' . .. ' ,', . , . Prudential Plaza, Cmcago, ką 

tik gavo telegramą iš Inturis-
to, kad turistų grupės galės bū
ti Lietuvoje dešimt dienų. Gru
pėms patvirtinta sekanti pro
grama: septynios paros Vilniu
je, tame tarpe viena ekskursija 

VKšHAGi LIETUVOJE 
TURISTŲ GRUPĖMS 

PRATĘSTA IKI 10 DIENŲ 

Kviečiame į talka! 
Lietuvių Enciklopedijos leidykla ; 

įleidusi eilę vertingų ir kažin ar be-
oakartoįamu leidinių, iš naujo sutelkė 
legas prie ENCYCLOPEDIA LITU 
ANICA, kurios bus 6 tomai. I-sis to
mas yra jau išleistas. Maloniai kvie 
čiame į talką ją užsiprenumeruojant 

Čikagoje prenumeratas priima 
Draugo. Naujienų, Barcaus. Margu
čio. Jaunimo Centre pas p. Rožans-
ką ištaigose. Marginių ir p. Tverc 
krautuvėse. 

Iš anksčiau išleistų leidinių dar tu
rime: 

1. Lietuvių Enciklopedija — 36 to
mai, 

2. Vinco Krėvės Raštai — 6 tomai 

3. Mūsų Lietuva — 4 tomai. 

Tai yra vertingos dovanos bet ku
ria proga Jų kainos yra žemos, lei
džiant dabar kaštuotų beveik dvigu 
bai. Nedelsiant užsisakykite, nes at
sargos yra nedidelės. 

Adresas: 

JUOZAS KAPOČIUS 
361 W . Broadway, P. O. Box 95, 
So. Boston, Mass. 02127, USA. 

TeL: leidyklos (617) 268 7730, 
Namų (617) 282-2759. (sk.) 

— O — 

Sužiedėlis mato istorijos klaidą ir 
i mėgina jų taisyt kompromisumes 
! galų gale princo titulas yra skam-
| besnis ir reikšmingesnis už kuni
gaikščio, nors lemiamo žingsnio 
dar žengti nedrįsta. Užuot pa
klausęs V. Trumpos sugestijų ir 
nuo II tomo grįžęs prie D.K. titu- I Kauną ir viena į Trakus ; ir 
lo, jis turėtų žengti drąsų žingsnį t r y s paros Druskininkuose, 
pirmyn, visus D.K. "dūkų" bei 
"princų" titulus sumesti į krepšį 

1970 metų nauja 
geriausia dovana 

Lietuvon 
Spec'alus Rubliu 

PAŽYMĖJIMAI 
DIDŽIAUSIOS VERTES 

2EMOS KAINOS 
Jūsų gimines galės pasi

rinkti įvairiausių geriausios 
rūšies pirkinių Vneshposy'-
torg Užsienio valiuos krau
tuvėse už pusę kainos arba 
net pigiau. 

Reikalaukite mūsų nemoka
mo naujo katalogo. 

INTERTRADE 
EXPRESS 

CORP. 
125 East 23rd Street 

New York, N. Y. 
10010 

SVARBU 
Imame užsakymus automobi
liams ir butams. 

H I G 

Gonion Travel Service šią va
sarą organizuoja tris grupines 

ir grąžinti Lietuvos antikinei v a l s - ; e k s k u r s i j a 5 • f j e t u v ą < ^ y k s . 

H 
P a i d 

PASSBOOKS 

5V2 % 
$1.000 miniiniun 

EWEST5tE>T B O M S PLAN' 

R A T 
Q a a r t e r l y 

E S 
6% 

to 

SS.Ooo minimiim 
2 YKAR CERTTF1CATE 

5 %% 
$!.0<»o miniimim 

1 YEAR Cl^tTlFICATE 
S20.0OO Insured 

Hifihest reserves 
BRIGHT0M SAVINGS & L0AN ASS0CIATI0N 

4071 Archer Avenne Chicago. Illinois 60632 

tybei bei jos valdovams pridera 
mus karalystės, karalių arba bent 
valdovų titulus. 

Kada V. T rumpa nuvainikuos 
karalių Gediminą? 

Norėčiau čia dar truputį pra
tęsti samprotavimus apie D.K. ir 
karalius. Kartkartėmis aš paskai
tau "Gedimino laiškus", Lietuvos 
Mokslų akademijos Istorijos insti
tuto leidinį (Vilnius, 1966). Kny-

PETE'S AUTO REPAIR 
Taisoma — Motorai. automatinas 
transmisijos, stabdžiai. Generatoriai, 
starteriai. Motor Tune-up. Ir kiti 
pataisvmai. PETRAS PlSVYS, sav. 
6211—15 S. Damon Ave. Tel. 737-
:',9ss. 

i,2M 

taneias liepos 6. liepos 30 ir | 
rugpiūčio 24. Yra galimybė, 
kad turėsime dar vieną ekskur
siją, birželio 1 d., jeigu užsire
gistruos pakankamas narių 
skaičius. 

Gordon Travel Service turi 
ilgametę patirtį planuojant ke< 
liones į Lietuvą tiems, kurie 
nori aplankyti ten savo artimuo
sius. Mūsų agentūros geras pa
tarnavimas ir prieinamos kai 
nos žinomi lietuvių tarpe. 

Alto delegacija ir Vliko pirm. pre!. M. Krupavičius vizituoja JAV pasekre-
torių Livingstona ir per jį įteikia Valstybės sekretoriui John Foster Dulles 
dailininko Galdiko paveikslą. Tai buvo 1954 metais. 

NAMŲ TAISYMO DARBAI 
Staliaus, dažymo ir visus kitus Penktadienio) 

i darbus atlieka lietuvis — labai 
i prieinama kaina. 

SKAMBINTI R E 7-9615 

Dėl smulkesnės informacijos 
skambinkite Angelei Šimaity-
tei. 644-3003, arba atvykite j 
mūsų Įstaiga. Prodentia! Plaza, 
(Arcadej, Randolph St . h 
Michigan Ave., Chicago, DL Į 
60601. (Nuo pirmadienio ik i ! 

Fotografas žavioms nuotakoms 

The Paul 
Studio 

MODERN. FOTOGRAFO 
NAMAI. 

ŠEIMOS PORTRETUS 
ER VISOKIŲ PROGŲ 

NUOTRAUKAS 

3213 So. Morgan Si. 
Chicago, Illinois 60608 

TEL. YAxds 7-5858 

(sk.) 
4r 

ON SAVINGS CERTIFICATES 

OF $ 1 0 , 0 0 0 . OR MORE, 
2 YEAR MATURITY 

f PASSBOOK 
0 ACCOUNT 

PER ANNUM 

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608 
Peter Kazanauskas, President Tel. 847-7747 

Paid and 
onday, Tuesday, Friday, 9 AM. to 4 P.M. Compounded 

Thursday, 9 A.M. to? P.M. r\ 1 
Saturday, 9 A.M. to 1 P.M. 9 U a r t e T 1 y _ 

Ko Bu.ir,«s T r a n s a i on Wednesda, ^ Q y j J N S U R E D T O $ 2 0 , 0 0 0 . 

1970 Chrysler Nevvport 
Kaina nuo ^ 2 , 9 9 5 . 0 0 

NEWP0RT — 300 — NEW YORKER 

N«wpcr 2-dr. Hordfop 

BALZEKAS MOTOR SALES, INC. 
4030 Archer Ave. - Phone VI 7-1515 
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• AIDAI, 1970 m ?:oomėn. • Kazi*»ier->.; ^a-em^s lf-
Nr. 3. Mėnesinis kultūrinis žur- BOTO GAIDŽIO METAI. Xi-
nalas. Redaguoia Juozas Girnius, dos Knygų klubo leidinys, Xr. 
27 Juliette St, Boston Mass. 02- 76. 1969 m. Knyga 438 psl., kai-
122. Leidžia lietuviai pranciško- na 3.12 dol., gaunama ir "Drau-
nai. Administruoja T. B. Rama- ge'\ 
nauskas, OFM, 680 Bushwick 
Ave., Brocklyn. X. Y. 11221. 
Prenumerata 10.00 dol. metams. 

