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PRIESMAZVYDINIAILIETUVIŠKIEJI RASTAI
Vilniuje surasti XVI a. pradžios katalikiški maldų vertimai

Rankraštinių tekstų klausimas
Martyno Mažvydo Katekizmo 

(1547) kalba, taip pat poterių 
ir giesmių vertimai, lietuvių 
raštijos tyrinėtojams vis buvo 
neaiškūs ir kėlė daug naujų 
klausimų. Pats pagrindinis tų 
klausimų buvo: ką pats M. Maž
vydas išvertė, ką jis iš kitų 
evangelikų amžininkų vertimų 
perėmė ir ką iš senesniųjų, dar 
katalikiškųjų, vertimų pasiėmė, 

1 'būtent, M. Mažvydo raštus ty
rinėjant, visad iškildavo ir 
ankstesniųjų, dar nespausdin
tųjų maldų ir giesmių vertimų 
klausimas. Paprastai jį tyrinė
tojai atsakydavo teigiamai.

1 tPrieš M. Mažvydą turėjo būti 
poterių ir maldų rankraštinių 
tekstų, nors tokio teksto vis 
dar niekam nebuvo pavykę ras
ti.

Senesniųjų, t. y. rankraštinių 
katalikiškųjų maldų tekstų bu
vimą plačiai keldavo prof. Vac
lovas Biržiška lietuvių knygos 
istorijos paskaitose Kaune, Vil
niuje, Pinneberge, taip pat šias 
prielaidas galime sutikti įvai
riuose jo raštuose, o santrau- 

♦kiškai ir paskutiniame jo kny
gų istorijos darbe — Senųjų 
lietuviškų knygų istorija I 1953 
(15—16 p., plg. 83 ir kt. p.). 
Neįprastas lietuvių k., taip pat 
ir kaimynuose, žegnonės ir Šv. 
Trejybės pagarbinimo “Dievo” 
įspraudas man atrodė esąs daug 
senesnės kilmės, ne XIV a. ver
timas, dažnai priskiriamas Jo
gailai ar Vytautui.

Todėl mūsų žegnonės vertimą 
jpėjau galintį būti mindauginių 
laikų ir verstą ne iš lenkų k. bet 
iš vokiečių ar lotynų k. (Lietu
viškasis “Wardana Diewa Te- 
wa”, — Aidai 3 1955); šiandien 
tai prielaidai susirinko ir dau
giau duomenų. Kun. Vyt. Bag- 
danavičius, sustojęs prie mūsų 
žegnonės vertimo klausimų, ieš
kojo šaknų dar seniau nei min- 
dauginiais laikais (Lietuviškos 
žegnononės kilmė, — Tautos 
Praeitis I 1962). Taip pat M. 
Mažvydo Giesmės šv. Ambra
ziejaus ir visos eilės kitų gies
mių vertimai liudytų, kad buvo 
naudotasi taip pat senesniais, 
taigi rankraštiniais vertimais. 
Z. Ivinskio Vilniaus jėzuitų 
spaustuvės darbų tyrinėjimas 
atskleidžia, kad esama ir mūsų 
dienomis nebeišlikusių katalikiš
kų XVI a. spaudinių (Die 
Druckerei der Jesuiten in Vil
nius und die ersten litauischen 
katholischen Buecher, — Com- 
mentationes Balticae I 1954).

Vienu žodžiu, senosios mūsų 
raštijos klausimų yra geras bū
rys, kuriems vis neturime pa
kankamai medžiagos, o tenka 
remtis spėjimais ir prielaido-

Šiame numery:
Daug šviesos, bet ir šešė
lių.

• Priešmažvydiniai lietuviš
kieji raštai.

• Mūsų tautiniai šokiai pa
saulio akivaizdoje.

• Penkiose pietinėse valsty
bėse.

• Iš amerikiečių poezijos.
• Gyvenimas, pašvęstas sce

nai.
• Bendruomeninė prievolė.
• Kultūrinė kronika, nauji 

leidiniai, filmų įvairumai.
• Moterų gyvenimas.

ANTANAS MAŽIULIS

mis. 1962 m. Vilniaus univ. bib
liotekininkės O. Matusevičiūtės 
surastasis 1503 m. lotyniškoje 
knygoje lietuvių k. maldų įra
šas įrodė, kad gali būti suras
ta ir daugiau panašių įrašų, ku
riuos anksčiau laikėme tik spė
jamais.
Lotyniškoji knyga su lietuvių k. 

įrašais

Surastasis lietuvių k. maldų 
įrašas yra vienos lotyniškos 
knygos paskutiniame puslapy
je. Toji knyga įrišta dar drauge 
su kitomis trimis lotyniškomis 
knygomis, bet paskutiniąja; vi
sos jos maždaug vienu metu at
spausdintos ir tuojau draugėn 
įrištos. Tas rinkinys sudarytas 
iš šių knygų *):

Stella clericorum cuiUibet cte- 
rico sumine necessaria... (Lep- 
cige 1504);

Secreta sacerdotum magistri 
Heinrici de Hassia... (Leipcige 
1503)

Resolutorium dubiorum circa 
celebrationein missarum occur- 
rentium... (Koelne 1504) ir

Traktatus sacerdotalis de 
sacramentis deque dius officiis: 
et eorum administrationibus. 
Joje įrašytas lietuviškasis teks
tas ir ji išspausdinta 1503 (Im- 
ressus Argentine per Marti, iu. 
flach. Anno domini MCCCCCiij) 
Strasburge, kuris tuomet buvo 
rašomas Argentinum (romėnų 
Argentoratum) vardu. Tai pati 
didžiausia iš visų knygų, nes

•) Mūsų spaustuvėms trūkstant 
anam metui būdingų raidžių ir 
santrumpinių ženklų, perrašyta pil
nais žodžiais ir paprastu raidynu, 
taip pat išleidžiant dalį labai ilgos 
antraštės su spaustuvės ir kitais 
nurodymais, kurie apžvalginiam 
straipsnyje nėra svarbūs. A. Mž. 
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Lietuviško rankraščio teksto foto kopija

* «

turinti 252 psl., ir jos rinkinys 
rinktas per dvi skiltis. Šios kny
gos autorius yra Nicolaus de 
Blonie, taigi Nikalojus Bloniš- 
kis, kilęs nuo Varšuvos, mokę
sis Krokuvos akad., kanonų tei
sės daktaras, žymus pamoksli
ninkas, dalyvavęs, dar Jogailos 
siųstas, Bazelio bažnytiniame 
suvažiavime.

Šiaip visų šių knygų bibliote
kinė priklausomybė spragota. 
XVI a. gale ši knyga pateko į 
Vilniaus pranciškonų biblioteką, 
kurį metą buvo noviciato sky
riuje ir vėliau Vilniaus viešaja
me knygyne, Vilniaus univ. bib
liotekoje. Taigi, visos šios kny
gos, atrodo, buvo visą me
tą Vilniuje, kur, gal būt, ir 
visi įrašai padaryti. Tačiau jas 
aprašę ir tekstus tyrinėję J. Le
bedys su J. Palionių visos pri
klausomybės nėra surašę, pasi
tenkino tik įrašu “Pro libraria 
Vilnensi Fratrum Minorum”, 
kai Stelle clericorum duodamo
je viršelio nuotraukoje yra se
nųjų įrašų daugiau, būtent per
brauktų ir pan., k. a.: “Appli- 
ca pro bibliotheca Noviciatu... 
Vilnens...”, arba “Bernard. Vil- 
nens.”, kurių įskaityti nė ne
įmanoma, nes duotieji atvaiz- j 
dai neaiškiai išspausdinti.

Lietuviškojo įrašo laikas
Lotyniškas knygas aprašė ir 

įrašą tyrinėjo bei paskelbė J. 
Lebedys ir J. Palionis (žr. Se
niausias lietuviškas rankrašti
nis tekstas, — Bibliotekininkys
tės ir bibliografijos klausimai 
III 1964 109—135). Iš jų tyri
nėjimų aiškėja, kad visos 4 
knygos turėjo būti įrištos tuo 
pačiu, maždaug kaip spausdin
tos metu, būtent prieš 1510, nes 
jose įrašyta yra lotyniškų įra
šų jau knygas draugėn įrišus. 
Toliau, dalis lotyniškųjų ir lie
tuviškieji įrašai įrašyti to pa
ties žmogaus. Įvairių įrašų san
trumpos, kurios tuo metu labai

Vos metam praslinkus po 
Chicagoje buvusios šokių šven
tės, vėl jaunimui pasitaikė dė
kinga proga suvažiuoti į New 
Yorke vykstančią Lietuvių die
ną ir pasauliui parodyti mūsųjų 
šokių meną. Jų buvo iš plačio
sios Amerikos ir Kanados su
važiavę per 800 šokikų, prade
dant visiškai jaunučiais, bai
giant kolegijų ir universitetų 
studentais. Tai judriausias ir 
lietuviškiausias mūsų atžalynas.

Kai įvairiaspalvis šio jaunimo 
gėlynas pradėjo šokti tautinius 
šokius, dešimtys svetimtaučių 
žurnalistų apstulbo nuo lig šiol 
neregėto vaizdo. Kitą dieną 
New Yorko miesto didžioji 
spauda mirgėjo šokių aprašy
mais ir nuotraukomis. Tai buvo 
tikrai šventė, apie kurią vis dar 
kalbama, džiaugiamasi, didžiuo
jamasi.

Viso buvo sušokta 10 šokių. 
Šustą ir subatėlę atliko jungti
nės vyresniųjų grupės. Subatė
lei pritarė mišrių balsų 1,400 
dainininkų jungtinis choras, di
riguojant Alg. Kačanauskui. To
liau sekė oželis (vyrų šokis), 
rugučiai, audėjėlė, aštuonytis. 
Pastarąjį palydėjo moterų cho
ras, vadovaujamas Alg. Kača- 
nausko, pakaitais pritariant or
kestrui, diriguojamam V. Stro- 
lios. Jis grojo ir visiems kitiems 
šokiams. Voveraitę ir kalvelį 
šoko lituanistinių mokyklų gru
pės. Sadutę (mergaičių šokį) ir 
malūną šoko jungtinės vyres
niųjų grupės. Nors visi šokiai 
domino žiūrovus, bet sadutė 
ypatingai buvo šiltai sutikta. 
Didelis karštis jaunimą šventė
je vargina, ypatingai pačius 
jaunuosius, bet jie dėjo visas

Pirmąsyk eisiu .mokyklon, todėl anksti atsikėliau...
Nuotr. Romualdo Kisieliaus

pamėgtos, atitinka XV—XVI 
sąvartą. Taip pat lietuviškasis 
įrašas kaip ir lotyniškieji įra
šyta XV—XVI sąvartos metui 
būdinga kai kurt1) raidžių ra
šyba. Iš Resolutorium dubiorum 
įrašo “Doctrina suscipiendj scis- 
maticos” jie daro išvadą, kad

šis įrašas įrašytas dar prieš 
1528 Vilniaus vyskupijos sino
dą.

1528 Vilniaus vyskupijos si
node buvo plačiai liestas M. Liu
terio krikščioniškasis mokslas 
ir susidaranti evangelikų baž- 

(Nukelta į 2 psl.) 

MŪSŲ TAUTINIAI ŠOKIAI 
PASAULIO AKIVAIZDOJE

PROF. J. Ž ILEVICIUS

pastangas savai pareigai pui
kiai atlikti. Ir todėl pasiektas 
pasigėrėtinas rezultatas. New 
York Times korespondentas, 
rašydamas savo įspūdžius, pa
brėžė lietuviškųjų šokių grožį 
ir pasigėrėtiną jų atlikimą. 
Kaip minėta, du šokius lydėjo 
savo dainavimu jungtinis cho
ras. Ši dainos ir šokio jungtis 
darė į visus nepaprastą įspūdį. 
Tai buvo regėta išeivijoje pirmą 
kartą. Ir tai buvo pergyventa 
tokiu jausmu, kuris dvasioje 
pasilieka ilgai, ilgai...

Tautinių šokių programos 
apipavidalinimą ir įeinančias šo
kių grupes žiūrovams pristatė 
Jadvyga Matulaitienė, kuri jau 
keliolika metų New Yorko apy
linkėje yra .pasižymėjusi tauti
nių šokių puoselėtoja jaunimo 
tarpe, sugebanti tautiniais šo
kiais sudominti gausius akade
minio jaunimo būrius. Gi visą 
Lietuvių dienos Tautinių šokių 
sekciją sudarė: J. Matulaitienė, 
V. Strolia, A. Samušis ir L. ši- 
leikytė.

Šia proga norisi prisiminti 
buvusios 1963 m. Antrosios tau
tinių šokių šventės Chicagoje 
šokėjų įžygiavimo maršą, pa
rašytą prof. VI. Jakubėno, dėl 
kurio, šventei pasibaigus, buvo 
pasirodę spaudoje įvairuojan
čių atsiliepimų. Dėl šio maršo 
pasisakė pats autorius (Muzi
kos Žinios 1963 m. nr. 3—4, tik 
šiomis dienomis išėjęs), nuro
dydamas visas aplinkybes, ko
dėl šokikai eisenoje negalėjo 
pagal muziką žygiuoti maršo 
žingsniu. Tą reikalą kompozi
torius nušvietė, aiškiai nurody
damas buvusias kliūtis, išplau-

(Nukelta į 2 pal.)

daug Šviesos, bet ir 
seselių

Naujų mokso metų pradžia 
šiemet gana prasmingai suta
po su Lietuvių katalikų moks
lų akademijos suvažiavimu 
Fordhamo universitete. Saky
site, koks čia jau prasmingu
mas ir koks čia ypatingas ry
šys tarp motinos pirmą kar
tą mokyklon nuvesto šešiame
čio ir akademiko titulu pa
gerbto mokslininko. O vis dėl
to... Pirmoji diena mokykloje 
ypač tam, kurio gražiausioji 
gyvenimo dalis vėliau praei
na aukštųjų mokslo instituci
jų auditorijose, tampa neuž
mirštamai brangi, kaip ir ti
kinčiajam pirmosios komuni
jos diena.

■O ir tas laikas taip viesu- 
liškai greitai pralekia, kad, 
žiūrėk, čia tik ką buvęs ma
žas berniukas ar mergaitė — 
jau moksleivis, jau studentas, 
jau vienokiu ar kitokiu moks
lo laipsniu atžymėtas šviesuo
lis profesionalas ar net žini
jos perteikėjas ateinančioms 
kartoms — ■ profešorius, min
ties bei laboratorijos pionie
rius. Ir nereikia šito ieškoti 
kažkur labai toli. Akivaizdžių 
iliustracijų apsčiai rastume ir 
savoje lietuviškoje bendruo
menėje. Štai, rodos, dar taip ne 
seniai ne vienas su drebančia 
širdimi savo vaikystėje pirmą 
kartą peržengęs mokyklos 
slenkstį tremtinių stovykloje 
Vokietijoje, šiandien jau yra 
sutinkamas mūsų mokslo ins
titucijų suvažiavimuose. Su
tinkamas ne vien tik publikos 
suole, bet ir prie paskaitinin
ko pulto.

Laisvojo pasaulio lietuviško
jo jaunimo veržlumu mokslan 
ne vienu atveju džiaugiamės 
ir didžiuojamės. Su pagarba 
taipgi žiūrime ir į tėvų pa
stangas, nieko nesigailint, su
teikti savo vaikams sąlygas 
tapti šviesiais žmonėmis. Ši
tokiu nusistatymu tęsiama 
ana nuostabioji paprasto lie
tuvio ūkininko nuo tautinio 
atgimimo pradžios suformuo
toji tradicija siųsti savo vai
kus į mokslą. Ir būtų keista, 
jeigu būtų kitaip, jeigu moks
lan veržtis polinkio nebūtų, 
kada čionykščio jaunimo tė
vai daugumoje jau yra ne 
mažamoksliai kaimiečiai, bet 
šviesuoliai inteligentai.

O vis dėlto šiame bendra
me mūsų džiaugsme viena ki
ta prasme regime ir tamses-

K. Žoromskis Našlaitės

nių šešėlių. Mes džiaugiamės 
kiekviena jaunuolės ar jaunuo
lio nuotrauka, laikraščio paro
dyta jų aukštojo mokslo bai
gimo proga. Tačiau ne vienu 
atveju drauge ir nuliūstame, 
kai lietuviškoji bendruomenė 
tą ar kitą jauno žmogaus pa
vardę išgirsta tik šia proga, 
tik pirmą ir paskutinį kartą. 
Mes džiaugiamės, kad po di
delių pastangų jaunas žmogus, 
šio krašto terminu kalbant, 
“padarys gerą gyvenimą”, bet 
mes kartu ir nuliūstame, kai 
tas geras gyvenimas pasidaro 
idėjiniai tuščias, kai jame są
žinė ir lietuviškoji dvasia lie
ka kurčios lietuviškosios bend
ruomenės ir aplamai lietuvy
bės šauksmui.

Turėdami bekompromisinę 
lietuvybės idėją prieš akis, gal 
retkarčiais mes ir gana kietai 
parūgojame bestudijuojančio 
jaunimo adresii, pakaltindami 
jį nesidomėjimu lituanistika, 
nestudijuojančiu jos mūsų pa
čių įsteigtose mokymosi insti
tucijose bei šio krašto univer
sitetuose. Tačiau iš kitos pu
sės, būdami gyvenimiški rea
listai, mes linkę ir šitai mū- 
sajaih jaunimui atleisti. Ta
čiau vargu ar atleistina tam, 
jau labai gausiam, čia aukš
tuosius mokslus baigusiam, 
ir gerai įsikūrusiam mūsų jau
nimui, iš kurio kišenės nė pini
gėlis nenukris lietuviškajai 
veiklai bei lituanistiniam leidi
niui, nei jį perkant, nei jo lei
dimą remiant. Juk kažkaip 
darosi nejauku, kada “Litua- 
nus” žurnalui išlaikyti beveik 
kasmet daromos rinkliavos 
menkiau uždirbančiose vyres
niosiose mūsų visuomenės kar
tose, kai tuo tarpu tūkstan
čiams aukštąjį mokslą čia bai
gusių ir lengviau pinigą pa
gaunančių, atrodo, būtų tiesiog 
ambicijos reikalas tokį “Li- 
tuanus” leisti savu skatiku.

Laisvojo pasaulio lietuvių 
tremties laikotarpis greitai jau 
bus tokio pat ilgumo kaip ir 
nepriklausomos Lietuvos kū
rybingojo gyvenimo. Taigi jau 
ir svetimuose pasviečiuose per 
pastarąjį dvidešimtmetį su
spėjo gyveniman išeiti nauja 
lietuvių šviesuolių karta, skai
čiumi, gal būt, neką mažesnė 
už nepriklausomybės laikotar
pio kartą. Ar negalėtų vis dėl
to čia brendusi naujoji švie
suolių karta užpildyti didžia 
dalimi suolus ir katedras mū
sų mokslo institucijų suvažia
vimuos bei kitokiuos kultūri
niuos sambūriuos? Ir ar nega
lėtų jaunosios kartos įnašas 
čia būti didesnis?

