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MŪSŲ POKALBIAI SU DIEVU
Keletas problemų naujo maldyno pasirodymo proga

KUN. VYTAUTAS BAGDANAVICIUS, MIC

. i* Kun. Stasio Ylos maldynui 
“Tikiu Dievą” išėjus, man prisi
mena kai kurių žmonių suma
nymas, kilęs prieš kokia dešimt 
metų, išleisti religinės lietuviš
kos literatūros antologiją, kuri 
būtų turėjusi savin įglausti gra
žiausius, tiek prozinės, tiek po
etinės, kūrybos gabalus. Man 
atrodo, kad šį uždavinį tam tik
ra prasme yra dabar atlikęs 
kun. St. Yla.

Gerieji penkiasdešimtmečio 
pastangų rezultatai

♦ Iš tikrųjų, savo maldynan jis 
yra įglaudęs viską, ką galima 
rasti geriausio lietuviškoje mal
dos tradicijoje. Jis čia yra įtrau
kęs ir tokių gabalų, kurie, nors 
ir nebuvo iki šiol naudojami 
maldai, tačiau teisėtai gali bū
ti jai naudojami. Šalia to, rei
kia pridėti dar vieną Ylos nuo
pelną, kuris yra jam būdingas, 
'būtent, kai kurių — ir tai gana 
daugelio — maldos tekstų ar

> jos formulių visai naujas, sa- 
>• kyčiau, suprastintas, folrmulavi- 

mas. Maldininkas, kuris naudo
sis šiuo almanachu savo mal
dos reikalui, netruks jame pa
stebėti keletą tokių laimingų 
pakeitimų, kurie suprastino kai 
kuriuos senus, bet gramozdiš
kus pasakymus ar terminus, 
nors mes prie jų buvome pri
pratę ir jų netinkamumoi beveik 
nepastebėjome.

Šalia to, reikia pasakyti 
komplimentą ir “Draugo” spaus 
tuvei, kuri, palyginti, ne su tam 
tikslui pritaikintomis priemonė
mis, sukūrė visai aukšto lygio 
mišiolo puslapį, puikiai suderin
dama raidynų šeimas, tarpus 
tarp eilučių, tarpus tarp stro
fų ir pradines raides. Spaustu
vei, nesiimančiai iš profesijos 
liturginių knygų leidimo, šis 
darbas yra vertas atžymėjimo.

Taigi, galime šiandien pasiū
lyti mūsų visuomenei maldyną, 
kuris atstovauja pačius geruo
sius rezultatus, kokių lietuviš
ka visuomenė pasiekė ypač per 
paskutiniuosius 50 metų.

Rūpestį keliantis maldynas

Tačiau maldynas, kurį Yla
* įteikia šiandien mums į rankas, 

kelia mums ir tam tikrų užda
vinių, galima sakyti, jis kelia 
mums nemažą rūpestį. Jis prime 
na mums maldos sritį, maldos 
gyvenimo formą, kuri mums, 
techniškojo amžiaus žmonėms, 
yra gana svetima. Mes, šio šimt
mečio žmonės, apskritai imant, 
nesame maldos žmonės. Mes 
esame darbo žmonės. Veikimas
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Šiame numery.
Netrumpinkim savo istorijos. 
Mūsų pokalbiai su Dievu. 
Parodos Clevelande ir stabtelėji
mas prie R. Viesulo.
Sfrnano Daukanto 100 metų mir
ties sukaktį minint.
C. Grincevičius “Bažnyčios per
sekiotojas” (novelė).
Miguel de Unamuno eilėraščiai. 
Modernus ispanų dvasios 
kėjas.
Ritos Žukaitės paroda.
Vinco Krėvės “Pagunda” 
liškai.
Vytauto Mačernio 
ties sukaktis bus 
cagoje.
Kultūrinė kronika I 
romai.
Moterų gyvenimas. 

20 metų 
minima

Ir filmų

įvairiausiose formose, nuo pa
prasto darbo iki aukštos kūry
bos, yra jo sritis, šioje gyve 
nimo skalėje maldai vietos nė
ra. Veltui mes dairomės, kur 
jon įterpti maldą, ir toli gražu 
ne visada mums tai pasiseka. 
Dėl to kun. Ylos maldynas, nors 
yra mums priimtinas ir mielas, 
kaip kūrinys, yra kažkaip nau
jas, nesuprantamas ir net sve
timas, kai mes nukreipiame dė
mesį nuo jo, kaip literatūrinio 
laimėjimo, ir bandome susitelk
ti prie jo, kaip prie maldos rea
lybės.

Probleminis žvilgsnis maldon

Malda mums yra problema. 
Ji yra problema dėl to, kad tos 
dvasinės sritys, kurios yra rei
kalingos maldai ,kaip būtinos 
sąlygos, jau jos pačios yra 
problema. O jeigu kam Dievas 
ir nėra problema, tai jis yra su
vokiamas, kaip nepermaldauja
mų dėsnių rinkinys, su kuriuo 
negalima santykiauti, kuriam 
negalima daryti jokios įtakos, 
kurio permaldavimas būtų jo 
griovimas. Taip suvokiamas 
Dievas nėra joks asmuo, skir
tingas nuo mechaniško dėsnin
gumo. Bet jeigu Dievas ir yra 
suvokiamas kaip asmuo, laisvai 
apsisprendžiąs, iškyla kita kliū-

NUO LIEIUVISKUJU DAINŲ IKI "TORO" IR SHAKESPEARE'O
Nesuklysiu pasakęs, kad Cle- 

velandas yra pats veikliausias 
miestas lietuvių menininkų pri
statyme. Vien tik vienerių me
tų laikotarpyje turėjome dvyli
ka parodų. Pažinome daug jau
nųjų dailininkų, kurie kada nors 
užims senesniųjų vietas. Pama
tėme ir vyresniuosius dailinin
kus, kaip Galdiką, ir stebėjo
mės tais menininkais, kurie da
bar pačiam savo kūrybos įsi
bėgėjime.

reiš-

ang-

jvai-
Romas Viesulas Baladė (litografija)

Iš parodos Clevelando

mir- 
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Romas Viesulas
parodos
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Nukryžiuotasis (spalvota litografija) 
“Gallery Interna tional” patalpose, Clevelande

tis, būtent: ar aš esu 
Santykiavimo partneris, 
galėčiau atkreipti jo dėmesį, bū
ti jo išgirstas ir susilaukti jo 
reakcijos į mano konkrečią, is
torinę situaciją? O pagaliau, 
jeigu ir visas šios kliūtys at
kristų, jeigu žmogaus malda 
yra galima, ar pats maldos bu
vimo faktas nepažeidžia žmo-

Dievui 
Ar aš

Parodos Clevelande ir stabtelėjimas prie R. Viesulo

VYTAUTAS RAUL1NAITIS
r###########**######*###*##*########*#*#########*#######*

Trys akivaizdžios parodos

Visos šios parodos buvo gau
siai žiūrovų lankomos. Net su
kėlė begales diskusijų — nusi
vylimų ir džiūgavimų Clevelan
do lietuvių tarpe.

Tur būt klystu, sakydamas 

gaus būties? Ar malda neken
kia paties žmogaus struktūrai? 
Vienas žmogus iš Kalifornijos 
man rašo: “Pietų Amerikos 
žmonės maldinai... katalikų 
jiems įpirštas manlingumas ir 
graužia individualų ‘free enter- 
prise’, todėl ir ten neišsikapsto 
iš ekonominių sunkumų ir neiš
sikapstys” (Antanas Diržys).

— lietuvių tarpe? Ir amerikie
čių meno kritikų ir mėgėjų tar
pe šis lietuvių meno renesansas 
sukėlė ryškų nustebimą ir pa
sigėrėjimą. Tai sakydamas, tu- 
riu mintyje šiuo laiku čia aki- kėjų išlaidas atsilygintų su kau-
vaizdžias net tris lietuvių me
nininkų parodas.

Pirmoji — lapkričio 1—28 
“CIRCLE GALLERY” A. Vaikš 
noro, žinomo amerikiečių meno 
sluoksniuose tapytojo lietuvio, 
paroda. Antroji — lapkr. 22 — 
gruodž. 19 “GALLERY INTER- 
NATIONAL”. Joje yri: dviejų 
Gugenheimo premijas laimėjusių 
laureatų darbai: Romo Viesulo 
ir Fr. Wildenhain’o. Trečioji — 
trijų lietuvių dailininkių paroda 
Šv. Jurgio parapijos salėje lap
kričio 26—29 ateitininkų sen
draugių suvažiavimo proga: Vi
dos Krištolaitytės, Nijolės Ve- 
degytės-Palubinskienės ir Gied
rės Žumbakienės.

Tik spėk, žmogau, visas ap
žiūrėti!

Tebūna pagirtas Clevelandas
Kaip klyvlandietis neiškenčiu 

nepasigyręs savo kolonijos pa
rodytu nuoširdumu menui. Per 
pastaruosius vienerius metus 
Clevelando lietuviai įsigijo apie 
130 lietuvių dailininkų kūrinių, 
kurių pardavimo vertė 20—25,- 
000 dolerių. Garsioje “May 
Show”, kuri vyksta kas metai 
Meno muziejuje, dalyvaujant 
300—500 dailininkų, pernai te- 
parduota kūrinių už $34,000.

Palyginus mūsų aktyvumą su 
amerikiečių, gausime nepapras
tai džiugų rezultatą. Žinoma, 
norėtųsi mūsų visuomenės giles- 

Taigi, ar malda ir laisvas žmo
gaus veikimas nėra nesuderina
mos priešingybės?

Štai matome, kokias dideles 
kliūtis reikia žmogui nugalėti, 
norint rasti priėjimą prie mal
dos. Ir nenuostabu, kad daug 
kam nepasiseka šio priėjimo 
rasti. Būdinga, kad šiuo metu 

(Nukelta į 2 psl.) 

nio meninių vertybių pažinimo 
ir mokėjimo jas įvertinti, nes 
geroka dalis pirktųjų buvo pa
remta vien sentimentu lietu
viams menininkams.

Ačiū ir už tai, bet mes me
nininkai nenorime jaustis, kad 
esame lyg prieglaudos vaikai, 
gyveną iš malonės — mes no
rime, kad mūsų kūriniai už pir- 

pu jų estetiniame ir intelektua
liniame gyvenime.

Mūsų menininkų tramplinas

Antras labai džiugus įvykis 
Clevelando meno veikloje yra 
atidarymas “GALLERY IN- 
TERNATIONAL”. Jos savinin
kai ir iniciatoriai Vytautas 
ir Stefa Gedgaudai įdėjo daug 

(Nukelta į 5 psl.)

Romas Viesulas šiandien tiktai geltona žolė (litografija) 
Iš parodos “Gallery Interna tional” patalpose, Clevelande

NETRUMPINKIME SAVO 
ISTORIJOS

nepriklausomybės atgavi- 
bent spausdintos progra- 
antraštėje jau buvo įra- 
ir mindauginiai šimtme-

Paskutinių kelerių metų bė
gyje mūsų spaudoje, minėji
muose ir aplamai kultūriniuose 
parengimuose buvo girdėti bal
sų bei užuominų, raginančių 
šalia Nepriklausomybės pa
skelbimo šventės švęsti ir mū
sų senosios mindauginės vals
tybės įkūrimo sukaktį. Tą 
klausimą prieš porą metų Va
sario 16-sios minėjime Balti
morėje kėlė C. Surdokas. Vė
liau jis ir “Draugo” kultūri
niam priede tuo reikalu pasi
sakė. Į tai atsiliepė korespon
dentas iš Los Angeles, nurody
damas, kad ten jau seniai 
esanti švenčiama karaliaus 
Mindaugo vainikavimo šventė 
drauge su nepriklausomybės 
atgavimo sukaktim. Praėju
siais metais ir Chicagoje, mi
nint 
mą, 
mos 
syti 
čiai.

Tačiau, kad ši mintis pla
čiau prigytų mūsų išeivijoje, 
iš mūsų kultūrinės bei visuo
meninės veiklos centrų pusės 
jokių konkrečių žygių dar ne
matyti. Dėl to jau praėjusį pa
vasarį įvykusiame A. L. B- 
nės Baltimorės apylinkės vi
suotiniam susirinkime šis rei
kalas iškilo, ir buvo nutarta 
ateity prie vasario 16-tą die
ną švenčiamos Lietuvos nepri
klausomybės šventės Baltimo
rėje prijungti ir karaliaus Min
daugo vainikavimo šventę pa
našiai, kaip tai daroma Los 
Angeles kolonijoje. Apie tokį 
nutarimą Baltimorės apylinkės 
valdyba painformavo A. L. B- 
nės centro valdybą, tikėdama
si jos pasisakymo. Centro val
dybos pritarimas ir atitinka
mi jos žygiai padėtų plisti šiai 
minčiai ir į kitas kolonijas, 
kad Mindaugo vainikavimo 
minėjimas nebūtų lokalinės, tik 
Los Angeles ir Baltimorės 
šventės, bet taptų visuotinis 
lietuvių sąjūdis.

Baltimorės apylinkės valdy
ba jau imasi žygių šiam nuta
rimui įgyvendinti, ir ateinan
čiais 1965 metais per Vasario 
16-tąją Baltimorė oficialiai mi
nės karaliaus Mindaugo vaini
kavimo 712 metų ir Nepriklau

somybės atgavimo 47 metų su
kaktį.

Tai nėra radikali šventės re
forma ir nėra baltimoriečių 
bandymas nustelbti nepriklau
somybės atgavimo faktą, bet 
tik įvedimas į šventės dvasią 
naujo elemento, kurs labiau 
mus suartintų su mūsų garbin
ga praeitim ir formuotų mums 
palankesnes svetimtaučių pažiū 
ras į mūsų valstybinę praeitį. 
Švęsdami vien tik nepriklau
somybės atgavimą, mes lyg ir 
uždengiame visą savo istoriją, 
lyg ir sakolme, kad neturime 
jokios valstybinės tradicijos 
kad nepriklausomybės atgavi
mas esąs vienintelis ir svar
biausias mūsų istorinis faktas. 
Subjektyviai imant, nepriklau
somybės atgavimas yra labai 
svarbus įvykis. Ir visai natū
ralu, kad to įvykio prisimini
mas yra tapęs tautos švente. 
Tai spontaniškas tautos 
džiaugsmo išsiveržimas, atga
vus laisvę po ilgo vergavimo 
svetimiesiems. Bet objektyviu 
mastu imant, nepriklausomy
bės atgavimas nėra didesnis 
įvykis už valstybės įkūrimą, 
krikščionybės įvedimą, pirmojo 
karaliaus vainikavimą, Žalgi
rio mūšį, spaudos draudimo 
laikotarpį ir t. t. Tautiniai 
dvasiai palaikyti šių dienų są
lygose neužtenka tik trumpos 
47 metų praeities, kurioje ta 
nepriklausomybė tik 22 metus 
teklestėjo, nors ir ne dėl mū
sų kaltės buvo prarasta. Rei
kia istorijos, reikia heroikos. 
O to mes turime apsčiai. Tik 
stenkimės neužmiršti ir visa 
tai tinkamai panaudoti.

Dr. Jonas Basanavičius, ža
dindamas lietuvių tautinę są
monę, savo “Aušroje” kėlė di
dingą Lietuvos praeitį. Dr. 
Vincas Kudirka į himną įrašė 
raginimą, kad stiprybės iš pra
eities pasisemtumėm. O tos 
stiprybės mums, ypač šiais lai
kais, reikia daug, be galo daug. 
Mes esame iššaukti į milžiniš
ką kovą ne tik dėl valstybinės 
nepriklausomybės, bet ir dėl 
tautinės egzistencijos. Be ry
šio! su istorija šios dvasinės 
kovos neatlaikysime.

A. Rdž.



1 DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. gruodžio 12 d.

MŪSŲ POKALBIAI SU DIEVU
(Atkelta iš 1 psl.) 

yra išėjusi kita Ylos knyga 
“Dievas sutemose’’, kur jis ap
rašo visos eilės mūsų žmonių 
kelią j tikėjimą. Ir net tiems, 
kurie nuoširdžiai nori rasti ke
lią į maldą, ji pasilieka tokiu da
lyku, dėl kurio niekada negali 
būti visai tikras, kurio negali 
pilnai apvaldyti. Jeigu savo dar
be, savo veikime, savo kūrybo
je žmogus ne kartą gali jaus
tis įveikęs savo metodą ir esąs 
jo šeimininku, tai maldoje yra 
priešingai. Kai tik žmogus pa
junta, kad jis gali šį tą veikti 
maldos būdu, tuojaus jam prisi
eina išgyventi visišką savo be
jėgystę, kuri parodo, kad mal
dos galios yra nepavergiamos 
žmogiškajai technikai. Perdaug 
metodinga malda jau pradeda 
prarasti savo maldišką pobūdį 
ir išvirsta veikimu. Atsiminki
me tik Kristaus palyginimą apie 
besimeldžiančius muitininką ir 
fariziejų. (Luk 18,10.) Farizie
jus buvo tvarkingas žmcgus ir 
metodingas maldininkas, bet jo 
malda liko neišklausyta. O ne
tvarkingas maldininkas ir nu
sidėjėlis buvo išklausytas.
Daugiau susitikimas ir nuotykis, 

negu sistema ir drausmė
Kur glūdi šio paradokso pa

slaptis? šios paslapties, atrodo, 
reikia ieškoti pokalbio filosofi
joje. Atrodo, kad maldoje vei
kia tie patys dėsniai, kurie vei
kia pokalbyje. Vienas žmogus 
negali būti pokalbio šeiminin
kas. Mūsų pokalbio išeitis pri
klauso nuo to, ką į mūsų pasa
kymą atsakys mūsų pokalbinin
kas. Malda nėra nei monologas, 
nei dėsnių sistema, kurią gali
ma vieną kartą suvokti ir pas
kui jau nepriklausomai operuo
ti. Malda yra socialinis reiški
nys ta prasme, kad ji priklau
so nuo pokalbinio mandagumo. 
Visų pirma reikia respektuoti 
Dievą, kaip pokalbininką ir po 
savo pareiškimo laukti jo atsa
kymo. Ir kartais besimeldžiąs 
žmogus dar nespėja suformu
luoti savo maldos sakinio, jau 
jis gauna savo maldos išklausy
mą. Jis gali būti ir nusidėjėlis. 
Taigi, malda yra greičiau susi
tikimas ir nuotykis, negu siste
ma ir drausmė. Dėl to tie žmo- 
nės, kurie sistemai, drausmei 
ir tvarkai skiria išimtinį vaid
menį gyvenime, paprastai netu
ri priėjimo prie maldos.

Tai sakydami, mes čia turime 
galvoje ypač praėjusio šimtme
čio antrosios pusės materialisti
nį sąjūdį. Šios filosofijos šali
ninkai taip buvo susižavėję sa
vo kuriama sistema, atremta į 
gamtos dėsnius, kad malda 
jiems atrodė kaip didelis iškry
pimas ir žmogaus pažeminimas.