X*aujas numeris pradedamas 
paties redaktoriaus Juozo Gir
niaus straipsniu apie profesorių 
Praną Kuraiti jo 5 mirties metų 

Tai naujas Anglijoje gyve
nančio mūsų rašytojo veikalas. 
Ir nors tituliniame puslapyje 
niekur neįvardintas jo žanras, 
mes jį vis dėlto pavadintume ro
manu. Reikia sakyti, kad ši nau
joji Barėno knyga bus nemažiau 

mėgiama, kaip 

Sennas "Lietuvių kalbos proisto-
rė"; Ig. Malėnas "Skiemenų me
todas"; V. Liulevičius "Istorijos 
dėstymas lituanistinėse mokyklo
se"; J. Masilionis "Šeimos ir mo
kyklos bendradarbiavimas švie
timo darbe"; Pr. Razminas 
"Probleminiai lituanistinių mo
kyklų reikalai" ir kt. 

O OTE^S, 197 > m sauso i 
vasario mėn. Nr. I. Lietuvių mo-: 
terų žurnalas, leidžia Kanados 
Lietuvių katalikių moterų drau
gija. Redaktorės: Z. Daugvainie-
nė ir X. Kulpavičienė. Adminis
tratorė: B. Pabedinskienė. Re
dakcijos ir administracijos adre
sas: 1011 College St., Toronto 

4, Ont. Canada. 
merata 5.00 dol. 

Metinė prenu-

Gerame popieriuje spausdina
mas ir gausiai mūsų dailininkų 
darbais iliustruotas, žurnalas da
ro labai kultūringą įspūdį. Mo
teriškasis skonis, kūrybingumas 
ir praktiškumas šio žurnalo pus
lapiuos sudaro akiai i- *h&Am 
malonią vienumą. 

G Ė L E S 
. iii ui- tmu~. Ui.n.- lanl<>tuv?BW 

ir ' uokHnu- pr««t«iu-
6 U t A V S E C 

B e v e i i ) Hill* U f l i n y č i a 
• ».i \ \ B M >lr«i i t'hi.-atfO. UUnote 

. i r u <i tv*. — PK -«H;?4 

A d o m a s Galdikas A u d r i n g a s abstraktas Maže l io ) 

sukakties proga, lai aprašas_ to- a n k s t e s n ė s 
to paties autoriaus 

kic.žmogaus, KUHS, T. Girniaus k « G f e d r a y i s a d ^ ^ 
žodžiais tariant, yra vienas pir- « K a r a l i š k a d i e n a „ "Atsitiktiniai 
mųjų lietuviškosios riiosonjos pra- . ., . .„ 
• • . . i . . . -i. . -Į SUSI ilKlJTTct.1 • 

dmmkų ir vienas pagrindimų ka
talikiškosios visuomenės idėjinių "Tūboto gaidžio metuose" au-
vadų. Straipsnis pasižymi Juozui torius pasakoja įvykius, atsitiku-
Girniui įprastu įžvalgumu. Į sius Pavandenės parapijoje pir-

rT.., . , . , _ mojo pasaulinio karo vokiečių 
Tik kamncamas mūsų spau- o k d j o s m m i s _ T a i a k l a i 

dą, ypač katalikiškąją, kad 

Jau baigiamas tęsiniais ėjęs in- Vieningo darbo vyriausybė, Vo-, toje ir atitinkamam lygyje. Štai 
terview su kard. Suenens apie kiečiai spaudžia užimti Vilnių, tik kelios temos iš daugelio: Pro-

ir Bažnyčios vienybę po II Vatika- Internuoti Lenkijos kariai, Rusų fesorius J. Pikūnas "Lemtingi 
no susirinkimo. Mykolas Krupa- įgulos Lietuvoje, A. Merkio mi- momentai vaiko auklėjime"; P. 
vičius labai įdomiai atsiliepia į nistrų taryba, Mano santykiai su Maldeikis "Po dvidešimt metų"; 
okupuotoje Lietuvoje išleistą R. Raštikiu, Raštikis išeina į atsar-1 St. Barzdukas "Tautinis ugdy 
Vėbros veikalą apie dvasiškijos gą, Xaujo kariuomenės vado pa-
įnašą, kovojant už Lietuvos ne- skyrimas, Rusų provokacijos ir 
priklausomybę. Žurnalo pusla- ultimatumas, Diplomatijos šefo 
piuose liečiama ir daugiau ak- paskyrimas, Ultimatumas ir pas-
tualių temų, kur kalbama apie kutinysis Ministrų tarybos posė-
malonės metą, apie montesorinį dis, Presidento išvykimas. Reikia 

mas likiminiame kely"; dr. A, 

buitinis lietuviškojo kaimo apra- Riejimą, a P * "Lituanus" žur- manyti jog K. _Musteikio atsimi-
ji plačiau lig šiol nepaminėjo » •*»»» n* ca„*oc n norlpic n a l ° likimą ir kt. Labai visiems nimai bus musucse graibstyte 

tas per kūrybingą rašytojo vaiz- P a r a n k u s kalbos problemų sky- graibstomi, kaip ir kadaise aną 
duotėy prizmę. Romane čia nė
ra kokių nors didelių pagrindi
nių herojų, ant kurių pečių sto-

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

A. B E N I U L I S 
Chicago. UI. 60629. Tel RE 7-7083 

prof. Pr. Kuraičio mirties, straips
nio autorius dar labiau turėtų 
pakaltinti gyvus raštinguosius 
prof. Pr. Kuraičio mokinius, lig 
šiol tiek mažai rašiusius apie sa- vėtų visa veikalo konstrukcija, 

rius "Gimtasis žodis". Xumeris laikotarpį lietęs J. Gliaudos ro-
iliustruotas D. Rėklytės - Alek- manas "Agonija". 
nienės dailės darbų nuotrauko-į 
mis. • ŠVIETIMO GAIRES. Lietu 

sP a"d . a kTužtai B a ą n h M r B n o - - „ . , . «, !vLško'° ugdymo žurnalas. Nr. I 
puslapių tikrai butų nepagaile- ^ { b a n Q S k a s d i e n i § . \ • ^ K ^ M u s t e k i į PRISTMI-j (5). ]Leidžia ALB švietimo tary-
jus, ypač LKM Akademijos leidi- k o s bJ i t i e s

H
ž n įo n ė s į r ė m i m i j ^ i NIMTJ FRAGMENTAI. Nidos ba. Žurnalas išeina du kartus 

niai. v o d i e n ų ropesg^ besišvaistą I ***** k l u b o l e i d i n v s Nr. 77, 19- per metus. Vyr. redaktorius: Pet-
Šio numerio įaomi naujiena y- s o d r i o s ^ 

ra ieturi puslapiai niderlandų k a l b o s g r o ž y b ' ė m i s 

Barėnas (flamų-oiandų) poezijos verti 
mų, pateiktų Zentos Tenisonai-
tės. 