Žodžiu, naujų mokslo metų 
angoje problemos ir rūpesčiai, 
prasidėję pradžios mokykloje, 
nepasibaigia su aukštojo moks 
lo diplomu. Atvirkščiai, jie 
dar padidėja ir pasunkėja, kai 
nelengvomis pastangomis pa
siektasis mokslas šalia gražių 
pavyzdžių jau vienu kitu at
veju lietuviškam reikalui lauk
tųjų vaisių nebebrandina.

k. br.
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PRIESMAZVYDINIAI RASTAI
(Atkelta iš 1 psl.) 

nyčia, taigi, pagal autorius, tu
rėtų būti užuominų ir šioje įra
šinėje Doktrinoje, kurioje da
bar terandame tik ‘schismati- 
kus’, būtent, stačiatikius ir jų 
priėmimo būdą į katalikus. Au
torių pastaba laikytina taiklia, 
ji tikrai nusako įrašų laiką, 
nors yia d^lto galėjo būti ir ki
taip, būtent evangelikų grįžimo 
nuostatai galėjo likti ir neįra
šyti, antra, dar reikia atskirai 
tyrinėti, nuo kada tas sugrą
žinimo — priėmimo aktas evan
gelikams Lietuvoje pradėtas 
vartoti ir kokias tikėjimo tie
sas turėjo evangelikas viešai iš
pažinti.

Daug reikšmingesne laikui 
nustatyti yra ten įrašyta “Svei
ka Marija”. Iš jos teksto maty
ti, kad įrašai negali būti vėles
ni kaip 1568 m., ir čia jokios 
abejonės negali būti, nes 1568 
pop. Pijus V paskelbė Tridento 
susirinkimo nustatytus “Sveika 
Marija” papildymus, — prijung
tą maldavimą. Nuo to meto 
“Sveika Marija” malda jau ne
pakitusi iki šiol. Ir mano išmo
ne ši 1568 m. “Sveika Marija” 
mūsų lietuviškiesiems įrašams 
dar daugiau šviesos įneša, nes 
tenka prileisti, kad maždaug 
1568 m. šios lotyniškos knygos 
su lietuviškais įrašais nebebuvo 
naudojamos kasdienai, nes ki
taip turėjo būti papildytas ir 
Sveika Marija tekstas priedėliu. 
Taigi, 1568 m. pirmasis šių lo
tyniškųjų knygų savininkas, ku
ris naudojosi lietuviškaisiais 
poterių įrašais 'buvo miręs ar 
nebedirbo pastoracijos darbo, 
t. y. praktiškai jam nebeteko 
mokyti maldų lietuviškai ir t. 
t., jei toji knyga anksčiau ne- 

, priklausė pranciškonams. Pa
pildyto “Sveika Marija” teksto 
nebuvimas pridurmui veda, kad 
tuo metu kokiu palikimu ar ki
taip visos šios įrištos lotynų k. 
knygos ir su įrašais buvo jau 
pranciškonų vienuolyno biblio
tekoje ir greičiausia jų novicia
to bibliotekoje, nes šis įrašas 
senesnis už kitus ir todėl per
brauktas; “Pro libraria...” įra
šas jau turėjo būti vėlesnis, 
kaip ir “Bernard. Vilnens.”, bū
tent bernardinų Vilniaus namų 
bibliotekos įrašas su papildo
mais skyrių ir vietos ženklais 
“Armar: 7, E N 12”. Taigi, šių 
pastabų knygas tyrinėjusieji 
dar nesuvedė visumon, kurios

Šokėju virtinės Lietuvių dienoje, New Yorko pasaulinėje parodoje Nuotr. V. Maželio

MŪSŲ TAUTINIAI ŠOKIAI
(Atkelta iš 1 psl.) 

kiančias ne iš muzikos, bet iš 
parado tvarkytojų nenumatytų 
įvykių. Šių metų Lietuvių die
noje New Yorke, orkestrui pa
vyzdingiausiai grojant ir pa
čiam kartu žygiuojant, daininin
kai ėjo pasigėrėtinai. Negalėtu
me to šimtu nuošimčių pasaky
ti apie šokėjų eiseną. Kartais 
tdje pačioje grupėje vienos ei
lės žygiavo koja kojon, kitos 

nemažiau svarbios gali būti liu
dininkės nustatyti knygų ir įra
šų amžiui.

Mano giliu įsitikinimu visi 
šie 3 skirtingi pranciškonų bib
liotekinės priklausomybės įra
šai yra ne XVI a. antrosios pu
ses ar XVII a., bet įrašyti apie 
1517 m., kada pranciškonų or
dinas pop. Leono X 1517 V 29 
bule Ite ėt vos in vineam meam 
(kai tas nurodo, kad nėra čia 
bulėje žodelyčio "et”) buvo iš
skirtas į dvi observantų (Lietu
voje ir Lenkijoje težinomas ber
nardinų vardu) ir konventualų 
šakas (žr. H. Holzapfėl, Hand- 
buch der Geschichte dės Fran-
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Teve mvju kuri] eji Dangwaju jjvyjkiji vardaj tava” 
athayki tava karalijtya buki rhava valu kayp dvn- 
gvy theyp fjamyay. Dvanv mvju vijų dąenv dvaki 
mvmvj nv y r athląyjki mvmvj mvju kalthej 
kajp yr mej aihlyąydąami'1'* mvju kaloįyemvj 
nVCVyajki mvju J'ąalanv ale mvj gyalbyaki“ nvagi 
vija piktha amen.
SŪ'jeyJca maria myjyi’laj pytoa djevaj jvthavimy 
pagirtha thv tharpoi matherv yr pagirthaj 
giffiij jjyvaiha thava yejus eAri/fus
Czykyv yngi dąewa thyawa vifagalinczi darythayv 
Dangavvj ir jąamyij / ir ingi (išbr : j vnv J’a vyenothuri) 
yeju krijtu jvnv ya vyenaihuri panv mvju kuryj 
prajMyayj cjc^i jjvvendiv dwafyv. gimif yfgi mariai 
merga] /kinthij pa panjkvayv pilatu/yjįpyalataj [viršuj: vjjcjyejthaj]’* 
alba vjįmująthaj anth’kryf;jaw/ nvmirij jr pakajthaj 
nvf.^yngi [i’lbr.: py) peklvajnv, tryacjv ti^ertv kyal/fi yjągi nv- 
rhirvfyv / vjjj^rigi Dangvalnv [viršuj: anta Dvngu) ' jad^y antha Dcjjynyaj 
d^esva thyavu vifagalincja nvagi thi athayj [i<br.: jvdjąj 
fvdjythv gisva” yr nvmirufyv. eąykjiv yngi dvafyv 

jąvvcnthv / jąsventhv bafjnycjv krjkjac^anyv - ųwen- 
thvyv Dravvgijti athleydjymv grechv ' kvnv y [gi 
nvmirvjyv kyalymv /pa jmercąi amfjyv38 jąyvathv

ter Dlcirur
djeve bvki mylajjyrdaj mani grejpiamv amen

5

ciskanerordens 1909 153—5 
psl.; V. Gidžiūnas, De fratribus 
minoribus in Lituania 1950, 60 
psl., plg. jo straipsnius Lietuvių 
Enciklopedijoje: Bernardinai,
konventūalai, observantai, pran 
ciškonai). Tas pranciškonų iš
skyrimas nebuvo taip papras
tas, vienos bulės neužteko, vėl 
teko tie reikalai paliesti nauja 
bule 1517 IV 14 Omnipotens 
Ihnis, vėl 1517 XII 6 ‘ ir 1518 
IV 18 dar pop. Leonas X prašė 
bet pasauliečių Valdovų padėti 
tas dvi šakas išskirti, t. y. vie
toje tų reikalų netrukdyti. Pats 
išsiskyrimas tų pranciškonų ša
kų vietomis buvo labai suriz- 
gęs, ne visur norėta paklusti, 
pripažinti pagrindines privilegi
jas observantams (bernardi
nams) : konventūalai galėjo Į knygos — Stella clericorum

gi gana padrikai, nepagauda- 
mos takto. Tik tokių buvo ne- 
perdaugiausia, tad ir bendro 
vaizdo per daug negadino. Ta
čiau j tai reikėtų ateityje at
kreipti kiek daugiau dėmesio.

Kitas dalykas: beveik pusė 
šokančiųjų pašykštėjo brangiau
sio jaunimo turto — šypsenos. 
Ypač mergaitės, kai kurios bu
vo net per daug susiraukusios. 
Tai galėjo būti dėl jų neįspėji-
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Transponuotas į literatūrinę kalbą tekstas
Tėve laikų, kuris esi danguosu, švęskisi vardas tavo, 
ateiki tavo karalystė, būki tavo valia kaip dan
guj 'k i p' žemėj. Duoną mūsų visų dienų duoki 
mumus nū ir atleiski mumus mūsų kaltes, 
kaip ir mes atleidžiame mūsų kalliemus, 
neveski mūsų žalonu8“, ale mus gelbėki nuogi 
viso, pikto. Amen.
Sveika Marija, mylistos1*' pilna, dievas su tavimi, 
pagirta tu tarpu moterų, ir pagirtas 
gymis’1 žyvato42 tavo Jėzus Kristus.
Tikiu ingi dievą tėvą, visagalintį darytoja 
dangaus ir žemės, tr ingi (išbr.: sūnų-jo vicnOtūrį] 
Jėzų Kristų, sūnų jo vienatūrį*’ poną mūsų, kuris 
prasidėjęs esti Šventa dvasia, gimęs išgi Marijos 
mergos, kentęs po panskuoju” Pilotu, išpėlotas [viršuj: užtiestas)41 
alba užmuštas*’ ant kryžiaus, numiręs ir pakastas*7, 
nužengė [Kbr.: pi] įreklurtsriu, trečią dienį kėlėsi išgi nu
mirusių, užžengė danguosnu [viršuj : auta dangų], sėdi auta dešinės 
dievo tėvo visagalinčio, nuogi tę ateis [išbr.; sudz] 
sūdytų” giwų ir numirusių. Tikiu ingi dvasią 
šventą, šventą bažnyčią krikščionių, šven
tųjų draugystę, atleidimą gfickų, kūnų išgi 
numirusių kėlimą, po smerti amžiną žyvatą*'-'.

Ter dicitarw
Dieve, būki mielaširdas mani griešnamu. Amen.

5

Dešifruotas tekstas

virsti observantais, bet ne prie
šingai; atskirus veiksmas ly
dėjo sankcijos, neišskiriant ir 
ekskomunikos. Lietuvoje dar 
iki 1517 tebuvo įsistiprinę kon- 
ventualai ir observantų nebuvo, 
nes šiems buvo trukdoma kur
tis. 1517—18 m. pop. Leono X 
bulės viską, iš pagrindų keitė. 
Nors jau seniau buvo vartoja
ma Ordo Fratrum minorum, da
bar šis vardas be jokio pažy
minio arba su priedėliu regula- 
ris observantiae paliktas tik 
observantams (bernardinams), 
o konventuąlai turėjo prie O. 
F.M. pridėti Conv. Todėl po šios 
ilgesnės pašalinės pastabos ga
lima prieiti ir prie šių 4 pran
ciškonams priklausiusių knygų 
įrašų aiškinimo, kurie įrašyti 

pa- 
čia 
re- 
su-

mo, jog šokio neatskiriama 
lydovė yra šypsena. Gal 
atliepė taipgi kelionių bei 
peticijų nuovargis, gal net 
sikaupimas, norint savo parei
gą atlikti ko geriausiai. Nors 
tai mažmožis, bet jis nenoro
mis metėsi į akis. Taipgi teko 
nugirsti žiūrovuose pastabų, 
kad, girdi, kažin ar tinka prie 
grynai tautinio drabužio ir tau
tinio šokio "internacianalinė” 
mergaičių šukuosena? Nors 
šventėje .tik dalelė šokėjų save 
šitaip "sutarptautino”.

-V W*“.» c:

tituliniame puslapyje. Mano įsi- 
tiklnimti ’ šio titulinio puslapio 
knygos priklausomyblniai įra
šai, kurie ne originale vargiai 
skaitomi, būtų šios sekos;

Applica pro bibliotheca No
viciatu... Vilnens..., kuris įra
šytas gali būti anksčiau ne

Pro libraria Viliu..-trum Mi- 
nor..., jei pirmojo įrašo gale nė
ra prieduro “obs.”, kurio per-Į 
brauktoje vietoje iš paveikslo 
negaliu įskaityti. Aplamai, Pro 
libraria..., mano įBitikinimu, įra
šytas dar prieš 1517 m. pran
ciškonų dviems šakomis išsky
rimą ir jų Vilniuje išsiskyrimą. 
Iš senosios pranciškonų bendro-; 
sios bibliotekos bUB patekusi ši 
knyga pas privilegijuotus obser- 
vantus, arba bernardinus, todėl 
jos priklausomybė aiškiau at
žymėta nauju įrašu Bernard: 
Vilnens:..., kur nurodyta ir kny
gų vieta lentynose. Taigi, 
šis įrašas būtų jau po 1517—18. 
Ir jei toliau, tyrinėjant šios 
knygos priklausomybės įrašus, 
išaiškėtų, kad Applica... įra
šas perbrauktas tuo pačiu ra
šalu, kuriuo įrašytas Bernard: 
Vilnens:..., tuomet mano ši prie
laida 1517 m. artimoms datoms 
būtų dar patikimesnė.

Jei šie pranciškoninės knygų 
priklausomybės įrašai yra ar
timi 1517, tada kiti lotyniškie
ji įrašai, kurie turi gotiškojo 
kampuotumo, yra prieš 1517, 
tada ir lietuvių k. maldų įra
šas yra taip pat prieš 1517 m., 
taigi gera 30 m. senesnis negu 
M. Mažvydo Katekizmas (1547 
m.).

Kad šie įrašai yra senesni, 
negu mažvydiniai, abu autoriai 
prieina išvadų iš įrašų kalbos. 
Čia, atrodo, kad J. Palionis tik
rai bus įrodęs juos esančius 
XVI a. pradžios, o gal ir senes
nius, nusirašytus iš kitų, senes
nių raštų, nes visai nėra ver
timo taisymų, bet tik šiaip pa
klaidos ir buvę jau rankrašti
niai skirtumai, papildomai už
rašyti viršuje eilučių ir pan.

Autoriai yra lyginę pagrindi
nai Tėve mūstį su M. Mažvydo, 
M. Daukšos ir Vad. 1605 ano
niminiu katekizmu. Gaila, kad 
jie sustojo pusiaukelyje. Labai 
dėkingas yra “Sveika Marija’’ 
lyginimas, kur jis baigiamas žo
džiais “Jėzus Kristus”, kas turi 
taip pat aiškią datą. Dar dė
kingesnis yra “Tikiu ingi Dievą 

Tėvą”, kur viena vieta išversta i 
kiek neįprastai, būtent “szwen- ( 
thv basznyczu krykzczanyv”, 
bet ne katalikų ar visuotinę 
ir t. t.

Ir Tikiu Dievą Tėvą teksti
nis lyginimas ne tik su to meto 
lenkų, bet ypač su vokiečių, su 
Prahoje spausdintomis ar Pra
hos rankraštinėmis maldų kny
gomis gali būti labai palaimin
gas ir padėti nustatyti šių įra
šų seniausiąjį vertimą ir jų lai
ką. Kaip su žegnonės tekstu te
ko pasukti į vokiškuosius teks
tus, paliekant nuošalyje lenkiš
kus, tai su šiuo Tikiu Dievą 
Tėvą, atrodo, turėsim peršokti 
vėl lenkus ir ieškoti senesnių 
vokiškų rankraštinių vertimų 
ir t. t.,'nes šiaip ar taip pirmie
ji mūsų krikštintojai ir krikš-
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SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio lkl penk 
tadlenlo 10 iki 11 vai. ryto. Šeštad le 
nials tr sekmadieniais nuo 8:10 lkl 
t:30 vai. ryto. Vakarais pirmad 

vai. rak.
VISOS PROGRAMOS Ifi W0PA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
7169 So. Maplewood Ava. 

Chicago 29. IU.
iitimmiimimiiiii.imiiniiimiiiiiiiiiiiit

P, ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezistas

Aparatai-Protezai. Med. ban. 
dažai. Bpec. pagalba kojoms 

(Arch Supports) Ir t t.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.

Vai. 9-4 ir 8-8. Šeštad. 8-1
2850 W. 63rd St, Chicago 29, IU

Tel. PRospect 5-5084

DR. ANKA BALIUNAS
Ariu, ausV, nosies ir 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—-1 vai. TteCIa- 
dlen| uždaryta Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3228. 
Reti, telef. WAlbrook 8-6070

Res. HE 8-1070
DR. K. G. BALUKAS 

akušerija ir moterų ii«os 
GINEKOLOGINIS CHLRLRG1JA 

6449 So, Pulaski Rd. (Crawfor<l 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susi tarimą.

Jei neatsiliepta skambinti MI 3-0001
Ofisas 3148 W<wt 63rd Street 

Tel.: PRospect 8-1717
Ręski.: 3241 Wwt 06tli Plane 

Tel.: REpubllc 7-7888 
DR. S BIEŽIS

C H r R U R G A S 
Valandos: Kasdien nuo 1 iki 8; treč. 
uždaryta. Antrad.. ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 83rd Street 
Kampas 61-Cloa ir California 

Vai. kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
Bešt. 2—4 vai.

TreCiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 478-4042 

Res. WAlbrook 8-8048

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

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

Valandos pagal susitarimą
Tel. ofiso HE 4-884», rea. 888-2238

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 West 71st Street
Vai.; pirm., ketv. 1-4, vakar. T-8, 
antr., penkt. 1-6. treč. tr šešt. tik 
susitarus.

Tel. ofiso HE 4-8788; Res. HI 8-8225
DR. S. Ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Bendra praktika ir Alergija 

2751 West 51 st Street 
Valandos: pirm., antr., ketvirt. 8-8 
vai. penktad. 10 v. r. lkl 9 v. v.. 
Aeštad. 10 v. r. lkl 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

Tel. ofiso 785-4477; Res. PR 8-8860
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES UGOS 
CRAVVFOD MEDICAL BLDG. 

6440 So. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą

Res. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6182 So. Kcdzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia. skambinti MI 3-0001

Ofiso HE 4-1414, Res. RE 7-5887
DR. B GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bpecialyb? akušerija ir moterų Ugos 

2454 West 71st Street 
(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 

Vai.: kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak. 
Šešt. 12—3 v. p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2737 West 71st Street 
VAL.: kasdien nuo 6-8 vai. vakaro, 

šeštad. nuo 10 iki 12 valandos. 
Trečiadieniais uždaryta. 

Ligonius priima pagal susitarimą.
Telef. — WA 5-2017 

čionintojai nebuvo lenkai ir nė 
Krokuvos akad. auklėtiniai, bet 
įvairūs pranciškonų ordino vie
nuoliai, dažniausiai iš įvairių 
vokiečių kraštų.

