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GROŽIO MATAS ŠIANDIENINĖJE PAINIAVOJE
Ar galimas matematiškas sprendimas mene?

DR. PETRAS CELIEŠIUS

Keista, kai tūlas kritikos pa
tarėjas nurodo bendrą taisyklę, 
jog, vertinant žmonių kūrinius 
ir darbus, reikią juos sverti pa
gal tiesą,

Kuo

gėrį ir grožį, 

apspręsti grožį?
kad tiesa, gėris ir 

lygiai sveriami.
Atrodo, 

grožis būtų 
Tiesą įžvelgia protinė galia. Gė
rį nusako moralinės normos. 
Su pirmais dviem reikalavimais 
būtų lengviau susitarti ir su
tikti, nors daug įvairavimo yra 
tiek tiesos tiek gėrio proble
mose. Bet kuo remtis grožio 
klausime? Norėdamas apspręs
ti grožio buvimą ir jo laipsnį, 
negali juk paimti konkretaus 
mastelio ir išmatuoti, ar objek
tas yra gražus ir kiek jis yra 
gražus. Taip nėra. Grožis nėra 
nei skrajojantis paukštis, kurį 
galima būtų pasigauti ir konk
rečiai turėti, nei koks daiktas, 
kurį būtų galima krautuvėje 
nusipirkti ar įsigyti. Jo nėra 
gamtoje paskiro masto pavida
le. Grožis yra arba Dievo su
kurtoje gamtoje — medžiuose, 
gėlėse, paukščiuose, gyvuliuo
se, miškuose, upėse, ežeruose, 
vaizduose, žvaigždėse arba 
žmogaus kūriniuose. Minėto 
grožio apraiškas žmogaus dva
sia suvokia ir pergyvena. Žmo
gaus dvasia kažkaip betarpiš
kai atsiskleidžia grožiui ir jį be
tarpiškai pajunta. Tą betarpiš
kumą mes vadiname grožio pa
jutimu intuiciniu būdu. O pa
tį grožio išgyvenimą sieloje 
vadiname estetine emocija. Tai
gi estetika yra ne kas kita, 
kaip jausminis žmogaus dva
sioje aplinkos išgyvenimas. O 
menas tada bus to estetinio iš
gyvenimo išreiškimas matomais 
pavidalais.

kryptys ir individualūs pasi
reiškimai. Estetinio isšireiškimo 
tam tikra priemone ir tam tik
ru būdu rezultate kyla meno 
kūrinys.

Aplinka ir vidus
Menininkas, kurdamas kūri

nį, jame užfiksuoja dalinai ap
linkos ir dalinai savo vidaus 
išgyvenimo faktorius. Vieni 
menininkai stengiasi daugiau 
užfiksuoti aplinkos įtaką ir tuo 
būdu kūrinyje daugiau akcen
tuoja aplinką, kaipo vaizdines 
priemones savo emociniam iš- 

I gyvenimui įkūnyti. Jo kūrinys 
bus ’ vaizdus, publikai daugiau 
atpažįstamas ir suparntamas. 
Kitas, priešingai, nori daugiau 
pabrėžti savo emocinį išgyve
nimą ir dėlto mažai tesiskaito 
su aplinkos realybe, kaipo vaiz-

Į 
vyzdžiui muzikos ritmas ir har- Į 
monija, simbolikoj vaizdinės 
priemonės atitikmuo, realistinėj 
meno kryptyje perspektyva ir 
proporcingumas, plastikoj tvar- 

' ka, tapyboje koloritas ir
Individualumo būtinybė 

sutarimo sunkumai

pan.
ir

rei-

I

Kęstutis Zapkus/Tapyba (aliejus)

(

Į atostogų laisvę! A. Kezio, S. J. nuotrauka

Blas de Otero
PSALME ŠIŲ DIENŲ ŽMOGUI

atjaučia 
žiūrovas 
estetinio 
tam kū-

I

žiūrovas išgyventų lygiai 
pat stipriai, kaip ir kūrė- 
bet šioks toks atitikmuo 
abiejų turi būti. Kitaip

Gelbėk, Viešpatie, žmogų šią baisią, 
tragiškos lemties valandą.
Jis nežino, kur einąs, iš kur atėjo 
tiek skausmo, kad prie nulūžusio gluosnio verkia.
Viešpatie, pastatyk jį ant kojų, įbesk 
savo aušrą į jo šoną, kad žinotų 
esąs dieviškas grobis, pakelės dulkė, 
ir kad tik Tavo šviesa įamžina jį ir nušviečia.
Žiūrėk, Viešpatie, tiek ašarų 
bangų keteromis rieda pasroviui 
ir grasina mus nublokšti Nebfitin.
Viešpatie, pastatyk mus virš mirties! 
Išplėsk, paremk mūsų žvilgsnį, 
kad nuo dabar jis išmoktų matyti Tave!

/

Kertei PaAMfa
TENEBŪNA ATOSTOGOS

dine priemone. Jo kūrinys yra 
mažiau vaizdus ir plačiai pub
likai mažiau tesuprantamas. 
Jo kūriniai yra daugiau ati
traukti nuo konkrečios aplin
kos ir artėja prie abstrakty
bės. Tuo atveju, kada meninin
kas išreiškia grynai vidaus iš
gyvenimus, jis gali nevartoti 
visai vaizdinių priemonių ir lik
ti abstraktistu, arba parinkti 

ir nurodyti. tam tįkras daugiau mažiau ati-

Objektyvinės normos ir 
emocijos

Kokios objektyvinės normos 
sudaro gamtoje - aplinkoje sly
pinčio grožio pagrindą, sunku 
tiksliai nusakyti i 
Tradiciniam estetikos moksle■ 
daugumos nurodoma į euritmi- 
ją: simetriją, harmoniją, pro
porciją, ritmiką, pusiausvyrą, 
tvarką ir spalvingumą. Tiek 
euritmija tiek spalvingumas •. P^atus įvairus, 
glūdi už mūsų esančioje aplin- skirtingai išgyventa 
koje, konkrečioje realybėje. O 
estetinis išgyvenimas yra mu
myse emocijų pavidalu. Rei
kia pastebėti, kad žmogaus 
emocijas gali sužadinti ne tik 
tai aplinka, bet taip pat ir mū
sų viduje vykstančios apraiš
kos, kaip va: sugalvotos idė
jos, ar mokslo tiesos sukeltas 
džiaugsmas, atlikto sunkaus 
darbo pasitenkinimas, religinė 
nuotaika, liga, sveikata ir pan.

Vertinant meno kūrinį, 
kia paisyti ne tiktai skirtingų 
meno šakų savitumų, bendrų 
meno normų, bet ir kūrinių in
dividualumo, tai yra emocinio 
išgyvenimo skirtingumo. Lai
mė, jeigu tiek kūrėjas, tiek ver
tintojas turi panašias emocijas, 
tada jie vienas kitą 
ir supranta. Bet jeigu 
neturi atitinkamo 
jausmo, tada jis lieka
riniui aklas. Jam trūksta bend
ro laidininko suvokti meninę 
mintį. Gal būt nėra reikalinga, 
kad 
taip 
jas, 
tarp
vienas antro nesupras. Todėl 
matome gyvenimo praktikpje, 
kaip labai įvairuoja ne tik žiū
rovų, bet ir menininkų pažiū
ros į meno kūrinius. Tiesiog 
neįmanoma yra pravesti bend
rų. normų. Kas vienam estetiš
kai gražų, kitam menkavertiš
ka. To nesusikalbėjimo pagrin
du yra daugiausia emocinio iš
gyvenimo skirtingumas. Vieną 
žiūrovą meno kūrinys estetiškai 
veikia, kitą ne. Vienas tiesiog 
kūriniu žavisi, kitas biaurisi. i 
Lengviau yra orientuotis rea-1 
listiniam ir simbolistiniam me-| 
no reiškime, nes ten daug ką į 
pasako vaizdinis turinys, pagel- • 
bedamas atskleisti emocinę 
mintį. Bet daug sunkiau yra 
abstraktiniame mene, kur emo
cijos reiškiamos dažnai 
koloritu ir kompozicija.

vien

AMŽINA

Pasaulis — kaip medis be šaknų.
Karta — iš žemės išrauta.
Žmonės — neturj kitokios paskirties 
kaip paliudyti griuvėsius.

Putoja vilnys 
jūroje. Kaip milžinišką lapą, 
medžiai supa žalią tylą, 
žvaigždės spragsi — aš jas girdžiu.
Vien tik žmogus yra vienišas. Nes jis jaučiasi 
gyvas ir marus. Nes jis nusimano bėgąs 
— kaip laiko upė — mirties link,
Nes jis nori išlikti. Pasilikti, 
kilti,nepaisant mirties, į amžinybę.

-■ Jam baisu žiūrėti. Jis užmerkia akis, 
kad miegotų gyvųjų miegu.
Bet mirtis iš vidaus mato.
Bet mirtis iš vidaus budi.
Bet mirtis iš vidaus, žudo.

... Jūra — marios — kaip milžiniškas lapas. 
Medžiai judina žalią orą.
Liepsnoja sniegas nuo nerimstančios šviesos...

Išvertė P. Gaučys

Blas de Otero, ispanų poetas, neseniai laimėjęs Ispanų Akademi
jos premiją...Jo poezija yra pasiekusi šių dienų ispanų poezijos aukš-

Stilių ir krypčių šaknys
Sielos vidaus išgyvenimas, 

arba estetinėms emocijoms iš
reikšti yra tam tikra speciali 
kalba, išreiškiama spalvos, li
nijos, garso ir judesio ženklais 
pagal tai, kokioje meno srityje 
reiškiama. Tam estetinių jaus
mų išreiškimui naudojamos 
įvairios priemonės, kurios suda
ro meninio kūrinio vaizdinį tu
rinį ir įvairūs būdai, pagal ku
riuos kyla įvairios meno mo
kyklos, stiliai, tipai, žanrai,

tinkamas vaizdines priemones 
ir tuo būdu tapti simbolistu.
Trys pagrindiniai reikalavimai

Emocinis pasaulis yra labai 
Kiekviena 

emocija 
turi ir skirtingą savo prasmę 
Kada menininkas kuria kūrinį, 
jis nori tam tikros emocijos 
prasmę atverti viešai, publikai 
skaityti ir estetiškai gėrėtis. 
Emocinės skirtybės pagrindu 
yra pagrįstas kūrinių individu
alus skirtingumas. Tačiau, ne
paisant tos begalinės kūrinių 
daugybės ir individualios skir
tybės, vis dėlto visiems kūri
niams yra tam tikrų meno bend 
rybių, taip vadinamų pagrindi
nių kūrybos normų. Jas galima 
suvesti į tris pagrindinius reika 
lavimus: kiekvienas meno kūri
nys turi būti įkaitintas emoci
niu pergyvenimu, kuris sudaro 
to kūrinio esmę arba formą, 
kiekvienas kūrinys turi išreikšti 
tam tikrą idėją arba meninę 
mintį ir pagaliau kiekvienas kū 
rinys turi savo kompoziciją, ku 
ri padeda atjausti kūrinio for
mą ir įskaityti meninę jo min
tį. Kiekviena meno šaka turi 
dar savo reikalavimus, kaip pa-

L radicm inkai ir naujovininkai tumas, yra išveista i daugelį kalbų ir apie ją parašyta nemaža studi-
— , . . . . jų. B. de Otero gyvena, svajoja ir kenčia nenumaldomą Dievo troš-
Uar daugiau nesutarimo įne- ,kulį. Visa labai originali jo kūryba yra skausmingas Dievo ieškojimas 

ša meno interpretacijoj vien žmogaus vienatvėje, yra taipgi iššūkis Dievui, kad jis šiam vieniša- 
1 euritminės meno sampratos J3-™ apsireikštų.. Jam Dievo problema, šalia mirties, yra tokia svarbi 
tradieininkai: nėra simetrijos, nuošMžiai išgyventa- jo
nėra perspektyvos, nėra pašto-, 
vaus ritmo — nėra ir meno. To-i 
ki tradieininkai meną apspren
džia pagal logines, arba net tie
siog matematines sąvokas, kai

. tuo tarpu naujovininkai verti
na pagal emocinio išgyvenimo 
reiškimus. Pirmieji prie meno 
kūrinio eina svarstymo keliu, 
antrieji intuicijos. Pas pirmuo
sius menas turi būti suprastas, 
pas antruosius — atjaustas. 
Kaip menas nėra loginė kūry
ba, bet emocinė, taip ir jo in
terpretavimas neturi būti vien 
loginis svarstymas, bet intuici- į 
nis atsivėrimas.

jų. B. de Otero gyvena, svajoja ir kenčia nenumaldomą Dievo troš-

P. G.

Atostogos! Kas gi jų nelau
kia, kas apie jas nesvajoja! 
Laukia jų jaunimas mokyklų 
suoluose, laukia darbo žmogus 
dirbtuvėse, įstaigų tarnauto
jai, mokslo, kultūros bei raš
to bičiuliai ir vergai. Laukimo 
įtampą dar labiau didina, ypač 
šiame krašte, reklaminis — 
komercinis atostogų sąvokos 
pūtimas. Plakatai ir specia
lūs laikraščių skyriai siūlo 
šiam rojiškam laikui pasakiš
kus malonumus, glėbius svei
katos, už tai, žinoma, pasiim
dami iš atostogautojų ir glė
bius pinigo. Susidaro kažko
kia atostoginė psichozė, pana
ši į prieškalėdinę dovanų pir
kimo maniją. Atrodo, jeigu 
nevažiuosi į kitą kraštą Ame
rikos, neišnuomosi nors ke
lioms dienoms pastogės prie 
didelių vandenų, ir nebūsi ten, 
kur tavo kaimynas dar nėra 
buvęs, tai atsitiksi nuo visos 
modernios civilizacijos raidos 
ir laiko dvasios.

Šituo nenorime pasakyti, 
kad atostogos žmogui būtų vi
sai nereikalingos, arba kad 
jas praleistume vien tik nuo
savose gonkelėse ir nuosavoje 
virtuvėje. Reikia būtinai bent 
vienai antrai savaitei atsiplėš
ti nuo per metus įgrisusios 
rutinos, reikia pasižvalgyti ir 
už savo kiemo, ir už savo 
miesto ribų, gal net ir už savo 
įprastinių - rutininių interesų 
ribų, norint atsišviežinti ne 
tik kūnu, bet ir dvasia. Tad 
ir kyla atostoginėmis spalvo
mis nudažyti klausimai: kur, 
kaip ir ką?

Jeigu šiame krašte yra vir
tęs kone tautiniu šūkiu posa
kis “Laikas yra pinigai”, tai 
jį parafrazuodami, norėtume 
pasakyti, kad atostoginis lai
kas taipgi nėra tuštuma. Tai 
nėra laikas, kurį turėtume 
kaip nulį visai išbraukti iš 
savo žmogiškosios buities, 
vien tik aligatoriškai šildyda- 
miesi prieš saulutę arba, kaip 
uodų spiečiai, šen ir ten besi
blaškydami ir bepuldinėdami. 
Per trumpas yra žmogaus gy
venimas, kad ir tas pora ar 
daugiau atostoginių savaičių 
galėtume lengva širdimi iš 
savo dvasios išbraukti, -nu- 
grimzdami betikslėje nirvano
je. Atvirkščiai, atostogos tu
rėtų būti mūsų dvasios atgai
va, jos apkrovimas nauja ener
gija ir naujų kūrybinių įspū
džių refleksais.

Tad ir norėtųsi matyti mū
sų jaunimą ne tuščiai nuoty- 
kiaujantį, bet, jeigu tik sąly

gos leidžia, bent dalį savo va
sarinio laiko skiriantį vienai 
ar kitai jaunimo stovyklai, 
studijų dienoms ir progoms 
pabūti lietuviškajai jaunystei 
drauge.

Tad ir linkėtume mėgstan
tiems pakeliauti užsukti ne 
tik į pakelės motelius, bet ir 
į kultūrinius šio krašto lietu
vių centrus ir į pasaulinio 
garso pasiekusius Naujojo Pa
saulio meno ir lęultūros mu- 
ziejus, į kuriuos net europi
niai turistai jau noriai atva
žiuoja. Pavyzdžiui, keliaujant 
rytiniu pakraščiu ir lankant 
pažįstamus, būtų didelis nuos
tolis pravažiuoti neužsukus į 
Bostono, New Yorko, Phila»- 
delphijos, Baltimorės ir Wa- 
shingtono meno, kultūros, 
gamtos ar istorijos lobynus, 
bibliotekas ar net ir istorines 
senosios Amerikos vietas.

O sėslesniems atostogauto
jams, kurie nelinkę net ir va
saros proga toliau už savo 
miesto pajudėti, siūlytume 
susiieškoti dvasingesnių valan
dų mieloje savo kaimynystė
je. Sakysim, ir vasaros mėne
siais šio krašto didesniuos kul
tūros centruos, tiek salėse, 
tiek po atviru dangum, vyksta 
puikių muzikos koncertų, te
atro spektakli^ muziejuose 
atitinkamų filmų demonstravi
mų ir pan. Kodėl tad visu 
šiuo kultūriniu lobiu nepasi
naudoti, kad atostoginis ir va
sarinis poilsis nebūtų tuščia
viduris.

O ir pabėgimas iš miesto, 
o ir gulėjimas prie vandenų 
ar pavėsyje tenebūna be kny
gos, labiausiai — be lietuviš
kos knygos. Graudu žiūrėti, 
kai, šeimai ruošiantis išvažiuo
ti į užmiesčio gamtą, rūpestin
giausiai susikraunami šaldy
tuvai - šaldytuvėliai, įmant
riausi kepimo ir virimo įtaisai, 
bet lietuviškai knygai automo
bilyje vietos neberandama, lyg 
ir teisinantis, kaip čia dabar 
tokį daiktą, kurį knygnešiai 
nešė paprasčiausiuos maišuos, 
dėsi į naują mašiną...

Vasaros laikas yra dinamiš
kos jėgos ir vaisingo brendi
mo laikas gamtoje. Būtų tie
siog nenatūralu, jeigu sava
jai dvasiai padarytume jį ne
vaisingu, tuščiaviduriu. Nepra
raskime tad kultūrinio inte
reso ir vasarinių atostogų lai
kotarpyje, o išnaudokime vi
sas progas kultūriniam inte
resui pagilinti ir praplėsti.

K. Br

Mirė kalbininkas 
Eino Nieminenas

mi-Helsinkyje gegužės 24 d. 
rė įžymus suomių kalbininkas 
Eino Nieminenas, žinomas ly
ginamosios kalbotyros specia
listas, pasireiškęs ir baltistiko
je.