Andrius Baltinis recenzuoja 
vokiečių kalba išleistą prof. An
tano Maceinos knyga "Sovvjeti-
sche Ethik und Christentum" 
(Sovietų etika ir krikščionybė). 
Aptaręs knygą, recenzentas daro 
tokią išvadą: "Tai knyga, kuri 
tik retai pasirodo mūsų knygų 
lentynose. Kadangi ji išleista vo
kiečių kalba ir mūsų skaitytojam 
neprieinama, tai plačiau sustojo-
me prie jos turinio. Jei ją išleistu-!Street? C h i ] ;1L 6 0 6 3 6 M e 

me savo Kalba, ją turėtų perskai- tinė prenumerata — 5.00 doL 
tyli visi mokytojai, kunigai, vi-; 

'kaimietiškos70- *?*& 1 2 6 PsL> k p j n a 2 - 5 0 r a s Maldeikis, 1836 So. 49 Ct., 
Kazimieras ^ o k ' S a u n a m a * r "Drauge". ; Cicero, 111. 60650. Administrato-

jas kurio ^ a * ^s^cn^r^m3^ žmogaus, ku- rius: Juozas Tamulis, 7031 So. 
knygų puslapiuose ir smulki ku- ris p a t s a s m e n i š k a i b u v ° įsuktas Maplevvood Ave., Chicago, 111. 
ri nors detalė nuolat sublizga ko-! į m u m s v i s i e m s i d o m i ^ <> visai 60629. Metinė prenumerata 2.00 
ne akinančiu arimų stiklu sau-i!?1**1 t r aS l š k l i i^TklU sūkurį, dol, atskiras numeris 1.00 dol. 
lėje. O tokių vietelių labai aps- ! s S I O ] e a t s i m m i r n U saujoje lie- Žurnalas spausdinamas spaustu-
tu ir šioie knvgoie čiama, galime susidaryti vaizdą vėje Immaculata Press, Putnam, 

jau vien iš knygos skyrelių ant- Conn. Sis numeris yra 96 psl. 
• LAIŠKAI LIETUVIAMS ! r a ^ ^ : Generolo Kubiliūno su- Vien tik bendradarbių pavar-

1970 m kovo mėn. Nr 3 Tė- k ^ m a s > Krašto apsaugos ministe- dės ir straipsnių temos jau rodo. 
vų jėzuitų leidžiamas religinės ir 
tautinės kultūros mėnesinis žur
nalas. Redaktorius: Juozas Vaiš-
nys, S.J. Redakcijos ir adminis
tracijos adresas: 2345 W. 56th 

rio kėdėje, Ministrų taryboje, kad žurnalas yra labai savo vie-

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME C0MPANY 

Manufacturers 

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai—p: itaikintni paveikslams 
ir skelbi/nams rėmai—metalu 

aplieti rėmai. 
2400 So. Oakley Ave., Chicago 

Tel. VTrginia 7-7258-59 

ff 

veikėjai suomenės bei politiniai 
ir jaunimas. Joje glaustai ap
žvelgtos visos marksizmo proble
mos, jų grėsmė krikščionybei, 
nurodyti keliai šiai grėsmei nu
galėti santykiuose su komunis
tais." 

WAGNER & SONS 
'• Typewriters — A d d i n g M a c h i n e s — 

Checkwri ters . 
Nuomoja — P a r d u o d a — Tai so 

N A U J O S N A U D O T O S 
i Virš 50 m. p a t i k i m a s p a t a r n a v i m a s 

NAUIOJE VIETOJE 
5610 S. Pulaski R*i.. Tel. 581-4111 

• ^ i 

Apie pranciškonus observan-1 " " 
tus Lietuvoje XV ir XVI amž. 
anksčiau pradėtąjį straipsnį bai
gia d'. V. Gidžiūnas, OFM. Ig- '. 
nas Malėnas spalvingame atsi-' 
minimų fone rašo apie tai, kaip; 
gimė skiemenų metodas. Apžval- Į 
ginėje žurnalo dalyje ši kartą; 

kaip tik minima pedagogo Igno 
Malėno 70 metų sukaktis. 

Grožinės literatūros pusla
piams dar tenka pastaruoju me
tu literatūron vėl grįžtančio Me
dardo Bavarsko keturi eilėraš
čiai ir okupuotoje Lietuvoje jau 
pokario rašytojų generacijai pri
klausančio Romualdo Lankaus
ko novelė "Krantas jau visai ar
ti". Apžvalgų puslapiuos apie šį 
autorių plačiau rašo Kęstutis 
Kebiys. Be kita ko, ten dar ran
dame A. Paškaus straipsnį "Per
teklius iššaukė perteklių", ku
riame gana tiesmūkiškai lie
čiama tai, kas vyksta Katalikų 
Bažnyčioje po II Vatikano suva
žiavimo. Apie Ohio valstybinia
me universitete įvykusį baitų li
teratu 'ų simpoziumą . rašo to 
simpoziumo dalyvė Birutė Cip-
lijauskaitė. Gi apie Vytauto Ka
volio straipsnį "Metmenyse" 
(Neaiškumo patologijos) kri
tiškai atsiliepia K. Kalvėnas. 

Knygų skyriuje, be anksčiau 
minėto Lankausko, dar vertina
mi Mykolo Vaitkaus atsimini
mų tomai "Nepriklausomy
bės saulėj" ir okupuotoje Lietu
voje išleista monografija apie 
D; 

S P E C I A L I K A I N A 
SI 5.00 
Pusmetinis sušukavimas 

Pilnna kaina . 
MODERN IMPRESSION 

COIFFURES 
T H E R E S K RIZZON'E, aav. 

6655 S. Mozart — Tel. 776-7126 
vį b loko j vak . nuo Cal i fornia 

SlO 

ant 6 7-tos 
Antr.. treč. ir žešt . 9 

MOTINOS DIENOS ŠV. M I Š I Ų 
N O V E N A 

Malonus Geradari - Geradare, 

iki 5:30 
Ketv. ir penkt. 9 iki 9. S e k m . 

pirm. uždaryta . 
ir 

fflF"'M!"!r!|!l1!TOi!!! 

MARQU£TTE PHOTO 
SUPPLY 

IR MĖGĖJAMS 

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

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 

3314 West 63rd Street 
Chicago, Elinois 60629 

Talei. PRospect 6-8998 

Šiuo turime garbės Jus kviesti įsijungti į Maldų puokštę už MOTI
NAS — gyvas ar mirusias. 

Kiekvienais metais, besiartinant Motinos dienai, "Draugo" vienuolyno 
namas ypatingu būdu meldžiasi už visas gyvas ir mirusias MOTINAS, 
MOČIUTES ir UOŠVES. Kiekvienas sūnus ir duktė gali suteikti savo mo
tinai Motinos dienos proga dvasinę gėlių puokštę, įjungdamas savo moti
ną į šį bendrą maldų vainiką. 

Pradedant gegužės 2 dieną, per visas aštuonias sekančias dienas Ma
rijonų vienuolyne Chicagoje bus ŠV. MIŠIŲ NOVENA už MOTINAS. MO
ČIUTES ir UOŠVES, gyvas ar mirusias, kurių vardai bus mums prisiųsti. 
Ši dovana teiks stiprybės ir globos Jūsų motiną gyvenimo užsiėmimuose, 
o jei ji yra mirus, prisidės prie jos amžinos laimės. 

Tikimės, kad savo Motinos neužmiršite, jos vardą prisiusite ir pridėtą 
lapelį užpildę mums grąžinsite. 

Jums dėkingi 

Tėvai Marijonai 

6336 S. Kilbourn Ave. 

Chicago, 111. 60629 

MOTINOS DIENOS NOVENAI LAPELIS 

Prisimindamas savo Motinos gerumą ir malonumą, nuoširdžiai pra
šau įjungti mano Motiną į šv. Mišhj noveną, kuri prasidės gegužės 2 d. ir 
baigsis Motinos dieną, gegužės 10. 

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausi pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek-
rinių krosnių, radijo ir tele

vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų. 

LIETUVIŲ STAIGA 

ROOSEVELT FURNITURE CO 
F. A RAUDONIS ir N. BERTULIS 

23! 0 W, Roosevelt Road Tel. SEeley 3-471 i 
Atdara pirmad. ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad. 
nuo 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo 11 iki A:30 vai. po pietų. 

LUIZAUTO REPAIR 
6643 S. KEDZD5 AVE., CHICAGO, HA. 60629 

TELEF. — 436-3699 
KAROSERLJOS. SPARNŲ (FENDER) 

TAISYMAS IR pAŽYMO DARBAI 
Atliekami tiksliai ir nebrangiai. 
Savininkas Aloyzas A. Kūniškas 

^ 

Mano motinos, pamotes vardas ( ) mirusi 

Mano močiutės vardas ( ) mirusi ( 

Mano uošvės vardas ( ) įnirus 

Mano vardas ir pavardė 

Adresas 

Miestas . Valstybė Zip 

Mano auka Novenai $ 

( 

( 

) gyva 

) gyva 

) gyva 

=^1 

B 3 9 1 J 

ftLUMINIJAUS RYN0S (Gutters) 
vandens nubegimui. 