Ir būdinga, kad nekrikščio
niškoje Lietuvoje, t. y. prieš 
1387 pranciškonai turėjo savo 
židinį, išlaikė Vilniuje Šv. Mi
kalojaus bažnyčią ir t. t. Todėl 
būtų nesuprantama, jei nuola
tos Lietuvoje gyvenantieji pran
ciškonai nebuvo išmokę lietuviš
kai, jei jie neskleidę krikščio
nybės, jei jiems nebūtų reika
lingi buvę lietuviškai išversti 
pagrindiniai maldų tekstai. Ma
nau, kad kiekvienas sutiks, kad 
Vilniuje ir Naugarduke gyve
nantieji pranciškonai jau anuo 
metu vykdė tylią Lietuvos krikš

Ofiso tel. PR 8-2220
Namu — rez. I’liospect 8-0081

DR. JANINA JAKSEVIčIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 West 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 

nuo 11 iki 1 v. ir nuo 4 iki 7 v. v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 va! 
Tel. ofiso PO 7-8000, rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63 rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Treciad. Ir šešt. uždaryta.

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPIAJALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 West Marąuette Road 
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius, už
daryta.

Ofiso PR 8-1785. Rez. TR 8-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS 

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 
2300 VVest 51st Street 

Oakley Medical Arta
Pirm., antr., ketvirt. ir penkt. nuo 

2—4 ir 6—9 ir pagal susitarimą.

Ofiso tr buto tel. OLympio 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 susitarus.

Tel. REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 West 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad.. ketvirtad ir 
penktad. nuo 12-4 p. p., 6:30-8:30
va), vak. šeštad. 12-4 vai., trečlad. 
uždary ta

rei. ofiso ir buto OLympio 2-4158

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Išskyrus trečiadienius, 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KCDIKTŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING 
7156 South tVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto. — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto lkl 3 vai. p. p.

Ofiso tel. RF, 7-1168. 
Rez. tel. 239-2910.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO IR REZID.) 
Valandos pagal snsitarima

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 VVest 63rd Street 
Tel. — PRospect 8-7773

Vai.; pirmad. Ir ketvirtad. 1-4 p. p., 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.
Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 8-8801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Speeinlyba — vidaus ligos 
2454 Weet 71st Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
Šeštad. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS LIGOS 
10748 S. Michigan, Chicago 28, III. 

Telef. ofiso: PUllman 5-6766 
Namų: BEverly 8-3946 

Prlčm. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt.
1-4 p. p. Ir treč. uždaryta.

Tel. CE 6-0720 arba 283^4600

DR. C. K. PAULIS
DIAGNOSTIKA IR VIDAUS LIGOS

Monroe Building, Suite 709
104 South Michigan Avenue

Tel. Ofiso PR fl-7800; Namų 925-7697
DR. A. PUSTELNIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPEC. VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenue 
Valandos: 1-9 p. p. 
Išskyrus trečiadieni 

šeštadieniais 10-6 v. p. p. 

čionlnimo misiją ir jie buvo pir« 
mieji lietuviškų maldų vertė
jai. O kad tokie buvo, matyti ir 
iš šaltininių nuotrupų. Lietu
vos krikštui 1387 vadovavo 
pranciškonas Sereto vysk. And
rius, kuris buvo paskirtas ir 
Vilniaus vyskupu. Nežinome, ar 
šis lenkų kilmės pranciškonas 
mokėjo lietuviškai, bet netenka 
abejoti, kad jis tikrai susirinko 
į Lietuvą visus pranciškonus, 
mokėjusius lietuviškai. Antra
sis Vilniaus vysk, buvo taip pat 
pranciškonas Jokūbas Plichta, 
kuris tikrai jau mokėjo lietu
viškai, kas buvo pabrėžta ir jo 
nominacijos rašte ir t. t.

Todėl ir reikia manyti, kad 
pranciškonų vienuolynuose Lie- 

(Nukelta į 5 psl.)

Tel. RE 7-8818
DR. ALBINA PRUNSKIS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
Ofisas 2659 W. 59th Street 

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p
Trečiadieniais ir šeštadieniais

‘uždarda.
Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 South Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL.: kasdien nuo 2 lkl 8 vai. vak. 
Treč. ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
BPEC. ORTHOPEDINES LIGOS

2745 IVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligoninę 

VAL.; Pirmad.. antr., ketv., penkt. 
nuo 9 lkl 11 v. ryto Ir nuo 6-8 v. v. 
Šetšad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

l'elef. RErniblio 7-2290.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis ir pritaiko aklnlua ' 

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė., YA 7-7381
1 vai. p. p. iki 8 v. v. kasdien; tred 
uždaryta; šešt. nuo 10 v. r« lkl 1 po- 
plet.

Rez. tel. PR 9-6780
DR. L. SEIBUTIS

Inkstą, pūsles ir šlapumo taku 
chirurgija

Ofisas: Naujas adresas: 2454 Wcat 
7Įsi st. (71-os ir Campbell Avenue 
kampas), tel. 770-2880; 30 N. Miehl- 
gan avė. Bnite 808. tel. CE 6-7754. 

Valandos pagal susitarimą

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0617 

Valandos: 1-3 p. p. ir 6-8 p. p.
Penkt. tik 1-3 p. p.

Trečlad. Ir šeštad. pagal sutarti.
Oftiso telef. CLiffside 4-2896 
Resid. telef. WAlbrook 8-3099 

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir specialiai 
chirurgija 

4644 So. Ashland Avenue 
Valandos kiekvieną dieną 2—4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais Ir seko 
madlenials uždaryta, priimama pg 
gal susitarlma. šeštadieniais nuo 2 v. 
iki 6 v. v.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 5»th St. 
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. Ir 
penkt nuo 2 lkl 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu lai
ku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2128. Namq GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 Weet 71st Street 

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

Treč. ir šešt. uždaryta
Telefonas — GRovehill 6-2828
DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th StreeČ 
Specialybė: AKUŠERIJA IR MOTERŲ 

LIGOS
VALANDOS: 1 iki 4 Ir 6 lkl 8 V. V. 

Šeštadieniais 1 lkl 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VA8KAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 So. Kedzie Avenue 
Ofiso vai. kasdien; 2-4; 6-8. 

šeštad. nuo 2 lkl 4 v. Treč. Ir sekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus
Tel. ofiso PR 6-6446. rez. HE 4-S15O

DR. F, C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71»t Street r 
Vai.: 2 lkl 4 v. p.p. Ir 7 lkl « J-

Treč. Ir šeštad.pagal sutart)®

DR. P Z. ZALATORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street 
Tel. ofiso CA 6-0257. rez. PR 5-655S

Rez. 6600 So. Ashland Avenue 
Vai. U v. ryto iki 2 v. p. p. 8-7 v. V

Perskaitę "Draugą", duo

kite ji kitiems pasiskaityti.



Penkiose pietinėse valstybėse
ALGIRDAS T. ANTANAITIS

Prieš keletą savaičių, atsikalbinėdamas 
redaktoriui, kad negalėsiąs atlikti kažkurio 
jo prašomo darbelio, prasitariau išvažiuo
jąs ilgesniam laikui į pietines valstybes.

— Tai būtinai parašyk kelionės įspū
džius, — nelauktai užsipuolė redaktorius.

Pradžioje nusijuokiau. Juk ne pramogai, 
ne atostogoms važiuoju. Juk panašūs važi
nėjimai yra mano paskutinių penkerių metų 
duona kasdieninė. Ką gi rašyti, nedalyvavęs 
suvažiavimuose, šventėse, parodose, nepri
siklausęs išmintingų vyrų per ilgą laiką 
kristalizuotų minčių, neprisiganęs akies ar 
ausies naujų meno laimėjimų ganyklose? 
Po darbo, paprastai, ne muziejai, ne is
torinės šventovės ar vietovės rūpi, o ir lai
kas joms lankyti neparankus, kaip nepato
gus jis nė vaizdų pasigrožėjimo tikslais su
rengtiems turams ar ekskursijoms.

Ką gi galėčiau duoti skaitytojui, išlepin
tam “Drauge” retkarčiais spausdinamais, 
intelektą prusinančiaia, istorinę ar socialo- 
ginę informaciją teikiančiais, svariais Zig
mo Umbražūno, Algirdo Landsbergio pana
šios srities reportažais ar “Naujienose” ro
domais tirštais beletristiniais dažais nuspal
vintų Albino švietelės atostoginių pasiva
žinėjimų įspūdžiais ar Dan Kuraičio inty
miais, šiltais, turiningais kelionių užrašais? 
Šitokia lektūra besimaitinąs skaitytojas 
mano pastabose netruks pastebėti ir pajus
ti paviršutiniškumą, lėkštumą, neužgriebimą 
svambiausios esmės ir išsiliejimą į, gal būt, 
pačias nereikšmingiausias detales.

Tačiau redaktoriaus pasėta mano min- 
tin sėkla kažkaip nemirė. Ruseno ji, skren
dant lėktuvu, važiuojant traukiniu ar au
tobusu, plaukiant laivu. Pasijutau, lyg ne
noromis fiksuojąs, giliau mintin spraudžiąs 
vaizdus, įdėmiau, sakytum su tikslu, skai
tąs turistines brošiūras ar katalogus... Lyg 
būčiau besiruošiąs savotiškiems geografijos 
ar socialogijos egzaminams, rimtesniam, iš
samesniam atsakinėjimui į klausimus suin
teresuotų draugų ar tautiečių ratelyje... O 
ir man pačiam, kad ir dažnai važinėjusiam 
po kaimynines ar aplinkines viduriniųjų va
karų valstybes, ilgesnis žygis pietų gilumon 
buvo pirmas ir intriguojantis.

¥
Krašte už vadinamosios Mason’o - Di- 

xon’o linijos gatvėmis ir plentais į visas pu
ses galvotrūkčiais rieda tų pačių firmų au
tomobiliai, o vakarais ir naktimis šviečia 
tos pačios daugiaspalvės neoninės reklami
nės šviesos, kaip kad Chicagoje, Detroite 
ar Clevelande. Ir aname krašte gyvena tas 
pats įvairių pasaulio tautų mišinys, suly
dytas ar tebelydomas į amerikietį. O vis 
dėlto kraštas, kurį sudaro Pilietinio karo 
metu gimusios Konfederacijos valstybės yra 
kiek kitoniškas kraštas, skirtingas ne vien 
savo gamtovaizdžiu, bet ir papročiais, tra
dicijomis, o ypač žmonių galvosena, sufor
muota kitose sąlygose ir kitose įtakose. Va
kar tie skirtumai laiks nuo laiko pasauliui 
buvo pabrėžiami linčo teismais, o ir šian
dien tebėra akivaizdūs bažnyčių išsprogdi
nimais, automobilių padeginėjimais, šaudy
mais, boikotais ir streikais ar kitokiomis 
kovos dėl rasinės lygybės atošvaistomis, gal 
perdėtai riebiomis antraštėmis krintančio
mis į pasaulio laikraščių pirmuosius pusla
pius. Tiesa, šiais pilietinių teisių įstatymo 
pravedimo metais rasinių riaušių netrūksta 
nė New Yorke, Chicagoje, Philadelphijoje 
ar Clevelande, tačiau pietuose jos yra ki
tokio pobūdžio. Kada šiaurėje kova eina 
dėl įsipilietinimo ar įsitvirtinimo, pietuose 
dar tebesiekiama paties pagrindinio pripa
žinimo.

Ryškiausias ir tiksliausias buvusių Kon
federacijos valstybių žmogaus sielos atsklei- 
dėjas meninėje plotmėje, Nobelio premijos 
laureatas, rašytojas VVilliam’as Faulkner’is 
tą rasinį žmonių santykį gana taikliai nu
sako savo romano “Šviesa rugpiūtyje’’ he
rojės Joannos Burden (iš šiaurinių valsty
bių į pietines atvykusios negrams padėti) 
lūpomis:

“Aš mačiau ir pažinau negrą nuo pat 
savo vos atmenamų dienų. Aš žiūrėjau į jį, 
kaip žiūriu į lietų, baldus, maistą ar miegą. 
Ir po to atrodė, kad mačiau jį pirmą kartą 
ne kaip žmogų, bet kaip daiktą, kaip še
šėlį, kuriame aš gyvenau, mes gyvenome, 
visi baltieji, visi kiti žmonės. Galvojau apie 
visus vaikus, per amžius amžinuosius atei
nančius į šį pasaulį, baltus su juodu šešėliu, 
krintančiu ant jų dar prieš pirmą kvėpte
lėjimą”.

Šitas kaltės jausmas, gimęs vergijos lai
kais dėl baltųjų juodiesiems paneigimo jų 
žmogiškųjų teisių ir, anot to paties W. 
Faulkner’io, įsišaknijęs prakeikimu šio kraš
to ir jo gyventojų širdyse, iškildavo kas
dien pokalbiuose su Mississippi valstybės 
sostinės Jackson’o miesto gyventojais. Iš
kildavo natūraliai, nė neklausiant, nė kvo- 
čiant, vien tik jiems sužinojus, kad esam iš

Ill'.nojaus, taigi iš šiaurinės valstybės. Mat, 
Jackson’as ir netoliese jo esantis Philadel- 
phijos (Miss.) miestelis tuo metu dominavo 
pirmuosiuose visų šio krašto dienraščių pus
lapiuose ryšium su nelemtu ir tragišku tri
jų jaunų pilietinių teisių srities darbuotojų 
nužudymu. Vietiniai jautė tą ant savo gal
vų krintantį šešėlį. Jie turėjo jį jausti nuo
lat primenami tirštai mieste besimaišančių 
federalinių (FBI) agentų.

— Jūs gi patys matote, kad mes esame 
taikūs, įstatymą gerbią piliečiai... Mes ki
virčų neieškome... Viskas, kas prirašyta 
laikraščiuose, yra perdėta ir išpūsta... Daug 
triukšmo dėl nieko... — antru sakiniu tei
sindavosi užkalbintas džeksonietis.

Tas kaltės jausmas atsispindėjo sienose, 
virš atsigerti įrengtų fontanėlių, raštinių 
skelbimų lentelėse priklijuotose karikatūro
se, kaip toji, kurioje pavaizduoti čiabuviai 
sveikina iš lėktuvo vos tik išlipusią šiauri
nių valstybių moterį, klausdami:

— Ponia Peabody, kaip jaučiatės atva
žiavusi iš valstybės, kuri yra taip puikiai 
sutvarkyta, kad turite važiuoti toli į pietus, 
pas mus, socialinių problemų ieškoti...

Pirmos klasės Karaliaus Edvardo vieš
butyje už dolerį buvo pardavinėjamos dvie
jų karikatūrų reprodukcijos, kurių vienoje 
vaizduojamas kareivis su konfederacinių 
valstybių vėliava ir uniforma, pro sukąstus 
dantis švokščiąs: “Likę heli will I forget!”, 
gi antroje — puikiai apsirengęs negras, 
šaltmėtinį gėrimą čiulpdamas, supasi ištai
gingos vilos gonkose pastatytoje kėdėje, su 
užrašu apačioje: “Štai ką Martin Luther 
King ir aš turime galvoje”.

Norint sužinoti vietines nuotaikas, už
teko žvilgterėti į numizmatikos krautuvė
lės lange kabantį skelbimą, bylojantį, kad 
naujosios, su ką tik nužudyto prezidento 
J. F. Kennedy atvaizdu sidabrinės dolerio 
monetos yra parduodamos už dvidešimt pen
kis centus, perkant spausdintą paaiškinimą, 
kodėl šis doleris tėra tik kvoterio vertas. 
Nereikėjo eiti į Battlefield parką, kuriame 
tebėra išlaikytos pilietinio karo metu kon
federacinės kariuomenės karių iškastos ap
kasų duobės.

Jacksono miesto gyventojai dar atsime
na, kad Mississippi neseniai buvo turtin
giausia iš konfederacijos valstybių vienin
telio sukilėlių prezidento Jefferson’o Davis 
valdymo laikais. Šiame, gana patraukliame 
ir švariame didžiausiame (144,000 gyvento
jų) Mississippi valstybės mieste dar yra 
restoranų, kur prie durų stovįs policininkas 
paklaustas atsakys, jog tikrumoje jo parei
gos yra “to keep the negroes out”, kad ir 
privatinės nuosavybės globos pretenzija re
miantis. Biznio įstaigose ar net oficialiose 
vietose dar tebėra atskiros “spalvotiesiems” 
ir “baltiesiems” išvietės. O ir vietos auto
buse negrai (ko kituose pietinių valstybių

Rašytojas Willitwi Faulkner, pietiečių dvasios 
reprezentantas literatūroje. Viena oaskutiniųjų 
jo nuotraukų prieš pat rašytojo mirtį 1962 m.

Nuotrauka Vytauto Valaičio 

didmiesčiuose neteko pastebėti) dar klus
niai užiminėja užpakalines sėdynes.

Atidarydamas apskrities metinį karna
valą Philadelphijos Mississippi valstybės gu
bernatorius Paulius Johnson’as (pro kurio 
architektūriškai įdomią tipiško graikų sti
liaus rezidenciją Jacksono vidurmiestyje te
ko dažnai praeiti) tarp kitko pasakė:

— Integracija yra kaip ir prohibicija. 
Jeigu žmonės jos nenori, tai nė kariuomenė 
negali įgyvendinti. Mississippi privalo išma
nevruoti iš užmačių tų, kurie nori sunaikin
ti mūsų gyvenimo būdą. — Priminęs, kad 
nė šiaurinėse valstybėse nėra rasinės har
monijos. jis pabrėžė, jog faktas, kad per 
paskutiniuosius kelerius metus Mississippi 
valstybėje nusikaltimų skaičius buvęs pro- 
centualiai žemiausias visose J. A. V. Tai

IŠ ANKSTESNĖS IR NAUJAUSIOS AMERIKIEČIŲ POEZIJOS

Edna St. Vincent Millay

PAVASARIS

Kodėl, Balandi, sugrįžai tu vėl?
Grožis tai nebėra dar viskas.
Tu negali manęs ilgiau raminti rausvumu
Prasiskleidžiančių lipniai lapelių.
Esu patyrusi, ką jau patyriau.
Saulelė kaitina man kaklą, kai stebiu
Spyglius šafrano.
Žemės kvepėjimas yra šaunus.
Nereiktų abejot, kad gilumoj nėra mirties.
Bet ką tai reikštų?
Ne vien tik po žeme atrandam žmonių smegenis,
Kurias surijo kirmėlės.
Gyvenimas pats savaime
Yra niekas.
Tuščią taurė, pakopa nedengtų kilimais laiptų.
Ir nepakanka, kad kasmet pakalnėn
Balandis
Ateina tartum idiotas, čiurlendamas ir berdamas gėles.

AŠ GRĮŠIU VĖL

Aš grįšiu vėl j blankųjį pajūrį
Ir ten smilty lūšnelę pastatysiu
Tokia kryptim, kad įžūliausias viesulas
Trapiąsias jūros piktžoles prineštų iki durų
Tiktai už jardo ar dviejų; nebesugrįšiu
Jau niekados, kad tau ištiekčiau ranką:
Ir pasiliksiu ten, kur viskas man yra suprantama,
Ir laimingesnė tapsiu, kaip niekad būti neišdrįsčiau.