Iš studentavimo metų E. Nie
minenas buvo gerai pažįstamas 
ir su mūsų K. Būga, kurį lai
ką buvojo Lietuvoje, kur mo
kėsi lietuvių kalbos.

E. Niemineno darbai, pa
skelbti iš baltistikos srities, nu
pelnė autoriui stambaus lygina
mosios kalbotyros specialisto 
vardą. Nuo 1944 m. E. Niemi
nenas atsidėjo tik lyginamajai 
kalbotyrai, atkreipdamas dėme
sį į slavų ir baltų kalbinius ry-

Neieškokime matematiško 
sprendimo

Taigi visi, kurie mano meno 
kūrinį apspręsti pagal iš kalno 
nustatytus dėsnius ir visiems 
galiojančias normas, galės ap
spręsti tik dalinai, nurodydami 
jo idėją, kompoziciją ir eurit-
miką. Pilnam kūrinio apspren- ‘ šius su Pabaltijo suomiais, 
dimui reikia ir daugiau apdai
rumo ir emocinio išgyvenimo 
atitikmens. Estetinis grožis nė
ra nei daiktas, nei mastas, kur 
galėtum viską matematiškai užrašymai, padaryti Lietuvoje i 
apspręsti. dar XIX a. pabaigoje.

1949 m. E. Nieminenas išlei
do lietuvių liaudies dainų rinki
nį, kurį sudarė įžymaus suomių 
mokslininko prof. J. Mikolos

Stovyklautojos prie ežero. Nauja vieta mergaičių stovyklai Putname. B. Kerbelienės nuotrauka
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ISTORIJOS PRAPLETĖJAS
Kun. Henri Breuil atminimui

J. DAINAISKAS

Mūsų laikais retai pasitaiko, 
kad kunigai užsiimtų sritimis, 
nesurištomis su jų pašaukimu. 
Paprastai pastoracinis darbas 
visai juos absorbuoja, o jei ir 
dirbama mokslinis darbas, tai 
teologijos srityje arba bent to
se srityse, kurios labiau suriš
tos su Bažnyčia, su josios veik
la ir mokslu. Kunigai dažnais 
atvejais net ir pasaulietiškose 
srityse ieško ir randa religinių 
problemų. Čia prisimintina pvz. 
garsus literatūros istorikas ir 
teoretikas kun. Bremond, mo- 
numentalinės istorijos religiš
kumo, pasireiškusio Parncūzų 
literatūroj, autorius.

bo prie neolotinių piešinių Bre- 
I tani joje.

Autoritetas ir ekspertas
1910 m. kun. Breuil buvo pa

skirtas profesoriumi Freibur- 
gan, Šveicarijoje. Grįžęs į Pa
ryžių, jis vadovauja proistori- 
nės etnografijos katedrai Žmo
gaus Paleontologijos Institute, 
o nuo 1929 m. proistorės kated
rai College de France, kur dės
tė net iki 1947 m. 1938 m. jis 
išrenkamas Prancūzijos Akade
miku. Per 60 savo mokslinės 
veiklos metų jis paskelbė dau
gybę darbų, raštų, monagrafi- 
jų, liečiančių žmogų, jo ūkį, jo 
meną, pateikdamas išdavas pro- 
istorinių tyrinėjimų urvų, jo 
paties nuodugniai ištirtų ir Eu
ropoje (ypač Prancūzijoje bei 
Ispanijoje) ir Pietų Afrikoje, 
Abisinijoje, Artimuose Rytuo
se bei Kinijoje. Visų tų savo 
darbų sintezę kun. Breuil davė 
savo veikale “Quatre Cents 
Siecles d’art Parietal” (Keturi

I

užsiimančius

Kunigai ne vien tik teologai
•

Bet' būdavo ir kitaip, ypač 
Viduramžiams pasibaigus, ka
da dar mokslo darbą dirbo 
išiititinai dvasininkai, kurių 
vardai buvo ir yra mokslo rai
dos kilometriniai stulpai. Mū
sų laikais daug kunigų tyrinė
ja. istoriją bei paleontologiją, t. 
y. mokslus
žmogaus kilimo ir civilizacijos 
pradžia. Čia yra garsūs vardai 
kunigų Kopers'o bei Schmidt’o. 
Paleontologu taip pat buvo ir 
kun. Teilhard de Chardin, nors 

yra labiau pagarsėjęs ne 
savo moksliniais tyrinėjimais, 
bet jais paremtomis teologinė
mis filosofinėmis teorijomis.
> Su' žmonijos proistorės pra
džia neatskiriamai rišasi kuni
go Benri Breuil vardas, Colle- 
gfe de France garbės profeso
riaus, Instituto nario, mirusio 
pernai- rugpiūčio mėnesį, 85 
&etų amžiaus, Isle-Adam 
tovėjė, Prancūzijoje.

-30,000 metų praeitin
Garsus Amerikos publicistas 

Josėptr Alsop “New York He- 
rald Tribūne”, rašydamas apie 
kun. Breuil, pavadino jį “The 
History Extender”, kas galima 
būtų išversti: “Istorijos pra- 
plėtojas”. Mat, 1877 m., kun. 
Breuil gimimo metais, tikėta, 
jog žmonija esanti kokių 6,000 
metų senumo. Kun. Breuil ty
rinėjimai mums žinomų žmo
nijos kultūros pradžios duome
nų ribą nustūmė atgal kokius 
30 tūkstančių metų, nekalbant 
jau apie tai, jog seniausieji 
žmogaus griaučių likučiai, t. 
y. Zinjanthropus, neseniai at
rasti Afrikoje, turi apie 1,750,- 
000- metu

vie- Priešistorinio žmogaus tapyba Las- 
caux urvuose. Jaučio detalė.

Kun, Henri Breul

Kartais jo teorijos buvo užgin
čijamos. Jis pats jas net daug 
kartų vis pataisydavo ir papil
dydavo savo išvadas.. Bet įve
dimas radioaktyvios anglies 
metodo, nustatant priešistori
nių likučių amžių, daugelį kun. 
Breuil sprendimų kaip tik pa
tvirtino.

Tyrinėdamas vietoje priešis
torinius piešinius, kun. Breuil 
padarė dešimtis tūkstančių pre
cizinių piešinių, kopijų ir inven
torizavo beveik visus mokslui 
žinomus tos rūšies objektus. 
Jo padaryta inventorizacija bei 
klasifikacija įgalino nustatyti 
skirtingus to turtingo meno sti
lius, apibrėžti kultūrų rajonus, 
kurių vieninteliais pėdsakai yra 
tik tie piešiniai. Tų piešinių 
interpretacija bei analizė su
darė galimybę rekonstruoti pir
mykščio žmogaus papročių, ti
kėjimo, magiškų apeigų ir kas
dieninio gyvenimo kompleksus.

VIDURAMŽIŲ DVASINGUMAS

atėjęs Renesanso 
nukreipė žmogų 
į išorės gyvenimą 
nebūtim, kuriais 
mūsų amžius.

rašytoje Louis Bouyero, nagn-1 poezijos burtais, gyvenu kariu su 
nėjama Bizantijos dvasingumas, 

kar_ mažai žinoma, bet nepaprastai 
įdomi sritis. Graikų Bažnyčios 
tėvai atnešė Bizantijai sakralinę 
krikščionybės sampratą. Tuo 
būdu ir rytų Viduramžių vidinis 
gyvenimas buvo vertingas ir

(La Spiritualite du
Moyen Age. Ed. Montaigne, Pa
ris.) (P. G.)

iš 
iškylan
ti dra- 
laikais.) i

jos herojais ir užmirštu viską, vis-

— M. PečkMskaitė

« P. ŠILEIKIS, 0. P.
oru.opcun--, KrolezlslM

Aparatai-Protezai Med. bau 
% dažai. Spec. pagai^jakojoma 

(Arch SupportB) ir Lt
Vai k 6-8. šeštadieniais 9-1.

į ORTHOPM1IJOS VECBNIKOS IAB
4850 W. 63rd St., Chicago 29, DL 

TeL PRospect 6-5084

I tradicijos, negalėjusios 
to atsakyti į tolydžio 
čius naujus klausimus.

i ma reiškiasi visais
Mokslinė teologija nutolo nuo 
dvasingumo, nuo vidinio gyve-, 
nimo. Mistikai tada pasitraukė : ^rt^n^a43’ 
į modernų pamaldumą, kur jie i 
tikėjosi rasią priemonių ir net- 1 
gi vaistų prieš šio pasaulio val
dovo įsibrovimą.

Šis veikalas iškelia pagrin
dinius klausimus. Jo neskaičius,1 
negalima suprasti Vakarų rai
dos.

Pagaliau trečioje dalyje, pa-

Viduramžių būdingas bruo
žas — gilinimasis į žmogaus 
paskir tį, ieškojimas dieviškojo 
prado. Tų laikų rinktiniai žmo
nės domėjosi tik tuo, kas iš
lieka. Po to 
laikotarpis 
nuo jo sielos 
ir žaidimus 
mėgaujas ir

Viduramžio dvasingumo klau 
simu neseniai pasirodė prancū
zų kalba sutelktinio veikalo II 
toma3, parašytas trijų auto
rių. Dom Jean Leclerą Vidur
amžių pradžią nukelia į popie- 
ž.ų Gregorijų Didįjį, kuris lai
komas “lotyniškų Viduramžių 
dvasišku tėvu”. Jame susitin
ka didieji klausimai, kuriuos 
pagilins vienuoliški Viduram
žiai ir nurodys sprendimus ar
timo meilės klausimu, kur dar 
neskirtam artimo nuo savęs pa
ties. Nurodys sprendimus ir ma
lonės klausimu — apšviečian
čios šviefcos, Dievo' dovanos, 
aktyvaus gyvenimo, suprasto 
kaip kontempliacine askeze, 
kurią pasiekus, jau “nebenori
ma jokio aktyvumo”.

Dvasinis gyvenimas iš pra
džių išsivystė vienuolynuose. 
Vienuoliškas idealas buvo nuo
latinė malda ir liturgija tvar
komas gyvenimas, tačiau jame 
vienuolio vidinė laisvė buvo ap
saugota slaptos maldos. Nega
na pasakyti, kad tuo būdu vie
nuolis palikdavo laisvas vienuo
lyne: jo sielos laisvė ten vystė
si kontempliacijoje ir per kon
templiaciją. Vienuoliai, steng
damiesi budėti tyloje ir celės 
nuošalume, šį vidinį išsilaisvi
nimą iškėlė į aukščiausią laips
nį.

XI ir XII šimtmečių vienuo
liai buvo išsilaisvinę iš panašu
mų pasaulio ir ieškojo šviesulin- 
gos tikrovės. Jie pasirinko meilę, 
o ne galios troškimą.

Dom Vandenbroucke toliau 
nagrinėja vienuoliškų Vidur
amžių perėjimą f scholastinius. 
Posūkis buvęs lemiamas. Kai 
kas yra nuomonės, kad jis pa-1 
veikęs naujųjų laikų raidą. Pa
sireiškė vis didėjanti universi- l

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ. AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Kasdien 10—-12 vai. ir 7—9 v.vai.- ___

ak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia 
“n. uždaryta Kitu laiku susitarus 

Ofiso telefonas PR 8-3223
Rez. telef. VVAlbrook 5-5076

i

Rez. H,B-1670
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford 
Medical Building). tel. LU 5-6446
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001,

3148 VVest 63rd Street
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest 66th Place 
rel.: REpublie 7-7868 

Dr. S. BIEŽIS
CHIRUF GAS

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 3; treč. 
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 Iki 8.

Ofisas:

i

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63rd St
Kampas 63-čios ir California 

vai. Kaa'ien nuo 6—8 vai >a.k 
šešt. 2—4 vai.

'•ečiad ir Kitu laik’i pagal sutari,
Ofiso telef. 476-4042
Rez. WAlbruOk 5-3048

Be galo mėgstu skaityti. Kaip 
kūnas oro, taip mano siela trokš
ta grožio, reikalauja dailės. Bet iš 
visų jos šakų tiktai viena man da
bar tėra prieinama — literatūra. 
Tad, kaip bitė iš žiedų medų, taip 
aš čiulpiu iš jos gėri. Svaiginuosi HEmloek 4-16'52 nuo 2 iki 9 v. p. p.
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DR. J. IR K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 So. Kedzie Avę.
Priima ligonius pagal sUpilarimą. 

DS1 valandos skambinti telefonu 
kaskied. išskyrus trečiad. ir šeštad.

Telefonas: GRovehell 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINTUS

2422 VVest Marąuette Rd 
Valandos 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimu. išskyrus trečiadienius 
uždaryta.

Ofiso ir buto tei. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Kasdien 10-12 ir 4-7 Treč. ir šeš
tad. tik 10-12.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
2745 West 69th Street

Spec. ORTHOPĖDINĖS - LIGOS 
Priešais s\. Kryžiaus ligoninę

VAL.: Pirmad., antr., ketv., penkt. 
nuo 9 Ik! 11 ryte ir nuo 6?8 vai. • 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais lt 
kitu laiku susitarus telefonu K

Telef. REpublie 7-2291*.

DR. VL KAUPAS 
VIDAUS LIGOS 

(Spec. plaučių ir širdies)
756 VVest 35th Street 

(kampas 35-ta ir Halsted)
Valandos vak. 6-9. šeštad. 10-2 p. 

Trečiad. susitarus. 
Tel. Ofiso — BI 7-0400.

Dienos metu tel. CA 5-5010
Tel.: REliance 5-1811

OR. WALTER J KIRSTUK
(l.ietuvis g) rytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3925 VVest 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad. ketvirtad. Ii 
penktad. nuo 1—4 p. p., 6:3D-8:80 
vai. vak šeštsd i t vai trečiad

p
r

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis ir pritaiko akiniu* 

keičia stiklus Ir rčmus'
4455 8. California Avė. VA 7-7881
Vai.: 10 ryto iki 8 vak.. trečiad
uždaryta, šeštad. 10 v. r. Iki 2 p. p

Rez. tel. PR 9-0563, Rez. PR 9-6730
Dr.W.Ross Dr. L SeHmfis

Inkstų, pūsles ir šlapumo takų 
chirurgija ,

Ofisai: 7958 S. Western Avė., tel 
‘GR 6-0091: 392 E. 1 59th St<Harvey. 
; III., tel. EDison 3-4383; 80 N. Mi
gau Avė., Sulte 808, tel. CE ' 6-7784. 

Valandos pagal susitarimą

Didvyriškasis proistorės amžius
Visos kun. Breuil veiklos 

svarba glūdi tame, kad jojo 
darbų laikmetis yra tas, kurį 
galima pavadinti proistorės did
vyriškuoju pusamžiu. Prieš 
kun. Breuil proistorė buvo dar 
tik vystykluose. Altamiro ur- 
tvai buvo, atrasti 1879 m., bet 
‘ tik 1902 m. buvo konstatuotas 
jų autentiškumas.
vo nustatyta, jog čia turima 

! reikalo su menu, dideliu menu 
tyrinėjimuose i žmogaus, gyvenusio prieš tūks-

Breuil buvo autoritetas,, tančius metų, šitas pusšimtis ^aka. Įvyko skyrybos tarp
1 gimstančio mokslo dvasios ir

1879 m., bet

šimtai amžių sieninio meno), 
paskelbtame II-jo Pasaulinio 
kiro pabaigoje.

Proistorijos
kun. 1 
žinomiausias ekspertas, ypač metų, tai didelių atradimų lai- 
urvinio meno. Jei buvo atrastas kas, kada buvo atidengti pui- 
naujas urvas, gi tokie atradi
mai veik visuomet atsitiktiniai 
(Altamiro bei Lascaux urvus 
atrado bežaidžiantieji vaikai), 
buvo kviečiamas kun. Breuil. 
Jis konstatuodavo autentišku
mą, nustatydavo amžių, api
brėždavo stilių ir priklausymą 
tai ar kitai pirešistorinei kul
tūrai. Jis pagarsino taipgi pui
kius piešinius iš Lascaux urvų.

Tik tada bu-

kus požeminiai meno salionai, 
galerijos, ar net meno šven
tyklos, rodančios, jog žmogus 
mokėjo kurti meno kūrinius 
dešimtį tūkstančių metų prieš 
Kretos kultūors egzistavin^ 
prieš Egiptą ir Asiriją. Tikriau
siai, tos rūšies atradimų serija I 
nėra dar užsibaigusi. Dar daug 
galima tikėtis “naujienų” ir to- Į

I

Breuil mirtimi baigėsi tas kar
žygiškas proistorės periodas, ku 

i riame vienas žmogus galėjo 
apimti problemos visumą. Da
bar ateina ir toje srityje spe
cializacijos periodas, laborato
rinių darbų bei tyrinėjimų lai
kas.

Analitikas ir ritetikas
je mokslo šakoje, bet su kun. Kaip Uk t0 praėjusio ‘

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

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

Valandos pagal susitarimą
ei. ofiso HE 4-5843. rez. HE 4-2324

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

2434 West 71»t Street
Vai. Pirm., ketvir., penkt 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6, treč., š.ešt. pagal sutarti, 
~«ekin- uždą n ta

■M ofiao tr buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4988 W. 15th St, Cicero 
Kasdien 1—S vai. ir 6—8 vai. vak 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzic 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA-CHIRUIIGS 

4146 S. Archer Avė.
VaL: Kasdien popiet nuo 12—3 
rak. pirm., antr., ketvir. C—9 

Trečiadieniais tik susitarus

DR. ALDONA SIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero, Oak Forest, HL 

Telef. FU 5-2020.,
Valandos pagal susitarimą. Jeigu 

neatsiliepia skambinti TE / 9-1071.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS fR CHIRURGAS

Adresas: 4255 W. 63d. St.
Ofiso tel. REliance 5-4410' 

Rez. tel. GRovehlB 6-0617 
Valandos: 1-3 p m. ir 6-8 p u> 

Penkt. tik 1—3 p. m. 
Trečiad. ir šeštad. pagal srutartj.

yaL 
vai.

Tel. ofiao HE 4-5758: Rea. Hl 5-3225
DR. S. ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
2751 Weat 51st Street 

(Bendra praktika ir Alergija) 
valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai; penkt. 10 v. r. iki 9 v 
šeštad. 10 v. r iki i p. p. Ligoniu* 

artima pagal suMtarlmą.

DR. J. 6. BYLA-BYLA1TIS
Nervų-smegenų chirurgija, Hgoe 

2737 WEST 71st STREET 
Vuandoa tik susitarus
TeL GRovehilI 6-3409

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 
KŪDIKIU m VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 

17156 South Westem Avenue 
Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 

i nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 ▼. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 vai. p šeštad. 11 

vai. ryto iki 3 vai p. p. 
Ofice tel. RE 7-1168 

Re*. teL WAlbrool 5-3785

DR. L STANAT-STANAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitybos ir svorio problemos 
1951 W. Irving Park Rd.