Nerūdija ir nereikia dažyti. 

T V O R O S : įvairiausio alu-
minijaus, plastikos, plieno, įvai
rių spalvų. 

S T O G E L I A I 
DURYS - LANGAI: įvairių spalvų 
ir kainų — K. Butkaus kon

strukcijos. 
Naujausi žieminiai balto emalio 

ir "stainless steel" langai. 
F0RMICA KABINETAI 

K O S T A S B U T K U S 
Telef. — PRospect 8-2781 
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JAV LB Revizijos komisija, t i k r in i 

• Pabaltiečiu bendravimas atei- nutrūko; tik Ne\v Yorke, kur visos 
nančios vasaros latvių Dainų trys tautos, ypač gi latviai ir es-
šventėje Los Angeles mieste. Š. tai yra gausiai susimetę, kartais į-
m. liepos mėn. 5 d. Los Angeles vyksta bendri įvairių organizacijų 
mieste, Kalifornijoje, įvyks visuo- posėdžiai ar sudaromos bendros 
tinė Jungtinių Valstybių ir Kana- delegacijos. Gražų veiksnį sudaro 
dos latviu Dainų šventė. I progra- ir Pabaltiečiu kultūrinis klubos 
mą yra įtraukta ir mūsų Broniaus Bostone, suruošes daug įdomių 
Budriūno dainelė "Pradės aušrelė koncertų. 
aušti". Jai atlikti prie bendrojo Los Angeles lietuvių ir estų ini-
choro prisijungs Br. Budriūno ciatyva parodyti baltišką bendra-
choras, o taip pat ir vietinis estų darbiavimą latvių Dainų šventė-
choras. Po to visi trys chorai — je >ra džiugi ir sveikintina. 
latvių, lietuvių *? estų padainuos V. J. 
vieną latvišką dainą kartu. i - _ w . .. m 

v - • Vvtauto Mačernio poezija iš-
I Dainų šventes programą lat- i e i d ž i a m a Vilniuje. Užsieniui 

viai pageidavo trumpos lietuvių s k i r t a m e j 9 7 0 m e t a i s okupuotoje 
Dainų švenčių Amerikoje istori- L i e t u v o j e išleidžiamų knygų 172 
jos. Ją sudarė Bronius Budnunas , p s L k a t a l o g e j pavadintame "Kny-
o kompoz. Vladas Jakubėnas ją g o s \ieluvių k a i b a g T SRS", be 
išvertė į latvių kalbą, visa me- k i t a k o ? r a n d a m e informaciją apie 
džiaga latviams jau dabar reika- i n u m a t y t a Mačernio poezijos išlei-
linga. Savo leidinyje — š v e n t e s d i m ą T e n r a š o m a § i t a i p . « M a . 
programoje latviai numato patą' 
pinti ir žymesniųjų, Amerikoje j 8 0 k p < v . Mačernis (1921—1944) Į į f e S į i i į a 

- " — tragiško likimo, skaudžių vidi- mminkavęs Pax Romaną sąjū-
nių prieštaravimų poetas. Antrojo džiui ir jį gerai pažįsta, o taip pat 
pasaulinio karo drama, kurios įr šio sąjūdžio centras dr. Vygantą 
metu prasidėjo ir nutrūko poeto gerai pažįsta, užtat ir pakvietė į 

tautos, sujungtos bendru likimu, I kūryba, nulėmė sielvartingą jo naujo suvažiavimo komitetą. Su-
pradėjo plačiau bendradarbiauti; kūryba pasaulėjautą ii trapų di- ' važiavimas įvyks 1971 m. liepos 
tiek kultūrinėje, tiek ir politinėje dėlių žmogišku vertvbiu ilgesį. 8-18 dienomis Friburge, Šveica-
plotmėje dar prieš II pasaulinį; Poetas išspausdino vos keletą rijoje. 
karą; užtai yėliau Molotovo uiti-1 savo kūrinių. Jo artimieji ir drau- j % „ T r i j n i t a s , % v i l n i a u s d ū d - a 

matumo notose, panaikinant ne- • gai issaueoio poeto rankraštini , . r> • 
•n „_ «- *• v į-i - i • • i ii.- x- - orkestras, koncertavo Rygoje, 

priklausomą sių valstybių egzis- palikimą, kuns ir skelbiamas šioje . ., , . . v . . £ 
. . . . . T_ ~ T - T . , . . - . • V kur susilaukė pripažinimo. Kon-

tencną ir pastatant svetimos ran- knygoje. Į rinkini įeis taip pat , r \ 
certas buvo perduotas ir per 
okup. Latvijos 

į gentas Romas Balčiūnas. 

C R A N E S A V I N G S 

ŽS<-

4 * 0 t 0 4 N A S S O C t f t T I O K 
B R PIKTRIKHICZ Pre? 

Wesi 47tr» Street Tel. LAfayette 3-1083 

i/do knygas, racio jas pavyzdingoje tvarkoje. Iš k. j d.: dr. St. Biežis, 
dr. K. Ambrozaitis, J. Kučėnas — Li tuanus reikalų vedėjas ir Vyt. Kasniūnas — komisijos pirmininkas. 

leistos Romoje ir visa jo poezija 
1961 metais Chicagoje. 

• Rašytojas Česlovas Grince- \ 
vičiaus nauja knyga jau baigia
ma spausdinti "Draugo" spaus
tuvėje. Tai mozaikinis romanas, 
pavadintas "Geroji vasara." 
Knyga bus apie pustrečio šimto 
puslapių, ją leidžia Lietuviškos 
knygos klubas. 

• Dr. Vygantas yra išrinktas į 
narius komiteto, rengiančio tarp-

černis V. POEZIJA. 7 sp. II ketv. tautinį Pax Romaną suvažiavimą. 

traukas. 
Yra tai gražus pavyzdys Pabal

tijo bendradarbiavimo. Šios trys 

KOS parinktus ministenų kabinę- io vertimai iš klasikines Vakarų! , T 
v. . s- - v r j ii, . ,v .. „ i okup. Latvijos televiziją. L)m 

tus, buvo minėtas ir sis bendra-'17 —- — B — * ~^rr„^ darbiavimas, kaip "agresijos są-
Europos ir iš rusų poezijos' 

Žinoma, reikia tik džiaugtis 
mokslas" prieš Sovietų Sąjungą. I vieno iš ryškiųjų žemininkų kar- ~ 
Trijų tautų bendradarbiavimas tos poeto kūrybos paskelbimu Lie-
buvo ypfac išsiplėtęs Vokietijos; tuvoje. Bet čia pat reikia ir pirštu 
stovyklų laikais; Britų zonos ka-. rodyti į okupanto nusikaltimą, kai 
rinės valdžios raštuose net i mirusio poeto kūrybos net 26 me-
visos trys tautos buvo žymimos tus buvo neleidžiama jo gimtąja-j 

NAUJI PATVARKYMAI 
Dabar galioja persiuntimui apmokėtu muitu 

siuntinių į U.S.S.R. 
Palengvinama daiktų klasifikacija, kaikuriems 

dalykams pakeičiamas muitas, ir t.t. 
SENA PATIKIMA FIRMA 

I r toliau tarnauja vis augančiai Klientūrai, yprastu tradiciniu 
būdu. kaip t amavc 4C savo egzistavime meto. 
Jei esa te vienas iš tūkstančiu mūsų patenkinta klientu, dėko
jame J u m s už jūsų parama. Jei ne, prašome išbandyti mfisn 
patarnavimą ir tada jūs mums dėkosite. 

PAŠTU GAUNAMI SIUNTINIAI TĄ PAČIĄ DIENĄ 
PARUOŠIAMI PERSIUNTIMUI. 