Meilė, sutv'iskusi tik valandėlei tau akyse, 
žodžiai, kurie tuojau tau lūpose sustingo, 
Yra vien tai, kas poi akimirkos numiršta, 
Nes buvo ir nedasakyta ir per garsiai dainuota: 
Tačiau surasiu aš uolas niūriąsias ir padangę, 
Nepasikeitusius nuo laiko to, kai aš buvau jauna.
Edna St. Vincent Millay (1892—1950), garsi Amerikos lyrikė, yra 
išleidusi 7 poezijos rinkinius; už "The Harp Weaver” 1923 m. 
gavo Pulitzerio premiją.

Sean Lucy

PRARASTA GIMINE
Neliko jokio ženklo, kodėl jie apleido šiuos slėnius
Ir mirė kaip musės su savo raguočiais pietų krypties dykumoj: 
Nebuvo tada jokio karo,
Nei sausra, nei nelaimės nepastūmė jų į keliavimą,

Tačiau smėlis košiasi pro šonkaulius išnykusių žmonių 
Violetiniam vakare pietų krypties dykumoj.

Keli, gal būt, sugrįžo
Po troškinančių keliavimo metų,
Ir atrado svetimus piemenis, vamzdžiais grojančius nupenėtom 

avim, 
Tamsiaodžius, barzdotus vyrus, šnekančius svetima kalba 
Žaliose kalno pašlaitėse, virš prisimintinos upės;

Ir būdami per silpni ir išdidūs pareikalauti savųjų žemių, 
Jie iškeliavo tylėdami ten, kur jų tėvų kaulai 
Atsigulė kaip klaustukas sausuose smėlynuose.

Richard Eberhart

ŠALTA BALTA MIRTIS
Tai buvo blogiausias vasario mėnesio šeštadienis, 
Kai tokia niekad neregėta sniego audra 
Smogė Į .šiaurę, sūkuringa ir įnirtusi, 
Nepanaši j bet kurią žiemos vėtrą.
Du lakūnai, vyras šešiasdešimties, vyras trisdešimties, 
Gydytojai privačiame lėktuve,
Už septyniasdešimt mylių gailestingumo misijoj,
Pateko, kaip buvo galvota, J tamsų viesulą.
Isterija prabėgo per gyvenamą miestelį,
Viltis augo, kai pagalba mobilizavo tikėjimą,
Visos tūkstančio žmonių šaltos galvosenos
Tyrinėjo penkis šimtus mylių žemės paviršių,
Balti, mirtingi, šalti ir neatlaidūs.
Su skaičiais lėktuvų ir helikopterių,
Kiekvienas skubiai sekąs kiekvieną vystančią pasaką, 
Vyrai pasiryžę išgelbėti kritusius.
Trečią dieną nervingai buvo paskleista žinia — 
Lėktuvas buvo pastebėtas ant sniego.
Kai seklys helikopteris nuplazdeno žemyn —
Pranešė tiktai apie šešėlių masę.
Pavasariui užėjus, vienišas lakūnas
Anie lakūnai gyveno keturias paras be maisto, 
Atsitiktinai pastebėjo sudužusio lėktuvo likučius.
Girdėjo lėktuvų mirties traškėjimus viršum galvų,
Aprašė savo nuotykį, užantspaudavo buteliuose,
Slides padarė iš šakų ir škotiškos klijuojamos juostelės;
Parašė vyresnysis “Aš nebeturiu vilties";
Surado, galimas dalykas, bent kiek laiko meditacijai.
Kai jų kūnai buvo išnešti ir iškelti
Ant helikopterio pastirusiųjų slidžių
Aukštai į orą ir nukreipti į pietus,
Buvo tai užkrečiamų daiktų prisikėlimas.
Jų balsas, nubaidytas į sniegą,
Jų meilė, nusilpusi išraiškoje,
Jų viltis tebegyvena padangėse,
Jie priklauso dabar ankstyvesnei mįslei.

Don Geiger

MEDŽIO SARGYBOJE
Tai mūsų puslapis, bet jisai mus skaito

Padėjau savo kastuvą pliaukšterėjęs.
Džiaugsmas, sodinant medį,
Galvoti, kas iškils
Iš kažko, ką žemėn įkasi.

Pastačiau savo kėdę pliaukšterėjęs.
Džiaugsmas turėti medį —
Tą gėrybę, kuri pririša
Prie kažin ko, ko savy nerandi.

Vertė St. Meringa

Saulėleidis prie Laisves statulos New Yorke. Nuotr. R. Kisieliaus

rodą, kad tik segregacinis gyvenimas esąs 
kelias į taiką ir susipratimą.

Jo kalba buvo ištisai atspausdinta Mis
sissippi valstybės laikraščiuose ir charakte- 
ringesnėmis ištraukomis perduota kitų vie
tinių valstybių spaudoje, šiąja proga pri- 
mintinaB ir vienas visai pietinių valstybių 
komunikacijos sistemai charakteringas 
bruožas: laikraščiuose, televizijos bei radijo 
žiniose, ypač perduodant faktus apie kri
minalinius nusikaltimus, jeigu juose yra 
įveltas negras, visi komentatoriai jo rasę 
pabrėžia, o ne nutyli ar Blopina, kaip tai 
įprasta daryti šiaurinėse valstybėse.

Turiu prisipažinti, kad mano požiūris į 
Mississippi valstybę ir jos gyventojus buvo 
lyg ir primedituotas, perdėm nuspalvintas 
W. Faulkner’io raštų. Susitiktuose žmonėse 
sąmoningai ieškojau rašytojo susikurtos ir 
bent penkiolikoje iš jo devyniolikos romanų 
panaudotos Yoknapatawpha apskrities ap
linkos ar jo vaizduojamų charakterių bruo
žų. Ieškodamas, be abejonės, jų radau, jais 
domėjausi, stebėjausi ir bodėjausi. (Čia gal 
tiktų paminėti, kad W. Faulkner’io susikur
toji apskritis su 15,611 gyventojų, kurių 
6,298 — baltieji ir 9,313 — negrai, labai 
primena rašytojo gyvenvietę Oxford’ą 
(Miss.), su maždaug 5,000 gyventojų, kurių 
bene 85% šiuio metu yra negrai.)

Bendras ir visur ryškiau ar blankiau pa- 

sireiškiąs visų pietinių valstybių gyven- 
juose pastebėtas bruožas buvo pasipriešini
mas jiems šiauriečių — jankių (federalinės 
valdžios) šiandien primestam pilietiniui tei
sių įstatymui, pasipriešinimas pasikeitimui, 
kada tas pasipriešinimas dar yra natūralus 
kiekvieno, ten gyvenančio baltojo psicholo
gijoje.

Iš antrojo gyventojų skaičiumi (203,- 
000) Alabamos miesto Mobile į Louisianos 
didmiestį — Naująjį Orleaną — specialiai 
važiavome autobusu, nes vieškelis nusitę
sia Atlanto pajūrių ir yra turtingas jūros 
mėgėją sausumietį žavinčiais vaizdais, o 
taipgi dėl to, kad vieškelis vedė pro Biloxi, 
Miss. (44,000 gyventojų), vieną iš žinio- 
miausių J. A. V. kurortinių miestų.

Keliautojas specialiai iš anksto neapBi- 
skaitęs ir nepasiruošęs, pasibodėjęs žemokų 
Alabamos medžių ir krūmokšnių žaluma 
iš vienos pusės, o ir kitoje tematydamas 
monotoniškas Meksikos įlankos drumzlinas 
bangas, nesitikėdamas išvysti nieko šau
nesnio, negu plonais, aptriušusiais poliais 
nuo žemės pakeltas skurdžias žemės ūkio 
darbininkų lūšnas, veik išimtinai apgyven
tas negrų, pavakarėje gausiomis šeimomis 
padrikusių plačiose gonkose, gali užsnūsti 
ir neatverti akių nė išgirdęs oficialų, ramų 
ir šiltą vairuotojo balsą:

— Dabar mes pervažiuojame Alabamos - 

Mississippi valstybių sieną. Dabar mes esa
me Mississippi valstybėje.

Yra tiesa, kad nėra skirtumo tarp lūš
nų Alabamos, Mississippi, Arkansas ar Ten- 
nesee valstybėse. Tačiau, bent šitoje vietoje, 
sieną pravažiavus, vaizdas radikaliai keičia
si. Nieko kito Mississippi nemačiusiam ir tik 
pro autobuso langą į Biloxi priemiesčius ar 
patį miestą žvelgiančiam nedvejotinai pa
sirodys, kad Mississippi yra pati turtingiau
sia valstybė sąjungoje...

Bent mano įspūdis, pervažiavus sieną, 
buvo toks, kaip kadaise iš karo nusiaubtos 
Vokietijos įvažiavus normalion Šveicarijon.

(Bus daugiau)

Kelias Meksikos įlankos pakrantėje



Gyvenimas, pašvęstas scenai
Aktores Z. Arlauskaitės - Mikšienės 75 m. amžiaus ir 57 metų lietuviško teatro 

veiklos sukaktis minint

Kadangi griauti yra daug 
lengviau, negu statyti, o dar leng
viau nieko neveikti, tai ir ne
nuostabu, kad nieko neveikian
čiųjų turim be galo daug, grio
vėjų — daugiau kaip reikia, o 
tikrųjų kūrėjų vos mažutę sau
jelę.

Būdami reti, kaip auksas, jie 
ir brangesni už auksą.

Ad. Jakštas

Dvi retos sukaktys: 75 me
tai amžiaus ir 57 metai teatri
nės veiklos. Tokiomis sukakti
mis turėtų džiaugtis kiekvienas 
kultūringas lietuvis. Juo labiau, 
kad sukaktuvininkė nesijaučia 
pavargusi, o energingai pluša 
dramos mėgėjų sambūryje Det
roite, ruošdama naujo veikalo 
pastatymą.

Kur tik besutiksi Z. Arlaus
kaitę - Mikšienę, ji vis jaunų 
žmonių apsupta. Ji moka pa
traukti jaunuosius, šūkauja re
peticijose, kai kada net pyktelė- 
ja ir pasibara. Vis tos repeti
cijos! Kurį nors naują veikalą 
ruošdama, jaudinasi, nervinasi. 
Jaunieji jos kolegos kartais ne
pataiko taip viską atlikti, kaip! 
režisierė norėtų. Esti ir tokių 
momentų, kad solenizantė “ža
da” mesti teatrą... Bet tai trun
ka vos keletą dienų. Ir vėl sau
lė švyti! Ji vėl dirba, režisuoja.. 
O kiek ji turi rūpesčių, kol su
gaudo jaunuosius artistus, ka
dangi jaunieji greičiau pavargs
ta, greičiau išsisemia, greičiau 
viskuo nusivilia. O režisierė Z> 
Arlauskaitė vis guvi, vis ener
ginga, visad pasiruošusi su sa
vo bendradarbiais išeiti į sce
ną lietuviškosios veiklos labui

*
Z. Arlauskaitė gimė Šiaulių 

m. 1889 m. rugpjūčio 28 d. Mo
kėsi ir gyveno grafo V. Zubo
vo mergaičių pensionate, kur 
pasiruošusi išlaikė eksternu 4 
kl. pažymėjimui gauti egzami
nus. Ji mokėsi Šiaulių mergai
čių gimnazijoj, bet už dalyvavi
mą demonstracijose 1905 m. iš 
tos gimnazijos buvo išbraukta

1907 m. Rygoje gavo moky
tojos vietą ir dirbo lietuviško
je mokykloje. Nuo 1908 m. Z 
Arlauskaitė greta mokytojos 
darbo ima taipgi vaidinti. Ją 
pakvietė St. Jakševičiūtė (Venc- 
lauskienė) vaidinti “Giedros” 
lietuvių kultūros draugijos teat
re.

Tuo metu be St. Jakševičiū- 
tės Rygoje našiai reiškėsi ir ki
ti žymūs mūsų teatralai bei re
žisieriai: Liudas Jakavičius ir 
Jurgis Linartas. Linartas statė 
ir režisavo daugiau istorinio bei 
"Aušros” pobūdžio patriotika 
pagrįstus veikalus. Jakavičius 
buvo paprastesnis: jis nesikra- 
tė komedijėlių, farsų ir šiaip 
lengvų vertimų iš kitų kalbų. 
Bet jo pastatymus publika lan
kė. Z. Arlauskaitė buvo mėgia
ma ir nepasidalijama abiejų re
žisierių. Be daugelio kitų, ji 
daug sykių vaidino šiose dramo
se: Ponai ir mužikai, Iš meilės, 
Pilėnų kunigaikštis, Kova, Inte
ligentai, Genovaitė ir kt.

Šiaulių “Varpo” teatre
1911 m. Z. Arlauskaitė grįžo 

į Šiaulius. Ją kvietė F. Bugai- 
liškis, žymus to meto visuome- 
ninkas, į savo įkurtą “Varpo” 
teatrą. Tikriau, “Varpo” d-ja 
turėjo stiprų dramos mėgėjų 
būrelį. “Varpo” d-ja turėjo įsi
steigusi ir savo bibliotekėlę, ku
rioje buvo galima gauti pasi
skaityti gerų lietuviškų knygų. 
Bibliotekininkės pareigas ėjo 
irgi Z. Arlauskaitė. Ji ir pati 
mėgo daug skaityti. Iš knygų 
sėmėsi žinių apie meną, ypač 
apie vaidybą, operą. Tuometinis 
Šiaulių “Varpas’’ buvo bene ak
tyviausias kultūrinės veiklos 
sambūris visoje Lietuvoje. Vai
dinimai vyko beveik kiekvieną 
savaitę. Kad Šiaulių lietuvių 
dramos teatras eitų pažangos 
keliu, buvo pasamdytas net

VLADAS MINGELA

profesionalas rež. Jonas Misius. 
Prie progos tenka priminti, jog 
šalia “Varpo” veikė ir kitos lie
tuvių draugijos, o ypač akty
viai reiškėsi vietos katalikų pa
rapija. Buvo statomi vaidinimai 
ir kitų teatrinių grupių.

Šiauliuose tuo metu gyveno 
ir kūrė dramaturgas Gabrielius 
Landsbergis - Žemkalnis. Kaip 
žinia, jo gabios plunksnos kūri
nys yra ir “Blinda”, svieto ly
gintojas — Žemaičių razbainin- 
kas. Žemkalnis irgi daug kuo 
talkindavo “Varpo” draugijos 
teatrui.

“Varpo” teatro kolektyvas 
dažnai vykdavo vaidinti į ma-

Zuzana Arlauskaitė-Mikšienė

žesnius kaimyninius miestelius 
ir net į kaimus. Vaidinimai vyk
davo nepatogiose salėse, o kai
muose net kluonuose ir darži
nėse. Tokios teatralų kelionės, 
arklių traukiamais vežimais nau
dojantis, buvo varginančios, ne
patogios... Tačiau “Varpo” ar
tistai žinojo, jog jų laukia ma
sės lietuvių. Iš tolimiausių apy
linkių suvažiuodavo kaimiečiai. 
Tokie kluoniniai teatrai taip 
prisigrūsdavo žiūrovų, jog juo
se net oro trūkdavo. Tad, ra
miam orui esant, buvo bando
ma vaidinti visai lauke, darži
nių pasieniuose.

Z. Arlauskaitė “Varpe’’ dirbo 
iki 1912 m. — daugiau kaip

kams mokykla: Z. Arlauskaitė 
joje mokytojavo. Po dviejų dar
bo metų mokykla padvigubėjo 
mokinių skaičiumi. Tuo metu Z. 
Arlauskaitė gyveno Carskoe 
Sielo priemiesty. Jos veikla vi
sados šakojosi dviem frontais — 
mokyklos ir teatro. Aktyviai 
reiškėsi Kastanto Glinskio ve
damajame teatre. Jos bendra
darbiai tada buvo Jurgis Linar
tas, Vladas Brazulevičius, Juo
zas Vaičkus. Sukaktuvininkė da
bar mielai papasakoja apie tuos 
vaidinimus, kuriuos ji ir šiandien 
gerai prisimena, štai, tarp kit
ko, daug sykių yra vaidinusi 
dramoje “Dumblynas”, kurią ta
da režisavo J. Vaičkus.

Ji gyveno teatrui ir mokyk
lai. Jai atrodė (ir dabar ji taip 
mano), kad teatras ir mokykla 
vienas kitą papildo ir vykdo tą 
pačią kultūrinę misiją. Pirmam 
pasauliniam karui baigiantis, 
Rusijoje vyko bolševikų revo
liucija. Visi lietuviai skubėjo iš 
ten sugrįžti į Lietuvą.

1919 m. Z. Arlauskaitė grįžta 
Lietuvon joje gyventi ir jai vai
dinti. Apsigyveno Vilniuje. Tuoj 
įstojo į vos įsteigtą “Vilniaus 
studijų teatrą”, kuriam vadova
vo K. Glinskis ir J. Vaičkus. 
Tačiau Lenkijos ir bolševikinės 
Rusijos karas išardė mūsų teat
ralų planuojamą teatrinę veik
lą. Z. Arlauskaitė susitarusi su 
savo bičiuliais (gyd. VI. Na- 
gius - Nagevičius, S. Kymantai
tė - Čiurlionienė, K. Glinskis su 
žmona Olga, adv. pulk. Silvest
ras Leonas, arch. Vladas Du- 
Leneckas su žmona) patraukė 
arklių traukiamais vežimais į 
Kauną, šiaip taip su dideliais 
pavojais pavyko pervažiuoti vi
sas fronto linijas ir laimingai 
atsidurti Kaune, šiame mieste 
tada imta kurti profesionalinį 
dramos teatrą, o vėliau ir ope
rą bei baletą.

Z. Arlauskaitė visa savo sie
la čia įsijungė į lietuviškojo 
teatro darbą. Pradžia sunki: 
teatras be remonto, be padorių 
dekoracijų, be garderobo. Daug 
ko trūko. Bet ilgainiui daug kas 
ėmė gerėti. Pradžioj tas teatras 
buvo pavadintas “Lietuvos me
no kūrėjų dramos vaidykla”. 
Bet tuoj pat buvo pastebėta, 
jog toks pavadinimas yra per
daug griozdiškas. Tada tad ir 
gimė “Valstybės teatro” var
das. Iki laisvoji Lietuva gyva
vo ir klestėjo, bendruose rū
muose Kaune tilpo ir dramos 
teatras, ir opera, ir baletas.

A. Strindbergo “Tėvas” Detroito Lietuvių Namuose 1964 m. balan
džio 4 d. Iš kairės dešinėn: Gydytojas — R. Sukauskas, Tarnaitė Mar
garita — Z. Arlauskaitė-Mikšienė ir Kapitonas — St. Geldauskas.

vienerius metus. Ji troško baig
ti gimnaziją. Vienintelė galimy
bė — Petrapilis. Taip ji ir pa
darė. 1912 m. rudenį išvyko į 
šį (St. Petersburg buvo caro 
Rusijos sostinė) garsų kultū
rinį centrą. Čia rado daugybę 
lietuvių studentų ir šiaip žy
mesnių lietuvių. Tada Petrapi
ly Z. Arlauskaitė ir baigė Šv. 
Kotrynos gimnaziją.