Nei pasikėsinimas prieš egzis
tenciją, nei .jos pažeminimas
Štai ekskunigas Vladas Dembs 

kis, buvęs 1863 metų sukilimo 
dalyvis, taip buvo persiėmęs 
protingo žmogaus polėkiu, kad 
skelbė, jog malda kliudo plėto
tis žmogaus protui, jo veikimui 
ir apskritai yra kliūtis jo auk
lėjimui. Dėl to jis drįso padary
ti šį priekaištą Kristui: “Kris
tus patvirtino ir patobulino dar 
vieną jo mokslui reikalingą pik
tybę, bet taip jau seną, kaip 
seni yra žudikai ir jų pagelbi- 
ninkai, o tąja yra ‘malda’. Ką? 
Malda yra piktybė? Pašėlai, pa
sakysi skaitytojau. Taip, taip, 
broluži. Malda tai dvasiška pat- 
žudystė, kuri naikina žmonėse 
valią pasipriešinimo žudyto
jams...’’ (Kunigas Vladislovas 
Dembskis, jo gyvenimas, raštai 
ir darbai. Parašyta šliupo ir 
Sirvydo. 1916 m. 136—7 psl.)

Taigi, matome, kad ir mūsų 
kultūrinėje tradicijoje yra kraš
tutinių nusiteikimų prieš mal
dą. Ir negalima manyti, kad 
šios idėjos nebūtų veikusios mū
sų visuomenės galvoseną. Tai 
liudija kita kun. Ylos knyga. 
Ar mes galime prašalinti šio 

argumento jėgą ir išsivaduoti 
iš jo logikos? Kad galėtume tai 
padaryti, pirmiausia turime ge
rai jį suprasti. Dembskis, saky
damas šiuos žodžius, yra per
sisunkęs noru gyventi, nes yra 
užsidegęs pasipriešinti toms jė
goms, kurios žmogų žudo. Šios 
mintys plaukia iš didelės jo ne
priklausomybės sąmonės. Vienu 
atveju galėtume tikėti Dembs- 
kio nepriklausomybė nuo mal
dos, jei jis savo proto, valios 
ir auklėjimo dėka galėtų save 
išlaikyti apsaugotą nuo visokių 
grėsmių amžinai. Tačiau to jis 
negali. Jis gimė ir mirė, kaip 
visi žmonės Jo mirtis davė at
sakymą jo filosofijai. Jėga, ku
ri sukliudė jo proto, valios ir 
auklėjimosi veikimą buvo ne 
malda, bet gamtos dėsniai, ku
rie veikė jo kūne, žodžius, ku
riuos sako Dembskis, galėtų tei
sėtai sakyti tik vienas Dievas, 
kuris nuo niekoi nėra priklau
somas. Bet kai juos sako Dembs 
kis, jie skamba daugiau negu 
Adomo nepaklausymas Dievo 
įsakymo. Jie skamba greičiau, 
kaip archangelo pasipriešinimas 
Dievui, išreikštas pasakymu: 
netarnausiu.

Bet mes čia nesiimame teisti 
Dembskio. Visos metafizinės sa
vo pareiškimo gelmės jis grei
čiausiai nesuprato, nors ir filo
sofiškai mąstydamas. Mes čia 
tik norime pasakyti, kad žmo
gus turi save imti kaip žmogų 
Jis neturi išeiti anapus savo re
alios egzistencijos. Mes nesa
me nepriklausomi nei savo gi
mimu, nei savo mirtimi. Dėl to 
dėtis kuo nesi yra paprasčiau
siai neteisinga. Jeigu egzisten
cializmą mes suprastume šia 
prasme, galėtume į jį žiūrėti, 
kaip į vienos būtinos sąlygos 
nurodymą žmogiškajam filoso
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MODERNUS ISPANU DVASIOS REPREZENTANTAS
Šimtmetis nuo Miguel de Unamuno gimimo

BIRUTE CIPLIJAUSKA1TĖ, Madison, Wisconsin

Miguel de Unamuno gimė 1864
m. Bilbao, šiaurės Ispanijoje, 
kur dar ir šiandien tebegyvena 
baskų kalba, nieko bendro ne
turinti su ispanų kalba. Taigi, 
literatūrinę ispanų kalbą ir jam 
teko išmokti mokykloje. Pasak 
jo, ryškiausias jo vaikystės pri
siminimas — pilietinis “karlis- 
tų” karas, kurį atvaizdavo sa
vo pirmajame romane Taika 
per karą. Vėliau studijavo Mad
ride. Didžiausią savo gyvenimo 
dalį praleido Salamankoj, iš 
karto kaip graikų kalbos pro
fesorius, vėliau kaip rektorius. 
Nuo 1924—1930 m. buvo iš
tremtas iš Ispanijos už priešta
ravimą režimui. 1931 m. sugrį
žo į Salamanką, kur buvo su
tiktas lyg herojus, ir ten mirė 
1936 m., vos prasidėjus pilie
tiniam karui.

Unamuno yra taip vadina
mo® “1898 m. generacijos’’ ryš
kiausias atstovas. Visi šios kar
tos rašytojai sielojosi Ispanijos 
likimu, studijavo jos praeitį ir 
stengėsi surasti būdą Ispanijai 
išjudinti. Jų motto: “Gilyn į sa
ve”. Visi jie idėjos, o ne for

žiema plaukia Nuotrauka R. Kisieliaus

favimui. Dėl šio egzistencinio 
savęs supratimo trūkumo mes 
negalime priimti Dembskio nu
sistatymo prieš maldą. Malda 
nėra mums nei pasikėsinimas 
prieš mūsų egzistenciją, nei jos 
pažeminimas. Ji yra mums san
tykiavimas su tuo veiksniu, ku
ris pašaukė mus buvimui.

Tomas Kempietis ir mūsoji 
situacija

Mūsų kultūrai esant įvairio
poje materialistinės filosofijos 
įtakoje, grįžimas prie maldos 
yra visiškai naujas uždavinys.

mos šalininkai, ir stilius jiems 
mažai terūpi. Unamuno ypač 
stipriai priešinosi tuo laiku vy
ravusiai modernizmo srovei po
ezijoje, kuri kaip tik ieškojo 
spalvos ir muzikos niuansų, bet 
jais nedaug tepasakydavo. Jo 
eilėraščiai kampuoti, kartais net 
ir prozaiški, pilni filosofinių 
problemų, tačiau persigėrę jaus
mu.

Nusakyti visą šio tempera
mentingo asmens veiklą neįma
noma. Jo ir jo raštų buvo pil
na Ispanija per trisdešimt me
tų: straipsniai įvairiuose laik
raščiuose bei žurnaluose politi
nėm, socialinėm, pedagoginėm 
temom; romanai; novelės; pa
sakojimai; dramos; poezija; li
teratūros kritika; filosofiniai 
veikalai. Savitos filosofijos jis 
betgi nesukūrė, nes jam trūko 
griežtas disciplinos. Nors gy
veno toli nuo didmiesčio įkarš
čio, niekas nuo jo žvitrios akies 
ir aštraus proto nepasislėpdavo. 
Pasak jo paties, jis teturėjo vie
ną tikslą: “prižadinti Ispaniją 
iš jos letarginio miego”, grie
biantis bet kokių priemonių, pa

Šiam uždaviniui atlikti netinka 
daugelis maldos vadovėlių, pa
rašytų prieš materialistinės fi
losofijos erą. Taip pvz. puiki 
Tomo Kempiečio maldos knyga 
apie Kristaus sekimą vargiai ar 
tinka mūsų reikalui. Tomas 
Kempietis, kaip pagrindinę mal
dos sąlygą, iškelia didelį skir
tumą tarp žmogaus kūno ir jo 
dvasios. Ir' jis rūpinasi dvasia, 
palikdamas nuošaly kūną. Tuo 
taupu mes, būdami didesnėje ar 
mažesnėje materialistinės filo
sofijos įtakoje, tokio skirtumo 
akivaizdoje, greičiau nueitume 
paskui kūno, negu paskui dva
sios reikalavimus. Dėl to Tomo 
Kempiečio -jųadoyavimas mūsų 
keliui į maldą yra nepakanka
mas. Mums reikia tokio maldos 
mokytojo, kuris sugebėtų mus 
suprasti ne tik kaip dvasinę bū
tybę, bet ir kaip biofizinę bū
tybę ir šioje mūsų konkretybė
je mus išmokytų santykiauti su 
Dievu.

Ar išgirsta ir ar atsakyta?
Sakoma, kad tokia knyga yra 

jau parašyta. Ja yra Urs von 
Baltasar. Malda (Prayer). Yra 
sakoma, kad tai yra geriausia 
knyga apie maldą parašyta per 
pastaruosius 400 metų, t. y. nuo 
Tomo Kempiečio laikų.

stūmėti ją prie visos Europos 
kultūrinio ir ekonominio lygio.

Pagrindinė Unamuno asmeni
nė problema, kamavusi jį visą 
gyvenimą ir ryškiai atsispindin
ti visuose jo- raštuose — proto 
bei jausmų konfliktas, atkaklus 
tikėjimo bei tiesos ieškojimas. 
Didžiausias idealas — būti tik
rai esminiai geru ir turėti drą
sos apginti savo įsitikinimus 
taip, kaip kadaise juos gynė 
Don Kichotas. Jo sukurti perso
nažai dažniausiai kupini vienos 
problemos, vieno jausmo, vienos 
aistros. Juos beveik galima bū
tų pavadinti pavienių aistrų is
torijom: Teta Tūla — motinys
tės; Abel Sanchez — pavydo; 
Meilė ir pedagogika — perdėto 
racionalizmo; Ūkanos — neap
sisprendimo. šventas Manuelis 
Gerasis, kankinys, jo paskutinis 
romanas - novelė (nepripažino 
jis nei aiškių žanro normų) ryš
kiai atvaizduoja paties auto
riaus kovą, beieškant tikrojo 
tikėjimo, jo neviltį ir jo įsitiki
nimą, kad būti geru žmogumi 
yra svarbiau ■už viską.

Kaip maldos problemą spren
džia Urs von Baltasar? Jis yra 
pastebėjęs, kad kiekvieno mal
dininko didžioji problema šian
dien yra klausimas: ar jo mal
da yra išgirsta ir atsakyta? 
Dėl to visą dėmesį savo mal
dos moksle jis nukreipia ne į 
maldos kalbėjimą, bet į maldos 
klausymą. Melstis mokame be
rods visi, bet nemokame išgirs
ti atsakymo į mūsų maldą. Ta
čiau nieko nėra labiau tikro 
krikščioniškoje religijoje, kaip 
tai, kad kiekvieną maldą Die
vas išklauso. Jeigu tačiau malda 
yra Dievo išklausoma, ir Die
vas atsako į ją, bet mes to at
sakymo negirdime, tai visa 
problema glūdi ne kur kitur, 
tik mūsų klausoje. Mums lieka 
tik apvalyti savo klausą, kad 
mes Dievo reakciją į mūsų mal
dą išgirstume.

Naudokimės paprasčiausiais 
pokalbio dėsniais ir 

nenuduokime šventųjų
Kaip praktiškai tai padaryti? 

Praktiškai čia dažnai nereikia 
ko daugiau, kaip tik pritaikinti 
paprasčiausius pokalbio dėsnius. 
Visų pirma čia reikia vengti bet 
kokios apgaulės, bet kokio 
“trikso” ar nenuoširdumo ar 
pasitikėjimo maldos technika 
Eūkime Dievo akivaizdoje to
kie, kokie esame. Jei jaučiamės 
nusidėjėliai, tai nenuduokime 
šventųjų, ir kaip tokie santy-
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Aparatai-Protezal. Med. ban 
dažai. Spec. pagalba kojoms 

(Arcb Bupports) Ir t. t
ORTHOPEDIJO8 TECHNIKOS IAB.

Vai. 9-4 Ir 8-8. Šeštad. 9 1
2860 W. 63 r d St., Chicago 29, IU

Tai. PRospect 6-5084

DR. ANNA BALIUKAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTU!

2868 West 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—> v 
vak. ŠeštadlenlalB 10—1 vai. Trečia- 
dlen) uždaryta Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3220. 
Rea. telef. tVAlbrook 5-5074

Res. 239-4688
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR .MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA

6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia skambinti M1 3-0001

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

Reeld.: 3241 West OOth Pla«> 
Tel.: REpubllc 7-7888

DR. S BIEŽIS
CHIRURGAS

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

DR. VL. DLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 tVest SSrd Street 
Kampas 83-člos Ir Callfornla 

VaL kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
Šešt. 2—4 vai.

Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 470-4042 

Rea WAlbrook 5-8048

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

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No. Liberty Street, 
Route 26, Elgin, Illinois 

Valandos pagal susitarimą
Tel. ofiso HE 4-5840, rea. 888-3133

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
VaL; pirm., ketv. 1-4, vakar, T-0, 
antr., penkt. 1-8. treč. ir (eM tik 
susitarus.

TeL ofiso HE 4-5758; Rea HI <7-8335
DR. S. Ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Bendra praktika ir Alergija 

2761 West 5181 Street 
Valandos: pirm., antr., ketvlrt. 3-3 
vai. penktad. 10 v. r. lkl 9 v. v., 
šeštad. 10 v. r. Iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

Tel. ofiso 735-4477; Rez. PR 8-6380
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SrEClALVBR — NERVU IR 

EMOCINfiS LIGOS 
CRAWVOD MEDICAL BLDG 

OHO So. Pnlaskl Rd. 
Valandos pagal susitarimą

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

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

Ofiso nE 4-1414, Rea RE 7-6887
DR. B GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija Ir moters ligos 

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

Vai.: kasdien 1—1 it 8—8 vai. vak. 
šešt. 12—8 v. p. p.

” Trečiadieniais uždaryta 

kiaukime su Dievu, ir jis apva
lys mus nuo kaltės. Ir antra, 
kai prašome ko iš Dievo, nedik
tuokime jam atsakymo formos. 
Jeigu mes kalbamės su kitu as
meniu, net palankiausiu asme
niu, mes nediktuojame jam jo 
atsakymo formos. Net labai pa
lankiai mums atsakydamas, jis 
tai padaro savita forma. Pana
šiai yra ir mūsų maldos santy
kiuose su Dievu. Mes nenusta- 
tinėkime jam, kokia forma jis 
turi atsakyti į mūsų prašymą. 
Pvz. mes prašome Dievą turto. 
Jo prašome įvairiais tikslais, 
kad galėtume aprūpinti savo 
šeimos narius, ar kad galėtume 
plačiau pasireikšti. Dievas ta
čiau gali mums padėti plačiau 
pasireikšti ir be turto tarpinin

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2737 West 71st Street 
VAL.: kasdien nuo G 8 vai. vakare 

Šeėtad. nuo 10 Iki 12 valandos. 
Trečiadieniai* uždaryta. 

Bronius priima pagal susitarime

Ofiso tel PR 8-2220
Nantu — res. PRospect 8-0081

ŪR. JANINA JAKSEVIČIUS
JOKŠA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 IVest 63rd Street
Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt 

nuo 11 Iki 1 v. Ir nuo 4 lkl 7 v v 
leštad. nuo 1 Iki 4 vai 
Tel. ofiso PO 7-6000, res. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 Weet 63rd Street
Vai.; 
lkl 8

kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta.

Tel. GKovehiii 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 Weet Marąuette Road 
Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, Išskyrus trečiadienius, už
daryta.

Ofiso PR 6-1735. Rez. TR 8-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS 

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 
2800 W«st 51Bt Street 

Oakley Medina! Arta
Pirm., antr., ketvlrt. Ir penkt nuo 

2—4 ir 6—9 ir pagal susitarimą.
Ofiso ir buto tel. OLymplc 3-1381

DR. F. V KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

(Lietuvis gydytoja“)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59tii Street 
Vai.: Plrmad., antrad.. ketvirtad ir 
penktad. nuo 12-4 p p.. 6:30-8:38
vai. vak. Šeštad. 12-4 vai., trečlad. 
uždaryta.

Tol. ofiso ir buto OLympio 2-4150
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 W. 15th Street, Cicero

Kasdien 1—3 vai. Ir 6—8 vėl. vak. 
Išskyrus trečiadienius. 

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIU IR VAIKU EIGŲ 
SI’ECIAIJST® 

MEDICAL BUILDING 
7156 South Western Avenue 

Plrmad., antrad., ketv. Ir penktad. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. Ir nuo 
8 v. — 8 vai. vakare. Trečlad nuo 
11 vai. ryto. — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto lkl 8 vai.

Ofiso tel. RE 7-1168. 
Rez. tel. 280-2616.

P- P-

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 Weet 71st Street
Telefonas HEtnlock 6-3546

(OFISO IR REZ1D.)
Valandos pagal ■usitarima

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-0801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus ligos 

2454 VVest 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. Michigau, Chicago 28, III. 

Telef. ofiso: PCllman 5-6766 
Namu: BEverly 8-3046

PrlBm. vai.: kasdien 8-8 v. v., šešt
1-4 p. p tr treč. uždaryta.

v..

fel. CE 6-0720 arba 283-4600
DR. C. K. PAULIS

DIAGNOSTIKA IR VIDAUS LIGOS

Monroe Building, Suite 709 
104 South Michigau Avenue
Valandos «us1lnn>» telefonu

TeL Ofiso PR 6-7800; Namą 025-7407
DR. A. PUSTELNIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. VIDAUS LIGOS 

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

MStadleątals 10-8 a. p, e. 

kavimo ir mūsų artimuosius ap
rūpinti įvairiais būdais. Dažnai 
taip atsitinka, kad maldininkas^ 
v;sa savo būtybe yra nusikrei
pęs į vieną pusę, iš kurios laukia 
savo maldos išklausymo, o Die
vas ateina visai iš priešingos 
pusės, lengvai paliečia jo petį 
ir sako: atsigręžk, štai yra ke
lias, kuris veda į tavo maldos 
išklausymą.

Bet čia kaip tik ir glūdi pats 
tiagiškasis maldos momentas. 
Žmogus šio Dievo atsakymo ne
išgirsta, ar:a jį priima, kaip,4 
neigiamą atsakymą, airba, nors* 
ir išgirdęs, nuo jo nusigręžia, 
ir tokiu būdu jo malda pasilie
ka neišklausyta. Dėl to teisin
gai sako Urs von Baltasar, kad 

(Nukelta į 5 psl.)

Tol RE 7-8818
DR. ALBINA PRUNSKIS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
Ofisas 2659 W 69th Street

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

uždaryta.
Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1807 South Kedzle Avenue 
(Kampas Kevlzle ir Archer) 

VAI..: kasdleu nuo 2 Iki 8 vai. vak 
Treč iri'Mkmad. tik susitarus

I
DR. ZIGMAS RUDAITIS

SPEC. ORTHOl’EDINfiS LIGOS 
2746 IVest 69th Street 

Priešais šv. Kryžiaus ligonine
VAL.; Plrmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 lkl 11 v. ryto ir nuo 8-8 v. v. 
Šetšad. nuo 2-4. Trečiadieniais tr 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpubllc 7-2200.

