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Ateitininkai
J. JAKŠTAS

IDEALAS IR
Jungtinės Amerikos valstybės 

yra pasiekusios aukščiausio tech 
nologijos laipsnio ir aukščiau
sios gerovės, aukščiausio gyve
nimo standarto visame pasauly
je. Ir vis dėlto visa tai kraštui 
nedavė pilno pasitenkinimo. 
Jaučiamas pasimetimas, net ir 
maištavimas priaugančioje inte
lektualų kartoje, kurios mate
rialinė pažanga ir gerovė nepa
tenkina.

Tai turi būti signalas ir 
mums, kad visų vilčių j gerovi- 
nius standartus nesudėtume, kad 
šalia mąterialinės gerovės siek
tume ir dvasinės pažangos, kad 
šalia technikinės kultūros puo- 
selėtume mokslą, praturtintą gi
lesne gyvenimo filosofija.

Laimei lietuviuose šie reikalai 
nėra užmiršti ir jau nuo seniau 
ugdomi. Tai reiškiasi įvairio
mis formomis, o šiemet ypač 
prisimename aukštuosius krikš
čionybės ir humanizmo idealus 
mūsų tautoje brandinantį ateiti- 
kų sąjūdį, švenčiantį savo ju
biliejų. Taip pat šiemet turime 
mūsų mokslo ir jo gilesnio 
įprasminimo siekiančio sąjūdžio 
— Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos suvažiavimą.

Abudu šie įvykiai — jubilieji
nis kongresas ir mokslo akade
mijos suvažiavimas — sutampa 
tuo pačiu laku: Darbo dienos 
savaitgalį, šaukiami vienas Chi
cagoje, kitas Toronte. Sakytu
me, kad tai simbolinis sutapi
mas, išryškinantis kartu mums 
puoselintinus abudu didžiuo
sius siekimus: aukštųjų idealų 
ugdymą mūsų tautoje ir pras
mingesne filosofija paremto 
mokslo plėtimą. Tiedu uždavi
niai nėra tik vienos ar antros 
organizacijos rūpestis, bet tai 
visos mūsų tautos reikalas, išei
nąs plačiau, negu minėti, juos 
skle'džiantieji sąjūdžiai.

Užtat susidomėjimas tais įvy
kiais turės būti žymiai platės-

MOKSLAS
nis, negu anų dviejų sąjūdžių 
narių skaičius, o sieks mūsų vi
są tautą. Tai jaučia ir patys or
ganizatoriai, ir todėl, kaip pa
skaitininkų parinkime, taip ir 
meniškos programos pildyme, 
nesiribojama tik savo sąjūdžio 
nariais, o įtraukiama daugiau 
žmonių, kurie savo talentus yra 
pasiryžę pašvęsti kaip aukštų
jų idealų, taip ir gilesnės moks
linės kultūros puoselėjimui.

Ateitininkai yra sudėję daug 
kraujo aukų mūsų tautos lais
vės kovose, padarę didelį įnašą 
į mūsų tautos dvasinį ugdymą, 
davę visą eilę tauriu idealizmu 
žaižaruojančių asmenybių ir jų 
užmojis su jubiliejiniu kongre
su rūgs. 4 - 7 d. Chicagoje turi 
suplaukti plataus susidomėjimo, 
gražios paramos ir gausaus at
silankymo.

Lietuvių katalikų mokslo aka
demija užsirekomendavo kaip 
pirmaujantis mokslo sąjūdis 
mūsų išeivijoje. Neseniai iš spau 
dos išėjęs jos “Suvažiavimo 
darbų” VI tomas (496 psl.) yra 
tiesiog nuostabus mokslo leidi
nys, su kuriuo mes drąsiai ga
lėtume išeiti į tarptautinę are
ną, tiek čia sutelkta savos ša
kos aukštų specialistų studijinių 
darbų. L. K. mokslo akad. 
suvažiavimas rūgs. 1—6 d. To
ronte duos medžiagos naujam 
tokiam tomui.

Mes manytume, kad mūsų 
tautoje yra pakankamai žmo
nių, branginančių aukštuosius 
krikščioniškojo humanizmo ide
alus ir besisielojančių jų ugdy
mu mūsų tautoje; mes pakanka
mai turime žmonių, kuriems 
yra brangus mokslas ir jo pa
žanga specialiose šakose, koor
dinuota bendra gilesnės filosofi
jos jungtimi, ir dėl to tikime, 
kad abu kongresu galės turėti 
pakankamai dalyvių ir reikia
mai platų susidomėjimą kaip vi
suomenėje, taip ir spaudoje.

J. Pr.

1, Nuo aušrininkų iki 
ateitininkų

Profesorius St. Šalkauskis pa
sakė kartą, kalbėdamas apie atei 
tininkų , ideologiją:_ “Be Aušros 
mūsų tėvynėje nebūtų galėję bū
ti ir tokios Ateities, kokia ji da
bar yra” (cituota iš Ylos, Atei
tininkų vadovas, 31 p.). Iš tik
rųjų, ateitininkai, katalikiška lie
tuvių moksleivių organizacija, y- 
ra poaušrinių laikų kūrinys ir 
nuo pat pradžių rymojo ant auš
rininkų sukurtų tautinių pagrin
dų. Ji yra su Aušra prasidėjusio 
mūsų tautinio atgimimo vysty
mosi padaras. Aušra buvo pir
mas tautinio atgimimo akstinas, 
pažadintas savo rėžtu bendros 
demokratinės liaudinės srovės, 
plitusios visoje Europoje, vakari
nėje ir rytinėje (Rusijoje). Sro
vė užsimezgė iš vakarietiško li
beralizmo, ėjusio prieš konserva
tyvią, net reakcinę linkmę, kurią 
kurstė ir palaikė didžiosios galy
bės, Napoleono nugalėtojos ir se
nosios Europos atkūrėjos. Su po
litiniu atkūrimu stengtasi gai
vinti ir seną bažnytinę ideologi
ją, kuri pradėta griauti nuo 17- 
89 m., atseit, nuo D. Prancūzų 
revoliucijos. Bet ta revoliucija 
buvo tiek paveikusi Europą, y- 
pač ryšium su didžiaisiais Na
poleono žygiais ir iš jų kilusio
mis permainomis, kad priešrevo
liucinė Europa jau negalėjo būti
visai atkurta. Revoliucinis sąjū-

dis, sustiprintas dar švietėjų iš
kelto proto kulto ir su juo susi
jusios asmeninės laisvės reikalą-1 
vimo, buvo tas šaltinis, iš kurio 
tryško liberalizmo sriautas, už
liejęs Europą. Iš jo kilo įvairūs 
radikalūs sąjūdžiai, k. a socializ
mas, komunizmas, anarchizmas, 
skelbę visokias laisves ir griovę 
“senąjį svietą”.

Rusijoje, pvz., radikalaus libe
ralizmo išpuolis buvo dekabristų 
sukilimas (1825 m.), žiauriai 
nuslopintas. Tačiau pakilusi sro
vė nebuvo visai užlieta. Atsira
do jos tokie nešėjai, kaip Her- 
cenas, Bakuninas, Cernyševskis, 
Dobroliubovas ir daugybė kitų 
judintojų tos liberalios, radika
lios srovės. Tai vis rusų naujo
viška inteligentija. Aplamai, vi
sas sąjūdis buvo ne koks masi
nis, bet inteligentijos darbas.

Mūsų daugiausia iš kaimo ki
lusi studentija pobaudžiaviniais 
laikais, pakliuvusi į rusų universi 
tetus, buvo pagauta tos radika
lios rusiškos srovės. Jos korifėjų 
liaudiškumas (populizmas), ta
riant, meilė liaudžiai ir rūpestis 
jos gerove žadino ir mūsų stu
dentuose rūpestį ir dėmesį savai 
liaudžiai, atseit, tautai. Ypatin
ga lietuvių tautos padėtis, kur ji 
buvo užguita ne tik ekonomiš
kai, bet ir tautiškai savoje žemė
je, pavertė tą rusišką liaudišką 
sąjūdį tautišku. Iš to ir gimė 
Aušra. Ji turėjo savyje tą pirma-

(Nukelta į 2-rą psl.)
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Vilniaus miesto žali bromai
Keletas muzikinių užuominų ryšium su Vilniaus temos dainų rinkiniu

VILNIUS LIETUVIŲ LIAU
DIES DAINOSE. Paruošė Gražina 
Krivickienė - Gustaitytė. Kalbą re
dagavo ir žodynėlį paruošė dr. Pra
nas Skardžius. Aplanką piešė Mari
ja Žymantienė - Biržiškaitė. Išleido 
Lietuviškos knygos klubas 1970 me
tais. Leidinys psl., kaina $5.00, 
gaunamas "Drauge".

*

Gražinos Kriviekienės - Gus- 
taitytės knyga “Vilnius lietuvių 
liaudies dainose” aplamai nėra 
muzikinis veikalas, nes dainos 
jame gvildenamos labiau teksto, 
o ne muzikos atžvilgiu. Veika
las vis dėlto yra imponuojančio 
išsamumo, surinkta didelis kie- 
k:s dainų, kuriose minimas Vil
niaus miestas; dainų tekstai 
klasifikuojami pagal įprastą 
schemą: Karo ir istorinės dai
nos, Bernelio ir mergelės dai
nos, Vestuvinės dainos ir t. t. 
Pridėtas taip pat nemažas pluoš 
tas dainų melodijų, kurios pa
rinktos skoningai, vengiant aiš
kiai nelietuviškų skolintų melo
dijų, kurių neabejotinai galėtų 
pasitaikyti, ieškant dainų žodi
niai surištų su Vilnium, o ne 
orientuojantis į melodijų origi
nalumą. Paduotos melodijos at
stovauja gražiam skerspiūviui 
mūsų liaudies melodijų lobyno; 
yra jose ir senoviškų, beveik iš
nykusių sutartinių, o taip pat 
ir melodijų, kuriose išlikusios

VLADAS JAKUBĖNAS

senoviškos tonacijos. Naudotasi 
įvairiais šaltiniais, kaip Lietu- 
tuvių tautosakos archyvo dar
bai iš Nepriklausomybės ir da
bartinių laikų, ankstyvesniais 
liaudies dainų rinkiniais, o taip 
pat ir gausia prof. J. Balio 
Amerikoje užrašyta dainų me
lodijų medžiaga.

Viena priežasčių, dėl kurių 
mūsų dainose minimas Vilnius, 
buvo ta;pgi kareiviavimas rusų 
caro armijoje, lietuvių sukili
muose prieš caro valdžią, dar 
vėliau ir okupacinėje lenkų 
armijoje. Tokio turinio dainos 
nebūtinai turi būti karingo cha
rakterio; dažninusiai jose atsi
spindi tas lietuviams įprastas 
lyrizmas ir liūdesys. Įdomu ta
čiau pastebėti, kad leidinyje 
pridėtų melodijų tarpe turim ke 
lėtą vis dėlto ir gyvesnių, kiek 
primenančių maršą; tos melodi
jos, jei ir nėra tipingai lietuviš
kos, bet nėra visiškai ir sveti
mos, o turinčios tam tikrų lie
tuviškų bruožų. Čia paminėkime 
Nr. 56, iš Jiezno apylinkės 
"Vilniuj buvo žalias bromas”, 
kilusią lenkų - lietuvių bendrų 
sukilimų laikuose; Nr. 50 — 
“Per lauką jojau, laukas dun
dėjo” (iš Kelmės apylinkės); 

Nr. 57 — “Vilniaus mieste jauni 
broliai”, nuo Liškiavos; ypač 
įdomi, jungianti maršo tempą 
su lietuviškais melodijos bruo
žais — “Per Vilniaus miestą 
miestelį vyno upeliai tekėjo”, 
nuo Raseinių, naujesnio kilimo. 
Trys paskutinės melodijos yra 
užrašytos prof. J. Balio Ameri
koje. Šios visos melodijos įeina 
į karo ir istorines ar į mergelės 
ir bernelio dainas. Darbo dainų 
skyriuje randame melodiją su 
kiek neįprastu septimės šuoliu 
aukštyn, užrašyta Juškos rinki
nyje, rastą prie Virbalio praei
tame šimtmetyje: “Ui, ui, ui, 
ui, Devulėliau” (linų apdirbimo 
daina).

Kaip jau įprasta lietuvių liau
dies melodijų lobyne, šios ener
gingesnės nuotaikos dainos su
daro tam tikrą išskirtinę nedi
delę grupę; šiaipgi knygoje ci
tuotos melodijos atstovauja 
įvairiems įprastiniams melodijų 
tipams; jų tarpe yra panašių į 
kitas, plačiai žinomas, bet Vil
niaus nemininčias melodijas.

Kiekvienu atveju, Gražinąs 
Kriviekienės - Gustaitytės yra 
įvykdytas didelis darbas, kuris 
yra gražus įnašas į mūsų folk
lorinę literatūrą; pacituotos dai
nų melodijos sudaro šiai knygai 
labai reikalingą, visą leidinį 
gražiai paįvairinantį priedą.
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pradį, iš kurio ji mutatis mutan- 
dis kilo: ji buvo liberališkas 
laikraštis. Tai pripažino ir vie
nas vadovaujančių jos steigėjų, 
dr. J. Basanavičius, kai jis rašė 
Aušros dvidešimtmeti minint 
(1903 m.): “Aušra” neabejoti
nai buvo “liberališkas” laikraš
tis, — to nė aš, nė kiti sandar- 
bininkai gėdytis neprivalo” (Var 
pas, 3 nr. 28 p.).

Si naujoviška liberališka Auš
ros kryptis pažadino mūsų vado
vaujančią konservatyvią visuo
menę, ir ji tuojau atsiliepė su 
Aušrai priešingu laikraščiu Švie
sa. Tuo būdu jau pradiniame 
mūsų tautiniame atgimime pasi
rodė tos dvi vakarietiškos sro
vės: liberalioji ir konservatyvio
ji. Jos ženklino mūsų visuomeni
nį ir kultūrinį gyvenimą ateinan 
čiais dešimtmečiais.

Spaudos atgavimas (1904 
m.), 1905 m. revoliucija pagyvi
no ir paįvairino mūsų tautinį 
veikimą. Reikšmingas ir Lietu
vai buvo revoliucijos iškovotas 
spalio 17 d. manifestas. Atsira
do jau laisvai spausdinami laik
raščiai, knygos, ėmė kurtis drau
gijos, net iš dalies ir lietuviškos 
mokyklos. Laisvesnės veikimo są
lygos atsiliepė ir mūsų studenti
joje, jau žymiai pagausėjusioje. 
Kaip ir anais priešaušriniais lai
kais, pirmieji sukruto veikti bei 
organizuotis liberališkos pakrai
pos lietuviai studentai. Jie įsistei
gė sau laikraštuką Aušrinę prie
dėliu prie Vilniuje leistų Lietu
vos Žinių. Beveik tuo pačiu me
tu ėmė organizuotis ir katalikiš
koji studentija, gavusi nuo savo 
organo Ateities ateitininkų var
dą.

2. Ateitininkų įnašas į Lietuvos 
istorijos mokslą

Ateitininkai buvo ir paliko lie
tuvių katalikų akademikų orga
nizacija. Jų nuo pat pradžių pa
sirinktas tikslas — kultūrinis 
darbas Lietuvoje (žiūr. Yla, T. 
p. 19 p.) vedė ne vieną į Lietu
vos praeitį. Juk kultūriniame, 
kaip ir, aplamai, visuomeninia
me darbe dabartis neišskiriama 
iš praeities. Dabartyje kylantie
ji klausimai vien iš praeities te
gali būti tinkamai nušviesti. 
Tad suprantama, kodėl iš ateiti
ninkų eilių išėjo geras būrys is
torikų. Artėjančio jubiliejaus 
proga jie verti suminėti. Laik
raštinio straipsnio rėmuose kiek
vienas istorikas tegali būti visai 
trumpai, tariant, leksikališkai a- 
pibūdintas. Kiekvienas jų bus 
stengiamasi pavaizduoti trimis 
požiūriais: biografinėmis užuo
minomis, istorinių darbų kvin
tesencija (paminint parašytus 
veikalus ar studijas tik išimti
nais atvejais) ir įnašais į istori
jos mokslą. Minimi istorikai su
rikiuojami alfabetine tvarka.

Dundulis, Bronius (1909. 11. 
26) baigė VDU teologijos-filoso
fijos fak. ir po to studijavo Pary
žiuje, kur už disertaciją apie Na
poleoną gavo istorijos daktaro 
laipsnį. Grįžo bolševikams okupa
vus Lietuvą ir ėmė dėstyti Vil
niaus universitete asistentu. Da
bar Vilniaus u-to profesorius, 
kur eina naujųjų amžių istorijos 
katedros vedėjo pareigas.

Dundulio pagrindinė tyrinėji
mo sritis — Lietuvos santykiai su 
kryžiuočiais ir su lenkais ypač, 
XVI a. Jo pora veikalų, nema
ža straipsnių rodo jį esant 
kruopštų šaltinių tyrinėtoją. Jo 
daromos išvados pagrįstos ir be
veik nežymu taikstymosi režimo 
reikalaujamai krypčiai. Savo ty
rinėjimais Dundulis išryškino 
lietuvių tautos kovas dėl savai
mingumo nuo istorinių laikų 
pradžios iki Liublino unijos.

Gidžiūnas, Viktoras (g. 1912.
JO. 5.J mokėsi Pavasario ir Pran

ciškonų gimnazijose Lietuvoje. 
1934 įstojo į pranciškonų ordi
ną ir 1937 ordino siunčiamas iš
važiavo į Italiją, kur pranciško
nų kunigų seminarijose išėjo ku
nigo mokslus. Įšventintas kuni
gu (1940) studijavo istoriją šv. 
Antano popiežiškame u-te. Bai
gęs u-tą daktaro laipsniu, atvy
ko į JAV (1946). Įsijungė į JAV 
lietuvių pranciškonų provinciją 
ir ėjo joje įvairias pareigas. Ne
maža dirbo su ateitininkais. Da
bar redaguoja šv. Pranciškaus 
Varpelį ir bendradarbiauja spau 
doje.

