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Dėmesys Oskarui Vladislovui Milašiui
Septintasis Milašiaus bičiuliu draugijos
sąsiuvinis
/ DAINAUSKAS

“Les Amis de Milosz” draugija , lanto pakraščio), Milašiaus miParyžiuje šią vasarą išleido savo nėjimo metų užbaigimo progra
7-jį, 48 psl. sąsiuvinį, skirtą Os mavę J. Buge labai vaizdžiai ir
karo W. Milašiaus kūrybos nag entuziastingai kalbėjo apie Mi
KULTŪRINĖ KRONIKA
rinėjimui, kuriame (3-20 psl.) lašių mistiką ir jojo poezijos filo
FILMŲ] ĮVAIRUMAI.
svarbiausią vietą užima dr. Jac- sofines gelmes. Jis tiek buvo įsi
AKADEMINĖS PROŠVAISTĖS.
ques Buge rašinys “Kaip toli yra gilinęs j Milašiaus kūrybos tyri
pažengę tyrinėjimai ir
darbai nėjimus, kad valandomis ga
apie Milašių”. To rašinio įžan lėjo kalbėti apie bet kurį
kūrinį
(o’ ypač
goje redakcija praneša, jog, leidi Milašiaus
nį bespausdinant, buvo gauta ži apie “Migųel Manara”). Taip pat
nia, kad dr. J. Buge staiga mirė J. Buge buvo susidomėjęs ir lietu
vių kalbos poetiškumu. Lietuvių
širdies smūgiu.
kalbos skambesiui pažinti jis ke
Buge buvo vienas geriausių O. lis kartus prašė paskaityti jam
W. Milašiaus raštų žinovų ir tyri lietuvių kalba tekstus dainų, ypač
nėtojų, gimęs 1933 m. Paryžiuje, tų, kurias prancūzams pateikė ar
tad dar visai jaunas žmogus, pil paminėjo Milašius.
nas visokių sumanymų tyrinėti
J. Buge savo rašinyje, čia mi
Milašiaus kūrybą. Jo ir daktaro nimam leidiny, Milašiaus kūry
disertacija buvo užvardinta “Mi- bos tyrinėjimus skirsto į
kelis
losz en quete du Diviri” (Mila periodus:
šius dieviškumo ieškojime), išl.
1) 1902-1942 m., kai beveik ne
1963 m. knygoje “Connaissez- buvo jokių tyrinėjimų. Nors ta
vous-Milosz” (Ar pažįstate Mila me periode, vis pasirodant Mila
šių), išl. 1965 m., jis pateikė la šiaus naujiems kūriniams, buvo
bai gerą apybraižą Milašiaus kaip daug rašoma apie poetą, apie jo
Vaižgantas, įvertindamas tau likti savo darbą. Nusileisti Mask žmogaus ir kaip rašytojo. J. Bu
tiečių laimėjimus, rašė: “Prakti vai neįmanoma. Nusivilti ar ne ge taipgi daug prisidėjo prie nau jo kūrybą, bet tai buvo tos kūry
bos vertinimas, kritika, tik jokiu
ka, mūsų dideliam džiaugsmui, laiku pasenti irgi nedera.
jos (1959) Milašiaus raštų laidos. būdu ne Milašiaus kūrybos tyri
parodė, kad esame gyvi, jautrūs,
Jo mirtis Milašiaus kūrybos tyri nėjimas. Tiems tyrinėjimams at
Neseniai vykusių sąskrydžių
kratus, atsiliepiame, 'kaip, palies
nėjimams plėsti bei propaguoti ir
ta styga. Vadinasi, mes tokia gai metu natūraliai buvo akcentuo Milašiaus Bičiulių draugijai yra sirasti ir pirmyn pastūmėti svar
biausią vaidmenį suvaidino poe
vumo dirvelė, jog tikrai verta ją jamas jaunimo vaidmuo ateities labai didelis nuostolis. Velionis
tas
Armand Godoy, didelis Mila
darbuose. Natūraliai norėjome paliko daug neužbaigtų darbų iš
paknaisioti”.
šiaus
draugas, kurio įtakoje 1934
Smagiai paglosto širdį Vaiž jaunimu pasidžiaugti ir parody skirtinai apie Milašių.
m. pats perėjęs į katalikybę. 1944
ti
pasauliui
jo
kilnų
gyvastingu

ganto entuziazmas, nors mūsų
1959 m. vasarą Mon-Saint-Mi- i m. jis išleido “Milosz, le Poete de
išeivinei situacijai jis nelabai ir mą ir ryžtą. Jei kas dabar bando chel vienuolyne (saloje, prie Atl’Amour” (laida pakartota dar ir
tinka. Nūdien retėja patyrusių priekaištauti, jog buvo pamiršti
1960 m.), kur A. Godoy analizuo
veikėjų eilės, pragmatizmas kai ar neįvertinti vyresnieji kultūri
ja
Milašiaus kūrybos esmę, teig
kam užmigdo polėkius, nutautė ninkai, šneka ne į temą. Jauni
damas, nors ir ne visuomet pa
mo
sąskrydžius
palikime
jaunų
jimas apkarpo teritorijas. O kur
kankamai įtikinamai, kad visi Mi
tas gaivumas? — paklaus skaity idėjų bei užmojų demonstracijai,
lašiaus raštai yra perdėm giliai
tojas. O kur kultūrinė kokybė? o ne kelių žymių rašytojų pris
katalikiški. Godoy pastangomis
tatymui. Kuo mažiau kišimosi,
— pridurs eilinis kritikas.
viena šveicarų leidykla (1944 Vis dėlto kai kurie pastarieji tuo labiau jaunimo darbai pasi
48 m.) išleido 8 tomus Milašiaus
įvykiai nuskaidrina protą ir pa žymės jaunatvišku gaivumu.
raštų. Vis dėlto Godoy nebuvo
rodo, kad mūsų ligšiolinė veikla
ir negalėjo būti objektyvus, nes
Suprantama, rudens darbo iš
nebuvo bergždžia. Jaunimo kon
jam Milašius buvo artimiausias
vakarėse, reikia pakartotinai pa
gresas, įspūdinga tautinių šokių
žmogus, tarytum brolis.
šventė, scenos pastatymai, dailės brėžti ir vyresniųjų kultūrinin
1949 m. pasirodžiusi Jean
kų reikšmę. O ji yra neabejotinai
ir foto parodos —visa tai gra
Rousselot knygutė “O. V. de L.
didelė. Juk ne paslaptis, senasis
žiai įsirikiuoja naujausių, gal ne
Milosz” tėra vien žurnalistinio
personalas išeivijoje dar tebesto
visuomet tobulų laimėjimų vir
pobūdžio leidinys, pilnas biogra
vi kultūros švyturio aukštumoje.
tinėm
finių ir informacinių klaidų.
Mūsų džiaugsmui, jis yra vaižNėra abejonės, gaivumo dirva gantiškai gyvas ir jautrus: bend
1951 m. G. I. Židonis (Židony
mūsuose būtų žymiai našesnė, jei ruomenėje, spaudoje, stambių
tė-Vebrienė) išleido “O. V. de L.
šiandien Lietuva priklausytų veikalų leidime, literatūros ir
Milosz, sa vie, son oeuvre, son
laisvų valstybių šeimai, jei būtų meno. baruose. Atrodo, kad Vic
rayonnement”. Veikalas atsirado
galima glaudžiau pabendrauti tor Hugo, kalbėdamas apie se
iš josios disertacijos (1949 m.)
su tėviške; aplamai, jei visi poli natvę, kaip tik ir tarėjo minty
“Un Poete Lituanien, d’esprit
tinio bei ideologinio nepasitikė mūsų veikliuosius veteranus:
cosmopolite et d’expression franjimo varžtai būtų nusviesti į pra “Jaunimo akyse matau liepsną,
eaise: O. V. de L. Milosz”, pa
rają.
teiktos Paryžiaus universitetui,
senimo akyse — šviesą”.
Židonytė,
berengdama tą darbą,
Kol kas apie tokias galimybes
Bolševikinėje spaudoje emisurado
daug
Milašiaus raštų, iki
tik svajojame. Kartais, kai mūsų
grantologai kartais bando sunie
tol
nežinomų
ir surinko papildo
pastangos, beieškant sprendimų,
kinti išeivijos kultūros veteranų
mų
Milašiaus
biografijos duome
Oskaras
Vladislovas
Milašius
sudūžta, atsimušusios į tarptauti
įnašą. Iškraipo faktus. Tyčia su
nų,
Milašiaus
kūrybos egzegezei
(1887-1939)
nio abejingumo geležį, liūdesys
maišo sąvokas: išeivį darbininką
pastūmėti
pirmyn
Židonytės ty
sugniaužia krūtinę. Matome, kad
pakrikštija buržujumi, o savo
rinėjimai lėmė daugiau nei Go
pasaulio galiūnai nekvaršina sau biurokratus (žmonių sprandų
doy..
galvų pavergtųjų vargais. Mūsų
zulintojus)
—liaudies tarnais. nykstančių vertybių, o žalą pa
2) Naujas Milašiaus kūrybos
tėvynės kultūra ir toliau “rūpi
Emigrantologai šneka apie “bur darė ir dar padarys tik Lietu-vos tyrinėjimų etapas prasidėjo 1957
nasi” reiklieji sekretoriai ir žuazinės” visuomenės padarytą
engėjams, tik nežmoniškumui, m., kada A. Silvaire leidykla Pamaskviniai mentoriai. Kitos išei
“didelę žalą emigracinei kultū neteisingumui, tik dvasinei apa-įryžiuje pradėjo naujai leisti Mities kol kas nėra.
rai”. Aišku, tai tuščia kalba. Gy tijai. Čia ir glūdi nenuilstamos, lašių, paskelbiant nemaža iki
Dėl to išeivių kultūrinė veikla venimas rodyte rodo priešingus veiklos prasmė tiek vyresniosios, tol visai nežinomų poeto raštų.
pasidaro itin prasminga — tesėti rezultatus. Egzodo visuomenė, tiek jaunosios kartos eilėse.
Biografijos duomenims patikslinti
Pr. V. daug padėjo Milašiaus asmens
kuo ilgiau ir kuo vieningiau at- kiek sąlygos leido, sukūrė ne-
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Lietuvių pranciškonų vienuolyne Kennebunkporte

poezijos misteriją, apie jos kūri
mo kelius.
3) Naujas Milašiaus kūrybos
tyrinėjimo etapas prasidėjęs 1969
m. J. Buge čia daugiau sustoja
prie 1971 m. daktaro disertacijos
“Thematique et signification de
l’enfance dans l’oeuvre poetiąue
de Milosz”, kurią parašė Janine
Kohler. Židonytė, Buge, Guise
darė Milašiaus kūrybos metodiš
kus tyrinėjimus, gi ponia Kohler
— metodologiškus. Toliau J. Bu
ge paliečia tos pat Kohler ir J.
Bellemin-Nool darbus,
kurių
straipsniai irgi yra šiame sąsiu
1964 m amerikietis Stanley M. vinyje aptariami. .
Guise, kaip daktaro disertaciją,
J. Kohler rašinyje “Tolimos
pateikė Paryžiaus universitetui
praeities
namai, tolumoje likęs
rašinį “La Sensibilitė esoteriųue
de Milosz”, suskirstyta į trys sky sodas — Vaikystės dienų vietovės
rius: I. Dvasinė poeto biografija, Milašiaus poezijoje” nurodo, kad
Milašiaus poezijoje viešpatauja
II. Milašiaus “mokytojai”: Swevaikystė,
pilna nostalgijos grožio.
denborg, Goethe, Biblija ir KabMilašius,
bala; III. Pitagorizmas ir alche Poemoje “Insomnie”
mija Milašiaus kūryboje. Vis dėl tardamas “Kai sakau: mano Mo
to tas 233 maš. rašytų puslapių tina, tai galvoju apie jus, mano
veikalas, J. Buge manymu, veik Namai”, išsako savo vaikystės
nieku nepastūmėjo Milašiaus tragediją.
raštų esmės tyrinėjimų,
nieko
J. Bellemin-Noel Larouse lei
nepasakydamas apie Milašiaus dykloje išleido veikalą “Le texte

byla Lietuvos pasiuntinybėj Pa
ryžiuje. Ten ją išsaugojo ir J. Bu
ge perdavė dr. S. Bačkis. Naujai
atrasti Milašiaus rašiniai (o ypač
“Deux Messianisme politiųue”)
parodė, kad Milašius ne vien tik
norėjo tarnauti savo lietuviškai
tėvynei, kurią aistringai mylėjęs,
bet ir visai žmonijai. J. Buge, stu
dijuodamas tą asmens bylą, tu
rėjo daug duomenų naujai patai
syti, patikslinti iki tol paskelbtas
biografines žinias ir galutinai įsi
tikinti Milašiaus kūrybos ir žmo
gaus didingumu.