Lietuvių mokykla ir teatras 
1914—1918 m., pirmo pasau

linio karo metu, į Petrapilį pri
gužėjo daugybė lietuvių pabė
gėlių iš Lietuvos. Ypač daug 
atsirado inteligentų. Skubos ke
liu buvo įsteigta lietuvių vai

Įsteigtajame lietuvių teatre 
Z. Arlauskaitė buvo nepakeičia
ma svarbių ir stambių vaidme
nų vaidintoja.. Ji apvaldydavo 
kiekvieną jai pavestą vaidmenį 
ir sukurdavo tokį charakterį, 
kokio režisierius kaip tik no
rėdavo. Tai buvo josios stiprio
ji ypatybė. Ji scenoje, kaip sa
koma, nevaidino, bet jai patikė
tame vaidmenyje pati gyveno.

Veikalai ir vaidmenys
Z. Arlauskaitė niekados ne

skirstydavo jai patikėtų vaid
menų į menkus ir šlovingus, į 
didelius ir mažus. Visi jie bu
vo aktorei lygiai reikšmingi

Ji ten vaidino: Normantienę 
Čiurlionienės “Pinigėliuose”; 
Ragnytę Slovackio “Mindau
ge” Širmerienę Fuldo “Gluše”; 
Gurmiškienę Ostrovskio “Miš
ke”; Hanną Hauptmanno “Ve
žike Henšelyje ir kt.

Kiek vėliau 1926-1929 metų 
laikotarpiu Z. Arlauskaitė vai
dino Mūsų teatre. Ji sukūrė ne
užmirštamus vaidmenis: Lady 
Milford Šilerio “Klastoje ir mei 
Įėję”; Drejerio “Septyniolikme
čiuose; “Mergaitėje su žibuoklė 
mis”; “Rudens smuike”; “Ne
žinomojoj”; “Madam X”; “Cha 
me” ir kt. veikaluose.

Tremties sąlygose Z. Arlaus
kaitė išaugo į rimtą režisierę ir 
šiuo metu daugiau režisuoja 
negu vaidina. Aišku, šiuo metu 
jau ir amžius vaidybai nebepa- 
lankus. Be minėtų teatrų, Z. 
Arlauskaitė vaidino dar ir Jau
nimo ir Jaunojo žiūrovo teat
ruose. Be to, V. Bičiūno “žvaigž 
dikyje’ vaidino ir visą dešimt
metį veikė Lietuvos šaulių są 
jungos labui.
Žiūrovai, nenumarinkite teatro

1949 m. su sūnum ir dukte
rim Z. Arlauskaitė atvyksta į 
Detroitą. Čia ji įsteigė Dramos 
mėgėjų sambūrį. Jos rankose, 
jos rūpesčiu ir jos ryžtu šis 
sambūris (šiuo metu mini 15 
metų darbo sukaktį) išaugo į 
rimtą mėgėjų teatrą. Ir jeigu 
detroitiečių Dramos mėgėjų 
sambūris sugebėjo veikti ir išsi 
laikyti nelengvose sąlygose, tai 
daug čia lėmė pačios vadovės 
sumanumas, draugiškumas ir 
jos nesavanaudiškumas. Sam
būris savo vadovę ne tik ger
bia, bet ir myli.

Tokie lietuviškosios kultūros 
idealistai šviesiais pavyzdžiais 
patraukia ir jaunimą. Nepa- 
slaptis, kad šiais laikais sudo- 
lerėję vyresnieji labai mažai tų 
pavyzdžių sugeba parodyti. Z. 
Arlauskaitė maloni ir džiugi
nanti retenybė. Ir gera, kad 
Detroitas ją turi.

Iš visų lietuvių organizacijų 
Detroite gal tik Lietuvių kul
tūros klubas po vaidinimo, ku
ris įvyko Tarptautinio instituto 
salėje 1962 m. spalio 20 d., rež. 
Z. Arlauskaitę pagerbė už jos 
kultūrinę veiklą ir pakėlė ją į 
savo garbės narius.

Taip pat malonu iškelti Z. 
Arlauskaitės išskirtiną pasiro
dymą scenoje, Lietuvių Namuo 
se, Detroite, 1964 m. balandžio 
4 d. vaidintame A. Strindbergo 
“Tėve”. Šiame veikale Z. Ar
lauskaitė vaidino auklės Marga

retos vaidmenį savo 75 metų 
sukakties proga. Kai tokio am
žiaus žmonės našiai dirba lie
tuvių kultūros labui, tai daugy
bę ir 50 metų nesulaukusių jau 
neišviliosi iš patogių namų.

Kartą kalbantis, sukaktuvi 
ninkė buvo paklausta dėl jos 
teatrinės bei draminės veiklos 
planų.

Ji kiek pagalvojusi atsakė: 
— Būtų galima daug pasaky
ti... bet bus gana, jei tarsiu: 
norėčiau, kad nors Detroito lie
tuviai nenumarintų teatro.

— Kodėl taip galvojate?
— Todėl, kad vaidinant salės 

vis labiau tuštėja. O jeigu kurią 
dieną visai ištuštės — kam gi 
vaidinsi ?

Ši jos pastaba, tik puse lūpų 
nedrąsiai ištarta, verčia mus vi
sus susirūpinti tuo, kam su
kaktuvininkė paaukojo visą sa
vo gyvenimą.
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TELEVIZIJAS 

paprastas ir spalvotas nebrangiai 
baisau. Už patarnavimą vietoje $3 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalv« 
Pritaikau 26-tą stotį,

J. MIGLINAS
2549 W. 69th St. Ha. PR 6-1063

MOVI NG
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Mieste 
leidimai ir pilna audrauda.
2047 W. 67 PI. W1 5-8063

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer 
Chicago 32, UL Tel. YA 7-5980

M O V I N G
Apdraustas per kraustymu, 

įvairių atstumų

A. VILIMAS 
8415 S. Lltuanlca Avė. 
Tel. FRontier 6-1882

Pastabos ir nuomonės

BENDRUOMENINĖ PRIEVOLĖ
Mano straipsnis “Patriotiz

mas ir egoizmas” (Draugas, 
1964. 7. 18) susilaukė kelių at
siliepimų tame pačiame kultūri
niame priede. Du iš pasisakiu
siųjų (A. Razma ir L. G.) su 
mano mintimis sutinka ir, at
rodo, mano siūlymams pritaria. 
Nepatenkintas pasirodė tik B. 
K. dėl to, kad dalis lietuvių bu
vo pavadinta egoistais. Nesusi
pratimui pašalinti noriu dar po
rą žodžių tuo reikalu pridurti.

B. K. sako, kad ne visi pajė
gia aukoti, kad yra tokių, ku
rie dirba antvalandžius, kad ga
lėtų vaikus leisti į mokslą, kad 
jie organizuoja lietuviškas mo
kyklas ir vaikus ten vežioja po 
20—30 mylių. Tad ar galima 
juos vadinti egoistais? — klau
sia B. K. Toliau jis teigia, kad 
dauguma tų, kurie aukoja tūks
tančiais, “vaikų į lietuviškas 
mokyklas nevežioja, su vaikais 
lietuviškai sunkiai susikalba, 
bet jie yra patriotai, jie ne ego
istai”.

Norėčiau spėti, kad B. K. ge
rai neįsiskaitė mano straipsnį 
ir dėl to padarė tokias nelogiš
kas išvadas. Mano buvo pažy
mėta, kad yra dalis lietuvių, 
kurie "neduoda, nes negali”, ir 
toji grupė buvo statoma lygio
mis su pirmąja, kuri daugiau
sia aukoja. Priekaištai buvo tai
komi trečiai grupei, t. y. tiems, 
kurie gali aukoti, kurie turi pa
jamų ne mažiau kaip keliolika 
tūkstančių ir vis dėlto neauko- 
ja arba aukoja labai mažai, tik 
simboliškai.

Turiu pažymėti, kad labai 
gerbiu tuos, kurie pirmoje vie
toje rūpinasi savo vaikų lietu
višku švietimu. Visiškai sutin
ku su B. K., kad lietuviškas vai
kų švietimas yra svarbesnis da
lykas nei aukojimas tūkstanti
nių. Nėra abejonės, kad jokios 
tūkstantinės neišpirks vaikų nu
tautinimo nusikaltimo. Vis dėl
to pabrėžtina, kad rūpinimasis 
savo vaikais nepateisina neau- 
kojimų tų, kurie, kaip minėta, 
uždirba po keliolika tūkstančių 
per metus. Visiškai sutinku su 
vienu iš pasisakiusiųjų (L. G.), 
kad keliolika tūkstančių uždir
bąs nėra joks vargšas ir kad 
jo savo prievolės neatlikimas 
negali būti pateisinamas.

Iš kitos pusės, labai abejoju 
B. K. teigimu, kad daugumas

tūkstantininkų (turiu galvoj 
naujus ateivius) vaikų į lietu
viškas mokyklas nevežioja. Be
ne daugiau pagrindo yra tikėti, 
kad tie, kurie aukoja visos bend
ruomenės švietimo reikalams, 
tie neužmiršta ir savo vaikų 
lietuviško švietimo. Bet kad 
mano ginčas su B. K. nebūtų 
be naudos, aš siūlyčiau LB apy
linkėmis (ir kitoms organizaci
joms) rinkti statistinius duome
nis, kad žinotume, kiek savo 
bendruomenėje turime vienokių 
ar kitokių žmonių (aukojančių- 
neaukojančių, leidžiančių vaikus 
į lietuviškas mokyklas — ne
leidžiančių ir t. t.). Tai turėtų 
ir praktinės naudos. Ir nema
nau, kad praktiškai tai būtų 
neįmanoma padaryti. Reikia, 
kad kuri nors apylinkė parody
tų praktišką pavyzdį.

O kol tai bus padaryta, siū
lyčiau vis dėlto plačiau ir iš 
esmės svarstyti mano keltą 
klausimą: 1) kurį pajamų nuo
šimtį turėtume skirti bendruo
meniniams reikalams ir 2) kaip 
“įtikinti” tuos turtingesniuo
sius, kurie iki šiol bendruome
ninius reikalus rėmė tik simbo
liškai arba ir visai nerėmė. Ry
šium su tuo dar pažymėtina, 
kad tos aukos iš tikrųjų ir ne- 
vadintinos aukomis. Tai faktiš
kai yra bendruomenės narių 
prievolė, kurią kiekvienas, no
rįs būti bendruomenės nariu, 
turi neišsisukinėdamas atlikti. 
Ir antra, bendruomenė, kuri no
ri būti gyvybinga ir kūrybinga, 
negali vadovautis principu lais- 
ser - faire, negali visų reikalų 
palikti, tariant Lietuvoj dabar 
įprastu žodžiu, savieigai. Ji tu
ri ieškoti priemonių paveikti ir 
tiems, kurie savo bendruomeni
nės pareigos dar neatlieka. 
Bendruomenėj ar, jei norit, vi
suomenėj neturėtų būti privi
legijuotų, galinčių išsisukti nuo 
prievolės ir vis dėlto laikančių 
save ar norinčių būti laikomais 
garbingais bendruomenės na
riais. Žmogus, neatliekąs bend
ruomeninės prievolės, yra jos 
išnaudotojas, ir kiekviena bend
ruomenė turi stengtis juos “pa
taisyti”, paversti garbingais na
riais. Rugsėjo mėnuo paskelb
tas LB mėnesiu. Tai gera pro
ga pasvarstyti panašiems klau
simams tiek pačiai Bendruome
nei, tiek ir bendrtiomenei ap
skritai. L. D.

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

BRIDGEPORTE, 3207 S. Halsted St., Vlctory 2-4226
Vedėjas E. RUDAITIS

FURNITURE CENTER, INC.
MARŲUETTE PK., 62 H S. Western, PRosp. 8-5875

Vedėjas J. LIEPONIS

Pirmad. ir ketvlrt., nuo 9 iki 9:30. kitom dienom nuo 9 iki 6 v.v. 
Penktadieniais vakare Iki 9:30 vai vakaro.

Rugsėjo mėnesį abi krautuvės sekmadieniais uždarytos.

FRANK’S T. V. & RADIO, Ine. '
8240 S. HALSTED ST. Telef.: CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — A IR CONDITIONING

TURTAS

4192 ARCHER AVĖ.
Telef.:

Standard
SAVINOS AND

£87,000,000

LOAN ASSOCIATION

— CHICAGO, ILLINOIS 
VIrginia 7-1141

REZERVAI — £8,500,000

Už taupmenas mokame dividendus kas 3 mėnesiai

PASKOLOS NAMAMS ĮSIGYTI AR TAISYTI

VALANDOS: Pirmadieniais 9 iki 8 v. v.
Antrad. 9 iki 4 v. v. Trečiadienį — nedir
bama. Ketvirtad. 9 iki 8 v. v. Penktad.

9 iki 4 v. v. šeštad. 9 iki 12 v.

fUSTIN MAOKIEVVICH, fe,

Prezidentas

%



Grybai Nuotrauka Romualdo Kisieliaus

PRIESMAZVYDINIAI RASTAI
(Atkelta iš 2 psl.)

tuvoje ir buvo paruošti pirmie
ji lietuviškieji maldų tekstai, 
nebūtinai juos verčiant iš len
kų k., bet tiesiog iš lotynų ir 
juos palyginant su vokiškais 
vertimais, nes ankstesnieji Lie
tuvoje pranciškonai dažniausia 
buvo iš Rygos ir, atrodo, jų 
buvo iš Prahos bei kitų vidurio 
Europos kraštų.

Taigi, nors dabar surastuo
sius lietuvių k. maldų įrašus 
apie juos rašantieji ir laiko iš 
lenkų k. vertimais, nes yra sla- 
vybių, vis dėlto toji prielaida 
ne visur bus galima apginti, 
juo labiau, kad ir įrašai surasti 
pranciškonams priklausiusioje

knygoje, kurią nebūtinai turėjo 
įsigyti koks pasaulietis kunigas 
ir paskui padovanoti pranciš
konams; galėjo būti knygos 
pranciškonų įsigytos, įrištos, jų 
įsirašydinti, tikriau nusirašyti 
tekstai ir jų vienų naudoti prak
tikos reikalams. Pastaroji prie
laida, knygos vientisumo išlai
kymo prielaida gali būti pa
remta ir vėlesnio “Sveika Ma
rija” teksto neįrašymu, būtent 
knygos buvo pasenę, o kasdie
nos vartosenai buvo vienuolyne 
kitos atsiradę ir t. t.

Lietuviškieji įrašai
Surastuosius įrašus sudaro: 

Tėve mūsų, Sveika Marija. Ti
kiu ingi Dievą Tėvą ir Dieve,

būki milaširdas mani griešna- 
mu Amen. Visi šie įrašai pri
klauso dzūkų tarmei, tiksliau 
nusakomi Adutiškio - Tvere
čiaus pašnekte, nors šiame įra
še sutinkamos tik šiauriniams 
dzūkams būdingybės anuo me
tu galėjo būti ir toliau į pietus 
dar žinomos. Maldų žodyne 
yra visa eilė žodžių, kurie gana 
neįprasti, tik šiose maldose 
tepavartoti, šiaip nesutinkami 
vėlesniuose tekstuose. Iš tokių 
minėtini: žala vietoje pikto, gy
mis — vaisius, darytojas — su
tvėrėjas (darytoją tebevartoja 
dar ir M. Daukšta, 1605 ano
nimas), vienatūris — vienati

nis, užtiestas, arba užmuštas,
— nukryžiuotas, nors dar yra 
čia pavartotas ir kitas žodis
— išpėlotas, kurį pažįsta, bet 
jau kituose tekstuose, M. Maž
vydas, M. Daukšta, K. Sirvy
das ir kt. Toliau išsiskiria daž
nais iliatyvais, pvz. žalonu, dan- 
guosnu, taip pat įdomus vie
naskaitos naudininkas mani, 
težinomas tik iš senųjų raštų 
ir t. t. Vienu žodžiu šie įrašai 
lietuvių k. tyrinėtojams atsklei
džia ir paliudija daug senovės, 
ir svarbiausia iš dzūkų tarmės, 
kuriai neturėjome ilgesnių senų 
įrašinių tekstų.

KOMERCINES, INDUSTRINES, PILIETYBES, PORTRETINES, 
VESTUVINES, NEPOZUOTOS FOTOGRAFIJOS

LASER ŽENGIA Į VANDENĮ
POVILAS ŽIŪKUS

Laser yra aparatas, kuris per 
tam tikrus kristalus sukoncent
ruoja šviesą, ne į visas puses 
vienodai, kaip paprastai šviesa 
skleidžiasi, o tik viena krypti
mi, į norimo dydžio spindulį. 
Jau esame rašę ir apie tą laser, 
ir kaip tais šviesos spinduliais 
yra daromos komplikuočiausios 
akių operacijos, kur tas siau
ras spindulys yra naudojamas 
vietoj chirurginio peilio. Ten 
kur peilis yra per didelis ir juo 
negalima, kur norima, prieiti, 
tas mažas, siauras ir plonas, 
kaip voratinklis spindulys at
stoja aštriausią chirurgo peilį. 
Tuo laser yra gydomas ir vė
žys. Tuo laser yra gręžiamos 
kiečiausiam pliene skylės, o mil
žiniško storumo plieno gabalai 
perplaunami tuo spinduliu, kaip 
magiškos lazdelės mostelėjimu. 
Tas laser spindulys jau yra pa
naudotas ir telefoniniam pasi
kalbėjimui, televizijos paveiks
lų perdavimui ir kt. Kariniams 
reikalams bandoma pagaminti 
net ir nedideli ginklai, kurie 
kulkos ar sviedinio vietoj leis 
baisų mirties spindulį. Bet tam 
laser reikalinga elektros energi
ja. Kai bus surastas būdas iš 
mažų baterijų pagaminti pakan
kamą kiekį elektros energijos,

tada ir dabartinio revolverio 
vietoje bus vartojamas laser.

Su laser aparatais mokslinin
kai daro milžiniškus bandymus, 
nes tai yra visai nauja mokslo 
šaka. Dr. Charles H. Townes, 
kuris pirmasis pagamino laser 
aparatą, M. I. T. laboratorijose, 
dar praeitą rudenį pradėjo ban
dymus, mėgindamas pagaminti 
“garso laser”. Atseit, norima, 
kad šviesa sukeltų vibraciją ir 
perduotų garsus. Garsas yra vi
sai kitos prigimties nei šviesa. 
Jis sukeliamas mechaniškos vib
racijos būdu ore, skystyje ir 
kietuose daiktuose. šviesos 
spindulys turi taipgi savo elekt
rinį lauką. Dr. Townes galvojo, 
kad šis spindulys gali išjudinti 
bet kokio pavidalo medžiagų 
molekules, kurios sukels garsą 
ir pavers garsų bangomis. Taip 
ir atsitiko.

Dirbdamas su savo asistentu 
Raymond Y. Chiao, kuris ruo
šia doktoratą M. I. T., ir kana- 
dienčių mokslininku dr. Boris 
P. Stoicheff, jis leido galingą 
šviesos spindulį per rubino la
ser į safiro kristalą. Kai spin
dulys užgavo kristalą, buvo 
gauta hipersoninė, labai didelio 
greičio vibracija, kokios anks
čiau dar nebuvo pasiekta. Po

šio eksperimento tie mokslinin
kai galvojo, kad tokios bangos 
galimos gauti tik kietuose daik
tuose, panašiai kaip anas safi
ro kristalas.