Pradėjęs istorines studijas nuo 
pirmykščių pranciškonų dar pa
goniškoje Lietuvoje ir tąja tema 
parašęs disertaciją, jis atsidėjęs 
įvairių Lietuvos vienuolynų isto
rijoms. Paskelbė darbus apie au- 
gustinijonus ir pranciškonus ob- 
servantus (bernardinus) Lietu
voje. Ruošia Lietuvos Bažnyčios, 
pranciškonų ir, aplamai, Lietu
vos vienuolijų istorijas.

Yla, Stasys (g. 1908. 1. 5), ku
nigas, studijavo teologijos - filo
sofijos fak. ir jį baigė 1932 m. 
Dėstė teologijos-filosofijos fak. 
1935-40 ir 1942-43. Su visa eile 
lietuvių inteligentų buvo vokie
čių paimtas įkaitu ir ka
lintas Stutthofo koncentracijos 
stovykloje. Išsivadavęs karo pa
baigoje, apsigyveno Vokietijoje, 
iš kur atvyko į JAV. Nuo pat at
vykimo gyvena Nekalto Prasidė
jimo seserų vienuolyne Putna- 
me, Conn. būdamas to vienuoly
no kapelionu.

Kun. Yla nėra ėjęs pačių isto
rijos mokslų. Įsitraukė tačiau į 
istoriją, rašydamas darbus reli
gijos, pasaulėžiūros ir visuomeni 
niais klausimais. Istoriniais Ylos 
darbais laikytini Lietuvių kata
likų mokslo akademija ir Ateiti
ninkų vadovas. Tačiau tikru Lie
tuvos istoriku pasidarė atsidėjęs 
rašyti plačią Šiluvos istoriją. Dar 
bas, kurio pirmas tomas jau pa
sirodė (1970) ir laukiama dar 
dviejų, yra ilgų metų ir gilių stu
dijų vaisius. Ylos Šiluva bus žy
miausias Lietuvos sritinės istori
jos veikalas, kokių mes labai ma
žai turime. O tokie veikalai galė
tų mesti nemažos šviesos visos 
tautos istorijai. Čia ir glūdi Ylos 
įnašas į Lietuvos istorijos moks
lą.

Ivinskis, Zenonas (g. 1908? 5. 
25), vadovaujantis Lietuvos isto
rikas, 1929 baigė LU teologijos- 
filosofijos fak. istorijos skyrių ir 
su valstybine stipendija išsiųstas 
studijuoti į Vakarus. 1932 gavo 
Berlyno u-te istorijos daktaro 
laipsnį. Tais pat metais pradėjo 
dėstyti teologijos-filosofijos fak. 
privatdocentu. Iki 1940 pasiekė 
ekstraordinarinio profesoriaus 
poaukščio. Per pirmą bolševik
metį (1940-41) dirbo tik “valan
dinį” darbą ekonominių mokslų 
fak. Vilniaus u-te. Nuo vokiečių 
okupacijos pradžios organizavo 
filosofijos fak. Kaune ir jam va
dovavo. 1944 pasitraukė į Vokie
tiją. 1949 išvyko į Romą, kur ga
vo leidimą nuolatinai gyventi 
ir galėjo atsidėti rinkti Lietuvos 
istorinę medžiagą tenykščiuose 
archyvuose. Ir dirbdamas Romo
je, palaikė ryšius su vokiečių ir 
baltiečių mokslininkais, buvo vie 
nas kūrėjų Baltijos instituto, da
bar prijungto prie Bonnos u-to.

Nuo 1963 V. 1 prof. Ivinskis 
dėsto Bonnos u-te “ausserplan- 
maessiger Professor” titulu Pa- 
baltijos kraštų ir kitas istorijas. 
Prof. Ivinskis yra didelės, tiesiog 
išimtinės erudicijos Lietuvos is
torikas. Apdovanotas neįprastų 
gabumų surasti, įsisavinti spaus
dintą ar archyvinę medžiagą, jis 
gali savo nepaprastai gausias stu
dijas bei straipsnius paremti dau
gybe duomenų. Jo darbai nėra 
rutininis kartojimas senesnių au
torių, bet vis savaimingais požiū
riais, pagal naujausia literatūra

ir šaltinius parašyti kūriniai. To
kiu būdu jo didelė daugybė 
straipsnių LE, liečiančių Lietu
vos istoriją, yra didelės vertės 
įnašas į mūsų praeities mokslą.

Trumpiausiai profesorių galė
tumėm apibūdinti, pavadinę jį 
politiniu Lietuvos istoriku, nes 
politinė Lietuvos raida .įvairiais 
laikmečiais jam yra centrinis da
lykas. Nors disertacijai ir habili
tacijai parašytos temos yra iš ū- 
kio istorijos srities. O monografi
ją apie šv. Kazimierą pramiešta 
taip pat gera kultūrinės bei dva
sinės istorijos doze. Tokio pat po
būdžio, kaip ir ši monografija— 
reikia spėti — yra ir jo dar rank
raštyje tebesąs didelis darbas: 
Vysk. M. Giedraitis ir jo laikų 
Lietuva.

Ne kas kitas mūsuose, kaip 
prof. Ivinskis yra pakankamai 
apsišarvavęs žiniomis ir sugebė
jimu parašyti trijų tomų Lietu
vos istorijai, Lietuvių fondo jam 
pavestai. Tai jo savotiškas testa
mentas, kaip pats prisipažįsta. 
Pirmą jo tomą, siekiantį XV a. 
(iki 1492) sakosi jau turįs “stak
lėse”. Šiuo kapitaliniu veikalu 
profesorius vainikuos savo pla
čiašakę kūrybą ir pasakys šių 
dienų laisvojo pasaulio žodį apie 
Lietuvos praeitį.

Jatulis, Paulius (g. 1912. 1. 
31), kunigas, studijavo teologi- 
jos-filofofijos fak. ir baigė licenci- 
jato laipsniu (1936). 1939 išvy
ko į Italiją ir ėmėsi Šv. Rašto 
studijų Biblikume (1939-42) ir 
patristikos Gregorianume. Moks
lus baigė teologijos daktaro laips
niu (1948). Dar papildė studijas 
Propagandos u-te (1947-48).

Lietuvos istorijos tyrinėtojo 
darbo ėmėsi 1957 m., kada grįžo 
iš Australijos į Romą ir susipaži
no su prof. Z. Ivinskiu. Jo pa
skatintas ėmė dirbti Vatikano 
archyve, nurašinėdamas Lietuvą 
liečiančius dokumentus. Aplan
kė dar eilę kitų Italijos archyvų, 
vis ieškodamas Lietuvos praeities 
šaltinių. Jatulio pirmi archyvine 
medžiaga paremti darbai buvo 
miestų-miestelių istorijos ir ke
lios biografijos LE.

Bet Jatulis duos didžiausią į- 
nąšą Lietuvos istorijai rengia
mais dideliais kodeksais: Lietu
vos vyskupų informaciniai pro
cesai, kurių numatomi 3 tomai; 
Žemaičių vyskupijos diplomatinis 
kodeksas, 2 tomai; bendrieji šal
tiniai apie Lietuvą nuo Mindau
go laikų. (Papildytas ir pataisy
tas senas žinomas Theinerio rin
kinys.)

Dirbdamas šiuos fundamenta- 
linius darbus, kun. Jatulis dar 
talkininkavo prof. Rabikauskui, 
ruošiant Lietuvos vyskupų relia- 
cijas ir telkė medžiagą iš kard. 
Jurgio Radvilo ir Žemaičių 
vysk. Mikalojaus Paco veiklos.

Šiuos didelius darbus atlieka 
jis LKMA rėmuose. Jis yra jos 
valdybos narys ir eina iždinin
ko pareigas.

Kun. Jatulis talkininkauja ir 
Lietuvių istorijos draugijai, va
dovaudamas jos organo “Tautos 
Praeitis” spausdinimui Romoje. 
Pagaliau, Jatulis redaguoja ir uk
rainiečių didelį leidinį Monu
mentą Ucrainae Historica, išlei
dęs jau 8 tomus, 9-tas spausdina
mas ir trys likusieji ruošiami.

Juška, Antanas, kunigas (g. 
1913. V. 13) išėjęs mokslus VDU 
teologijos-filosofijos fak. (1940). 
1944 pasitraukė iš Lietuvos, me
tus pagyvenęs Vokietijoje, išva
žiavo į Italiją ir Romoje baigė 
Gregorianumą istorijos daktaro 
laipsniu (1948). Tuojau persikė
lė į JAV ir nuo 1949 vikarauja 
vienoje Chicagos lietuvii; para
pijoje. Dirba ateitininkuose, skau 
tuose, direktorius Cicero Aukšt. 
lit. mokyklos ir žurnalo “Lux 
Christi” redaktorius.

Apsivertęs daugybe darbų, be 
disertacijos apie Mindaugo san
tykius su Apaštalų sostu dau
giau nieku įiambesnio negalėjo

sukurti. Tik periodinėje, spaudo
je yra paskelbęs straipsnių, jų tar
pe ir istorinio turinio.

Keblinskienė, Kunegunda.. (g. 
1903.VII.6), išėjusi mokslus te
ologijos-filosofijos fakt. (1929), 
mokė aukštesnėse mokyklose Lie 
tuyoje, po 1944 Vokietijoje lietu
vių aukštesnėse mokyklose ir JAV 
Brocktono lietuviškoje šeštadienio 
mokykloje.

Popia Keblinskienė buvo nuo 
pat pradžios didelė istorijos my
lėtoja, tokia paliepi. Šeimos auk
lėjimas ir šiaip gyvenimo aplin
kybės neleido susikaupti moksli
niam darbui. Yra parašiusi dar
belį: “Naujosios Anglijos apskri
ties moterų sąjungos istorija”.

Itin originalus Ponios užsimo
tas darbas —rinkimas lietuviš
kų vestuvinių nuotraukų. Iš jų ji 
ruošia albumą “Lietuviškos ves
tuvės”, kurį žada atiduoti Lietu
vių archyvui. Šiandien tai anodo 
paprastas, ne tiek jau dėmesio 
vertas dalykas. Bet jis gali būti 
patrauklus ateinančioms kartom 
ir dar reikšmingas istorinis šalti
nis.

Krasauskas, Rapolas (g. 1913. 
11.1), kunigas, mokęsis Kauno 
kunigų seminarijoje ir teologijos 
-filosofijos fak., kurį baigė 1937. 
1944 pasitraukė iš Lietuvos, gy
veno Austrijoje ir Vokietijoje. 
1950 persikėlė į Romą ir studi- 
vo bažnyčios istoriją Gregorianu
me. Baigė 1952 licencijato laips
niu.

Kun. Krasausko vertingas' įna
šas Lietuvos istorijos mokslui yra 
jo gausūs straipsniai LE, kur duo
damas miestų-miestelių (bažnyt
kaimių) istorijos. Jų praeitis pa
vaizduojama ne tik pasekant iš
samią literatūrą bet dar ir pa
naudojant neskelbtus šaltinius, 
rastus Romos archyvuose. Tuo 
būdu jis papildė visą Lietuvos isto 
riją, kai aprašė paskiras vietoves 
pagal naujus šaltinius. Nau
jų duomenų pabėrė taip pat LE 
senosios Lietuvos bažnyčios vei
kėjų biografijose. Paskutinė iš
sami Kunigo studija, gausia lite
ratūra ir iš dalies archyviniais 
šaltiniais paremta, yra “Katalikų 
Bažnyčia Lietuvoje Xyi - XVII 
amžiuje”, Suvažiavimo Darbai, 
VI t. 1969.

Kučas, Antanas (g. 1900jX.14) 
ėjo istorijos mokslus Teologijos- 
filosofijos fak. Kaune ir’ baigęs 
mokė Marijonų gimnazijoje Ma
rijampolėje. Parašė disertaciją a- 
pie Kęstutį ir, ją apgynęs teolo
gijos-filosofijos fak., gavo istori
jos daktaro laipsnį. Vokiečių oku
pacijos metu okupantų suimtas 
kalėjo koncentracijos stovykloje 
Stutthofe iki karo pabaigos. Po 
karo anksti atvyko į JAV ir tuo
jau tapo profesoriumi Scrantono 
jėzuitų u-te, kur ir iki šiol dirba.

Lietuvoje tinkamai pasiruošęs

mokslo darbui, čia JAV atsidėjo 
šio krašto lietuvių istorijai. Ku
čas yra pirmas Amerikos lietuvių 
istorikas, ėmęsis tikrai moksliškai, 
pagal šaltinius tirti ir vaizduoti 
lietuvių praeitį šiame krašte. Jo 
paskelbti veikalai, kaip “Lietuvių 
Romos katalikų susivienijimas 
Amerikoje” (kan. F. Kemėšio 
rankraščio perredagavimas ir pa
pildymas), 1956, “Šv. Petro lie
tuvių parapija So. Bostone”, 19- 
56, “Shenandoah lietuvių Šv. 
Jurgio parapija”, 1968 ir “Kun. 
Antanas Staniukynas”, 1965.

Autoriaus sugebėjimas aiškiai, 
vaizdžiai ir lengvu, lakiu sti
liumi dėstyti mintis daro jo vei
kalus lengvais, patraukliais skai
tiniais ir platesnei visuomenei. 
Kiek žinoma, profesorius ruošia 
ir bendrą Amerikos lietuvių is
torijos veikalą (berods su kitais 
bendradarbiais).

Geri, rimti autoriaus darbai 
būtų dar geresni, jei jų turinio 
vietomis kiek nedrumstų šališku 
mas, kur lietuvių srovinėse kovo
se palaikoma vienos srovės pozi
ciją prieš kitą. Tuo būdu prasi
lenkiama su istorijai statomu rei
kalavimu: audiatur et altera 
pars.

Liųlevičius, Vincentas (g. 19- 
02. IV. 24) ėjo istorijos mokslus 
teologijos-filosofijos fak. Mokė 
Užpalių vidurinėje mokykloje ir 
Šakių gimnazijoje. Nuo 1944 iki 
1949 gyveno Vokietijoje, dirbda
mas plataus masto švietimo dar
bą. Vadovavo Eichstaetto lietu
vių gimnazijai, buvo inspektoriu
mi lietuvių aukštesniųjų mokyk
lų Bavarijoje ir vėliau visoje a-
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merikiečių zonoje. 1949 atvyko į 
JAV, į Chicagą, kur ir dabar gy
vena.

Išskirtinė istoriko Liulevičiaus 
veikla —Lietuvos istorijos moks
lo organizavimas. Palinkimą tam 
jis jau parodė savo diplominiu 
darbu “Lietuvos muziejų istori
ja” (1812-1933). Vokietijoje tuo
jau suskato raginti mokyklų ve
dėjus rašyti mokyklų kronikas ir 
pats pasiėmė jų rinkimo darbą. 
Tuo pačiu metu (nuo 1948) su
mojo rinkti istorinę medžiagą iš 
išeivių gyvenimo ne tik Vokieti
joje, bet ir kituose Vakarų Euro
pos kraštuose. Kai *kurios bend
ruomenės atsiliepdamos siuntė

jam prašomą medžiagą, kurią jis 
savo rėžtu persiųsdavo į Chicagos 
kazimieriečių vienuolyną, kur 
pagal gautą sutikimą, ji buvo glo 
bojama. Kai Liulevičius pats at
vyko į Chicagą, jis perėmė šią 
medžiagą ir davė pradžią dabarti
niam Lietuvių pasaulio archy- 

Į vui. Liulevičiaus iki šiol vadovau
jamas archyvas yra jo asmens kū
rinys, kuris ir paliks dideliu įna
šu į Lietuvos istorijos mokslą.

Liulevičius nesiliovė tvarkęs ir 
papildinėjęs taipgi lietuvių mo
kyklų Vokietijoje kronikų. Iš jų 
sudarė neseniai Kultūrai Remti 
draugijos išleistą stambų veikalą 

(Nukelta j 4 pusi.)
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Perskaitę "Draugą", duo- 
T“h kitę jį kitiems pasiskaityti.



DRAUGAS — MOKSLAS. MENAS. LITERATŪRA 1

Kažkur gyvenimo pakelėje... Iš kairės j dešinę: Vladas Būtėnas, Aloyzas Baronas ir Jonas Minelga.
i-

Aloyzo Barono gyvenimo kelią :r kūrybą pasekant

VYTAUTAS VOI.ERTAS

^Tęsinys iš prėjusio šeštad.)

Skaitant ir skaičiuojant

Ne visų medžių šakas laužo 
vaisiai, ne kiekvienas grumstas 
garsėja derlingumu. Ir metai ne 
vienodai dosnūs, ir amžius ne 
kiekvienam žmogui lygiai gau
sus. Vietai ištisą kelią praeinam, 
dirsės grūdelio dirvon nepasėję, 
kiti pilnomis rieškučiomis beria 
vertingiausią sėklą.

Užkabinkime Aloyzą Baroną. 
Jo eilėraščiai jau pasidraikydavo 
periodikoje Lietuvoje. Tremtyje 
1948 m. išėjo rotatoriumi spaus
dinta knygelė vaikams (“Kačiu
kai”, vėliau įkalbėti “Žirginėlių” 
plokštelėje), gi laikraščiuose ma
tydavosi viena kita novelė. Ta
da jis pabandė ir žurnalistiką, su
redaguodamas humoristinį leidi
nėlį “Ožį”. Garsiau dundėti pra
dėjo šiame krašte, bene 1949 ar 
1950 metais laimėjęs “Draugo” 
novelės konkursą. Tuo pačiu me
tu pradėjo rodytis nenuobodžių 
stilium rašyti, drąsa iškaišyti jo 
straipsn. atkreipė skaitytojų dė 
mesį, nors kai ką ir užpykdę. 19 
51 m. išleisti pirmieji beletristi
kos darbai (žvaigždės ir vėjai”, 
“Debesys plaukia pažemiu”, ku
riuos iki šiol pasekė dar kelio
lika knygų: Užgesęs sniegas, Švie
sa ir kelias, Atrasis krantas, So
das už horizonto, Mėnesiena, Mė
lyni karveliai, Valandos ir am
žiai, Vieniši medžiai, Lieptai ir 
bedugnės (išleista angliškai, 
Footbridges and Abysses), Tre
čioji moteris, (taipgi išleista an
gliškai),Pavasario lietus, Saulės 
grįžimas, o šiemet Diena prie e- 
žero ir Išdžiūvusi lanka.