Naujausio katalogo ir naujausiu patvarkymą kreipkitės į 

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. 
723 Walhut Street, Philaldephia, Pa. 19106 

TEL: — 215 925-3455 

NEW YORK CENTRAL OFFICE 
220 Park Ave, South, Hew York, N. Y. 10303 

TEL. — 212 982-8410 

Arba j bet kurį mūsų skyriaus atstovą 
PHT1.ADEI.PHTA. PA. 19123 ELIZABLTH. N. JERSEY 07201 

m> 
Mokamas a i Viena Me 
ta Gertifle&tg iv-kai is , 

V I l l l U U l U I . t5 . IMMi . iX i 

*"»uia> uik£uu- .Jlvt-
l^iKla.- rw skania* ni 

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D PELNO NUOŠIMČIUS N 
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn 31 d 

J-*LKMA£> \I KJtTVlKTA^ . . . '« v i pa . *. » 
V A L A N D O S : AJS'TRAD. b PENKTAI » I r tfc 5 T » 

y<> 

P E T K U S 
— T Ė V A S I R Š O N U S -

MARQUETTE FUNERAL HOME 

2533 West 71 si St. Telef. GRovehtH 6-2345-6 
1410 S. 50th A ve., Cicero TOvrnhall 3-2103-09 

AffiflT* AITOMOBILI A*S ST\TYT1 

vienu terminu — "Balts" ir sto
vyklose grupuojamos kartu. 

Atvykus j ši kraštą, kiekviena 
Pabaltijo tauta pradėjo savo at-

me krašte knygos pavidalu pa-į 
skleisti. 

O ir dabar minėto katalogo in
formacijoje tikrovė (tur būt "kul-

skirą emigrantišką gyvenimą; lie- I tūrinio bendradarbiavimo" dva-
tuviai būrėsi arčiau ankstesnės i šioj) apeinama, kai kalbama apie 
emigracijos telkinių. Latviai ir 
estai, kurių ankstyvesnė emigra
cija buvo itin negausi, plačiai iš-

SAORED H E A R T 
SC H 0 0 L 

P^esident School For Boys 
Grsdes 4 Through 8 

BROTHERS OF THE SACRED 
HEART SCHOOL 

ANDOVER. MASS. 01810 

poeto draugų jo rankraštinio pali
kimo išsaugojimą, nė puse žodžio 
neužsimenant, kad kaip tik poeto 

sisklai'dė po visą Ameriką. Trijų draugų pastangomis Mačernio' Tel. 254 -2233 ar PR 8-5374 
tautų bendradarbiavimas beveik "Vizijos" jau 1947 metais buvo iš-

LIETUVIAI TELEVIZIJOJE 
2615 VVest 43rd Street 
CJiicago, Illinois 60632 

HIGHER INTEREST 
ON SAVINGS 

PER 
ANNUM 

ON SAVINGS CERT1FICATES 
OF $5,000. ŪR MORE, 

2 YEAR MATURITY 

1013 \ \ Mar>naTl S t m i 
WA 5 - 8 8 7 8 

BALTTMORE. MT>. 2 i 224 
3206 Eastem Avenue 

DT 2 - 2374 

SO. BOSTON. MASS. 02127 
390 \Vest Broaduay 

AN" S - 8764 

CHTCAGO. riX. 60632 
4102 Archer Avenue 

Tel. 254-4144 

BRANCH 
CHTCAGO, ILL. 60622 

2242 W. CTiicago Avenue 
BE 5 - 7788 

CLEYELAND. OHIO 44119 
787 E M 185th St. 

486 - 1836 
DETROIT, MICH. 1S2T0 

6460 Michigun Avenue 
TA o-7560 

OMAHV M BR 68107 
5524 So. :>2nd Street 

731 - h577 
PrTTSBLTlGH. PA. 15222 

346 Third Avenue 
GR 1 - 3712 

LOS ANGELES. CAJLIF. 90026 
2841 Sunset Blvd. 

213-382-1568 

SA>* FR.VNCISCO. CAIJ. 94122 
1236 — 9th Avenue 

IX) 4-7981 
TRENTON. N. 4. 08611 

730 Liberty Street 
LV 9 - 9163 

WORCESTF.it. MASS. 01604 
82 Harri>on Street 

617-79S-3347 

956A Elizabeth Street 
354-7608 

HAMTRAMCK, MTCH. 48212 
11415 Jos. Campau Avenue 

365 - 6350 

KA.VSAS CJTY. KANSAS 66102 
18 South Bethany 

AT 1 - 1757 
MIAMI, FLORIDA 33138 
6405 Bi*«ayne Boulevard 

FR 9 - 8712 
SnNNEAPOLTS. MTNN. 55414 

217 FJ. Hennepin Ave. 
F E 2 - 4908 

mm BRTTAIN'. CONN. 06052 
9" Shnttle Meadovv Avenue 

TeL 224-0829 
.VFAV YORK, N. Y. 10003 

101 First Avenue 
OR 4-3930 

PARMA. OHTO 44134 
5432 State Road 

749 . 3033 
KOCTTESTER. N. Y. 14021 

683 Hudson Avenue 
BA 5 -5923 

VTN'EOLAVD. S . 3. 08360 
Parish Hali 

West I.andls Avenne 
609-691-8423 

SEATTIiE. WASBL 98103 
1512 X. 3»th Street 

ME 3 - 1853 
SOTJTO RIVER, N. i. 08882 

168 Whitehead Avenue 
257-2113 

' HARTFORD, CONN. 06103 
11 Charter Oak Ave. 

249-6255 

PER 
ANNUM 

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $1,000. OR MORE, 

1 YEAR MATURITY 

CENTRAL OFFICE NEW YORK 
220 Park Avenne Sonth 

N e w York, N. Y. 10003 - Tel, 212 — 982-8410 

GLOBĖ PARCEL SERVTCE. 1\C. y ra PODAROGIFTS. INC 
iStalioti imti dovann užsakymus iš Sovietų samin tu daiktu: automobi
liu, šaldytuvu. t< lovizijos aparatu, motociklu, rūbų ir t. t. 

E U D E I K I S 
L a i d o t u v i ų D i r e k t o r i a i 

DOVYDAS P. GAIDAS — OERALfJAS F, DAiMir 
T r y s M o d e r n i š k o s K o p l y č i o s 
4330 South Galifcmia Avenue 

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

Telefonas — YRrds 7-1741-2 

PASSBOOK AND CERT1FICATE SAVINGS INSURED TO $20,000 
Intirest Is eompound#d dally and pald quart»rty on all accounts. Standard Fedaral 
payi tha highest legal ratą of intarast en all tavings. DaposHs racaived by tha 
lOth af any month aarn from tha flrat af that month. Dafarrad Incoma Cartifkataa 
mt% availaMa at rataa af i% and 5%%. 

STANDARD STANDA 
NEDERA 

FR A H K ZAPOLiS 
10% — 20%—30^- . pigiau mokėsit 
už apd raudą nuo upTiiea Ir automo-
oilk) paa 

3208 K West <>-">th Strwt 
Chioagn. flirnol« 

Trf. GA 4-8«54 ir GR «-•«*• 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
lietuvių Laidotuviij Direktonu AsocUci]os Nariai 

A f t m ovsa rm,m*m.m » B S B S V M O V M ri^MMtm (man 
4192 Archar Armo* «t SoowB«nf» | Chloogo, IIHnob 60632 • VI7-1140 

H O V U . mrn^ Tt-n. * *J». -1 *J*. • T » . art. f AJ* . • 4 +JK a 'aat f <L* . - n mm a w«a. 