(Damen Avė. kampas)
Vai. pirm., ketv. ir penkt. 7-8 v 
n-i - pagal a^ointmentą.Tel. Ofiso LA 5-2134, Rez. 878-5960

Ofiso telef. CLiffside 4-2896
Rezid. telef. WAlbrook 5-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 S. Ashland Avė. 
Bendra praktika ir spedalial 

„ , cbfrurgija
Valandos kiekvieną, dieną 2—4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimam ą 
gal susitarimą. šeštadieniais nue 
i vai. iki 5 vai. vak.

.» Visas gyvenimas pašvęstas
• proistorei

Gimęs 1877 m. Mortain (La 
Manche), kun. Breuil mokėsi 
Paryžiuje, Saint Sulpico semi-- 
narijoje, Katalikų Institute ir 
Sorbonoje. Specializavosi pale
ontologijoje bei geologijoje. Tos 
dvi mokslo šakos privedė jį 
prie proistorės, tada tik besi- 
rutuliuojančios naujos mokslo i 
specialybės, kurioje jis greitai I 
pasidarė vienu autoritetingiau-1 
šių žinovų. 1900 m. jis pirmą 
kartą La Moutho vietovėje pa
mato pirmykščio žmogaus ta
pybą, išlikusią urvų sienose. 
1901 m. jis atranda panašų ur
vą Les Combarolles vietovėje. 
190Ž m. jis studijavo garsias 
tapybos Altamiro urvuose, Is
panijoje. Nuo to laiko kun. 
Breuil’o visas gyvenimas riša- 
8i su urvinio žmogaus meno ty
rinamais. Net paskutiniaisiais į 

Savo gyvenimo metais, turėda
mas virš 80 metų, kun. Breuil 
tyrinėjo urvinę tapybą Rouffig- 
nac vietovėje, pietų Prancūzi
joje, konstatuodamas tų pieši
nių autentiškumą. Greta to jis 
iki savo paskutinių dienų dir* i

Bendras vienos urvo sienos vaizdas Lascaux vietovėje

Elnių grupė Lascaux urvų sienoje

TeL Ofiso 247-1002. Namij PR 8-6960
DR. E. DECKYS 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
Taipgi {vairios nervinės ligos 
Valandos pagal susitarimą. 

4063 Archer Avenue 
(Prie California Avė.)

Į

i do simboliu ir yra kun. Breuil į 

vardas. Jisai, kaip niekas kitas, j 
prisidėjo prie tos mokslo ša- ( DR. W. M. EIS1N-EISINAS 
kos išsirutuliojimo. Jo vietą Į ąj^uSERUA ir moterų ligos 
mokslo visumoje nustatys spe- 81W & KedzJe WA
cialistai. Gi eiliniam mokslo bei VjUandM pwi rosltartma Jel ae 
kultūros “vartotojui”, kuris do. atsiliepia skambinu MI 3-0001. 
misi žmonijos meno šaltiniais | 
bei pradžia, kun. Breuil liks I 
kaip tik “Istorijos praplėtėju”, 
kuris milžiniškais plotais padi
dino, praplėtė meno pasaulį ir 
kuris
požeminiuose urvuose uždarytą, 
paslėptą kūrybą žmonių ir tau
tų. gyvenusių prieš daugelį 
tūkstančių amžių. Kun. Breuil 
buvo jau pasaulinio masto 
mokslininkas, ne tik tyrinėtojas, 
bet ir analitikas bei sintetikas.

mums visiems perdavė

Prasiveržimas pro spaudos 
draudimą

Jau 1876-1S77 m., pasinaudo
jant tuo, kad tada vykstan
čio rusų-turkų karo metu buvo 
kiek atleisti cenzūros varžtai, Pet
rui Vileišiui pavyko išgauti Pet
rapilio cenzūros leidimą išspaus
dinti penkis lietuviškus populia
rius Raudinius, cenzūrai pasta
čius tik tą sąlygą, kad jie būtų 
spausdinami ne senais lenkų-loty- 
nų rašmenimis, bet kai kurias 
lenkų raidyne vartojamas raides 

.pakeitus kitomis.

Rez. GI 8-0873

DR. VYT. TAURAS
„JŠJXDTTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 W. 5916 8t 

TeL PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 Iki 4 ir nuo s tu » 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Vai.:

Ofiao HE 4-1414. Rezid. RE 7-8867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
vpccAalybč akušerija ir moterų ligos 

2454 Weet 71»t ^treet 
<71-o« Ir Campbell Avė. kampa*) 

’f*L: kasdien 1—3 tr 6—8 vai. vak 
šeštadieniai* 1-4 p. p

»•- ' • —•
Atostogose iki birželio 24 d.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidau* ir vaiku ligo* 
2737 We*t 71st Street
kasdien nuo 6-8 vai. rak 

P i 
5-201”

«ii M t n

< AL ______ ____  __  ___ _____
#**t»d nuo '2:30 Iki 2:3« vai p i
Trečiad. Ir kitu laiku tik susltaru. 

l”el. ofiso ir rez. WA
r-.y4<VY>0 NApol

’ ’fteo tel HE 4-7007.
Namu-rez. tel. PRospect 8-9081

OR. JANINA JAKŠEVIDIUS
(JOK«A)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS

2868 Weat 63 Street
VaL: Pirmad. ir ketv. nuo 3 
4:30: antr. ir penkt. nuo 4 

nne 1 Iki 4
D/tar, po 7-8800. r*z GA

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA ir MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
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PALAKA AP1H kituose 
kreiptis 
ten ir 
širdyje 

Jaunystės 
akordais. Nužygiayo, 
sustojo prieš dideles

l

apsvarsčius visas

K yveno kartą stu‘ 
dentas. Neperaukš- 
tas — neperžemas, 

nepergudrus—neperdumas, toks 
tiesiog vidutinis, būtų galima 
sakyti, jei ne jo perdėm gilus 
ir prasmingas gyvenimo ir jo 
pasėkų įvertinimas. Turėjo jis 
savo nuomonę, kietą ir tvirtą, 
apie kiekvieną reikalą 
apie Katangą ir Vietnamą, apie 
žmonijos likimą ir istorijos 
raidą, apie trečią ir ketvirtą 
pasaulinį karą, apie Santarą 
ir Ateitininkus, bet į smulkme
nas mums čia nedera leistis — 
eisime tiesiai prie esminio da
lyko.

Turėjo jis, reiškia, nuomonę 
ir' apie moteris. Neišgėręs dar 
nė antros stiklihės, jis šita te
ma pasisakydavo štai kaip:

“Kiekvieną moterį gali atsto
ti elektrinė antklodė ir geras 
šuo. Kas' gali būti šilčiau už 
elektrinę antklodę ? Kas gali 
būti ištikimesnis, kupinesnis 
meilės, kaip geriausias žmogaus 
draugas šuo?”

Na, ir ką atsakysi tokiam?
Bet nę-tik žodžių, o ir veiks

mų buvo- studentas. Ką sakė — 
tą if tikėjo; ką tikėjo — tą ir 
darė. Tūrėjo jis žalią, nusitry
nusią, elektrinę antklodę, G. E. 
gamybos, ir didelį, kudlotą šu
nį, neaiškios firmos, šunį va
dino ČBrcilu, nes nebetkoks 
čia šuo buvo. Joks čia Brisius 
ar Margis. Čia buvo jo gyveni
mo palydovas, jo kambario 
sargas,’ jo” ištikimas, nuolatinis 
bičiulis.

Kaip kitaip tokį šunį vadin
si ? f

Gyveho jie abu, reiškia, tre
čio aukšto palėpėje ir gyveni
mo vargais bei džiaugsmais iš- 
vieno dalinos. čurčilis visada 
būdavo prie jo šono, tylus, 
kantrus ir taip švelniai gauruo
tas. JiąB melancholiškai visgin- 
damas Ūodega, paguosdavo stu
dentą po egzaminų. Kai užmig
davo studentas, knygą apsika
binęs, šuo pažadindavo jį švel
niai, paliesdamas jo žandą sa
vo šalta (ir užtai, reiškia, svei
ka) nosim. O kai Studentas 
būdavo gimtai nuliūdęs, ir čur
čilio didelėse, rudose akyse bliz
gėdavo "ašaros. Taip verkdavo 
jie kartu ir juokdavos kartu 
ir po visų vargų ir iš to išsi- 
rutuliojančių frustracijų nuei
davo sau kartu gult ir pasiklo
davo tą,. pačia žalia elektrine 
ant klode, ,G. E. gamybos.

Ir kam gi reikia moterų, jei 
gyvenimas taip sklidinai pil
nas? Užtai jei kartais ir pasi
maišydavo mūsų studentui ko- 
k.a mėlynakė, liekna kolegė, 
jis jai šaltai parodydavo špy- 
S-t-

Gal ir nekultūringa, bet efek
tinga. •;

Atvirai kalbant ir aktyviai į 
reikalus 
pažinti, ka'd kolegės, nors ir pa
sipiktindavo, bet perdaug į šir
dį to neėmė. Prie progos ir jos 
šrygą parodyt moka.

Visosf,. reiškia, išskyrus 
celę. ■ '

Dabar, Marcelė buvo

ir

i galimybes, 
priėjo nekvalifikuotos ir beša
liškos išvados, kad jos vienin
telė galimybė yra kaip tik mū
sų Studentas.

Taigi. Realistas dabar pasa
kys, kad tuo reikalas ir pabaig
tas. Bet ne realistas, o idealis
tas buvo mūsų Studentas.

Jis sau švariai ir jai parody
davo šnygą.

Toks bešališkas
Galime pridurt, 

gyveno Studentas, 
rus, ir gyvenimas 
rožė. Gal būtų taip ir likę lai
mingos jaunystės dienos ligi 
to išsvajoto momento, kada, 
gavęs diplomą ir mokslu šar
vuotas, Studentas su ištikimuo
ju čurčiliu prie šono būtų įžen-

buvo.
kad metus 

gyveno ant- 
žydėjo, kaip

stambiom raidėm — triukš
mauti.. Grot radiju... Lošt kor
tom... Šūkaut... Taškytis skuti
mosi kremu...

— Tegyvuoja tvarka, — pri
tarė Studentas ir skaito sau 
toliau, linksmą dainelę niūniuo
damas.

— Negalima laikyti kamba
ryje... Šildomų plytelių... Re
volverių... Mergaičių... — Stu
dentas tik nusišypsojo. — Ne
galima laikyti... Auksinių žuve
lių... Kačių... Šunų!!!

Studentas išbalo. Jis perskai-

net į Administracijos Rūmus! Įdarė melodingas ir tėviškas. — 
Dėl butų reikalų, žinoma, ši

tame, kaip ir visuose 
. jii.veisietuose, reikia 

i Muzikos skyrių. Tai
,g: avo Studentas, 

drąsindamas save 
maišo” 
reiškia,
valines raštinės duris, nusiva
lė stropiai batus ir, dar kartą 
prisiminęs čuršilio rudas akis, 
pasibeldė.

Pats Muzikos skyriaus direk
torius sėdėjo už didelio pla
taus stalo, paskendęs butų ir 
bendrabučių reikaluose.

— Ko nori? — iškišo jis no
sį iš savo popierių krūvos. No
sis buvo didelė, kaip ir pats di
rektorius.

Studentas nusilenkė ir 
kukliu balsu.

— Ar galės čurčilis su 
nim gyvent?

— Ar galės?! — sušuko
zikos departamento direktorius, rius patikrint, kiek nuomos bu

te dar antrą kartą ir trečią... - ir jo plačios nosies šnervės iš- 
Susiūbavo jam žemė po kojom. 
Betiksliškumas Vakarų civili
zacijos atsivėrė prieš jį visoj 
pilnybėj! Atsistojo jis, kaip sa
koma, akis į akį, dantis į dan-

i tarė

ma-

Mu-

l

i

lūnaų... per vargą ir triūsą, 
per kraują ir ašaras mes pa
statėme tau visų bendrabučių 
oendratutį, kad galėtumėm ta
ve prižiūrėti, dar geriau ugdy
ti, dar tiksliau — parodyti tau 
dar tiesesnį kelią...

— Visi visada turės gyventi, 
prašvepleno pro ašaras gi

liai sujaudintas Studentas.
— Visada visi, sūnau! Ir už 

metų kitų mes pričiupsim ir 
iuos vedusius studentus. — Jis 
nusijuokė ir patrynė delnus. — 
Cho, pastatysim dar bendra
bučių ir dar!.. Ir turės gyvent 
lr vedę studentai. Po du reiš
kia...

— O dabar, — įsidrąsino Stu
dentas.

— Dabar problema, — palin
gavo galvą direktorius. — 
Problema, problema... Ir kiek 
gi nuomos surinkt būtų gali
ma... — ir jis įsirausė į popie-

i

< I - «■ —

b pasižiūrėjus, reikia pri- 
Kad kolegės, nors ir pa-

į plačiąją gyvenimo areną.
Bet taip niekad nelemta, ypač 

studentams nelemta. Kur, paga
liau, pasidėtų Camus absurdiš
kumo principas, jei taip sektųs 
studentams gyvent?

Atsitiko štai kaip. Kaip žai
bas iš giedro dangaus išėjo po
tvarkis iš aukštosios universi 
teto valdžios, kad, pradedant 
sekančiu pirmadieniu, visi (mes 
pabraukiam šitą žodį, pabrėž
dami jo absoliutų charakterį) 
taigi, visi studentai turės gy
venti naujai pastatytuose uni
versiteto bendrabučiuose.

Išėjo potvarkis, reiškia, ir 
buvo pakabintas ant visų skel
bimo lentų, tiesiai virš per
nykščių plakatų.

— Prieš vėją nepapūsi, — 
atsiduso Studentas, atsiminda
mas savo močiutės sengalvėlės 
patarimą, — teks mums su čur
čiliu kraustytis. — Ir jis nuėjo 
į naujuosius bendrabučius pa
tikrinti, ar bus kur įjungti jo 
žalią elektrinę antklodę.

Bendrabučiai tęsės du 
kus į vieną pusę, tris į 
Penki su puse aukšto nuo
čios iki viršaus. Tokie viduti
nio dydžio bendrabučiai.

Pravėrė Studentas melsvo 
stiklo dureles ir nušlepsėjo sa
vo teniso batais per ilgą, išla- 
kiruotų grindų koridorių, šlep
si jis, reiškia, koridorium ir 
žvalgos. Žiūri, kad abipus ko
ridoriaus durys, vedančios į 
studentų kambarius, o ant kiek
vienų durų 
lakštas, ant 
no, išklota 
laisvės.

— Negalima

gęs

i

į

Mar

labai 
ypatingas ir įdomus psicholo
ginis reiškinys. Šaknis jos emo
cinių įtampų prasidėjo dar 
gi?žnojp“jaunystėje, kada vie
ną skaistų pavasario rytą, čiul
bant lakštingalom ir žydint pie
nėms, tarp pienių ji užtiko!.. 
O. bet mes leidžiamės į šaluti
nes detales. Susumuokime prob
lemą pragmatiškiau — Marcelė,

blo- 
kitą. 
apa-

O ant kiekvienų durų užkabintas didelis lakštas.

tų galima surinkt iš vedusių 
studentų.

Bet Studentas nelaukė re
zultato. Jam šovė į galvą min
tis, drąsi, svaiginanti, jaunat
viška mintis. Ir Studentas ap
sisuko ant kulnies ir tekinas 
nubėgo prie artimiausio tele
fono.

siplėtė plačiai.
— Aš tikėčiau, kad tai pla- 

toninis klausimas, sūnau! Ne 
tik galės — bet turės! Mums 
nesvarbu, ar jis Anglas ar ne, 
visi dabar turės gyvent bend- 
rabučiuos!

— Ačiū labai, — nušvito Stu
dentas ir žemai nusilenkė, — 
aš prižadu, kad jis daug nelos, 
o jei los, tai labai tyliai...

| — Los?! — sušuko direkto
rius. — Ir kodėl jis turėtų lot?

Studentas išsigandęs susigū
žė ir skėstelėjo rankom. — Ži
note, šuniukas... bet jis labai 
tyliai loja... jisai...

— Ne! — Sugriaudė direk
torius ir šitą negatyvų proble
mos išsprendimą pabrėžė di
dingu rankos mostu. — Šunų 
mūsų bendrabučiuose laikyti 
negalima! Ne-ga-li-ma! Tai vi
so gero, sūnau, uždaryk duris 
tyliai. — Ir jis atsiduso ir vėl 
pradėjo raustis popieriuose.

Taigi, kaip matot, krizė spar
čiai gilėjo. Dantis sukando Stu
dentas, keliai jam. linkt pradė
jo ir mėlynas temdė akis. Bet 
ne iš molio drėbtas mūsų Stu
dentas, ne tik iš krajaus, bet 
net iš pačios Žemaitijos kilęs 

:gi-
— Ar galima negyvent bend

rabutyje?.. — ištarė jis virpan- 
: čiu balsu ir pats išsigando.

— Ar galima ką?! — sugriau 
dė direktorius ir pašoko nuo 
kėdės... — Sūnau... — tarė jis 
ir sušvelnino balsą. — Sūnau... 
Šitas universitetas tavim rūpi
nasi kaip savo vaiku, kaip sa
vo tikra nuosavybe. Mes tave 
norim prižiūrėti, mokyti, ug
dyti, parodyti tau tikrąjį, tie
sųjį kelią... — Jo balsas pasi-

tį su krize! A, bet kaip tik to
kioj situacijoj stipriau supla
ka narsi lietuvio širdis! Stu
dentas tik prisiminė Čurčilio 
akis, drėgnas ir taip kupinas 
meilės, ir jo krūtinę užtvindė 
ryžtas, drąsus, jaunatviškas 
ryžtas! Ne, jis nepasiduos, jis 
eis per ugnį ir vandenį už savo 
gyvenimo draugą! Jis eis pro 
pačias pragaro žiotis, jis eis

užkabintas didelis 
kurio, kaip ant del- 
studentų teisės ir

parašyta

Čia humanistų dėlei galime 
pažymėti, kad yra gerai žino
mas fizikos dėsnis, jog visi kū
nai, keblioj situacijoj atsidūrę, 
visada pasirenka mažiausio pa
sipriešinimo kelią.

Studentas išsuko Marcelės 
numerį.

Marcelė nesipriešino.
— O jo! — sušuko ji 

mai ir suplojo rankom.

lovos, 
ačiū!, 
ačiū!