Nuotrauka V. Maželio

et l’avant. texte, les brouillons
d’un poeme de Milosz”, kurį (37
-40 psl.) aptaria Jean Audard.
Tai lingvistinė ir psichoanalitinė
“La Charette” poemos analizė,
142 puslapiuos nieko neduodanti
naujo, kas galėtų plačiau
pra
skleisti Milašiaus kūrybos miste
riją.
Informacijos skyriuje praneša
ma apie mirtį draugijos narių Louis Guillaume ir Natalie Clifford
Bamey, irgi rašiusių apie Milašių
ir jį asmeniškai gerai pažinojusių
ir dalyvavusių šios Milašiaus bi
čiulių draugijos steigime.,
Raoul Auclair dramatizuoja
radijo transliacijai Milašiaus vei
kalą “Saul de Taršė”. Tas pats
rašytojas jau anksčiau skaitė 8
radijo paskaitas apie Milašiaus
poeziją. Be jau minėtos Janine
Kohler disertacijos, universiteti
nes tezes apie Milašiaus kūrybą
pateikė: Daniele Kemp, Melbur
no (Australijos) universitete —
“Mysticisme baroųue chez Mi
losz”. Suzanne Senaz, d’Aix-enProvence (Prancūzijos) universi-

(Nukelta į 2 psl.)
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Vaizdai ir veidai senojoj Pennsylvanijoj (I)
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(Atkelta iš 1 psl.)

Angliakasiu prakaitas ir technikos smūgiai
1972 m. gegužės 3 d. priešpietį
mes trys (stud. Elena Bradūnaitė, kun. Algimantas Kezys, SJ, ir
čia rašantis) prel. Juozui Kara
liui mus vežiojant, sustojom Še
nadoriaus (Shenandoah) liet. Šv.
Jurgio parapijos kapinėse, vieno
se iš trijų tos pačios parapijos ka
pinių, išdėstytų viršukalnėje tar
pe keliolikos kitų tautų kapinynų.
K kryžių, antkapinių paminklų ir
kitų ženklų, ženklinančių amžino
poilsio vietas, supratom, kad čia
ilsisi ne tūkstantis, ne keli, bet
gal keliasdešimt tūkstančių ang
liakasių bei jų šeimų narių, kad
prieš akis kapai tų brangių lietu
vių, kurie pirmieji Amerikoje kū
rė lietuviškas parapijas, draugi. ja$, mokyklas, steigė laikraščius,
knygų eidyklas ir visa tai, kad
šiame turtingu anglių kasyklų
rajone vėl suplaktų gyvosios Lie
tuvos pulsas, kurios žemė, pasili
kusi toli už Atlanto, užjota ruso
okupanto.
Stovint šiame milžiniškame
mirusiųjų kalne, mintyse pynėsi
vaizdai, vykę prieš 102 ar 100
matų (pirmieji lietuviai emigran
tai į Šenadorių atvyko 1869 m.,
įkųrė pirmąją lietuvių Šv. Kazi
miero parapiją, kurią vėliau len
kai atėmė ir negrąžino iki šių
dienų): šimtai lietuvių bernelių,
daugiausia bemokslių ir tolimų
kraštų niekad nemačiusių, pabė
gę n uo caro kariuomenės, iš senų
laivų lipo į naująjį krantą New
Yorko uoste. Lipo žvalūs, muskulinigi, pilni kaimietiškos stiprybės.
O čia į New Yorką, nuo Skrantų,
Vilksbarės ar Šenadoriaus atvykę
anglių kasyklų magnatų pasam
dyti pirkliai žibančiomis akimis
žvelgė į tvirtus vyrus ir, vietoje
nupirktus, tempė į
Šenadorių,
Mahąnojų, Niūpilę ir kitas Penn
sylvanijos vietas, kur nuo amžių
stūkso ledynų sustumti didžiuliai
kalnai, o po tais kalnais žemėje
guli neišmatuojami anglies klo
dai. Metams kitiems praslinkus,
bernelių pėdomis per Atlantą į
naująjį krantą skubėjo jų paliktos
mergelės, giminaitės. Šiųjų New
Yorko uoste pirkliai nebelaukė,
nes silpnesni moterų raumenys
. pirklių neinteresavo. Tada jos,
daugiausia pėsčios, geležinkelių
bėgius sekdamos, iš New Yorko
ateidavo į kasyklų miestelius pas
savo bernelius, kurie giliai po že
mėmis išbūvodavo 12-14 vai. pa
roje. Anot senųjų liudininkų ar
jų vaikų, atėjus iš šviesaus New
Yorko į tamsų Šenadorių, ne tik
žmonės, bet ir dangus su žvaigž
dėmis atrodę juodi, ir apie tai
senieji lietuviai emigrantai yra
sukūrę nostalgiškos tautosakos,
kurią, čia užrašyti kartu su mu
mis atvažiavo stud. E. Bradūnaitė. Geležinkeliu einant iš New
Yorko į Šenadorių, dažnai jaunus
vyrus ar jų mergeles užpuldavę
pikti šunys, jie net nepajėgdavę
akmenimis apsiginti. Todėl ir da
bar tebeminimas iš anų laikų
išlikęs posakis: “Amerikoje šunys
palaidi, bet akmenys pririšti...”.
Ir vėl akyse nūdienos vizija,
žvelgiant nuo aukšto kalno, iš
mirusiųjų angliakasių karalijos:
Šenadoriaus miestas, kurį domi
nuoja gražiausios iš visų miesto
šventovių liet. šv. Jurgio bažny
čios du aukšti bokštai, savo aukš
čiu bei gotišku lieknumu prašo
kę visų kitų pastatų masę, iš visų
pusių sukaustytas milžiniškų kal
nų. Jie dviejų rūšių —vieni prieš
amžius ledynų sustumti, kiti gi —
per paskutinį šimtmetį supilti įvairių tautų emigrantų angliaka
sių iš anglies liekanų. Reiškia, vi
sa ta milžiniška masė, dabar su
daranti naujus kalnynus, žmonių
rankomis it kiltomis primityvio

. -į , ,
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VLADAS RAMOJUS

teto — “Le temps dans l’oeuvre
de Milosz” ir Marie-Daniele
Blanchelande-Chavatte — “Amour humain, amour divin dans
le theatre de Milosz”.

, - „•

mis anų laikų priemonėmis iš
graužta iš žemių gilumos ir iš
kelta į paviršių.
Prel. J. Karalius, čia pat, kur
mes dabar stovim, pasirinkęs sau
amžino poilsio vietą ir pasistatęs
nedidelę Fatimos šventovę, kuri
ateityje ženklins šio
garbingo
Kristaus bei lietuvybės apaštalo
-bei kitų parapijos kunigų kapus,
mums skaičiais nusako smarkų
gyventojų mažėjimą Šenadoriuje.
Kasyklų žydėjimo metais mieste
buvo 30,000 gyventojų. Lietuvių
pradžios mokyklą, ją 1935 m.
įkūrus, 'lankė net iki 600 vaikų.
Dabar mjeste belikę tik apie 7,000
žmonių. Lietuvių parapijos mo
kyklą, kurioje iki 1967 m. pilnai
buvo mokoma lietuvių kalba, te
ko sujungti su airių parap. mo
kykla vien todėl, kad nebeužte
ko mokinių, ir mokykla finansi
niai nebegalėjo išsilaikyti. Ir visą
tą didelę žalą padarė šių dienų
modernioji technika, o taip pat
dujos ir elektra, išstūmusios iš
apyvartos anglis. Tie tuneliai, tos
visos kasyklų šachtos, kur seniau
dusdavo ir su pavojais bei dul
kėmis grumdavosi
tūkstančiai
angliakasių, dabar vietomis tepa
tiktos tik turistam lankyti. Šiaipgi

Tokiais herbais bei lietuviškomis
insignijomis išpuošta lietuvių šv.
Jurgio bažnyčia Šenadoriuje, įkur
ta 1891 m. Bažnyčios vidus prel.
J. Karaliaus pastangomis ypač gra
žiai buvo išpuoštas 1940 m.
(Lietuvių foto archyvas)

čia minimas sąsiuvinis pateikia ir
daugiau. Tik piniginė Milašiaus
bičiulių draugijos veiklos apy
skaita nėra labai gera. Draugija
įsteigta 1966.IV.1 d., viso jai pri
klausė 274 nariai, iš kurių, dau
giau ar mažiau, net 128 vėluo
ja įmokėti savo nario įnašus. Vis
dėlto, nežiūrint į kai kurių jos
narių “atšalimą”, vien 1971 me
tais į draugiją buvo priimta 22
nauji nariai, Milašiaus kūrybos
entuziastai.

Išėjo nauja laida (VI-jo Mila
šiaus raštų tomo) “Centes
et
fabiaux de la Vieille Lithuanie”,
kurioje tiksliai laikomasi Mila
šiaus nurodymų. Tokių ir pana
šių žinučių, liečiančių skelbimą ir
nagrinėjimą Milašiaus kūrybos,
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OPTOMETRISTAS
2709 VVest 51 st Str-»

2811 VVest 71 si Street
l’elef ffRmlock 6-8545

Tel. GR 0-2400

(Ofiso Ir rezidencijos)
Valandos pagal susitarimą

Vai pagal susitarimą plrmad i
ketv 1- 4 Ir 7—3: antrad. Ir oentao
10—4: težtad. 10—t vai.

Ofs. tel. 735-4477

Rez. PR 8 6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

(Lietuvių foto archyvas)

AHIŠIKI.Id

5-2670, uea tat I tepu* aIlad
pop»w , tjtnt 471 0226 Valandom pagal «u»*
«» tarimų

DR cDMUHD E. CIAR0

Žvilgsnis į Šenadoriaus panoramą nuo kalino. Miestas guli dauboje, į kalnus bėga keliai. Prel. J. Karalius
rodo stud. E, Bradftnaitei ir čia rašančiam durnius, kylančius iš senų kasyklų požemių. Įdomu, kad tie
gaisrai neužgesinami per eilę metų, nors valdžia gesinimui išleido apie 5 milijonų dolerių.

!

DR. NINA KRAUCEL
KRIAU6ELI0NAITE

SPECIALYBE — NERVU IR
EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING
0440 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimą

Ofiso HE 4-1818

Rez. PR 0-8801

0R. J. MESKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ<
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS
2454 VVest 71st Street
(71st ir Campbell Avė. kampas)
Plrmad.., antrad., ketvlrtad. Ir penkt.
nuo 8 vai. popiet Iki 7 vai. vak
Ketvlrtad. Ir šeštad. nuo 9 v. ryte
Iki 11 vai. ryto — tik susitarus.