DR. ANT. RUDOKAS, Opi,’
Tikrina skis ir pritaiko akinius 

keičią stiklus Ir rėmus 
4455 8. Callfornla Avė., YA 7-788J
1 vai. p p. iki 8 v. v. kasdien: treč. 
uždaryte šežt nuo 10 v. r. lkl 1 po
piet.

Rea. tel. PR 0-6730
DR, L. SEIBUTIS

Inkstą, pOsICs ir šlapumo taką 
chirurgija

Ofisas: Naujas adreso.. 2154 U’es, 
71st SL (7i-o« Ir Campbell Avenue 
kampas), tel. 776-2880.
_____ Valandos pagal susitarimą 1

DR. J, J. SIMONAITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4355 W. GSrd Street 

Ofiso tel. REliance 5-1410 
Itez. tel. GRovehlU 0 0017

Valandos: 1-8 p. p. Ir 6-8 p. 
Penkt tik 1-8 p. p,

Tročlad. Ir šeštad. pagal sutarti.

L
te

p.

Offl.so telef OUffside 4 2806 
Hesltl. telef. WAIbrook 5-3000

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir specialiai 
chirurgija 

4644 So. Ashland Avenue 
Valandos kiekvieną dieną 2—4 lt ą. 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais Ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą. Šeštadieniais nuo 2 v 
lkl 6 v. v.

DR, VYT, TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St. 
fel. PRooM* 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.:,: Pirm., antr., treč. it 
penkt. nuo 2 iki 4 tr nuo 8 Iki 8 
v. v. Sešt. 2—4 v. popiet Ir kitu lai
ku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE, 4-2133. Namu GI 8-6108

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

Priiminėja ligonine tik susitartu.
Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 p. p. 

Treč. ir šešt. uždaryta
Telefonas — GRovelilll 6-2833
DR. A. VALIS-LABOKAS ,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 West 69tb Street 

Ipecialybė: AKUŠERIJA IR MOTERŲ 
LIGOS

VALANDOS: 1 Iki 4 ir I Iki I 7, V. 
Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečiadieniais uždaryta

Tel. rRospect 6-0400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 So. Kedzle Avenue 
Ofiso vai. kasdien; 2-4; 8-8. •

šeštad. nuo 2 lkl 4 v. Treč. tr eekm, 
tik skubiais atvejais Ir susitarus.

Tel. ofiso I'R 6-6446. rez. HE 4-3166

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ?

8107 West 716t Street
Vai.: 2 lkl 4 v p.p. ir 7 lkl 8 v. V. • 

Treč. ir šeštad.pagal nutarti

DR. P 2. ZALATORIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South flalsted Street 
Tol. ofiso CA 6-0257, rez. PR 6-6650

Rez. 0600 So. Artosian Avenue
Vai. 11 v. ryto iki 2 v. p. p. 8-7 v. v.

Perskaitę 'Draugą", duo

Irite jį kitiems pasiskaityti
i . ----- *



LIETUVOS IDEALAIS GYVENUS ŽMOGUS
Simano Daukanto 100-to metų mirties sukaktį minint

Šiemet, lapkričio 24 d, su
kako 100 metų, kai mirė 19-jo 
amžiaus pradžios didis lietuvių 
tautos švietėjas, lietuvių pro
zos pradininkas ir istorikas Si- 
manas Daukantas.

Į mokslų veržiantis

S. Daukantas buvo žemaitis, 
kilęs nuo Telšių, gimęs 1793 

**m. spalio 28 d. laisvųjų valstie
čių šeimoje. (Jo tėvas buvo ei- 
gulis.) Remiamas kun. S. Lopa- 
cinskio, Daukantas baigė Že
maičių Kalvarijos domininkonų 
4-rių klasių, 6-rių metų mokyk
lų (1814 m.) ir pėsčias nuėjo 
į Vilnių tęsti mokslo. Ten bai
gė gimnaziją ir įstojo į univer
sitetą — moralinių ir politinių 
mokslų skyrių. Universitetą bai
gė 1825 m. abiejų teisių magist- 

•*ro laipsniu.
Prie praeities šaltinių

Jau universitete būdamas, 
ryžtasi visas savo jėgas aukoti 
Lietuvos praeičiai tirti. Tuo 
tikslu buvo nuvykęs j Karaliau
čiaus ir į kitus universitetus ir 
ten archyvuose ieškojo medžia
gos apie Lietuvą.

Deja, dėl lėšų stokos negalė
jo tęsti Lietuvos praeities ty
rinėjimo, o turėjo ieškoti tarny
bos. Jau 1825 m., tik baigęs 
universitetą, Daukantas pradė- 

•jo dirbti Rygos generalgubema- 
tūroje. Čia dirbdamas, tyrinėjo 
Rygos miesto istoriją. Po 9-rių 
metų persikėlė į Petrapilį ir ga
vo vietą senato raštinėje. Be 
tiesioginio darbo, visą laisvą 
laiką praleidžia betyrinėdamas 
Lietuvos Metriką.
Savam krašte ir savam kraštui

Po 16-kos metų, išsitarnavęs 
pensiją, grįžo į Žemaičius. Kurį 

> laiką padėjo vyskupui M. Va
lančiui, važinėdamas su paskai
tomis po parapijas ir mokyda
mas vyskupą vokiečių kalbos. 
Gi vyskupas M. Valančius, iš 
kitas pusės, taisė Daukanto raš
tus. Bet vėliau, pasenęs ir pa
liegęs, gyveno pas savo bičiu
lius; Svirlaukyje pas Smuglevi
čių, paskui Papilėje pas kun. 
Vaišvilą. Papilėje ir mirė; ten 
ir palaidotas. Kun. Vaišvilo lė
šomis ant jo kapo pastatytas 

k kuklus paminklas su įrašu,

JONAS BERNOTAS

čia ilsisi žemaičių rašytojas, ku
ris, it vargo pelė, visą savo gy
venimą diržo savo krašto žmo
nių gerovei.

Ir tikrai Daukantas daug dir
bo. Be to, jo darbuose reiškėsi 
ir jo dideli gabumai. Mokėda
mas gerai keletą kalbų, buvo 
pasiryžęs prieiti prie tikrųjų 
Lietuvos istorijos šaltinių ir pa
rašyti tokių veikalų, kurie pa

SIMANAS DAUKANTAS V. Grybo skulptūra, detalė, bronza, 1930 m.

rodytų tikrą, garbingą ir didin
gą Lietuvos paveikslą, kurį sve
timieji istorikai buvo iškraipę. 
Tam didžiam darbui jis skyrė 
visas savo jėgas, pasitenkinda
mas pačiu kukliausiu gyvenimu, 
pačia žemiausia raštininko tar
nyba.
Daukanto raštai ir ių pobūdis

Daukanto raštų priskaito- 
kad ma net 28 knygos: 6 mokyk-

los reikalams, 12 liaudies švie
timui ir ūkio reikalams, 2 tau
tosakos rinkiniai, 2 maldakny
gės, 2 žodynai, vienas lietuvių 
kalbos nuo A iki G, vadinasi, 
tik pradėtas, o kitas lietuviškai- 
lenkiškas (trys tomai) ir 3 is
toriniai veikalai, kurie yra iš vi
sų jo raštų svarbiausi. Juos rei
kia kiek plačiau ir paliesti.

Dar universitete studijuoda
mas, Daukantas parašė “Darbai 
senųjų lietuvių ir žemaičių“. 
Šiame veikale iškelta Lietuvos

praeities didybė, krašto grožis; 
duota daug tėvynės meilės pa
vyzdžių, parodytas Kęstučio 
karžygiškumas ir jo tėvynės 
meilė, nušviestas Vilnius, kuris 
buvo plačios Lietuvos sostinė, 
tos Lietuvos, kurios ribos tę
sęsi nuo Baltijos iki Adrijos, 
Juodosios ir Kaspijos jūrų.

— Tos dienos dėl lietuvių ir 
žemaičių yra saulė žibanti pus

dienyje... Ne mano plunksnos 
reik aprašyti galybę ir didybę 
Lietuvos tų laikų, — sako Dau
kantas.

Svarbiausias patriotinis Dau
kanto veikalas yra “Būdais se
novės Lietuvių ir Žemaičių”,, 
išleistas 1845 m. Tai didelis še
šių dalių kultūros istorijos vei
kalas. Jame vaizduojama Lie
tuvos gamta,' religija, kultūra, 
socialinė ir karinė santvarka, 
prekyba ir kita.

Pasak to Daukanto veikalo, 
lietuviai gyvenę neįžengiamose 
giriose. Tokiose giriose gyven
dami. meškų ir vilkų suletentais 
takais susisiekdami, lietuviai vis 
dėlto buvo sukūrę nemažą kul
tūrą. Miškuose medžioję žvėris, 
iš medžių drevių rinkę bičių su
neštą medų; upėse ir ežeruose 
gaudę žuvis, o tarpumiškėse pa
ruoštose dirvose auginę javūs. 
Turėję nemaža ir trobesių; val
gę paprastai, bet sočiai. Buvę 
sveiki ir patvarūs — neišlepin
ti.

Valdymosi forma buvusi de
mokratinė. Karo metu buvęs 
renkamas iš visų narsiausias 
karo vadas, o taikos metu val
dęs vyriausias kunigas. Valsty
bės reikalams aptarti buvę šau
kiami seimai. Lietuviai turėję 
ir savo pinigus, net laivyną ir 
varę plačią prekybą su užsie
niu. Tik vėliau, susidėjus su 
lenkais, atsiradęs valdomasis 
luomas ir baudžiava. Daukantas 
smerkia uniją su lenkais ir kal
tina lenkus dėl Lietuvos suny
kimo.

Pora ištraukinių iliustracijų
Štai pora ištraukų iš to di

džiulio Simano Daukanto ro
mantinio veikalo.

Gamta: “Kas aprašys kalnė
nų ir žemaičių girias, kokias jie, 
atsidanginę į tą kraštą, rado, 
kurios, be kokių tarpkrūmių, vie 
nu lieknu it jūra niūksojo Nes 
šios dienos girių Ir pievų vietoj 
anuomet girios traškėjo, o tarp 
jų versmėtos kirbos burzgėjo, 
jau ežerai tyvuliavo. Neįžengia
mi pušynai, eglynai, beržynai, 
ąžuolynai nua amžių amžių su
augę niūksojo ir visi vienų vie
na giria buvo, tiktai upėmis ir 
upeliais išraižyta, nes ir tos pa
čios upės ir upeliai buvo per
karšusiais medžiais užvirtę, ku
riuos pavasario ir 'rudens tva
nai tevokė! O jei kurių tenai 
smarkūs sriautai nestengė pa
kušinti, tie mirkdami vandeny
je, į plieną pavirtę, jau apdu

miami smiltimis, jau nudumia
mi, nuo amžių žlugsojo it akme
nys, kurių žilą karšatį dar apy
niai, alksnių ir karklų šakose 
vydamies, pavandeniais išsinars- 
tę, savo spusiganotais vainikais 
klėstė”.
Socialinis lietuvių gyvenimas: 
“Tarp visų kliautis ir vienybė 
buvo. Kiekvienas šelpė reika
laujantį ir gelbėjo gaištantį. 
Vaišės jų buvo meilės, ne žmo
nystės ženklas. Išeigoje buvo 
padorumas, o žmonystoje man
dagumas. Skolos ir palūkanų 
nežinojo, nes visi viso pertekę 
buvo ir svetimų pramonių ne
geidė; drabužyje ir valgyje ne- 
silepino. Varguose kantrybę ir 
standybę, o dūmoje išmintį ’ro- 
dė... Kare narsybė, valstybėje

Miguel de Unamuno

MUZIKA

Muzika? Ne! Kad balzamo jūroje 
'užmigdytom mano sielą? > 
Ne, nenoriu jos:
beužrauk mano žaizdų — mano jausimų 
j begalybę atvertų, 
kraujuojančių troškimais.
Noriu žiaurios šviesos, kuri supurto 
sutemų vaikus, 1 6
mūsų mirtinus sapnus;
duok man stiprius; žėrinčioje šviesoje 

'karšto vidudienio
sapnuoti nemiegant.
Muzika? Ne! Nemėgstu 
besidraikančių, neryžtingų vaiduoklių, 
be griaučių, 
aš noriu tokių, kurie meta šešėlį 
ir kuriems ranka gali triuškinti kaulus, 
duok man tokius!
Ta garsų jūra su Vilnių ritmais 
migdo mano protą, 
o aš noriu, kad jis čia tripentu, 
kaip pajungtas Pegasas 
daužytų nervingais sparnais. 
Muzika man dainuoja taip, taip, 
ir aš pametu kryptį: 
duok iman tą, kuri pasakius ne, 
paskatina mano valią ir grąžina 
visas mano jėgas.
Muzika tai poilsis ir užsimiršimas, 
visa joje sutirpsta 
už laiko ribų;
bet koks tikslas joje pasimeta, 
netekusi svorio, 
valia užmiega.

SENOJI MEILE
Senoji meilė niekad nepasensta, 
ji visad vaikas, ji neturi amžiaus; 
ji gimė pilnybėje ir tokia atrodo ; 
jos gyvenimas amžinybė. 
Ji akla, tačiau jos aklumas 
mato tamsybėse už anapus;
jos neapakina šviesa ir ji laukia 
kad amžinoji aušra ją nusineštų. 
Senoji meilė yra amžinas vaikas, 
ji gėlių gėlė, ištikimybė;
jos nepakanda žiema, 
nes ji yra amžinybės pavasaris!

dorybė ir teisybė per amžius 
tarp jų klestėjo. Ką širdyje tu
rėjo, tą ir žodžiu reiškė. Ne kil
tis, ne turtai, bet išmintis ir 
dorybė, visų patirta, kiekvieną 
į vyresnybę kėlė...”

Trečias tokio pat romantinio 
turinio veikalas'— tai “Istori
ja žemaitiška”. Istorijos faktai 
tikri, Daukantas remiasi pirmai
siais istorijos šaltiniais, tik, rei
kia pažymėti, Daukantas nei
giamus faktus nutyli arba labai 
trumpai pamini. Dėl to tuo vei
kalo moksliškumą sumažina. Be 
to, kaip “Būdas” (kai kas taip 
aną veikalą sutrumpintai vadi
na), taip ir ši istorija ir savo 
turiniu ir forma labai artima 
beletristikai. Pavyzdžiui, ir šio
je istorijoje Daukantas sukuria

Miguel de Unamuno

TIK KĄ GIMĘS ŽALUMAS

Tik ką gimęs žalumas balčiui
gėlių, kurios emaliuoja dangaus žydrį 

ir primena pavasariškas bei atsiminimų kvaptis 
tų, kurios buvo ir rytoj bus. 

Nepaisydamas laiko, svajoju apie Lozorių, 
kai jis, atgimdamas, siela svajojo, 

ir apie žvaigždes, kurios dienos šviesoje
man teikia savo šviesą, gesinančią širdį. 

Aplinkui nustebę laukai svajoja
jūrą, kuri jų žalumą peni; 

jūra nesvajoja, .ji miega ir miegodama 
svajodina gyvenimą, kuris nesibaigia. 

Žalumas žydryje ir baltyje;
vakarai įsiliepsnoja, ir ramybėje 

debesų raudonis; Lozoriaus žvaigždės
man skelbia aušrą.

Išvertė P. Gaučys
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įdomių vadų kalbų ir vaizdingų 
mūšių aprašymų.

Iš viso, Daukanto raštų sti
lius be galo puošnus. Ir prof. V. 
Mykolaitis pastebi, kad Daukan
tas, kaip stilistas, yra puošnaus 
emocinio retorinio stiliaus atsto
vas su ilgais ritmingais perio
dais, kurie laipsniavimais, pasi
kartojimais, moduliacijomis, ban 
gavimais veikia skaitytoją ir 
jausmus.

Daukanto raštai yra pamoko
mojo pobūdžio, skirti jaunajai 
kartai. Visi jo vaizduojamieji 
lietuviai yra kilnūs, drąsūs, iš
mintingi. Savo veikaluose auto
rius pirmas pasisako prieš len
kų įtakos skverbimąsi į Lietu
vą. Taip pat jis pirmas išryški- 

(Nukelta į 5 psl.)

BAŽNYČIOS 
PERSEKIOTOJAS

Česlovas Grincevičius

Kaziukas rengėsi pirmajai Komunijai. 
Dukart savaitėje ėjo į bažnyčią, kur apie 
šimtas tokių vaikų, susėdę viename kampe, 
klausėsi kunigėlio, kai jis aiškino katekiz
mą, kalbėjo apie pasaulio sutvėrimą ir visus 

r ruošė pirmajai išpažinčiai.
Dienos tada lyg tyčia būdavo labai gra

žios, saulėtos. Pavasario malonumai ir 
paukščių garsai beldėsi į bažnyčios langus, 
šaukė mažuosius prie upės pasitaškyti, į 
pievas pirmųjų pienių parinkti, žieduotose 
obelyse pasikarstyti, tai nenuostabu, kad 
vaikai jautėsi lyg vergijoj, mažai ką girdė
jo, pirštais rodė į vitražus, žirniais vienas 
į kitą slaptai mėtė.

Kaziuko šeimos taryba savo visuotiniam 
susirinkime vakarienės metu visais balsais, 
tik jam vienam esant pasyviai prieš, nutarė, 
jog kunigėlio pamokų tam reikalui neužten
ka ir kad kitas keturias darbo dienas savai
tėje jis siunčiamas į labai patikimą tetos 
Sofijos mokyklą.

Teta Sofija gyveno kitame miestelio ga
le, po ilgų metų nebuvimo neseniai grįžusi 
iš didelių miestų, buvo daug keliavusi, daug 
mačiusi ir nemaža knygų skaičiusi. Savo 
gyvenime ji buvo aplankiusi kone visas ste
buklingąsias vietas, ne tik Šiluvą, žemaičių 
Kalvariją, bet ir Pažaislį, Krekenavą, Jos
vainius, Vilnių ir net Čenstakavą. Visoj pla
čioj giminėj tikėjimo dalykuose ji buvo ne
nuginčijamas autoritetas. Pagaliau ji ir sa
vo gyvenimu tai rodė: gyveno aplūžusioj 
pirkelėj, jokio turto neturėjo, bažnyčią lan
kė kas rytą, tris dienas savaitėje sausai pas* 

ninkavo, apie nieką blogu žodžiu neužsiminė.
Taigi Kaziukas su kitais penkiais tetos 

Sofijos pradžiamoksliais dabar turėjo nuo 
ryto iki pavakarių klusniai sėdėti ir klausy
tis ne tik katekizmo, bet ir su dideliu įkvė
pimu iškalbingų aiškinimų apie kiekvieną 
žinomą ar nežinomą šventąjį ir jo stebuk
lus. Tos dienos savaitėje būdavo kaip šim
tas metų, o suėjimai pas kunigėlį, kurių pra
džioje jis irgi nemėgo, dabar atrodė tik pra
moga.