Šių leidinių tarpuose yra įsi
spraudę dr. S. Aliūno slapyvar
džiu pažymėti Valeriono lašai ir 
Trejos devynerios, eiliuotos hu- 
moristikos rinkiniai. Šv. Antano 
parapija, monografinis darbas, o 
tuo pačiu metu- periodikoje at
muštas ne vienas jo straipsnis ir 
ne vienas Draugo vedamasis.

Viename iš pačių vėlyvųjų 
laiškų A. Baronas sakosi: “Rašy
ti jau pradedu tingėti, nes rašy
mas sunkus darbas, taigi, nebė
ra nei Jankaus, nei Ramono, o ir 
nors rašau, kai pamato pažįsta
mi, vis jaučiuosi lyg vagystė
je nutvertas, nes atrodo, skriau
džiu šeimą. Kai randa ką nors 
praktiško darant, tada smagiau.”

Aptingti buvo galima: jei kas 
atsisėdęs bandytų jo kūrybą per
rašyti, šis darbas įkyrėtų iki kau
lo, gi autoriui reikėjo ir pagalvo
ti. Nusikaltėliu pasijausti — taip

SMĖLIO IR SAULĖS
VALSTYBĖ

PRANAS VISVYDAS

t
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Karo lėktuvas virš Aleksandrijos kuorų 
karpo įka lusių žemės paminklų žievę.
Tarsi Hefa sto ža zdras, ant piramidžių 
plazda diena atspari. Pabudęs felachas 
stebi artėjantį laivų. O liūtas, be grobio, 
grįžta lėtai į vėsių aukštupio olą.

Strėlio ir saulės valstybė gyva per amžius 
pavergia kraujų žmogaus ir Egipto valdovams — 
Tutankamonui, Rainziui, taikiam Aknatonui — 
krauna vienodų šimtmečių naštų. Ant ieroglifų 
raižo liepsnojančiom rankom įstatymų gymį 
ir nebegirdi sprausminio lėktuvo skridimo.

sigriebia filosofijos, kas būdinga 
jo beletristikai, įvykių neatskie- 
džia gražbylyste, neįsipainioja 
amžinai aktualiuose problemose. 
Jis vien ateina tiesiai, trumpai ir 

, aiškiai pasakyti tai, kas jam ir I 
' kitiems tuo momentu rūpi, to- 
I dėl jo temos yra kasdieninės, ak- 
i tualios, už tai A. Barono štraips- 
i niai, rašyti prieš daugiau metų, 
dabartiniam skaitytojui gali būti 
nesuprantami, už tai dėl jų kai 

j kurių minčių tikslumo šiuo mo
mentu gal suabejotų net pats au- 

I torius.
Prieš keliolika metų buvo sun- 

i ku nuspėti, kurion pusėn A. Baro- 
| nas nukreips savo dėmesį. Šian
dien aišku, — straipsnis liko 

i vien išsikalbėjimo priemonė Vi- 
sais gyvenimo aplinkos klau
simais.

Mažųjų džiaugsmui, 
didžiųjų juokui

Atrodytų, kad A. Baronas
klimpęs dienraščio redakcijos rū
pesčiuose, kartas nuo karto aki
mis pervedus pasaulį ir straips
niais išpasakojąs įspūdžius, apsi 
vertęs parašytais ir rašomais ro
manais, vaikams laiko negali ras
ti. Bet kas pasklaido “Eglutę”, jo- Į 
je kasmet mato išspaustus bent I 
kelis jo eilėrašt. ir apysakaites. I 
Su vaikų literatūra jį tur būt, ri
ša sentimentas, nes pirmasis są- 
varankus A. Barono leidinys bu
vo mažiesiems.

Tiesa, šioje srityje A. Baronas 
iki šiol neišsiskyrė iš kitų auto
rių, kaip Nemunėlis eiliavimu ar 
Tarabildaitė iliustracijomis. Jo ir 
temos įprastinės, net nemėginan
čios prisivyti paties A. Barono 
temų romanuose.

Tačiau vaikai neieško medžia
gos svarstymams, ir jų dėmesį pa
traukia vien su pažįstama aplin
ka turį ryšio greiti, spalva ir gar
sais turtingi vaizdai, galį suža
dinti fantaziją. Jei pasakojime 
veiksmas slenka lėtai, mažo skai
tytojo kantrybė neatlaiko, ir jis 
čiumpa sviedinį. Jis nemėgsta pil
kumo, nesuprantamų situaci
jų, tylos, šitokį skaitinį keisda
mas į netikrą šautuvą ir leisda
masis kovon su pačio susikurtu 
priešu. O kai A. Baronas, rašyda
mas vaikams, parodo daugiau dė
mesio, atsiranda labai vikrių, 
skambių posmų: Aš gražiai pa
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Vėl Argonautai banguoja per dūzgantį smėlį. 
Supdami neša ilgesio lizdų prie naujo šaltinio. 
Saulė palydi pageltusių juostų. Popiečio mintys 
brenda į šiaurę. Ir ausys anka be garso.

Saukti? Ko šaukti, kai niekas negirdi? Klajokliai 
vilkstinėj žino, kad ilgesio šauksmo varinio 
tyrų dvasia nesupranta. Skliautai neprabyla 
Tirso oazėj įstrigusiam paukščiui, kai vakarėjant 
žalias lyg džiunglės jo skrydis slenkstį užkloja, 
ir viršum kopų pravirksta istorijos žvaigždės.

Čado vanduo suvilgė skruostų aitrumų. Tarp viksvų 
paukštis puošnus pabaidytas smigo į erdvę. 
Mėlynų plunksnų metė skylančiam ežero dumblui. 
Nardė zigzagais, kol pelkėj įklimpusių tylų 
perskrodė šūvis taiklus. Ir galingas baubimas 
bėgančių elnių sukėlė kregždžių pulkus. Netikėtas 
juokas moters palydėjo medžiotojų degančių salvę. 
Tąsyk krūtinėj lūžo dar vienas kelionės meldas.

pai suprantama. A. Barono ho- giau išryškindamos redaktoriui 
norarai gal atlygino rašomąją1 ir rašytojui būdingus reiškinius, 
mašinėlę, jos kaspinėlius, popie
rių, gal dar sudegintą elektros 
šviesą, bet ne nutrintas ranko
ves, ne laiką, ne talentą. O per 
tuos metus buvo galima daug 
kur namus pataisyti ir ne vieną 
kartą juos iš abiejų pusių nuda
žyti.

Tačiau genys nepavargsta, me
dį kaldamas. Netikėtina, kad A. 
Baronas pavargs rašydamas. 
Jam neleis prigimtis.
šiandieninės aplinkos piešėjas

Jau būrį metų A. Baronas kas
dieninę duoną kepasi “Drauge, 
redaguodamas dalį šio 
čio. Taigi, žurnalistiką 
Tačiau yra redaktorių, mokan- bieji gerbia už mintį, pirmieji I deklamuoju ir pašokt šiek tiek

)

dienraš- 
pažįsta.

A. Baronas laikraščiuose praby
la ir apie politiką ir apie ‘veiklą’, 
nors šioms dviems sritims iš jo 
retkarčiais pasigirsta ir piktesnių 
tonų.

Reporteriai ir koresp. turi būti 
tikslūs ir objektyvūs, nes jie ne
ša žinią. Iš publicistų reikalau
jama sąžinės ir rimties, nes jie 
skleidžia mintį. Jie gali būti sub
jektyvūs, savaip matą ir girdį, ta
čiau turi kalbėti taip, kaip tiki 
ir supranta. Tikrasis žurnalistas 
nepataikauja nei sau, nei aplin
kai, nei pažįstamiems. Už tai kei
čiasi jo trumpalaikiai draugai 
bei pasekėjai, nors jis visada turi 
tikrų' bičiulių ir tikrų priešų. A-

čių tvarkyti laikraščius, 
ti gautų straipsnių vertę, taisyti I 

‘ juos, bet nesugebančių nieko pa-1 
j rašyti.

Ne redakcija išaugino A. Ba
roną publicistu. Priešingai, pub- 

■ licistika jį atvedė redakcijon.
Jau nuo 1949 m. “Drauge” ro- 

xdėsi A. Barono straipsniai. Tema
tika buvo įvairi, nes, — jau mi
nėta anksčiau —A. Baronas yra 
pirmiausia žmogus, turįs akis ir 
ausis. Net ir dabar, kai darbo są
lygos susiaurino jo aplinką, dau-1

nuspręs-■ mėgdami, antrieji nekęsdami.

Žurnalistikoje A. Baronas šio 
kelio laikosi be didelių pastangų. 
Jam nesunku, — kietas gyveni
mas, nuolatinis sąlytis su žmonė-

■ mis ir įvykiais (Chicagoje, kiekį 
girdėjosi, jis anksčiau nevengda-l 
vo ir visuomeninio gyvenimo) 

.padeda greitai susigaudyti; drą- 
į sa, pasitikėjimas, prigimtis neri-
■ mas formuoja tvirtas nuomones-.
■ visais klausimais.

Tiesa, žurnalistikoje Baronas Į 
vietoj ilgai nestoviniuoja, ne- I

Lageriniu pavasario taku Vokietijoje: Stasys Džiugas (kairėje) ir 
Aloyzas Baronas.

Argi tai čia, po datulių glostančiom palmėm, 
turi užgesti širdis? Toli toli nuo motinos pėdų.

4

Grojančio laužo arenoj, tarp skydų, šoka 
laumių, dievų, dievaičių, fetišų kaukės. 
Žynio valingi ir staigūs šuoliai gąsdina kiltį. 
Motina glaudžia vaikutį prie bronzinio kūno.

3

Ne suvenyrų ieškojau savanoj. Ne dramblio 
ilčių ir ne kondoro žvilgančių plunksnų. 
Laisvės pamėnų ieškojau vešlioj karalijoj. 
Vasaros gausmo. Kedrų ūksmingos draugystės.

Kas nugalėjo saulės dievus? Koks bus rytojus?
Žemė nežino. Laužas nežino. Žvėrys pabūgę 

traukias. 
Gentys paplūsta kaip liūtys. Vietovardžiai kinta. 
Ieškojo keleiviai ženklų. Tik Nilo aukštupio dumblas 
jau nebeieško Amamos miesto, kur miega 
smėlio kolonų papėdėj Osiris ir jo liekna dievaitė.

įHiHiiiiiHiiiiMniniiiiiiUHHiiiiiM .. irias

j galiu. Ir todėl esu geruoju su 
Kalėdų seneliu. ( Kalėdų senelis, 
1959 m. gruodžio “Eglutė”). Ne 

! retai jis moka svetimus pasaulius 
sujungti su realybe. Štai “Kačiu- 
kouse” A. Baronas taip eiliuo
ja:

“Tyliai leidžiasi saulelė
(Rasos spindi ant žolytės)
Ir sušlapo jų kojelės, 
Ir sušlapo uodegytės.

Daugelyje apysakėlių, dar nes
pėjęs apie įvykius prabilti, o tik 
skaitytoją su veikėjais supažin
dindamas, A. Baronas nevengia 
jiems prikergti nuotykių, tuo bū
du padarydamas juos patraukles
niais: “Linas buvo mažesnis už 
Pauliuką ir silpnos sveikatos ber
niukas, nes jam kartą žaidžiant 
didžiulėj smėlio krūvoj, užgriuvo 
smėlis, ir vos jį ugniagesiai atgai
vino. ...o kartais Maikis duodavo 
jam pavažiuoti traktorium, nors 
labai saugojo, nes kartą vienas 
berniukas nukrito, ir traktorius 
suvažinėjo.” (Eglutė”, 1965 m. 
gegužės mėn.)

Vis dėlto su vaikų skaitiniais 
Baronas kartais be reikalo pasku
ba, ir vietomis pasitaiko grubu
mo eiliavime (Gera dukrelė, 19- 
60 m. kovo mėn. “Eglutė”). Bet 
gi prisimintina, šie nelygu- 
gumai daugiausia užtinkami A. 
Barono rašte, dar periodikoje e- 
sančiame. Kai eilėraštukai ir apy
sakaitės bus sutvarkytos atskiruo
se leidiniuose, kai iš jų bus iš
graibstyti nelygumai, kas žino, 
kaip tada jie atrodys?

Juokauti A. Baronas mėgo nuo 
seno, ir jo humoristiniais eilė
raščiais, skaitytais studentiškų 
pobūvių metu, jau džiaugėsi ko
legos technikai Kaune, kai dar 
niekas nenujautė, kad A. Baro
nas kažkada sėdės Amerijoje, iš 
kur jo vertingi romanai negalės

Kisielius.
Iš pokario studentiškų dienų Europoje: Aloyzas Baronas (kairėje), 
Kazimieras Ambrazaitis ir Petras

iiiL

pasiekti Lietuvos. Humoristinių 
eilėraščių jia įkartas nuo karto iš 
spausdavo Vokietijos DP stovyk
lų eros metu, nepamiršo jų Ame
rikoje, išleidęs du rinkinėlius 
(“Valeriono lašai”, “Trejos devy
nerios”), nuo humoro negali at
sikabinti ir šiomis dienomis, nes 
taip pat redaguoja “Spyglių 
ir dyglių” skyrių “■Drauge”.

Nors pripažįstame vardines, 
gimtadienius ir mėgstame uždai 
nuoti, humoras mums nėra arti
mas. Net įsilinksminę griebia- 
mės painesnių temų — partijų, 
politikos. Esame įpratę ieškoti 
tik rimtųjų pusių, ir šis įprotis 
kartais mus daro broliais Domei- 
kbmis. n'”s t13'' 1 '■

Vis dėlto Lietuvoje didelį pasi
sekimą turėjo Mclchioras Pute
le, nes tasai herojus juokėsi pats 
iŠ savęs, bet ne iš kitų. Ir, tur 
būt, tai pats geriausias kelias, ku
riuo humoras gali mūsų tarpan 
įsiskverbti.

Barono humoras griebia lai
ką, įvykius, nuotaikas, retai užka-kos, humoro, romano, palikdami

vien mažųjų literatūrą. Tada 
svarstytume: tai vaiko psicholo
giją pažįstąs autorius, skambus, 
gyvas. Reikia daugiau jo darbų 
mažiesiems.

Tepabūna A. Baronas mūsų a- 
kyse vien humoristas. Apie jį iš
sitartume lygiai gerai, kaip šian
dien išsitariame apie A. Gustaitį, 
P. Andriušį ar a.a. A. Valantiną.

Tačiau šalia publicistikos, vai
kų literatūros ir humoro A. Baro
nas mums davė gausybę rimtos 
beletristikos darbu. Jo romanai 
taip išbujoję, kad kiti darbai tu1- 
ri pasislėpti, ir visos kitos sritys 
lieka vien A. Barono ‘Neben- 
fauh’ais’ arba ’hobbies’. Beletris
tika atidengė jo minties įvairu
mą, protll. turtingumą ir įgim
tą galią prabilti įdomiu žodžiu. 
Čia A. Baronas užsikariavo sau 
teritoriją, joje be jokios paša- 

! linės pagalbos pats įsitvirtino, 
tapo visiškai savarankus ir šioje 
didžioje karalystėje viešpatauja 
ne juokais.

( Bus daugiau)

bindamas Kazį ar Miką, kuriuos 
galėtume atpažinti. Tiesa, ten vi
sada yra žmogus, bet jis kalba ir 
veikia pirmuoju asmeniu, tuo sa
ve sutapdindamas su autoriu
mi. Jis nemėgsta juokauti žodžiu 
dėl žodžio, kaip buvo meistriš
kai išmokęs L. Žitkevičius, ir kuo 
pasinaudoja A. Gustaitis. Ba
ronas ima poelgius, nuotykius ir 
juos taip aprengia, kad verta nuo
širdžiai nusišypsoti ir pagalvoti. 
Ir dera pripažinti, — A. Barono 
juokas nėra naivus.

Didžioji karalystė 

įsivaizduokime, kad A.
ną pažįstame vien iš jo publicis
tikos ir daugiau nieko apie jį ne
žinome. Tokiu atveju sakytume: 
A Baronas yra įdomus'žurnalis
tas, vienas iš mūsų gerųjų laik
raštininkų. Iš straipsnių galime 
spėti, kad esąs rimtai susirūpinęs 
LB ir visais mums svarbiais klau
simais.

Atkabinkime jį nuo žumalisti-

Baro-

Naujas Lietuvių katalikų•

mokslo akademijos židinys. Ka
nados sostinėje Ottavoje dr. Ma
rijos Paplauskienės-Ramūnienės 
iniciatyva ir pastangomis įkur
tas šios akademijos židinys. Do 
A. ir M. Paplauskų-Ramūnų so- 
dybon gegužės mėn. 6 d. sukvies 
tas Ottavos lietuvių intelektua
lų būrelis aptarė židinio steigi
mo reikalą ir išrnko tokos sudė- 
tes židinio valdybą: pirmininke 
dr. Marją Paplauskienę-Ramū- 
nienę, vicepirm. kun. dr. Viktorą 
Skilandžiūną, sekr. dr. 
Jurkų ir ižd. dr. Juozą 
ką.