* # *

links-

Dabar visi taip ir laukiat 
liūdno ir ironiško galo. Kodėl 
žmonės taip mėgsta pasidžiaug
ti kitų bėdomis, ypač studentų? 
Bet, ponai mieli, šį kartą jūsų 
viltys nerealios, nes. kaip jau 
HfoHywoodas yra seniai paste
bėjęs, yra dėsnis, jog vedybos 
v”a v'sų laimių šaltinis.

Dėsnių nelaužome taip leng
vai, ponai mieli. Ne, viskas iš-

i

slvystė kuo puikiausiai.
Pasirodė, kad Marcelė turė

jo alergiją šunims.
— Ačiū! — nusičiaudėjo ji, 

atsisėdus ant Studento
— Ačiū! Bet šita lova, 
pilna šuns plaukų. Joje,
— miegot negalėsiu.

— Tai ką darysim, pupa?
— paklausė Studentas.

— Ačiū! Argi nėra kito kam
bario, kur galėčiau, ačiū!, mie
got?

Kadangi valdžia visus studen
tus sugrūdo į bendrabučius',' 
kambarių buvo apsčiai. Vienas 
net toli, pačiam gale korida- 
riaus.

— Lengvai, — tarė Studen
tas ir nušvito, kaip žibutė. — 
Yra. vot, kambarys koridoriaus 
gale.

— Ačiū! Ka;p puiku! — ap
sidžiaugė Marcelė ir pabučiavo 
Studentui į žanduką. — Aš ži-

nojau, kad mes puikiai 
vensim!

Ir sugyveno puikiai.
Studentas su savo žalia elekt

rine antklode, G. E. gamybos, 
ir ištikimybės, meilės bei kitų 
vertybių kupinu čurčiliu viena
me gale koridoriaus.

Marcelė. — toli nuo šuns 
plaukų, kitame gale.

Susitikdavo jie kas rytą ir 
mandagiai pasisveikindavo. - -

Ir Marcelė galėdavo užriest 
nosį prieš savo drauges ir, kuk
liai papūtus į žieduką, kukliai 
paklausti — kada gi tu tekėsi, 
brangioji?

Ir visi buvo labai patenkinti. 
Beveik visi, nes yra, mat, kaip 
kūkalių kviečių lauke, užsilikę, 
dar ir pavydo šitame, šiaip 
perdėm skaisčiame pasaulyje.

_____
Piešiniai Rimvydo C i akos

Kai užmigdavo studentas, knygą apsikabinęs... i

POETĖ PROZOS BARUOSE
Žvilgsnis į Kotrynos Grigaitytės knygą “Veidu prie žemės"

DANUTE BINDGKIENE, Chicago, III.

Kiekvieną naujai išleistą lie
tuvišką knygą norisi imti į ran
kas lyg kalėdinę dovaną, su 
džiaugsmu, smalsumu ir noru 
kuo greičiau sužinoti, kas sle
piasi tarp jos viršelių. Daugu
moj jau knygos aplankas su- i 
daro šiokį tokį vaizdą apie jos 
turinį, tačiau K. Grigaitytės 
“Veidu prie žemės” tuo atveju 
yra visiška staigmena. Knygos 
viršelį puošia Pauliaus Jurkaus 
labai moderniai, patraukliai, 
nors gal kiek ir perkietai nu
brauktos linijos, tačiau viduje 
telpa trylika standartinėmis te
momis bei stiliumi parašytų kū
rinių.

“Veidu prie žemės” nėra Kot
rynos Grigaitytės debiutas lie
tuvių literatūroje. Tiesa, ji ge
riau žinoma poetės vardu, 1937 
metais išleidusi poezijos rinki
nį “Akys pro vėduoklę”, o 1950 
m. — “Paslaptį”. Betgi ir jos 
proza yra ne kartą regėta įvai
riuose žurnaluose.

ta rsi

Piūvis per paskutinį 
dvidešimtmetį

Naujoji knyga yra 
skerspiūvis per paskutinio dvi
dešimtmečio lietuvių gyvenimą. 
Čia galima sutikti ir Lietuvos 
kaimą, ir miestiečių problemas, 
visas okupacijas, tremties sto
vyklas ir kūrimąsi Amerikoje. 
Stipriausiai užsirekomenduoja 
pačios pirmosios dvi novelės 
— “Veni Creator” ir “Erškėt
rožės”. Autorė tikrai sugeba į

Kotryna Grigaitytė

pagauti skaitančiojo dėmesį, 
vaizdžiai perteikdama aštrias 
problemas, pirmuoju atveju pa
siturinčio ūkininko, antruoju — 
universiteto profesoriaus šei
moje. Tolimesniuose knygos 
puslapiuose išskirtinai pavykę 
kūriniai maišosi su menkes
niais. Ypač jautri ir pasigėrė
tinai trumpa noveliukė yra 
“Šventasis melas”, apie tėvynė
je likusią moterį su mažais vai
kais. Kūčių vakare gavusią ži
nią, kad jos pabėgęs Vokietijon 
vyras yra sukūręs kitą šeimą. 
Tai puikiausias įrodymas, kad 
gerą novelę galima sutalpinti 
į porą puslapių, nevartojant 
bereikalingų žodžių nereikšmin
gam pasakojimui ir veiksmo iš
tęsimui. įdomu, beveik humo
ristinė dėl savo situacijos ne
tikėtumo, nors autorė tokia ją 
padaryti be abejo nenorėjo, yra
“Senelė”. Taipgi titulinė nove- pavadinti novelėmis. Aplamai 
lė “Veidu prie žemės”, kurioje

su didele meile ir švelnumu au
torė vaizduoja lietuvę motiną 
didžiojo pavojaus ir skausmo 
metu. Kada visa šeimyna ruo
šiasi bėgti į Vakarus, motina 
parodo gailestingumą sužeis
tam priešo kareiviui. Žinoma, 
jos kilniaširdiškumą autorė pa
sistengia atlyginti, kai vėliau 
moteris sužino, kad jos sūnus 
kareivis visai „ panašiu būdu 
taipgi buvo nuo mirtiees išgel
bėtas.

Paslaptys ir gera pabaiga
Beveik visi rinkinio kūriniai, 

nesigilinant perdaug į jų logi
ką, yra įdomūs, mielai paskai
tomi. Autorei būdinga yra prie 
reikalo eiti iš psichologinės pu
sės. Ji mėgina parodyti savo 
veikėjų atliekamų veiksmų mo
tyvus, nesitenkindama vien tik 
paviršutinišku tų veiksmų at
pasakojimu. K. Grigaitytė pa- 
pasižymi ir tuo, kad daugu
mą temų gvildena neįprastu 
mūsų novelistams būdu. Ji mė
gina sudaryti intriguojančias, 
dažnai nevisai įtikinančias si
tuacijas, savo veikėjus apgau
bia paslaptimi, jų kelius supai
nioja, sunarplioja visokiais sun
kumais, bet gale žūt būt vis
ką gražiai užbaigia, išriša. Ypač 
tuo pasireiškia “Pabudimas” 
ir “Žuvėdra ant uolos”. Tačiau 
šiuos kūrinius, ir dar kai ku
riuos kitus, vargu būtų galima

(Nukelta j 4 psl.)
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Smegenų chirurgas apie Dievą
Neurologijos specialistas prol. Evans

Smegenų chirurgas ir neuro
loginės chirurgijos direktorius 
Chicagos universiteto Medici
nos mokykloje dr. Joseph P. I 
Evans dienrašty “Chicago Sun- 
day Tribūne” paskelbė matąs 
Dievo buvimo įrodymus žmo
gaus nervų sistemoje. Jam, pvz. 
daug kartų teko operouti nu
garkaulio smegenis, kurios yra 
antrinė, bet visgi gyvybinė, 
žmogaus ir aukštesniųjų gyvių 
nervų centrinė. Nugarkaulio 
smegenys nuo galvos nusitęsia 
18 colių gilyn į žmogaus stu
burkaulį ir yra apgaubtos tri
mis plėvėmis, kaip ir galvos 
smegenys.

Nuostabios nugarkaulio 
smegenys

Iš nugarkaulio smegenų

matosi, paremia Pirmosios Prie
žasties argumentą, — skelbia 
prof. Evans. — Aš negaliu su
prasti tokios progresuojančios 
tvarkos be Pirmosios Priežas
ties, numačiusios tikslą, davu
sios impulsą ir energiją... Kaip 
liėdės dirbėjas turėjo minty 
tikslą, taip ir žmogaus Sutvė
rėjas turėjo tikslą žmogui. Tai 
mane verčia mąstyti apie Sut
vėrėją kaip apie asmeninį Die
vą, kuris interesuotas indivi
dais, iš ko išplaukia ir sąvoka 
apie žmogaus kilnumą.

ei
na impulsai ir reakcijos, pade
dą tvarkyti visą gyvybės vyks
mą. Dr. Evans tvirtina, kad 
sudėtingosios šių dienų maši
nos — elektroninės smegenys — 
atrodo primityviai grubios, pa
lyginus su nugarkaulio smege
nimis, kurios yra kelias per
duoti žinias milijonais atskirų 
kanalų. Vidury nugarkaulio 
smegenų yra “informacijų sto
tys”, savarankiška energija vei
kiantieji potvarkių pertiekėjai, 
ir toks smulkus nervų tinklas, 
kad jį tegalima įžiūrėti tik 
galingiausiais mikroskopais.

i

su

— Aš esu vienas iš tų, kū
ne tiki į Kristaus istoriškumą, 
kaip Dievo ir kaip žmogaus. 
Tas tikėjimas buvo priimamas 
šimtmečiais, ir aš priimu isto
rinį Kristaus gyvenimo apibū
dinimą, kas patvirtina Jo Die
vybę.

t
'Evoliucijos šalininkas tiki 

į Dievą Vytautas Ignas Šv. Veronikos skara (aliejus)

POETE PROZOS BARUOSE

Dr. Evans yra giliai išsi
mokslinęs žmogus. Jis yra ga
vęs medicinos mokslo diplomą 
Harvardo universitete, gi Mc- 
Gill universitete jis yra gavęs 
mokslų magistro ir filosofijos 
daktaro laipsnius. Jis 
yra studijavęs Notre 
universitete. Jis kilęs iš 
likų šeimos, bet į savo
mą žiūrėjo kritiškai. Nugar
kaulio smegenų studijos sustip
rino jo tikėjimą. Čia rasta 
nuostabi tvarka. Žmogaus pro
tas to negalėtų padaryti. Jis 
mano, kad evoliucijos teorija 
yra akivaizdi.

taipgi 
Dame 
katą- 

tikėjk

i

Didžioji Pirminė Mintis

Dr. Evans prisipažįsta, kad 
kada tik jam tenka atidaryti 
nugarkaulio smegenis, jis ste
bi jas su didele nuostaba, ras
damas jas sudėstytas estetin- 
giausioje tvarkoje, atstovau
jančias planą ir tikslą, numaty
tą Didžiosios Pirminės Minties.

Jis pasakoja, kaip jam, ati
darius nugarkaulio kaulą ir ap
saugos žieveles, tenka matyti
per permatomą luobelę skaid- planavimas būtų galėjęs įvyk- 
rų skystį, drėkinantį nugarkau-'l 
lio smegenų juostą, iš kurios 
prasideda šaknys nervų, nešan
čių impulsus tolyn ir atgal. Čia 
taipgi yra puikus kraujo indų 
tinklas, ir visur viešpatauja 
nuostabi tvarka.

— Bet tai neišskiria mano 
i tikėjimo į Sutvėrėją, o sutvir
tina: Jis iš anksto patvarkė tą 
evoliucijos kelią. Man būtų ne
suprantama, kad tokia tobula 
tvarka ir toks sudėtingas su-

Gilus tikėjimas į Sutvėrėją
. — Kai žmogus apmąstai, ko

kia čia didelė tvarka, ir kai 
prisimeni, kad daug sudėtinges
nės yra galvos smegenys, ku
rių paslaptys dar labiau yra 
paslėptos, tai suvoki, kad nuo
stabioji tvarka yra tiesiog pri
trenkianti. Iš to tvarkos buvi
mo, mano supratimu, tenka ei
ti prie senojo, argumento — 
apie pirmąją Priežastį. Šitok
sai galvojimo kelias atneša man 
gilų tikėjimą į Sutvėrėją, — 
aiškina dr. Evans.

Tiki į Kristaus Dievybę
— Taipgi logika evoliucijos, 

kurią mes taip aiškiai matome 
biologijoje, savąja tvarka, man

Iti be vadovaujančios minties, 
— skelbia dr. Evans. — Žmo- 
gų aš matau visiškai skirtingą 
nuo gyvulių. Skirtingumas ryš
kėja iš jo galios mąstyti ir da
ryti laisvus sprendimus. Tai 
mane veda į tolimesnį mąsty
mą, kad tinkamu laiku evoliu
cijos vyksme, kai Sutvėrėjas 
žmogų padarė kilnesniu, apdo
vanodamas protu ir laisva va
lia, davė jam nemirtingą sielą. 
Sielos buvimo aiškumas yra ne
tiesioginis, tačiau netiesioginis 
išvedžiojimas mokslininkams 
nėra svetimas.

J

Amerikietis apie Bruno
Markaičio muziką

kartą muzikos, ypač lie
tuvių kompozitorių muzikos 
mylėtojams norime priminti, 
kad tėvo Bruno Markaičio pia
ninui skirtas kūrinys “Mira
žas”, gegužės 26 d. išpildytas 
pianisto Lesile Schnierer Mun- 
delein kolegijos teatre Chica
goje ir susilaukęs ypatingo dė-

ši

Bruno Markaitis

Dr. Evans yra aukštas me
dicinos autoritetas. Jis savu 
laiku yra buvęs Neurologijos 
Chirurgijos akademijos ir Chi
cagos Neurologų sąjungos pir
mininkas. Jis skelbia, kad to
kia pat tvarka, kaip nugar
kaulio smegenyse, yra ir viso
je visatoje ir jis pasisako už 
krikščioniškąją mintį ir tradi
cijas. J. Pr.

VALANDO8: 
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta visą dieną 
Ketvirtad. nuo 9 iki ■ 8 popiet 
Penktad. nuo 9 iki 8 popiet 
šeštad nuo 9 iki 12:30 p. p

(Atkelta iš 3 psl.)
mūsų rašytojams, regis, būtų 
naudinga dar kartą pasižiūrėti 
į literatūros vadovėlius ir su
žinoti, kas yra novelė. Šis ter
minas paskutiniu laiku varto
jamas gal jau perdaug libera- 
.įškai. j

V yrai priklauso nuo moterų . palyginimų vartojimas tampa 
Grigaitytė rašo paprastai,1 nuobodus.

sklandžiai ir visai moteriškai.
Ji nesibaido jautrių situacijų, ratūros raidą ir nepastums į 
net sentimentalumo, kuris ta- priekį savo naujumu, tačiau 
čiau niekur nevirsta sachariniš- į dabartiniuose jos rėmuose tik- 
ku saldumu. Jos veikėjai leng- ra* praturtins ir ne vienam 
vai lieja ašaras, braido nelai
mingose meilėse, kenčia įvai
riausius likimo smūgius. Visos 
novelių moterys išskirtinai gra
žios, mylinčios ir. idealios žmo
nos, motinos bei mylimosios.. 
Užgautos, tačiau, jos moka ir 
nagus parodyti.

’ Creator’ 'Aniceta, palikusi jau- ; 
nikį prie altoriaus, “Neįspėtos > 
mįslės” Sofija, apvilta mylimo- J 
jo, pakeitusi jo žmonai kūdikį 
ligoninėj. Arba “Kelio atgal” 
Gražvyda, dėl moteriškų batu
kų antspaudų sužadėtinio buto 

Į grindyse ištekėjusi už kito vy
ro. Vyrai tuo tarpu K. Grigai- 
tytės rinkinyje greičiau tik 
asistentai knygos moterims.

I Tarsi baleto šokėjos partneriai. 
Jie gana lengvabūdžiai, mote-

rų nesunkiai pakreipiami į bet 
kurią pusę, visai nuo jų malo
nės priklausą.

Autorė neiško įmantrių žo
džių, dirbtinų išsireiškimų bei 
netikėtų palyginimų. Daugumo
je tai daro knygą lengvai skai- 

. tomą, jaukią ir pažįstamą, ta- 
: čiau dažnai tokių kasdieniškų

Kaip “Veni

Jeigu ši knyga lietuvių lite-

praturtins ir ne vienam 
skaitančiam suteiks porą ma
lonių valandų. Ypač dabar, 
atostogų metui artėjant, “Vei
du prie žemės” galėtų tapti 
atostogautojų malonia drauge. 
Tačiau norėtųsi, kad autorė pa
ieškotų ir naujų kelių neabejo-

Knygos viršelis

finam talentui išreikšti, taipgi 
nepamiršdama ir 
kų.

Knygą 
darbus 
viškos 
goję.

poezijos lau-
• i

.ir spaudos 
atliko Lietu-

išleido
kruopščiai
Knygos Klubas Chica-

įmy _______

B U I C K ’ A S - LIETUVIŠKAS 
AUTOMOBILIS! u 

NAUJAUSIAS BUICK
Šis vėliausiai išėjęs Buick 2 Dr. Sedan su automatu, Radio ir šild.
Kaina tik ... . $2,227.85

Taksai .89.11
Pilna kaina .. . $2,316.96

Dan Kuraitis • Liet. Prekyba

MILDA BUICK
907 W. 35th Street, Chicago 9, III., Tel. U 3-2022

V-6!

tų ritmiškų kontrastų ir 
tęsimų, visgi pastebima neokla- 
smė ekonomija, kaip pas Hin. 
demith ar Bartok. Gal tik pas 
Šostakovič ar vėlesniuose kom
pozitoriuose, kaip pas Kaba- 
levsky, Khačaturianą, ar pas 
patį Čcrepniną, galima būtų ieš
koti panašaus kompozicinio pri
artėjimo.

Geriausiai galima pasakyti, 
kad tėvas Markaitis yra savis
tovus kūrėjas ir jo originalu
mas, kuriame matėsi discipli
nuotas kompozicijos subrendi
mas, klausytojų buvo labai 
įvertintas”. K.

Laiko brargumas

pra-

I

T

t TV - R ADOAI - 3UOST. REKORDERI STEREO FONOGRAFAI-PLOKŠTELĖ 
ANTENOS - BATERIJOS - LEMPUT 
EI—VIRT. PRIETAISAI-LAIKROCZM 

Viskam tumiausios kainos Ir garantija
3321 S. Halsted St - CLlFFSCE 4-5665

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadienio 10 iki 11 vai. ryto, šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8 Iki 
»:3<> vai ryto Vakaruškos pirmad 

’ i 7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA

I49& tat AM 4r-1627 mg. FM 
TeL HEmlock 4-2413

11 b* e>o. Maplewood Avė..
Chicago ». Ui

I

GAUKIT NAMŲ PAGERINIMO IR MORGIČIŲ 
PASKOLAS PAS MUS!