Paskutinėm dienom teta Sofija kiekvieną 
vaiką atskirai, kitiems esant už durų, mokė, 
kaip jis turi savo viso gyvenimo nuodėmes 
išpažinti. Svarbiausia; nieko nenutylėti, bet 
pasakyti ko aiškiausiai ir trumpiausiai. Ne 
šiaip plepėti ir istorijas pasakoti, bet dviem, 
trim žodžiais. Taip reikia. Pagaliau klebonas 
ar kunigėlis ir laiko neturi visiems mikčio
jimams klausytis.

Vaikai prakaitavo, širdys drebėjo, liežu
viai pynėsi, kėi pirmą kartą gyvenime reikė
jo rinkti tokius perlus, kurių anksčiau jie 
nelaikė blogybėmis. Jie jau dabar gailėjosi 
taip darę: ne dėl pačių darbų, bet kokia kan
čia tai išpažinti! Teta Sofija jiems nuošir
džiai padėjo, rasdavo trumpesnį, aiškesnį 
būdą išsireikšti, parinkdavo atitinkamą žo
dį. Jei tokio žodžio negalėdavo rasti iškart, 
atsiversdaavo nutrintą “Aukso altorių’’ ir 
ten ieškodavo atsakymo. Tik vis būdavo ne
patenkinta, kad maldaknygė tam reikalui 
mažai tiko, kad viskas labai bendrai pasa
kyta. Tada ji imdavo lenkiškąjį brevijorių, 
storą, atsivežtą iš Krokuvos. O čia tai kas 
kita. Ten buvo pilnas nusikaltimų ir žmo
giškųjų silpnybių sąrašas. Reikia tik išvers
ti į lietuvių kalbą. Tai, deja, jai kartais sun
kiai sekėsi.

Vaikai jau buvo mintinai išmokę išpažin
ti savo nuodėmes, repetavo net grįždami na
mo ir džiaugėsi tuo, kad greit jiems grįš jų 
prarastos pavasario dienos.

Pirmoji Komunija buvo numatyta ket
virtadienį, tai išpažintis trečiadienio vaka
rą. Antradienį teta Sofija apėjo mokinių tė

vus, pasitarė dėl kai kurių smulkmenų, da
vė patarimų, kaip aprengti vaiką, kaip žva
kę laikyti, kurioj pusėj bažnyčioj turi tėvai 
būti laike procesijos ir dar daug kitų nau
dingų nurodymų Užėjo ir pas savo giminai
čio Kaziuko tėvus. Išeidama norėjo ir savo 
mokinį pamatyti. Jis, pasirodo, žaidė kieme 
su vaikais.

Kaziukas tuo laiku buvo labai užimtas. 
Vienas pipiras ant ilgo pagalio nešė iš laik
raščio popieriaus padarytą, kaip bažnyčioj, 
vėliavą, kitas prie skardinio puodelio prisi
taisęs vinį barškino, vadinas varpeliu skam
bino, trečias, pats vos matomas, išskleidęs 
nešė seną skėtį — tai baldakimas. Gi pats 
Kaziukas, kaip didžiausias, ėjo oriai po skė
čių ir traukė melodiją: “O-o, o-o". Vadinas, 
jis buvo kunigas. Ir ta procesija iškilmingai 
žingsniavo aplink visą daržą.

— Pone karaliau, ką tie vaikai betingi- 
niaudami prasimano! — išsigando teta So
fija. — Kazeli, ar tu žinai, ką darai? Juk 
tai pasijuokimas iš šventų dalykų. Žydukai 
ir tai to nedaro, gi jūs visi esate katalikai. 
Tie kiti, tai maži, jie kvailiukai kaip ančiu
kai, bet tu jau pilno proto ir rytoj eisi iš
pažinties.

Vaikai viską iš rankų išmetė, išsigandę 
sustojo ir nežinojo, ką toliau daryti: bėgti 
ar dąr palaukti.

— Aš nežinojau, kad taip negalima, — 
teisinosi Kaziukas. — Visi taip žaidžia. Nie
kas nieko dėl to nesakė. Aš daugiau taip 
nedarysiu.

— Ne man, o kunigėliui per išpažintį tu
rėsi prižadėti, kad niekad daugiau taip ne
darysi.

Kitą rytą buvo generalinė visų tetos mo
kinių repeticija. Viskas atrodė tobulai. Kaip 
gera planuotoja, teta Sofija bandė įspėti, 
kokią atgailą kas turėtų gauti.

— Tau, Ignuti, už paukščių lizdų ardymą 
aš liepčiau vidury bažnyčios kryžium gulėtu 
Julytei duočiau kiekvieną rytą nubėgti pas 
senelę ir jos kiemą iššluoti, žinotum, jog 

negalima liežuvio rodyti vyresniam žmogui. 
O tavęs, Levukai, nepagailėčiau; liepčiau 
nuo tilto įstumti į dumbliną upelį; kad ne
nuskęstom toks dar mažas ir gerų darbų 
nepadaręs nenueitum į peklą, reikėtų vir
vę per juosmenį užrišti ir ištraukti. Paskui 
vėl murkdyčiau vandeny. Taip, kaip tu su 
kačiukais, tokiais gražiais gyvulėliais, el
gies, tu kopūstgalvi neraliuotas. Kas su ta
vim bus, kai tu užaugsi?

Kaziukui prie ankstesnių išmoktų nuodė
mių reikėjo pridėti dar ir vakarykštę. Širdis 
daužėsi krūtinėj, gerklėj lyg akmuo kvapą 
sulaikė, kai mėgino trumpai, dviem trim žo
džiais vakarykštę nuodėmę išpažinti. Tų 
dviejų trijų žodžių nerado ir gana. Ir pra
sidėjo ilgas aiškinimas, stenėjimas. Pasiro
do, kad tokio trumpo išsireiškimo nesumez
gė ir teta Sofija. Bandė vienaip, bandė ki
taip — vis negerai. “Pasijuokiau iš proce
sijos” — netinka. Kaziukas griežtai užsigy
nė, kad laike viso žaidimo, jie nei karto 
nesijuokė.

Vartė savo “Aukso altorių”, bet nusi
vylė. Jokio atitikmens tobulam reikalui 
nerado. Atsakymo ieškojo lenkiškajam bre
vijoriuj, bet ten daug, perdaug prirašyta, 
ir visko negalėjo suprasti, arba, užčiuopusi 
ką nors giminingą, negalėjo tinkamai iš
versti.

— Aš pergalvosiu ir tau pasakysiu vė
liau, bažnyčioje.

Prie abiejų klausyklų vaikų eilės buvo 
didelės. Taip sklandžiai ir greit, matyti, vi
siems nė jos, kad abu kunigai su kiekvienu 
ilgai šnekėjos ir nervinos. O gal taip ir ne
buvo, tik taip dabar atrodė Kaziukui, šią 
baisią ir rūsčią valandą. O jau širdies muši
mas! Juk tai didysis bažnyčios būbnas taip 
daužosi. Ir kaip tokioj beviltiškoj padėty vis
ką iš eilės pasakyti, nesuklysti .neužmiršti?

Kunigėlis į jo pusę atsisuko, ramiai per
žegnojo. Kaziukas, kaip iš vežimo krisda
mas, pajuto po keliais pjaunantį medžio kie

tumą ir pradėjo taip, kaip buvo išmokytas. 
Kvapo neužteko, tai kunigėlis paprašė nebi
joti, nesijaudinti, atsikvėpti. Toks geras, tė
viškas žodis nemažai padėjo.

Paskutinį ir didžiausią nusikaltimą ir 
reikėjo pasakyti paskiausiai:

.— Persekiojau Bažnyčią. Ir taip pada
riau daug kartų.

— Ką, ką tu pasakei? Neišgirdau.
— Persekiojau Bažnyčią.
— Nesuprantu, ką tuo nori pasakyti. 

Paaiškink plačiau.
— Nu, taip: aš buvau kunigas, o Simu

kas, Pauliukas ir Kastas nešė vėliavas, Ibal- 
dakimą, varpais skambino.

— Tai kur jūs taip nešėt tas vėliavas? 
Iš bažnyčios paėmėt?

— Ne. pas mus, kieme. Mes taip žaidėm.
— O tai jūs tik žaidėtl 'Tai nebuvo tik

ros vėliavos?
— Iš popieriaus.

— Jūs žaidėt ir vaizdavot bažnyčioj maty
tą procesiją?

— Procesiją.
— Ar jūs rimtai, ar tik juokus darėte.?
— Ne. mes rimtai. Kad mums patinka 

procesijos. Mes nežinojom, kad taip negali
ma.

— Vadinas, juokingo ten nieko nebuvo?
— Juokingo tai ne.
— Sakai tau šitai patinka? Tai gal už

augęs galvoji kunigu būti?
— Ir dar kaip!
— Jei taip mėgsti žaisti procesiją ir jei 

tik rimtai žaisi, tai žaisk ir toliau, nieko ne
bijok ir kitą sykį, kai eisi išpažinties, to ku
nigui nesakyk. Kai paaugsi dar didesnis, tai 
ir bažnyčioj per procesiją nešk vėliavaa 
Matysi, kaip tai smagu.

O angelai ir visi šventieji, koks gražus 
už lango pavasario vakaras, koks kvepian
tis šventoriaus kaštanų žydėjimas. Ar jūs 
rasite šiandieną laimingesnį veidą kaip Ka
ziuko. išgelbėto iš baisaus, nepadaryto nu
sikaltimo?
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Baletas, drama ir meno parodos

Antrą Kalėdų dieną Chicago
je, 2515 W. 69 St., pradės veik
ti naujas lietuvių teatras, nuo
savose patalpose, vadovaujamas 
pačių savininkų Arnoldo ir Gra
žinos (Parokaitės) Giedraičių. 
Tikrumoje tai bus baleto mo
kykla - teatras. Tam reikalui 
žymiai padidinta buvusios Ja- 
nušaičių krautuvės patalpos, pa
ilginant, įrengiant gana erdvią 
sceną ir įtaisant 225 vietas žiū
rovams.

Ši nauja lietuvių vedama 
įstaiga reikšis 4 funkcijomis:

1. Baleto mokykla, kuri jau 
veikia antras sezonas. Turi apie 
100 mokinių, nuo 3 metų iki ne
riboto amžiaus. Turimos visos 
baleto klasės, viena klasė — 
suaugusiems, kur ypač rūpina
masi estetika ir mankšta. Dės
toma lietuvių kalba, naudojant 
prancūziškuosius tarptautinius 
baleto terminus. Gerai paruoš
ti baleto mokyklos mokiniai bus 
išvedami į sceną. Baleto mor 
kytoja yra Gražina Parokaitė- 
Giedraitienė, kauniškė, baigusi 
Chicagoje Marijos aukšt. mo
kyklą, studijavusi baletą Alleg
ro baleto mokykloje ir New 
Yorkfe Rusų balete, šokusi Ly
rinės operos ir Allegro Baleto 
bencirovėje. Taip pat čia dirba 
pasifymėjęs baletininkas Jaunu
tis Puodžiūnas; užangažuota ir 
Violeta Karosaitė.

2. Sueita į artimą ryšį su Al
legro Baleto bendrove, kuriai 
priklauso tik profesionalai šo
kėjai). Jų šokėjai dalyvaus šio 
lietuvių teatro pastatymuose. 
Jiems svarbu eksperimentinė 
pusė — susekti publikos reak
ciją naujiems baleto kūriniams. 
Allegro Baleto bendrovės šokė
jai duos patarimus ir šiam lie
tuvių baleto teatrui. Lietuvių 
baleto mokyklos pažangūs mo
kiniai gąlės pereiti į Allegro 
Baleto profesionalų sąstatą.

3. Atidaromas eksperimenti
nis, avangardinis teatras lietu
vių kalba. Sezoniniu būdu bus 
duodama reguliari programa. 
Publikai bus pristatomi daugiau 
mūsų jaunų rašytojų kūriniai, 
o taip pat pasaulinio garso vei
kalai, išversti į lietuvių kalbą. 
Dabar tam reikalui užangažuo
ta Nijolė Martinaitytė, turinti 
universitetinį dramos išsilavini
mą ir dirbanti Hull House teat
re, bei Lietuvos dramos scenoje 
išaugęs dabarties dramos tea
truose patyrimą praturtinęs Jo
nas Kelečius. Norima sudaryti 
profesionalinio lygio teatrą, 
duodantį vertingus veikalus; 
sensacinga satyra nebus links
tama domėtis. Šiuo teatru ne
siekiama pelno, tik norima su
daryti kultūrinė dovana lietu-

viams ir kitiems, ir organizuoti 
pilnesnę scenos programą šalia 
baleto.

4. Teatro patalpose bus ren
giamos menininkų parodos. Šio 
teatro patalpos bus nuomoja
mos ir kitiems pastatymams, 
kuriuose nebus pažeidžiamąS 
moralinis ir estetinis skonis. 
Patalpos yra centre lietuvių ap
gyvento rajono — Marųuette 
Parko ir dėl to daugeliu atžvil
gių patogios. Pirmame spektak
lyje, gruodžio 26 d., bus pasta
tyta K. Ostrausko “Gyveno kar
tą senelis ir senelė” premjera.

Gruodžio 26 d. taip pat bus 
pastatytas visai naujas Rober
to Lunnon baletas pagal Bar- 
tok muziką, dalyvaujant buvu
siai Anglijos karališkojo bale
to solistei Doreen Tempest, da
bar esančiai Allegro Amerikos 
Baleto bendrovės primai bale
rinai. Iš viso dalyvaus trys šo
kėjai iš Allegro Baleto bendro
vės.

Arnoldas Giedraitis ir jo žmo
na entuziastingai pamėgę bale-

Aktoriai Nijolė Martinaitytė ir 
Jonas Kelečius naujo lietuvių teat
ro premjeriniame spektaklyje, Chi- 
cagoje, suvaidins Kosto Ostrausko 
vienveiksmį "Gyveno kartą senelis 
ir senelė’’ Nuotr. A. Kezio, SJ.

tą ir teatrą. Stebėdami savo ba
leto mokyklos auklėtinių dar
bą, mato, kad daugelis jų daro 
gražią pažangą. Jiems duoda
mas pagrindinis profesionalam  ̂
reikalingas' paruošimas1^ vids. 
eilė jų tiks scenai. Kai ši mo
kykla jau jiems nebegalės dau
giau ko duoti, jie galės pereiti 
į profesionalų tarpą. Pasiryž-

Doreen Tempest, Allegro baleto bendrovės balerina, šoksianti nau
jo lietuvių teatro premjeros spektaklyje Roberto Lunnon’o balete pa
gal Bartok’o muziką. Nuotrauka Roy Round |

Rita Žukaitė Auksinė diena
Iš parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoje

Šiaurietišku spalvų žėrėjimas
R. Žukaitės dailės paroda Čiurlionio galerijoje, Chicagoje

ALVYDAS BIČIŪNAS

šiai pilkam, bet šiltam "Pavasa
rio miestui’’.

Einant nuo vieno paveikslo 
prie kito, regima tokia panašu
mų ir kontrastų pynė, kuri žiū
rovą verčia R. Žukaitės kūrybą 
pasekti ir lyginti it kokį orga
nišką augimą ar metamorfozę. 
Žinoma, mūsuose vis dar yra ir - 
tokių, kurie, pasiilgę mene tik 
auksu varvančių javų ir saulėj' 
blizgančių “zemliankų”, šulinių,' 
vešlių šilų ir kitų tariamo lie
tuviškumo simbolių, pasipiktina 
panašiomis parodomis kaip R. ( 
Žukaitės. Jiems modernūs pa-1 
veikslai neįdomūs ir aplamai 
jiems jokia kultūrinio gyveni
mo raida bei dinamika neegzis
tuoja. O tačiau Rita Žukaitė 
kartu su K. Zapkum, su J. Rač- 
kum, Krištolaityte ir kitais jau
naisiais dailininkais eina su pul
suojančiu laiku, naikindami

bergždžias atavistinio sentimen
talizmo normas mūsų kultūrinio 
gyvenimo apraiškose.
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AURORA BOREALIS CRYSTAL

ROSARY BRACELET $£50
ppd.

Full five decade 
rosary. Coiled to 
f it smartly a round 
the wrist. Fashion- 
ed in attractive 
rondelle s h a p e d 
Aurora Crystal

beads. Attractive Sterling Silver 
Crucifix and hand-engraved Mirac- 
ulous Medai. WONDERFUL XMAS 
GIFT. Price $6.50 
check or M.O. to:
H. DESSENT, 
Chicago 24, IU.
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postpaid. Send

144 S. Pulaaki. 
D.

KING’S
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 

AND SCIENCES FOR MEN

Conducted by 
the Holy Cross Fathers 

Bachelor of Arts and 
Bachelor of Sciences Degree 

Day/Resident Studente 
For information Write: 
Director of Admlssions 

KING’S COLLEGE 
Box - X 

Wilkes-Barre, Pa.
v.

Skelbkites “Drauge”

■n

Įėjęs parodos salėn, tuoj pat 
junti judesio ir mintin įsirėžian- 
čių Spalvų trūkumą. Tada atsi
meni matytas M. K. Čiurlionio 
reprodukcijų spalvas: šiltas ir 
žydrias, it “Saulės sonatos”, ir 
tamsias, kaip “Ramybės” ir 
“Žemaičių senkapių”.

Ritos Žukaitės kūriniai pri
mena taipgi P. Mondrian’o 
struktūrines kompozicijas, bet 
be ryškiai apibrėžtų linijų ir su 
tyliais spalvų bei formų perėji
mais, primenčiais M. Rothko 
vėlesnius kūrinius.

Ritos Žukaitės paveikslo pu-

ta sudaryti profesionalinio ly
gio baleto teatrą mažoj skalėj.

Susirado gerų talkininkų; J. 
Puodžiūnas, V. Karosaitė, taip 
pat — Allegro Baleto bendro
vės meninis direktorius Lunnon. 
Vaidyboje paskutiniu metu dau
gelį sudomino N. Martinaitytė, 
Kelečius su Tennessee Williams 
ir kitais pastatymais. Jie dabar 
įsijungia į šį teatrą. Arch. L. 
Pabedinskas ir Alb. Kerelis pa
šventė labai daug savo laiko, 
skoningai paruošiant teatro pa
talpas, sprendžiant scenos ir 
akustikos problemas. Į premje
rą atvyksta pats vienaveiksmio 
“Buvo senelis ir senelė” auto
rius K. Ostrauskas. Žiūrovai 
vietas užsitikrins rezervacijų 
keliu, nes nenorima, kad reikė
tų grįžti neįtilpstant į salę. Po 
premjeros — kavutė susipaži
nimui su aktoriais ir baleto 
šokėjais. — J. DaugL

siausvyrą sukuria platūs ir ly
gūs, nedetalizuoti spalvos plo
tai, kurie, pirmą kartą žvel
giant, atrodo ramūs ir tvarkin
gi, bet paveikslas greit pagau
na stebėtoją savo žydrios ir de
ginančios spalvos laukais, su
darydamas visą, ten pat pergy
venamą aplinką.