A- V iUMAS 
O V ' n r 

Apdran«.tas perkr»nstyma« 
— Įvairiii atstumo — 

S23 WEST 34th PT.ACE 
Telef. — FRontier 6-1H82 

STEP. C LACK IR SUNOS 
2424 W. 69th Street TeL REpubKc 7-1213 
2314 W. 23rd Placę TeL V^ginia 7-6672 

PETRAS MELIONAS 
4848 S. Californta Ave. TeL T^Afayettp %&!?!* 

ANTANAS M *>HTT i v* 
3307 So. JJtuanica A v e Tel V A r d s 7-3401 

POVILAS j . RIDIKAS 
«J54 «i HalsteH Stn»#^ Tel Y Arda 7-1911 

-i 

JURGIS F, RLDiMIiN 
3319 S. Lituanica Ave. Tel. YA 7-11SS-U39 

VASAITIS - BUTKUS 
1446 S. 50th Ave.. Cicero. Hl.. TPI. OL 1-1003 

http://PHT1.ADEI.PHTA
http://t5.IMMi.iXi
file:///Vest
http://WORCESTF.it
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Studentai juda, kruta... 

ifiiifflrWTB 

E £ O A G i J u . \ AIJEKSAftiMKAS PJJKJJLNISKLs, J r., 334b S. Artesian A ve., Chieasįo, 111 noiss 6G63I 

M i IANISTINE o i ; 

Po 360 metų nauja studijine Vilento katekizmo lalds 

Balandžio 4-5 d. d. Chicagoje 
vyko studentų ateitininkų kan
didatu kursai. Reikia džiaugtis, 

\ kad į tuos kursus atsilankė daug 
j norinčių stoti j šią studentų or
ganizaciją, o taipgi, kad tų kur-

|sų pograma buvo nuosekliai bei 
j tinkamai paruošta. Kursų pro
gramos ruošėjai, Vytautas Naru
tis ir Jurgis Bradūnas, tą progra
mą puikiai sustatė, pakviesdami 
ka'bėti clr. A. Norvilą, Joną Šo-
trūna. ir kun. K. Trimaką. 

Tikrai malonu, kad tų kursų 
rengėjai (Studentų ateitininkų 
sąjungos Chicagos draugovė) 
nesistengė vien sausus faktus 
kandidatam įsprausti galvosna, 
bet bandė į šios organizacijos 
i.'eologiją pažvelgti giliau. Kur
santai tokiais kursais buvo labai 
patenkinti, net gailėdamiesi, kad 
tie kursai buvo tokie trumpi. 

Lietuvių kalbos mylėtojai susi
laukėme naujos staigmenos: O-
landijoje išėjo iš spaudos Balt
ramiejaus Vilento katekizmas 

JUOZAS PRUNSKIS 
! ir dabar, po 360 metų, mes vėl 
; susilaukiame taip mūsų kalbai 
Į svarbaus dokumento, lydimo kal

binių studijų ne tik vieno iš pir-

tomis dienomis susibūrė daugiau 
kaip 3,000 universitetų bibliote
kų viršininkų, kurie vis daugiau 
įsitikina, kad periodiniu leidiniu 
galima greičiau ir efektingiau, 
lyginant su knyga, paskleisti 
kultūrines ir mokslines žinias. 

LITUANUS pageidauja senų 
numerių, išleistų pirmųjų 10 me
tų laikotarpyje, nes gaunama 
daug prašymų iš bibliotekų, no
rinčių juos įsigyti, o leidėjų at
sargos jau išsibaigė. Šiuo reikalu 
galima kreiptis tiesiai į LITUA-

jNUS, R O . Box 9318, Chicago, 
I 111. 60690. Iš čia bus nurodyta, 
1 kur turimus numerius reikia pa 

siųsti. 

Velykų sekmadienį, kovo mėn. 
29 d., Chicagos studentų ateiti
ninkų draugovė surengė šokius praturtintas gausiomis lingvisti- į kins taip pat perskaitė visą rank- i maujančių JAV kalbininkų bal 

nėmis studijomis. Leidinys turi raštį, nuolat padėdamas ir padrą- j tistų, bet paruošto b e n d r a d a r - j ~ E c k a n
]

k a r ; - Šokius, j a u ^ vien 
net 421 puslapį, pavadintas sindamas šį darbą vykdant. j biaujant dviejų kontinentų pir 
"The Old Lithuanian Cathech-' — Ar šis leidinys pasieks JAV niaujantiems lietuvių kalbos spe 
ism of Baltramiejus Vilentas (15- i mokslo įstaigas? 
79)". Ji paruošė Ncrthvvestern Į flBMHHMM 
universiteto profesorius Gordon 
B. Ford, jr., o išleido Mouton 
leidykla Hagoje. 

Tai aukštųjų lingvistinių stu
dijų leidinys. Čia duodama B. Vi
lento gyvenimo ir darbų aptari
mas, pateikiama lingvistinė jo 
katekizmo studija įvairiais atžvil
giais: fenologija, morfologija, 
sintaksė, duodamas slaviškųjų 
skolinių žodynėlis. Duodama 
fotostatinė kopija kiekvieno ka
tekizmo puslapio, o toliau patei
kiama lietuviškoji transkripcija 
ir vertimas į anglų kalbą greti
mame puslapyje, kad kalbos stu-
dijuotojas galėtų lengvai paly
ginti. 

Tai tikrai monumentalus lei
dinys, atsiradęs visiškai be mū
sų pačių — lietuvių — iniciaty
vos, o paruoštas kitautaučio lie
tuvių kalbos mylėtojo ir išleis
tas mokslinių tekstų leidyklos, 
pasiekusios tarptautini garsą. 

Sklaidant šį naują leidinį, te- ; Reprintings serijoje", 71-mū nu-
ko susisiekti su prof. Fordu, gy- j meriu. Visi didieji JAV, o net ir 
veriančiu Evanstone ir jį paklau- viso pasaulio universitetai yra 
sinėti, kaip jis pasiryžo imtis šio šią seriją užsiprenumeravę ir au-
darbo. Profesorius pasakojo: | tomatiškai šios serijos leidimai 

— Pirmąjį paskatą man da- siunčiami tu didžiųjų mokslo 
vė norvegas kalbininkas prof. įstaigų bibliotekoms pagal jų iš 
Christian Stang, kai 1963 m. anksto padarytą užsakymą. Tal
pas jį Oslo mieste ėmiau ketu- P šimtai šios knygos egzemp-
ris studijų kursus: prūsu kalbos, i'oriu tuoj pateks į universitetų 
lyginamosios baltų kalbotyros, bibliotekas. Knygą išleido tokių 
senosios lietuvių kalbos ir dabar- tekstų leidykla Mouton. Leidyk-
tinės. Mane ypatingai sudomino lai, kiek žinau, išleidimas kama-
senieji lietuvių kalbos pamink- v o aP , ;e 5 - 0 0 0 d o L V i e n a ^ ' S 3 

lai. Pasisakiau profesoriui, kad kainuos apie 20 dol. Ją JAV-se 
noriu dirbti šioje srityje. Pats platina Humanities Press, 303 
prof. Stang susidomėjęs Mažvy- Park Ave. So., Nevv York, N.Y. 
du, parašęs disertaciją apie jo 
katekizmą. Jis man suges-

kate-

Kūrybingoji studentų ateiti
ninkų korporacija "Šatrija" Chi 
cagoje balandžio 10 d buvo su
sirinkusi šatrijietės Aldonos Za-
iIškaitės bute kūrybinių pratybų 
vakarui, kurį pravedė pati šeimi-

žmonių skaičiumi, reikia laikyti I ninkė. Prieš akis turint Miro pa-
dideliu pasisekimu: mat, dviejų Į veikslą ir klausantis Stravinskio 
orkestrų pasirodymas bei įvairios i muzikos, buvo stengiamasi už-
kitos linksmybės patraukė ato-' čiuopti ir išnagrinėti vieno ir ki-

,. " V . -' I stoe-airianti Chirasms akademini i t o l iečiamus daiktus, metaforas , 
dinantis pavyzdys mums visiems •siogaujanų v^nicagos aKaaemini i » 
,. . v . . iannima i vaizdus ir veiksmą, loks eksperi 
lietuviams, ypač jaunimui, stu- Jai •- • * 
dentams, mylėti savo kalbą, ku
riai net svetimieji parodo tiek 
meilės? Argi mums nėra parei-

cialistams kitataučiams 
Argi tai nėra uždegantis ir jau-

Mūsų studentui prisišokus ir prisillnksminus, kaip čia matome, reikia ir 
Pinčiuko palydos bei paramos, norint laimingai sugrįžti namo... 