Aš nepažįstu nė vieno žmogaus, ■ 
kuris, bent truputį vertindamas 
savo gyvenimą, nežinotų, kokią. 
didelę reikšmę turi laikas. Laikas I 
yra brangiausias mūsų turtas, nes 
jame glūdi mūsų laimė, mūsų pa
sisekimas, mūsų likimas. Tačiau 
yra daug žmonių, kurie stengiasi 
laiką “užmiršti”. Jie labiausiai rū
pinasi laiką kaip galima greičiau 
praleisti. Jie nenuvokia, kad be rei
kalo praleisti laiką yra daug pra- 
gaištingiau, kaip mėtyti į jūrą auk
są ir kitus brangius metalus arba, 
kaip darydavo Kleopatra, nebever- 
tingus perlus vyne tirpdyti ir ger
ti.

O. Swett Marden

Mūšy turtas viršija $21,000,000.00

I
Santaupos, atneštos prieš kiekvieno 
mėnesio

^VOSYLIUS FOOD MART

A L —T O N Y 1
DECORATING

Ilgamete patirtis dažyme—dekora
vime. Pigu. Sąžininga.

A. BIKINIS. GA 5-5887.
A. BUKBATT: 3-885653.

Cnicagos Savinga bendrovės naujai 
padidinta įstaiga su dviem kie
mais automobiliams užima 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.
Taupykite ir skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marųuette Parko apylinkės centre.

Current Dividend up to 4*4%

kas rūkytas 
dešras, skilan
džius, įvairią rū
kytą ir šviežią 
mėsą. Liet, sū- ’ 
riai, saldainiai, 
medus, delikat., 
grocery prekės.

AND LOAN ASSOCIATION
SJjSO South Halsted Street 9 Chicago 3 • CLifįside Ą-OIOĄ

ALBERT J. AUKERS, Prezidentas

mesio, tame koncerte jau ne
buvo premjerinis. Tas pats 
“Miražas” balandžio mėnesyje 
Floridoje buvo išpildytas pia
nisto Samuelio Viviano. Girdė
jusi tą koncertą Floridos Uni
versiteto muzikos profesorė dr. 
Maxine MacKay laikraščio 
“The Tampa Times” balandžio 
27 d. muzikos skyriuje šitaip 
aptaria ir įvertina Bruno Mar
kaičio “Miražą”:

sytojus savo ultramodeminėmis 
vidinėmis dalimis, ypač savo di
sonansais, kurie su kromatiš- 
kais pagražinimais primena mu
zikinę giminystė su Schoenber- 
go ekspresionistinėmis tenden
cijomis. Tačiau, nesant pabrėž-

W,STT~VH' NUOTRAUKOS 1I< 
AUKŠTOS RŪŠIES FOTOGRAFIJOS 
M CSŲ SPECIALYBE.

PRECIN PHOTO STUDIO
4068 Archer Avė. Tel. VI 7-248)

(Incorporated) 
EDVARDAS U LIS.

BIRŽELIO MĖN 
PAS BUDRIKĄ 

IŠPARDAVIMAS

15 dieną, gaus dividendus 
už visą mėnesį.

VALANDOS:
Pirmad. nuo 9 iki 4
Antrad. „ 9 iki 4
Trečiadieniais uždaryta
Ketvirt. nuo 9 iki 8
Penktad. „ 9 iki 6
šeštadiend. .. 9 iki 1

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Chicago 36, Illinois GRovehill 6-75756245 South Westem Avenue

4

Pirkaite daug pigiau kaip kitur: 
Baldus, Parlor setus, Miegamojo 
kambario setus, Televizijas, Ref- 
rigeratorius, Karpetus, Virtuvės 
setus, Pečius, Skalbimo mašinas, 
Matracus, Staliukus, Lempas, La
gaminus.

AUKSINIUS DAIKTUS
Laikrodėlius, Deimantus, Ginta

rą, Rašomas mašinėles, Lietuviš
kas plokšteles.

BUDRIK
FURNITURE

3241 So. Halsted St.
Tel. CAlumet 5-7237

Atdara pirmad. ir ketvirtadieniais 
iki 9 vai. vakaro 

Sekmadieniais 11—5 vai.

Budriko radio programos sekmad. 
š stoties WHFC, 1450 kiL nuo 
2 iki 2:30 valandos po pietų.
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UGNIS
LIETUVIU LIAUDIES TIKĖJIMUOSE

Referatas, skaitytas Ped. Lituanistikos Instituto 
tautosakos seminare 1962. IV. 28

KONSTANCIJA PETRYLAITE

Ugnis senojoje lietuvių reli- vandeniu, ją mindžioti kojomis, 
gijoje užėmė labai reikšmingą 
vietą. Liaudis ypatingai ją gar
bino, reiškė jai pagarbą, laikė 
gyva ir šventa būtybe. Ugnis 
lluvo kūrenama miškuose ir 
namų židiniuose, kur nuolat ji 
ruseno. Tai buvo šventoji ug
nelė, arba Gabija.

Ugnies atsiradimas

Apie ugnies pradžią lietuvių 
gyvenime mes neturime ypatin
gų šaltnių; daugiausia naudoja
mės mitologinėmis sakmėmis 
bei žmonių pasakojimais, iš ku
rių tas pagrindines žinias ir 
pateiksiu.

Daugelis žmonių ir dabar ti
ki, kad pirmą ugnį įskėlęs Per- 
kūnaSL» Dėl to Perkūnui ir bu
vusi kūrenama šventoji ugnis.

Randame ir kai kuriuose šal
tiniuose, kad Lietuvoje dar yra 
žinomų vietovių, kur kadaise 
buvo kūrenama amžinoji ugnis 
Perkūno garbei. Prie to būtų 
verta kai ką pasakyti ir apie 
titnagą, nes yra žmonių, kurie 
mano,.jog ugnis buvusi įskel
ta iš titnago. Dėl to titnagas 
dar ir mūsų laikais saugojamas 
kai kur prie bažnyčių, ypač Že
maitijoje, Rietavo apyl. (Tel
šių apskr.), tik Velykų ugniai 
įskelti.

Ugnies reiškiniai

į o dar blogiau į ugnį spjaudyti 
buvo didelis nusikaltimas. Se
novės 
dar ir 
ma.

tikėjimo pagarba ugniai 
mūsų laikais tebejaučia-

Ugnies kultas

Žinome iš padavimų ir kito
kį šaltinių, kad ugnis Lietu
voje buvo nuo’.at kūrenama. Tai 
amžinoji ugnis. Kur amžinoji 
ugnis degė, ten buvo degina
mos ir aukos dievams, ypač 
Perkūno garbei. Tai žmonių 
nekruvinoji auka.

Dievų pagarbinimą ar krei
pimąsi į juos senovės tautos 
reikšdavo aukomis. Jie atsiža 
dėdavo reikalingiausio daikto 
gyvenime ir paskirdavo savo 
dievų garbei; tokio daikto pa
skyrimas buvo laikomas svar
biausia žmogaus auka dievams.

Dėl to įvairaus pavidalo au
kos senosiose religijose buvo

M. K. Čiurlionis Auka

':r žmogėdriškas dievų garbini
mo būdas nėra žinomas.

Manoma, kad lietuvių liau
dies šventyklos buvusios po at
viru dangumi, kadangi jų die
vai savo buveines turėję gam
toje. Dėl to ir aukurams pasi
rinkdavę puikius ir nuošalius 
gamtos kampelius. Tokie kam
peliai buvo žalieji miškai arba 
gražios miško aikštelės, gal būt, 

■ tarp galingų ąžuolų, aukštųjų 
i eglių bei ošiančių pušelių, kur

M. K. Čiurlionis Karalių pasaka

vo ją parsinešti iš kaimyno net 
su tikybinėmis apeigomis. Dėl 
to ugnis židinyje buvo rūpes
tingai prižiūrima.

Šeinjinnkės vakare, eidamos 
miegoti, židinio žarijas sukaup
davo į krūvelę ir apkasdavo jas 
pelenais. Šitai atlikdamos jos 
kalbėdavo:

Gyvenk su mumis ramybėje, 
šventa Gabija. Ugnele, Gabi- 
jonėle, nekurstoma nedek, 
užklostoma miegok ir ne
vaikščiok po šiuos namelius. 
Pagerbdamas giliąją senovę, 

poetas Kazys Bradūnas, tary
tum amžinosios ugnies saugo
tojas, rašo:

Tylėdamas užpilu ugnį
Drėgnais pelenais
Ir einu į tolį bedugnį, 
Veidą pridengęs delnais.

Ja gydėsi nuo įvairių ligų, ypač 
epidemijos metu. Apstoję aplink 
ugnį, smilkėsi jos dūmais.

Ugnis vestuvių apeigose

Vestuvių apeigose ugniai taip 
pat būdavo atiduodama reikš
minga pagarba. Prieš jungtu
ves nuotaka tris kartus būda
vo vedama aplink židinį, kuria
me buvo saugojama namų ug
nis. Šis atsisveikinimas su ži
dinio ugnimi yra gražus ir gi
lios prasmės paprotys.

Jaunavedžius ir jų palydovus, 
grįžtančius iš bažnyčios, vėl su
tikdavo su ugnimi. Ant kelio, 
dažniausiai netoli namų, vestu- 
vin'nkams būdavo padegamos' 
ugnys, kad jaunųjų ateitis bū
tų saugi nuo visokių pavojų, 
ypač nuo raganų užbūrimų.

Seniau, antrą ar trečią die
ną po vestuvių, nuotaka grįž
davo į tėvų namus parsinešti 
savo židinio ugnies, kurią jai 
įteikdavo motina. Ta ugnimi ji 
pradėdavo šeimininkauti vyro 

i namuose: išvirdavo pirmą val
gį ir iškepdavo pirmąją duoną. 
Nuotakos atsisveikinimas su 
savo namų židinio ugnimi ir 
tos ugnies simbolinis nešimasis 
į vyro namus yra labai senas 
priešistorinių laikų lietuvių pa
protys, bendras visoms 
ropiečių tautoms.

Joninių ugnys

iš žymiausių 
yra Joninės.

indoeu-
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UNIVERSAL SHOE STORE

(Liet, batų krautuvė) YA 7-0525 
(Virš 40 metų Bridgeporte) 

Vėliausio stiliaus batai visai šeimai

3335 So. Halsted Street 
Chicago, Illinois

Atdara: kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. 
Pirmadieniais ir ketvitadieniais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.
.......- • ■ .......................

JANINA ir KAZYS BALTRAMONAI I

atidarė naują restoraną

RŪTA
MARQUETTE PARKE 
6812 So. Western,

Čia gausite lietuviškus

PR 8-3493 
valgius, 

taikytus jūsų skoniui!
KVIEČIA VISUS

Atdara kasdien nuo 7 vai. ryto

pri-

ILANKYTIA T S
iki 8 vai. vakaro, o sekmadie

niais nuo 11 valandos ryto iki 8 valandos vakaro.

j

Pirminiam lietuviui slėpingos. 
ugnies reiškiniai rišosi su di
dele jos reikšme žmogaus gy
venime. Ir tuo būdu senovės 
lietuvis,, nuolat bendraudamas 
su u^nŠe, jautė jos reiškiniuo
se antgamtinės jėgos veikimą.

Ugnis jam reiškėsi įvairiais 
pavidalais: ir siaubingu žaibu, 
ir nepaprasta geradare. Ugnis 
be žodžių kalbėte kalbėjo žmo
gui apie rūstaujančių dievų va
lią. I

Mūsų protėviai tikėjo, jog 
ugnis keršija, jeigu kas ją įžei
džia kokiais netinkamais veiks
mais. Įžeista ugnis keršija gais
ru, sudegindama namus, kar
tais pareikalaudama gyvybių. 
Ir todėl senovės lietuviai ypa
tingai gerbė ugnį ir vengė ją 
įžeisti. Ugnies įžeidimą laikė 
nuodėme. Gesinti ugnį nešvariu i je tautosakoje toks kruvinas nai buvo gerbiami ir laikomi 

šventais kalnais, vadinami al
kakalniais. Ant kai kurių to
kių kalnų dar ir mūsų laikais

J

belaikomi šventais akmenimis. | ” 
Tie didžiuliai šventi akmenys Kr 
— tai mūsų protėvių tikėjimo 
altoriai, ant kurių buvo deda

lu mos dievams aukos, pvz. dra- 
j bužiai, vilna, pinigai ir įvairūs ((J kiti dalykai, f I i si

labai praktikuojamos. Senieji aplinkui dvelkė malonus miško 
germanai, romėnai, slavai iz- kvapas. Tokiame miško pavė- 
ra-olitai (žydai), meksikiečiai syje ir kilo į dangų šventosios 
dievams aukodavo ir degindavo ugnies dūmai.
gyvus daiktus, kartais net gy-' Amžinoji ugnis kūrenosi ant 
vus žmones. Mūsų mitologinė- kalnų bei piliakalnių. Tie kal-

1iCIZI D’C s E L F : □ l\ I r V S E R V I C ELiquor Store!PBI

l 5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
g
I
ęB
| GUILD BLUE RIBBON BRANDY

84 PROOF

I ST&CK 10 YR. OLD IMPORTED

SKANDY

JUNE — BIRŽELIO 14, 15, 16 D. D.

ritu* $3.09

• Fifth $3.79

j ARROW COCKTAILS
į MARTINI OR MANHATTAN Full Quart $2-69

> GKAiN ALCOHOL 190 PROOF
U. S- P. Fifth $4.89

(!) POPITARBRANDOFBONDED 

fa BOURBON WHISKEY
--- ----------- -----------

IMPORTED DON “Q.” KUM
S LITE OR GOLD

Fifth $3-09

Fifth $2.98

P

KAHLUA IMPORTED COFFEE 
LIQUEUR . F«fth $4.98

SEMKOV VODKA 80 PROOF

6 Quarts for

CREME DE MENTHE
GREEN or WHITE 60 PROOF Fifth $2-59

Fifth $2.49
CANFIELD BEVERAGES 

Ali flavors

Viena 
švenčių 
kai mūsų žemėje “siautė” pik
tosios būtybės, t. y. raganos ir 
burtininkai, žmonės nuo jų gy
nėsi švento Jonę ugnimis. Va
kare ant ilgų karčių būdavo 
iškeliamos degančios smalinės 
statinaitės ar senų tekinių ste
bulės, o ant kalnų bei kalnelių 
užkuriami milžiniški laužai — 
raganoms iš laukų išvaryti.

Senovėje žmonės tikėjo, kad 
Joninių ugnys, nušviesdamos

(Nukelta į 6 psl.) ,

vasaros
Seniau,

i

I

— Kas ten? —
Klausia budri drebulė, 
Varteliuose stovėdama.
— Kas ten? —
Klausia aklasai akmuo,
Pakelėje gulėdamas.

-j»į r

G nei žmogūm,
Nei medžiu,
Anei akmeniu

i Jiems negaliu atsiliepti.
(Morenų ugnys, 50 psl.)

Tai gražus senojo lietuvių 
tikėjimo atgarsis mūsų poezi
joje.

Žmonės tikėjo, kad ugnis 
i mėgsta druską. Pamatę gaisrą, ' 
berdavo į židinį druską, kad 
ugnis pasisotintų ir nusiramin- Pardavimai-taisymai 
tų. Sūdant viralą, pirmiausiaI 
leisdavo druskai nubyrėti ant 

: ugnies. Kai druska ugnyje 
spragsėdavo, jie sakydavo:

Šventoji Gabija, būk paso
tinta.

SIUNTINIAMS SIŲSTI I LIETUVĄ GERIAUSIA TIESIOGINIAI 
BE TARPININKŲ PER LTCENZUOTĄ LIETUVIŲ FIRMĄ 

“COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION”
Viena iš penkių Inturisto, dabar Vniešposyltorg įgaliota pri

imti ir siųsti siuntinius į Lietuvą ir. kitus SSSR kraštus.
Siuntiniai pristatomi gavėjams Lietuvoje per 6—7 savaites ir 

nei dienas siuntinys neužkliuvo ir nedingo.
Dabar tik ką gautas leidimas kai kuriems vartotiems daiktams 

siųsti į Lietuvą licenzuotuose siuntiniuose apmokant muitą čia — 
būtent: 
laikrodžiai, juvelirinės brangenybės, radio ir foto aparatai, siuva
mos mašinos, rašomos mašinėlės, muzikos instrumentai, amato 
įrankiai ir pan. Taip pat siunčiame drabužių standartinius siuntinius.

Pavyzdžiui: 3 kostiumams vilnonės medžiagos $24.50. Su per
siuntimu $45.

MAISTO siuntiniai iš DANIJOS pristatomi gavėjams per 3 
savaites. Dėl informacijų bei nemokamų katalogų prašome kreip
tis į:

“COSMOS PARCEL EXPRE$S CORPORATION” 
3212 South Halsted Street, Chicago S, Illinois, Tel. CA 5-1864. ar 

"MARQŪETTE GIFT PARCEL SERVICE"
2439 West 69th Street, Chicago 29, Illinois, Tel. WA 5-2737

E. Žukauskas, M. Veleckas

Taipgi senovėje liaudis tikė-
rymo dideli akmenys, kurie te- Į ir &yd°m%ja ugnies galia.

Yra žinoma, kad visoje Lie
tuvoje ugnies garbinimas bu
vo ypatingai paplitęs. Iš ugnies 
kulto laikų šiandien bežinomi 
šventieji kalnai bei įvairūs au
kurai kaip garbingi praeities 
atsiminimai.

Vysk. M. Valančiaus pasako
jimu (1847) didžiausios ir žy
miausios šventyklos buvusios 
ant Birutės ir Šatrijos kalnų, 
kur šventoji ugnis kūrenosi 
dieną ir naktį. Kita žymi auku
ro vieta — Rambyno kalnas, 
ant kurio buvęs nepaprasto di
dumo šventas akmuo.

* ■» «•♦♦♦♦«
Give your chlldren
Music lessons. Ali instruments taught 
by expert instructors. — Instrument 
rentai. Accordion, Brass, Guitar, Pia
no. Violln, etc.

WM. P. LAUX MUSIC STUDIO 
4417 N. Melvina Chicago

Phone KI 5-3015

t

MIADLVSKAS]
J. G. TELEVISION 00.

2512 W. 47th St., FR 6-1998
TV RADIJAI, HI-FI, VĖSINTUVAI 

Sek. uždaryta

MOVING
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 S. Lituanlca Avė. 

Tel. FEontier 6-1882

iš

MUZIKA — GERIAUSIA DOVANA VAIKUI
Naudingas užsiėmimas vaikams vasaros metu—muzikos pamokos.