Rezld. Tel. — GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - EISINAS

DR. FRANK PLEČKAS

kelių milijonų dolerių vertės di-rmi, Pennsylvanijos lietuviai ang- čiais iš antros pusės. Būdavo to AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
OPTOMETRISTAS
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
džiulės mašinos su ilgais gervių liakasiai sukūrė įdomią ir spal kių dienų, kada komiteto nariai
Kalba lietuviškai
atimdavo iš klebono net bažny 6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
kaklais, žemės paviršiuje stovė vingą epochą.
pagal
Jei ns
Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir
damos ir aptarnaujamos 3-4
Mes šiandien, stovėdami ant čios raktus, ir klebonas su kuni Valandos
atsiliepia, skambinti
3-0001
“oontact lenses”
žmonių, dabar labai greitai nusi Šenadoriaus kapinių kalno ir ma gais negalėdavo įeiti bažnyčion
Vai. pagal susitarimą.. Uždaryta treč.
net
Mišių
atlaikyti.
Kartais
ne

rausią net į 1000 pėdų gilumą ir tydami, kaip slėnyje prie pat Še
Tel. — BE 3-5893
DR. A. PUSTELNIKAS
iškelia ne tik tūkstančius tonų nadoriaus iš senų kasyklų tune beišlaikydavo parapiečių nervai
DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
anglies, bet ir senųjų kasyklų me lių veržiasi dūmų kamuoliai ir vi ir įvykdavo žiaurios muštynės.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE VIDAUS L1GOR
dinius pastolius, kuriuos prieš są laiką kyla į aukštį (o tai vyks Kai kurie tų muštynių įnagiai —
Specialybė Akių Ligos
5159 South Dameu Avenue
lazdos,
kirviai
—
dar
ir
dabar
daugelį metų pastatė savo jėgo ta jau per eilę metų, nors valdžia
Tel. Ofiso PR 0-7800 Namų 925-7697
8907 VVest lOSrd Street
yra
išlikę
anų
laikų
fotografijo

mis į žemės gilumą nusileidę mū išleido per penkis milijonus do
Valandos tik pagal susitarimą.
Valandos pagal susitarimą
Trečiadieniais uždaryta
sų angliakasiai. Technika prail lerių, bet gaisrų požemiuose ne se. Nuostabu, kad ilgas valandas
gino žmonių įgyvenimą, bet taip pajėgė užgesinti) esame laimingi, kasyklų gilumoje praleidę anglia
Ofiso tel. PR 8-2220
DR. LEONAS SEIBUTIS
pat daugeliui atėmė kasdieninę su savim turėdami anos epochos kasiai rasdavo jėgų bei ištvermės Namų — rezld. — PRospect 8-9081
Inkstų,
Pfislės b Prostato
taip
agresyviai
kovoti
su
savo
kle

duoną ir jaunesnius žmones pri gyvą liudininką, 83 m. sulaukusį
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
CHIRURGIJA
vertė keltis iš apylinkės. Techni prel. J. Karalių, buvusį ilgametį bonais. Todėl joks klebonas čia
J O K S A
2656 VVest 63rd Street
VAIKŲ LIGOS
ka sudavė kuone mirtiną smūgį Šenadoriaus .Šv. Jurgio liet. para ilgiau pabūti negalėjo. Bet ateivis
Vai. antrad nuo 1-4 popiet
2656
West
OSrd
Street
ir lietuviškam pulsui, kurį čia į- pijos kleboną, dabar emeritą, kle iš Dzūkijos, tuometinis kun. J.
ir ketvirtad nuo 5-7 vakare
Plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir penkt
žiebė pirmieji ateiviai prieš 100 bono pareigas perdavusį Mariana- Karalius, pasiryžo niekur iš čia nuo
Ofiso
tel. 776-2880; rez. 448-5545
12 tkl s vai. tr nuo 5 iki k
metų. Paskutiniai kasyklų pali polio kolegijos auklėtiniui kun. nesitraukti ir kovą su komitetu vai. vak. šeštad. nuo 1 Iki 4 vai.
DR. J. J. SIMONAITIS
kuonys, daugiausia antros kartos Juozui Neverauskui, vietos lietu lamėti. Kova buvo arši, truko ilGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
daug Ofs. PO 7-6000 Rea 04 8-7278
lietuviai, dabar po Šenadorių ir vių vadinamam profesorium, nes'ga’> klebonui ji kainavo
Adresas; 4255 W. 63rd Street
kitus miestelius vaikšto juodosios jis dėsto lietuvių kalbą, Lietuvos nervi* ^i sveikatos, ji pasiekė net
DR. A. JENKINS
Ofiso tel. REUanon 5-4419
Aukščiausią
astmos suėstais plaučiais, vis dus istoriją suaugusiųjų kursuose ta Pennsylvanijos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Re». GRovehttl 0-0617
dami ir sunkiai galėdami atsiko me pat Šenadoriuje. Prel. J. Ka teismą. 1935 m. Pennsylvanijos
8844 VVest 63rd Street
Valandos: pirm. Ir ket. nuo 12 vai
pakeitus VAL.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir ( Iki
sėti. Bet jų prisiminimuose, jų ralius, Šenadoriuje, kaip vikaras, Aukščiausiam teismui
2 vai. p. p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak.
antr. Ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. P. p.
pasakojimuose kokia įdomi iškyla ,pirmą kartą pasirodė 1923 m. įstatymus, kun. J. Karalius ir ki Iki S vai. Trečlad. Ir šežtad. uždaryta Ir
vakarais pagal susitarimą............
Pennsylvanijos buvusi Lietuva, Atgal, klebonu paskirtas, sugrįžo tų parapijų klebonai kovą su ko Oflao ir buto tel. OLymplo 2-1881
kurią vėliau pakirto bei suėdė 1929 m., kai čia ilgus metus ne mitetais laimėjo visiems laikams,
DR. P. STRIMAITIS
DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
modernioji technika. Dar metai galėjo pabūti joks klebonas, jų ir nuo tų dienų Pennsylvanijos
Bendra praktika Ir chirurgija
kiti, ir modernios šių dienų maši tarpe ir garbingos atminties kun. liet. parapijose įsiviešpatavo tai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 2750 «. 71at Street
nos persijos senųjų kartų supil A. Milukas. Sugrįžo į tą parapiją, ka bei ramybė, kuri tebesitęsia iki
1407 So. 49th Court, Cicero
TEL. — 925-8296
tus anglies liekanų milžiniškus kur, pašėlusiai įsigalėjus komite šių dienų. O buvę didieji kovoto- Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad. to Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—12
žeštad. tik susitarus.
ryto, 2—8 vai vak. Sečtad. 1 Iki
kalnus, iš jų išskirs gerąją anglį, tui (o jame buvo net ir bažnyčias
(Nukeita į 3 psl.)
4 v. vak. Treč. Ir sekmad. uždaryta.
Rezld. tel. WA 5-3099
išvežios po visą kraštą, ir nebe nelankančių žmonių), vykdavo
DR. ALG. KAVALIŪNAS
liks nei ženklo tos mažai civili nuolatinės kovos tarp komiteto iš
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO
DR. VYT. TAURAS
zuotos praeities, kurioje, kad ir vienos pusės ir klebono su kuni
SPECIALYBE
DR.
ANNA
BALIUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nežmoniškai bei sunkiai dirbda- gais bei jiems ištikimais parapie5540 South Pnlasld Road
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
GERKLES LIGOS
Pritaiko akinius
2858 VVest 63rd Street

VaL: kasdien 10—12 vai. ir 7—S v
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad
uždaryta Ligoniai prii mami su Ritama
Ofiso telefonas PR 8-3220
Rez. teleef. VVAlbrook 5-5070
REZID. TEL. 239-4083

0R. K. G. BALUKAS
Akušerija ir moterų ligoti

fitneknlogln* Chirurgija
6449 S. Pulaski Road (Cravvford
Medicai BuUding) Tel. LC 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą
tel neatsiliepia, skambinti S74-8O1S

DR. VL BLAŽYS"
PLAUCIŲ IR VIDAUS LIGOS
2801

VVest

OSrd

Street

Kampas 6 3-Šios Ir Callfornla
Valandos pagal susitarimą:
Plrmad., antrad. ketvlrtad. nne
8 Iki 7:30 vai vakaro.
šefttad. nuo 2 iki 2:30 vai
Frečlad Ir penktad uždaryta
Ofiso tolei. 470-4042
Rezld tel VVAlbrook 5-6048

DR? C. K. BOBELIS"

DR. B. B. SEITON

IKKfmj

IR ŠLAPUMO TAKU
CHIRURGIJA

Tel. — 695-6533
Prel. J. Karalius, Kristaus bei lietuvybės apaštalas ne tik šenadoriuje, bet gal ir visame Peunsylvainijos
anglių kasyklų rajone, šenadoriaus liet. šv. Jurgio senosiose kapinėse stovi prie pirmojo JAV mirusio
lietuvio kunigo marijono Julijono Strupinslko kapo. Kun. J. tttmpiuakas j JAV atvyko 1866 m. Aplink

matyti seni lietuviu angliakasiu kapai.

jįjotovlji toto arehyta*)

FOX VALLEV MEDICAL CENTEK
800 Summit Street
Ronta 58 — Klgln. nilnuto

sKabjMai’fla “draiigb”,

Bendra praktika ir moterų ligoa

Valandos pagal susitarimą

Ofisas ir rea., 2652 W. 59th Et.
Tel. PRoepeot 8-1228
Oflao vai.: Pirm., antr., treč. a
Tet ofiso ir boto OLympic 2-4159 penkt. nuo 2 lkkl 4 vai. Ir nuo 6 Iki t
v. v. žeštad. 2-4 vai. popiet Ir kita
laiku pagal susitarimą.
DR. P. KISIELIUS

Skambinti — 585-2525

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1443 So. 50th Avenue, Cicero

Of. Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-8108

Kasdien 1-3 vai. Ir (-8 vai. vak.
l&skyrus trečiadienius,
šefitadleniaia 12 tkl 4 vai. popiet

CHIRURGAS

DR. V. TUMASONIS
2454 VVest 7l.«t Street

Tel. REliance 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUX
(Lietuvis gydytojau)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 West 59th Street
Vai: plrmad., antrad., ketvlrtad lr
penktad. nuo 12-4 vai p. p. t—8
vai. vak šeštad. 12—2 vai. p. p. Ir
trečlad. uždaryta

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KCDKIU IK TAIKU LIGŲ
SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING
7158 South Western Avenue
Plrnud., antrad., ketvlrt. tr psnkt
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p p. Ir nuo
t—t vai.
vakare.
Trečlad
nuo
11 vai. ryto tkl 1 vai. p. p. isštad.
11 vai. ryto Iki 1 vai. p. p.
Oflao telef. RE 7-11M
Rezld. tel. 239-2918

Perskaitę "Draugą"’ duo
kito kitiem* pa si r kaityti

Vai . olrm.. antrad.. ketv. Ir penktad
2-4 Ir 8-8 Treč. Ir ScStad. uždaryta

TEL. PRoepeot 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA ir chirurgu
6648 South Albany Avenue
Vai.: pirm., antrd., ketv. 8—8 vai
•ak., penktad. Ir žežtad. 2—4 popiet
Ir kitu laiku pagal suel’artmą.

Tel. ofiso PR 6-6446

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8107 West 71M Street
Valandos: 1—8 vai. popiet
Treč Ir Heštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6449 South Pulaski Road
Ofiso M. 767-2141 Namų 686
Vai.: pirm., antr., ketv 2—B Ir 6—8.
1—AB
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LIETUVIU ANGLIAKASIU PRAKAITAS IR TECHNIKOS SMOGIAI
čių susirinkimus, kvietė jaunimą ir kitų jaunųjų mokslininkų veiir net mokyklos mokinius, visiems j kalus, nes nė vienas jų neužmiršaiškindamas lietuvių
liaudies ta gerojo prelato. Ko dabar pre
meno reikšmę. Pagaliau, gavęs latas labiausia nori? Kad
kas
visų pritarimą, pasikvietė daili nors paruoštų visų laisvajam pa
ninką, ir šis lietuvių liaudies mo saulyje besidarbuojančių lietuvių
tyvais išdekoravo Šenadoriaus Šv. profesorių vardyną su adresais.
Jurgio bažnyčią. Tai buvo istori Tokį leidinį prel. J. Karalius fi
nis žygis, nes iki to laiko, tur būt, nansuotų savo pinigais, kaip ne
nei Lietuvoje, nei kitur pasauly seniai finansavo LB CV išleistą
je, kur gyvena lietuviai, lietuvių “Human Rights” antrąją laidą.
liaudies meno bažnyčių dekoravi
Per kelias dešimtis metų pa
me tiek niekur nebuvo parodyta.
skendęs
painiame ir labai kam
Tas lietuvių liaudies meno deta
puotame
parapijos administravi
les, gražiai išsilaikiusias per 32
mo
darbe,
įtrauktas į didžiulės
metus, savo akimis matėme gegu
vietinės
kovos
sūkurius ir po di
žės 3 ir kitomis dienomis, kai tik
galutinai
užsukd'avom į Šv. Jurgio bažnyčią delių pastangų kovą
laimėjęs,
taip
pat
per
kelias
de
Šenadoriuje, kur prie altoriaus
šimt
metų
dėjęs
visas
galimas
stovi Lietuvos trispalvė, o duryse
bei vitražuose Gedimino stulpai, pastangas, kad lietuviškasis pul
įvairūs Lietuvos miestų herbai ir sas jo parapijoje išliktų kuo il
giausiai gyvas, prel. J. Karalius
kitos insignijos.
Įėjęs į Šenadoriaus liet. Šv. Jur tik 1971 m., jau pasitraukęs į
gio bažnyčios prieangį, sienoje pensiją, surado progą bei laiko
randi lentą, kur surašyta
960 toliau pakeliauti. Ta proga Lie
lietuviškai skambančių
pavar tuvių katalikų mokslo akademi
džių. Tai pavardės tų parapijos jai jis nuvežė 25,000 dol. auką. j
vyrų, kurie dalyvavo II pasauk Su kitais kunigais nuvykęs į V.
kare. Dalis jų žuvo, ir žuvusiųjų Europą, aplankė Šv. Kazimiero
palaikai dabar ilsisi tame aukšta kolegiją Romoje ir Vasario 16
me kalne —angliakasių ir jų šei gimnaziją Vokietijoje, ten taip
mų kapinėse. Kai vienu metu tiek pat palikdamas savo aukas. Ką
jaunų vyrų neteko parapija beisuti*uPė Per ilgą savo gyvenimą,
miestelis, vėl buvo naujas smū-i niekur
n’e^ur nevažinėdamas
Bevažinėdamas ir jokia
prabanga
nesinaudodamas,
tą
gis ir lietuviškam pulsui. Todėl
dabar
stambiomis
sumomis
sten