(Iš Antano Zmiudzinavičiaus velnių kolekcijos) 

* 
Gegužės 16-17 d. Clevelande 

ana i , rengdami minėjimą, tai-1 peticijas ir atsišaukimus, reika-
mentinis vakaras visiems labai I kon pasikvietė ir kitus studen- j laujančius, kad universitetai į-
patiko. Sekantis šatrijiečių stu- I tus, o šie neatsisakė kolegoms pa- j vestų visą eilę naujų praktinių 

• ~ - . ^> oLie-1 dentų' susirinkimas įvyks balan- įdėti . Taip meninės programos i kursų. 
" ' 6 ' •»«•«•» "•=«• r — « į / . . . J . tsl^in 94 d 7 vai 30 mim vak. ! p i rmu numeriu ir ėjo stud. ateiti- „ ,. ., , , , f. ., 

i brano-inti kai net kitatau- i tuvių jaunimo kongresui rengti I a z l ° ^ "• ' v a i - DU m"1 1- V d K * i
K . „ ... v. ' . . Galima reikalauti, kad rizikos 

ga ją Drdn0mu, Kdi nei u id idu t t _ & & . Albanv Titas Antanai- : nmkų satrmeeiu parengtas ir Į - i f , , . , _ . ' . , __„ 
čiai kalbotyros specialistai taip paruošiamųjų darbų pasita- į bo41 b. Albany, l i tas Antanai H ^ . ^ ^ : fakultetan butų itrauktas kursas, 
1 . 1 — c « s « t o „ . r imas, i kuri vra nakviesti dalv- tis kalbės apie t e a t n n ę ir l i tera- , k u r i s cnecifiniai analizuotu fizi-

turinę kritiką. 

ja brangina? Tai didis mūsų tau- j rimas, į kurį yra pakviesti daly 
tos turtas, kurį mūsų jaunoji kar-1 vauti LB kraštų valdybos, jau 
ta, mūsų studentija turi perimti ;nimo organizacijų, LB jaunimo 
visoj pilnumoj, pasistengdami į sekcijų ir jaunimo laikraščių re-
namuose pasiektą lietuvių kal-jdakcijų atstovai. Šio pasitarimo 
bos mokėjimą dar pagilinti ne tikslas yra ne tik aptarti praėju-
tik lituanistinėse mokyklose, bet 
ir universitetinėse lietuvių kal
bos studijose, kurių ir Amerikos 

sį kongresą, bet taip pat išsikal
bėti dėl antrojo kongreso tikslo, 
pobūdžio bei jo programinių 

universitetuos, jų tarpe ir Chi- organizacinių reikalų. Taip pat 
cagos universitete, dabar jau ne-1 bus sprendžiami ir diskutuojami 
trūksta. Taigi mūsų studentija'visai specifiniai klausimai, kaip 

i kuris specifiniai analizuotų fizi-Vaizganto kūrybos gabalas. Mrs-i v , .. . , ° ., ' , . ! nes problemas, susijusias su bo-tine nuotaika apgaubtą ir n e t , . ~ . . . , - . . . , _ . . . . .. . , , . j - -i kalu. Tai yra, turėtų būti i kuršiais laikais labai moderniai; y i . i . , * - • „,. 
, . _ , . .v -. -v Įsų sąrašą Įtrauktas bent vienas 

skamoanc.ą ^ ^ ^ J ^ ^ l h k ^ m t o m m kursas, kuris supa-
trauką recitavo sacrijieciai: A . d o - . . ^ . problemom, 

, ? a Zailskf,Ite' , M a r : l j a
T Smilgaite,; p a v y z d ž i u i : k o d ė l a k j m s v d . 

. mimo sukakties minėjimas - aka-I Liucijus Alenskas ^ J u r g i s Bra- L ^ ^ ^ ^ ^ i m ą p r 0 
_,demija įvyko Chicagoje balan-1 dūnas Savo eilėraščių Paska.teį ^ ^ d 

džio mėn. 12 d. Tik trys paskai-j Egle Juodvalkyte, ugningai pia-, p r a $ t ą a p r _ k y t ą ^ T ą k u r s ą 
tininkai buvo vyresniosios kar-i n m u paskambino M. Mačiulis, o 

uz-

Korp. Neo-Lituanijos rengtas 
Tumo Vaižganto šimtmetinės gi 

Kalbininkas Gordon B. Ford. Jr 

turi šio prof. Fordo leidinio ieš
koti savo universitetų biblioteko-

! se ir, jeigu iar biblioteka tos 
į šimtmečiams vertingos knygos 

— Si knyga yra išleista vadi- j neturi, prašyti, kad y; užsakytų. 
narnoj "Slavistic Printings and a i 

egzemplio-

T H E O L D 

L I T H l i V N I A N 

( A T E C H i S M 

BAlTRAMlĘJitjS 
VILENTAS 

tionavo paruošti Vilento 
kizmo studiją. Mažvydas ir Vi 
lentas buvo pusbroliai. Profeso-

Gordon B. Ford jr. Anygos viršelis 

Keturkojai filosofai 

10010. Išleista 800 
rių. 

— Ką jūs dabar naujo lietu
vių kalbos studijose ruošiate? 

— Tik šiandien, balandžio 13 
rius Stang pažymėjo kad senieji : d., pasirašiau sutartį su leidykla 
lietuvių autoriai priklauso prie išleisti naują Mažvydo laidą. Iš 
tų, kurių lingvistinės studijos y- spaudos išeis 1971 m., su page- j « „ . - • « , 
ra labiausiai reikalingos baltų : rinimais. 1947 metais Sovietų lei- į , p ' v. . ' , . 
i n. • j 11 ..i •_ ,.* - j i . i • l dau gundančiai, — pagalvojo 
kalbctvroje. i dyklos išleista Mažvydo katekiz-; _ ? , ', , - .», 

-r • • n « • J-- s&I i • J _ 11 -J paršiukas, — bet kur humanisku-
Taigi 1963 m. ir pradėjau sį \ mo knyga turi daug klaidų i r j r " 

darbą. O jis truko man daugiau i sunku ją mosklinėms studijoms 
kaip dvejus metus. Užbaigiau į naudoti. Dabar naują laidą iš-
1965 m., tačiau prireikė keletosj leis Royal Van Gorcum leidyk-
metų, kol pavyko susitarti su lei- la Olandijoje. Bus lingvistinis į-
dyklomis. Vilento katekizmo vadas, Mažvydo katekizmo teks-
vienintelė kopija yra išlikusi Vii-] tas, vertimas į anglų kalbą, fak-
niaus universiteto bibliotekoje. similės, o taip pat lietuviška ka 

"Jei būčiau žmogumi, — tarė 
katinas, tūnodamas ant stulpo, 
— iškarčiau visus šunis!" 

Man pavyko gauti gerus jos mi
krofilmus. 

— Ar šio leidinio paruošime piuose, kad būtų lengviau paly 
esate susilaukęs ir kitų kalbinin- ginti abudu tekstu. Knyga bus 

"Jei ne tas prakeiktas džiunglių 
gyvenimas — būčiau tapęs daili 

i ninku", — samprotavo liūtas, ke-j anglu kalba gretimuose pusla-l . . , . . . 
' , j i - f i - i dendamas savo tKKiegos galiuką. 

kongreso data, vieta, programos 
pobūdis, pasilinksminimai, sto
vyklaviečių vietos ir t t 

Malonu, kad Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė apsiėmė vėl 
tą sunkią naštą pakelti, todėl 
mes, studentai, turėtume bandy
ti taipgi prie to darbo visomis 
jėgomis prisidėti, nes juk kongre
sas ruošiamas mūsų labui. 