Spalvos žydrumas ir ritminis 
geometrinių formų žaidimas bei 
perėjimų ir perskyrimų įvairu
mas išaukia tokį pat tiesioginį 
efektą, kaip ir paveikslai, su
kurti aštrių linijų ir aiškių geo
metrinių formų bei plotų, suke
liantys įtampos ir judesio įspū
dį.

R. Žukaitės tapyboje naikina
mos aiškios daiktų ir vietų sa
vybės, kad..sumažėtų mūsų vi
suomenės paprastos kasdieny
bės sutapatinimas su kiekviena 
aplinkos ypatybe. Dailininkės 
spalvos yra žydrios, bet jos ne
praranda ir šiaurietiškos švie
siai pilkos, kuri iššaukia tam 
tikrą žėrėjimą', perėjimų švelnu
mą bei intymų jautrumą. Pa
veikslai tarsi plaukia ir liejasi 
iš vieno į kitą. “Evergreen 
Park” su “Conneeticut naktim”, 
“Ir žvaigždės atsispindėjo eže
re” primena viens kito ritmą 
bei šiltą tamsą. Aštriai pajunti, 
kaip “Nedraugiškas uostas nak
tį” visa tai sulaužo savo griežta 
geometrine forma ir šaltu ato- 
kiškumu. “Nuobodi diena” ir 
“Šalta diena parke” savo švie
sių pilkų, žėrinčių formų šaltu- 

(mu vėl sudaro kontrastą švie-

LIETUVIŠKA GAMYKLA 1 
LIETUVIŠKI GAMINIAI !

VOSYLIUS FOOD MART
2433 W. 69th St, Tel.
J* « ■ tį&r Mfisų
' j*. \ , mykln Šioms Sv-

tPins turės savi) 
' 5, rūkyti! kumpių,

** piilendvičių. ski- 
"■ *** landžių. įvairių

£ , rūšių liet. dešrų
F ' w ir rūkytos

r-—Sienos, taip pat 
f,a Rausite im- 
portuotmi piel.es 

X* ir

PR 6-2113
dešrų ga-

par-

2448 West 7lst Street
TE1.F.F. — 737-5529

CHICAGO, ILLINOIS, 60629
Gamina: juostas, takelius, juos

teles, pagalvėles, tautinius rūbus, 
įvairias užuolaidas ir kitus daly
kus. Parduoda: medžio gaminius 
ir kitokius rankdarbius. Atdara 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak. ir 
sekmadieniais.

Stirbis Fuel Oils
Aliejus virtuvei ir krosnims. 
“Geresnė ir pigesnė alyva”

Tel. HEmlock 4-6264
PETER STIRBIS
6741 So. Mapiewood Avė. 

Chicago 29, Illinois

FRANK’S T. V. & RADIO, Ine. 
3240 S. HALSTED ST. Telef.: OA 3-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDHTONING

on tnvestment bonus 
PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS.

eurrent dlvldend
4H% DIVIDENDU MOKAMA ___________
Už 1 metų Investavimo bonus mokoma 4H% dividendų kas pusmeti ir 

dar Išmokame po H % už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND IJOAN ASSOCIATION
4071 ARCHER AVENUE, CHICAGO 32, ILLINOIS

Valandos: Plrmad., Antrad., Penkt. ir Šeėtad. 9 v. r. — 4:30 p. p 
Trečiad uždaryta; Ketvlrtad. 9 v. r. — 8 v. v.

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

i

UffllVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE:

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

FURNITURE CENTER, INC.
MARŲUETTE PK„ 6211 S. Western, PRosp. 8-5875

Vedėjas J. LLEPONIS

Pirtnad. ir ketvirt., nuo 9 iki 9:30. kitom dienom nuo 9 iki 6 v.u 
Penktadieniais vakare iki 9:30 vai. vakaro. Sekmadieniais atda 
ra nuo 12 vai. iki 5 vai. poppiet.

PIDPI IIT T W * RADIO (LIETUVIAI) 
VI n V U I I I • V. Sav. DAN LIUTIKAS
TAISYMAS yra mūsų SPECIALYBfi. VISŲ GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS 

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

SKIP'S Self Service
LIQUOR STORE

5515 S0. D AMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
DECEMBER — GRUODŽIO 10, 11, 12 D. D.

BARON VON KLUEG 
IMPORTE!) GERMAN BRANDY $3.89

*

STOCK 10 YEAR OLD V.S.O.P.
BRANDY FHth $4.98

FOUR ROSES BLENDED 86 Proof VVHISKEY
Christmas Deeanter or Regular Bottle. Popular Price

GKA1N ALCOHOL 190 Proof C. 8. P. Fifth $4.89

CINZANO VERMOUTH, Dry or Sweet Fifth $-|.39

KIJAFA WINE

t
t*

Popular Price

LANSON ENTRA DRY IMPORTE!)
FRENCH CHAMPAGNE Fifth $3.98

COINTREAU LIQUEUR or OOINTREAU
LIQUEUR & BRANDY Fifth $4.98

MILLER HIG1I LIPE BEER
Case of 24—12 oz. Throtv away bottles Case $3.59

HAMM S BEER
Case of 24 — 12 oz. Throw Aivay Bottles $3.79

4

SIUNTINIAI DOVANOS Į SSSR

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(Licensed by Vneshposyltorg)

EXEKUTYVIS OFISAS
1530Bedford Avė., Brooklyn 16, New York — Tel. IN 7-5522

DĖMESIO DĖMESIO

Pranešame, kad pagal naują susitarimą 
press jau dabar galite siųsti savo giminėms 
rėš primokėti gaudami įvairiausių produktų 
gamintų pirmos rūšies produktų.

Čia nurodytos kainos yra VISOS IŠLAIDOS produktams parinkti ir jiems nu
siųsti į bet kurią SSSR dalį.

Užsakyti siuntiniai sudaromi Maskvoje,
Siuntiniai bus įteikti gavėjui po 10-20
Siuntiniam galima užsakyti ir delikatesus, 

tus, saldainius ir kitus.
Siuntėjas gali siųsti dovaninių siuntinių 

tiniai, arba galite pasirinkti produktus patys
Firma atidaryta kasdien nuo 9 valandos

tarp Vnešposyltorg, Maskvoje ir Package Ex- 
ir draugams siuntinius į SSSR, jie nieko netu- 
siuntinių-dovanas, kurie bus sudaryti iš SSSR

Odesoje ir Rygoje, 
dienų užsakymui atėjus į Maskvą, 
tarp jų — juodąją ikrą, vėžių konservus, špro-

kiek nori. Yra ir paruošti, standartiniai siun- 
iš katalogo.
ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir 

sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos po pietų.

MŪSŲ SKYRIAI:
BROOKLYN, N. 
NEIV YORK 3, 
NEVVARK, N. J. 
SOUTH RIVER, 
UTICA. N. Y. 
COIIOES. N. Y. 
FARMJNGDALE, N. J.
PHUADELPHIA 23, PA 
ALLENTOIVN, PA. 
ROCHESTF.lt 5, N. Y. 
UOS ANGEI.ES 4, C A L. 
CHICAGO 22, ILL. 
BALTTMORE 31. MI). 
BUFFALO, NEW YORK 
PETROIT 12, MICH. 
HARTFORD 6, CONN. 
JERSEY CITY. N. J. 
SYRACUSE 7, N. Y„ 
OI.EVF.LAND 13. OHIO 
HAMTRAMCK, MICH.

■»

Y.
N. Y.

N. J.

1530 BF.DFORD AVĖ. IN 7-646S
78 8EOOND AVENUE — OR 4-1540
314 MARK ET STREFT MI 2-2452
48 WH1TEHEAD AVENUE — OL 7-6320
063 BLEECKER STREET — RE 2-7476
13 SARGENT STREET FE 7-2727
FREFAVOOD ACRES — 363-0444
631 IV. GIRARD AVENUE — PO 0-4507
126 TIGHMAN STREET — HE 5-0415
558 HUDSON AVENUE —> BA 5-4210
107 SO VERMONT AVENUE MM DU 5-6550
1241 NO. ASHLAND AVENUE — HU 6-2818
I9OO FLEET STREET — DI 2-4240
701 FILLMORE AVENUE — TX 5-0700
11601 JOS CANIPAU AVENUE TO 8-0208
643-47 ALBANY AVENUE — CH 7-5164
303 GROVE STREET «Mi HE 5-6368
1200 South Avenue — GR 5-0746
1028 KENIIAVORTH AVENIT? —» PR 1 -0606
11330 JOS CAMPAU AVENUE — TO 0-3080

NAUJŲ KATALOGŲ SOVIETINIAMS PRODUKTAMS
Dovanų pristatymas ir apsauga garantuojama.

REIKALAUKITE MUSŲ

A

4

piel.es
ROCHESTF.lt
ANGEI.ES


Parodos Clevelande ir stabtelėjimas 
prie Romo Viesulo

(Atkelta iš 1 psl.)
darbo ir pastangų, kad ši ga
lerija būtų pati geriausia ko
kybe ir gražiausia bei jaukiau
sia savo vidaus įrengime.

Clevelando meno muziejaus 
kuratorius, apsilankęs šioje ga
lerijoje, pastebėjo, kad tokia 
galerija turėtų būti ne čia, bet 
New Yorke; ji per gera Cleve- 
landui!

Galerijos vardas skamba tarp 
tautiniai, tačiau tai yra tikra 
lietuviška meno galerija •— 
tramplinas mūsų menininkams 
j amerikiečių dėmesio akiratį.

Trumpu laiku “Gallery Inter- 
national” jau spėjo Clevelando 
visuomenei pristatyti skulpto- 
rių A. Mončį iš Paryžiaus, ta
pytoją A. Dargį iš Vokietijos 
ir V. K. Jonyną, pagarsėjusį 
Amerikoje Vatikano -paviljono 
dekoravimu.

Ir dabar, kaip jau minėjau, 
čia vyksta dviejų Gugenheimo 
premijų laimėtojų paroda. Ro
mo Viesulo grafika ir Frans 
Wildenhain’o skulptūra bei ke
ramika.

Ši pastaroji paroda Clevelan
do meno kritikų tarpe sukėlė 
nepaprastą susidomėjimą šių 
dviejų menininkų darbais. Abu 
menininkai yra nepaprastai 
stiprūs savo vidaus pasaulio gi
lumu ir meno kūrinio pagrin
dimu.

Nuo lietuviškų dainų iki “Toro’’ 
ir Shakespeare’o

Kadangi Viesulas, kaip lietu
vis, mums daugiau artimas, no
riu daugiau apie jį ir pakalbėti

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufac furoro

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

VIrginia 7-7258-59 

Ką aš, kaip jo kolega ir moks
lo draugas, jaučiu, išbuvęs tarp 
jo sukurtojo pasaulio ilgesnį 
laiką ?

Romas Viesulas yra lyg už
versta knyga. Neatversi — iš
eisi tuščias, nieko nesužinojęs, 
nusivylęs. Tačiau, kai jį atideng
si ir pradėsi jo darbus skaityti 
— tikrąja prasme skaityti — 
jis tave nuves nuo lietuviškų 
dainų per Meksikos karštąsias 
bulių arenas į beveik visiškai 
abstraktų Shakespeare’o tragiš
kąjį pasaulį. Laisvas piešinio 
apvaldymas ir mįslingas tech
ninis kūrinių išpildymas sutei
kia žiūrovui malonumo ir leidžia 
ilgiau sustoti ties kiekvienu jo 
darbu, atidžiai skaityti dainą 
ar poemą — išgyventi tuos 
jausmus, kuriuos jis jautė, pieš
damas, akmenyje (litho).

“Toro” — poema, paties Vie
sulo parašyta tuomet, kada jis 
gyveno Meksikoje ir stebėjo 
ai-enoje vykstančią agonišką ir 
beviltišką jaučio (toro) ir to- 
rero dvikovą.

Jo litografijoje skaitome ir 
matome, taip kaip užmerkę akis 
galėtume matyti, šaukiančią 
kraujo ištroškusią minią, jau
čio beviltiškas pastangas nusi
kratyti savo peisekiotojų su 
baltu torero rūbu, dulkes, saulę 
ir kraują — trykštantį kraują!..

Tai poema “Toro” — gyvulio 
beviltiška kova su žmogumi — 
pralaimėjusio paskutinis žvilgs
nis į žmogų, areną, prieš su- 
krentant karštos saulės iške- 
pintam smėly.

Viesulo dainų cikle kartu su 
juo dainuojame paprastas liau
dies dainas, neišmargintas kom
pozitorių harmonizacijų įvairu
mais ar meistriškais dainų išpil
dymais...

Jauti jas skambančias giliai 
širdyje ten toli, toli — Lietu
vos kaime.

Litografija “Žemė” — "tai 
mūsų jaunoji karta, išauganti 
iš prosenolių kaulais patręšto 
juodžemio. Kuo ilgiau būni ga
lerijoje, tuo daugiau Viesulas 
tau kalba apie žmogaus meilę 
žemei, apie džiaugsmą nugru
busiose rankose, apie minios 
žiaurumą, apie mirtį ir bega
lybę.

Paskutiniame “Hew” cikle, R 
Viesulas, galima sakyti, yra vi-

Frans tVildenhain
Iš parodos "Gallery International” patalpose, Clevelande

siškai abstraktus. Pasijunti, kad 
esi nepakankamai pasirengęs šį 
jo kūrinį, paremtą Shakespea
re’o tragiškumu, tiesiog išsilie
jimu iš žemiškųjų sferų bega
lybėn, suprasti.

Bedėstydamas R. Viesulo dar
bų parodą kartu su p. p. Ged
gaudais, turėjau progos ir laiko 
gerai menininko kūrinius išana
lizuoti, tačiau keista — dar ir 
dabar jaučiuosi, kad dar daug 
jo "poemos” puslapių neper
skaičiau ir nežinau, ar perskai
tysiu. Norint Viesulą pažinti, 
reikia pirmiausia daug lietuvių, 
amerikiečių ir aplamai pasaulio 
rašytojų perskaityti ir pajusti 
šio laikotarpio gyvenimo pulsą, 
pajusti filosofines ir psichologi
nes sroves, kurios nejučiomis 
mus neša tolyn į mūsų busimo
sios kultūros — egzistencijos 
ateitį.

O kad taip ir toliau...

Clevelando lietuviai, perėję šį 
lietuvių menininkų seminarą, 
manau, daug ką išsiaiškino ir 
įgavo žinių daugiau nei pirmo 
kurso studentas, lankydamas 
meno mokyklą, žinoma, jeigu 
jie tas parodas tinkamai išstu
dijavo, išdiskutavo ir bandė ras
ti atsakymą savo jausmų pa
saulyje. O kiek technikinių ir 
medžiaginių įvairumų darbų at-

Lietuvos idealais
gyvenęs žmogus

Atkelta iš 3 pust 
lietuvių skirtingumą nuono

lenkų ir tuo ugdė lietuvių tau
tinę sąmonę ir kėlė savarankiš
kos Lietuvos idėją.

Įvertinimas atėjo vėliau
Tačiau 

nepadarė 
būt, tam 
dėtingas 
gal Daukantas buvo 
savo amžių.

Tik 19-jo amžiaus 
lietuviai patriotai, 
ir varpininkai, pilnai suprato
Daukantą ir po kelių dešimčių 
įtempto darbo ir energingos vei- 
los metų buvo atkurta nepri
klausomos Lietuvos valstybė.

jo idėjos tais laikais 
didesnės įtakos. Gal 
kliudė Daukanto su- 

stilius, o 
peraugęs

perijodinis

pabaigos 
aušrininkai

likime: aliejus, akvarelė, kera
mika, medis, metalas, stiklas.

Tokios parodos, tai mokykla, 
kurios mes nespėjome nepri
klausomoje Lietuvoje plačiajai 
visuomenei parengti Jei taip 
toliau žengsime, mūsų vaikai 
negalės sakyti, kad jų tėvai at
silikę, kaip Grigo ratai, ir daro 
gėdą svetimtaučių akyse savo 
naivumu ir savo “old fashion”...

| MŪSŲ POKALBIAI SU DIEVU

nelauktos pusės. Kar- 
yra vos pastebimas, 

mūsų nusiteikimai ir 
kliudo mums jį išgirs-

(Atkelta iš 2 psl.)
Į pagrindinė maldos problema 
mūsų laikais yra sugebėjime 
priimti maldos išklausymą. Mal
dos išklausymas dažnai ateina 
visai iš 
tais jis 
Įvairūs 
linkimai

i ti. Ir tokiu būdu malda pasilie
ka nepasisekusiu santykiavimu.

Kai santykiaujame su tokiu 
plačiu ir giliu asmeniu, kaip 
Dievas, labai svarbu yra nenu
rodyti jam maldos išklausymo 
būdų. Mums atrodo tik vienas 
galimas kelias iš mūsų proble
mos, o Dievui yra akivaizdžiai 
aiškūs šimtai ir tūkstančiai išei
čių iš mūsų problemos. Dievas 
yra milžiniška planų vienybė. 
Dėl to naudokimės maldoje pa
prasčiausiu mandagumo dėsniu. 
Paprasčiausiai gerbkime savo 
pokalbininką. Visų pirtma nesi- 
dėkime tuo, kuo nesame, ir ant
ra, nediktuokime jam. Pripažin
kime jo teisę bent tiek, kiek 
mes pripažįstame kitam garbin
gam pokalbininkui.

Maldos formų ir Dievo 
atsakymų įvairybė

Dėl to, kai Yla veda šiandien 
iš naujo lietuvišką visuomenę 
maldos gyveni man, verta yra 
atkreipti dėmesį ne vien į mal
dos formų įvairybę, kurią jis 
sutelkė tikrai didelę, bet ir į 
dieviško atsakymo į maldą įvai
rybę, kuria disponuoja visaga
lis Dievas. Ir būkime tikri, kad 
ta atsakymų į maldą įvairybė 
yra didesnė už mūsų tautoB 
maldos formų įvairybę, čia rū
pestingai kun. Ylos surinktą 
vienan leidinin.

Taigi, kai pasimelsime ir kai 
padarysime Dievui savo pareiš
kimus ir prašymus, susitelkime 
prie tos begalinės jo planų įvai
rybės ir leiskime jam laisvai į 
mūsų maldą atsakyti. Būkime 
tikri, kad tas atsakymas, kurį 
mes išgirsime, nors ir kažin 
kaip keistas ir nesavas, ar pir
mu žvilgsniu nepriimtinas mums 
atrodytų, yra mus mylinčio tė
vo atsakymas, kuris negali bū
ti kitoks, kaip mums naudingas.

Atsakymas, kurį mes gausi
me į savo maldą, ateis įvairiais 
keliais. Kartais tą atsakymą at
neš žmona vyrui ar vyras žmo

nai, kokiu pasakymu ar veiks
mu, kuris maldos kontekste tu
rės daug gilesnę prasmę, negu 
pats sakytojas ar veikėjas su
prato. Jis bus taisi žmogiškasis 
Šv. Rašto autorius, kuriuo Die
vas naudojasi savo pareiškimui 
ir kuris ne visą savo rašomųjų 
dalykų prasmę suprato. Kar
tais atsakymas į maldą ateis 
kokiu įvykiu: geru ar blogu. 
Reikia tik turėti klausą, atvirą 
Dievo žodžiui.