Lietuvių liaudies meno detalės Šenadoriaus liet. šv. Jurgio bažnyčioje, nenuostabu, kad iš karo grįžusie giasi atiduoti lietuviškos kultūros
kurioje yra apie 1,000 sėdimų vietų.
(Lietuvių foto archyvas) ji buvo gerokai pamiršę lietuvių bei švietimo reikalams. Tai tarsi
kalbą. Prel. J. Karaliui kilo nau
jas rūpestis — paruošti ir išleisti senųjų angliakasių sunkaus pra
kaito lašai per prel. J. Karaliaus
(Atkelta iš 2 pusi )
Bet gyventojai prie to pripratę ir lietuvių kalbos gramatiką angliš
rankas po daugelio metų krenta
nesibaido. Tokia dalia prieš eilę kai. Prelatas tą mintį kėlė Lietu
jai prieš klebonus ir kunigus da metų ištiko Plymoutho liet. Šv. vių Kunigų Vienybės suvažiavi į lietuvių kultūros bei švietimo
bar ilsisi, kapinėse, po kurias Kazimiero bažnyčią, kur savo lai muose ir kitur. Pagaliau įsitiki aruodą. Tik gaila, kad tokių ge
rų rankų, kaip prel. J. Karaliaus,
vaikštome.
ku klebonavo garbingos atmin no, kad geriausia pačiam tuo rū
Laimėjęs sunkią,
praėjusio ties kun. A. Burba. Kai po poros gintis ir darbą finansuoti. Buvo labai nedaug. O juk anose Penn
šimtmečio pabaigoje prasidėjusią savaičių lankėm tą vietą, ten ra tartasi su prof. Sennu. Pagaliau sylvanijos apylinkėse ar ne aštuo
.kovą su komitetais, kun. J. Kara dom tik išlikusių suvenyrinių se prel. J. Karalius susirado prof. A. niolika lietuviškų parapijų, ku
lius troško aplankyti nepriklau nosios bažnyčios plytų.
Klimą, o šis dar du talkininkus rias taip pat gana ilgai vairavo
somą Lietuvą, sparčiai žengiančią
— prof. Schmalstiegą ir kalbinin geri lietuviai klebonai. Kur jie da
bar?
pažangos ir kūrybos keliu. Juk
Mes, naujieji ateiviai, dažnai ką L. Dambriūną. Taip, prel. J.
dar prieš nepriklausomybės pa pasididžiuojam pirmieji
įsteigę Karaliui finansuojant, trys kalbi
Dar kartą žvelgiame į prel. J.
skelbimą, būdamas klieriku ir jaunimui stovyklas, kurios lietu ninkai ruošė lietuvių kalbos gra
Karaliaus busimąją amžino po
jaunu kunigu, J. Karalius daug vybės atžvilgiu atlieka nemažą matiką, o angliškai, paruoštus
ilsio vietą Šv. Jurgio kapinėse. Ne
dirbo, rinkdamas aukas, bonus į reikšmę. J tokią jaunimo stovyk rankraščius prof. A. Klimas siun
toli
ilsisi pirmasis lietuvis kuni
laisvą gyvenimą besiruošiančiai lavietę, pavadintą .Šv. Jurgio pa tinėjo prel. J. Karaliui, ir gimė
gas atvykęs 1866 m. į JAV—ma
Lietuvai, jos laisvės klausiniu rapijos daržu, mus iš kapinių nu reikalingas veikalas, kurs buvo
rijonas Julijonas Strupinskas. To
daug rašė laikraščiuose,
leido vežė prel. J. Karalius. Tai graži, išleistas 10,000 egzempliorių lai
liau, kitose tos pačios liet. para
neit specialų anglišką
leidinį rami vietelė kalnų papėdėje, kur da, visas išlaidas iš savo kišenės
pijos kapinėse palaidoti palaikai
amerikiečių opinijai Lietuvos šniokščia kalnų upeliai, tyvu apmokant prel. J. Karaliui, šian
ilgamečio Šenadoriaus liet. para
laisvės reikalu formuoti. Bet 1935 liuoja tvenkiniai, rikiuojasi stalai, dien didžiulis tos gramatikos ti
pijos vargonininko muz. J. Žemai
m., kai Šenadoriuje po daugelio suolai. Tai ilgamečio klebono ražas jau išsisėmęs, rengiama jos
čio, populiarios dainos “Vilniaus
metų palengva pradėjo įsivieš prel. J. Karaliaus dovana Šenado- antroji laida, ir šis faktas liudija
kalneliai, sveikiname ju9” ir kitų
patauti taika, iškilo būtinas savo riaus jaunimui. Prieš eilę metų jis nemeluotą prel. J. Karaliaus nuo
autoriaus. O apačioj, gilioj dau
sios parapinės mokyklos reikalas. tą stovyklavietę nupirko už 25,- jautą, kokių veikalų ir knygų rei
boj, tarsi sunykęs milžinas, ilsisi
Miestelyje prasivėrus senoms 000 dol. Visoje 'vyskupijoje tokia kia ne vien universitetuose, bet ir Šenadoriaus miestas — pirmoji
kasyklų šachtoms, į žemę įsmego jaunimo stovyklavietė, ne tik lie tuose Amerikos rajonuose, kurie Amerikos lietuvių sostinė, kurio
vokiečių katalikų bažnyčia ir la tuvių, bet ir kitų tarpe, buvo pir naujo kraujo negauna, o šviesie pamažu blėstantis lietuviško pul
bai nukentėjo. Išliko,
berods, mutinė. Ji nustėbino net ir vys ji lietuvybės apaštalai iš paskuti so ritmas atskamba į kalnus, į
tik klebonija ir mokykla. Tada kupą. Kai, mums besilankant, niųjų nori kaip nors išlaikyti lie kapines, į buvusią gyvą Lietuvą,
kum J. Karalius, gavęs vyskupo vieną sekmadienį apylinkės kuni tuviškąjį pulsą, ir ypač kalbą.
kurios jau niekas čia nebeprikels.
Kai vėliau sustojom prel. J. Ka Įdomu, ar to pulso ritmą būtu
leidimą, nupirko tos mokyklos gai toje stovyklavietėje suruošė
nąmus ir čia įsteigė lietuvių pa- gegužinę, kalnus, klonius ir vie raliaus kambary Šv. Jurgio para me jautę šiandien, jei čia per il
rap, mokyklą. Bet pirmąją dieną, tos lietuvius drebino E. Bradūnai- pijos klebonijoje, čia radom lie gus metus nebūtų karaliavęs prel.
kai lietuvių vaikai rinkosi į mo įtės vedamos lietuviškos dainos ir tuviškai rašytus prof. Sehmalstie- Juozas Karalius?
kyklą pamokoms, juos pasitiko kun. A. Kezio akordeono muzika. go laiškus, prof. A. Klimo, prof.
lazdomis apsiginklavę vokiečiai Vėl tarsi atgijo tie lietuviški lai Vyt. Vardžio, prof. L. Sabaliūno
(Bus daugiau)
parapiečiai ir pradėjo lietuvių kai, kurie viešpatavo čia tada,
vaikus mušti. Bet ir čia lietuviai kol dar buvo gyvos dabar kalno
nenusileido ir teisėtą kovą laimė kapinynuose amžinai atgulusios
jo. Tuojau buvo iškviestos lietu įgąusios lietuvių angliakasių gre
vaitės seserys kazimierietės, įves tos. Antros kartos Šenadoriaus
tas lietuvių kalbos, gramatikos ir lietuvis, nepavargstantis daini
Lietuvos istorijos dėstymas. Visa ninkas ir humoristas Eugenijus
tai, kaip minėjau, buvo tęsiama Kalėda į gegužinę atvyko apsi
nuo 1935m. iki 1967 m., kai mo šarvavęs gal dešimčia lietuviškų
dernioji technika ir kitos aplin dainorėlių, išleistų ne tik seno
kybės pakirto lietuviškąjį pulsą vės, bet ir dabartiniais laikais. O
ir čia nebeliko užtektinai lietu kiek dar jo lūpose skamba moti
vių kilmės vaikų, kad mokykla nos išmokytų senų tautosakos
galėtų egzistuoti. Tada teko jung dainų, kurių nėra jokiuose dainotis su airiais ir jau turėti bendrą rėliuose. Džiaugėmės, kad jos li
vienakalbę mokyklą. Nuo tų me ko amžiams įrašytos Kalifornijos
tų lietuvių kalbos, gramatikos bei universiteto E. Bradūnaitei pa
Lietuvos istorijos kursas perkeltas skolintuose įrašymo aparatuose.
į suaugusiųjų kursus,
kuriuos
Nors dar vis nesurasdamas lai
šiuo metu lanko apie 60 studen ko nuvykti į neprikl. Lietuvą,
tų. Seselės kazimierietės savąjį prel. J. Karalius domėjosi Lietu
dienoraštį iki 1967 m. rašė tik vos literatūra, menu. Pas jį pa
lietuvių kalba. Tik jau mokyklos teko ir ką tik Lietuvoje išleisti
ir vienuolyno aplinka Šenadoriu A. Tamošaičio “Sodžiaus meno”
je, kurie yra toliau nuo lietuvių albumai. Kadangi artinosi laikas
Šv. Jurgio bažnyčios, nejauki. Kai dekoruoti didžiulę, jo administ
kurie aplinkiniai namai nugrimz ruojamą, Šv. Jurgio bažnyčią, jį Modernioji šių dienų technika, šildavusi stiprų smūgį lietuviškam pul
dę į žemes iki 25 pėdų. Reiškia, sudomono A. Tamošaičio lietu sui. Tokiomis mašinomis, kaip čia kun. M. Jarašiūnas mums rodo, da
bar kasama anglis tose Pennsylvanijos vietose, kur seniau po žemėmis
kad visai negiliai po žeme yra viškas liaudies menas. Prelatas savo rankomis rausdavosi lietuviai ir kt. Nors mašina stovi už kelių
tušti tuneliai kurie, nelaimės at ryžosi dalį to meno perkelti ir į šimtų jardų nuo mūsų, bet kun. A. Kezio teleskopinis aparatas ją ar
{Lietuvių foto archyvas)
veju gali praryti visą kvartalą. bažnyčios sienas, Šaukė parapie- ti pritraukęs.

M. K. Čiurlionis

Auka

Aleksandras Radžius

MEDITACIJOS
SEKMADIENIS
Z
Šventai Trejybei
paskirkim tris žvaigždes:
Vegą, Altairą ir Denebą,
kad j trikampį
įsilietų vasara,
ir džiaugsmas
palydėtų dieną.
PIRMADIENIS

Keturios karališkosios
Persų žvaigždės,
keturi dangaus sargai
meridiano aukštumoj
mąsto žodžius keturis:
Pavasaris ir Vasara,
Ruduo, Žiema
ir šviesa,
žviesa
iš pačios širdies
Dievo Tėvo
Sutvėrėjo garbei.

Ir dega Sietynas,
dega ugnelė,
Dievo siųsta
Šventoji Dvasia.

KETVIRTADIENIS
Pilnatis.
1
Mėnulio ostija.
Per patį pakylėjimą
sruvena tikras Kraujas,
ir nukankintas Kūnas spindi
Šventojoj Eucharistijoj.
Didelėj tyloj
miega tvariniai.

Jėzus Kristus
paliko savo skausmą
šiaurės ir pietų
padangėje.
O, Deneb ir Albireo,
O,Šiaurės Kryžiau,
Žibėk žaizdom,
spindėki ašarom,
kančia dar nebaigta.

Sirijau,
pavedu tau liudyti
apie Dievo Sūnų,
prašau kalbėti
apie jo buvimą.
Tą naktį tu plaukei
per Genezareto ežerą,
tą dieną tu rymojai
virš firmamento skliauto
ir matei Jį einantį
planetos pamariais,
girdėjai žodžius Jo
nuo kalno.