Akademijos Centro
Romoje savo posėdyje š. m. bir
želio mėn. 11 d. patvirtino Ot
tavos židinio įsteigimą ir jb va
dovybę be priėmė į Akademijos 
narius visus anksčiau paminėtus 
asmenis ir —dr. Vincą Kubilių.

Algirdu
Gutaus-

valdyba
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(Atkelta iš 2 pusi.)

“Lietuvių švietimbas Vokietijoje” 
(1969).

Kiti Liulevičiaus darbai yra 
skirti daugiau praktikos reikalui 
—vadovėliai mokykloms. Iš sa

vo turimos archyvinės medžiagos 
rjėmaža pabėręs straipsnių spau
doje apie Amerikos lietuvių dau
giau ekonominę veiklą. Tuo 
klausimu rengia didesnį darbą. 
Didžiausias Liulevičiaus užmojis 
Pasaulio lietuvių istorija, kuri, 
kada nors išspausdinta, bus pir
mas šios rūšies veikalas Lietuvos 
istoriografijoje.

Pauliukonis, Pranas (1904. XI. 
16 — 1970.IV.29) studijavo is
toriją Teologijos-filosofijos fak. ir 
jį baigė 1931. Buvo mokytoju 
pradžios mokyklose ir paskui gim
nazijose. 1944 vokiečių žandarų 
suimtas ir ištremtas į Vokietiją. 
Karui pasibaigus, dirbo mokyto
ju lietuvių mokyklose Vokietijo
je. 1950 atvyko į JAV ir įsikūrė 
Worcesteryje. Visą laiką dirbo 
vietos lituanistinėje mokykloje 
mokytoju ir vedėju. Mirė staiga 
širdies priepuoliu.

Istorijos mokslo darbą pradė
jo, ruošdamas vadovėlius mo
kykloms. Mokyklų reikalams pa
rengė ir istorijos dėstymo metodi
kos vadovėlį, išleistą rankraščio 
teisėmis.

Kitais darbais, kaip straips
niais LE ir ypač Lietuvos istori
ją liečiančiais rašiniais, pasirodė 
apsiskaičiusiu ir su istorine nuo
voka autoriumi. Jei būtų turėjęs 
gerą istorijos mokyklą ir atsidė
jęs studijoms, būtų galėjęs tapti 
kūrybingu istoriku. Pauliukonio 
ne visiškai pakankamo išsimoks
linimo pavyzdžiu gali eiti jo di
desnė apybraiža “Katalikų Baž
nyčia ir lietuvybė”, ėjusi “Drau
go” atkarpoje 1967, spalio-lap
kričio m. Šiaip apybraiža parašy
ta daiktiškai. Tik duodami fak- 

; tai ryškinami pagal vieną ten
denciją. Pasigendama visašališ- 
kumo, kas yra nepakankamo is
torinio išsimokslinimo ženklas.

Rabikauskas Paulius (g. 1920. 
VIII. 16) Lietuvoje tesuskubo į- 
sigyti gimnazijos baigimo diplo
mą Kauno kunigų seminarijos li
cėjiniuose kursuose (1942). 1944 
pasitraukė į Vokietiją ir Pullba- 
che (prie Miuncheno) studijavo 
aukštoje jėzuitų mokykloje filoso
fiją ir teologiją. 1948 gavo kuni
go šventimus ir dar ėjo teologi
jos mokslus vienoje Westfalijos 
jėzuitų mokykloje, kur įsigijo teo
logijos licencijato laipsnį. 1951 
atvyko į Romą ir pradėjo studi
juoti istoriją Gregorianume. Ga
vęs pasiūlymą ruoštis dėstytoju 
to universiteto istorijos fak., va
žiavo specializuotis vieną semest
rą į Miuncheną ir kitą — į Pa
ryžių, į “L'Ecole dės Chartes” 
prie Sorbonos u-to. Svetur studi
juodamas, parengė disertaciją iš 
paleografijos mokslo. Apgynęs ją 
sėkmingai Gregorianume (1955), 
pakviestas pagelbinių istorijos 
mokslų, paleografijos ir diploma
tijos, dėstytoju tame pat u-te. 
Šiose pareigose pasiliko prof. Ra
bikauskas iki šių dienų, pasiekęs 
ordinarinio profesoriaus titulo ir 
eidamas fakulteto tarybos sekre
toriaus pareigas.

Profesoriaus mokslo darbai y- 
ra dviejų skirtingų grupių: viena 
jų liečia u-te dėstomus dalykus, 
kita — Lietuvos. Pirmosios gru
pės darbai priklauso ypačiai pa
leografijos sričiai, kurioje profe
sorius yra pripažintas autoritetu.

Su pagrindiniu paleografiniu 
išsimokslinimu prof. Rabikaus
kas duoda didelį įnašą ir Lietu
vos istorijos mokslui. Jis išvelka 
pirmą kartą į dienos šviesą iš 
Romos archyvų sunkiai išskaito
mus ir surandamus rankraščius. 
Dabar profesoriaus rinkiniai tel
kiami apie Lietuvos jėzuitų pro
vincijos (XVI - XVII a.) veiklą ir 
ypač apie Vilniaus u-to istoriją. 
Pvz. Metraščio III t. (1967) ir 
IV t. (1968) straipsnyje “Medžia
ga senojo Vilniaus u-to istorijai” 
duoda įžymų liudijimą apie XVI 
a. Lietuvą — jėzuitų viceprovin- 
ciolo Pranciškaus Sunierio 1570 
pranešimą apie kolegijos įkūri-
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mą ir jai dovanotas nuosavybes. 
Kitas vertingas darbas taip pat 
pirmykščia 'archyvine medžiaga 
pagrįstas, yra “Iš Pašiaušės jė
zuitų kolegijos metraščių”, Tau
tos Praeitis, 1 t. (1961). Jo di
džiausias nuopelnas Lietuvos is
torijai bus Lietuvos vyskupų re- 
liacijų suredaguotas pirmas to
mas, kuris jau antrose korektūro
se.

Ateities planuose profesorius 
turi išsamią Vilniaus u-to istori
ją (iki 1773) ir Lietuvoje dirbu
sių jėzuitų biografinį žodyną.

Rūgytė, Alicija (g. 1902 .XII. 
5) išėjo aukštesnį mokslą Mer
gaičių mokytojų seminarijoje 
Kaune (1927) ir po to studijavo 
teologijos-filosofijos fak. istoriją. 
Mokiusi Kaune iki 1939, tais me
tais buvo perkelta į Vilnių ir dar
bavosi dviejose gimnazijose paei
liui. 1942-44 Švėkšnos gimnazi
jos direktorė.

1944 pasitraukė į Vokietiją, 
1945. VII. 20 suorganizavo Re- 
gensburgo gimnaziją, vėliau per
keltą į Scheinfeldą, ir joje ėjo 
pirma inspektorės, paskui direk
torės pareigas.

Atvykusi 1950 į Chicagą, pra
dėjo dėstyti istoriją Aukštesnio- 
je lituanistikos mokykloje ir joj 
iki šiol dirba.

P. Rūgytė yra pirmiausia dide
lė Lietuvos istorijos mokslo puo
selėtoja. Ji viena pirmųjų Lietu
vių istorijos draugijos steigėjų ir 
jos valdyboje dirba nuo pat pra
džių (1957), eidama sekretorės, 
iždininkės ir administratorės pa
reigas pagal reikalą. Jos nenuils
tamu rūpesčiu ir pastangomis iš
leistos jau 8 “Tautos Praeities’ 
knygos. Jos sufrianumu ir rūpes
čiu suorganizuota prie Istorijos 
draugijos jaunųjų istorikų sekci
ja. Parašė diplominį darbą “Vil
niaus Akademija ir universite
tas”. Renka medžiagą monogra
fijai korporacijos “Giedra” bei 
vyresniųjų giedrininkių istorijai.

Staniškis, Julius (g. 1905. II. 
28) baigė Marijampolės Rygiš
kių Jono gimnaziją (1925) ir V- 
DU studijavo Teologijos-filosofi
jos fak. Lietuvos istoriją pagrin
dine šaka. Baigęs tą fak. studija
vo dar teisę ir 1936 įsigijo teisi
ninko diplomą.

Nuo pat mažens buvo godus 
knygų skaitytojas, ypač istorinių. 
Mokydamasis gimnazijoje graibs
tė tada pradėjusius rodytis isto
rinius vadovėlius ir juos tuojau

Skulptūros detale šv. Petro

perskaitydavo. Iš ypatingo pomė-| 
gio istorijos mokslui jis ir pasi
rinktas studijoms pagrindine ša
ka. Tačiau gyvenimas istorikui 
Staniškiui taip susidėjo, kad jam 
Lietuvoje teko visą laiką dirbti į 
administracijos srityje ir nuo is-1 
torijos nutolti. Tik išeivijoje tu- : 
rėjo kiek sąlytį su ja, kai ją 
dėstė Eichstaetto lietuvių gimna-| 
zijoje ir JAV šeštadieninėje mo- 
kykoje Clevelande.

Šiaip pasiliko visuomeninin
kas, veikęs ateitininkų vadovybė
je Lietuvoje, Vokietijoje ir JAV. 
Be to, JAV buvo LB centro val
dyboje iždininku ir kurį laiką jos 
apylinkės pirmininku.

Studijuodamas istoriją, turėjo 
profesoriumi J. Totoraitį, žino
mą Sūduvos - Suvalkijos istorijos 
autorių. Profesorius palenkė sa
vo klausytoją pasiimti diplomi
niam darbui savos Lankeliškių 
parapijos ir jos apylinkių koloni
zacijos istoriją. Darbas parašytas 
iš pirmų šaltinių ir būtų buvęs 
didelis, įnašas į mūsų sritinę 
istoriją, jei būtų buvęs iš
spausdintas. įgijęs palinkimą 
būti sritiniu istoriku, Staniškis 
rašė dar studijas apie Vilkaviš
kio ir Keturvalakių parapijas ir 
periodikoje, rašė straipsnius apie 
Merkinę ir Sūduvos piliakalnius.

Sužiedėlis, Simas (g. 1903. XI. | 
10) baigė Aušros gimnaziją (19- 
24) ir Teologijos-filosofijos fak. 
(1928), kur pagrindiniu dalyku 
turėjo istoriją. Dirbo mokytojo 
darbą Rygos lietuvių gimnazijoje 
ir Lietuvos gimnazijose. Nuo 19- 
39 buvo lektoriumi Teologijos - 
filosofijos fak. Bolševikams fak. 
uždarius (1940), dirbo Lituanis
tikos institute ir nuo 1941 Filoso
fijos fak., Kaune iki 1944. Tais 
metais emigravo į Vokietiją ir po
rą metų mokė Hdnau lietuvių 
gimnazijoje. Amerikoje nuo 1950 
dirbo “Darbininko” redakcijoje. 
Dabar Encyclopedia Lithuanica 
redaktorius.

Sužiedėlis nuo pat jaunų dienų 
tapo žurnalistas ir žurnalistikos 
nepaleido iki paskutinių laikų. Iš
ėjęs istorijos mokslus, jos dėstyto
ju tapęs aukštesnėse mokyklose 
ir universitete, pasidarė tokiu 
kaip ir žurnalistiniu istoriku. 
Lengvu, populiariu stiliumi ra
šė straipsnius ir platesnes apy
braižas įvairiais Lietuvos istori

jos klausimais. Pirmas apybrai
žas rašė Vytauto D. 1930 me
tais; jos ir skirtos šiam Lietuvos 
kunigaikščiui priminti; jų trys 
paskelbtos Vytautui D. skirtame 
kolektyviniame leidinyje.

Vėliau, mokydamas Rygoje, 
atsidėjęs kiek Lietuvos santykiam

ir Povilo bažnyčioje, Vilniuje.

□na Baužienė Sekmadienio popietė (medžio raižinys)

su Livonija studijuoti, parašė ke-1 kija po 1569 Liublino unijos” ir 
lėtą tuo klausimu straipsnių. Iš- daugelyje studijų ir pačiame pa-
skirtinai lengvai pasakojamu bū
du parašytas veikalas “Vytautas 
D. ir jo žygiai’.

skutiniame, jau pomirtiniame 
veikale “Senasis Vilnius”.

Šapokos šaltinių analizė skaid- Į suose darbuose vis stengėsi siek- 
ri, nuosekli, kur vis atsižvelgia-1 ti pirmųjų šaltinių ir pagal juos 
ma į dalyką lietusius autorius ir rašyti. Bet skubėdamas ir dar ne- 
išvados daromos pagrįstai, nuo- ganėtinai pasiruošęs, 
sekliai. Visuose darbuose jam kel- šaltinius paviršutiniškai. Jo gau- 
rodžiu buvo vienas tikslas: paro- siems darbams trūksta .gilesnio į- 
dyti lietuvių tautą savaimingai 
gyvenusią ir veikusią praeityje ir 
nebuvusią vien priekaba prie ki- 

Į tų tautų kaip kai kurie mūsų 
Į kaimynai istorikai įrodinėjo.

Žinomiausias Šapokos darbas 
’ jo vardo didelės apimties Lietu
vos istorija. Iš pažiūros ji yra su
telktinis veikalas bent 5 autorių. ____
Taip buvo suplanuota ir padary- įdirbdamas Kaišiadorių vyskupi- 
ta. Bet redaktorius Šapoka, gavęs 
bendradarbių rankraščius, turėjo 
kantrybės ir ištvermės visus per
rašyti, žinoma, savaimingai visą 
pakėisdamas. Tuo būdu sutelkti
nis iš formos veikalas išėjo vie
nalytis — Šapokos kūrinys. Su ta 
Lietuvos istorija paliks visad gy- j na JAV ir dirba pastoracinį dar- 
vas Šapokos atminimas mūšų tau- ' 
toje. Dalykas gražiai derinasi su 
jo neilgo gyvenimo misija, kur 
jis buvo trumpalaikės laisvos Lie
tuvos istorinės minties žymiau
sias reiškėjas.

Šležas, Paulius (1902.1.1. — 19- 
38.V.9) išėjo aukštesnį mokslą 
Panevėžio gimnazijoj^ (1925) ir 
po to studijavo istoriją teologi
jos - filosofijos fak. ir baigęs 
(19'20), mokė S. Daukanto mo
jų seminarijoje. 1932-34 gyveno 
iš raštų ir šiais metais paskelbė 
eilę rašinių periodiniuose leidi
niuose ir atskirai. Ir mokydamas 
vėliau gimnazijose nepadėjo 
plunksnos. Darbštus istorikas pa
liko iki mirties.

Iš jaunų ano meto istorikų Šle
žas buvo vaisingiausias Lietuvos 
istorijos rašinių gamintojas. Vi-

nagrinėjo

žvalgumo. Tačiau neabejotinas 
jam būdingas istorinis mokslinis 
palinkimas. Jis būtų galėjęs duoti 
vertingų dalykų, jei būtų buvę, 
lemta ilgiau pagyventi.

Urbonas, Ignas (g. 1910. XII. 
5), kunigas, 1930 baigė Alytaus 
gimnaziją ir 1935 Kauno kunigų 
seminariją. Palinko į istoriją,

jos kurijos archyvaru (1938-40) 
ir dėstydamas Lietuvos istoriją 
Aukštadvario mergaičių mokyk
loje (1941-44). Todėl Vokietijo
je, Bonnoje, šalia filosofijos stu
dijavo 5 metus pasaulinę ir baž
nyčios istoriją. Nuo 1949 gyve-

bą.

Istorijos mokslo darbui neturė
jo progos atsidėti. Bet parodė 
tam mokslui dėmesį, aplankyda
mas Romą, Graikiją Egiptą, Pa
lestiną, Persiją ir kitas istorines 
vietas bei tautas. įspūdžius iš ap
lankytų vietų aprašė periodinėje 
spaudoj, įpindamas į juos ir iš
klek ir istorinių dalykų, kai da
vė LE Kaišiadorių, vyskupijos ku- 
torinių užuominų. Jis grybštelėjo 
nigų biografijas.
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Trrs stambesnius veikalus iš
leido jau JAV: Jėzaus Nukryžiuo
tojo Seserų kongregacija, Šv. 
Pranciškaus lietuvių parapija 
Lavvrence ir Kunigas Jonas nuo 
Kryžiaus (Kun. J. Švagždžio bio
grafija).

Šapoka, Adolfas (1906.11.13 — 
1961. III. 9) baigė Panevėžio gim 
naziją (1925) ir įstojo į Humanita 
rinių mokslų fak. istorijos studi
juoti. NuO pat studentavimo pra
džios parodė polinkį gilintis į Lie
tuvos praeitį ir savarankiškai 
spręsti kylančius klausimus. Kai 
baigė studijas ir kariuomenėje a- 
titarnavo, fakultetas parinko jį 
studijoms Prąhoje (1931).' Čia Ša
poka tuojau pasirodė kūrybingu 
istoriku, kai turtingose čekų ir 
vokiečių bibliotekose galėjo pasi
rinkti medžiagos lietuviškais 
klausimais. Iš to meto studijų pa
rašė net 4 stambesnius darbus iš 
Lietuvos ir Čekijos santykių pra
eityje.

Nuo 1932 rudens semstro Hu- 
manitarinų mokslų fak. išrinko 
vyresniuoju asistentu. Prieš pra
dėdamas dirbti universitete, dar 
turėjo progos nuvykti į Stockhol- 
mą, kur valstybiniame archyve 
prisirinko medžiagos iš Švedų ka
rų Lietuvoje ir pagal ją parašė 
habilitacinį darbą apie švedų ka
rus 1655-6 ir Kėdainių sutartį.