ARTISTIC 
BEAUTY SALON 
2711 West 7lst Street 

Telefonas HE 6-1098
Sav. VL. ANDRIJAUSKAS 

Čia pat galėsite pirkti aukštos 
rūšies kosmetikos priemones. 

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

iki 9 vai. vakaro.

Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

Auguat Saldukas, 
Prezidentas

ANT visu
Daugiau kaip 50 metą 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

4040 A r che r Avė. Chicago, ILL. 60632 
Telef. CL 4-4470

— Nepaisant kieik nusivylimų 
ir skausmų tektų patirti, jau
nystė be romantikos yra nuoga, 
kaip uola, kurioje neauga ne< 
pavasario gėlės.

—Sally SaJminen

MARQUETTE PROTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatu* ir 
jų reikmenim. Pasinaudokite 
patogiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis Kalėdoms. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pirznad. 
Ir ketvlrt. vakarais iki 9 vai

3314 West 63rd Street
Chicago 29, Illinois

Tel. PK 6-8998

4/2
sąskaitų

r
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Du kiemai automobiliams pastatyti 

veltui. Į vieną galima įvažiuoti iš 

Western Avė., o kitas užpakaly namo.

AMO L 0 A N 

ASSOCIATIOM

Duodame paskolas namams pirkti, statyti naujus namus arba perfi- 
nansuoti jūsų seną paskolą naujai susidariusioms jūsų sąlygoms. Atsi
minkite, kad 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!

HARDY HOURS
Monday.......... 12:00 P.M.-8:00 P.M.
Tuesday ........... 9:00 A.M.-4:00 P.M.
Wednesday .. Closed AU Day
Thursday .... 9:00 A.M.-8:00 P.M.
Friday .............  9:00 A.M.-8:00 P.M.
Saturday .... 9:00 A.M.-12:30 P.M.

Marąuette 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

ILLINOIS GRovehill 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.
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Knyga aptariama, kaip išskirtinė tokios temos apysaka

V. Krėvės knygą “Tempta- 
tion” (Pagunda) išleidžia Many- 
land Book leidykla šioje ilges
nėje apysakoje V. Krėvė pasa
koja apie nišų kilmės prancūzų 
žurnalistą Lemain'o susitikimus 
su aukščiausiais Sov. Sąjungos 
pareigūnais, kur atskleidžiama 
jų kėslai ir užmojai santykiuo
se su Vakarais. Knyga yra ne
paprastai aktuali ir turėtų su
kelti amerikiečių, o ir kitų susi
domėjimą, nes yra atremta į 
realybę. Knyga pasirodys rin
koje jau po švenčių. Čia spaus
diname knygos įvadą, kurį pa
rašė prof. Ch. Angoff.

*

Logika ir realioji politika 
dažnai yra buvę aršiausi pado
rumo ir pažangos priešai. Ga
lima pateikti tariamai protingų 
išvedžiojimų beveik bet kuriam 
blogam siekiui, kaip daryta ir 
hitlerinio režimo išlaikomų fi
losofų. Taipgi galima bent laiki
nai, baltai nuplauti beveik kurį 
tik nori žiaurumą, remiantis re
aliąja politika. Taip darė ir Le
ninas, ir Stalinas, ir Chruščio
vas; amžių bėgyje taip darė 
kiekvienas tironas, nežiūrint, 
koks jis bebūtų — proletaras ar 
dar kitoks. Prijunkite diploma
tinį rafinuotumą prie realiosios 
politikos ir delne turėsite visą 
nuo pradžios iki dabarties bol
ševikinės vergų valstybės isto
riją.

Krėvė šitai gerai žinojo. Jis 
bandė paslaptingu būdu “derė
tis” su Maskva, kai komunistai 
pradėjo "išlaisvinti” jo mylimą 
Lietuvą. Jo pirmoje, kaip Lietu
vos užsienio reikalų ministerio, 
kelionėje į Maskvą 1940 m., jis 
tuojau pamatė, kad negalima 
derėtis su priešu, nepripažįstan
čiu garbingo elgesio tarptauti
niuose reikaluose. Jo kartus nu
sivylimas pagaliau nukreipė jį 
tremtin, kur rašytojas atsidėjo 
mokytojo darbui ir kūrybai iki 
pat 1954 m., kai mirė, sulaukęs 
72 m. Krėvė rašė labai daug. 
Vienas jo kūrinių "Pagunda", 
pirmą kartą lietuviškai pasiro
dęs 1950 m. Chicagoje, dabar 
išeina angliškame vertime.

"Pagunda" yra tvirtai fak
tais pagrįsta novelė. Tiesa, ji 
yra plonai dangstyta autobio
grafijos riekė. Tačiau ji nėra 
reportažas, nepaisant, kiek ji 
būtų tikroviška. Būdamas tik
ras romanų rašytojas (vienas 
geriausių mūsų laikuose), Krė
vė šio pasakojimo rėmams pa
naudojo savo gyvenimą, iš ku
rio jis iškėlė, galima sakyti, 
santrauką turiningo įžvalgumo 
į totalistinį mentalitetą. Užmo
jo išdava — trumpas, gigantiš
kų dimensijų kūrinys, kuris yra 
tikrai vienas geriausių, spaudo 
je pasirodžiusių, komunisto val
dininko ir komunisto intelektu
alo portretų.

Aktualus Krėvės pasakojimas 
yra savyje labai paprastas. Vik
toras Lemain’as rusų - prancū
zų kilmės, gimęs Petrograde, 
giliai myli savo kraštą. Pirmo
jo pasaulinio karo rezultate iš
kilus bolševikas, jis taipgi no
rėjo dalyvauti šiame "kilniame 
eksperimente”. Tačiau antiinte- 
lektualinė banga, nušlavusi Ru
siją, nutraukė ir Lemain’o ban
dymus, ir jis pabėgo į savo ant
rą tėvynę — Prancūziją. Ten 
jis tapo žurnalistu. Ir čia Krė
vė atsleidžia mums gąsdinantį 
žvilgsnį į gerokos prancūzų žur- 
nalizmo dalies etiką. Antrasis 
pasaul. karas atgaivina Viktoro 
meilę Rusijai, ir jis tampa gar
bingu Prancūzijos delegacijos 
Rusijai nariu. Iki šio laiko jis 
jau pramoko nekęsti Amerikos, 
“šalies, neturinčios ne tik kul
tūros, bet net nė mažiausio su
pratimo, ką mes europiečiai lai
kome kultūra”.

Greitai Viktoras tačiau pra
dėjo suprasti, ką reiškia taipgi 
rusiška kultūra. Valdininkai

bandė apšviesti ir persunkti jį ■ 
komunistinių priemonių kilnu-1 
mu. Ir nors jie to nesakė, anų j 
priemonių tarpe buvo: jo laga-, 
minų natikrinimas. išėjus jam 
iš viešbučio kambarių, ir ieško- I 
jimas "pavojingų” dokumentų ! 
ir ginklų. Viktoras visą laiką 
rašė dienoraštį, išmargintą sa
vo atviromis pastabomis apie 
žmones ir vietoves. Jis greitai 
suprato, kad bus labai sunku 
išsaugoti šią knygelę. Dar di
desnių sunkenybių jam pasitai
ko, kovojant su komunistų ban
dymais paversti jį Rusijos šni
pu ir žurnalistine sovietinių to- 
talitaristinių vadų prostitute.

Komunistai jam pažadėjo pa
sakiškus turtus ir "statusą”, 
drauge grasindami mirtimi, jei 
jis drįstų išspausdinti savo 
“melus” apie Rusiją Prancūzi
joje ar kur kitur. Jie jam pri
minė ir keletą kitų asmenų, ku
rie šiuo atveju buvo neišmintin
gi: jie visi paslaptingai pasi
mirė.

Viktoro žodinės dvikovos su 
engėjais yra beveik psichologi
nio zondavimo šedevras, šios 
pasakojimo vietos yra tokios 
ryškios, kad jos, tur būt. atspin
di tikrą panašių incidentų seri
ją paties Krėvės asmeniškame 
gyvenime.

Taipgi yra ir kitų gerumų 
šioje knygoje, kuri, tikiuosi, 
bus skaitoma ir kaip literatūri
nio meno kūrinys ir kaip mūsų 
laikų dokumentas dar ilgai il
gai po aibės kitų, ta pačia te
ma parašytų knygų užmiršimo. 
“Pagunda” tikrai yra reikšmin
ga knyga.

Charles Angoff ( 
(Lietuvių k. išvertė A. Ndž.)

Vincas Krėvė pasirašo lietuviškojo kryžiaus pašventinimo aktą po
kario metais Glasenbacho lietuvių stovykloje, Austrijoje.

NAUJI LEI Dl N IAI
• Dainavos ansamblio tik ką 

išleistoji jo įgiedoty giesmių 
plokštelė yra gražus indėlis į 
dėmesio vertus ir gana retus 
šios rūšies mūsų leidinius. An
samblis šia plokštele puikiai už
sirekomenduoja, o drauge ir pa
gerbia savo mirusį dirigentą ir 
muzikinį vadovą Stepą Sodeiką, 
kuris, gyvas būdamas, pats sva
jojo apie tokią religinės nuotai
kos kūrinių plokštelę. Visi plokš 
telėn ansamblio įgiedoti kūri
niai, pagal Dainavos tradiciją, 
yra mūsų kompozitorių, gero
ka jų dalis yra kalėdinės ir ve
lykinės giesmės. Plokštelė yra 
graži Dainavos ansamblio kalė
dinė dovana lietuviškajai visuo
menei.

straipsnį duoda iš protestantiz
mo atsivertusi poetė, rašytoja 
Veria A. Mooth. Patrauklių pa
saulio poetų citačių pynė pa
vaizduoja Kristaus gimimo at
garsius žemėje. Kompozitorius 
dr. L. Šimutis rašo apie kalė
dines giesmes. Airių rašytojas 
Liam Brophy, gyvenąs Dubline, 
rašo platesnio dėmesio vertą 
straipsnį apie Tylos Dievo Mo
tiną. Dienraščio “Chicago’s 
American” redakcijos narys St. 
Pieža dramatiškai perteikia sa
vo pergyvenimus ir pasikalbėji-

mą su nusikaltėliu, išvedamu 
mirties bausmei į elektros kė
dę. Tėv Ant. Švedas pasakoja 
savo nuotykius Argentinoje. 
Žurnalas įvairus ir turiningas.

• ŠV. PRANCIŠKAI)S TRE
CIOJO ORDINO RITUALAS. 
Pagal angliškąjį ritualą spau
dai paruošė Trečiojo ordino Šy. 
Kazimiero provincija, išleido 
prel. Pr. Juras. Mūsų pasišven
tęs lietuviškojo spausdintojo žo
džio puoselėtojas prel. Pr. Ju
ras ducJa dar vieną naują re
liginės srities veikalą, kurio pa
sirodymas atskleidžia ir mūsų 
tėvų pranciškonų gražias pa
stangas parūpinti reikiamų lei
dinių tekstus. Šis leidinys skir
tas tik vienam — trečiojo pran
ciškono ordino — sąjūdžiui, 
jungiantis į bendras pastangas 
stiprinti liturginį sąjūdį. Šis ri
tualas apima tretininkų susirin
kimo maldas, generalinę abso
liuciją, Šv. Tėvo' palaiminimą, 
įvairias tretininkų apeigas, vi
zitaciją, tarybos rinkimo bei 
kongregacijos įkūrimo apeigas 
ir maldas, jubiliatų iškilmes, 
tretininkų dažniau naudojamus 
lotyniškus himnus ir lietuviš
kas giesmes. Ryškus šriftas, rū
pestingai tikrinta kalba. Belie
ka pageidauti, kad rastųsi kas 
su panašiu pasišventimu paruoš
tų ir išleistų bendrąjį lietuviš
ką ritualą ir lietuvišką, visas 
dienas apimantį mišiolėlį.

FOTOGRAFAS
ŽAVIOMS NUOTAKOMS

PORTRAITS *• CANDIDS
3213 S. MORGAM ST. TM* 7-SS58

PRASMINGIAUSIOS KALĖDINES DOVANOS!
Manyland Books, Ine. yra pirmoji ir vienintelė pasaulyje lietuvių 
leidykla, kuri leidžia geriausius lietuvių rašytojų veikalus anglų 
kalba. Jos leidiniai palankiai vertinti JAV ir Anglijos spaudoje. 
Būkit lietuvių kūrybos ambasadoriai! Remkit leidyklos pastangas, 
pirkdami jos leidinius ir dovanodami savo draugams!

Pasinaudoki! prieškalėdiniu papiginimu!

• THE IVIARLAN gruodžio 
mėn. numeris išėjo pasipuošęs 
lietuviškais kalėdinės eglutės 
ornamentais, papuoštais meni
ninkės sesers Gratijos, apie ku
rią šiame numeryje rašo Stan 
Kancevvik. Kalėdine mintimi

— Mes visi žinome, kad tau
tine prasme esame išmesti j 
tuščią erdvę. Žinome faktą, bet 
neišmąstome galutinių išvadų. 
Tuščioje erdvėje gyvas organiz
mas išsilaiko, jei su savim turi 
kvėpuoti reikalingo deguonio. 
Mūsų tautinei gyvybei išlaikyti 
irgi reikia deguonio, lietuviško 
deguonio, kurio generatoriumi 
svetimame krašte gali ir turi 
būti lietuviška šeima. Dabarti
nėse sąlygose niekas negali jai 
tų teisių atšaukti nei nuo tų pa 
reigų atleisti.

Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAIKYMUI MEDŽIAGA

i

Automobilio nelaimes atveju skambinkite 
(In case of accident call) 

GR6-7777 24 hour towing service
Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 

smulkūs pataisymai.

BODY & FENDER WORK
PAINTING, MECIIANICAL REPAIR

2423 W. 59h St., Chicago, III., 60629
Savininkas — MIKAS CESAS

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai

Atdara nuo 6:00 valandos ryto lki8:00 
valandos vakaro.

CARR MOODYI 
LUMBER CO 
STASYS LmVLNAS, Prez.

3039 S. Halsted St., VI 2-1272 
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai
Rafitl n 6 atdara kasdien nuo 8 vai 
ryto iki « vai. vakaro ir Aefitadle 

nlala iki 8 vai. p. p.

1• f ••
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CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEMTCZ, Prez.

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

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

.... bukam ANTRAD. Ir PENKT.......................... 9 v. r. iki 5VALANDOS: PIRM, ir KETV ........................... 9 v. r. iki 8
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. Trečiad. uždaryta

v. v. 
v. v.

... J, Kojelis

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

JADVYGA Ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

Naujas aukštas dividendas gf
mokamas už investavimo

sąskaitas

SUSTOKIT, APŽIŪRĖKIT
RASITE KAI Kfi NAUJO ŠVENČIŲ SEZONUI PAS

STEIN TEXTILE CO.
Didelis užuolaidų skyrius, kuriame galit savo langams pasi. 

rinkti urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms de-' 
koratyvinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių 
ritimų: damasko, brokados, "boucle’s”, “fiberglass”. Jei jūs 
nemokat siūti, mes jums jas pagaminsim.

PIRKSIT NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ.
Stein Textile 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, “neėdlepoint” ir kitų.

616 W. Roosevelt Rd., Chicago 7, III., HA 7*3737
Atdara kasdien ir sekm. 9:15 r. iki 5:30 vak. Sekm. uždaryta. 

Nemokama vieta mašinoms už kampo į šiaurę.
Jefferson St., Chernln’s aikštėje.

SELECTED LITHUANIAN SHORT STORIES Buvo
(ryškiausi mūsų rašytojų kūriniai) $5.00

LITHUANIAN FOLK TALĖS $4.50
THE HERDSMAN AND THE. LIND.EN TREE

(Vinco Krėvės realistiniai apsakymai) $3.95
HOUSE UPON THE SAND

(Jurgio Gliaudos Time žurnalo išgirtas romanas) $3.95 
THE ORDEAL OF ASSAD PASHA, I. Šeiniaus satyra $2.00 
MEMOIRS OF A LITHUANIAN BRIDGE

(Prasmingi ir gražiausi V. Kudirkos kūriniai, 
labai vertingi tam, kuris mokosi anglų kalbos) $2.00 

LITHUANIAN (JUARTET (Barono, Katiliškio, Lands
bergio ir Šeiniaus naujausi kūriniai) $4.95

Dabar
$4.00
$3.50

$3.00

$3.00
$1.00

$1.00

$4.00
Papiginimas galioja tik iki 1964 m. gruodžio mėn. 24 dienos.

Užsakymus su čekiu ar pašto perlaida siųskit šiuo adresu:

Manyland Books, Ine. Box 266, Wall St. Station, 
New York, N. Y. 10005

VANDER WAGEN
ANGLYS

SINCLAIR ALYVA
3605 West 63rd St.

SuperFIame

POrtsmouth 7-8020

Mūsų erdviose patalpose 

turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų 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 ketvir. 9—9 vai., antr., treč., ir SeStadlenlale nuo

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

J
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 INSURANCE COMPANY 

AMERICAN RONDING COMPANY
AMERICCAN INDEMNITY COMPANY 

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

FIREMAN’S INDEMNITY COMPANY 
INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 

MASSACHUSETTS FIRE & MARINE INSURANCE CO. 
PAC1FIC NATIONAL FIRE INSURANCE CO. 

PEARL ASSURANCE COMPANY
RELIANCE INSURANCE COMPANY 

UNIVERSAL INSURANCE COMPANY 
WESTERN FIRE INSURANCE CO. 

WESTERN CASUA.UTY & SURETY CO.
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwrite-s

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

Telefonas CFntral 6-5200
. -------- -. f

Remkite tuos, kurie skelbiasi dienr. Drauge.



Poeto Vytauto Mačernio mirties dvidešimtmetis bus 
paminėtas Chicagoje

Šiemet suėjo jau dvidešimt Į 
metų, kai liepsnojančio karo! 
maišatyje žuvo vienas talentin-I 
giausių tada dar jaunosios kar
tos mūsų poetų Sodriais savo 
poezijos vaizdais ir filosofinės 
minties gilumu Mačernis iš kar- i 
to atkreipė j save literatūrinio! 
elito dėmesį. Draugų skatina
mas, kiek abejingiau sutiktas 
viduriniosios kartos, o labiau
siai sutvirtintas viešo prof. V. 
Mykolaičio - Putino pripažini
mo, Mačernis, kaip ir Čiurlionis, 
lyg nujausdamas artimą mirtį, 
rašė savo eilėraščius įtemptai 
skubėdamas. Visa, ką jis mūsų 
literatūrai paliko ir kas jo drau
gų pastangomis yra išleista lais
vajame pasaulyje “Poezijos” 
knygoje, tai tik trejų, neramių 
karo metų darbas. Bet ir šis pa

likimas jau liudija stiprią poeti
nę asmenybę, pačioje savo jau
nystėje jau prakalbusią savita 
ir nenuduota kalba.