Šiemet rųgp. 10 d. suėjo 30
metų, kai mirė Čiurlionio gale
rijos Kaune projektuotojas
arch. Vladas Dubeneckis. Buvo
gimęs Sibire, kur buvo ištrem
tas jo tėvas — gydytojas. Pet
rapilio meno akademijoje bai
gęs architektūros studijas, dau
gelyje Rusijos parodų yra lai
mėjęs pirmas premijas: buvo
pirmosios valstybinės archeolo
ginės komisijos narys, Lietuvių
meno kūrėjų dr-jos narys, archi
tektų sekcijos pirmininkas. Me
no mokykloje dėstė perspekty
vą ir vedė kompozicijos klasę.
Karmėlavoj statydamas bažny
čią, stengėsi pritaikyti lietuvių

Sietyno ugnelė
virš mūsų galvų.
Atėjo Ramintoja
mūsų naktin,
kad rytas prabilti;
įkvėpimu.

PENKT ADI ENIS

ANTRADIENIS

Čiurlionio galerijos
projektuotojas

TREČIADIENIS

ŠEŠTADIENIS

Septynios
Marijos žvaigždės
spindi Cassiopėjoj,
septyni
kalavijai dega širdyje.
O, Motina su Kūdikiu,
skausmo karaliene,
džiaugsmo spinduly.
Tau Corona Borealis
diadema ant galvos,
Alphecca spindi kaktoje.

liaudies architektūros ir meno
motyvus. Pagal jo projektą per
statyti Valstybės teatro rūmai.
Jis suprojektavo Čiurlionio ga
lerijos, Vytauto D. muziejaus,
Medicinos fakulteto įūmus. Nu
piešė daug dekoracijų valstybi
niam teatrui.

Autorius dainos
"Sudiev kvietkeli"
Daugelio populiarių, lyrinių
dainų autorius kun. Antanas
Vienažindys mirė 1892 m. rugp.
17 d., taigi prieš 80 metų; mirė
teturėdamas 51 metus amžiaus.
Baigęs seminariją, vikaravo
įvairiose vietose, kol 1876 m.
buvo paskirtas klebonu į Laižu

vą, kur pastatė mūrinę bažny
čią. Čia ir mirė. Pirmą kartą jo
poezijos rinkinys buvo išleistas
1894 m. Amerikoje. Pokario me
tais okupuotoje Lietuvoje iš
leista jo poezija rinkinyje, var
du “Ilgu, ilgu man ant svieto”
(1958). Poetas rašė linksmas
jaunystės dainas ir meilės ir
skausmo dainas po to, kai ru
sai ištrėmė jo kaimynę Staus
kaitę, pagaliau — rezignacijos
dainas. Tarp labiausiai paplitu
sių žinomiausios yra: Sudiev
kvietkeli tu brangiausias, Ma
no žolynėliai žydėti pradėjo, Oi
dainos, dainelės, Kaipgi gražus,
gražus tolimasis dangus, Kur pra
puolė tas kelelis. Tai buvo vie
nas stipriausių lyrikų “Aušros”
laikotarpy.
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Kumrano ritiniai

Claudio Monte verdi—operos tėvas

PROF, KUN. ANT. RUBŠYS
(Tęsinys iš praeito šeštadienio)

Šių autorių veikaluose galima rasti apsčiai
žinių apie grupę — sektą judaizme, kurią jie
vadina “esėnais”. Paimkime Juozapo Flavi
jaus “Bellum ludaieum”, kaip pavyzdį. Jis,
būdamas daugelio įvykių Palestinoje ir Ro
moje pirmajame mūsų eros amžiuje dalyviu
bei amžininku, paliko įspūdingą esėnų apra
šymą. Pasak jo, ši viena iš senovės žydų sektų
gyvenusi nuošaliai, slėniuose ir kai kuriuose
Palestinos miesteliuose. Juozapas Flavijus ir
Philo teigia, kad esėnų buvo apie 4,000. Pliniljus Senasis, aprašydamas Negyvąją jūrą, kal
ba apie esėnus, kurie gyveną “atokiau nuo
vakarinės pakrantės, pakankamai toli, kad jū
ra ar pikti žmonės jiems pakenktų, nuošalu
mą mylį žmonės... palmių draugai”. Ar (Kum
rano “vienuoliai” buvo esęnai? Jie labai pa-,
našūs vieni į kitus. Reiktų tik du skirtumus
paminėti: kumraniečiai kalba apie karą tarp
Šviesos sūnų ir tamsos vaikų, gi esėnai yra
perdėm pacifistai; kumraniečių kapinėse rasta
eilė kapų su moterų bei vaikų griaučiais, —
tai rodytų, kai kurių archeologų nuomone,
celibatą nebuvus visuotiniu, — esėnai, gi anot
Plinijaus, yra žydų sekta, kuri dauginasi be
moterystės. Kaip ten bebūtų, kumraniečiai yra
labiau artimi esėnams negu mums žinomie
siems fariziejams, zelofams, bei sadukėjams.
Qmnrano “vienouliŲ” bibliotekos reikšmė
Kiekvienam, kuris domisi Šventraščiu, —
ar kaip pasaulinio masto literatūra, ar kaip
Dievo Apreiškimo knyga, — Qumrano radi
nių svarba ir reikšmė lengvai suprantamą. Ši
mūsų apžvalgos dalis ir yra svarbiausia. Tie
siogiai Qumrano radiniai liečia Senąjį Testa
mentą, bet, ateidami iš epochų sąrangos, ku
rioje yra krikščionybės lopšys, jie ne tik nušvie
čia, bet gyvais padaro Jėzų, Jo viešąjį gyveni
mą bei mokslą ir pačią krikščionybės vaikys
tę. Nitstlnku suprasti tad, kiek daug šviesos šie
dokumentai duoda Evangelijoms,
Apaštalų
Darbams bei likusioms Naujojo Testamento
knygoms. Todėl mums teks sustoti prie sekan
čių klausimų:
1. Qumrano šventraštiniai ritiniai bei frag
mentai ir Senasis Testamentas.
2. Qumrano Saviti raštai ir judaizmas tarp
antrojo amžiaus prieš Kristų ir pirmojo am
žiaus po Kristaus.
3. Qumranas ir krikščionybė bei Naujasis
Testamentas.
Dauguma Qumrano ritinių bei fragmentų
yra hebrajų Senojo Testamento nuorašai —
rankraščiai. Šios kopijos yra visu tūkstančiu
metų senesnės, kitaip sakant, visu tūkstančiu
metų artimesnės autografams- Pavyzdžiui, abu Izaijo rankraščiai, rasti Qumrano urvuose,
mus įgalina prieiti prie Izaijo knygos auto
riaus arčiau, negu bet kada prieš ritinių atra
dimą. Prieš ritinių atradimą tekstų kritikai tu
rėjo pasitenkinti X-jo amžiaus po Kristaus Se
nojo Testamento kopijomis, dabar gi turime
kopijas iš II-jo ir I-jo amžiaus prieš Kristų.
Qumrano rankraščiai yra ankstesni už vadina
mą masoretinį Senąjį Testamentą hebrajų
kalba. Todėl turime naują langą, per kurį ga
lima palyginti turimus tekstus bei vertimus.
Palyginimas atveria eilę įdomių skirtumų ir
nuostabų tapatumą, kuris patvirtina tekstų
kritikų turėtą pasitikėjimą masoretinio teksto
svarba bei senumu. Kaip sakyta anksčiau,
Qumrano biblioteka turėjo ritinius bei .frag
mentus visų Senojo Testamento knygų heb
rajų kalba, išskyrus Esther knygą.
Savitieji Qumrano raštai, tai yra “Bend
ruomenės regula”, “Šviesos sūnų karas...” ir
t. t. reflektuoja gyvenimo nuotaikas ir prob
lemas bei klausimus Izraelio krašte epochų
sąrangoje, krikščionybės lopšyje, be galo svar
biame žmonijos istorijos laikotarpyje. Visa,
kas buvo svarbu judaizmo paskutinių dviejų
amžių bėgyje prieš Kristų, yra svarbu ir krikš
čionybei. Rišliai galvojant, kuo bus geresnis
mūsų judaizmo supratimas krikščionybės iš
vakarėse bei Kristaus gimimo metu, tuo mes
geriau suprasime Naująjį Testamentą ir pačią
krikščionybę. Buvo sakyta ir dažnai kartoja
ma, kad Negyvosios jūros ritiniai sukels re
voliuciją Naujojo Testamento aiškinime. Ta
čiau nėra jokio pavojaus, kad ši revoliucija
aiškinime pareikalautų peraiškinti krikščioniš
kojo tikėjimo tiesas. Visi mokslininkai, studija
vę ir studijuoją ritinius, kurių tikslas ieškoti
tiesos ir kurie myli tiesą, yra tos pačios nuo

monės.
Naujasis Testamentas ir krikščionybė sa
ve supranta kaip Dievo pažado, duoto Abrao
mui ir žydų tautai, išpildymą- Nenuostabu,
tad, kad randama tiek daug ryšių bei gimi
nystės tarp Qumrano ir gimstančios krikščio
nybės galvosenos ir išraiškos. Ši giminystė itin ryški, palyginus šv. Joną Krikštytoją bei
Naująjį Testamentą. Šventas Jonas, kaip ir
kumraniečiai, iš kunigų giminės, krikštija ir
ruošia Viešpačiui kelią dykumoje. Daug pana
šumo galvosenoje bei išraiškoje.Artimas geogra
finis ryšys: tarp Qumrano ir Betanijos anapus
Jordano, — tradicinės Šv. Jono krikštijimo vie
tos, — tik per dešimt kilometrų. Artimas ir
laiko ryšys: Šventas Jonas skelbė Mesijo atėji
mą apie 26 metus po Kristaus rudenį. Ar šven
tas Jonas buvo kumranietis? O gal esėnas? Tai
gana atviras klausimas. O gal jis buvo Qumrano vienuolių įsūnytas? Juozapas Flavijus
mini taip esėnus darius. Tradicija sako, kad
šventas Jonas dar vaikystėje paliko tėvų na
mus Ein-Karem ir gyveno “dykumoje”. Kur
ta “dykuma”?
Ne tik šventas Jonas, bet ir pats Jėzus
dažnai galvoja ir elgiasi — minties ir išraiš
kos giminystė — panašiai į kumraniečius. Kur
to panašumo bei giminystės šaltinis? Tiesio
ginis? Neatrodo, nes Jėzaus Kristus ir yra di
džiausias skirtumas tarp Qumrano “vienuolių”
ir žydiškos krikščionybės. Galima būtų net sa
kyti, kad kumraniečiai galvoja ir elgiasi pa
našiai į krikščionis. Vieno jiems trūksta: Jė
zaus Kristaus ir Jo meilės visiems. Giminystė
bei panašumas greičiausiai jaučiama dėl to,
kad tiek Jėzus bei jo gimstanti bendruomenė,
tiek Qumrano “vienuoliai” domėjosi ir nau
dojosi tais pačiais šaltiniais tuometiniame ju
daizme. Naujame Testamente dažnai pa
smerkiami fariziejai bei sadukėjai, — kumran iečiai — esėnai nė neminimi- Kodėl? Ar ne
dėl to, kad buvo jiems jaučiamas giminingu
mas bei simpatijos, buvo naudojama ta pati
išraiška pamoksluose bei apeigose; ar ne' dėl
to, kad daugelis kumraniečių — esėnų tapo
krikščionimis? Bažnyčia, kurią aprašo švento
Luko “Apaštalų darbai”, yra panašiai suorga
nizuota, kaip Qumrano “vienuoliai”, naudojo
si panašiomis apeigomis, — kaip antai, Krikš
tu ir valgiu —- Eucharistija, — panašiai el
giasi, sielojasi panašiais idealais, praktikuoja
krikščioniškai laisvą “komunizmą”. Taip, esa
ma daug giminingumo. Tačiau esama ir esmi
nio skirtumo. Qumrano bendruomenė labai
uždara: mylėk brolį kumranietį, nes jis Švie
sos sūnus; nekęsk kitų, nes jie Tamsos vai
kai! Krikščionys atviri: Geroji Naujiena visam
pasauliui! Visas pasaulis yra Dievo, Dievas
myli visą pasaulį!
Esama daug panašumo tarp Naujojo Tes
tamento ir Qumrano raštų. Tai būtų atskira
tema naujai apžvalgai. Užteks čia paminėti Ke
virtąją Evangeliją ir jos pagrindinį motyvą:
Šviesa ir Tamsa, Gyvenimas ir Mirtis. Šven
toji Evangelija ir Qumranas save išreiškia eti
nio dualizmo kontrastu.
Pakartotinai reikia pabrėžti, kad Qumrano
“vienuoliai” su savo biblioteka davė mūsų
laikams labai daug šviesos ryšium su Švent
raščiu, judaizmu ir krikščionybe. Davė jie
mums hebrajų Senojo Testamento rankraš
čius bei rankraščių fragmentus, kurie mus
1000 metų priartino prie Senojo Testamento
autorių. Davė jie mums ir savo pačių raštus,
kurie praturtina mūsų pažinimą to laikotar
pio, kuriame Dievas tapo Žmogumi tuometi
nių žydų tarpe. Šis pažinimas įgalina mus
tiksliau suprasti Jėzaus Kristaus Bendruomenę,
jos lopšyje ir vaikystėje, su jos tikėjimu į Die
vo Darbą Jėzuje, su jos idealais, su jos orga
nizacija -bei apeigomis. Suprasti, palyginant
įspūdingus panašumus su nemažiau įspūdin
gais skirtumais.
Noris baigti šią apžvalgą žodžiais iš Qumrano psalmių:
Dėkui Tau, Viešpatie,
kad Tu davei man būti savo plane,
kad Tavo gerumas supa mane gyvenimo
upėje.
Tironai į mane kėsinasi;
Kėsinasi, nes aš myliu Tavo Sandarą...
... Jie yra tik Tamsos bendruomenė.
Jie nežino, kad aš esu čia tik dėl Tavęs;
Dėl savo gerumo Tu mane išgelbėsi,
nes Tu Pats kreipi mano žingsnius į save.
(Pabaiga)