Toje pačioje M. I. T. labora
torijoje dirba ponia Elsa Gar- 
mine, jauna, graži, vos 24 me
tų, kuri irgi čia siekia aukštes
nio mokslo laipsnio. Jį taip pat 
darė bandymus su rubino la
ser aparatu, leisdama jo spin
dulį per vandenį. Ji pagavo ban
gų garsus, kurių ten neturėjo 
būti. Elsai Garmine buvo mįs
lė, iš kur tos garsų bangos at
sirado vandeny. Dr. Townes iš
girdęs tai, žinojo, kad spindu
lys, einantis per vandenį, sukė
lė tas garsų bangas, šių laser 
pagalba dabar bus sumegzti 
nauji ryšio laukai vandenyje, o 
gal ir daugiau kas.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllll
LEO'S SINCLAIR SERVICE

LEONAS FRANCKUS, Sav.
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 

Tune-ups ir Motorų Remontas 
5759 So. Western Avenue

Kampas 58th Street 
Telefonas PRospect 8-9538 

iiliiiillliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliliil

WESTERN AUTO SERVICE
PAGRINDINIS IR 

AUTOMOBILIŲ 
4318 8. Western 
Sav. St. Ščerba

SMULKŪS 
PATAISYMAI 
Chicago 9, III.

LA 3-1790

Naujas išorinis 
langelis

Dabar District Savings turi du naujus išo
rinius langelius, prie kurių galite atlikti reikalus 
nuo šaligatvio. Šie langeliai randasi įstaigos 
pietinėje pusėje ant 34th Place. Visi reikalai 
normaliai atliekami prie langelių viduje, gali
ma sutvarkyti ir čia prie šių išorinių langelių.

Išoriniai langeliai atdari 52 valandas savaitėje:
PIRMADIENĮ .............................................
ANTRADIENĮ ..........................•..................
TREČIADIENĮ .........................................
KETVIRTADIENĮ .....................................
PENKTADIENĮ .........................................
.ŠEŠTADIENĮ .............................................

8:30 a. m. iki 8:00 p. m.
8:30 a. m. iki 4:00 p. m. 
8:30 a. rp. iki 1:00 p. m. 
8:30 a. m. iki 8:00 p. m. 
8:30 a. m. iki 6:00 p. m. 
8:30 a. m. iki 4:00 p. m.

~"ĮS)') DISTRICT SAVINGS
3430 S. Halsted St. • Chicago, Illinois 60608

Assets over $27,000,000.00 • Albert J. Aukers, President

Ernest Studio
Sav. — ERNESTAS SUTKUS

2811 West 55th St. GRovehlU 6 2336
Chicago, III. 60632 GRovehiil 6-2337

****)6' rl eX9 &

NAUJAUSIOS MADOS PLAUKŲ 
ŠUKUOSENA, išpildoma prityru
sių šukuotojų.

Artistic Beauty Salon
2711 W. 71st St., tel. HE 6-1098

Sav. VL. ANDRIJAUSKAS

Čia pat galėsite pirkti aukštos rūšies 
kosmetikos priemones.

Vai. — nuo 9:30 v. r. iki 6:30 v. vak. 
Treč. ir penkt. nuo 9:30 v. r. iki 9 v. v.

Art esian Restaurant -
AND LOUNGE

2432 WEST 63rd STREET
Jau yra pilnai įrengtas ir veikia, 

turi virš 300 sėdimų vietų.

Čia galite netik gerai ir nebran
giai pavalgyti, bet atšvęsti krikš
tynas, vedybas, sukaktuves ir ki
tokias Jūsų šeimynines ar visuo
menines progas.

Elektriniai vėsinamas. Atvykit į mūsų restoraną-iounge, kur 
valgių pasirinkimas įvairus, nebrangios kainos ir taip pat di
džiausias pasirinkimas vietos ir užsienio gėrimų. Parap. drau
gijos, klubai ir vienuolynų rėmėjų draugijos susirinkimams ir 
posėdžiams bankieto patalpomis naudojasi nemokamai. Telpa 
virš 300 asmenų. Kad būtumėt ižtikrintl dėl vietos, patelefo
nuokite 436-4622. Atdaras nuo 6 vai. ryto iki 1 vai. nakties.

Du kiemai automobiliams pastatyti 

veltui. Į vieną galima įvažiuoti iš 

VVestern Avė., o kitas užpakaly namo.

Duodame paskolas namams pirkti, statyti naujus namus arba perfi- 
nansuoti jūsų seną paskolą naujai susidariusioms jūsų sąlygoms. Atsi
minkite, kąd Chicago Savings labai lengva pasiekti telefonu ir pasiteirauti 
apie mūsų sąlygas. Dar geriau atvykti asmeniškai ir gauti nemokamą pa
tarimą iš geriausio šios srities specialisto.

Svarbu pasirinkti vietą pinigams taupyti, bet dar svarbiau pasirink
ti vietą, iš kurios gali finansuoti arba gauti paskolas savo namams ar 
apartamentui. Kviečiame bet kada užeiti, būsite nuoširdžiai sutiktas!

Monday.......... 12:00 P.M.-8:00 P.M.
Tuesday .............9:00 A.M.-4:00 P.M.
VVednesday .. Closed Ali Day
Thursday .... 9:00 A.M.-8:00 P.M.
Friday ............. 9:00 A.M.-8:00 P.M.

HANDY HOURS

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

Marptte Parke - - Amerikos Lietuvių Sostinėje
6245 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO 36,

Chicago Savings & Loan Association žymesniųjų krašto finan
sinių įstaigų tarpe yra viena stipriausioji, saugiai ir pavyzdin
gai tvarkanti savo įstaigos reikalus. Mes nesiveržiame tapti 
pačia didžiausia įstaiga, bet dedame pastangas visuomet teikti 
geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir skolinimo nariams, 
ir siekiame visada būti stiprūs finansiškai. Chicago Savings

rLLINOIS GRovehiil 6-7575

bendrovė per visus 40 savo gyvavimo metų visuomet yra iš
mokėjusi savo taupytojams pilną taupomą sumą ir mokėjusi 
ne mažesnius, kaip 3% dividendus.

Šios bendrovės vadovybė ir šiandien tęsia tą pačią atsar
gią, bet protingą administravimo politiką, kuri apsaugo Jūsų 
santaupas ir neša gerus dividendus.

Ciirrent Dividend 
on Investment 

Acoounte

• Caftapa lamo SavtafB
• Hemą Mor**a«a loana

• Cbrlifmai Club
• įmurę d Famlly Savin fe
• Notary Fublk Sarvlco
• Al typai af Imuranaa
• Free eommurdty rMMi for yaur arfaid»aMaa 

maetlngi
• Coih chacki and poy oN fomlly blllt with our 

ipeciol monay order checki, No įervka aharga 
to mambari

• U. S. Foital Stamp Machina Servlag
• Sali and radaam U. S. Bondi
• Twa (arge fra a porktag lota
• Drlve-ln Wlndow
• Sove-by-MoH Kili
• Troveleri Checki
• Sofa Dapoiit loaaa



• Tapytojo Alfonso Dargio 
ir skulptoriaus Antano Mončio 
darbų paroda, šį šeštadienį Cle- 
velande, “Gallery Intemational” 
patalpose (Superior ir Euclid 
Avė.) atidaroma šių dviejų mū
sų menininkų paroda, kuri šioje 
galerijoje tęsis iki spalio mėn. 
15 d. Paroda lankoma savaitės 
dienomis, išskiriant pirmadienį, 
nuo 2 iki 7 vai. vak., o sekma
dieniais nuo 2 iki 5 vai. vak.

Alfonsas Dargia, šiuo metu 
savo tapyboje ypač pamėgęs 
abstrakčias ir pusiau abstrak
čias formas, yra Petravičiaus 
- Jonyno kartos dailininkas, 
nuo 1951 metų gyvenąs Roches- 
tery, N. Y., šiuo metu išvykęs 
Europon. Jo darbų galima ras
ti visoje eilėje pirmaeilių Ame
rikos muziejų, pvz. Moderniojo 
meno muziejuj Nevv Yorke, Bos
tono dailės muziejuje ir kt.

Skulptorius Antanas Mončys 
pokario metais įsikūręs Paryžiu
je ir ten visą laiką tebegyve
nąs. Europoje yra surengęs sėk
mingų savo darbų parodų ir su
silaukęs išskirtinio, ypač pran
cūzų meno kritikų, įvertinimo. 
Jo skulptūrų yra įsigiję muzie
jai ir meno kolekcionieriai Bel
gijoje, Prancūzijoje, Italijoje 
ir Amerikoje.

Abu šiuos menininkus dabar 
regėti bendroje jų parodoje Cle- 
velande yra jau didelio dėmesio 
verta mūsų kultūrinio gyveni
mo atrakcija.

• Amerikiečių kario studija 
apie Pabaltijo valstybes. JAV 
karo laivyno commander R. A. 
Schnorf gavo universiteto ma
gistro laipsnį už studiją apie 
Pabaltijo valstybes. Ji liečia 
tarptautinės moralės klausimus 
Pabaltijo valstybių atžvilgiu. 
Dirbęs Pentagone studijos au
torius nuo rugpiūčio mėn. per
sikėlė dirbti į San Diego, Cali- 
fomijoje. šitas amerikiečio pa
vyzdys tebūna paskatas ir mū
sų studentams pasirinkti litua
nistinio pobūdžio temas, sie
kiant vienokio ar kitokio moks
lo laipsnio.

• Išleisti poeto Leono Ska
beikos raštai. Lietuvoje minėta 
poeto Leono Skabeikos 60 m. 
gimimo sukaktis. Jis mirė 1939 
m. Dabar pabrėžiama, kad po
eto kūryboje “į pabaigą buvo 
švystelėjęs ir revoliucinis pa
tosas” (J. Būtėnas “Lit. ir Me
ne”, Nr. 32). Jo poezijos rinki
nys “Po juodojo angelio spar
nais” buvo išleistas dar jam 
esant gyvam, tad laisvoje Lie
tuvoje. Tik dabar “Vaga” iš
leido L. Skabeikos poezijos rin
kinį “Vidurnakčių aikštėse”. 
Knygoje sudėti laiškai, atsimi
nimai, paaiškinimai ir poeto 
testamentas.

• Botanikui prof. P. Snars- 
kiui 75 m. amžiaus. Lietuvoje 
gyvenančiam prof. Povilui 
Snarskiui, dabar vadinamam 
“vyriausiam Lietuvos botani
kui” rugpiūčio 25 d. sukako 75 
m. amžiaus. Jis gimęs 1889 m. 
Joniškėlio valse., nuo pat jau
nų dienų domėjosi biologijos 
mokslais. Buvo ištyręs Lietu-

vos florą. 1947 m. Snarskis įsi
gijo daktaro laipsnį ir tais pa
čiais metais prof. titulą. Pats 
svarbiausias prof. P. Snarskio 
veikalas yra “Vadovas Lietuvos 
augalams pažinti” (1954, 906 
psl.). Kitas stambus sukaktu
vininko veikalas yra “Vadovas 
Lietuvos piktžolėms pažinti” 
(1948). Šiuo metu P. Snarskis 
dirba profesoriaus darbą bio
chemijos, biofizikos ir genetikos 
katedroje. Skaito darvinizmo ir 
biologijos mokslų istorijos kur
są ir specialius kursus apie kul
tūrinius augalus. Botanikos so
de jis tiria įvairių sojos veislių 
aklimatizavimą ir jų biologiją. 
Vasaros metu vadovauja eks
pedicijoms.

• Dail. Kajetono Sklėriaus 
spalvotos reprodukcijos. Lietu
voje šią vasarą pasirodė nau
jas dailės leidinys — Kajetono

A. Mončys Skulptūra
(Iš parodos Clevelande)

Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITW1NAS, Prez. 

3089 S. Halsted St., VI 2-1272 
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai
RaAtln6 atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro ir šeštadie

niais Iki 8 vai. p. p.

Trijų tautų gabumų 
reprezentantai

ST. ZABRODSKAS
Ukrainietis

MIESTO IR NAMŲ STATYMO 
KONTRAKTORIUS

Atlieka remonto, perstatymo ir na
mų statybos darbus, cemento darbus, 
elektros Įrengimus ir kt. Išrūpina 
reikalingus leidimus, iš miesto val
dybos namų statymui, pertvarkymui 
ar remontavimui.

Visas darbas yra garantuotas ir 
apdraustas,

2040 West 52nd Street, 
Tel. PR. 8-7887 

CHICAGO, ILL., 60009

Sena istorija pasakoja, kad im
peratorius Napoleonas, vokiečių 
kaizeris ir rusų caras kadaise bu
vo susirinkę su savo kariuomenė
mis draugiškam pasikalbėjimui. 
Besiklausant iškilo klausimas, ku
rios tautos kareivis inteligentiš
kiausias. Sutarta duoti klausimą: 
ar mėnulyje yra žmonių?

Kaizeris pasišaukė vokietį karei 
. vį. šis kiek pagalvojo ir atsakė: 

"Ne, mėnulyje nėra jokios gyvy
bės, nes mūsų mokslininkai seniai 
būtų tai pastebėję”.

Tada Napoleonas pasišaukė 
prancūziuką, kuris linksmai atra
portavo: “Ne, mėnulis nėra žmo
nių apgyvendintas. Jei ten žmonių 
būtų, mūsų imperatorius būtų jį 
užkariavęs”.

Pagaliau caras pasišaukė Ivaną. 
Rusas pasikasė pakaušį ir išdro
žė: "Nieku būdu, didenybe! Jei 
mėnulyje būtų žmonių, tai jie mus 
apterštų”.

A. Dargis Tapyba
(Iš parodos Clevelande

Sklėriaus 32 spalvotos akvare
lės (įžanginis straipsnis J. Um
braso). Leidinio išleista 10,000 
egz. “Literatūra ir Menas” (Nr. 
33) nurodo, kad dailininko kū
ryba buvusi giliai humaniška 
ir savo geriausius kūrinius jis 
sukūręs paskutiniuoju gyveni
mo laikotarpiu (1924—1931). 
Kartu su aplanku išleistas ir 
16 atvirukų rinkinys su K. 
Sklėriaus akvarelių reprodukci
jomis, Kaip ir aplanke, įžangi
niai tekstai “rusų ir užsienio” 
kalbomis. Vilniaus "Vagos” lei
dykla numačiusi dar išleisti ap
lankus su J. Vienožinskio, P. 
Kalpoko, A. Žmuidzinavičiaus, 
V. Eidukevičiaus, A. Samuolio, 
A. Didžioko kūriniais. Tai vis 
nepr. Lietuvos laikmečiu su
brendę ir kūrę dailininkai.

FILMŲ ĮVAIRUMAI
ALE RŪTA

Trijų vyrų vidinė drama
Su dideliu pasisekimu rodo

mas kino teatruose neseniai pa
gamintas filmas "Behold A Pa
le Horse”. Tai suaugusiems įdo
mi drama, kuri atskleidžia gi
lius žmogaus išgyvenimus, čia 
parodytus psichologiškai ir, ga
lima spėti, teisingai. Nors kai 
kurios scenos gerokai ištemp
tos, bet gera vaidyba ir labai 
geri fotografiniai vaizdai kam- 
pensuoja tą trūkumą.

Vaizduojama Ispanijos žmo
nės, praėjus dvidešimt metų 
nuo Pilietinio karo. Problemos 
ir veikėjų profiliai — šio šimt
mečio, bet drama, siužeto ir 
psichologinės įtampos atžvil
giais, iškelta iki bendrai žmo
giško veikalo lygio. Buvusio Is
panijos Pilietinio karo dalyvio 
(aktorius Gregory Peck) vidi
nė drama pasiekia zenitą, kai

ŽIEMINIŲ 
LANGŲ 

IR DURŲ

garbėtroška policijos viršinin
kas (akt. Anthony Quinn) už
simano būtinai sukilėlių vadą, 
kažkur besislapstantį, sugauti; 
ypač kai už jo galvą skiriama 
namaža premija. Filmo turinį 
sudaro šio gaudymo veiksmai, 
į žmogiškos neapykantos, klas
tos, išdavimo ir motiniškos mei
lės maišatį netikėtai įsipina li
goninės kapelionas, jaunas ku
nigas, kurį vykusiai suvaidina 
aktorius Omar Sharif. Šių tri
jų vyrų atskiros vidinės dra
mos ir jų bendra pynė sudaro 
labai įdomų filmo turinį, direk
toriaus Fred Zinnemann (per 
Columbia Pictures) meniškai 
atskleistą ir ekrano mėgėjams 
parodytą. Pažymėtina ir mažo 
berniuko — Marietto Angeletti 
vaidyba, natūrali, pagilinti 
žmogaus kančių dramą tarp 
gyvenimo ir mirties.

Kylanti įtampa ir nesitikėta 
atomazga

“Woman CM Straw” — kita 
ekrano drama, su Gina Lollo- 
brigida, irgi tik suaugusiems.

Turiniui pasinaudota Catherine 
Arley romanu. Nežinia, ar tai 
romano autorės nuopelnas, ar 
“screenplay’’ rašytojų Robert 
Muller ir S. Mann, bet reikia 
pagirti šį filmą, kaip turintį 
ypatingai gerą literatūrinį pa
grindą. Tai kriminalinio pobū
džio istorija, su palaipsniui ky
lančia įtampa ir su visiškai ne
sitikėta atomazga. Parodyti ke
li įdomūs charakteriai, labai 
skirtingi vienas nuo kito, ori
ginalūs ir išvystyti iki pilno jų 
atskleidimo. Gina Lollobrigidos, 
italės aktorės, vaidyba šiame 
filme nėra pati geriausia. La
bai puikiai suvaidina seno mili
jonieriaus rolę Ralph Richard- 
son. Veiksmas vyksta Anglijo
je. Spalvoti vaizdai: jachta jū
roje, turtingų rūmų vidus, su 
įdomiais meno papuošalais, par
kai ir uostai. Klasikinė muzika. 
Filmas vertas pamatyti.

Viena iš senovės istorijų yra a- 
pie Circę, kuri žmones paversdavo 
kiaulėmis, žvėrimis. Šiandien ta 
Circė paraduoja vardu psichologi
jos, kuri žmogų paverčia gyvuliu.

FnJt. Sheen

ROOSEVELT PIGTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

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

VIrgiuia 7-7258-59

Siunčiami siuntiniai j
L IETUVĄ 
ir kitus kraštus

Didelis pasirinkimas medžiagų ir 
kitų prekių.

EXPRESS GIFT PARCEL C0.
3320 S. HALSTED ST., LA 3-2021 

Liusė Kavaliauskienė

• STAINLESS

• ALUMINUM

• NYLON-VTNYL

• RAUDONMED.

• PUŠŲ

• SPALVOTO

GARANTUOTI
VISI DARBAI

14 metų puikios 
darbuoties

A-l MODERN HOME
4516 S. Washtenaw Avė.