Mūsų protėviai garbino ugnį: 
į ne tik miškuose ir ant kalnų, 
į bet ir kiekvieno namo židinyje, 
i Židiniu buvo vadinama tam 
1 tikra vieta ar namų kampelis 
| žarijoms laikyti. Moterėlių ar

ba ugnies kurstytojų buvo 
| šventa pareiga židinio žarijas' 

prižiūrėti, kad neužgestų, o ug- j 
Į nies užgesimas reiškė namų ne- Į 
; j laimę. Ugniai užgesus, neleng

va buvo ją vėl įsigyti; reikėda-

t

Specialiai susipažinimui

6 savaitėms privačios 

akordeono pamokos — $ 1 O

šiam kursui nemokamai paskolinsime akordeoną ir visas rei
kalingas gaidas. Į kursą įeina be ekstra primokėjime orkestras 
ir liet, liaudies muzika (pagal pageidavimą) .

Pradėję kursą dabar, galės dalyvauti 1963 m. Chicagoland 
Muzikos Festivalyje, Soldiers Field.

VaL: 3 iki 9 v. v.: šeštad. 11 iki 6 v. v.

ACADEMY OF ACCORDION
330872 West 55th Street

Informacijai skambinti 476-3380, po 6 v. v. Kalbame lietuviškai. 
Taip pat duodame ir pianino Pamokas.

= ~ ~ ' *--------------------

LIETUVIŠKI NAMINIAI MAISTO 
GAMINIAI

Teodoros ir Igno Serapinų krau
tuvėje galima gauti gardžiai ir 
sveikai pagamintų įvairių mė
sos, žuvų, silkių patiekalų, py
ragų, pyragaičių ir kitų naminių 
maisto gaminių.

2543 West 69th St„ Chicago 26, III. Tek 737-1286

NAMAMS PASKOLOS 
ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

Paskolas duodame lengvomis sąlygomis ir mėnesinius 
mokėjimus pritaikome pagal jūsų išgales.

Dė' visų informacijų kreipkitės į

INSURED

MUTUAL Ąedaial SAVINGS

Chartered and Supervised by the United Statės Govemment 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Virginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pro*.

Automobiliams vieta greta mūsų įstaigos

KAM PERMOKĖTI ir būti nepatenkintu, 
kad galima įsigyti puikų mažai vartotų bet- 
kokios firmos nuo 1956-1961 metų modelių 
garantuotą automobilį? Duodame 6-ių meti, 
garantiją

VACYS MOTOR SALES 
6516 S. Western Avenue, Chicago 36, III, 

Telet. WAIhrook 5-5121
gi—--—

»,
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Ar bolševikine lietuvių literatūra siekia tarptautines 
platumas?

pvz., Simonaitytę 
kad nurodomos Vienuolį, jau susiformavusi

: ciaiistinė pasaulėžiūra. Tad, jau 
visa tvarkoje? Ne, atsako ra- 

: šytojų varovas — pasirodo, to- 
; Ii gražu ne visi mūsų meno ir 
iliteratūros kūriniai esą popu-

Kai prabyla Lietuvos rašy- net ir pas senesnės kartos 
tojų varovas Mykolas Sluckis, šytojus, 
tatai reiškia, 
gairės, -kuriomis privalo vado
vautis lietuviai rašytojai kraš
te ir nurodomos rašytojų daro
mos klaidos. Savo straipsnyje 
“Tiesoje” (121 nr.) M. Sluckis 
iškėlė ne tik Lietuvoje gyvenan- j liarūs Lietuvos ar užsienio skai- 
tiems svarbų klausimą, būtent, 
ar lietuvių rašytojų kūriniai ga
li pasiekti internacionalines pla
tumas. Poetui E. Mieželaičiui 
neseniai paskyrus Lenino pre
miją, dabar Sluckis jau daro 
aiškiai per drąsią išvadą — lie
tuvių literatūrai esanti pripa
žinta internacionalinė reikšmė...

Kitas Sluckio būdingas tei- j 
ginys — jei Mieželaičiui atite- i 
ko maskvinis pripažinimas, tai I 
reikštų, kad Maskva pripažinu- i bų. Kodėl išskirtina šio rašyto- 
si, Sluckio žodžiais, ieškojimų jo lyrika ? Cgi, kadangi jis vaiz- 
aistrą, kuri pulsuojanti šių die- duojas fašizmo nuodus, 
nų lietuvių literatūroje. Taigi, j naujo karo kursT^ma „aistras... 
jei, anot Sluckio, tas Mieželai- ■ Taigi, išvadoje, jei lietuvių ra- ■

O tai esą todėl, 
nenagrinėja to- 

kurios jaudinan- 
Mieželaitis filo-

i tytojų tarpe, 
kad rašytojai 
kių problemų, 

j čios žmoniją.
i sotinėje plotmėje palietęs žmo- 
j gaus klausimus, o dabar jau ! 
i verčiamas į rusų kalbą Just.

Marcinkevičiaus kūrinys apie 
Dzūkijos kaimo likimą 
jas ir pelenai” 
poemai jau iš anksto pranašau
ja paplitimą ir už Lietuvos ri-

“Krau-
Sluckis tai

Henrikas Šalkauskas

žemas Ugnis liaudies tikėjimuose

•bino ugnelę ir nuolat su ja 
bendravo. Pagaliau tos pačios 
ugnies laužais leidosi į amžino
jo poilsio tėvynę, nes senovėje 
ištisais laikotarpiais žmonių la
vonai buvo deginami laužuose.

Mūsų laikais ugnis taip pat 
lydi mus į amžinybę, nes, kai 
žmogus miršta, jam į rankas atvykusi į mokyklą speciali ko

respondentė Mrs. Rosemary
Lietuvių liaudis kūreno ugnį Pitcher plačiai aprašo A. A.

leninių, kaišytinių kilimų ir tau
tinių drabužių. Paroda buvo 
atidaryta nuo geg. 21 iki bir
želio 1 d.

Kilimų daūe, kaipo pirmą 
kart plačiau dėstoma Kanados 
mokykloje — kursuose, sukėlė 
didelį susidomėjimą. Iš Toronto

ja Tamošaitienė, apsirengusi 
tautiniais darbužiais, įteikė sa
vo klausytojams baigimo pa
žymėjimus Guelph, Ont., Mac
donald Institute.

paduodama deganti žvakė.
Lietuvių liaudis kūreno ugnį Pitčher plačiai aprašo A. 

savo- aukščiausiajam dievui Tamošaičių dailę Gloce and 
Perkūnui ir stengėsi jam įtikti 
savo doru 
gumu.

Ugnies
rodo, kad
kilnūs ir aukštos inteligencijos 
žmonės.

gyvenimu bei teisin

garbinimo papročiai 
mūsų protėviai buvo

Mali gegužės 25 d. 1962
: įdėdama dvi nuotraukas:
Antano, išausto kilimo tėvams 
pranciškonams, ir A. A. Ta
mošaičių prie savo išleistų au-' 
dimo knygų.

i Guelph Daily Mercury gegu
žės 28 d. aprašė kursus, dailės

■ parodą ir įdėjo nuotrauką, kur 
iš-

m., 
Šv.

Literatūra bei šaltiniai:
I

_ 1. Velička, Domas, Lietuvių A A. Tamošaičiai apžiūri i 
literatūra I d. Čikagos Aukšt. austą kaišytinį kilimą parodo- 

čikaga’ je- The Kingston Whig - Stan- 
dard geg. 30 d. persispausdino

Dramą dėstė čikagietis Mr. 
RolZ Forsberg, kuris pats daug 
žino apie lietuvių seną, skam
bią kalbą, šiltai minėjo Čika
gos lietuvius, ypač aktorių St. 
Pilką. K.

Pristatome Visokiy Rūšių 
STATYBAI IR NAMU 

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ 
i

CARR MOODY 
LUMBER CO. 
STASYS LITWINAS, Prez. 
3039 So. Halsted St.

Tel. Victory 2-127$
Apkainavimą ir prekių pristaty

mą teikiame nemokamai 
Raštine atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro ir šeštadie- 

niais iki 3 vai. v. p.

jei, anot Sluckio, tas Mieželai
tis savo kūryboje labai priešta
ringas, nuolat eksperimentuo
jąs, bandąs įvairias poezijos 
formas, tai jau gerai, nes tai 
— ieškojimai... Tai vėl reiškia, 
kad Lietuvoje kuriantiems ra
šytojams jau nedera eiti senais 
keliais ir belieka... ieškoti.

Sluckis bando pavaizduoti 
ligšiolinės, nuo bolševikinio re
žimo pradžios kuriančios lite
ratūros pobūdį — jis džiaugiasi 
jos lygiu, nes, girdi, ji (dar 
Stalino laikais) pasižymėjusi 
revoliuciniu patosu, stipria pub- j 
licistika, didelėmis idėjomis. 
Tačiau atsirado asmenybės kul
tas ir šis lietuvių literatūrai 
padaręs didelę žalą. Jei publi
cistika ir patosas, anot Sluckio, i 
kelia tų rašytojų kūrybą, tai 
to “kulto” laikais ją žalojo sau
sa retorika, herojų, siužetų kū
rimo štampai.

Komunistų partija ėmėsi 
tvarkyti literatūrą, ji atpalai
davusi ideologinį gyvenimą nuo Ii laikytis įvairių tematinių ar 
kulto dogmų. Pasak Sluckio,

(Atkelta iš 5 psl.>

šytojai sugebės pavaizduoti so-'^P^evas *r laukus, apsaugos jų 
vietinio žmogaus siekimus ar 
laimėjimus, jei savo kūryboje 
jie atskleis propagandinę Mask
vos politikos kryptį — jiems 
jau atviras kelias į tarptauti.

į nes platumas (tikrovėje — šios 
platumos apima tik rusiškai ar 
dar viena kita sovietinės impe
rijos ribose esančios tautos ar

' tautelės kalba kalbančius
ventojus... — E.).

Kitas klausimas, kuriuo 
lojasi Lietuvos rašytojai ir 
rį aiškina Sluckis, tai novato
riškumas bei tradicijų klausi- 

' mas. Tam pačiam Mieželaičiui 
Lietuvoje buvo prikišta mėga- 

j vimasis formų kaitaliojime ir 
; dabar Sluckis autoritetingai iš- 
I aiškino, kad nėra ko literatū- i
roję remtis klasikiniais nuosta-

! tais ir kuo rašytojas individu
alesnis, juo geriau.

gy-

sie- 
ku-

Rašytojai, teigia Sluckis, ga-

stilistinių krypčių, bet... jie ne-

būsimą derlių nuo visokių ken
kėjų, t. y. piktųjų dvasių. Dėl 
to laužo nuodėguliai buvo mė
tomi po laukus ir pievas, o per 
užgesusias laužavietes buvo 
pervaromi gyvuliai.

švento Jono naktis žmonių 
būdavo laukiama ir laikoma 
ypatingai naktimi. Tą naktį jau
nimas aplink laužus šokdavo ir 

I

Į

i
juos visus turi apgaubti

gali pamiršti vieno, šiuo metu 
neišvengiamo ir aiškiai Mask
vos varovų nustatyto reikalavi
mo
toji paslaptinga ieškojimų dva
sia. Tokioje dvasioje vargšai 
rašytojai galėsią padėti parti
jai statyti komunizmą... Tai 
miglotos sąvokos ir jų nesuge
bėjo išaiškinti ir pats Lietuvos 
rašytojų varovas. Tai ir jam 
nelengvas uždavinys, nes klau
simas, ar ir Maskva daugiau 
susigaudo tose ieškojimų mig
lose. (E.)

NAMAMS PASKOLOS
ŽEMIAUSIU

NERIBOTI FONDAI PASKIRTI NAMŲ

NUOŠIMČIU
IR G. I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

• Paskolas duodame lengviausiomis 
_ sąlygomis. Mėnesinius mokėji

mus pritaikome pagal jūsų išga
les.

• Taupykite STANDARD FEDERAL 
—stipriausioje Chicagos taupymo 
Bendrovėje, kur jūsų santaupos 
yra apdraustos—saugios ir neša 
dividendus.

' dainuodavo. Šis paprotys, susi
jęs su ugnimi, tebėra gyvas ir 
mūsų laikais.
Ugnies simboliai bažnytinėje 

liturgijoje
Katalikų Bažnyčios liturgijo

je labai svarbią vietą užima Ve
lykų ugnis ir Velykų žvakė. 
Degančioji Velykų žvakė yra 
prisikėlusio Kristaus simbolis,

i Nuo Velykų žvakės tikintieji 
užsidega savo žvakes.

Lietuvoje Velykų ugnis šven
tinama Didžiojo šeštadienio ry
tą. Tą rytą žmonės, ypač vai
kai, su džiaugsmu skubėdavo 
ugnies parsinešti. Ugnies parsi- 
nešimas į namus buvo neleng
vas toli kaimuose gyvenan
tiems. Bet žmonės surado bū
dą, kaip lengviau parsinešti na
mo Velykų ugnį. Ją nešdavo 
kempinėmis, kurias vasaros 
metu surasdavo miškuose, prie 
medžių kelmų. Šventinta ugni
mi Velykų rytą kuriama kros
nis. kur verdami tos dienos val
giai.

Po Velykų antroji Katalikų 
Bažnyčios didelė šventė yra 
Sekminės. Sekminės mums pri
mena laikus, kai Kristus apaš
talams atsiuntė Šventąją Dva
sią, pasirodžiusią ugnies liežu
viais virš apaštalų galvų. To
dėl Sekminių dieną visa bažny
čia yra pasipuošusi raudona 
spalva, priminančia Šventosios 
Dvasios gyvąją ugnį.

Ugnis arba jos simboliai pla
čiai yra 
įvairiose

i
f

vartojami 
bažnytinėse

Išvada

ir kitose 
apeigose.

%

Atsargos Fondas $7,500,000.00Turtas $82,000,000.00

Dvi automobi-

liams pastatyti

aikštės jūsų

patogumui

Naujos darbo valandos: Pirmad. ir

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos 
mėnesio dienos

JUSTIN MACKIEWICH Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEWICH Jr„ 
President

ketvirtad. nuo 9 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. Antr. ir penkt. nuo 9 vai. ryto 
4 vai. popiet, šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 12 vaL 

Trečiadieniais nedirbama.

iki
d.

STANDARD
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AND LOAN ASSOCIATION
4192 Archer Avenue / Chicago 32. Illinois

Vlrainia 7-1 141

1S61. 366—381 psl.
2. Gečys, Kun. Dr. K.,Kata- tą pačią nuotrauką su pirmos 

ūkiškoji Lietuva, Čikaga, Drau-1 savaitės kursų aprašymu.
gas, 1S46. 5—7 psl.

3. Bradūnas, Kazys, Morenų 
ugnys. Literatūros Lankai. To
ronto, Ont., Canada, 1958. 50 
psl.

4. Stanionis, Vyt., Nemuno 
vingiuose, Vilniaus Valstybinė 
Polit. ir mokslinės literatūros 
leidykla, Vilnius, 1959. 106 psl.

. Užsibaigus vasaros mokyklai, j 
kursų organizatoriai surengė 
iškilmingą aktą, dalyvaujant j 
visiems dėstytojams. Anastazi-į

College, Macdonald

Į

• Kanadiečiai domisi lietu- ; 
vių audimų daile. Ontario Agri- 
cultural
Institute, Guelph Ont., kasmet 
rengiami vasaros kursai ge
rinusiems dailės, dramos ir au
dimo mokytojams pasitobulinti 
(Art, Drama and Weaving). 
Šiais metais buvo Paveikslinių 
— gobelėninių kilimų kursas, 
kurį dėstė A. A. Tamošaičiai. 
Dail. A. Tamošaitienė ten pat 
surengė parodą: rištinių, gobė-;

I

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Mannfacturen
i

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

Virginia 7-7258-59

KVALIFTOJOTOS 
RANKOS ir AKYS

Ugnies
nėra vien lietuvių liaudies iš
radimas. Tik mūsų protėvių ti
kėjimuose jis reiškėsi savito
mis formomis.

Ugnis lietuvį veikė kilniu ir • 
paslaptingu gaivalingumu. Ug
nis lietuviui buvo lyg kokia 
auklėtoja. Senovės lietuvis gar-

kultas, kaip matome,

MERAS
F
b

5

=4

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių firmų foto aparatus ir 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
patogiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis Kalėdoms. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pirmad. 
ir ketvirt. vakarais iki 9 vaL 

3314 West 63rd Street
Chicago 29, Illinois

Te L PR 6-8998

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

(Licensed by NESHPOSILTORG)
Paskubina jūsų siuntinius jūsų draugams ir giminėms 

j bet kurią SSSR dalį.
Siuntiniai APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS —

— GAVĖJAS NIEKO NEMOKA —
Visuose mūsų skyriuose Jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų 

moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo sutaupysite, negu 
pirkdami kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų, tinkamų siun
tiniams, pigiau negu bet kur kitur.

Dėl nemokamų kainoraščių ir papildomų informacijų rašykite 
____ arba aplankykite mūsų jums artimiausį skyrių: 

NEW YORK 3, N. Y ------
NEW YORK 11, N. Y.

BROOKLYN 11, N. Y. 
BUFFALO 6, N. Y.
BROOKLYN 7, N. Y. 
Woodhaven 21, N. Y.
PASSAIC, New Jersey 
PATERSON 1, N. J. 
*VTNELAND, N. J. 
LAKEWOQD. N. J.
NEWARK 3, N. J.
HARTFORD, Conn.