Kauno Vytauto D. u-te ir vė
liau Vilniaus dirbo iki 1944 (su 
pertrauka pirmu bolševikmečiu, 
kada buvo atleistas). Per tą ne
pilną 12 metų akademinės veik
los laiką Šapoka parengė ir pa
skelbė daugiausia darbų. Kai di
dieji įvykiai nutraukė akademinį 
darbą ir istorikas atsidūrė emigra
cijoje, jis pasidarė daugiau laik
raštininku. Pradėjo šioje profesi
joje dirbti kiek Vokietijoje ir pa
grindinai įsitraukė į ją Kanado
je. Čia išbuvo “Tėviškės Žibur- 
rių” redaktoriumi nuo 1949 pa
baigos iki mirties.

Šapoka su savo darbais paliko 
iš esmės ištikimas savo mokyto
jui Ignui Jonynui. Abiem istori
jos mosklas buvo pirmiausia 
smulki šaltinių analizė ir išva
dos bei sprendimai tik juos api
bendrinant daromi. Nesileidžia- 
ma į gilesnes spekuliacijas, susi
laikoma nuo bet kokių idėjų, ku
rias kai kurie istorikai drįsta į- 
nešti į praeities įvykius. Tik Ša
poka toli gražu pralenkė savo 
mokytoją tiek darbo vaisingumu, 
tiek analizės gilumu. Daugiau 
analitiškas istorikas pasirodė sa
vo disertacijoje “Lietuva ir Len-
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KELIOS DIENOS LONDONE
Įspūdžiai š muzikinio ir teatrinio jo gyvenimo

SAULE JAUTOKAITE

Keliaujant po kitus kraštus ir pilni sąmojaus, satyros, gyvenimo 
miestus, šalia įvairių muziejų, pa- tiesa pasakyta su kandžiu humo- 
minklų, istorinių pastatų, dar įdo ru. Ir šiame veikale našlio duk- 
mesnis yra lankomosios vietos kul terš sužadėtinis pasipiktina jos te
lūrinis gyvenimas. Ir, tur būt, la
biausiai savo kultūriniu gyvenimu 
iš visų Europos didmiesčių ir bus 
pats didžiausias visos Europos 
miestas ir Anglijos sostinė Londo 
nas. Keliautojui atvykus į šį mies
tą, nusipirkus kasdieninį laikraštį 
ir atsiskleidus parengimų skyrių, 
akys raibsta nuo pramogų įvairu
mo ir gausumo.

Pati pagrindinė savo gausumu 
ir pasirinkimo įvairumu pramoga 
Londone yra teatras. Teatras šia
me krašte taip giliai yra įleidęs 
savo šaknis kaip nė vienoje kito
je tautoje. Čia teatras klesti jau 
nuo Šekspyro laikų, 16-tojo šimt
mečio pradžios. Todėl nenuosta
bu ,kad Anglija turtinga ne tik
tai dramaturgais, bet ir jų pertei
kėjais, aktoriais, nes čia yra jiems 
geriausia dirva augti. Čia aktoriai, 
baigę dramos studijas, aptarnauja 
teatrą, filmus ir televiziją. Ir pa
tys anglai taip juos apibudina: 
jeigu jis ar ji vaidina teatre, sce
noje, tai yra didelis talentas, o 
jam ar jai svarbiau yra garbė ir 
prestižas';'jeigu artistas ar artistė 
vaidinis filmuose, jis vaidina dėl 
pinigų ir garso; o jeigu jis ar ji 
vaidina televizijoje, tai menkas ta
lentas, tik tiek tesugebąs.

Londonas turi apie 40 teatrų 
veikiančių apvalius metus. Čia ga 
Įima pasirinkti nuo Šekspyro tra-

vu, kad šis išnuomoja savo na
mus Londono varguomenei ir ima 
iš jų nuomą visai neprižiūrėda
mas ir negerindamas pačių namų, 
nes jeigu namai būtų paremontuo 
ti, nuomininkai neįstengtų užsi
mokėti pakeltos nuomos ir turė
tų išsiklausyti. Bet kai našlys sa
vo namus atremontuoja ir už pa
keltą, aukštesnę nuomą įleidžia 
juose gyventi pasiturinčius, pajė
giančius mokėti didesnę nuomą, 
tada lieka visi patenkinti — duk
tė, tėvas ir sužadėtinis, nes dabar 
našlys ne tiktai nebeskriaudžia 
vargšų, leisdamas jiems gyventi 
apleistuose namuose už žemą nuo 
mą, bet ir savininkų kišenės pas- 
torėja. O vargšai palieka gatvėse 
vargti kaip vargę.

Veikalo pastatymas labai geras, 
nes aktoriai vaidina meistriškai, 
o kadangi Royal Court teatro sa
lė nedidutė ir aktoriams nereikia 
šaukti, kad visi girdėtų, o kalbė
ti natūraliai, tai vaidinimas dar 
labiau tampa gyvenimišku. Šiojo 
vakaro teatro žiūrovai labai įvai
rūs, pradedant nuo žilų plaukų iki 
ilgų. O, atrodo, teatro mėgėjų čia 
netrūkstą, nes sakoma, kad ang
lai, būdami iš prigimties užsida
rę, nešnekūs, rezervupti, greitai 
neparodantys savo jausmų, nuėję 
į teatrą atsipalaiduoja nuo visų ši
tų rezervų.

įvyksta Royal Albert Hali talpi
nančio} apie 8000 klausytojų ar
ba Royal Festival Hali. Ši nauja, 
1951 m. pastatyta Royal Festival 
Hali, ant Temzės kranto, yra pa
naši į New Yorko Lincoln Ceri, 
ter. Tai yra pastatų grupė, kuri 
susidaro iš kelių salių. Pagrindi
nė yra Royal Festival salė, ma
žesnė yra Šueen Elizabeth salė, 
skirta solistų rečitaliams, ir dar 
nažesnė yra Purcell salė, kurioje 
atliekami barokinio periodo muzi 
tos kūriniai. I aip pat čia yra Na
tional Film salė, jau statoma Na
ilonai Theatre salė, ir numatoma 
statyti naujus operos rūmus.

Iš Viršaus šitas visas salių kom
pleksas didelio žavesio neturi, ga- 
ųa grubi, neskoninga cemento 
krūva. Atrodo architektai išvirši
ne jų išvaizda daug nesirūpino, 
bet visą grožį sudėjo į jų vidų. 
Royal Festival Hali yra viena iš 
gražiausių -bet kur matytų moder
niųjų salių. Gana didelė, talpinan 
ti 3,400 klausytojų, sienos išmuš
tos medžio lentelėmis, kėdės gels
vos, priekiniuose šonuose kelios 
ložės, o dešinėje pusėje per salės 
vidurį yra karališkoji ložė su virš 
ja stilizuota karūna. Ši salė įdomi 
tuo, kad orkestras negroja sceno
je, kaip įprasta matyti, bet prieki
nėje dalyje jam padaryta speciali 
vieta, o ratu apie jį sėdi klausy
tojai taip, kad orkestras pasilieka 
viduryje, papuoštas žydinčiomis 
gėlėmis ir dekoratyviniais mede
liais. Pertraukos metu galima lais 
vai pasivaikščioti po kitas erdvias 
sales, kurios supa čia minėtąją. 
Pirmama aukšte yra restoranas, 
kavinė, knygų krautuvė (žinoma, 
viskas apie muziką). Mūsų vaka
ro programą — Brahmso Piano 
Concerto Nr. 1, atliko jaunas is
panas pianistas Rafael Orozco, 
Londono New Philharmonia or
kestrą dirigavo italas Carlo Maria 
Giulini, kaip programoje parašy-

Modernios architektūros oavyadys — vi sas koncertinių salių knunpleksas Londone

į įspūdžiai, praleidus kelias dienas 
j Londone. Gal tiems, kurie ten gy
vena nuolatos, ir atrodys viskas ne 

| taip kaip mums, nes mes į viską 
.žiūrėjome ir viską matėme keliau- 
I ninku akimis, norėdami kuo dau- 
■ giaji aprėpti tokiu trumpu laiku. 
Mums nesvarbu to ar kito mies- 

įto gyventojų problemos, gerumai 
ar trūkumai, mums tik svarbu pa
matyti jo įžymybes, kurių čia tiek 
daug ir tokių įdomių. Todėl mum 
lankytojams, pasiliko kuo geriausi 
įspūdžiai iš praleisto laiko Londo
ne. Patiko jo architektūra, parkai, 
muziejai, istoriniai paminklai, šva 
ra, tvarka, o svarbiausiai — jo gy
ventojai su savo gyvu, kultūriniais 
polėkiais‘gausiu ir įvairiu gyve
nimu.

POPULIARIAUSI SKELBIMAI 
DRAUGE

Karališkoji festivalių salė (Royal Festival Hali) Londone.

iškabą, parašyta, kad atliekama rų ir iš čia nuvežami į salėje pa- 
Caikovskio simfonija, diriguoja gi liktą jiems specialią vietą. Tokios 
garsus vokiečių dirigentas Wil- rūpestingos tvarkos niekur kitur 
helm Kempff, groja Londono Ro- neteko patirti šiemetinėje kelionė- 
yal Philharmonic orkestras, Nu- je po Europą. Pamačius tokią 
tarėme, kad tik dienos metu tiek tuziastingą koncertų publiką, 

I jaunimo daug lanko koncertus, sidaro aišku, kodėl Londonas
Bet kai nuėjome paprastą antra- Ii išlaikyti aukštos kokybės, 
dienio vakarą, lygiai tiek pat jų saulinio garso penkis simfoninius 
buvo ir tada. Tik, gal būt, nebu- orkestrus, 
vo tiek daug pačių mažiausių, ku- Vienintelis nuostolis, mums lan štytoją, skirtumą tarp sąmojaus ir 

| rių netrūko sekmadienio popietė- kantis Londone, buvo tai, kad čio-| humoro, Beethoveno sonatas, Šek-
je, tokių tarp 6-10 metukų. Atro- nykštė opera Covent Garden gaš- spyro dramą. O apie orą žinojo- 
do, kad anglai jau iš anksto pa- trolėms buvo išvykusi' į Muenche- me ne tik koks bus Londone, bet 
sirūpina savo muzikiniu prieaug- ną ir V. Berlyną. Vietoj operos te- ir Airijoje, Škotijoje ir visoje Ang
lių taip, kad nereikia bijoti, jog ko matyti Royal Ballet spektaklį 
klasikinės muzikos publika čia iš-'tuose pačiuose operos rūmuose — 
nyktų. Ir kiek šis jaunimas prieš'The Royal Opera House. Apie šio 
koncertą buvo judrus, tiek per baleto trupę nėra reikalo nė kal- 
koncertą buvo ramus ir atidus, o bėti, nes jo aukštas meninis ly- 
pasibaigus koncertui labai entu- gis yra gerai pažįstamas ne tiktai 
ziastingas savo plojimais jo išpil- visam pasauliui, bet ir čikagie- 
dytojams. čiams, kur beveik kasmet baletas

Anglai aplamai labai rūpestin- (mus aplanko su savo puikiais spėk 
gai prižiūri savo koncertų tvarką, takliais. 
Jeigu bilietai j koncertą išparduo
ti ir yra žmonių, norinčių bilie
tus pirkti, liepiama stoti į nuro
dytą vietą ir laukti bilieto atsira- 
dimo laimės. Kaj kas nors athe- 
ša bilietus pardavimui, tada tvar
kdarys iš eilės praleidžia tiek žmo 
nių, kiek yra bilietų, o likusieji 
turi ir toliau laukti. Koncertų lan 
kytojai taip pat yra dabai gerai 
informuoti. Lentoje yra iškabin
tas viso mėnesio tvarkaraštis pa
dieniui. Jeigu pasitaiko koks pakei 
timas programoje arba išpildyto- 
jų sąstate, tada šalia tos dienos 
užkišamos kortelės su išrašytais 
pakeitimais. Į koncertus atveža
mi ir invalidai, negalį vaikščioti 
žmonės, su kėdėmis. Specialiuose 
autobusuose jie privežami prie du

en- 
pa- 
ga- 
pa-

jmme: .»•«: istessu
(JAI GYRĖ I lETI'VOS MIESTE 
1.IV aprašoma dr. I Vaišnoros 
VIIC, knygoje:

‘‘Marijos garbinimas 
Lietuvoje’

Knyga nėra tik teologinė ji Jei 
Įdomių vietovių aprašymo ir dėl jos 
gaus os istorinės medžiagos t nka 
pasiskaityti kiekvienam lietuviu, 
'jos dominčiam

utovėmis
■ r I4f> psl

. .t<r» t >

l

Lietuvos storija ar '
Knyga ddeto for 1

■ Kaina tik $3 0(> 
t'R ' I

Perskaitę "Draugą", duo

kite kitiems pasiskaityti.

O kai po dienos vaikščiojimo 
kojos atsisako tarnauti ir galva 
svaigsta nuo dienos gausių įspū-! 
džių, tada viešbutyje, išsitiesus1 
ant lovos ir atsisukus radijo, ga-j 
Ii išklausyti Šekspyro dramą, kon
certą ar operą, niekur neidamas, j 
nes visa tai yra transliuojama per' 
radiją. Pvz. vieną dieną taip iš
klausėm kalbą apie Šv. Joną Krik-

Kokie yra populiariausi skelbi
mai “Drauge”,

Tie skelbimai, kurie užima tik 
kelias eilutes, yra plačiai skaito
mi. Kartais jie daugiau patraukia 
skaitytoją, negu didesnieji skel
bimai.

Tie skelbimai yra “Aplink mus” 
skyriuje paskutiniam dienraščio 
“Draugo” puslapy. Vienas, kitas 
toks skelbimas gali daug padėti 
Jūsų draugijos parengimui. Dau
gelis naudojasi tokiais skelbimais, 
nes jie yra plačiai skaitomi kiek
vieną dieną. Pabandykite skelbti 
ateinantį Jūsų draugijos parengi
mą tokiu būdu “Aplink mus” sky
riuje.

lijoje. O pasaulinės žinios duoda
mos tik kokią minutę, tik pačios 
svarbiausios.

Tokie buvo parsivežti kelionės

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

čia 
bei 
pa-

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai—pritaikintni paveikslams 
ir skelbimams rėmai—metalu 

aplieti rėmai.
2400 So. Oakley Avė., Chicago 

Tel. Virginia 7-7258 • 59

Daug sutaupysite pirkdami 
įvairių filmų foto aparatus 
jų reikmenis. Pasinaudokite

• 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, Illinois 60629

Telef PRospect 6-8998

kaina

gedijos iki šių laikų “Hair”. Kai 
kurios lengvos, muzikalinės kome
dijos, kaip “The Mousetrap”, jau 
vaidinamos 18-tuosius metus, ar
ba “Charlie Giri” jau pasiekė 
penktuosius metus, arba “Canter- 
bury Talės” jau įpusėjo į trečiuo
sius metus. Negana savo teatro, 
mums lankantis Londone, Ald- 
wych teatre vyko pasaulinio teat
ro sezonas, kuriame vaidino gas
troliuojantys svečiai atvykę iš Va
karų Vokietijos — Schillerio teat
ras, Comedie Francaise iš Pary
žiaus, Stabile teatras iš Sicilijos ir 
Meno teatras iš Maskvos. Žino
ma, iš tokio didelio skaičiaus vai
dinimų sunku apsispręsti ir išsi
rinkti į kurį eiti, o dar sunkiau 
bilietus gauti, nes čia teatro sa
lės mažutės, talpinančios tik apie 
300 žiūrovų.

Bandome gauti bilietus į Šeks
pyro “Venecijos pirklį” su garsiau 
siu Anglijos aktorium Sir Lauren- 
ce Olivier, bet nepasiseka, bilietai 
tam vakarui seniai ičparduoti. j 
Gauname bilietus į George Ber-I 
nard Shaw komediją “Widowers’Į 
Houses” (“Našlių namai”). Šis 
Shaw veikalas pirmą kartą pasta 
tytas 1900 m., kuriame autorius 
iškėlė ano meto neturtingųjų nuo 
mininkų problemą. Kaip, papras
tai, šio dramaturgo veikalai yra

Po vaidinimo, išeinant iš salės, 
| kalbasi dvi jaunuolės. Viena kitai 
] skundžiasi, kad ji per daug pini
gų išleidžianti teatrams, bet nega
linti savęs nugalėti, nes taip visa 
tai mėgstanti. Ir nėra ko. stebėtis, 
kad galima ir visus pinigus išleis
ti, turint tokį didelį pasirinkimą 
jiems išleisti.

Po teatro, tur būt, antroji iš ei- 
j lės Londono atrakcija yra simfoni 
nis orkestras, kurių jis turi penkis: 
Royal Philharmonic, London 
Symphony, New Philharmonia, 
BBC (British Broadcasting Corp.) 
Symphony, London Philharmo
nic Operos Covent Garden ir Sad 
ler Wells turi savo atskirus or
kestrus, Royal Ballet irgi savo. O' 
kur dar kameriniai orkestrai, ats
kiros draugijos, kaip Handel Ope
ra Society, anglų 17-tojo šimtme
čio kompozitoriaus Henry Purcell 
draugija. Kaip matyti, Londonas 
yra persisunkęs muzika. Ir kas į- 
domiausia, kad nors patys ang
lai palyginti labai mažai yra da
vę klasikinei muzikai, bet jie taip 
gerbia ir įvertina ją, kad nėra die
nos, kurioje nebūtų klasikinės mu

jzikos koncertų. Simfoniniai orkes
trai taip yra sutvarkyti, kad kie- 
vieną dieną būtų simfoninis kon
certas. Šie koncertai dažniausiai

ta: Chicagos simfoninio orkestro 
pagrindinis svečias dirigentas.