Nedaug yra išlikę žinių apie
kompozitoriaus gyvenimą. Italijo
je, Cremona miestelyje krikšto
metrikuose parašyta, kad Clau
dio Monteverdi gimė 1567 m., pa
krikštytas gegužės 15 d., penkių
vaikų gydytojo šeimos pats vy-'
riausias sūnus. Anksti jaunystėje
jisai pradėjo domėtis instrumenti
ne muzika ir grojo viola. Spėja
ma, kad Monteverdi dalyvavimas
Cremonos katedros chore suteikė
jam muzikinį išsilavinimą. Taip
gi manoma, kad kompozitorius
studijavo Cremonos universitete.
Claudio 1595 m. vedė solistę
Claudia Cattaneo. 1607 m. mi
rus žmonai ir išnašlavus 25 m.
1632 m. jis įšventintas į kunigus.
Mirė 1643 m. lapkričio 29 d.
Lyginant Monteverdi su to
kiais romantikais kompozitoriais
kaip Bethovenu, Chopinu, Lisztu
ar Čaikovskiu ir jų audringais gy
venimais, Monteverdi savo gyve
nimą praleido labai paprastai ir
ramiai. Jis neturėjo progų ilgoms
kelionėms po Europą. O tuo me
tu šitai kompozitoriui suteikda
vo kosmopolitinį vardą, kaip tai
ir darė jo bendralaikis kompozito
rius Heinrich Shuetz( 1585-1672)
kurio kelionės prasidėjo Danija ir
baigėsi Italija. Tuo tarpu Moniteverdi visą savo gyvenimą pralei
do šiaurinės Italijos kampe, ku
riame Cremona, Mantua, ir
Venecija sudarė visą jo geografi
nį pasaulį.
Monteverdi savo jaunystę pra
leidžia Cremonoje (1567 - 1590).
Čia pasireiškia ankstyvoji jo mu
zikinė kūryba. Dar nesulaukęs nė
20 m., 1582 m. parašo skirtingų
rūšių muzikos kūrinius, suside
dančius iš madrigalų ir motetų,
kurių religiniai tekstai daugiau
sia yra paimti iš Šv. Rašto. Mon
teverdi pradžioje labiausiai pasi
reiškė religiniais ir nereliginiais
madrigalais (trumpos lyrinės dai
nos, keliems balsams be akompa
nimento), davusiais 17-tojo šimt
mečio Italijai pradinės operos ir
kantatos formas.
Cremona tuo laiku pasižymėjo
muzikos instrumentų, ypač smui
kų, dirbėjais, besišaukiančiais to
kiais vardais kaip Amati, Guarneri ir Stradivari. Todėl nenuos
tabu, kad ir Monteverdi į Mantua
kunigaikščio dvarą buvo priimtas
kaip smuikininkas. Čia jis ir pra
leido antrąją savo gyvenimo dalį
(1590-1612).
Šitame Mantua mieste 1607 m.
Monteverdi parašo pirmąją savo
operą “Orfeo”. Tai buvo ne eili
nis įvykis, nes ši opera buvo to
kia, kokios dar iki to laiko niekur
nebuvo girdėta. Sekančią operą
“Arianna” (Ariadne)
parašo
1608 m.; jos yra išlikusi tik vie
na arija “Lamento”. Ši arija tu
rėjo tokį pasisekimą, kad kompo
zitorius tą kūrinį perrašė, pavers
damas jį madrigalu penkiems bal
sams. Tais pačiais metais parašo
jis ir baletą — operą “Balio dell’Ingrate” (1955 matyta Chicagos
Lyric operos pastatyme).
Po šių kūrinių Monteverdi var
das tampa žinomas visoje Euro
poje, nustelbdamas ne vien savo
laikų kompozitorius, bet taip pat
ir visus buvusiuosius.
Apie 1610 m. Monteverdi pra
deda kurti religinę muziką: mi
šias, mišparus, psalmes, himnus,
giesmes. Nors religinėje muziko
je jis ir prisilaiko tų laikų litur
ginių taisyklių, tačiau jo muziko
je jaučiama asmeniška interpre
tacija, asmeniškas pamaldumas,
asmeniška muzika. Jis pirmas ima
individualiai interpretuoti religi
nį tekstą muzikoje. Jo pasekėjais
vėliau
buvo
kompozitoriai
Schuetz ir Bach.
Monteverdi, jausdamas Man
tua kunigaikščio neįvertinimą jo
muzikinio talento ir darbo, aplei

do šį dvarą, išsiveždamas tik 25
scudi už 21 m. tarnybą. Ir 1613
m. gavo Venecijos Šv. Morkaus
kadedros maestro di Cappella vie
tą. Čia jis ir praleido visą likusią
savo gyvenimo dalį (1613-1642).
Venecija, anų laikų didmiestis,
atidarė kompozitoriui platesnius
horizontus; čia jis muzikiniai su

brendo. Monteverdi savo ilgą mu teverdi muzikos pasisekimas? Į šį
zikinį gyvenimą, (metus
prieš klausimą atsakyti ir įvertinti šio
mirtį), apvainikuoja, parašyda kompozitoriaus muzikinį genialu
mas savo dramatiškiausią operą mą, turime trumpai peržvelgti
“Lincoronazione di
Poppea” anuometinę muzikinio gyvenimo
(Popėjos vainikavimas).
situaciją.
Muzikiniai bruožai

Kur glūdėjo tuometinis Mon

Penkioliktame šimtmetyje mu(Nukelta į 5 pusi.)

EARN MORE...
MORE OFTEN
For the individual with $5000 or more who
wants the insured safety and stability
a savings account and the maximum rate
of return... investing in a Standard Federal
Certificate Account mokės sense! The
interest rate is 6% per onnum, and Standard
Federal compounds the interest daily to
yield an annual return of 6.18% vvhen left to
compound. Interest is paid monthly or
ųudrterly, as you prefer. This certificate
matures in two years.
If you have $1000 to invest in a certificate,
Standard Federal pays you a big 5-3/4% per
annum with a 1 year maturity.
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For more information about our savings
plans, call or stop in at Standard Federal Savings,
the 175 million dollar savings association
located inyour neighborhood.

Savings Certificate
2 Year Maturity
$5000 Or More

5%%

Savings Certificate
1 Yeąr Maturity
$1000 Or More

INTEREST COMPOUNDED DAILY—
Funds deposited by the lOth
PAID MONTHLY
eam from the lst of the month.
Receive interest check automatically
Deposited after lOth eam from
the date of receipt.
monthly or quarterly, or accumulate for
higher yield.
ASSETS OVER $175,000,000-RESERVES OVER $14,900,000

STANDARD
FEDERAL

Savings and Loan Association of Chicago

4192 Archer Avenue at Sacramento • Chicago, Illinois 60632 • 847-1140
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Thursday & Friday, 9 a.m. to 8 p.m.
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon • VVednesday, no business transacted.
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DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