Nemok, apkainavttnag tel.:

CL 4*4600

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

=========...........
Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.
Atdara nuo 6:00 valandos ryto lki8:00 

valandos vakaro.

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

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai
----- ---- ------------------------- --------------------------------------

Mieli Tautiečiai!
Pasaulinę Parodą New Yorkt 

daugelis jūsų, be abejo, lankys. 
Tačiau laikas bus labai brangus, 
nes kiekvienas norės dar pabūti 
New Yorke ir susipažinti su šio 
pasaulinio miesto įžymybėmis. Vis 
dėlto nepamirština, jog už Nevv 
Yorko yra New Jersey valstybė, 
kuri gausi lietuviškomis kolonijo
mis.

Vieno yra tokių Kearny, apie 12 
mylių nuo New Yorko. Nors nedi
delė, bet turi kuo pasididžiuoti: 
nauja bažnyčia, baigiama įrengti 
parapine mokykla, statomas nau
jas vienuolynas seselėms mokyto
joms, finansiškai pajėgus lietuviš
kas bankas ir du moderniški lietu
viški klubai — Lietuvių Katalikų 
Bendruomenės Centras ir Lietuvių 
Politikos Klubas. Abiejų klubų 
puikūs pastatai ir moderniški į- 
rengimai.

Vykdami į New Jersey, sustoki
te Kearny, pamatysite šios kolo- j 
nijos lietuvių darbštumą ir suge- 
bėjimus, o Lietuvių Katalikų Bend- 1 
ruomenės Centre (6 Davis Avė., i 
Kearny, N. J.) ir Liet. Politikos 
Klube (134 Schuyler Avė., Kear
ny, N^J.), pajusit tikrą lietuvišką 
nuotaiką, rasite senų pažįstamų ir 
iš čia išsivešite gražių atmintinų 
įspūdžių.

Laukiame atvykstant!
J. BELZA,

Lietuvių Katalikų Bendruomenės 
Centro Pirmininkas

M. SLU2IS, 
Lietuvių Politikos Klubo 

Pirmininkas
(Pr.)

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų 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 vai.

SEGHETTI TRAVEL BUREAU, Ine. 
2451 S. Oakley Avė., Chicago, III. 60608, YA 7-3278 
Aprūpins Jus pilnai kelionėms, sutvarkys jums ke
lionės dokumentus, parūpins bilietus lėktuvais, trau
kiniais, laivais ir autobusais keliauti Europoje, Azi
joje ar kituose kontinentuose, taipgi Pietų Ameri
koje, Kanadoje ir įvairiose vietose Amerikoje. Įstai
ga atdara 6 dienas savaitėje.

3314 VVest 63rd Street
Chicago 29, Illinois

Tel. PR 6-8998

VANDER WAGEN
ANGLYS

SINCLAIR ALYVA
3605 West 63rd St.

/ v +:

S/nda/r]
HEATING Į 

X, OIL /Z
SuperFIame

POrtsmouth 7-8020
CRANE SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION
B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

PINIGAI ĮNEŠTI

Naujas aukštas dividendas 
mokamas už investavimo

sąskaitas

V. 
v.

V. 
v.

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų modemiškų baldų, elek

trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 

kitų namams reikmenų.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel, SEeley 3-4711
Atdara pirmad. Ir ketvtr. 9—9 vai., antr., treč., ir šeštadieniais nuo

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:80 po pietų

COSMOS PARCEL EXPRESS 
CORPORATION

sudarė naują sutartį su V/0 Vnešposyltorg 
priimti MAISTO PRODUKTŲ siuntinių dovanas 
giminėms gyvenantiems SSSR.

Pristatymas skubus iš maisto sandėlių, es
ančių Sovietų Sąjungoje. Kainos prieinamos.

Pageidaudami katalogų, kreipkitės į bet 
kurį mūsų skyrių arba į vyriausią įstaigą:

45 West 45th Street
Nevv York, N. Y., 10036, Room 1101 
Tel. CI 5-7905

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

a urmą ANTRAD. ir PENKT.......................... 9 v. r. iki 6VALANDOS! PIRM, ir KETV............................... 9 v. r. iki 8
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki U v. d. Trečiad. uždaryta

"TS-—

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

TELEFONAS — HARRISON 7-3787
Jefferson St., Chernin’s aikštėje.

Atdara kasdien Įskaitant ir sekmad. nuo 9:15 r. iki 5:30 vak. 
Pirmadieniais uždaryta.

Nemokama vieta mašinoms už kampo ) Alau c

Pirksit nebrangiai ir gausit sukaktuvinę dovaną
Stcin Tertile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno

nių, šilko, nylons, taffetą, aksomo, angliškų medžiagų paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Si
birą už žemas kainas! Gavom spec. medžiagų paltams kaip vy
rų, taip ir moterų: veliūro, činčilos, “needlepoint” ir kitų.

SUTAUPYSITE MŪSŲ

SUKAKTUVINIAM IŠPARDAVIME
NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu

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:
AMERICAN AUTOMOBILE IN8URANCE COMPANY 

AMERICAN BONDING COMPANY
AMERICCAN INDEMNITY COMPANY 

DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY

FIREMAN'S INDEMNITY COMPANY 
1NDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 

MASSACHUSETTS FIRE * MARINE INSURANCE CO 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE CO. 

PEARL ASSURANCE COMPANY
RELIANCE INSURANCE COMPANY 

UNIVERSAL INSURANCE COMPANY 
WESTERN FIRE INSURANCE CO. 

VVESTERN CASUALTY & SURETY CO.
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwrite-s

O’MALLEY and McKAY. Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206
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NAUJI LEIDINIAI

• Juozas Girnius, ŽMOGUS 
BF? DIEVO. Į Laisvę forido lie
tuviškai kultūrai ugdyti leidi
nys. Nr. 4. 1964 m. Viršelis dail. 
Algirdo Kurausko. Spausdino 
“Draugo” spaustuvė. Knyga 
įrišta kietuose viršeliuose, 564 
psl., kaina $5.50. Ganuama 
“Drauge”.

Mūsų kultūrinio gyvenimo są
lygose sulaukti šitokios apim
ties ir šitokio degančio aktualu
mo knygą yra ne kasmet pasi
taikantis įvykis. Gerbtinas to
dėl ir studijos autorius, kad, 
paskendęs enciklopedijos reda
gavimo darbuos, rado jėgų su
sikoncentruoti tokiam moder
niojo žmogaus dvasios skersi
niam piūviui, gerbtinas ir lei
dėjas — Į Laisvę fondas lie
tuviškai kultūrai ugdyti — kie
tai ir su dideliu užsispyrimu 
išleidžiąs jau ketvirtą pirmaei
lės reikšmės knygą. Akcentuo
tina šia proga dar ir tai, kad 
šio fondo leidykla imasi skai
tytojui pateikti tokias knygas, 
kurios pinigo investavimui jo
kių vilčių neteikia ir kurių iš
leidimas yra ypač brangus, ta
čiau kurių indėlis mūsų kultū- 
ron prašoka visų pinigų vertę 
ir amžių.

Giliai išmąstytas, bet į realų, 
modernųjį gyvenimą atremtas 
knygos turinys akivaizdžiai ro
do, kaip krikščioniškasis mąs
tytojas modernių laikų situaci
joje nėra tik nuo pasaulio už
sisklendęs vienišasis, bet atvira 
širdimi sutinkąs visus šio am
žiaus kultūros reiškinius. Khy- 
goje keliamoji problematika 
taipgi byloja, kad krikščioniško
ji mintis ir mūsų dienų kultū
roje nėra tik pasyvi stebėtoja, 
bet ir aktyvi pasaulio ateities 
formuotoja, daranti nepaneigia
mos įtakos į žmogų ir į kultūrą 
be Dievo.

Ir techniškasis šios knygos 
apipavidalinimas yra toks, ko
kių mūsų knygų leidyboje re
ta. Tad ir šia prasme leidinys 
labai malonu paimti į rankas, 
ypač kai jį dar.puošia prasmin
gas ir sugestyvus dail. A. Ku
rausko penkių spalvų viršelis. 
Knyga kiekvienam šviesesniam 
skaitytojui būtinai įsigytina.

• AIDAI, 1964 m. rugsėjo 
mėn. Nr. 7. Poatostoginis žur
nalo numeris vėl pateikia pluoš
tą įdomios, didžia dalimi ne
senstančios medžiagos. Nemirš
tančios lietuvybė problemą 
išeivijoje svarsto Antanas Mus
teikis, kurio keliamos čia min
tys yra lyg ir išnaša ankstesnių 
V. čižiūno ir dr. J. Girniaus 
tos pačios problematikos kny
gų paraštėje. Apie išskiriamuo
sius ženklus lietuviškuosiuos vi
sų laikų piniguos rašo šios sri
ties žinovas Jonas K. Kairys. 
Dar vis tęsiniu eina Stasio San- 
tvaro studijinis straipsnis apie 
poeto Mykolo Vaitkaus kūrybą. 
Grožinės literatūros regime po 
porą V. šlaito ir D. Sadūnaitės 
eilėraščių, o taipgi spalvingą 
Albino Baranausko naujo roma
no ištrauką. Apžvalgų skyriuje

Dr. J. Girniaus knygos viršelis, 
pieštas dail. A. Kurausko

recenzuojama A. Šapokos “Se
nasis Vilnius”, B. Kviklio “Mū
sų Lietuva” ir dr. M. Gimbu
tienės mokslinė knyga. anglų 
kalba “The Balts”, vertinamas 
Amerikos Lietuvių kongresas 
Washingtone ir minimas prel. 
M. Krupaviičaus auksinis kuni
gystės jubiliejus.

• Jaines Keller ,ŠIAI DIE
NAI IR RYTOJUI. Iš anglų 
kalbos išvertė Petras M. Urbai- 
tis. Išleido Kristoforų veikimo 
bičiulių būrelis Italijoje, sale
ziečių spaustuvėje, 120 psl. Tai 
moderniškai paruoštų, gyveni
miškų religinių skaitymų kny-

ga, sudaryta giliai atsižvelgiant 
į dabarties žmogaus psichologi
ją. Kiekvienam skirsneliui pa
skirtas tik neilgas puslapis teks
to. Pradžioje duodamas koks 
patrauklus pavyzdys ir trumpi 
jo komentarai, toliau — trum
putė ištraukėlė iš Naujojo Tes
tamento, tik koks sakinys ar 
du, pagaliau — į porą — treje
tą eilučių sutraukta išvada, ku
ri tarnauja ir kaip pavyzdys 
skaitytojo pasiryžimui, ir kaip 
malda, prašant dangų palaimos 
gėrio pažangoje. Tai gražus Į 
įnašas į mūsų religinę literatū-1 
rą, ypač, kad knygos autorius ( 
kun. J. Keller yra pasirinkęs 
tokią pozityvią veikimo kryptį. 
Šį vertimą perteikdamas kun. 
Perkumas įžangoje sako: “Kiek
vienas susipratęs lietuvis tu
rėtų susidomėti tuo taip leng
vu ir praktišku Kristoforų są
jūdžiu ir tapti jo kilniu šalinin
ku. Kiekvienas mūsų savyje tu
ri ką nors misionieriško. Ta
čiau šv. Tėvo Pijaus XII išvar
dintieji ‘dvasios letargas’, ‘va
lios anemija’ ir ‘širdies šaltu
mas’ gresia ir mums tiek daug 
iškentė jusiems”.

Knygos viršelis pagaunantis, 
naujai simboliškas. Gaila, kai 
kur pasitaiko kalbos klaidų.

• ŠALTINIS, 1964 m. rug
pjūtis. Nr. 4. Tikybinės ir tau
tinės minties žurnalas, leidžia
mas Anglijoje. Leidinio turinys 
labai įvairus, apimąs ir religi
nes, filosofines temas ir kasdie
ninio gyvenimo visuomeninius 
bei kultūrirtius įvykius, o taip
gi ir grožinę literatūrą, kurios 
išskirtiniu pavyzdžiu šį kartą

PIPPIIIT T \/ ® RADIO (LIETUVIAI)
■ ■ ’V. Sav. DAN LIUTIKAS

Lį/rit J TAISYMAS yra mūsų BPECIALYBfi. VISŲ GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS. 

2412 MEST 71ST ST. CHICAGO, ILL, 60629. TEL.: 471-2446

yra trys naujausi Vlado Šlaito 
eilėraščiai, skaitytoją pagau- 
nantys nemeluoti religiniu jaus
mu, tėviškės nostalgija ir žmo
giškojo gyvenimo trapumu.

• THE MARIAN, September 
1964. Šis anglų kalba marijonų 
leidžiamas mėnesinis žurnalas 
pastaruoju laiku naujos redak
cijos rankose ypač paįvairėjo 
ir turinio ir techniškojo apipa

vidalinimo atžvilgiu. Sutelkti 
įvairių sričių plunksnos bendra
darbiai, kondensuotų temų įvai
rumas ir išradingas puslapių 
sutvarkymas yra jau nemažas 
žingsnis pirmyn, žurnalą beto- 
bulinant.

— Didžiausios peteliškės — 
tizanii — išskėstų sparnų ilgis 
siekia 29,5 centimentro.

C&IZ I D’G SELF□ I ■ MSERVICE

CUSENIER THREE STAR COGNAC Fifth 3.98

STOCK 10 YEAR OLD V.S.O.P.
IMPORTED BRANDY Full ąuart $4.98

POPULAR BRAND OF 90.4 PROOF
CANADIAN WHISKY Fifth $3.98

GRAIN ALCOHOL 100 Proof U. S. P. Fifth $4..89

OINZANO VERMOUTH, Dry or Svveet Fifth $ -f 39

FOUR ROSES BLENDI I) 4VHISKEY Fifth $3.98

COEUR DE FRANCE IMPORTED
Blackberry, Cherry, or Apricot Liąueur Fifth $2-79

MEISTERBRAND V. S. O. P. GERMAN
BRANDY 80 Proof Fifth $4.98

CRVSADER 10 Year Old PORTUGAL
BRANDY Fifth $3.39

PELNYKIT DIVIDENDUS KETVIRČIAIS 
VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

TAIP... PAS MUS JOS TURITE PASIRINKIMĄ 

ĮVAIRIŲ TAUPYMO SĄSKAITŲ ATITIN
KANČIŲ JŪSŲ REIKALAVIMAMS....

ATVYKITE TUOJ PAT
DIVIDENDAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU KETVIRČIAIS INVESTMENT SĄS-TOMS 

Indeliai apdrausti iki $10,000 Federalinės Valdžios Įstaigos.

“SERVING YOU SINCE 1922”

DRAUGAS, Šeštadienis, 1964 m. rugsėjo mėn. 12 d.

on investment bonua 
PAGAL. VTRA8 TAUPYMO AITAS,
mokame 4H% dividendų kas pusmeti tr 
kiekvienus metus, 4 metams praAjus

eurrent dlvidend
4U% DIVTDENDŲ MOKAM
Vi 1 metų investavimo bonus 

dar išmokame po už
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

4071 MICHER AVENUE, CHICAGO 32, ILIANOI8
Valandos: Plrmad., ahtrttd., Penktad. ir fieAtad. # v. r. — 4:30 p. p.

Trečlad. uždaryta: ketvlrtad 9 v r R v v

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

įParJting Facilities

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublie 7-8600

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4605*07 South Hermitage Avenur 

Tel. YA 7-1741-2 
4330*34 StHith California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Paairinktmaa Visame Mieste 
Telef. — CEdarcrest 3-8335 

Viena* Mokas nno kapinių

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

ir kitų papuošimų
2443 WEŠT 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, 
TAIP PAT IR MAISTĄ 

SIUNČIA
Llcenzljuota lietuvių Jmon# regis

truota U.S. Depart. of Justlce
COSMOS PARCELS EXPRESS 

Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS 

SERVICE
8212 8. Halsted, Chicago 8, Iii. 

Tel. CA 5-1834
2438 W. 39 st. ir 2308 W. 08 St., 

Chicago 28, Iii.
Tel. — WA 5-2737

DIDELIS PASIRINKIMAS me
džiagų ir visų kitų Lietuvoje pa
geidaujamų prekių PAPIGINTO
MIS KAINOMIS.
Akordeonai, siuvamos masinos, 
skalbimo marinos, automobiliai, 
motociklai, pianinai IS Europos 
ir Sov. Sųjucjos sandelių.
Vedėjai: Edv. ir Vyt. Žukauskai

VALYMAS
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Kambariai plaunami Ir 
dažomi. i. RUDIS i
Tel. CLiffside 4-1050 Į

i^DninoEMH§w

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių lAldotnvfų Direktorių Asociacijos Nariai

STEPONAS 0. LACKAWICZf».v
2424 W 69tb STREET Tat REpublIc 7 1218
2814 W 23wl PLAC* ■ Vlrglnla 7-8872

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel LAfayette 8-8872

KREIPKITĖS PAS MUS DĖL ILGO TERMINO PASKOLOS PERKANT ARBA STATANT 

NAMUS. . . JOKIŲ BAUDŲ UŽ PRIEŠ TERMINĄ ATMOKĖTAS PASKOLAS.

ST. ANTHONY SAVINGS
1447 South 49th Court, Cicero, Illinois 60650 — Telefonai: 656-6330 ir 242-4395

JUOZAS F. GRIBAUSKAS, ENECUTIVE - SECRETARY

NEMOKAMA VIETA AUTOMOBILIAMS
RAŠTINES VALANDOS: KASDIEN 9 - 5; PIRM. 9 - 8; ŠEŠTAD. 9-1: TREČIADIENIAIS UŽDARA VISA DIENĄ.