NEW HAVEN, Conn.
PHILADELPHIA 23. Pa. 
PITTSBURGH 3, Pa. 
CLEVELAND 13, Ohio 
WORCESTER. Mass. 
GRAND RAPIDS, Mich. 
DETROIT, Michigan 
HAMTRAMCK, Mich. 
CHICAGO 22, TT.T. 
CHICAGO 8, TT.T. 
Los Angeles 22, Cal. 
SAN FRANCISCO, Cal. 
WATERBURY, Conn. 
ATHOL, Mass

BOSTON 18, Mass-
• Vineland skyrius atidarytas penktad., šeštad. ir sekmadieniais

39 Second Avenue Tel. AL 4-5456
135 W. 14th St. Tel. CH 3-2583

370 Union Avenue Tel. EV 4-4952
332 Fillmore Avė. Tel. TL 6-2674
600 Sutter Avė. Tel. DI 5-8808
84—17 Jamaica Avė. TeL VI 3-1477
176 Market St. Tel. GR 2-6387
99 Main Street Tel. MU 4-4619
W. Landis Av. (Greek Orthodox Cl. Blg.)
126 4th Street Tel. FO 3-8569
428 Springfield Avė. Tel. BI 3-1797
132 Franklin Avė. Tel. CH 6-4724
509 Congress Aev. Tel. LO 2-1446
525 W. Girard Avė. Tel. PO 5-5892
1015 East Carson St Tel. HU 1-275C

904 Literary Road Tel. TO 1-1068
174 Millbury St. Tel. SW 8-2868

606 Bridge St. N.W. TeL GL 8-2256
7300 Michigan Avė. Tel. VI 1-5355
11333 Jos. Campau Tel. TO 7-1575
2222 W. Chicago Avė. Tel. BR 8-6966
3212 S. Halsted St. Tel. WA 5-2737

960 S. Atlantic Blvd. Tel. AN 1-2994
2076 Sutter Street Tel. FI 6-1571
6 John Street TeL PL 6-6766
61 Mt. Pleasant St., Tel. CH 9-6245
271 Shawmut Avė. Tel. LI 2-1767

i

Ne visi vaistai yra pagaminami 1 
vaistų gaminimo laboratorijose. į 
Daugeli receptų mm turime išpU- 
dyti tik H užrašų. Tokiu atveju 
tik tikslus pasvėrimas ir išudera- 1 
'imas yra labai svarbu. Kai mes! 
išpildoma receptą, Jūs galite būti 
užtikrinti, kad jį tiksliai Kpfldy-! 
rime, kaip daktaro užrašyta.

Kasdien išpfldydami dideli kieki 
receptų, vartojame Šviežius vais
tus, kurie veikia pasekmingai Tu
rime vaistų didelį pasirinktu^ Ir 
pačių naujausių ir vėliausių išras
tų.

DARGIS DRVG STORE :
CHARLES P. DARGIS

Reg. Phartnacistaa
2425 W. Marųuette 

Road
Chicago 29, IR. 

Tel. HEmlock 4-6650
VALANDOS:

Kasdien 9:30 v t. iki 9 vai. vak 
9:SO v. r. iki < v. v.

Tr«"C ir sekmad uždaryta

$14-95 
$15.95
$16.95
$18.95
$19.95

STABDŽIŲ TAISYMAS] 
BRAKES RELINED I

Nuo ’50 iki ’58 metų mašinoms kainuoja:
CHEV., FORD, PLYM. ...............................................................
BODGE, PONTIAC, OLDS., STUD., RAMBLER, BUICK 
MERCURY, THUNDERB., HUDSON .................................
CHRYSL., De SOTO, PACKARD ...........................................
LINCOLN, ROADMASTER, CADILLAC .......................

žemos kainos ir čia neišvardintoms mašinoms. Pilnas 
hydraulines stabdžių sistemos taisymas (cilinderiai, vamzdeliai, 
oro šalinimas ir kt.). Taip pat tepimas, alyvos keitimas, smulkūs 
mechaniški pataisymai, lyginimas ir dažymas.

Nauja dirbtuvė su moderniškiausiais įrengimais.
Naudokitės mūsų žemomis kainomis, garantuotu ir sąži

ningu darbu.

ČESAS AUTO REBUILDERS
2423 West 59th Street Chicago 29, Illinois

GRovehilI 6-7777

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu

i

I %

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų: 
AMERICA,S AITOMOBILE INSURANCE COMPANT 

AMERICAN BONDTNG COMPANY
AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
DUBtųi’E FIIIE & MARINE INSURANCE COMPANT 

FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S INDEMNITY COMPANY

INDLSTRIA L.-INSURANCE COMPANY 
MAS8ACHU8ETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO 

PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANY 
PEARL A88URANCE COMPANY

RELIANCE INSURANCE COMPANY .'A
UNIVERSAL INSURANCE COMPANY 
WESTERN FIRE INSURANCE COMPANY 

VESTERN CASUALTY A SURETY COMPANY
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undersrriters

OMAI.I.F.Y and MtKAY. Ine
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6 5206
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Lietuviškas kryžius Dainavos stovykloje A. Kezio, S. J. nuotr.

Tėvynės ilgesys ir tikėjimo
polėkis

Sibiro lietuvaičių maldos itališkai

Viso pasaulio kat. vyskupi
jas tvarko Bažnyčios Konsisto- 
rialinė Kongregacija; tai kon
gregacijai priklauso ir vysku
pų skyrimas bei jų kilnojimas. 
Šiuo mefti tai Kongregacijai 
vadovauja J. E. kardinolas Car- 
lo Confalonieri. Nėra abejonės, 
kad kardinolas labai gerai žino 
Lietuvos episkopato tragediją ir 
lietuvių katalikų kančias. Gal to
dėl Jo Eminencija sutiko glo
boti Sibiro lietuvaičių malda
knygę italų kalba ir pats parašė 
šį įvadą:

“įsi maldų knygelė, atsisklei
dusi iš paprastos ir tyros ištrem 
tų į Sibirą jaunų lietuvaičių šir
dies, yra graži lyg pražydusios 
darželyje gėlės, kvapi lyg smil
kalo dūmai ir darni lyg angelų 
giesmė. Taip galėjo melstis tik 
skausmo išbandyta ir malone be 
sišypsanti siela. Maldaknygės 
žodžiai yra kilnaus žmogiškojo 
ir krikščioniškojo įkvėpimo dvel 
kimas. Net tolimos tėvynės il
gesys vietoje liūdesio teikia 
sparnus ir duoda ugnies tikėji
mo polėkiui ir meilės karščiui.

Toli U gimtųjų namų ken
čianti kalihė atleidžia kankinto
jams ir gyvena viltimi; jos min
tys ir jausmai tokie tyri, tokie 
platūs, kad vienu ir tuo pačiu 
meilės atodūsiu apima ir savo 
Tautą ir savo Žemę, ir savo Baž 
nyčią ir ' visą žmoniją.

- r i

Lietuviai tremtiniai, kur jūs 
bebūtumėte, įsimąstykite į šį 
puikų psalmyną, kuris skaito
mas su ašaromis akyse ir 
džiaugsmu širdyje: turėsite iš 
to šviesos, sustiprinimo, surami 
nimo.

Teišst^fldo Sekminių maldos

atnaujink mus ir mūsų Tautą, 
kad visi vieningai kurtumėm dentams. 
Dievo Karalystę savo Tėvynė
je.”

Sibiro lietuvaičių maldakny
gės vertimu ir išleidimu italų 
kalba rūpinosi kun. V. Mincevi
čius. Knyga pasirodo birželio 
viduryje, kaip tik baisiems bir
želio mėn. trėmimams paminėti. 
Spausdinama 10,000 egz., plati
nama Italijoj. Kaip suvenyrą 
mielai prisiųsiu veltui visiems 
tiems, kurie realiai ar auka Bal 
fui remia Sibiro kankinius ir 
kurie tos itališkos laidos papra
šys. Gaila, bet lietuviški ir ang
liški leidimai jau išparduoti.

Kun. L. Jankus

PASAULINĖ NUOTRAUKOS ISTORIJA
Jau nebekyla prieš penkias

dešimt metų buvęs aktualus 
klausimas: ar nuotrauka yra 
menas? Tarptautinio garso spe
cialistas, teoretikas ir prakti
kas, ilgus metus buvęs Chica
gos Meno Instituto nuotraukų 
skyriaus konservatorius Peter 
Pallock mums tai patvirtina.

Begalinis tyrimo darbas, vyk
domas visame pasaulyje, leido 
surinkti kolekciją žymiausių 
nuotraukų, pradedant didžiuo
ju prancūzų šio meno pradinin
ku L. J. Daguerre, praeito šimt
mečio aušroje, baigiant gra
žiausiais juodais ir spalvotais 
šių dienų paveikslais. Tuo bū
du Pallock knyga, tiek savo
tekstu, tiek atvaizdais, yra tik-1 
ras pasaulinės nuotraukos mu
ziejus. Visa istorija čia atpasa
kota nuo pirmųjų Dagerotipų 

žodžiai: šventoji Dvasia ateik ir _ ligi šių dienų nepaprastų klišių

SUTAUPYKITE NUO $500 
"ANT NAUJO AR VARTOTO AUTO!

«
m-r r .i—ii.:iww»oo oorr ~~ • m im.i

IKI $1OOO
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Balzekas Motor Sales, Ine.
DIRECT FA C TORY D E A L E R F O R:

CHRYSLER - taperiai — PLYMOUTH - Valia.! — STUDEB1KER - Lark 
300 gerų vartotų automobilių. laibai nužemintam kainom. Galima pirkti be pinigų.

BALZEKAS MOTOR SALES, 4030 Archer Avė., VI 7-1515
Didžiausia ir teisingiausia Automobilių įstaiga Amerikoje

n

» Waterburiečiai taipgi 
neatsilieka

Šį pavasarį gražus būrys Wa. 
terburio jaunimo baigė studi
jas įvairiose kolegijose: 

, Rimas Gaižutis baigė Connec- 
ticut Universitetą, gaudamas 

i bakalauro laipsnį iš biznio ir 
Į administracijos; Rimas Taruška 
baigė tą patį universitetą
ir gavo bakalauro laips
nį iš sociologijos, o Algis Ton
kūno s bakalauro laipsnį iš 
geolog.jcs; Vaidotas Kuzmins

kas baigė VVorcesterio Politech
nikos Institutą bakalauro laips
niu iš inžinerijos; Genė Karmu- 
zaitė baigė Southern Connecti- 
cut Mokytojų Kolegiją baka
lauro laipsniu iš anglų kalbos 
ir literatūros; Virginija Kiau- 
nytė baigė New Yorko Univer
sitetą ir įgijo magistro laipsnį 

:iš psichologijos; Arvidas Vaiš- 
nys jau prieš pora mėnesių bai
gė Yale Universitetą ir įgijo 
magistro laipsnį iš elektroni
kos; Birutė Vileišytė baigė Ver- 
monto Universitetą ir gavo ba
kalauro laipsnį iš anglų kalbos 
ir literatūros W.

Mokslo metams baigiantis 
(Žiūr. “AKademines prošvais
tes”).

• Vida Ribokaitė gavo B S 
iš biznio administracijos. Ji 
baigė Creighton universitetą 
Omaha, Nebr.

• Inž. J. Miklovas ’ lankėsi 
Omahoje gegužės mėnesio gale 
ir ta proga padarė specialų pra
nešimą Omahos lietuviams stu- reikalingam susipažinti su vei

kalo idėja ir tematika.

DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. birželio mėn. 16 d.

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

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-9833 PR 8-0834

• Mariaus Katiliškio novelių 
knyga “šventadienis už mies
to” atiduota rinkti ir spausdin
ti M. Morkūno spausutvei. Kny
ga iš spaudos išeis rugsėjo pra- kius su draugėmis, mokykla ir 
džloje. Rinkinyje yra 17 nove
lių, sudarančių apie 450 psl. 
tomą. Novelės priklauso auto
riaus kūrybos pokario laikotar
piui. Knyga bus didesnio for
mato, gerame popieriuje, liuk
susiniame išleidime. Knygos 
apipavidalinimo ir iliustravimo 
darbai atiduoti dailininkui Al
girdui Kurauskui, 
čiam ne tik viršelį it aplanką, 
tet ir puslapines iliustracijas 
bei vinjetes visoms novelėms. 
Šiuo leidiniu knygų leidykla 
Terra numačiusi gražiai atžy
mėti. leidyklos darbo dešimtme
čio sukaktį.

Sąmoninga, kultūringa, bet ne 
tradicinė malda yra galingi kiek- 

parupinan- vienos asmenybės dvasios sparnai, 
kuriais jis pakyla augščiau žemiš
kos pilkumos į žydriąsias gyveni
mo viršūnes. — T. Žiūraitis

• Maironio pasaka poema 
“Raseinių Magdė” baigiama 
spausdinti ir dar šią vasarą 
pasieks skaitytojus. Knyga 
skirsis nuo ankstesnių leidimų 
ir savo formatu, ir išvaizda, ir 
gerokai išlyginta kalba bei ra
šyba. Šiuo veikalu leidykla Ter
ra nori ne tik prisidėti prie 
Maironio Metų atžymėjimo, bet 
ir duoti įdomios ir reikalingos 
lektūros mūsų lituanistinėms 
mokykloms ir jaunimui, ypač i 

į

• Marytė Vilkaitė gavo mu
zikos stipendiją. šią vasarą 
specializuosis pianino srityje las “The 
Nice, Prancūzijoje. Stipendiją 
išrūpino De Paul universiteto 
profesorius Tcherepnin.

• Birželio 8 d. De Paul uni
versiteto tarptautiniame vaka
re dalyvavo ir Jaunimo Centro 
ansamblio tautinių šokių grupė.

• Šį kartą kronikos žinios
labai linksmos ir malonios — 
tai vis pranešimai apie mokslą 
baigusius studentus. Neįmano
ma čia jūos visus tiksliai iš
vardinti, bet sekančiam numery 
pasistengsime pateikti pilnesnį 
sąrašą. ,

• Dr. /K. C. Cirtauto veika-
American College 

Giri” prieš kiek laiko išėjo iš i< 
spaudos. Dr. Cirtautas yra 
profesorius Misericordia kolegi
joj Dalas, Pa. Knygai įvadą 
parašė G. H. Shuster. Veikalas 
yra 192 psl., kaina 3.95 dol.,

i

f

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiii

TELEVIZIJAS
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav. vietoje $3.00, 
už dirbtuves darbą.—$10.00 ir da
lys. Pigios paveikslinSs lempos.

J. MIGLINAS
2549 W. 69th St. II a. PR 6-1063 
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atvaizdais, žurnalistinėm nuo
traukom, gamtos ir mokslų do- 
kumentinėm, realistinėm ar po
etinėm nuotraukom. Čia randa- i 
me ir “abstraktinio meno” mė
ginimų nuotraukas. Spalvos su
daro atskiros studijos objektą. 
Didieji naujojo meno šulai čia 
atstovaujami savo žymiausiais 
darbais.

Šioje knygoje telpa daugiau 
kaip šeši šimtai nuotraukų, puo
šiančių veikalą. Kartu ji yra 
šimto penkiasdešimt metų lai
kotarpio paties pasaulio istori
ja, su visais politiniais ir socia
liniais įvykiais, kasdieninio gy
venimo žmonių vargais bei kan
čiom.

(P. Pallock: The Picture his- 
tory of Photography, Abrams, 
New York. Yra ir prancūzų 
kalba leidimas, Hachtte išleis
tas Paryžiuje.) (P. G.)

VALYMAS 
KILIMAI, APMUŠTI BAIDAI

. valomi. Sienos valomos ir 
_  dažomos — J. Rudis
Tel. CLiffside 4-1050
Atostogose birž. 8—24 d. imtinai. I
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aplinka. Knygos pabaigoje yra 
skyrius, kuriame pačios mer
gaitės rašo apie save. Autorius 
atrodo gerai pažįsta amerikie
tės studentės psichologiją.

leido The Citadel Press leidyk
la New Yorke. Knygoje auto
rius analizuoja įvairius kolegi
jos mergaičių tipus, jų santy-
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ĮRBt Telefon« tA 3-0440 ir LA 3-9852
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IK NAKTĮ

M O V I N G
R. ŠERĖNAS per kraus to baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš to)’- Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

&
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! 1O%, 20%, 30% pigiau mokėsite 
į už apdrauną nuo ugnies ir auto-a 
uiobilio pas A

; FR A N R ZAPOL1S ’ 
£208% VVest »5th Street 

•Jhicago 42, Illinois
»rel.: GA. 4-8654 ir GR. 6-4339.1

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
II R. N E L S 0 N

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 

3914 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimaa Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

GRIGUS
PHARMACY

J. F. EUDE1KIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
4805-07 South Hermitage Avenue 

Tel. TA 7-1741-2
4330-34 South California Avenue

J /

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Atdara kiekvieną dieną 
nuo 9:30 v. r. iki 10:00 v.

Sekmad. nuo 9:30 v. r. 
iki 2:00 p. p.

Grigus Pharmacy
6725 South Pulaski Rd.
CHICAGO 29, ILLINOIS

Tel. LUdlow 1-1919
Josepb M. Grigus, B.S., R. Ph., 

savininkas

MARINOMS VIRTA

T-eeoe
Statei

tu-

VISOS VAISTINES 
REIKMENYS

Išpildome receptus ir 
rime naujausius patentuo
tus vaistus.

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. WESTERN AV&

TRYS MODIRNBKOO
AIR-CONDITIONRD KOPLYČIOS

INVENTORINIS

IŠPARDAVIMAS
INVENTORINIAME IŠPARDAVIME PIRKSITE 

VISAS MEDŽIAGAS LABAI PIGIAI.

PASINAUDOKITE ŠIA RETA PROGA!
Stein Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno

nių, Šilko, nylons, taffeta, aksomo ir kitę medžiagų siuntimui 
artimiesiems j Lietuvą ir tolimąjį Sibirą — už žemas kainas! 
Gavome specialių medžiagų paltam** kaip vyrų, taip ir mo
terų: Veliūro, čtnčilos ir “needlepoint", kuriuos dar galima 
suspėti pasiųsti artimiesiems Lietuvon,

STEIN TEXTILE CO.
616 West Roosevelt Road, Chicago 7, III.

TELEFONAS — HARRISON 7-3737
Mūsų naujas adresas yra tik blokas j rytus ant Roosevelt Rd. 

nuo mūsų anksčiau buvusių patalpų.

Automobilius galite pastatyti nemokamai už kampo į šiaurę 
ant Jefferson St. — aikštėje

Atidaryta kasdien įskaitant Ir sekmadienius nuo 9 v. r. 
iki 5:30 p. p. Pirmadieniais uždaryta.
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STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE TeL VIrginia 7-6672

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. TeL OLympie 2-1063

ANTANAS M. PRILUPS
3307 LTTUANICA AVĖ. Tel. YArdi 7-8401

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANiCA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1139

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

PETRAS BIELIŪNAS
*348 S. CALIFORNIA AVĖ. LAfayette 3-3572
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Birutė Bulotaitė

Pasikalbėjimas su dailininku

Kęstutis Zapkus, tur būt, yra 
pats jauniausias lietuvis daili
ninkas iš visų, ruošusių savo 
individualias meno parodas 
Chicagoje. Tad mes studentai 
ir nenorėtume jo taip greit se-' 
niams atiduoti. Va, kodėl ir 
pasikalbėjimą su Kęstučiu Zap- 
kum jo parodos proga neati-l 
duodam niekam kitam, o “Aka
deminėm prošvaistėm”.

— Bus aiškiausia, jei pradė
sime nuo pradžios. Nuo kada 
pradėjote rimtai domėtis menu?