Pats įdomiausias patyrimas, 
lankant Londono koncertus, buvo 
tai, kad maždaug visą pusę pilnos 
salės klausytojų sudarė jaunimas. 
Tik įėjus į salės prieangį, pama
tai panašų vaizdą kaip Chicagoje 
šeštadienio ar sekmadienio popie- . 
tę prie kino teatro, kuriame yra 
rodomas filmas su gorila ar Fran 
kenŠteinu. Ypač toks buvo įspūdis, 

kai pirmą kartą, sekmadienio po
pietėje atvykome į koncertą. Iš 
pradžių manėme, kad ne ten pa
taikėme. Bet žiūrime į programos

SKELBKITE PARDUODAMUS 
DALYKUS DRAUGE

PARDUODATE NAMĄ? BALDUS? AUTOMOBILĮ?
Geriausia vieta skelbtis Jūsų dienraščio "Draugo” puslapiuose. Re

zultatai būna geri, kaip matote iš šių liudijimų:

"Kai mano vyras mirė, aš norėjau parduoti automobilį. Paskelbiau 
"Drauge") ir atsiliepė 15 asinenų. Pirmas nupirko. Pasiūlymas buvo ge
ras" (Mrs. S. S.).

"Mano darbininkė patarė man paduoti skelbimą j "Draugą", kai aš 
norėjau parduoti seną, didelį, gražų stalą, kurį man paliko mano bobutė. 
Jau kitą dieną atsiliepė inteligentiškas vyras ir nupirko. Aš tik mokėjau 
$1.96 ir atsiliepė 5” (M. K ).

Paskelbiau namą pardavimui, ir adresas buvo klaidingai paduotas 
bet mano kaimynė, kurios adresas buvo pažymėtas, atsiuntė pirkėjus pas 
mane ir aš pardaviau trečiam lankytojui" (Mrs. B B.).

Tokie paliudymai labai dažni, dėlto apsimoka skelbtis dienraščio 
'Draugo" puslapiuose.

Papiginta
UŽSAKYKITE DRAUGĄ 

JAUNIMUI
Reikia visomis išgalėmis stengtis pratinti mūsų jaunimą 

skaityti lietuvišką spaudą. Mūsų dienraščio administracija 
nori Jums šiame svarbiame reikale nuoširdžiai padėti.

Jeigu Jūs prenumeruojate “Draugą”, o Jūsų vaikai gy
vena skyrium ir lanko mokyklą svetimoje aplinkumoje, Jūs 
galite jiems užsakyti šio lietuviško dienraščio antrąją prenu
meratą atskirai, papiginta kaina, gaudami visą trečdalį nuo
laidos nuo pilnos prenumeratos kainos.

Ir jaunavedžiams galite užsakyti “Draugą” tomis pačio
mis sąlygomis — papiginta kaina. Jūsų sūnūs ir dukros, gy
vendami Jūsų namuose, gal skaitė lietuvišką dienraštį. Iš
tęskite šią gražią tradiciją ir jiems atskirą šeimą sukūrus.

Visais atvejais pasinaudokite teikiama trečdalio nuo
laida.

‘ . Į . • . , Į , f. . .

Veikime drauge, kad mūsų jaunimas skaitytų lietuvišką 
dienraštį “Draugą”!

“Draugo” administracija
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Vi ta: San Jose Statė College, • Anderson.
San Jose C:’:f r ria 05114.
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Konferencijo1- būdas- 
ninkai, susidomėję Pabaltijo 
ktaštij geografija, istorija, ku> 
tūla, folkloru, literatūra ir t. t., 
atvyks iš įvairių kraštų ir že
mynų — iš Vok etijoe, Švedijos, 
Šveicarijos, Australijos, Škoti
jos ir, žinoma, šiaurinės Ame
rikos.

Konferencijos rengėjais yra 
San Jose Statė College ir Drau
gija balistikos studijoms rerr> 
ti (Association for the Advan- 
cement of Baltic Studies). Visai 
konferencijai pirmininkauja pro 
fesorius dr. Edgar Anderson, ir 
komitetui vietiniams paruošimo 
darbams pirmininkauja Heino 
Jogis.

Konferencijos tikslais yra su
daryti aplinką, kur žinios ir 
idėjos, liečiančios baltistikos 
įvairias sritis, bus išdėstytos ir 
aptartos; pateikti veikimo cent 
rą mokslininkams, kurie yra su
sidomėję tomis sritimis; skleis
ti žinias apie Pabaltijo kraštus, 
kad būtų patraukta daugiau dė
mesio visam Pabaltijo regionui 
ir ypač Pabaltijo kraštų likimui.

Kiek yra laukiama dalyvau
jančių? Priskyrus posėdžių pir
mininkus, dalyviai, kurie pra
nešimus skaitys, ir tuos, kur e 
paskaitytus pranešimus viešai 
aptars, suvažiuos daugiau kaip 
šimtas mokslininkų. Tarp jų kai 
kurie yra pasaulinio garso.

S

Komitete dalyvauja
Maišia i Giriibatienėn ir <tr.

T'-ihve) iš Kalifornijos uni 
eriitbt'j; Los Angeles’ dr. Ivar 

Ir. Vyt autas S. Vardys 
š O' ’a’ or.iAs univers teto. Ko
miteto n ri; i sumezgė ryšius su 

-nis konferencijos dalyviais 
juo.s pakvietė.

Kas atteka paruošimo dar
bus? Vietinius konferencijos pa
ruošimo darbus atlieka ypatin
gas komitetas, kurio narių dau- 

i guma yra Pabaltijo tautų žmo
nės, gyveną S.) n Francisco apy
linkėje. Įvairūs pakomitetai pa
rūpina konferencijos dalyviams 
nakvynes ir keliavimo priemo
nes, juos prižiūrėdami ir kitus 
su konferencija susijusius dar
bus atlikdami. Yra dar pakomi
tetai piniginiams reikalams, 
spaudai bei informacijai ir Pa
baltijo kraštų liaudies meno pa
rodai rengti.

Ar visi norintieji bus laukia
mi? Taip. Plačioji publika yra 
pakviesta dalyvauti. Įėjimo kai
na $5, o studentams $2.50. Įsi
rašymo blankus galima gauti 
šiuo adresu: The Second Con- 
ference on Baltic Studies, De- 
partment of History, School of 
Humanities and the Arts, San 
Jose Statė College, San Jose, Ca
lifornia 95114.

Kaip galima remti konferenci
jų. pinigais? Konferencijai rei
kia paramos pinigais iš visų lais 
varne pasaulyje gyvenančių tau 
tinių bendruomenių. Aukos yra 
atskaitomos nuo federalinių mo 
kesčių (tax deduetible). čekiai 
turi būti pasiųsti į konferencijos 
tikslams atidarytą sąskaitą, bū
tent: San Jose Statė College 

— Account No.
6409 A. 2, San Jose Statė Col
lege, San Jose, California 95114.

AND LOAN ASSOCIATION
B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.

2555 VVest 47th Street Tel. LA’ayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING SPACE

Vieni Iš tų, kurie rūpinasi antrąją Baltistikos studij jų konferencija, įvykstančia šiais metais lapkričio 
mėn. 26—29 d. San Jose Stata College, San Jose mieste, Kalifornijoj: Iš kairės i dešinę: Gundar J. 
King (Pacific Lutheran University). Jaan Puhvel (University of California, Los Angeles), Kaplį tel Sealey 
(University of California, Berkeley), Edgar Anderson (San Jose Statė College), Jau Trapans (University 
of California, Berkeley) ir Ojar Celle (Komiteto ryšiams su spauda palaikyti pirmininkas).

Mokamas už Vienų Me- Naujas aukštas <ii Vi
tu ( erti lira t ii įskaitas deudmi mokamas už

Minimum $5,000.00 investavimo sąskaitas.

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

,r,T .„„AO PIRMAD. tr KETVIRTAD.......... 9 v. r. Iki 9 v. v.VALANDOS: antrad. Ir PENKTAD............ 9 v. r. iki 6 v. v.
. ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. — Trečlad. uždaryta..

Kas pakvietė mokslininkus? 
1968 metais, Pirmajai baltisti
kos studijų konferencijai besi
baigiant, buvo sudarytas yprtin | Foundation 
gas komitetas programai reng- j 
ti; jam pirmininkauja dr. E

BALTISTU DIENOS VILNIUJE
Tarptautinės plotmės baltistikos | 

konferencija Vilniuje, kaip jau esa
me anksčiau skaitytojus trumpai in
formavę, jvyko birželio 16-17 dieno
mis Vilniuje. Tai buvo jau antroji, 
ten vadinama Sąjunginė baltistikos 
konferencija. Plačiau apie ją Jonas 
Klimavičius Vilniuje leidžiamam sa
vaitraštyje “Literatūra ir menas” 
birželio 27 d. laidoje rašo:

“Palyginti neilgas laikotarpis nuo 
pirmosios konferencijos (Vilnius, 
1964.11.26 — 28) baltų kalbotyrai 
ir apskritai baltologijai buvo labai 
vaisingas. Didžiausias organizacinis 
tos pirmosios kregždutės pasiekimas 
buvo žurnalas “Baltistica”. Išėju
siuose 5 tomuose (10 sąsiuvinių 
bendros 1260 p. apimties) buvo pa
skelbta daugybė ne tik lietuvių, lat
vių, kitų sąjunginių respublikų, 
bet ir užsienio kalbininkų (įdomu
mo dėlei čia minimas pavardes ra
šome taip, kaip jos rašomos lie- 
tuvilkoj spaudoj Vilniuj. Red.) 
— I. Duridanovo (Sofija), R. 
Ekerto (Leipcigas), E. P. Hempo 
(Čikaga), V. Kiparskio (Helsinkis), 
I. Marvano (Praha), J. Otrembskio 
(Poznanė), V. Pizanio (Milanas), 
V. R. Smolstygo (Pensilvanija), A. 
Vajano (Paryžius) ir kitų straips
niai, o taip pat svarbiausių Tary
bų Sąjungos ir užsienio baltistikos 
darbų recenzijos, paraSytos dau
giausia mūsų mokslininkų. “Bal
tistica” gerai vertinama pasaulinėje 
indoeuropeistikos arenoje. Didelis 
stimulas baltistikai vystyti ir koordi
nuoti, ypač tarptautiniu mastu, bu
vo 1963 m. Sofijoje V Tarptauti
niame slavistų suvažiavime patvir
tinta Tarptautinė baltų ir slavų 
santykių .tyrinėjimo komisija, ku
riai energingai vadovauja Lietuvos 
Mokslų akademijos akademikas K. 
Korsakas.

Šių metų konferenciją parengė 
organizacinis komitetas: Vilniaus
Valstybinio V. Kapsuko universite
to rektorius akademikas prof. dr. J. 
Kubilius (pirmininkas), prof. dr. J. 
Kazlauskas (pirmininko pavaduo
tojas), Estijos Mokslų akademijos 
akademikas prof. dr. P. Aristė, aka
demikas prof. dr. K. Korsakas, prof. 
dr. V. Mažiulis, Leningrado valsty
binio A. Ždanovo universiteto prof. 
dr. J. Otkupščikovas, prof. dr. J. Pa
lionis, Latvijos valstybinio P. Stuč- 
kos universiteto profesorė dr. M. 
Rudzytė, TSRS Mokslų akademijos 
Rusų kalbos instituto direktoriaus 
pavaduotojas, filologijos mokslų 
daktaras O. Trubačiovas, Lietuvos 
Aukštojo ir specialiojo vidurinio 
mokslo ministras filologijos mokslų 
kandidatas doc. H. Zabulis, prof. dr. 
Z. Zinkevičius. Konferenciją univer
siteto Aktų salėje atidarė ministras 
H. Zabulis.

Įžanginį pranešimą “Baltistikos 
uždaviniai ir perspektyvos’ 'padarė 
akademikas K. Korsakas. Pranešė
jas apžvelgė svarbiausius pastarų
jų metų baltistikos pasiekimus. Jie 
— lietuvių ir latvių akademinės 
gramatikos, žodynai, atskirų ■ auto
rių monografijos — Sudarytų so
lidžią lentyną. Reikšmingi ir užsie
nio baltistų darbai. Iš jų pats svar
biausias — norvegų kalbininko 
Chr. S. Stango “Vergleichende 
Grammatik der baltischen Spra- 
chen” (1966), o netikėčiausias —- 
tolimosios Kalkutos universiteto pro
fesoriaus S. K. Četerdžio (Chatter- 
ji) “Balts and Aryans” (1968). Bal
tistų laukia dideli darbai — dialek- 
tologinių atlasų ir pilnų vardynų 
(ir toponimijos, ir antroponimijos) 
parengimas, kalbos paminklų leidi
mas ir kt. Be kita ko, pranešėjas

iškėlė gyvą reikalą turėti lietuvių-, 
latvių kalbų žodyną. K. Korsakas' 
taip pat akcentavo folkloristinių ir • 
literatūrinių baltistinių tyrinėji
mų būtinumą.

Konferencijos programa buvo la
bai įvairi ir didelė — 26 praneši
mai (1964 m. — tik 12). Be to, ant
roji konferencija peržengė ir sąjun
ginius rėmus — 3 pranešimai buvo 
užsieniečių. Aptarti visus praneši
mus būtų tiesiog neįmanoma. Bet 
ir nebūtina — tai bus atlikta moks
linėse recenzijose, kai konferencijos 
pranešimai išeis atskiru leidiniu. 
Čia juos galima tik glaustai ap
žvelgti.

Daug dėmesio konferencijoje bu
vo skirta baltų kalbų ir tarmių 
fonetikos, fonologijos ir akcentologi- 

. jos problemoms. Pensilavnijos vals
tijos (JAV) universiteto profeso
rius V. R. Šmolstygas (Schmalstieg), 
beje, užpernai lankęsis Lietuvoje, 
organizavęs pirmąją baltistų konfe
renciją Amerikos žemyne (1968 
m.), sklandžia lietuvių kalba pada
rė pranešimą “Baltų ir slavų vo
kalizmo sistemų raidos chronologi
ja”. V. Žuravliovo ir A. Avksentje- 
vos (Doneckas) pranešime “Apie 
vieną baltų ir salvų izoglosą” ban
doma aiškinti, kaip opozicija ilgas 
akūtinis — trumpas cirkumfleksinis 
transformavosi į opoziciją ilgas akū
tinis — ilgas cirkumfleksinis ir kiti 
painūs fonologijos klausimai. A. Gir
denis (Vilnius) kalbėjo apie lietu
vių kalbos vardažodžių priesagų 
kirčiavimo raidą. Pranešėjas iškėlė 
hipotezę, kad dabartinį priesaginių 
žodžių 'kirčiavimo modelį nulėmė . 
Sosiūro—Fortunatovo dėsnis, o lie
tuvių (ir baltų) prokalbėje išvesti
niai žodžiai buvę kirčiuojami kaip 
pagrindiniai. Rygos kalbininkė R. 
Gryslė nagrinėjo latvių skiemenų 
priegaidžių semantinį svorį. Nema
ža diskusijų sukėlė A. Breidako 
(Ryga) pranešimas “Kai kurie kon- 
sonantizmo istorijos klausimai ir 
priebalsių fonologinės sistemos rai- 
|da Latgalės tarmėse”. Z. Zinkevi
čius (Vilnius) savo pranešime “Dėl 
lietuvių tautosilabinių an tipo jun
ginių pirmojo dėmens siaurėjimo” 
an — un pradžią iš XIV a. nukelia 
į XI—XII a. J. Kazlauskas (Vilnius), 
nagrinėjęs baltų kalbų pakitimų 
santykin. chronologijos nustaty 
mo galiybes ir ribas, taip pat priei
na išvadą, kad tarminiai skirtumai 
yra senesni, negu iki šiol manyta, 
o vėliau veikusi niveliacija.

Baltų dialektologijai buvo skir-j 
tas M. Rudzytės (Ryga) praneši
mas. Jo tema — “Esamojo laiko for
mos su priesaga -n- kai kuriose lat
vių aukštaičių tarmėse”. Lietuvių 
tarmės tokių formų neturi. l-i" .i-;

Labai turiningi buvo dar du pra
nešimai iš morfologijos: V. Mažiu
lio (Vilnių*) “Dėl baltų veiksma
žodžio fleksijos istorijos” ir A. Sav- 
čenkos (Rostovas) “Genetiniai bal
tų kalbų santykiai su kitomis in
doeuropiečių kalbomis”.

Svečias Iš VFR, Getingeno uni
versiteto profesorius V. P. Šmid, 
veikalo “Baltų ir indoeuropiečių 
veiksmažodžio studijos (1963) auto
rius, semiotiniu požiūriu nagrinėjo 
sudėtingą kalbos dalių problemą.

I Trys pranešimai (visi šeiminin- 
' kų) buvo skirti sintaksei. Tai V. 
Ambrazo “Dėl lietuvių kalbos da
lyvių sintaksinės sistemos raidos", 
J. Palionio “Dėl vienos lietuvių 
kalbos infinityvinės konstrukcijos” 
(tipo jam (bus) mirti) ir A. Piroč
kino “Dėl kilmininko ir galiniųko 
su bendratimi vartojimo tikslo ap
linkybei reikšti”.

Konferencijoje buvo plačiai ir gi
liai paliestos leksikos, semantikos, 
darybos ir etimologijos problemos. 
A. Sabaliauskas (Vilnius) apžvelgė 
■baltų kalbų tvarto pavadinimus. 
Pranešimą “Lietuvių nasrai: eti
mologija ir gramatika” pateikė mas
kvietis O. Trubačiovas (pats daly
vauti negalėjo). J. Otkupščikovas 
(Leningradas) precizavo leksinių i- 
zoglosų atrankos principus, pagrįs
tai teigdamas, kad etimologiniai ati- j 
tikmenys ne visada yra leksinės i- 
zoglosos ir akcentuodamas darybi
nio kriterijaus svarbą. Pastarąja į 
mintimi vadovaujamasi ir J. Lau-'

čiūtės (Leningradas) pranešime 
“Darybinis baltizmų išskyrimo sla
vų kalbose kriterijus”. Skoliniams 
buvo skirti dar du svečių praneši
mai: R. Ekerto (Leipcigas) “Slavų 
skoliniai su kamienu -i lietuvių kal
bos istorijoje” ir A. Nepokupno 
(Kijevas) “Lietuviški apeliatyvai 
XVI - XVII a. ukrainiečių kalbos 
paminkluose”. R. Bertulis (Ryga) 
nagrinėjo liet, bernas; latv. berns ir 
jų vedinių sematiką. Vilniečio S. 
Karaliūno pranešimas “Dėl kai ku-

(Nukelta j 8 psl.)
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SACRED H E ART 
SCHOOL

Resident School For Boys
Grades 4 Through 8 

BROTHERS OF TIIE SACRED 
HEART SCHOOL

ANDOVER. MASS. 01810

SKELBKITĖS “DRAUGE”

1970 Plymouth-Duster

Plymouth Valion! Duster 2-Door Coupe

Kaina nuo $1,995.00
25 mylias su vienu galionu

PLYMOUTH, VALIANT - BARRACUDA, RO AD RUNNER 
GTX, FURY — DUSTER 

BALZEKAS MOIOR SALES, INC. 
4030 ARCHER AVENUE PHONE VI 7-1515

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirink'mą 
visų modemiškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
k'tų namams reikmenų.