Meno draugija “Šatrija”, ku
rios nariu Vytautas Mačernis 
buvo, š. m. gruodžio mėn. 27 
d. (sekmadienį) 3 vai. popiet 
“Draugo” redakcijos patalpose 
rengia mirusio poeto minėjimą. 
Paskaitą apie Mačernio kūrybą 
ir jo asmenybę skaitys poeto 
studijų draugas Kazys Bradū- 
nas. Rinktines ištraukas iš Ma
černio poezijos rečituos akto
riai Leonardas Barauskas ir 
Kazys Veselka. Minėjimo ren
gėjai kviečia mūsų literatūros 
bičiulius šiame poeto prisimini
me dalyvauti. Įėjimas nemoka
mas.

Giedrė Žumbakienė Šventieji medžiai (emalė)
Iš parodos “Draugo” redakcijos fojė, Chicagoje

FILMŲ ĮVAIRUMAI
STASE SEMĖNIENE

• Giedrės žumbaldenės meno 
paroda šiuo metu vyksta “Drau
go” redakcijos fojė, 4545 W. 
63rd St., Chicagoje. Parodą ga
lima lankyti redakcijos darbo 
valandomis nuo 9 v. r. iki 4 v. 
30 min. popiet; šeštadieniais 
iki 12 v.; sekmadieniais paroda 
uždaryta. Parodoje dailininkė 
yra išstačius! 25 tapybos ir 
emalio darbus, kuriuos vietoje 
galima ir įsigyti. Dailininkės ta
pybos darbai, o ypač jos ema- 
lės, yra puikios dovanos arti
miesiems artėjančių švenčių 
proga.

• Ktui. Algimanto Kezio, S.J., 
nuotraukų paroda rengiama 
Meno institute. Chicagos meno 
institutas (Chicago Art Insti
tute) yra viena žymiausių šios

> rūšies institucijų ne tik šiame 
' didmiestyje, bet taip pat ir vi

sose JAV. Jo patalpose papras
tai rengiamos, parodos tik jau 
žinottnų dailininkų.

Šis institutas taip pat rengia 
ir nuotraukų parodas, kurios 
savo meniniu lygiu yra taipgi 
vertos išskirtinio dėmesio.

Kun. Algimanto Kezio, S.J., 
antrąją nuotraukų parodą, vy
kusią prieš dvi savaites Jauni
mo centro patalpose, aplankė 

4 ir Chicagos meno instituto nuo
traukų skyriaus kuratorius p. 
Hugh Edwards, lydimas meno 
kiitiko. Jie kadaise taipgi lan
kė ir pirmąją A. Kezio parodą.

Apžiūrėję parodą, jie pareiš
kė, kad labai norėtų ją sureng
ti ir meno institute, tik nežinia, 
ar leis laikas, nes parodų tvar
karaštis jau sudarytas visiems 
1965 metams.

Šiomis dienomis kun. Algi
mantas Kezys, S.J., gavo laišką 
iš p. Hugh Edvvards, kuris ra
šo, jog jis ir jo kolega išsinešė 
iš parodos gražiausius įspūdžius 
ir džiaugiasi šių nuotraukų me
nininko dideliu talentu bei pa
daryta pažanga vienerių metų 

r laikotarpyje (nuo pirmosios pa
rodos).

Toliau jis rašo, kad norėtų 
šią parodą matyti daugiau nei 
vieną kartą ir vėl džiaugtis to
mis nuotraukomis, kurios jam 
nepaprastai patiko.

Todėl jis nutarė surengti kun. 
Algimanto Kezio, S.J., nuotrau
kų parodą Chicagos meno insti
tuto patalpose nuo gegužės 25 
iki liepos 18 dienos, kad ir pla
čioji Chicagos visuomenė galė
tų pasigrožėti šiomis meniško
mis nuotraukomis.

* Kun. Algimantui Keziui, S.J., 
sutikus, šiai rengiamai parodai 

, bus atrinktos nuotraukos iš 
abiejų anksčiau rengtų parodų.

(-vk-)

• Simano Daukanto 100 me
tų mirties sukakties minėjimas 
Chicagoje yrą rengiamas Lietu
vių istorijos draugijos gruodžio 
mėn. 13 d., 3 vai. popiet, Jauni-

( mo centre. Paskaitą apie Sima- 
ną Daukantą skaitys istorikas 
dr. Juozas Jakštas. Meninėje 
minėjimo programoje dainuos 

4, _ solistė R. Mastienė, akompanuo-
_ jaut M. Motekaičiui, ir M. K.

Čiurlionio kūrinius skambins 
M. Drunga. Visuomenė kviečia
ma minėjime gausiai dalyvauti.

• B. Dvarionas, opera ir A 
Kalinausko melas. Ryšium su 
muziko prof. Balio Dvariono 
60-mis gimimo metinėmis Vil
niaus valst. konservatorijoje 
įvyko minėjimas - koncertas. 
B. Dvarionas fortepijonu išpil
dė Bacho, Mozarto ir savo ant
rąjį koncertą.

Ta proga paskelbtuose straips 
niuose vertinama kompozito
riaus veikla ir prisimenama 
nepr. Lietuvos laikotarpis, ku
rio metu Dvarionas jau buvo 
subrendusiu ir žinomu muziku. 
Muzikiniais klausimais dažnai 
rašąs Alg. Kalinauskas šį kar
tą neapsiėjo be skaitytojus klai
dinančių, melagingų teigimų. 

Apie B. Dvarioną rašydamas 
“Literatūros ir Meno” savait
raštyje (nr. 47), A. Kalinaus
kas nurodė, kad prieš 40 metij 
kauniškė opera savo repertuare 
turėjusi vos aštuonis veikalus, 
operų spektakliai buvę reti. Iš 
tikrųjų — ir tai paliudytų ne 
vienas šiuo metu Lietuvoje gy
venąs muzikas — Valst. teat
ras Kaune 1924—1930 m. ir vė
liau savo repertuare turėjo dau
giau negu 30 operinių veikalų. 
Per savaitę Valst. teatras pa
statydavo 2—3, kai kuriomis 
savaitės dienomis ir 4 operas. 
Gal šiuo metu Vilniuje veikiąs 
operos teatras pastato daugiau 
spektaklių? Anaiptol. Pažvelki
me į Vilniaus valst. teatro re
pertuarą dviejų savaičių š. m. 
spalio ir lapkričio tarpe. Spalio 
26—31 d. d. vilniečiams paro
dytos tik dvi operos: Verdi 
“Don Carlos” ir “Traviata”. 
Lapkričio 16—21 d. d. repertu
are vėl stebėjome to paties Ver
di dvi operas: “Rigoletto” ir 
“Aidą”. Kitomis savaitės dieno
mis vyko baletiniai spektakliai. 
A. Kalinauskas nuolat kelia bu
vusį “skurdų” muzikinį gyveni
mą Lietuvoje. Kartais stebime 
ir prieštaravimus — pvz. jis 
priminė 1933 m. B. Dvariono 
išvykas po Lietuvos miestus su 
kamerinės muzikos vakarais. 
Tegul kalba pats A. Kalinaus
kas; “1933 m. provincijoje sa
lės lūžte lūžo. Alytuje buvo su
rengtas rimtas kamerinės muzi
kas spektaklis ir pasekmė — 
furoras”.

• Nauja rašytojo byla Len
ki jojie? Varšuvoje laukiama 
naujos (bylos, kurioje vėl bus 
teisiamas žinomas rašytojas. Šį 
kartą režiminės spaudos strėlės 
buvo nukreiptos prieš kritiką 
ir poetą Joną N. Millerį. “Žycie 
Warszawy” dienraštis ir “Poli- 
tyka” savaitraštis 74 m. amž. 
kritiką puolė, prikišdamas, kad 
viena ranka jis priimdavęs vals
tybines premijas ir gaunąs li
teratams skiriamą pensiją, o ki
ta šmeižęs Lenkijos valstybę. 
Miller, esą, 1959 m. parašęs 
straipsnį Londone išeinančiam 
lenkų išeivių savaitraščiui "Wia- 
damosci”. Prisidengęs St. Nie- 
miros slapyvardžiu, rašytojas 
pasijuokęs iš “liaudies Leniki-

žisuojamas gabaus Julės Das- 
sin, turinčio gerą skonį bei ta
lentą. Daugiau kaip prieš pus-

tuzinį metų jis pastatė savo 
garsiąją klasikinę prancūzų kri
minalinę dramą “Rififi”. Tik 
šis filmas pristatytas ne taip 
jau rimtai — daugiau iš komiš- 
kesnės pusės.

Melina Mercouri, herojė, yra 
žavioji Elizabeth, geidžianti tu
rėti didžiausius ir brangiausius 
emcraldus pasauly.

Ji nėra jauna, o josios bruo
žai toli nuo tobulumo, tačiau 
jos stipri asmenybė prasiveržia 
ir dominuoja filme, šiam besi
skleidžiant nuo Paryžiaus per 
Londoną, Graikiją į Istambulą, 
nuo vilos, per čigonų mugę į 
muziejų, kuris puikiai aprodo
mas žiūrovui, techniškai gerai 
paruoštose spalvotose nuotrau
kose.

Netgi jos partneris austras 
Maximilian Schell, paveiktas jo
sios dinamiškumo, pameta savo 
įprastą sustingimą.

Peter Ustinov, rimtas drama
tinis aktorius, iššaukia ne vieną 
juoką savo puikiu komišku 
vaidmeniu.

Robert Mazley juokingai iš
didus elektroniškų mechniškų

DRAUGAS, šeštadienis, 1964 m. gruodžio 12 d.

prietaisų ekspertas, o Akim Ta- 
miroff yra juokingas girtuok
lėlis.

Ypatingai džiuginantis bei 
stebėtinas komedijos aspektas, 
kad išvengta biauraus smurto, 
nors ir liečiamas neeilinis kri
minalinis įvykis.

M O V I N G
R. ŠERĖNAS perkrausto baldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Mieste 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063
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SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šeštadie
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 ik! 
9:80 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ tVOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg FM 

Tel. HEmlock 4-2413 
7159 So. Maplevood Avė.

ClilcatfO -9. UI.

yra 
bet 
ko- 
pa- 
lie-

Moters įsigeidimas 
brangenybių

Gan sumanaus ir įdomaus 
filmo “Topkapi” antraštė 
ne tik labai nesuprantama, 
net atbaidanti. Atrodo, lyg 
kio japoniško ar indų filmo 
vadinimas. O, pasirodo, tai
čia turkų sostinėje Istambule 
vienų rūmų muziejų — Topka
pi.

Ir visas turinys pinasi apie 
auksinio, ceremonialinio vieno 
sultono kardo pavogimą iš to 
muziejaus. Jis papuoštas ketu
riais brangiausiais emeraldais.

Pats filmas yra gera pramo
ga suaugusiems •— puikus deri
nys humoro ir kriminalinių įvy
kių. Vystosi greitu tempu, re-

jos” rašytojų, juos pavadinęs 
avinais. Miller yra buvęs Len
kijos rašytojų s-gos pirmininku 
(1945—1947). Vienas žymiausių 
Millerio veikalų — “Maras Gra
nadoje”. Prieš karą Miller yra 
buvęs lenkų socialistų dienraš
čio “Robotnik” bendradarbiu.

Jei įvyktų antroji prieš lenkų 
intelektualus nukreipta byla, 
tai reikštų gomulkinio režimo 
pasiryžimą būti nenuolaidžiu 
kultūros veikėjų atžvilgiu.

• Pabaltijo kultūros istorija. 
Iš Lietuvos gautomis 
Estijos, Latvijos ir 
mokslininkai ruošiasi 
“Seniausios Pabaltijo
istoriją”. Į šį veikalą numatoma 
įtraukti kasinėjimiį medžiagą.

žiniomis, 
Lietuvos 

išleisti: 
kultūros

MOVING
Apdrausta* perkrauat 

Įvairių aUtums

A. VILIMAS
8415 S Lltuanica Avė. 
Tel. FRentier 6-1882

SIUNTINIAI | LIETUVA

HAGRINDINIS ir smulkūs
AUTOMOBILIŲ PATAISYMAI 

4318 S. Western Chicago 9, Iii. 
Sav St. ščerba LA 3-1790

Petkus
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL KOME ■
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

BE MUITO, licencijos ir kitu mokesčių I
Tokius siuntinius galima pasiųsti per mus iš sandėlių 

esančių Sovietų Sąjungoje. Taip, siunčiame automobilius, moto
ciklus, dviračius, siuvamas mašinas, akordeonus, radijo ir tele
vizijos aparatus, medžiagas, maistą, svaiginamus gėrimus, ci
garetes ir t.t.

Taip pat be jokių kliūčių galima siųsti i Lietuvą maistą, 
medžiagas ir kitas prekes iš Anglijos.

Kviečiame pasinaudoti proga pasiųsti jūsų giminėms 
specialų labai vertingą

ŽIEMINI SIUNTINĮ — P-3
susidedantį iš dviejų atkarpų po 3 jardus dviems paltams labai 
šiltos angliškos ULSTER medžiagos ir vienos atkarpos 3 Va 
jardų ekstra geros angliškos medžiagos žieminiam vyriškam 
arba moteriškam kostiumui tik už

$75.00 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Taip pat dar galima pasiųsti mišrų aukšto kaloriteto 

maisto 22 svarų siuntinį M-13 susidedantį iš taukų, kakavos, 
miltų, kavos, šokolado, cukraus, arbatos ir prieskonių tik už

$30.00 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Be to dar tebesiunčiame labai didelį pasiBekimą turėjusį 

specialų tvirtų ir gražių vilnonių angliškų medžiagų siuntinį 
V-3, susidedantį iš trijų atkarpų trims kostiumams po 3‘/į jar
dų, viso 10/2 jardų tik už

$55.00 su Sov. muitu ir pasiuntimu.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, Hackney Road, Londonu E. 2.; England
Seniausia lietuvių bendrovė Anglijoje, veikianti 

nuo 1938 metų.

Atstovai Amerikoje:
L. Venckus, 7030 So. Talman Avenue, 
Chicago, Illinois 60629. Tel. 436-0494. 
GAIVA, 3570 West Vernor,
Detroit 16, Michigan

s
Z»-

© ©

FUNERAL HOME
__  r n

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

G 9 3
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

4605-07 South Hermitage Avenue 
Tel. YA 7-1741-2 

4330-34 South California Avenue 
Telefonas LA 3-0440 ir LA 3-9852

O
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i

e ®
(■ERGAS ’

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO. 
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų ‘ 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — GEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nno kapinių

BUICK’as Lietuviškas Automobilis
Parduodamas 4 dury SEDAN, pilnai įrengtas: Automatine trans
misija, radio, šildytuvas, Power steering, baltos padangos (White 
Wall Tires), mėlynas stiklas (Blue glass) priekiniam langui.

$2,475Viso pilna kaina ........
Taksai priskaitomi atskirai.

• • • •

MILDA BUICK, INC.
907 West 35th Street Telef. LA 3-2022

DAN KURAITIS, savininkas

PARDAVĖJAI:
Fred Garaci

Leo Claranino
Edivard McCarthy

Charles Kane

Wouldn’t you really rather have a BUICK, 65-Buick 7

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA

2443 WEST 63rd STREET
Telef. PR 8-0838 PR 8-0834

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

STEPONAS G. LAKAWICZ
2424 W. OOtli STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tei. VIrginia 7-0672

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

, ----------------------------- - --------------- ---------

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA Tel. LAfayette 3-3572

Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 
ir kitų papuošimų

VASAITIS — BUTKUS
1440 S. 50th AVĖ., CICERO, DLL. Tel. OLympic 2-1003

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

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228
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Redaguoja St. Semėnienė, 6507 S. Troy St., Chicago, III., 60629 
Tel. 925-5988

VILTINGAS NAUJAS TALENTAS
Jaunieji lietuviai menininkai reiškiasi 

ne vien tik Chicagoje

ALEKSANDRAS KADŽIUS

Berniukas sovietiniame "rojuje"
Tos pačios, baudžiavinės buities epizodas

N. BUTKIENE, Reading, Pa.

tina neturėjo nieko geresnio 
jam duoti, švaresnių marškinių 
motina taipgi jam nedavė, nes- 
gi jie daug neuždirbą, kad ga
lėtų taip dažnai marškinius keis- 

ir juos vėl plauti.

Tokiu vardu sovietinis rašy
tojas Mykolas Dubovas parašė 
savo apysaką. Aprašydamas 
mažo berniuko pergyvenimą bei 
galvojimą, autorius sugebėjo 
atvaizduoti tikrą žvejų gyveni
mą sovietų sąlygose, žvejų ar
telėje, nesukeldamas jokio cen
zūros įtarimo, kad toje apysa
koje pasakyta daugiau tiesos, 
negu valdančioji partija leistų. 
Užtenka tik peržvelgti keletą 
berniuko pergyventų įvykių ir 
sovietinio gyvenimo vaizdas bus 
aiškus.

Apysaka prasideda tuo, kad 
berniukas, vardu Sašukas, kar
tu su tėvais atvažiuoja su ki
tais žvejais, sudarančią žvejų 
artelę, prie jūros kranto. Jo mo
tina turėjo virti visai žvejų 
artelei šiltą valgį. Žvejai 
keldavosi kikevieną rytą prieš 
saulėtekį ir išplaukdavo į 
jūrą žuvauti. Su savim jie pa
siimdavo visai dienai tik sau
sos duonos riekelę. Saulei lei
džiantis, jie grįždavo į krantą 
ir tuoj pradėdavo rūšiuoti ir pa
kuoti pagautas žuvis, kad ati
duotų jas kolchozui. Tik po to 
jie eidavo į savo baraką valgy
ti. Ir įdomu, jog nė vieną kartą 
autorius nesumini, kad žvejams 
būtų leista patiems paragauti 
sugautos žuvies bei iš jų išsivir
ti sriubos. Jie kasdien turėjo 
tenkintis “pachlopka”, tai tirš
ta miltų sriuba, į kurią buvo 
įdedamas lašinių gabaliukas. 
Savo pagautos žuvies jie galė
davo nusipirkti tik tada, kada 
kolchozo sandėly pasilikdavo jų 
likučiai.
Ir Sovietijoje klasių skirtumas davo inspektorių nuvežti ser

gančiąją ligoninėn. Bet ir tas 
atsisakė, kad valdiška mašina 
nepriklauso kiekvienam priva
čiam piliečiui. Išgirdęs antrą 
kartą tokį atsakymą, tėvas, su
sijaudinęs ir sušilęs, nenustojo 
maldauti, nes jo žmona mirš
tanti. Tačiau inspektorius pa
kartotinai atsisakė, pareikšda
mas, kad tai jo visai neliečia, 
ir, patogiai atsisėdęs į mašiną, 
su šoferiu išvažiavo. Sašukas, 
pasipiktinęs tokiu inspektoriaus 
elgesiu, norėjo skelti kumščiu 
į jo plačią nugarą, bet persi
gandęs tėvas laiku jį sulaikė.