I pastoralinėms dramoms “Dafne”
Kompozitorius-kunigas Monte| ir “Euridice”. Nors šie veikalai verdi, jau sulaukęs 75 m, visus
buvo labai primityvios formos, savo naujuosius išradimus pa
tačiau jie jau pajėgė parodyti, naudoja paskutinioje savo dra
kad anų laikų daina (canto) ga matiškoje operoje “Popėjos vaiĮima išreikšti dramą muzikoje, nikavimas” (prieš kelerius metus
1 Bet Monteverdi nepatenkino grai- matyta ir Chicagos Lyric operos
kiškai dramai pritaikinta muzika pastatyme). Si jo paskutinė opevienam dainuojančiam ar dėklą- ra yra charakteringa 'tuo, kad
DAUMANTAS CIBAS
Mane sta’ga čiup:e!ė'o ameri
muojančiam balsui, užkulisiuose įprasti iki tol operų veikėjai, paToli, toli nuo Los Angeles, savo!
koniškas lenktynių kipšiukas.
jį palydint keliems
instrumen- imti iš graikų mitologinių draūkiškoje sodyboje, prieš kelerius
— Aš esu taip pat milijon e
tams. Jam to neužteko. Todėl, no- mų (Orfeo, Euridice, Daine), dametus pasistačiau lietuvišką kry
rėdamas pasiekti savo tikslą, bar autoriaus buvo pakeisti tikžių. Tai pirmas toks kryžius Kali priešindamiesi komunistinei ag riusl — sušukau. — Mano turtas
Monteverdi pirmiausia
turėjo raišiais, istoriniais asmenimis, pa
fornijoj.
resijai Estijos, Latvijos, Lietuvos — penki milijonai bičių! A" ma
tapti anų laikų revoliucionierių- sirenkant iš jų Neroną, Popėją,
Šventino pranciškonai iš San! valstybėse. Todėl San Diego nau, jūsų doleris dabar yra ne ką
mi. Atėjus laikui, jis metė visas Seneką, Oktaviją. Kompozitorius,
Luis Rey misijos.
Union redakcija straipsnį įdėjo | vertesnis už vieną mano bitę...
Po to abu juokėmės ir, kaip
nustatyta? taisykles į šoną ir pra- turėdamas tikrus žmones, su viPo to vietinis laikraštis į prie specialiai į Vainikų Dienos nu
lygūs milijon eriai, lengvai susi
dėjo rašyti savu stiliumi, sava sais žmogiškaisiais išgyvenimais,
kinį puslapį įdėjo to kryžiaus pa-! merį.
techn’i a žiū ėdamas į olandų labiau gali išreikšti patį pagrinveikslą.
Tuojau atsiliepė vienas San draugavom.
Pasiro
ė,
Šis
naujas
bičiulis
iš
muzirką
kaip į senovišką ir atsi- dinį savo muzikos bruožą— žmoPirmieji reagavo kaimynai:
Diego lietuvis.
tikrųjų
besąs
milijonierius,
'l
iek
Ifkusią.
Tačiau
kompozitorius gaus jausmų perdavjmą muziko— Mes čia gyvename dvide
— Už tokią reklamą
lietu
nieko nepaneigė, kas būtina mu- je, ko anksčiau visai nebuvo žinošimt metų, ir niekas niakada apie viams, už straipsnį pirmoj vietoj, I vertos jo nuosavybės keliose Ka-1
mus nei žodžio neparašė. O apie mes būtumėm turėję mokėti 500 lifomijos vietose.
zikt k tiki ai norėjo surasti naują ma. Kompozitorius dabar susitave rašo beveik kasmet. Ir dar dolerių, o jūs tai padarėt veltui.
kelią savo idėjoms išreikšti. Jam koncentruoja žmogaus
jausmų
Kaip jis toks pasidarė?
paveikslus deda! Kodėl?
16-tr
jo
S
mtmečio
muzika
paliko
pasaulyje,
suveda
muziką
ir
žmoBravo 1
j. Labai paprastai. Atvažiavo iš
— Nežinau. Tur būt, aš ki
orarkies
muzika,
kuri
jam
atrogaus
dramą
draugėn.
“
Popėja
”
Po tos dienos paiudėjo lietu .Žemaitijos be e* k beraštis bet
toks...
dė neasmeniška, lėta, išdidžiai yra pirmoji muzikinė drama, paviai K visos apskrities. Vis kas jaunas ir sveikas. Sunkiai dirbo,
— Žinoma, kitoks! — pripaži nors kasdien atvažiuodavo iš to taupė, nei cento nepaleido dū
•»mi, u lingu?!. Monteverdi sa- grįsta tais pačiais principais, kuno jie. — Tu iš Senojo Pasaulio! kių vieti), kur net nežinojom, kad mais, nesėdėjo nei saliūnuose, nei
.o k., >j kompozitoriams parodė rie pasireiškia ir modernioje draSkamba telefonas. Kažkoks se ten lietuvių esama.
ofivyzdį savo nauju stiliumi, pa- moję. Opera yra ne tiktai turtin; prie kortų, nei k tose kvailose v'enukas dėkoja, kad šioje apylin
žym nčių trimis naujais e’emen- ga harmonija, melodijomis, bet ir
Viena moterėlė verkšleno:
: tose. Ir vis galvojo, vis dairėsi.
kėje pastačiau tokią originalią
tais: harmonizacija, melodija ir originali savo technfta, jau var— Penkiasdešimt metų, kai Nutaikęs progą. Detroite pirko ki
šventainę. Jis specialiai skubėjęs iš Lietuvos išėjau. Seniai nebesi no teatrą. Netrukus pasistatydino
r’itmu. Todėl šiandien Montever- tojanti leitmotyvą, ypač atsklei
į San Diego biblioteką ir ten ieš-j tikėjau dar kartą pamatyti lietu antrą. Turėjo daug darbo, bet už
dė ir vadinamas tikruoju moder- džiauti patį pagrindinį žmogiškąkojęs daugiau žinių. Radęs viso-; višką kryžių. leiskit man vienai tat pinigai greičiau plaukė. Ne
nidsios
muzikos
pradininku.' jį elementą—jausmą (emociją).
kiaušių kryžių, bet manasis, girdi, I ilgiau priešais jį pasėdėti.
Kompozitorius
buvo
savo laiku i Šios operos muzikoje jaučiame
kartą galėjo stipriai paremti ir
yra įdomiausias. Jis esąs labai pa
tikras genijus ir išradėjas, kurio Nerono ir Popėjaus meilę, Sene— Atvažiuok, mamunyte, ka lietuviškuosius reikalus. Kai fil
tenkintas, kad ta proga bibliote da tik panorėsi, — guodėm ją, — mų biznis pradėjo smukti, viską
gili įtaka įkvėpė 17-(tojo šimtine-, kos pyktį, Otto kerštą, Oktavijos
Lietuviškasis kryžius Cibu sodyboje, Kalifornijoj
koje sužinojęs tiek daug apie į- mums bus malonu tave čia sutik laiku pardavė ir visas pajamas in
čio muzikai pažangumą.
1 išdidų ir liūdną atsisveikinimą su
vairių tautų kryžius.
Kitas istorinis įvykis, kuris pri- Roma. Pagaliau muzika ir poezivestavo Kalifornijoj. O čia ap
ti.
Pakviečiau atvykti. Pažadėjau
j sidėjo prie Monteverdi operų pa-|įa, susijungdama ir atskleisdama
Kita sena sena senelė pritempė sukriems ir be darbo pinigai au
smulkiau papasakoti,
.daugiau savo vyrelį, rodė į išdrožtą Rū ga.
sisekimų, buvo pirmasis viešosios žmogaus sielps gelmes, išryškino
parodyti.
operos teatro atidarymas. Tai at jausminius ir dramatinius jo ele
pintojėlį ir prisispyrusi klausė:
Po ilgo klaidžiojimo kartą mus
Vėl skamba. San Diegas. Indesitiko 1637 m. Venecijoje, kada mentus. Tų laikų muzikos kriti
surado du žemaičiai pensininkai
— Piteri, sakyk, kas ten?
pendent laikraščio
redakcija.
tobula
Tik
apie
1594
m.
su
LasSan Cassiano teatras buvo atka kai vis pąbrėždavo kompozitoPiteris primerkė akis, žiūrėjo, Jie gyvena atsiskyrę aukštuose
(Atkelta iŠ 4- pusi.)
Mergaitiškas balsas čiauška:
sus ir Palestrina mirtimis užsibai- 7-S SU Ma?.® 1 Ą^romeda . | riaus Monteverdi muzikos pažiūrėjo, krutino lūpas ir niekaip Cuyamaca kalnuose, kur žiema
— Kai aš pamačiau jūsų kry-i negalėjo ištarti žodžio.
esti tikrai lietuviška — šalta ir zikos pasauliui vadovavo šiaurie gė olandiškasis muzikos jungia- J Sl teatrą KaMo eiti visi, kas tik i grindinę esmę-jausmą. Jis davė
žiaus paveikslą, tuoj parodžiau
O senė jį vis ragino. Pagaliau gili. Jie labai troško su mumis čiai — olandai kompozitoriai, to masis stilius. Nuo šio laiko atsi- l^enge sau nusipirkti bilietą, kai pradžią ir pavyzdį tos muzikikitai lietuvaitei ir abidvi suta- j tas lėtenis sumurmėjo:
kie kaip Ockeghem, De Press, rado daugiau italų kompozitorių. P.1;“'5. įai °peros, buvo statomos nės dramos, kurią vėliau dar la
išsišnekėti.
rėm: Juk tai lietuviškas pakelės! — Bir - žiš - ka...
Taigi, porą valandų tie abu be Willaert, Gomfoert, Lassus ir ki mdančių, kad pietiečiai mokiniai tlktai k^al|9 Ir kunigaikščių ru-biau išvystė ir joje specializavosi
kryžius! Parodėm redaktoriams.
— Sakyk, Jėzus, Jėzus! — pa atvangos šnekėjo ir šnekėjo, o ti. Šių olandų muzikos kūriniai yra lygiai taip pat geri, kaip ir 'nuosa‘ Turtingieji patricijai pra- kompozitoriai Gluckas, Wavneris
Jie sako: gaukit žinių, atspausdin-; šoko žmonelė. — Kada tu liau mes tik klausėmės. Bet iš to viso turėjo vieną bendrą jungiamąjį jų mokytojai, nors šie mokiniai dėJ° enjetymauti vienas su kitu • ir R. Straussas.
sim.
supratom tik tiek, kad į Ameriką elementą, kuris buvo toks stip lai- tebe-ašė 'avo š auriečiu mo- -a,'p’ kac* 1641 m- Venecijoje jau
sies mane erzinti?
K.omoozitorius Claudic MonteU
veikė keturi viešieji teatrai.
Ir verdi tuoj po mirties Tuvo už
Atsakinėjau, pasakojau, aiški- j Kita lietuvė, pastebėjusi neto jie atvažiavo tada, kai mes dar rus, kad nesvarbu, kurioj;' valsty ky!o ų r.ilTumi
nau. Po kelių dienų atėjo naujas! li kryžiaus augančius keturis ber net nebuvom gimę. Čia jie taiks bėje jie gyveno, .visur girdėjo vie
duose Venecijos teatruose su di- mirštąs ir jo muzika ?adė'a į
Independent numeris su mūsų žus, ėmė aimanuoti:
saujas muzi.cos rašymo stilius džiausiu pasisekimu buvo stato- archyvus. Tik dabar, triūsų šimttėsi gyventi tik tarp žemaičių, nodą ir bendrą muzikinę kalbą.
kryžiaus paveiksiu ir aprašymu.
rasidėjo su florentiecių muzikų mos Monteverdi operos: “Orfeo”,■ metyje, jis vėl buvo atraitas, įvei— Aš kasmet sodinu berželius, tai ir ji) kalba išliko gražiai že Kada MonitevertUigime, jau elios, pra
Sekantį rytą anksti į sodybą at bet jie pas mane neauga. Aš net maitiška.
dešimtys meti;' anas muz/kos me- grupe,
"iipe, ■ pasivadinusia Gameiata , Adone , ‘Ritonno d’Ulisse in tintas ir pripažintas genialiu mukrypavo milžiniškas sunkvežimis. verkiu. Kai ateina Sekminės, kaip
Kai pagaliau jų liežuviai priil- nas buvo pasiekęs pačią aukš- susidedančia iš poetų ir muzikų. Patria” ir kitos,
zikos kūrėju, todėl ir prasmingai
Negalėdamas pralįsti pro pušis, neturtu, taip neturiu ko įsidėti į so, tai ir aš ėmiau pasakoti, bet čiausią ir tobulinusią formą. Tiek Šios grupės pirmieji muzikos banKompozitoriaus
Monteverdi! pavadintas operos tėvu. Jo gimisustojo atokiai ant kelio. Iškišo maldaknygę.
primityvioje' didžiausi nuopelnai muzikos pa- mo 400 metų sukaktį prieš keletuoj pamačiau, kad aš, aukštai italai, tiek šiauriečiai pripažino, dymai pasireiškė
galvą žmogus iš kabinos, pažvel
Skubėjau nulaužti keletą šake tis, jiems esu ne ką geriau supran kad olandų ‘kompozitorių daugia operos formoje. Jacopo Peri (1561 šauliui yra 'kaip tik operos išvys-! rius metus plačiai minėjo visas
gė į kryžiaus pusę ir, visas nušvy- lių, kad tik ji linksma grįžtų na tamas, kaip turkas.
balsė (polifoninė) muzika buvo -1633) parašo muziką Rinuccini tyme. Jis operą padarė lyg ir ve-1 kultūringasis pasaulis.
tęs, sušuko:
damąja muzikos forma, praplės-_________
Neiškentusi viešnia atsiduso:
mo.
— Tas pats!
I • Ilgai nelaukdamas, su visa šei
—______ .
damas jos rečitatyvus, arijas, du— Tų naujų lietuvių niekaip ____ _________
Tai raguočių augintojas
iš ma atvažiavo pats pirmasis San negaliu suprasti, — visi jų žo
etus. Praturtindamas
orkestro
MlRft ( įn.OKOMICETINO
Ranchita. Jis nepatingėjo labai į Diege apsigyvenęs lietuvis. Malo džiai permainyti. Aš gerai susi atradot čia. Jūs patys savo ran vaizda svečius nuolat instruktuo- techniką, įvesdamas tremolo (it.
ATRADĖJAS
sunkiu keliu per kalnus atsitran- nūs, paslaugūs, sumanūs žmonės. kalbu tik su savo vyru. Sakykit, kom ant šio kalno sukūrėt Lietu ja, ka p sėdėti, kaip e'giis, ką vai- “virpąs”, garsas, išgaunamas į-1
kyti vien tik tam, kad patikrintų, Tuojau pasidarėm draugai visam ar nebėra Lietuvoj žemaičių?
dovu. šaukti, kada p'oti, ir tada temptų stygų ištisiniu kartojimu),' Jūrų biologijoj specialistas,,
vos kampelį.
ar laikraštis teisybę rašo.
staiga išgirsti: -+■ Puota baigta! pizzicato (garsas išgaunamas sty- išradėjas daugelio antibiotikų,
Teisingai.
Kad
būtų
ir
apylin