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

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

Fotografas žavioms nuotakoms

The Paul
Studio

MODERN. FOTOGRAFO 
NAMAI.

ŠEIMOS PORTRETUS 
IR VISOKIŲ PROGŲ 

NUOTRAUKAS

3213 So. Morgan St.
Chicago, Illinois 60608 

TEL. YArds 7-5858I

l

LIETUVIŠKAS RESTORANAS,, kuriame 
GAMINAMI LIETUVIŠKI VALGIAI.

Atdara nuo 6-ios valandos ryto iki 8-tos 
valandos vakaro.

Pirmadieniais uždaryta

“PALANGA”RESTAURANT
6918 So. Westem Avė. - GR 6-9758

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkais

_ - -- -

ALUMINIJAUS RYNOS (Gulteis) 
vandens nubėgimui.

Nerūdija ir nereikia dažyti.

TVOROS: įvairiausio alu- 
minijaus, plastikos, plieno, įvai
rių spalvų.

STOGELIAI

DURYS - LANGAI: įvairių spalvų 
ir kainų — K. Butkaus kon

strukcijos.
Naujausi žieminiai balto emalio 

ir "stainless steel" langai.

FORMICA KABINETAI

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

Tel. — HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEVVOOD, N. Y. 11237

KOSTAS BUTKUS
Telef. — PRospect 8-2781

*
_____________ , ______ ZZ

Perskaitė Draujįį. duokite kitiems pasiskaityti.
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kario metais Vilniuje buvo 
į įsteigtas specialus teatra ■. Ee jo 
dažnai į Vilnių ir kitus Lietuvos 
miestus atvyksta rusų teatrų

■ trupės iš Rusijos miestų. Liepos 
pradžioje į Vilnių atvyko Ryga 
rusų teatras, atvežę; 11 r, ,ų 
spektaklių. Daugiausia tai bol
ševikiniai propagandiniai vo k 
lai, skir ti greitesniam krašto ru
sinimui

• Eilė okupuotos Lietuvos ar
cheologų, jų tarpe R. Rimantis-1 posėdyje priėmė į Akademijos 
nė, Tautavičius, V. Urbonavi-Į narius: istor’.tą dr. Algirdą Bud 

| čius, R. Kulikauskienė ir visa 
eilė kitų šią vasarą specialiose 

i ekspedicijose tyrinėja senus Lie 
tuvos pilkapius. Iš tiriamųjų ob

jektų minimi: Piktagalio — Ma amerikiečių spauda pastebėjo. Žiū- 
rijampolčs, Sudargo, Nėr ės — rovui pakišama per daug pasisaky- 
šventosios santakos ir kiti kapi 
nynai.

• Žibuntas Mikšys, Paryžiuje 
pasicvia. cyvenąs dailininkas, va 
sąrą leidžia Ispanijoje. Pirmoji 
jo s”ctc’imo vieta. b-.:vo" Sevih- 
jcs miestas.

© LKMA Centro valdyba
Romoje — birželio 11 d. savo

• Marijai Piaseckaitei-Šlape-, knygynas, gali tikrai suprasti 
lienei 90 metų. Kas lietuviškąją- [tik tas, kas Vilniuje buvo anais 
me Vilniuje nuo pat 1905 metų 
nepažinojo Marijos Piaseckai- 
tės-Šlapelienės! Pirmiausia kaip 
vaidintojos ir solistės pirmuo
siuose viešuos lietuvių spektak
liuos, o vėliau ir kajp ilgus de
šimtmečius lietuviškojo knygyno 
Domininkonų gatvėje savinin
kės.

laikais gyvenęs ir iš arti paži
nęs Vilniaus lietuvių nepalau
žiamą kovą dėl savosios kultū
ros.

reckį, korr.pozitorių-muziką Je
ronimą Kačinską, profesorių dr1. 
Antaną Mušte'kį ir kun. dr. Kle 
mensą —Žalalį, OFM.

mų ekstazėje apsvaigusių jaunuo
lių ir nustebusių, bet pritariančių 
miesto gyventojų, tačiau per ma
žti žodžių pačios publikos, kuri 
vargo lietuje, kentėjo nuo haliuci
nacijų, nuo narkotikų, net nuo ba
do. Taipgi nė žodžio negirdime tų, 
kurių nuosavybės buvo apgultos 
ir nuniokiotos lyg skėrių.

Galima patikėti, kad pusės mili
jono minioje per ištisas (ris dienas 
(ikrai tie dalykai dėjosi, ką aparatas 
užfiksavo. Tačiau ir nutylėjimai per 
dideli. O parodytieji iškrypimai dar 
nereiškia, kad visa pusė milijono 
susirinkusiųjų panašiai elgėsi, 
stebint, filmą, gaunasi įspūdis, 
“Woodstock” primygtinai sako, 
visi tai darė.

Jau vien tik pačių fotografų pa
sirodymas tokioje minioje galėjo iš
provokuoti neišmanėlius pasirodyti. 
Vis dėlto “Woodstock” yra įsidėmė 

tinas filmas, nes tai yra tikras pa
veikslas vično šiandien Amerikai 
būdingo įvykio. Tačiau tuo pačiu jis 
yra ir kontroversinis. Žiūrovai išeis 
iš teatro apstulbę, net susižavėję, 
bet ir visiškai sujauktom mintim, 
gal pasipiktinę, įsibaiminę, nuliūdę, 
padrąsinti ir t.t.

Kaipo muzikinio festivalio užfik
savimas — filmas yra puikus garso 
ir vaizdo šėlimas.

Tik subrendusiai p įblikai —su
rezervais.

Seniausia Lietuvių Kadio Pro-
..UIU .sauje . Anglijoj is alullcS 

iVLiN 1360 "angos veikia aek- 
iiuuieuiau nuo i :00 iki 1:30 vai 
/O pietų perduodama vėliausių 
pasaulinių žinių su ui rauna 
uenlarai, muzika dainos ir 
lutės ptsaka Programą 
Steponas J. Minkąs. Biznio 
ais kieipiis (. Baltu
gelių be> dovani) Hiau.iuvė 
tlrou<lway, So. Boston, Mi

8-0469 Ten pat gnunaniae Ii 
dienraštis Draugas
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Visas jos gyvenimas yra tamp 
riai surištas su Vilniumi. Jame 
jubiliatė U-glmė 1880 m. birže
lio 18 d. Nuo pat jaunystės ji 
aktyviai įsijungė į lietuvių kul-

Marija PiaseckaiU-Šlapelienė

tūrinį gyvenimą, bendradarbiau
dama. taipgi anais laikais drau
džiamojoje lietuviškoje spaudo
je. Spaudą atgavus ir kultūrinei 
veiklai plečiantis, ji, kaip solis
tė, girdima jau Miko Petrausko 

, operetėje “Kaminkrėtys ir malu 
nininkas”, o taipgi dainuoja pa
grindinę rolę 1906 m. pirmojoje 
lietuvių tautinėje operoje “Bi
rutė”.

Tolimesnis jos gyvenimas iš
tisai buvo surištas su įsteigtuo
ju jos vardo lietuviškuoju kny
gynu, kuris, net įvairioms val
džioms keičiantis, savo veiklos 
Vilniuje niekada nebuvo nutrau
kęs nuo 1906 iki 1946 metų. Ką 
įvairių okupacijų meta s reiškė 
Vilniui ir Vilniaus krašto lietu
viams šie-Marijos Šlapelienės

Šlapelienės lietuviškasis kny
gynas metais ir dešimtmečiais 
buvo Vilniaus lietuvių bendroji 
susitikimo vieta; po šimtmeti
nėmis ir skliautuotomis jo lubo
mis čia nuolat galėjai regėti ir 
tolimos provincijos kaimietį lie 
tuvį, ir vietoje nenustygstantį 
kun. J. Tumą-Vaižgantą, ir orų
jį tautinio atgimimo patriarchą 
dr. Joną Basanavičių ir dauge
lį, daugelį kitų.

Pati Marja Šlapelienė palaikė 
su visais reikalinius ir bičiuliš
kus santykius. Ji dabar galėtų 
daug ir įdomiai savo atsimini
muos papasakoti (ką ipo trupu
ti tenykštėje spaudoje ir daro) 
apie anų, jau istorijon pasitrau 
kusių, dešimtmečių žymiuosius 
mūsų tautos kultūrinio darbo 
judintojus, apie rašytojus, muzi
kus, dailininkus ir jų rėmėjus 
bei skatintojus — šviesiuosius 
visuomenininkus.

Vilniuje yra kilęs sumanymas 
buvusias Marijos Šlapelienės lie 
tuviškojo knygyno patalpas pa
versti Spaudos muziejumi. Kaip 
rašo apie jubiliatę tenykštė spau 
da. (“Bibliotekų darbas”, 1970 
m. Nr. 5)., “Iš savo spaudos 
kolekcijos ji atrenka ir klasifi
kuoja knygas, kurios galėtų būti 
naudingos muziejui”. Neabejo- 
jam, kad tokio muziejaus įkūri
mas istorinėse Marijos Šlapelie
nės knygyno patalpose būtų pa
ti geriausia dovana sukaktuvi
ninkei devyniasdešimtmečio pro 
ga.

• Antano Miškinio poezijos 
rinktinė išleista šiais metais Vii 
niuje dviem tomais: I t. 275, II
—192 psl
• Vytautas Jakelaitis paruo

šė studiją apie Lietuvos dainų 
šventes. Veikalas 256 psl. apim
ties, išleistas Vilniuje.

• Rusinimas per teatrus spar
čiu tempu vykdomas okupuoto
je Lietuvoje, šiam reikalui po-

ĮVAIRUMAI
Sumišusi tikrovė ekrane

STASĖ SEMĖNIENĖ

Dabar jau pavirtęs legenda 
“rock” muzikos festivalis turėjo būti 
trijų dienų taikos ir muzikos atžy- 
mėjimas. Susirinko per 500,000 jau-( 
nų žmonių. Vieni jų, mokėdami 
$15 už bilietą, kiti gi (ir tų 
buvo tūkstančiai spiesdamies veltui. 
Vaizdas buvo nekoks: mylių my
liom tęsėsi sustatytų mašinų ei
lės, anot radijo pranešimų, po iš
kritusio trijų-keturių colių lietaus 
sekė dvigubas — šešių colių pur
vas, sudegintos dešrelių pastoginės, 
draugai pamesti ir surasti, o visa 
tam pasibaigus, penkiasdešimt nu- 
teriotų akrų atrodė lyg po baisios 
kovos, pilni šiukšlių, primenantys 
vietą, kur Amerikos jaunimas buvo 
matomas ir girdimas 1969 m. rug- 
piūčio mėn. “Woodstock” filmas y- 
ra Michael Wadleigh trijų valandų 
tikrovės užfiksavimas — kas fakti- 
nai įvyko Bethele, N.Y., ir jo paties 
aiškinimas, ką visa tai reiškė.

Kaipo dokumentinis filmas apie

I

fesionališkai. Wadleigh sudarė ma- ■ 
syvų pastatymą: apie dvidešimtį 
prityrusių fotografų darbavosi fes
tivaly, o vėliau filmą karpė ir susta
tė patys geriausi redaktoriai. Atskiri | 
muzikiniai numeriai, beveik uniku-i 
mai, puikiai pagauna vaizdą ir gar
są tų vykdytojų, kurių pamatyti 
susirinko pusė milijono jaunuolių.

Tačiau jaučiasi ir šioks toks ribo
tumas dėl 16 mm. aparatų pavarto
jimo.

Kaipo nufilmuotas vaizdas to pu
sės milijono, kuris atvyko, pamatė 
ir iškentėjo, “Woodstock” nėra jau 
taip labai įtikinantis. Jo pastangos 
būti socialiniu dokumentiniu filmu 
kartais atrodo supliuškančios ir 
krentančios į gilią propagandos duo
bę. Duodama per daug vaizdų apie 
sotinamąsi taika, meile ir laime, bet 
labai šykščiai faktų apie tuos nar
kotikus, kurių būta apsčiai, ką ir

muzikinį įvykį, kuris sutraukė to- ; prieinama kaina, 
kius individualius programos atlikė
jus ir grupes, kaip Richie Havens, 
Joan Baez, Arlo Guthrie, Crosby 
Štilis ir Nash, ir dar visa dešimtį 
jų mažiau ar daugiau žinomų a- 
merikiečių visuomenės ir nelabai ži
nomų mūsų lietuviškai publikai, 

mestinai išmes žiūrovus iš jtj sėdy

nių su šešių kanalų stereo garsu. 
Techniškai darbai buvo atlikti pro-

NAMŲ TAISYMO DARBAI 
Staliaus, dažymo ir visus kitus 
darbus atlieka lietuvis — labai

SKAMBINTI RE 7-9615

PETE’S AUTO REPAIR 
Taisoma —■' Motorai, automatinės 
transmisijos, stabdžiai. Generatoriai, 
starteriai. Motor Tune-up. Ir kiti 
pataisymai. PETRAS P1SNYS, sav. 
6211 —15 S. Damen Avė. Tel. 737- 
3988.
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Insured to $20.000 
Highest rescrves

BRIGHTON SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue Chicago, Ulinois 60632

PER ANNUM

PER ANNUM PER ANNUMPER ANNUM

Chicago Savings & Loan Assn

l
l
l
l
l
l
I
l
l
l

l

DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY. PAID QUARTERLY

ON 90 DAY NOT1CE

PASSBOOK ACCOUNTS
$100.00 Mlnimum

Chicago SavingR
Lm» Aaiooiaim

NE W 
RATES SAFETY OF

INSURED

Sąskaitos apdraustos iki $20,000

PER ANNUM

0F $5000.00 0R MORE 
0N CERTIFICATES

2 Year Maturity

0N CERTIFICATES 
0F $1000.00 0R MORE

6 Month Maturity

0N CERTIFICATES 
0F $1000.00

One Year Maturity

0N ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

JOIIN PAKEL, Sr. Cbairman of the Board

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 7575
H O Ų R S : Mon, 12 P,M. to 8 PM. Tuea. 9 to 4. Thurs. and Friday 9 to 8. Sat 9 to 12:30 I

u

gali nau- 
kada. be*

bet kokj PETKUS

1970 mėty nauja įĮ 
geriausia dovana 

Lietuvon
Specialūs Rubliu 

PAŽYMĖJIMAI
DIDŽIAUSIOS VERTĖS
Jūsų gimines galės nirkti, 

ką jie nori V. neshposyltorg. 
Užsienio valutos krautuvėse 
už pusę kainos arba net pi
giau.

Mes dabar išleidome NAU- 
J A katalogų su labai nupi
gintomis kainomis — že
miausios U.S.S.R. Reikalau
kite šio naujo katalogo — 
JIS NEMOKAMAS — patys 
pamatysite. Jūs sutiksite, 
kad SPECIALŪS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMAI YRA GE
RIAUSIA. PAPRASTA IR 
GREIT

SPECIALŪS RUBLIŲ PA 
ŽYMĖJIMAI pristatomi jūsų 
giminėms j namus laike 3-4 
savaičių. Ant jų vardas ne
pažymėtas ir jais 
dotis, bet kas, bet 
kur.
KAIP UŽSAKYTI

Galite užsakyti 
skaičių SPECIALIU RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMŲ po $2.13 už 
vieną, ši yra pilna kaina, 
jokių kitų • išlaidų nėra. 
Arba galite siųsti mums bet 
kokią sumą doleriais ir mes 
pakeisime. PILNAI GARAN
TUOTA. Mes turime 20 me
tų prityrimo šioj srity ir 
daugeli tūkstančių patenkin
tų klientų. Mes garantuoja
me, kad ir jūs būsite pilnai 
patenkinti NUOŠIRDŽIU IR 
PATIKIMU PATARNAVI
MU.

Užsakykite dabar. 
Užsakykite tik per

INTERTRADE 
EXPRESS 

CORP.
125 East 23rd Street

Sccond Floor
New York, N. Y. 10010

Tel.: 982-1530

Reikalaukite mūsų nemoka
mo naujo katalogo.
SVARBU
Imame užsakymus automobi
liams ir butams.

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perką pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
J. LIEPOMS

FURNITURE
Marquette Pk., 6211

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais
9 iki 6 vai. vakaro.

C E N T Ė R, INC.
So. Western PR 8-5875
nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
Sekmadieniais uždaryta.

■uuiaiiiBiumiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiininiiiiiiimmiiiinrninmmiiiiHflnnmifflniiiiiiiiifflmniniramiiiniiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiHH),

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

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS 
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

10% — 20% — 30% pijpnu mokėsit 
už apdraudę, nuo ugnies ir automo
bilio pas

FRANK ZAPOLIS
3203 Ii West 95th 8tr«®t 

Chicago, IlUnois 
Tel. GA 4-8054 ir GR 0-433B

FUNERAL HOME
"S*....v 1 M1 ""V

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facllitt»a

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

MARQUETTE FUNERAL HOME
— TĖVAS IR SŪNUS —

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

2533 West 71 st- St. Telef. GRovehilI 6-2345*6
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3*2108*09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

E U D E I K I S 
į DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 
f Laidotuvių Direktoriai 
1 Trys Moderniškos Koplyčios J

I 4330 South California Avenue 1
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852 >

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2 >

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C.LACK IR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-1213 
2314 W. 23rd Place Tel. Vlrginla 7-6672

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

—PETRAS BIELIŪNAS
G E L E S |348 s. California Avė. Tel. LAfayette 3-3572

Vestuvėms, banketams, laidotuvėms B ..
o iruklgWAmauPrOs°,R u S ANTANAS M. PHTLLIPS 

2443 w. fiSrd street, Chicago. niinoisV 8307 So. Lituanica Avė. Tel. YArda 7-3401
TEL. I’R 8-0833 — PR 8-0834 f
Beverly Ilills Gėllnyčia

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tel. YA 7-1138-1139

VASAITIS - BUTKUS
1444 8. 50tb Avė., Cicero, UI., Tel. OL 2-1003
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Lietuviu kalbos studijos Chicagos universitete 
pradedamos šj rudeni

Pokalbis su pakviestuoju profesor’um dr^ Petru Joniku

Kaip jau spaudoje buvo pra
nešta, Chicagos universitetas 
yra pakvietęs prof. Petrą Joni
ką j savo mokomojo personalo 
narius lietuvių kalbotyros dės
tyti. Ta proga kreipėmės į dr.
P. Joniką su kai kuriais klausi
mais, liečiančiais lietui ių kalbos 
studijas tame universitete.

— Atrodo, rei. šmingas lietu
viams faktas, kad jų gimtosios 
kalbos studijos [vedamos- i uni
versitetą Chicagoje, kuri juk 
vadinama laisvojo pasaulio lie
tuvių sostine. Kada, Profeso
riau, studijos pradedamos?

— Man pačiam lietuvių kal
botyros kursą Chicagos univer
sitete teks pradėti nuo rude 
(mokslas prasideda rūgs. 28
d.). Tačiau kai kurie lietuvių 
kalbos mokslo dalykai, ka p ži
noma, jau buvo skaitomi ten. 
praeitais metais dr. Tamaros 
Buch, kuri š. m. pradžioje yra 
mirusi. Šj rudenį tos studijos 
bus suintensyvintos.

— Kuo tas suintensyvinimas 
pasireikš?

— Pirmiausia, numatytas sis
temingas lietuvių kalbos kurso 
išėjimas. Antra, jau nuo š. m 
rudens numatomas ir dar vie
nas asmuo, kuris dėstys ele
mentarinį, pradinį lietusių kal
bos kursą.

— Kokį kursą Tamsta skaity 
si? . v

— Tuo tarpu man yra uni
versiteto numatyti tokie lietu
vių kalbotyros kursai: 1. lietu
vių kalbos sandara (struktūra) 
(rudens ketvirtį); 2. lietuvių
kalbos istorija (žiemos ketvirtį) 
ir 3. baltų - slavų kalbotyros 
įvadas (pavasario ketvirtį). Kai 
kuris tų kursų gal vėliau bus ir 
kiek kitaip formuluotas.

— Kokie numatomi lietuvių 
kalbos studijų klausytojai?

Dr. Petras Jonikas

— Jų gal s būti tiek l etuyių, 
iek ir nelietuvių (pats pradinis 
ie tuvių kalbos kursas, žinoma, 
e velk ’ ’en nei etuviams 'm tri

viečiams taikomais). Bet kurį 
kursą galės imti studentai, ku- 
ie nore s gauti tų da'ykų įskai- 
us, vad. kreditus, t. y. patys 
>hicagO3 un versiteto studentai 
'.r ir iš kitų mokyklų atėję spe
cialiai šių kursų klausyti ir gau- 
_i jų įskaitų. Be to, kiekv eto 
ių kursų galės ateiti pasiklau

syti ir bet kas, kad ir ne stu
dentas, iš anksto susitaręs su 
dalyko dėstytoju; pastariej' 
klausytojai gidės tų kursų klau
syti nemokamai, bet ir negaus 
klausytųjų dalykų įskaitų.

— Spaudoje yra buvę pareikš 
ta ir abejojimų, ar tos studijos 
bus naudingos studentams lietu
viams, kurie norės giliau moks
liškai pažinti lietuvių kalbą.

— >Kek pastebėjau, tie abejo
jimai buvo pareikšti anksčiau, 
kai buvo manoma, jog Chica

✓

gos universitete tebūsią dėstomi 
tik elementariniai lietuvių kal
bos dalykai, kurie, žinoma 
(ypač pradinis kursas) iš esmės 
kiriami svetimtaučiams. Ta
lkiu aukštesn'eji, grynai lingvis 
tiniai kursai, kuriuos anksčiau 
ir minėjau, yra skiriami moksli
niam lietuvių kalbos nagrinėji
mui. (tam tikrais atvejais lygi
nant ir su kitomis kalbomis), ir 
jie, be abejo, tįr.ka taipgi ir stu
dentams lietuviams, kurie no- 
ėg ruoštis moksliniam lietu

vių kalbos problemų nagrinėji- 
.mui, sprendimui.

— Kuriems uždaviniams siu-
- t

’ juoiąs Chicagos univers’tėte 
kalbą galės pasiruošti?

— A. įkritai, tiems, kurie os 
..tek linis tos kalbos pažinimas 
reikalingas (įskaitant Ir prakti
ni lietuvių kalbos klausimų 

irendimą, kuriam juk teorinis 
pagrindas yna būtinas), žinia, 
lietuvių kalbos studijos asme
niui, norinčiam išeiti Ch'cagos 
u iversitetą, čia neišvengiamai 
sudarys tik dalį universiteto nu
statytos studijų programos.. Bet 
ta aplinkybė duoda ir praktinių 

■ pirmenybių tiems, kurie tos 
I praktinės naudos ieško. Pavyz
džiu', derindamas lietuvių kai 

i bos studijas su kurios kitos 
k ribos, turinčios šiame univer- 

j sitete platesnę ir Intensyvesnę 
programą, studijomis darbštes- 
nis ir gabesnis studentas gali 
pasiruošti ir sėkmingai moksli
nei tarnybai, teikiančiai ir soli
dų materialinį pagrindą. Toks 
studentas, taip šiame universi
tete gavės rimtą lingvistinio me
todo pažinimą, bus pajėgus ir 
moksliniam lietuvių kalbos prob 

i lemų nagrinėjimui. Šiame kraš
te jau turime žmonių (tiek kita 
taučių, tiek lietuvių tarpe), ku- 

j rle, kad ir antraeile šaka JAV 

universitetuose studijavę liet- 
tuvių kalbą, gražiai reiškiasi ir 
savo mokslin ais lietuvių kalbos 
darbais, mokslinėmis studijo
mis.

— Ar jau matyti susidomėj - 
mo lietuvių kalbos studijomis 
pačią lietuvių studentų tarpe?

— Kiek tuo tarpu pąstebit”. 
k etas asmenų dėl to yra krei
pęsi i prof. E. Stanį: evviežių, 
kurio žinioje yra ir lietuvių kal- 
b -s studijos, o taip pat prašę ir 
iš manęs informac:jų. Ypač vie 
irs toks pasiteirauto jas yra 
prof. Stankievvicziui padaręs ge
tą įspūdį. Man pačiam prieš ku
rį laiką jau teko ir įvertinti eg
zaminuose vieno studento lietu
vio, nors studijuojančio ne lie
tuvių kalbą, lietuvių kalbos mo 
kėj'mą svetimosios kalbos iskai 
tui šiame universitete gauti.

— Kokios perspektyvos lietu
vių kalbos studijoms Chicagos 
universitete išsilaikyti?

— Tai, be abejo, priklausys 
nuo įvairių aplinkybių. Viena jų 
yra lėšos. Kaip žinome, lietuvių 
grupė, kuri su Chicagos univer 
sitetu tarėsi dėl lietuvių kalbos 
studijų ten įvedimo (apskritai, 
Lietuvių fondas), apsiėmė tas 
studijas remti trejus metus 
(įmokėdama kąsmet po 5,000 
dolerių). Prof. Stankievviczius 
tikisi, kad gal Chicagos univer
sitetas ir pats vienas galės per
imti tą studijų tęsimą, kitaip 
sakant, jau pats apmokėdamas 
joms skiriamas išlaidas, žinoma, 
universitetas lauks, kad studi
jomis klausytojų būtų parody
tas susidomėjimo. Tačiau, kita 
vertus, pats lietuvių kalbas 
įtraukimas šiame universitete į 
jo studijų programą remiasi pir 
miausia paties universiteto noru 
sustiprinti savo lingvistines stu 
dijas. Kaip žinia, lietuvių kalba 
yra moksle nevienur labai reika 
’inga, ypač slavų kalbotyros stu 
d'joms. i

— Be abejo, svarbu, kad pa
lys lietuviai plačiau susidomitų 
gimtosios kalbos studijomis. 
K is, Tamstos nuomone, tam su 
sidomėjimui sukelti būtų dary
tina?

— Žinoma, čia gali būti įvai
rių priemonių ir būdų. Nemaža

Diskusijos po dr. A. Kulpos - Kulpavičlaus paskaitos Akademinio 
skautų sąjūdžio Pavasario savaitėje Dainavoje. Iš kairės į dešinę: Juo
zas Liub.nskas, Nora Kulpavičienė, Antanas Saulaitės, Liūtas Grinius, 
Jonas Mulokas, Liūda Rugienienė, Povilas Gaučys, Juozas Girnius ir 
Stasy Bačkaitis. Nuotr. V. Bacevičiaus

It? Akademinic skautų sąjūdžio Pavasario savaitės Dainavoje birželio 13—21 d. 'Sesės akaderr.ikės su Pa
vasario savaitės komendante t .n. Janina Kinkiene priekyje. Nuotr. Juozo Vaičiūno

svertų gerų stipendijų organiza i 
vimas, pirmiausia, be abejo, stu
dentams lietuviams, kurie pas;- 
rinktų lietuvių kalbą savo stu
dijų dalyku., Jau tam sudaryta 
ir komisija. Be to, atitinkamos, 
ypač kultūrinės organizacijos 
turėtų griebtis informacijos ir 
propagandos priemonių studen
tams patraukti. (Pačios lietu
vių studentų bei jaunimo orga
nizacijos, Lietuvių bendruome
nė ir kt.). Svarbios būtų ir at
skirų asmenų pastangos šia 
kryptimi, nes asmeninis kontak 
tas neretai yra sėkmingesnis 
negu tik šiaip bendras dalyko 
užsiminimas ar koks straipsnis 
spaudoje. L etuvių fondas yra 
šioms lietuvių kalbas studijoms 
davės re’iatyviai nemažą įnašą. 
Dabar svarbu, kad ir kiti pa
remti} ir savo dalį tam bend
ram reikalu' įneštų, ypač skati
nant jaunimą studijuoti čia lie
tuvių kalbą. Tik bendromis, su
tartinėmis pastangomis gal is - 
me susilaukti geresnių vaisių, — 
baigė pasikalbėjimą prof. P. Jo
nikas.

Yra reikalaujantis jaunimas, 
yra ir tyliai dirbantis jaunimas. 
Vieno ir kito jaun'mo rasime vi
sose mūsų organizacijose, visose 
srityse.

Reikalaujančiu jaunimu reikia 
la kyti tuos, kurie sau,, kaipo 
jaunimui, amžiaus prasme ieško 
atitinkamo įvertinimo visoje lie
tuvių visuomenėje. Kitaip ta
riant, jie naudojasi tuo, kad ’ y- 
resnieji ypatingai stengiasi jau
nimą pr traukti prie lietuvį'ki
jo darbo ir net pirma laiko ti- 
lucda jaunimui pagarbą, dar 
' as ■"ag rbos neužsitarnavus, 
l'y’a abejonė. Ar praė’usiuoe
I. iet’’vių Bendromenės Tarybas 
rinkimuose akcentavimas — 
jaunimui duokime kelią ir jau
nųjų išrinkimas į Tarybą, bus 

įteisintas tų pačių jaunųjų dar 
bu ir pastangomis? Jeigu ne, 
bus nusivylimas ir vyresniųjų i^ 
pat es jaunimo, šis nusivylimas 
ga’i būti tragiškas tuo, kad vy
resnieji nusivils jaunaisiais, jau
nieji pasijus pasimetę, savo už
davinio neatl kę ir tuo pačių sa
vaip nusivylę. Nes amžiumi už- 
arnauta bus tiktai laikinio pa- 

kil mo atvejis. Kitaip reik‘tų 
vertinti tada jaunimą, jeigu jis 
jungtųsi į patį pirminį, saky
čiau, juodąjį darbą. Tokio jau
nimo yra nemaža. Bet ar kartais 
jis nėra nustumiamas tų, kurie 
labiau mėgsta scenos šviesą? 
Šito jaunimo 
ganizacija ir 
tai.

turi kiekviena or- 
net atskiri viene-

jaunimas turi įsi-Pirmiausia 
sąmoninti tautinio išlikimo idė
jos prasmę. Tada nebus skirsto
mas! į jaunimą ir senimą arba, 
bent lietuvių tarpe, neturėtų bū
ti tarpeklio tarp kartų (‘gene- 
ration gap”), nes, tautinei gru
pei stengiantis išlaikyti savitu
mą, skirtumas tarp kartų yra 
per didelė prabanga. Kitcs tau- kaitis, 4320 VVest 211 St., Fair- 
tinės grupės (žydai) šio kartų ,view Park, Ohio, 44126.

skirtumo neturi, o jeigu ir turi, 
tai jis labai nežymus ir turtin
gai šešių milijonų žydų bend
ruomenei jis nereikšmingas.

Mūsų uždavinys kap tik būtų 
šį kaitų skirtumą pašalinti ir 
šiam pašalinimui, atrodo, di
džiausias talkininkas būtų tylu
sis jaunimas, lygiai tautiniai 
gerai nusiteikęs ir netraukiamas 
net į bendradarbiavimo su oku
pantu reikalą.

Amžius nėra nei kvalifikacija, 
nei diskval fikacija. Žmogaus 
‘ver'tinimas, jauno ar seno, yra 
pagal jo darbą, pagal jo įnašą į 
bendrą visuomeninį lobyną.

Skirstydamiesi amžiumi, nors 
tai ir yra tikrovė, mes silpni
name svetimuose kraštuose gy
venančią Lietuvių Bendruome
nę. Tuo tarpu, kada ją turime 
stiprinti. Užtat pasvarstykime, 
kaip daug ats žada vyresnieji, 
pripažindami "duokime jaunimui 
kelią”. Bet ar nevertėtų jauni
mui pirmoje eilėje sušukti: su
daryk im bendrą tautinį junginį 
tautiniam išlikimui užtikrinti. 
Šiam junginiui d rva paruošta 
Liet. Bendruomenėj. Į Bendruo
menės Tarybą atėjęs jaun mas 
pirmiausia turi šio junginio ieš
koti, siekti jam nustatyti gaires 
ir talkinti tų gairių gyvenimiš
kam įvykdymui.

STUDENTAI GALI 
PASINAUDOTI

JAV ir Kanados lietuvių mo
kytojų savaitėje, kuri įvyks rug 
piūčio mėn. 16-23 dienomis Dai
navoje, bus specialus lietuvių 
kalbos pasitobulinimo kursas 
studentams. Kursus praves 
prof. A. Salys, L. Dambriūnas ir 
St. Barzdukas. Studentams mo
kestis $15.00 asmeniui. Visi stu
dentai prašomi registruotis iš 

1 anksto adresu: Henrikas Ban-

Vėliavos pakėlimas Akadenunio skautų sąjūdžio Pavasario savaitėje Dainavoje. Nuotr. J. Vaičiūno

BALTISTU DIENOS VILNIUJE
(Atkelta iš 6 pusi.) Apskritai visi pranešimai ir dis-

rių diachroninių generatyvinių kusijos buvo aukšto mokslinio ly- 
modelių baltų kalbose” buvo kom- gio, originalūs ir švieži. Vienas iš 
pleksinis: semantiniais ir arealiniais konferencijos “trūkumų” —praneši- 
duomenimis autorius grindžia dary- mų buvo labai daug ir įvairiomis 
binę išvadą, kad veiksmažodžiai ti- temomis. Tačiau šis konferencijos 
po guodžia yra denominatyviniai. perkrovimas ir margumas ateityje

Trys svečių darbai buvo iš to- bus pašalintas: nutarta Šiauresniais i 
ponimikos srities. V. Toporovo klausimais rengti simpoziumus, o 
(Maskva) pranešime “Apie Pamas- pačias konferencijas — kas 4 metai, 
k v ės baltiškąjį elementą” fiksuoja-1 Kiti du numatomi projektai — dėl 
ma apie 300 baltiškų hidronimų j Baltistikos instituto organizavimo 
(tarp jų, pavyzdžiui, ir Litovka) J prie Vilniaus universiteto ir dėl žur- 
Originalūs ir rygiečių pranešimai' nalo “Baltistica” leidimo 4 kartus 
— V. Dambės “Atitikimai Latvijos' per metus — žada Vilniui dar di-; 
toponimijoje su senovės prūsų desnj baltistikos pakilimą. Tad ir 
kalba” ir D. Zemzarės “Kuršiškos .... , . ..i

. . .... palinkėkime i plačius vandenis iš-1
paraleles . Beje, visi trys pranešėjai r I
negalėjo atvykti, bet jų darbus per- plaukiančiai baltistikai gero vėjo ir 9impo7jlMBW Akadeininio skl|utŲ sąjūdžio Pava8arl(, savaitėje

skaitė jų kolegos. 1 šviežio vandens.” Dainavoje birželio mėn. 20 d. Nuotr. Juozo Vaičiūno
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