JAV Lietuvių Bendruomenė, 
rengdama Jaunimo simpoziumą, 
kuris turi įvykti gegužės 4-5 d. 
dienomis, bando visiškai naują 
simpoziumų metodą. Atrodo, kai 
kurios simpoziumo dalys bus 
slaptos: publika, net ir spauda, 
nebus salėn įleidžiama. Nedaug 
lig šiol žinoma, kas ten bus dis-

; kutuojama. 
O simpoziume, net ir uždaro

je jo dalyje, turėtų būti leidžia-
I ma dalyvauti visiems studentam, 
o ne tiktai kuriam nors "elitui". 
Nekantriai lauksime, koks bus 
tų naujų simpoziumo metodų 
rezultatas. 

įdomi statistika: nė viena lie
tuvių studentų organizacijų val
dyba neskaito "Akademinių pro
švaisčių". Tai sprendžiame iš to, 
kad nė viena valdyba nesiteikė 
prisiųsti kad ir kronikinių žinu
čių ame savo organizacijų veik-
lą. 

tos. O šiaip visą meninę progra-j visą akademiją nuotaikingai ^ n e a s t r o n o m i j a » T o k s j ^ ^ a 
- Aiducių da i - . , . , . 

būtų galima pavadinti "Prakti-

mą atliko studentai. Labai svei-1 sklendė žavi 
kintina, kad studentai neo-lietu-į navimas 

Diplomo vis tiek reikia.., 
sir-Retas studentas liūdi, kad čiai daryti viską, kas prie 

mokslo metų galas atrėja, kada dies. 
brėkšta laisvės rytojus, net ir Taigi, ateina laikas, kada ir 
tam, kuris daugiau studentavo rimti ir nerimti studentai (nu-
nei studijavo. Tai studentas, ku- spręsti kurie rimti, kurie ne, pa
ris daugiau domėjosi flirtologijos likime gyvenimui) ga:i išsijung-
mokslais, kurio nuolatinis moks 

tekizmo transkripcija ir vertimas 

'Kokie mes seni". — atsiduso 

JAV LB Revizijos komisija 19-
70 m. vasario mėn., patikrinusi 
LITUANL'S pajamų ir išlaidų 
knygas, užprotokolavo: "LITUA
NUS 1968 ir 1969 metų apyskai
tos yra be priekaištų ir jokių pa-

Į teisinamųjų dokumentų netrūks-
<r> , ,. . v I ta. Knvgos vedamos su ypatingu 
Pasirodo, vra pasaulio kras- , >: - -

tekstą suteikė labai vertingų pa- — „ i . - r t- ai- kruopštumu ir pavyzdingumu. 
taisų ir komentarų fonologijos, , . r . v. * 

f , .. . . . . j - . : i^v. . i i * - r des ant zomes paviršiaus. morfologijos ir sintakses studijų Džiugu buvo klausytis prof. . I R I ta 
srityje. Krokuvos ir Harvardo u- Fordo planų ir miela vartyti jo LITUANUS žurnalas buvo iš-
niversitetų profesoriai J. Kurylo- moksliniam pasauliui nauią do- — Sprendžiant iš barzdos, ir statytas Tarptatuinėie periodi-
vvizeiui esu dėkingas už naudin- vaną — Vilento katekizmą. Pa- ožys ne be intelekto... nių leidinių parodoje, kuri įvyko 
gas papildomas sugestijas. Har- skutinė pilna šio katekizmo lai- — Loti — šuniška, kąsti —i Chicagoje, Conrad Hitlon vieš-
vardo universiteto prof. C. Wat - jda buvo pasirodžiusi tik 1612 m. į žmogiška. būtyje, balandžio 13-17 d. Cia 

kų talkos? 116 puslapių. Jos bus isspausdm-; , 
T- . .. ,., . -nA i- . c . _• • drugenai, tupėdami ant Stelmu-

— Taip, ir esu jiems dėkingas, ta 500 egzempliorių. Sutartin i - v . _v .' 
ką esu pažymėjęs ir leidinio į- ] rašėme, kad kainuos po 8 dol. 
žangoje. Prof. Stang peržiūrėjęs 

lo šviesos troškimas ribojosi ek
sperimentiniais bandymais su a-
laus bokalu. Jis džiaugsis, pagal
vojęs, kad artėja finis semestri 
šokiai, kad nebereikės kelintą 
kartą, prašant pasigailėjimo, 
graudžiai aiškinti profesoriui, 

ti iš nuolatinio akademinio gy
venimo skubesio. Tačiau būtų 
tikrai liūdna, jei tos dvi katego
rijos studentų nieko konstrukty
vaus per tuos vasaros mėnesius 
neatliktų. Mat, šis vasaros atos
togų laikotarpis galėtų būti pa
naudotas prasmingam organiza-

jog tėvą ištiko širdies smūgis. Į ciniam (kas liečia akademinį gy-
Studentavęs taipgi džiaugsis, kad ! venimą univ-te) darbui. Tuo-
artėja stovyklų laikotarpis, lai-1 m* norima pasakyti, kad vasa-
kotarpis užsidirbti pinigų sekan- j r 3 galima pasiruošti ir taip pat 
čių metų mokslo temom supirki- j k i t « s paruošti sekančių metų 
nėti, džiaugsis, kad ateina poil- n ratam darbui. 
sis nuo galvą varginančių kortų. O tokių prasmingų (bei rim

tų) užsimojimų yra daug. Terei-
Rimtai studijavęs, džiaugsmu i kia tik truputį pamąstyti, ir tuoj 

studentavusiam neatsiliks. Vasa- ! į galvą šauna visa eilė minčių, 
ros metas bus jam proga išleisti j Užuot praleidus vasarą Mil-
pinigus, sukauptus studentavu- vvaukee mieste, Vakarų Vokieti-
sio mokslo darbus rašant, bus j jos, gal net ir 69-tos gatvės bu-
proga pasiskaityti romanų, sta- ' veinėse, studentai galėtų ruošti 

tidarytų naujus tyrinėjimo lau
kus! Tiesa, šio kurso studentas 
turi būti pilnametis. Jei ne — pa
kaktų ir tėvų leidimo tokiam 
kursui lankyti. Tokie kursai ne 
tik duotų progos studentam už
sidirbti reikalingų (bei naudin
gų) universitetinių kreditų, bet 
taipgi aplygintų kartų bei gene
racijų aštrumus. savaime su
prantama, kad tėvas norės pa
matyti, kaip sūnus tokį kursą 
studijuoja, ir gal net padės jam 
praktinius darbus atlikti. 

Taip kaip tie siūlyti fizikos 
kursai išugdys meilę tarp kartų, 
taip sociologiniai flirtologijos 
kursai išugdytų meilę vienos ku
rios kartos grupėje. Nereikia pa
mesti iš akių tikslo, šiuos kur
sus besiūlant. Reikia visada turė
ti omenyje, kad šie kursai yra 
reikalingi gyvenimo problemom 
išspręsti. Kai kurie lietuviai psi
chologai teigia, kad "post-mo-
dernusis" žmogus problemom ap
krautas. Tačiau šie kursai visas 
tas problemas sumaltų į miltus. 

Teoretikai galėtų bandyti įpi-
lietinti kursą, kuris ribotųsi gali
mybės teorijos analizavimu, lie
čiant pokerį, proferansą, ir L t 
Šitoks kursas (taip pat laborato
rinis) būtų naudingas tuo, kad 
tų aplankę, pabuvę kiekvienam 
bei protavimo jėgas, tuo pačiu 
duodamas progos jam užsidirbti 
pinigų tolimesniam mokslui! 

Šitokie kursai būtų naudingi 
tokiems, kurie daug pasaulio pa
matę (tai yra — daug universite
tų aplankę, pabuvę kiekvienam 
po mėnesį), tik neišpildę visų 
nenaudingų universitetinių rei
kalavimų. Be diplomo pasauly
je toli žmogus šiandien nenu
keliausi. Tai būtų gerai bent aną 
"Praktinę astronomiją" baigti. 

Jaunius 

Pranas Gasparonis 

Pasakos ir tikrovė 
— Mamyte, kodėl visos pasa

kos baigiasi vestuvėmis? — pa
klausė mergytė motiną. 

— Todėl, kad po vestuvių 
. Ikaras (juodas marmuras) i baigiasi visos pasakos. 

• - > — * • • • • • i ^ M M I 