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

VASAITIS — BUTKUS
1448 8. 50th AVĖ. CICERO. ILL Tel. OLympic 2-1008

Pasinaudokite Draugo „CIassificd“ skyriumi.

i
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Redaguoja St. Semėnienė, 3321 S. Halated St., Chicago 8, III., Tel. CL 4-5665

APIE KAMBARIO PUOŠMENĄ - 
PAVEIKSLĄ

JADV. PAUKŠTIENĖ). Chicago, III.

lietu- 
kny- 
daili- 
pasi-

Lietuvių visuomenė mėgsta 
mūsų dailininkų kūrinius. Pa
rodos lankomos gausiai. Kiek
viena randa atgarsio ir spau
doje. Parodomis pasidžiaugiama 
ir paveikslai jose perkami. Be
veik kiekvieno kultūringo 
vio namuose be gražaus 
gyno randami ir lietuvių 
ninku kūriniai. Kai kas
tenkina vienu kitu paveikslu 
buto orumui papildyti, bet pa
sitaiko vis dažniau ir tokių, ku
rie pasidarė meno rinkėjais (ko
lekcionieriais). Šie meno ger
bėjai nusistatę įsigyti, kiek įma
noma, daugiau lietuvių dailinin
kų kūrinių. Taip kuriasi muziejai 
lietuvių dailės mylėtojų ranko
se. Šie asmenys yra artimiausi 
menininkui visu savo vidaus 
pasauliu, jie dailininkui yra pa- 
gelbininkai, užtarėjai ir drau
gai. Jų skonis dailės atžvilgiu 
išvystytas, jie lengviau susivo
kia tarp mėgėjiškumo ir tik
rosios dailės kūrinio vertės, jie 
renkasi dailininkų kūrinius, pa
tys vadovaudamiesi Bavo sko
niu ir savo jutimu. Nesvarbu 
jiemB rėmų puošnumas, jei kū
rinys patinka — įsigyja jį ir be 
rėmų. Patys tada randa būdus 
paveikslą įrėminti ir jį aptvar
kyti taip, kad būtų ne tik 
žu, bet ir saugu.

gra-

I’avelkslo įrėminimas

jauPats įrėminimas nėra 
toks paprastas Ir pigus reika
las. Pataikyti paveikslui tinka
mus rėmus kartais pačiam dai
lininkui nėra jau toks lengvas 
galvosūkis. Vienas teisingiau
sių kelių — įrėminti kuo pa
prasčiau, nežiūrint, kokios ten 
bebūtų tematikos, technikos, 
spalvų bei formų kūrinys. Rė
mai neprivalo būti taikomi prie 
sienų spalvos, bet prie kūrinio 
kolorito. Nereikia rėmų per
krauti puošmenomis, nors jos 
būtų ir tautinių motyvų. Nerei
kia jų perauksuoti, neapkaišio- 
ti jų žibučiais, stikliukais ir pa
našiais "gražumais”. Rėmai, ku
rie savo “pretenzijomis” slopi
na tikrąją paveikslo vertę, yra 
netinkami. Kartais geriau šiek 
tiek grubiau, natūraliau, geriau 
grynojo medžio ar drobės rė
mai, negu įrėminimas rėkiančiu 
puošnumu. Aliejinei tapybai, 
atsižvelgiant į jos formas dro
bėje, tinka platesni ir gaivesni 
savo atspalviu rėmai, bet, iš ki
tos pusės, visiškai tvarkoj, jei 
abstraktinių formų kūriniai pa
liekami ir visai be rėmų arba 
bent siaurutėliais, nežymiais rė
meliais apvesti.

Akvarelės, temperos ir gra
fikos technikoje baltos ir juo
dos ar kelių spalvų piešiniai bei 
picšiniški užmetimai privalo bū
ti įrėminti po stiklu. Prieš tai 
patį piešinį dar reikia apipavi
dalinti baltu ar pilkšvu aplan
ku ir įdėti į kuklius, gan siau
rus, akį nerėžiančius ir neišsi
šokančius rėmus.

Paveikslo pakabinimas

Paveikslo įrėminimas turi ne 
vien estetinę ir 
puošimo prasmę, 
tiškąjį paveikslo 
kalą, kai norima
saugoti nuo drėgmės, sausros, 
nuo ore esančių rūkščių, sau-

kambario pa- 
bet ir prak- 

apsaugos rei- 
paveikslą ap-

lės spindulių, dulkių ir suodžių. 
Geras, tinkamas įrėminimas iš
ryškina kūrinio charakterį, for
mą ir užbaigtumą. Svarbu taip 
pat ir pats pakabinimas. Rei
kia vengti perdaug tamsių kam
bario vietų, o taip pat kabinti 
neperdaug aukštai. Geriau tie
siai prieš savo akis arba bent 
kiek aukštėliau, bet ne paluby
je, kur dažniausiai ir apšvieti
mas prastas, per tolį nuo akių, 
pagaliau tokiu palubiniu paka
binimu siena neužpildoma ir ne- 
papuošiama. Šiais laikais pa
veikslui pasikabinti jau nebūti
na net vinių į sieną kalinėti. De- 
šimcentinėse krautuvėse tam 
reikalui galima įsigyti patogius, 
užklijuojamus pakabinimus, ku
rie visai negadina sienos.

Jadvyga Paukštienė Chicagos pakrantė rudenį (aliejus)

Ką veikia Pufnamo seserų rėmėjų Cicero skyrius
Kiekvienas žmogus yra linkęs Jis dirbančiųjų visuomeninį dar- 
siekti tobulumo, nes tai pade- bą. Kitaip, bet koks veikimas

ĮSIDĖMĖTINAS VAIKO KODAS
Šiais moderniais laikais, ne

laimei, kriminaliniai pasikėsini 
mai į vaikus yra įprastas daly
kas. Tėvai turi tuo gerokai su
sirūpinti. J. Edgar Hoover, F. 
B. I direktorius, išleido vadina
mą “A Child’s Code” — tuziną 
taisyklių, kurios turi būti tė
vų “įkaltos” vaikams į galvą 
jų pačių saugumui.

1. Niekados nesiprašyk pa
vėžinti, niekados nepriimk pa
siūlymo pavėžinti.

2. Neimk pinigų, saldainių ar 
dovanų iš nepažįstamų asmenų.

3. Neik su nepažįstamais, 
klausiančiais kelio.

4. Neik į kitų žmonių namus, 
nepasakęs tėvams.

5. Nesutik dirbti pas nepa
žįstamus, nepranešęs tėvams.

6. Nežaisk vienas užpakaly 
namo vad “alėjose”, miškuose 
ar apleistuose pastatuose.

7. Nelūkuriuok prie patogu
mų mokyklose, teatruose ar vie 
šuose pastatuose.

8. Neleisk nepažįstamam sa
vęs paliesti. Tuoj pranešk apie 
tai tėvams.

9. Stenkis eiti su draugu (ar 
drauge, jei mergaitė), jei eini 
į mokyklos parengimus, kinus, 
teatrus etc.

10. Nežioplinėk kely. Nesivė- 
luok. Kur eini — eik greitai. 
Jei vėluojies — patelefonuok.

12. Atsakydamas telefonu, 
niekad neišduok, kad esi namie 
vienas.

12. Niekad neatidaryk durų 
nepažįstamam, jei esi namie vie 
nas.

Namai puošiami originaliais 
meno kūriniais

Džiugu, kad vis daugiau jau
čiama reikalo puošti namus ori
ginaliais dailės kūriniais. Jie 
neįgrįsta, kaip pigios, visuoti
nos puošmenos, bet priešingai, 
kuo geresnis kūrinys — su juo 
labiau susigyvenama ir juo di
džiuojamasi.

da jam tapti laimingu. Deja, 
statydamas oro pilis, nei vienas 
to nepasiekia. Mums duotas gy
venimas, kad jį panaudotume 
savo ir žmonijos gerovei, kad 
savo darbu kokiu nors būdu pri 
sidėtume prie bendro gėrio ir 
tiesos atskleidimo. Žmogus dirb 
damas stipriau ir gyvenimu gė
risi, ir geresnis yra (M. Peč- 
kauskaitė). Per darbą ir pašiau 
kojimą, artėdamas prie gėrio ir 
tiesos, žmogus tobulėja bei pa
junta tikrąją gyvenimo pras
mę, supranta, kame jo laimė 
glūdi.

Prie čia pažertų minčių, ti
kiu, ne kartą sustojo didelė da-

Vanda Vaitienė ir Aldona Leitienė atvyksta iš Detroito modeliuoti 
Ark. J. Matulaičio senelių namų statybai paremti ruošiamoje madų 
parodoje Jaunimo Centre, Chicagoje.

būtų tik beprasmis stumdyma
sis vietoje. Dirbamas darbas tu
ri dirbantįjį padaryti geresniu 
ir gėrį atskleisti kitiems. Cicero 
M. N. Pr. seserų rėmėjos tiki, 
kad jų veikla jas veda to tikslo 
link.

Vieną konkrečią jų darbo iš
davą galės pamatyti ir visa lie
tuviškoji visuomenė. Tai madų 
paroda, įvykstanti Jaunimo 
centre, rugsėjo 27 d. 4 v. p. p. 
Jos tikslas jau šimtus kartų mi 
nėtas — senelių namai Putna- 
me. Cicero skyriaus valdyba: 
G. Arštikienė, O. Kazlauskienė, 
S. Kisielienė, A. Prapuolenytė, 
M. Remienė ir O. Venclovienė 
jau treti metai sukviečia gau
sų būrį moterų, kurios ar savo 
ar kitų joms pasiūtus bei nuner 
tu8 rūbus parodo ir savo darbu 
pasidžiaugia.

Šių metų grupė susideda iš 
Ciceroje, Chicagoje ir net Det
roite gyvenančių ponių. Jų 14! 
— G. Baliūnaitė, E. Blandytė, 
O. Blandytė • Jameikienė, V. 
Brazienė, V. Janulevičiūtė, E. 
Kučiūnienė, A. Leitienė (Det
roitas, J. Mačiulienė, M. Meš- 
kauskaitė, Sabaliauskienė, M.
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Remienė, V. Vaitienė (Detroi
tas, P. Vaitaitienė ir N. Veng
rienė.

Solistė O. Blandytė-Jameikie 
nė ne tik modeliuos, bet padai
nuos ir keletą tokiai progai tin
kančių dainų. Dail. M. Ambro- 
zaitienė sutiko dekoruoti sce
ną. Praėjusiais metais jai tai 
puikiai pavyko. Linkime, kad 
ir šį kartą jai pavyktų taip es
tetiškai visą parengimą įrėmin
ti. Dail. V. Krištolaitytė dova
nojo savo paveikslą, kad ruošė
jos galėtų pravesti loteriją ir 
kokiu šimtu, o gal ir dviem (!) 
parodos pelną padidinti. Bai
giant išvardinti talkon atėju
sias, reikia pasidžiaugti akto
rės J. Cijūnėlienės pagalba. Jai 
atitenka nelengvos komentato
rės pareigos

Daugybė išvardintų, o kur 
tos, kurios bilietus platina, py
ragus kepa, parengimo dieną 
stalus dengia ir svečius vaiši
na?! Daug pasiaukojančių mo
terų, tačiau tikėdamos, kad ar
timo meilės darbo ir amžiai ne- 
išdildys, jos savo duoklę atiduo
da, laukdamos visuomenės dė
mesio ir paramos.

A. P.

Apsipirkimo centrai šeimininkėms

Žmonos vertė

Vis daugiau ir daugiau pašau 
lyje pamėgdžiojama Amerika. 
Vokietijos pirmasis užmiestinis 
apsipirkimo centras, tuoj už 
Frankfurto, buvo atidarytas 
prieš porą mėnesių. Paskolą ga 
vęs iš šveicarų, vokiečių ir bri
tų bankų, šis pagal amerikietiš
ką stilių pastatytas centras su
traukia dabar 50,000 pirkėjų 
per savaitę ir jam pranašauja
ma didelis finansinis pasiseki
mas. Panašus projektas numa
tomas už Hamburgo. Tuo tar
pu, kai susisiekimas pasidaro 
neįmanomas Europos didmies
čiuose, kai gyventojai keliasi į 
užmiesčius, krautuvininkai grei 
tai seka paskui juos. Visai pana 
šus vaizdas, kaip JAV-se

niau. Išleidžia 21% šeimos 
džeto maistui. Keturios iš 
kių šeimų turi automobilį, 
na iš penkių — turi du automo
biliu. Trumpai sakant, JAV-se 
jau yra geras gyvenimas ir jis 
vis žada gerėti.

biu- 
pen- 
Vie-

Bendras likimas surišo dvi 
moteris

Kiek yra verta 20 m. amžiaus 
žmona ir motina savo vyrui? 
Tokie apskaičiavimai gali įvyk 
ti tik visokių galimybių, netikė
tumų ir keistenybių krašte — 
JAV-se. Miami mieste, Florido
je, visai neseniai VVright Sar- 
vis, 24 m., padavė į teismą ge
ležinkelio kompaniją, reikalau
damas $350,000 už savo 20 m. 
žmoną Cheryl, užmuštą trauki
nio. Dr. Roy Lassiter, ekonomi
jos profesorius Floridos univer
sitete, paliudijo, kad tokia žmo
na mažių mažiausia verta 
$400,000. Jis apskaičiavo tai to
kiu būdu, jei jos vyras gyvens 
dar 46 metus ir turės samdytis 
per tą laiką tarnaitę ir moky
toją. Profesorius griežtai atsi

sakė įvertinti pagal piniginę 
vertę žmonos meilę ir draugys
tę. Teismas (jury komisija) pri
pažino Vyrui $250,000.

Braziliete — teniso 
čempijonė

Maria Bueno, 24 metų bra- 
zilietė, skaitoma šiandien ge
riausia tenisiste visame pasau
lyje. Ji laimėjo visai neseniai 
moterų pavienio teniso titulą 
Wimbledone, Anglijoje.

James Stephcns, airių poetas 
ir novelistas (1882—1950) yra 
pasakęs: “Moterys yra išmin
tingesnės už vyrus dėl to, kad 
jos žino mažiau ir supranta 
daugiau!”

Gerasis gyvenimas 
šeimoms JAV-ėse

Pagal 20-tojo šimtmečio fon
do tyrinėjimus, skelbiama, kad 
1975 m. vidutiniai amerikiečių 
šeima uždirbs $10,000 per me
tus. Josios nariai dirbs 7 vai. 
per dieną, 5 dienas savaitėje. 
Amžiaus grupė nuo 20 iki 34 
padidės 40%. Rezultatai bus to
kie: 2,000,000 vedybų, 2,000,000 
naujų namų ir 5,000,000 kūdi
kių kasmet. Rytinis pakraštys, 
nuo Bostono , iki Washingtono, 
D. C., gyventojų skaičiumi padi 
dės 18%. Daugiausia gyvento
jų priaugs Rocky Mountains va 
karinėse valstybėse, šiuo me
tu dauguma amerikiečių valgo 
geriau, bet mažiau, negu se-

Pagal Saturday Evening Post 
rugpiūčio 22 d. numerio straips
nį “The Old Fate of Oswald’s 
Other Victims”, Mane Tippit, 
Dalias policininko J. D. Tippit 
našlė, nužudyto Lee Harvey 
Oswaldo, griežtai atsisako pa
rodyti laiškus, kuriuos ji gavo 
iš Jacqueline Kennedy.

Tačiau Jacqueline Kennedy 
įrašas žuvusio prezidento su vi
sa šeima spalvotoje nuotrauko
je, kuri kabo Tippit valgomaja
me kambaryje, tarp kitų žodžių, 
skaitomi ir šie: “Yra dar ir 
kitas ryšys, kuris mus jungia. 
Mes turime visados priminti sa
vo vaikame, kokie drąsūs vyrai 
buvo jų tėvai”.

Ar žinojote?
...Kad vyšnios, iš kurių da

romos vadinamos “maraschino” 
raudonos vyšnios įvairiems gė
rimams, yra auginamos, skina
mos ir valomos Wisconsine, bet 
siunčiamos į Chicagą dirbtiniam 
nudažymui? Priežastis labai pa
prasta: Wisconsin įstatymas ne
leidžia jokio dirbtinio maisto 
dažymo.

Rašytoja šukele revoliuciją

Laila Baalbaki, jauna rašy
toja, sukėlė socialinę revoliu
ciją Artimuose Rytuose. Šioji 
28 m., Libane gimusi moteris 
yra populiariausia ir geriausiai 
žinoma modernioji arabų rašy
toja. Neseniai ji buvo kaltina
ma pornografija, nes savo ro
mane ji išdėstė visą kasdieninę 
teisybę apie arabų moteris, mė 
ginančias gyventi seniai atgy
venusioje musulmonų socialinė
je struktūroje. Jos pirmasis ro 
manas "O I Live”, išleistas 1956 
m., kada ji buvo 20 metų am
žiaus, kaip sakoma, per vieną 
dieną padarė ją garsenybe. Tuo 
tarpu Amerikos leidėjai sako, 
kad jos romanai perdaug kuk
lūs, nedrąsūs, konservatyvūs ir 
netgi “vaikiški" šiame krašte.

Multimilijonierio dukros 
sugebėjimai...

Ji yra vos tik 7 metukų. Tai 
Mary Courtney Kennedy, Ethel 
ir Robert F. Kennedy dukra, 
kuri sumanė pabūti paprasta 
pardavėja, nors ir labai specia
liam tikslui. Ir kiti josios bro
liai ir seserys, kurių yra visas 
aštuoniukas toje šeimoje (de
vintasis laukiamas gruodžio 
mėn.), atėjo jai į talką. Taipgi

imhiiihmmim

0. B. Audronė

ATRAMA

Į tave gerą kai atsiremiu, 
Tai nieko nebaisu, 
Nes aš tava esu
Iki mirties

Į tave blogą 
Nebesiremsiu (O gal būni ne 

tu),
Nes tu labai dygus. 
Labiau negu erškėtis^ 
Ar dagys,
Ar jie abu kartu.

Todėl,
Tu atsiremki j įmanė — 
Aš atrama,
Galinga ir stipri — 
Atsilaikysime abu, tikrai;
Nes Dievas mūs, 
Kurs valdo saulę ir žaibus 
Ir mus —
Ir audrose Jis su mumis pabus.

prisijungė pusseserės Maria 
Shriver, 8 metų, ir Sydney Law- 
ford, 7 metų (Roberto Kenne
dy seserų mergaitės). Jos vi
sos vasaroja Hyannis Porte, 
Mass. Pereitą savaitę jos pasi
statė miestuko vidury ant vieno 
kampo porą stalelių ir parda
vinėjo suvenyrus. Po keturių 
dienų prekiavimas turėjo būti 
uždarytas, nes sutraukdavo per 
daug žmonių, kurie trukdė su
sisiekimui. Bet ir per tas kelias 
dienas vaikai uždirbo daugiau 
kaip $100, kuriuos visus atidavė 
John Fitzgerald Kennedy bib
liotekos statybai. Labiausiai 
perkamoji prekė ten buvo mai
šeliai su smėliu nuo Kennedy 
paplūdimio. Vieną maišelį par
davinėjo po 35 c.

Karalius, moterys ir 
vairavimas

Moderniaisiais laikais, tur 
būt, apie nieką nėra sukurta 
tiek daug anekdotų, kaip apie 
moterų vairavimą. Ir gyvenime 
vyrai labiausiai nemėgsta mo
terų prie vairo.

Prancūzijos karalius Liudvi
kas XV taipgi labai nepakentė 
moterų, važiuojančių vežime ir 
savo dailiose rankelėse laikan
čių vadeles. Labai saliamoniš
kai jis sugalvojo tokią išeitį, 
kad moterys... savanoriškai ne
benorėjo paimti vadelių į ran
kas. Jis tiktai uždraudė visoms 
moterims jaunesnioms, kaip 30 
metų, važiuoti vežime vienai ar 
su palydovais ir turėti vadeles 
rankose. Ir neatsirado nė vie
nos vairuotojos..., nes nė viena 
nenorėjo prisipažinti varanti 
ketvirtąjį kryželį.

Kodėl moterys gyvena 
ilgiau?

“Moterys gyvena ilgiau, kaip 
vyrai dėl to, kad jos valgo ypač 
daugiau daržovių ir Saločių, ne
gu vyrai”, pasakė vienas gy
dytojas medicinos daktarų su
važiavime.

Žmona skundžiasi vyrui: “Ir 
kokia čia pas mus tvarka! Mes 
leidžiame pinigus, kurių neturi
me, tokiems dalykams, kurie 
mums nereikalingi, kad pasi- 
rodytume prieš žmones, kurių 
mes nepakenčiame"...IMIIUIHIIIIMIIMII^

Audronė škuodaitė Modernioji dilema
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