Ponai ir vargdieniai 
sulygintuose sovietuose

— Kaip tu drįstum tokį aukš
tą pareigūną mušti? Už tokį 
pasielgimą mane gali teismas 
smarkiai nubausti.

Inspektoriui išvažiavus, Sašu
kas nuvedė tėvą pas elegantiš
ką vasarotoją. Išklausęs jų pra-

T

ti

Vargas susirgusiai pilietei
Koks neužmirštamas aprašy

mas sovietiško “rojaus” ir jo 
gyventojų lygybės. Ar ne tas 
pats skirtumas, kuris buvo prieš 
revoliuciją tarp ponų ir muži
kų, tik dabar ponų rolę perė
mė komunistai, atsakingi par
tijos ir valstybės pareigūnai, 
gaudami didelį atlyginimą, o 
mužikais tapo paprastas, eilinis 
pilietis, kuriam, kaip partijos 
doktrina moko, priklauso visa 
valstybė.

Sašuko motina sunkiai su
sirgo ir reikėjo skubiai ją nu
vežti į ligoninę už 25 kilometrų. 
Tik vaiko prašomas, jo tėvas, 
“laisvo” krašto pilietis išdrįso 
nueiti į kolchozą paprašyti susi
siekimo priemonių žmonai į li
goninę nuvežti.

čia autorius vaizduoja, kaip 
Sašuko tėvas, kartu su sūnumi, 
nuėjo prašyti susisiekimo prie
monių. Kolchozoi pirmininkas 
griežtai atsisakė duoti arklį ar 
mašiną, nes jie dabar skirti vie
šiems darbams, bet ne priva
čiam reikalui. Tuo metu į kol- 
chazą buvo atvažiavęs inspek
torius - tikrintojas su valdiška 
mašina ir šoferiu, bet jie turė
jo tuoj grįžti atgal į miestą. 
Sašuko tėvas, laikydamas ran
kose kepurę, žemai nusilenkė 

| inspektoriui ir su ašaromis mal-
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Vida Misiūnaitė
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Negras (tušas)

IŠ MOTERŲ PASAULIO

Jauna menininkė Vida Misiū
naitė, gyvenanti Baltimorėje, 
nors dar studentė, bet savo dar
bais jau .kelia susidomėjimą 
meną mėgstančioje visuomenėje.

Praėjusį pavasarį Baltimorės 
studentai savo koncerto metu 
buvo suruošę jos meno parodą, 
kurią lankytojai labai šiltai su
tiko. Šią vasarą ji savo kūriniais 
rodėsi studentų ateitininkų sto
vykloje Dainavoje, kur jos kū
riniai irgi patraukė dėmesį.

Šalia reiškimosi lietuviškoje 
visuomenėje, Vida Misiūnaitė 
turėjo progos savo kūrinius pa
rodyti ir amerikiečiams. Balti
morės meno galerija (The Bal- 
timore Museum of Arts) kas-

* Magdalena Numgaudaitė, 
studijuojanti Wilson Junior ko
legijoje, išrinkta rudeninio fes
tivalio princese (Harvest Festi- 
val Princess). Jos nuotraukos 
buvo visuose amerikiečių dien
raščiuose.

* Marianne Atkočaitytės nuo 
trauka su Ilgu aprašymu buvo 
įdėta sekmadieniniame Sun-Ti- 
mes dienraštyje. Plačiai 
šoma, 
puošia 
tę — 
tais ir

kaip ji su savo 
natūraliai Kalėdų 
su konkorėžiais, 
t. t.

apra- 
šeima 
eglu- 

riešu-

Pasišventusi Indijai 40 metų
Čikagietė vienuolė — gydyto

ja švenčia 40 m. savo darbo su
kaktį Indijoje.

Johanna Lyons, dabar 72 m.

Toji gyvenvietė dienos metu 
atrodė visai tuščia, lyg visai ne
turinti gyventojų. Sašukas, 
vaikščiodamas tuščiomis gatvė
mis ir pakrantėje, kartą užšoko 
ant žvalgų posto. Jis labai ap
sidžiaugė, pamatęs nors vieną 
kareivį su šautuvu. Sašukas gir
dėjo, kad postas saugojo kran
tą nuo šnipų. Jis pats svajojo, 
kad užaugęs bus sargybiniu ir 
gaudys šnipus. Jam atrodė, kad 
šnipai, tai žmonės, panašūs į 
zuikius, kuriuos reikia būtinai 
gaudyti ir naikinti. Tad, Sašu
ko akyse, sargybinis, gaudantis 
šnipus, buvo tikras herojus, ku
riuo jis pats svajojo būti.

Vieną dieną Sašukas pamatė 
ant kranto žmogų, gražiai va
sariškai apsirengusį, kuris ten 
meškeriojo. Sašukui tas žmo
gus atrodė lyg iš dangaus nu
kritęs. Sašukas nežinojo, kada 
ir iš kur tas žmogus atsirado, 
bet jis buvo malonus ir užkalbi
no Sašuką. Greit atbėgo ir ma
ža mergytė, taip pat gražiai ap
sirengusi, Sašukui atrodanti 
kaip kokia pasakų fėja. Sašu
kas net akis užmerkdavo, pa
sitikrindamas, ar tik jis nesap
nuoja. Paskui Sašukas sužino
jo, kad tas ponas atvažiavo iš 
didelio miesto su gražia, rau
dona mašina čia vasaroti. Kar
tu su ponu buvo atvažiavusi ir j 
jo žmona, elegantiškai pasipuo-' 
šusi ponia, kuri drausdavo savo 
dukrai žaisti su Sašuku, kaip 
ji išsitarė, su tokiu driskiu, ap
rengtu nešvariais drabužiais. 
Dabar Sašukui buvo skaudu, 
kad jis yra laikomas žemesnio 
rango žmogumi, dėl savo kuklių 
drabužių negalinčiu pasirodyti
tokiai poniai. Jis nubėgo namo Rita žukaitė »Seal Harbor” (aliejus)
pakeisti savo drabužių, bet mo-| iš parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoje

šymo, anas sutiko nuvežti Sa- 
šuko sergančią motiną ligoni
nėn. Bet vasarotojo žmona ne 
paprastai tuo pasipiktino, kaip 
drįsta tokie prasti žmonės pra
šyti vežti jų sergančią moterį 
tokioje elegantiškoje ir švario
je mašinoje! Kai jos vyras vis 
dėlto nuvežė sergančią Sašuko 
motiną ligoninėn, tai, kitą dieną 
elegantiška ponia pareikalavo 
savo vyrą apleisti vasarvietę, 
kur “liaudis’’ neduodanti jiems 
ramybės.

Štai kaip, pagal autoriaus pa
sakojimą, atrodo kasdieninis so
vietiškas gyvenimas. Baisiausiai 
bijodamas valdžios, žvejys net 
nedrįsta paragauti sugautos žu
vies, o prieš pačią valdžią stovi 
nusižeminęs, nusiėmęs kepurę, 
maldaudamas, bet ne reikalau
damas, reikalingos būtinos pa
galbos. Kyla klausimas, kuo 
toks gyvenimas skiriasi nuo ca
rų laikų baudžiavos? Kaip ka- 
dais baudžiauninkas nebuvo pa
jėgus sukilti prieš sava ponus, 
taip ir dabartinis Sovietijos gy
ventojas nepajėgia nusikratyti 
ti naujo pono.

amžiaus, 14-tas vaikas šeimoje, 
nuo mažens svajojo būti gydy
toja.

Po visokiausių studijų, paži
nusi dr. Anna Dengal, jos abi 
išsinuomavo namą Washingto- 
ne, D. C., įkurdamos centrą stu
dijoms ir savo pašaukimo ieš
kančioms. Sekančiais metais abi 
išvyko į Indiją ir atidarė Šv. 
Šeimos ligoninę Rawalpindyje.

Norėdama daugiau pasidar
buoti misijoms, dr. Lyons grįžo 
į JAV ir įstojo į seserų pranciš- 
kiečių vienuolyną. Po pusės me
tų gavo vardą — sesuo Mary 
Miriam ir vienuolės rūbą.

Ji gavo pasvyrimą Dacca 
mieste, Indijoj* (dabar Rytų 
Pakistane), kur po įžadų, ji bu
vo paaukštinta, o vėliau paskir
ta vyriausia.

Nuo 1963 m. gruodžio mėne
sio ji yra motinėlė abatė Ado- 
ration vienuolyne, Westridge, 
Rawalpindyje.

Jos pareigos dar ir dabar yra 
ligoninėje sergančių priežiūra. 
Josios žinioj esančioj ligoninėje 
yra 250 gydytojų, gailestingųjų 
seserų ir kitokių pagelbininkų.

Vida Misiūnaitė Pasigailėk mūsų
(monotipas)

met ruošia Marylando ir aplin
kinių valstybių menininkų pa
rodą, vadinamą “Maryland Re
gionai Show”. Jon menininkams 
nėra lengva patekti, nes iš 1,000 
ar daugiau pristatomų paveiks
lų atrenkama tik 200 ar 300 pa
čių geriausių. Prieš porą metų 
į tų geriausių tarpą pateko ir 
V. Misiūnaitės paveikslas — jis 
buvo priimtas parodon. O šie
met birželio mėnesį Washingto- 
ne įvykusiame pavasario meno 
festivaly, kuriame dalyvavo apie 
800 menininkų su nemažiau, 
kaip 2,000 paveikslų, Vidos Mi
siūnaitės išstatytasis paveikslas 
“Netikintis Tomas” laimėjo gra
fikos III premiją.

Vida Misiūnaitė šiuo metu 
studijuoja meną “College of 
Notre Dame of Maryland” Bal
timorėje ir kitą pavasarį jau 
įsigis B.A. laipsnį. Po to yra 
pasiryžus siekti magistro.

Piešimu V. Misiūnaitė susi
domėjo gan anksti, dar pra
džios mokykloje, kur mokytoja 
dažnai pavesdavo jai dekoruoti 
mokyklos lentą įvairiais orna
mentais. Aukštesniojoj mokyk
loj piešdavo vinjetes mokinių 
laikraštėliams. Tokiu būdu šis 
pomėgis nuolat stiprėjo ir pri
vedė prie apsisprendimo studi- 

Į juoti meną.

Reikia džiaugtis naujai bręs
tančiu talentu ir linkėti, kad 
jis ateity, baigus kietas studi
jas, išsiskleistų našiu kūrybin
gumu.

Pokalbyje užklausta apie mo
dernųjį meną aplamai, Vida Mi
siūnaitė atsakė, kad dabar ame
rikiečiuose esąs madoj vadina
masis “Pop art”. Nors ta kryp
tis turi neblogų menininkų, bet 
ji yra, jos manymu, laikinas, 
praeinantis reiškinys. Abstrak
tusis menas jau pasiekęs savo 
ribą, ir ji galvojanti, kad bus 
pasukta vėl į realizmą, bet tas 
realizmas nebus toks, koks bu
vęs anksčiau, prieš moderniųjų 
srovių pradžią. To realizman 
grįžimo reiškiniu ji jau mene 
{žiūrinti. Ji paminėjo vieną ame
rikietį menininką Andrew Wy- 
eth, kurs plačioms masėms nėra

Vida Misiūnaitė

•Y

žinomas, nėra, jis populiarus, 
bet menininkų tarpe jis jau la
bai vertinamas ir turi jiems 
daug įtakos. Jo paveikslai esą 
visai realistiniai. Esą ir dau
giau menininkų, atsisakiusių 
abstrakto. Tačiau jų realizmas 
esąs su tam tikro surrealizmo 
priemaiša.

Italai pagerbė savo patronę
Chicagos arkivyskupijos Ita

lų katalikų federacijos 11 sky
rių pagerbė savo patronę šv. 
Prancišką Cabrini, dalyvaudami 
mišiose lapkričio 22 d.

Vyskupas Aloysius J. Wycislo 
atnašavo mišias ir pasakė pa
mokslą.

Surinkti iš viso pasaulio 
kvapai

Paryžiuje pagaminti naujau
si kvepalai. Tam tikslui į madų 
sostinę sunešti kvapai iš Bul
garijos rožių, rečiausių krū
mokšnių gėlių iš Laoso, tyrolie- 
čių samanų, florentiniečių irisų, 
laukinių siciliečių žemuogių, pa
rinktų kalnuose, ir visados ne
apleidžiamo bei primaišomo 
prancūzų jazmino. Tų kvepalų 
kūrėjas Orlane davė aristokra
tišką pavadinimą “Princesse 
d’Albert”. Šiems retiems kvepa
lams reikia pridėti lašelį ąžuo
lų samanų esencijos. Tačiau 
nuo jos paprastai palieka dėmė. 
Orlane chemikams teko praleis
ti 10 metų eksperimentuojant, 
norint surasti pakaitalą. Dabar 
minimieji kvepalai yra auksinės 
spalvos ir netepa rūbų. Tačiau... 
žmogiškoji nosis negali išskirti 
tų kvepalų keistos sudėties!
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PAMĖGTASIS AŠTRUS
PRIESKONIS

STEFANIJA STASEENE, Cleveland, Ohio

daugeliu kitų

auga įvairiame 
šiaurės klimatą 
mėgsta. Svar- 

pažymys,

Krienas, kai kurių dar vadi
namas kartuole (cochlearia), 
yra kryžmažiedžių šeimos au
galas. Valgomasis krienas (ar- 
moracia) auginamas daržuose 
ir ypatingos priežiūros nerei
kalauja. Kulinarijoj žinomas 
jau daugiau .kaip 3000 metų. 
Graikai naudojo šį augalą 1000 
metų prieš Kristų. Taip pat an
glai jau daug anksčiau krienus 
naudojo, negu buvo supažindin
ti romėnų su 
prieskonių.

Šis augalas 
klimate, tačiau 
krienai labiau
blausias šio augalo 
tai jo deginantis skonis. Nors 
krienai ir priskiriami priesko
nių klasei, tačiau vietoje švel
naus ir kvapnaus aromato, jie 
išskiria aštrų, akį erzinantį, 
nosį žnybantį bei liežuvį degi
nantį eterį, šios jų specifinės 
savybės yra pastovios ir, ne
žiūrint kaip juos paruoštam, 
su kuo nemaišytum, vis vien 
žnybs liežuvį, pakutens gomu
rį. Ir nežiūrint to, jie vis vien 
visų mėgiami maistui paįvai
rinti bei apetitui sužadinti.
Krienų vartojimas kulinarijoj ir 

gydymui
Senovėje jie buvo vartojami

ne tik kulinarijoj, bet ir 
vaistai nuo įvairių ligų. Krienų 
skutenomis buvo gydoma nuo 
riaumato, plaučių uždegimo. 
Šviežių sulčių lašai, sumaišyti 
su vandeniu, buvo geriami, gy
dant skorbutą, dusulį ir t. t.

Lietuvoje krienai buvo nau
dojami daugiausia anksti pava
sarį. Krienų sultingus lašus šei 
mininkės daugiausia naudodavo 
sūdant — raugiant agurkus, 
nes buvo manoma, jog agurkai 
išlieka kietesni ir patvaresni.

Maisto krautuvėse apstu į- 
vairių firmų paruoštų krienų 
naudojimui.

Kai kurie jų negryni, bet 
maišyti su kitom daržovėm, 
burokėliais ar ridikais. Žino
ma, geriausi krienai pačių šei
mininkių pagaminti namuose.

Krienų paruošimas

kaip

Krienų šaknis keletai valan
dų pameiikti į šaltą vandenį. 
Paskui plonai nulupti, supjaus
tyti gabalėliais ir sutarkuoti. 
Tarkuoti geriausiai arčiau ven
tiliatoriaus ar atvirame ore. 
Sutarkuoti krienai turi savybę 
tuoj keisti spalvą — tamsėti. 
Spalvą palaiko rūgštis — ac-

tas. Vietoj acto galima vartoti 
ir citrinos rūgštį. Vienai vidu
tinei šakniai imti dviejų citrinų 
sultis, šiek tiek cukraus ir drus
kos pagal skonį. Išmaišius, su
dėti į spalvotą stiklą ir, sanda
riai uždarius, laikyti šaltai. Ele 
gantiškiausi krienai yra vis 
dėlto baltos spalvos, ir nepa
tartina juos kitom daržovėm 
dažyti. Paruoštus krienus gali
ma vartoti prie žuvų, mėsos, 
padažų ir t. t.

Šį kartą mėginkime krienus 
patiekti įdomesniu būdu.

Pildyti apelsinai krienų graimu

Imti: 2 ar 3 nedidelius apel
sinus, pusiau perplauti, išimti 
apelsinų skilteles, atsargiai pa-

šalinti gysleles. Išimtas apelsi
nų skilteles išspausti ir gautą 
sunką sumaišyti su keturiais 
valg. šaukštais paruoštų krie
nų mase. Įpilti nedidelį stiklelį 
balto vyno. Vieną pokelį ne
spalvotos želatinos išleisti ma
žame kiekyje šalto vandens ir 
supilti į krienų mišinį. Išmaišy
ti, pridėti 2 valg. šaukšt. ma
jonezo, dar kartą išmaišyti ir 
pripildyti apelsino puses. Dar 
gražiau, jei tas mišinys, nepiri- 
pildžius apelsinų, kiek šaltai 
pastovėjęs, kai jau pradeda 
stingti, tuoj plakamas. Išpla
kus, pripildomi apelsinai. Pa
puošti smulkiai pjaustytais 
svogūnų laiškais arba garba
nuotam petruškų šakelėm. Tin
ka prie kumpio, dešrų.

MEDAUNINKAS —

Kūčių sudėtingon vakarienėn 
neretai yra įtraukiamas į me
niu ir bičių medus, kaip simbo
lis meilės bei vienybės.

Šeimininkės savo kepinius 
stengiasi pagardinti medumi. 
Vienas iš kvapių medauninkų 
tegul ir dabar puošia švenčių 
stalą.

Imti: 2 puodukai bičių me
daus, 1 puod. cukraus, 8 kiau
šinių tryniai, 3 puodukai miltų, 
1 arbat. šk. kepimo miltelių, 
mažiau, kaip 1Z> arbat. šk. ge
riamos sodos, 1 arb. šk. cina
mono, 1 arb. šk. kakavos, y2 
arb. šk. gvazdikėlių, 1 puoduką 
juodos kavos (stiprios).

KALĖDŲ PYRAGAS

Medų ir cukrų gerai išsukti, 
sudėti po 1 trynį (vis sukant). 
Visas sausas dalis sumaišyti, 
persijoti ir, palengva maišant, 
supilti į medaus mišinį. Dabar 
supilti klavą, vėl išmaišyti 8 
baltinius išplakti ir palengva 
visą masę atsargiai su baltimų 
putomis išmaišyti. Supilti į po
pierių išklotą ir sviestu patep
tą formą. Kepti prie 350° tem
peratūros iki 60 minučių.

Iškepus, tuoj patepti cukraus 
pudros glajumi.

Glajus: y2 puoduko cukraus 
pudros, 1 valg. šk. vandens ir 
3 lašai metų ekstrakto.
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