— Manau, kad šį klausimą 
pradėjau svarstyti tuo metu, 
kai visi mano draugai rimtai 
pradėjo galvoti apie savo atei
tį. Dar būdamas penkerių me
tų išpaišiau virtuvės sienas, bet 
tai negalėjo būti sąmoningas 
apsisprendimas už tapybą.

studijuoti patarčiau eiti į pro
fesines meno mokyklas.

— Kuriose dailės parodose 
esate dalyvavę?

I
1 — Dar studijuodamas, kas
met dalyvaudavau Instituto 
rinktinių darbų dailės parodo
se. Dalyvavau Hyde Park Show, 
Marshall Field, Brotherhood 

j Week. Mano darbai buvo rodo
mi keliose galerijose. Pavieniai 

i paveikslai išstatyti Syracuse, 
‘ N. Y. Taigi, esu dalyvavęs apie 
dešimtyje bendrų parodų. Bet 
ši bus pirmoji mano vieno.

— Ką siekiate, ruošdamas 
šią parodą?

— Noriu perduoti savo 
i jas viename kiekyje, kad

idė-
ma-

i !

Viename darbe telpa tytųsi idėjų variacijos ir ma- 
irn knmnoziriiu Dar-1 . , . . .» «, ., ,- - _ . į no siekimai išryškėtų. Akade-

— Dailininko profesija pa- bas yra sudarytas iš skirtingų minis skautų sąjūdis man pa. 
reikalauja daug darbo ir ilgų Į* JU variacijų. Todėl ten- siūJė gaieriją, kur ir bus išsta

tyti dar niekur lig šiol nero
dyti paskutiniųjų 2—3 metų 
darbai.

Kęstutis Zapkus

I būdžio.
daug atskirų kompozicijų. Dar-: no siekimai išryškėtų. Akade. 

’ has VT2 snrlam/tas is skirtinom

studijų. Mums būtų Įdomu iš- ^a var^oti didelius drobės plo- 
girsti, kaip tos studijos vystė-’ ^us vienas išstatytas darbas 
si? yra 10 pėdų ilgio. Mažieji dar-

— Pradėjau piešti gimnazi- bai yra visuomet studi-
joje ir paišiau gan realistiškai, j°3> detalės, apimą vieną temą 

aspektas buvo su variacijomis.
man labai svarbus ir, atrodė, kad paroda ruošiama Čiurlio-
bet emocinis Džiaugiuosi,

Grafikė Birutė Bulotaitė
nio galerijoje, nes tokiems dar-j

I

Birutė Bulotaitė, dar lanky
dama Kelly gimnaziją Chicago
je, laimėjo premiją Chicagos 
moksleivių meno parodoje. Vie
nas jos kalėdinis paveikslas bu
vo išrinktas pagrindiniam Ka
lėdų temos dekoravimui.

Mokytojų skatinama, ji įsto
jo į Institute of Design, kuris 
priklauso Illinois Technologijos! 
Institutui. Čia, naudodamasi iš 
universiteto gauta I. Moholy- 
Nagy stipendija, Birutė gilino
si tipografikoje, grafikoje ir 
tapyboje.

Institutą baigė su B. S. in 
visual design. Profesoriaus Go- 
ron priežiūroje suruošė parodą

-
Birutė Bulotaitė

Birutė Bulotaitė Edipas Ka
ralius (Iš graikų dramos antologi
jos)

kuri 
kon- 

Colorado.

I 
tema “Raidės gyvenime”, 
įvyko International Design 
ferencijoje, Aspen,
Birutė prisidėjo taipgi prie uni
versiteto metraščio išleidimo. 
Ji dalyvaudavo ir universiteto 
studentų rinktinių darbų paro
dose, kurios buvo ruošiamos 
pasikeistinai su kitais universi
tetais, turinčiais panašius sky
rius.

1959 m. Birutė Bulotaitė 
iliustravo ir atliko visą techni
kinį darbą, išspausdindama Mai
ronio poemą “Jūratė ir Kasty
tis”. Šiuo metu ruošiasi Jaunų
jų Menininkų parodai, įvykstan
čiai spalio mėnesį Jaunimo 
Centre, Chicagoje.

būtinas kūrybai. Taigi, mano 
pirmuosius bandymus galėčiau i bams išstatyti reikia nemažai 
pavadinti ekspresyviai realistiš- vietos- 
kais.

Trečiais gimnazijos 
pradėjau lankyti meno galeri- *r dėstėte meną Syracuse uni
jas, skaityti apie meną, peržiū- i vers’*ete New Yorke. Ką gah- 
rėti reprodukcijas ir vis svar
besnė darėsi nebe reprezenta
cija, bet ekspresijos poezija. ’

Pradėjęs lankyti Meno Insti
tutą, kasdien bėgdavau į mu
ziejų. Meno istorijos kursai la
bai daug atskleidė meno praei
ties. Pradėjau justi tas visas 
grynai vizines realybes, kurios 
nieko neturi bendro su fotogra- 
fišku gamtos ar daikto repre- 
zentavimu. Bet šiaip ar taip, 
mokykloj piešdamas, naudojau
si modeliais, vartojau tematiką, 
bet vis svarbiau darėsi kompo
ziciją.

Mane labai paveikė kubizmas. 
Ir aš verčiau visas savo for- 

' mas kubistinėn kalbon. Pradė
jau piaustyti figūrą, pastebėjęs, 
kad galima palaikyti intensyvu
mą, rtors figūra ir supiaustyta. 
Forma vis darėsi svarbesnė. 
Paskui pamačiau, kad neberei- 

I kia nė to, norint išgauti tą pa- 
Įtį figūros jausmą.
į — Ar galėtumėt apibūdinti 
savo dabartinius kūrinius, ku
riuos išstatysite ši savaitgalį 
Jūsų meno parodoje?

— Žinome, kad baigę Chica- 
metais Meno Institutą studijavote

— Ar galima būtų sužinoti 
Jūsų planus šiai parodai pasi- 

i baigus?
— Dar 1960 m. buvau gavęs 

iš Chicagos Meno Instituto pre
miją — stipendiją — travelling 
fellowship — kuria, jeigu ne
paims į kariuomenę, mėginsiu 
pasinaudoti. Man yra duota pi
nigų suma, kurią galiu sunau
doti savo lavinimuisi, nesusiriš- 
damas su jokia mokykla. No
rėčiau pirma kuo galima dau
giau apkeliauti, o paskui su
grįžti į tas vietas, kurios man

• Algimantas Liaugaudas iš 
Paterson, N. J. šiais metais 
baigė elektros inžinerijos moks 
lūs Newark College of Engi
neering. Studijuodamas labai 
aktyviai reiškėsi studentų tar
pe, buvo išrinktas į “Who’s 
Who in American Colleges & 
Universities”.

Elektros inžinerijos studijas 
tam pačiame universitete bai
gė ir Juozas Mėlynis, buvęs 
LSS skyriaus iždininkas ir Ze
nonas Zapatinskas, dabartinis 
LSS iždininkas.

• Aldona Skripkutė iš Kear- 
ny, N. J. baigė Rutgers uni
versitetą, Newark, N. J. Stu
dijavo chemiją ir biologiją. 
Toliau studijuos mediciną Wo- 
men’s Medical College of Penn. 
Philadelphijoje. Aldona dvejus 
metus buvo New Jersey LSS 
sekretore.

• Šie Clevelando studentai 
neseniai baigė aukštuosius 
mokslus:

Audronė Gelažytė ir Irma 
Stasaitė baigė . Ursuline Colle
ge for Women, įsigydamos B. 
A. iš chemijos. Audronė dirbs 
kaipo asistentė 
ge, Clevelande, 
Republic Steel 
ratorijoje. Ši

riuos suvaidino patys korpo- 
rantai. Buvo įpinti tautiniai 
šokiai ir taip pat pakviesti iš 
Detroito Raimundas Sukaus- 
kas ir Danute Miškinytė iš
pildė tautinių šokių pynę.

• Praeito LSS Chicagos sky
riaus susirinkimo metu paskai
tą skaitė pulk. Kazys Ališaus
kas. Jo tema buvo “Mūšiai dėl 
Lietuvos nepriklausomybės.” 
Gražu matyti mūsų 
tarpe susidomėjimą

■ istorija.
• Valentas Mėlinis

ark, N. J. baigė mechanišką 
inžineriją Newark College of 
Engineering.

• Rūta Purvinaitė šį pavasa
rį baigė Illinois universitetą, 
gaudama B. S. iš chemijos. Ji 
gavo stipendiją ir sieks aukš
tesnio mokslo laipsnio Chica
gos universitete.

• Vitas Alekna baigė Loyo- 
los universitete biologijos moks 
lūs. Rudenį žada įstoti į me
čiuos mokyklą.

studentų 
Lietuvos

iš New-

i

Mokytis ar studijuoti?

labo-

Jonė Brazauskaitė

St. John Colle- 
o Irma dirbs 

Research 
kompanija jai 

taip pat užmokės už mokslą,
siekiant magistro laipsnio che
mijoj Case technologijos uni
versitete, Clevelande.

Dalia Gotceitienė — Benok- 
raitytė, baigia Kent Statė uni
versitetą. Ji gauna B. S. iš pe
dagogikos ir rudenį pradės dės 
tyti vienoje Chicagos pradžios 
mokykloje.

Aldona Balčiūnaitė įsigijo
B. S. iš chemijos Notre Dame 

i moterų kolegijoje. Aldona mo
kytojaus — dėstys matematiką 
— Cleveland Heights gimnazi
joje.

Jane Melsbakienė
vičiūtė, baigė
tetą.

Raimundas
Fenn College,
nerijos srity ir 
Republic Steel 
Clevelande.

• Clevelande 
pobūvį suruošė ___ ___
skautai, birželio 8 d. Progra- fe^~ _ BS iš mar-
mai išpildyti buvo kviestas pre keįįng research, Aldona Pau- 
legentas latvis Martin Kampe, jįįįįg — gg ekonomijos, Bi- 
Jis davė trumpą paskaitą apie strikaitytė _ BA iš pe-

t

J

į te pasakyti apie šių dienų Ame- 
i rikos meno mokyklų mokinius?

— Dėstyti meną universite
te nebuvo lengva, nes studen
tai, pasirinkę tokias profesijas 
universitete, rimtai į jas nežiū- bus daugiausia naudingos ir 
ri. Jie mokosf'pamažu, bet tik-' ten pagyventi.

Kęstutis Zapkus Tapyba (aliejus)

Sukare-
Miami Universi-

Išvyko Europon
Jonė Brazauskaitė Columbi

jos Universiteto stipendininkė 
birželio 7 d. išskrido Paryžiun, 

Kudukis baigė o iš ten Hamburgan gilinti vo- 
Clevelande, inži- 

pradėjo dirbti 
kompanijoje

— Bus išstatyta bent 40 pa
veikslų, aliejinių, akvarelių ir 
piešinių. Mano darbų bendras 

i vaizdas būtų gamtovaizdžio po-

l

ringumu ir išsiauklėjimu. Ga
bi matematikai, kalboms, lite
ratūrai ir muzikai/'

Šešerius metus Rūta mokėsi 
muzikos . pas virtuozę pianistę

Mokytis ir studijuoti yra la- pasižymėjusi vispusišku kultū- 
bai skirtingos sąvokos: pirmo
ji reiškia mokslo žinių pasisa
vinimą, antroji — mokslo kul
tūros įsigijimą. Šia prasme yra 
Imoksleivių universitetuose ir
studentų aukštesnėse mokyk- ’ Juliją Rajauskaitę-šušienę, High 
lose.

Rūta Graudušytė, gabiai bai- i yra aktyviai dalyvavusi pianis- 
gusi pas benediktines Newark, 
N. J., aštuonerių metų pradinį 
mokslą, įstojo į garsiąją Bene- 
dictine Academy, esančią Eli
zabeth, N. J. Nors būsimajai 
abiturientei, 
wark, N. J., reikėjo daug lai-1 kusi iš savo mamytės, žinomos 
ko paaukoti važinėjant į Eliza- > poetės ir beletristės — Kotry- 
beth, N. J., tačiau jai užteko 
ryžto ne tik mokytis, bet ir 
studijuoti.

Iš 96 moksleivių tik dvi aukš
čiausiais pažymiais baigė bir
želio 17 d. minėtą Benedictine 
Academy, aukštesniąją mokyk
lą. Tai išskirtinai porai pri
klauso viena vietinė studentė 
iš Elizabeth, N. J., ir ateivė — 
Rūta Graudušytė, labiausiai

land Park, N. J. Dažnai Rūta

tės mokinių koncerte; dažno
kai yra skambinusi ir deklama
vusi kultūriniuose parengimuo- 

j se, maloniai stebindama publi- 
i ką ir pačias mokytojas. Dekla-

gyvenančiai Ne- macijos meno Rūta bus išmo- 
.........................I‘ '

Studentas. 
Aš. 
Studentauji? 
Taip. 
Studijuoji? 
Neišvengiama.

Vienas čia gyveni?
Taip.
Patinka vienam?
Ne.
Tai kodėl?
Universiteto taisyklė: 

‘Studentės gyvena tiktai 
Universiteto 
pripažintuos 
bendrabučiuose”.Rūta Graudušytė

ros energijos, siekimo nėra, 
mokytojas turi per jėgą stum
ti į rimtumą. Taip pažaidę ke
letą metų, kai kurie studentai 
susitvarko, pradeda daugiau 
dirbti, bet, žinoma, jiems labai 
sunku prisivyti rimčiau dirbu
sius.

Profesinės ar miesto mokyk
los labai skiriasi nuo universi
tetų. Jas lanko visokio amžiaus 
žmonės, 
kia 
tam

kuriems menas reiš- 
daugiau negu tik išdirbtą 
tikrą valandų skaičių. To- 
norintiems rimtai meną

I

nos Grigaitytės - Graudušienės. 
Jos tėvelis, miškininkystės aka
demijos Lietuvoje ir Švedijoje | dušytė laimėjo Douglass uni- 
absolventas, bus, atrodo, savo 
dukrai pasitarnavęs ne tiek me
no, kiek gamtos mokslų srity
je. Jos brolis Raimundas, pri
taikomojo meno studentas, la
bai sėkmingai progresuoja sa
vo srityje.

Konkurso būdu Rūta Grau-

versiteto, New Brunswick, N. 
J., stipendiją. Tame universi
tete studijuos biochemiją.

Mūsų studentų laimėjimai 
yra mūsų ir šio krašto kūry
biniai laimėjimai, gaiviną ato- 
mino amžiaus prasmingesnes 
viltis. Dr. V. Žarėnas

kiečių kalbos studijų. Grįš tęs
ti studijas Columbijos Univer
sitetan apie rugsėjo vidurį.

W.
• Illinois universitetą Urba- 

. noje baigė šie LSS nariai: Vio-
finis semestri 

akademikai

— Kokią įtaką menas daro 
Jūsų gyvenimui?

— Man rūpi proto ir sielos 
gyvenimas. Aš pasirinkau me
ną, kaipo priemonę šiam gyve
nimui pažinti. Todėl menas man 
gali reikšti viską.

*
Kęstučio Zapkaus tapybos 

paroda atidaroma šiandieną 7 
vai. vakaro Jaunimo Centre 
Čiurlionio Galerijoje. Paroda 
vyks iki birželio 24 d. Parodą 
rengia Akademinis Skautų Są
jūdis.

Maždaug moderniškai

Susirašinėji «u kuo nors 
reguliariai ?

Reguliariai?
Taip.
Su tėvais.
Išsiilgsti?
Pinigų pritrūksta. 
Reguliaria?
Reguliariai?

I

I

I

muziką.
• Birželio 9-10 

na Lodge, Mich., 
minio skautų sąjūdžio suvažia
vimas. Buvo priimti nauji sta
tutai. Panaikinta Studentų 
Skautų Sąjunga, o jos vietoj 
palikti Korp! Vytis ir Akade- 
mikių Skaučių Draugovė. Šios 
dvi korporacijos, kartu su Fi
listerių Skautų Sąjunga ir 
Korp! Gintaras sudaro Lietu
vių Skautų Sąjungos trečiąją 
šaką.

• Juozas Gaižutis išrinktas 
nauju Clevelando LSS pirminin 
ku. Kiti nariai: Pranas Mašio
tas — vicepirmininkas; Kris
tina Gelažytė — sekretorė; Ša
rūnas Lazdinis — iždininkas.

• Birželio 9 d. Korp! Neo- 
Lithuania Clevelande suruošė 
literatūros vakarą. Programą 
sudarė ištraukos iš žymesnių 
lietuvių rašytojų veikalų, ku-

d.d. Christia- 
įvyko Akade-

i

j

dagogikos, Remigijus Kybartas
— BS iš ekonomijos, Adomas 
Mickevičius — BS iš sąskaity
bos, Algis Turnevičius — MS 
iš inžinerijos, Jurgis Juškaitis
— BS iš komercijos, Nijole 
Galbuogytė — MS iš zoologi
jos ir pedagogikos, Paulius Za
karas — BA iš žurnalistikos.

• Ramūnas Motekaitis, Ni
jolė Baleškaitė, Milda Jurkū
naitė - Paulienė ir Emilijus 
Holenderis baigė De Paul uni
versitetą Chicagoje.

• Angelė Kleivaitė - Dirkie- 
nė ir Jūratė Prialgauskaitė - 
Goslin baigė Illinois universite
to farmacijos mokyklą Chica
goje.

• Marytė Gimbutaitė po tri
jų metų studijų Chicagos uni
versitete priimta į Chicagos 
universiteto medicinos mokyk
lą ir ją pradės lankyti šį ru
denį.

Bet pats studentas 
Taip.
Atsiprašau, suprantu...

Nenuobodu? 
Studentėm? 
Tau. 
Pažiūrėk pro langą. 
Didelis namas, visiškai 

greta. Turbūt viešbutis. 
Beveik. 
Kaipgi? 
Universiteto pripažintas 

bendrabutis studentėm.

Ten. 
Studentės. 
Taip. 
Gražios? 
Ne visos. 
O kitos? 
Įdomios.
Myli? 
Taip.
Įsimylėjęs? 
Ne.
Kodėl? 
Neapsimoka. 
Manai?
Sakau.

Mėgsti alų?
Kaipgi!
Maniau. Eime? 
Eime.

X. Y.

N.EW JERSEY LIETUVIŲ STUDENTŲ SĄJUNGOS ŽENKLAS. 
Apvalus ženklas susideda iŠ trijų dalių: 1. Centre telpanti Gele
žinio Vilko galva simbolizuoja ryžtingumą ir ištikimybę, 2. Gedi
mino stulpai — tvirtą lietuviškumą. 3. Ąžuolo lapai — lietuviškai 
žaliuojantį jaunimą.

Ženklą sukūrė ir nupiešė New Jersey skyriaus pirmininkas 
Stepas Augulis
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