Ir apie kitus kryžiaus lankyto
laikui.
— Vakar vakare skaitėm apie
ginių instrumentų
užgavimu M tarpe ir chloromycetino, kuLankėsi ir daugiau San Diego jus būtų galima rašyti ir rašyti. kės savos, mes davėm naujus var Peik'te!
jus ir kalbėjom: Mums reikia! lietuvių. Net ir tokie, kurie buvo Bet gal užteks tiek. Svečių sulau dus: So 'yba Tcduv.a, L tėnų kal
O namie, sode, prie savo kry- pirštais) ir padaugindamas inst-r'8 tebenaudojamas kovai su
daugiau tokių žmonių. Kalbėk, gerokai parausvėję.
Dubalingis, žiaus, kaip malonu neskubant, rumentų skaičių, kompozitorius dėmėtąja šiltine — dr. Paul R.
kėm iš įvairių vietų: iš Arizonos, nas, Meškalaukis,
pasakok! Matai, kad Amerika mie
Taurokšnis,
Eukaliptų
giraitė, sekant Ylą, vesti dialogą su Visur orkestrą padarė
savarankiška i Brukholder mirė
Madisone,
Vienas, neatsistebėdamas, vis Oregono, Utah, Illinois, Connecga ir priešo nepažįsta.
Esančiuoju!
i muzikos išraiškos (priemone.
! Wis., sulaukęs 69 m. amžiaus.
kartojo:
tieut ir kitur. Tik niekas nepasi Kojotų takas.
Atsisveikinom, kaip bičiuliai.
Betgi, iš tikiųjųi, kam statėm
— Esat geri lietuviai,
mieli skardeno iš kaimyninės Los An
Tada atšvilpė televizijos stoties žmonės, bet sakykit, kas jus taip gelės, kur turėjom daug pažįsta kryžių?
atstovas. Jis davė man šimtą keis pagadino? Kam jūs tą
Ogi norėjom namie turėti tokią
kryžių mų. Pagaliau po šešių mėnesių
čiausių klausimų. Atrodė, jis iš pasta tėt?
atvažiavo jų pilnas vežimas. Ap vietą, kur galėtumėm ramiai pa
Jupiterio nukritęs, kryžiaus nie
Ir kitas:
žiūrinėjo sodybą, gyvulius, vis simelsti. Žinot, lietuviai- mėgsta
kuomet nematęs. Už viską la
— Aš negaliu į kryžių pakelti kuo domėjosi, bet kryžiaus “ne melstis nuošaliai, tyliai, niekieno
SAFETY
biausiai įtartina jam atrodė rai akių. Net elektros stulpai su sa pastebėjo”, — nei vieno žodžio netrukdomi. Taip buvo nuo am
OF YOUft \^v
INVESTMENT
dė N iš užrašo INRI.
žių, taip yra dabar. Skaitydami
vo skersiniais man duria. Kryžius apie jį neištarė.
— Sakyk teisybę, sakyk teisy mane visur persekioja!
evangelijas radom, kad ir Kristus
Kodėl?
bę, kokie tikslai tos slaptos INRI
Taigi, negali pakelti akių, o
— Ko čia stebėitis? — kartą pa maldai visuomet pasitraukdavo
organizacijos? — kelis kartus pri lietuviško kryžiaus pažiūrėti vis aiškino tolimas bičiulis. —■ Dide nuo minios į nuošalį ir melsda
v P TO
sispyręs, įkyriai tardė mane.
dėlto atvažiavo....
lis daiktas, kad lietuvis pastatė vosi po medžiu, ant kalno, tyruo
Džiaugiausi, kai jis pagaliau
O dar kitas ne tiek žiūrėjo, kiek kryžių? Taip turi būti! Lietuvoj se. Dažnai net visų apaštalų su
nuo manęs atsitraukė.
kiekvienas ūkininkas kryžių .sta savim nepasiimdavo. Jis nuolat
skubėjo mane paprotinti:
Tą pat savaitę didžiausias res
— Mažai čia gyvenai. Ameri tydavo, ir niekas tuo nesistebėda ėjo, keliavo, net naktį neturėjo
publikonų dienraštis, San Diego kos nepažįsti. Aš tau sakau, — vo. Padaryk, ko niekas nepadarė, kur galvos priglausti. Jis nepasi
Union, atsiuntė du savo specia saugokis trijų žmonių: daktaro, tada tai bus įdomu.
statė nei vienos bažnyčios ir nie
SHORT TERM
5% PER ANNUM
lius reporterius. Žmonės kultū lojerio (advokato) ir klebono.
moki
Ir dar kito dalyko iki šiol ne kur neklebonavo. Savo
PER ANNUM
ringi. Padarė apsčiai nuotraukų, Svarbiausia — klebono! Jis iš galiu suprasti.
v PER ANNUM
niams jis liepė eiti į visą pasauli,
v
/4
PER ANNUM
gražiai aprašė. Vienas iš jų, už tavęs atims viską. Net ir marški
nesėdėti
vietoj,
nepasiskirstyti
Je

Artimiausi kaimyniniai mieste
ON CERTIFICATES
ON ALL PASSBOOK
ON CERTIFICATES
augęs Idaho ūkininko šeimoje, su nius! Ir nė karto nepaklaus, kaip liai turi daugiau kaip 90 bažny ruzalės į vienuolika teritorinių
S or 6 month tenn
OF $1,000.00
*
OF $5,000 OR MORE
ACOOUNTS
malonumu papasakojo, kaip pas tu toliau plikas gyvensi!
Two Year Maturity
One Year Maturity
Minimum $1,000.00
čių ir, gal būt, šimtą kunigų. Bet parapijų... Jis visiems žadėjo būti
jo tėvą seniau tarnavo lietuvis.
— Teisybę kalbant, — atsa nuo pat kryžiaus pastatymo per ten, kur jo vardu susirinks du —
— Jis buvo labai įdomus, visa kiau, — aš to dar nepatyriau. kelis metus nei vienas kunigas, trys, o mes gi prie kryžiaus esam
CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVE dėl bet kokių iūaų namo pa
da linksmas žmogus. Mums, vai Bet vieną dalyką jau tikrai žinau, nei vienas kunigužis mūsų neap trys — keturi! Ar bereikia geres
gerinimų
duoda paskolas iki $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums
kams, jis mokėjo pasakoti daugy — kaip ugnies saugokis auto me lankė, net telefonu apie kryžių nės garantijos?
yra
reikalingi
pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir Jums nu
bę nuostabių atsitikimų, ir taip chaniko! Jis labai skaudžiai lupa nesiteiravo. Negi iš tikrųjų jiems
Kun. Stasys Yia neseniai susta
sibodo
mokėti
aukštas nuomas. įsigykite nuosavus namus.
juokingai, jog mes raitydavdmės kailį.
nei kiek nerūpi, kas dedasi pas tė reto gražumo maldų ir gies
ant žemės, kaip pamišėliai. Ir ko
OIVIDENDS COMPOUNDED DAILY.
P AID QUARTERLY
Po tų žodžių mano “švietėjas” pasauliečius anapus jų klebonijų mių knygą. Bet dabartinėse baž
tik panorėdavom, jis mums pa šoko į savo automobilį, ir tiek aš slenksčio?
nyčiose toms maldoms
nebėra
BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į
dirbdavo. Kai vėliau mokiausi, tai jį temačaiu. Ar tik nebuvo jis pats
Dėl to kryžiaus įsigijome daug laiko. Dabar vos tik įžengi į baž
iš mokyklos bėgdavau ne į na mechanikas?...
naujų pažįstamų. Bet tikrasis ma nyčią, taip ir girdi, kaip komimus, o pas tą lietuvį į kalnus, kur
Vieną popietę prie pušies su lonumas yra kitas. Kur einame, tetininkas komanduoja: stok!,
jis prižiūrėjo mūsų avis. Ir dabar stojo dailus packardas. Išlipo iš ką dirbame, vis mums atrodo, sėsk!, stok!, sėsk!, kalbėk tą ir tą.
aš vsiada šypsausi, kai tą žmogų kilus džentelmenas. Priėjęs pada kad toje sodyboje gyvename šim Net Pulkim ant kelių, tą krikš
Philomena D. Pakel, President
prisimenu. Gaila, nebežinau jo vė kietą savo ranką.
tą metų, — taip viskas miela! čioniškiausią lietuvių giesmę, tu
ilgos pavardės.
— Esu milijonierius iš
Del Teisingai vienas svečias iš Bosto ri giedoti stypsodamas. Taip ir
6245 SO. WESTERN AVĖ.
TEL. — GR 6-7575
Mūsų kryžiaus lentelės įrašas Mar, — tarė. — Lietuviškas mi- no pastebėjo:
išeini iš bažnyčios deramai nepaU O D R S : Mon. 12 l'M. u> H r.M., Tues. • tu 4, Thura. A Fri. • to S, SaL • to 12:30
bylojo, kad kryžius pastatytas at lijonieriusl Mano turtas — penki
— Mes nuolat dejuojam, kad simeldęs. Jautiesi, lyg būtum bu
minti visiems tiems, kurie žuvo, milijonai!
Lietuvą praradom, o jūs Lietuvą vęs karališkose vaišėse, kur prie-

Kryžiaus dienos pamaryje

CLAUDIO MONTEVERDI

INSURED

•J

Chicago Savings and Loan Assn.

Šeštadienis, 1972 m. rugpiūčio mėn. 19 d.

DRAUGAS - MOKSLAS. MENAS. LITERATŪRA

Antikomentarai
PRANAS VISVYDAS
Atostogas padauginus iš tri ta esusli'.ko a t ■ .aus, kur ar
jų, pridėjus ežerą, valtį ir meš- kivyskupas atnašauja mišias.
keię, isena giaži formulė. im
..a. ais įs „ka .au į “reikš
čiau, kai tenka pridėti dulkėtą mingą” paragrafą ir pamaldžiai
vieškeli, tvankų automobilį
<r „ruimu lūpas. Gezai, kad nie
nuobodų motelį, formulė dažnai kas nežiūri. Juk gali mane įtarpavirsta nuliu.
t ant socialine veikla.
Ar negalima būtų visus gyve Omai malonumo instinktas
nimo malonumus ir nemalonu šovė galvon. Aišku, nieko nenu
mus suvesti į formules ir tokią šovė. lik f.eudiši.am ekrane at
gyvenimo algebrą dėstyti
pią- sivėrė melsvai balta
Newport
džios mokyklose. Žmonės
iš marina: dokai, tilteliai, turėklai,
moktų rinktis tai, kas patogu laivai su miegančiom burėm; išir sveika.
ta g ngas C ėst įa Vie restora
Juk Einšteinas, laikraštinin nas, sklidinas monotoniško piako paprašytas abibūdinti sėkmę, ri.no p! umpsėj.'mo.
užrašė ant lentos paprastą for
Prie baro raumeningi jachtimulę: S — X + Y + Z. S yra Sėk ninkai siurbčioja kokteilius, flir
mė, X — darbas, Y — pramoga. tuoja su kapitonų žmonomis.
“O ką reiškia Z”, paklausė žur Visų ponių oda kaip Kleopatros
nalistas. “Mokėjimas laikyti lie bronza. Tarp jų
pirmaujanti
žuvį už dantų”, atsakė moksli gražuolė Minimidimaksi. Dėl jos
ninkas.
vieno žvilgsnio (palankaus) eik
Va, šito Z aš ir neišmokau liausi laivai lenktyniuoja
ligi
mokykloje.
pat Del Mar, “where turf meets
Taip ir likau be atostogų. A- the surf'.
nei irklo, anei meškerės. Tik su
Prieš keletą metų Minimidi
botkočiu pavaikiau įkyrias mu maksi sėdėjo kalėjime už savo
ses. Tiesa, nepamačiau
Pary vyro profesoriaus atsitiktinį su
žiaus, nors žadėjau. O ką saky deginimą automobiliuje.
Krie
ti apie Vilnių, kuris taip vilio nas profesorius, iki ausų įklim
jančiai atrodo slidžiose K. Požė pęs biologijos eksperimentuose,
los spaustuvės atvirutėse.
nemėgo jachtų. Ačiū advokatui,
įsitvirtinęs žaliuojančiam kie ją išleido. Advokatas įrodė, kad
me, kad būtų dar gražiau, su švelnioji Minimidimaksi netyčia
kaliau kreivą suolelį, išbaltinau brūkštelėjo degtuką, nežinoda
tvorą, apgenėjau Krūmus. Nak ma, kad profesoriaus sėdynė ap
tį,* išjungęs televizorių,
gal šlakstyta benzinu. Grįžusi į C’vojau: “O gal susapnuosiu vai est la Vie aplinką, ji vėl koketiš
kystės ežerioką? Lepšio kalvą? kai sukaliojasi tarp rimtų kapi
Kas gali žinoti.
tonų. Jie pasakoja jai nekaltus
Bet sapne joks
ypatingas anekdotus ir, žinoma, prisime
vaizdas neužsikabino.
Pralėkė na audringus buriavimo
žy
ūžiantis traukinys, apkaišytas gius. Narsesnių vyrų nerasi vi
egzotiškomis gėlėmis. Perone soje
Kalifornijos
pakrantėje.
dvokė didmiesčio spauda. Nu
Kai brunhildiško stuomens Jo
triušęs ramunių kuokštas vyto hanna įeina laboratorijon, brau
ąsotyje. Ant komodos
gulbės nasi negeros mintys: rodos, dar
kaklas ieškojo šiaurės peizažo, kartą sudeginčiau
Reichstagą
kur balti lokiai rymo ekologijos ar bent Kremlių, aptvindyčiau
erdvėje.
Saharos dykumą, numesčiau po
litinę bombą. Tegul sprogsta,
tvinsta. Tegul pleška. Man vis
Dabar sėdžiu prie archaiško tiek.
Pamačiusi 5 galionų akvariu
kelmo. Atrodau kaip Baltašiškių baravykas. Atidarau
stal mą, ji lipšniai sako: “Mano mie
čių, išsitraukiu pluoštą pageltu gamajame yra du panašūs in
sių paparčių. Pamažu
vartau, dai. Gulėdama mėgstu stebėti
dėlioju. Nėra ko skubėti. Niekas auksinių žuvyčių išdaigas. Po
juk neveja. Ieškau , išganingo- ,to. .dažnai sapnuoju pasakiškus
žodžio, bet negaliu surasti, nes povandeninius rūmus. Visur dei
tokio dalyko niekad nebuvo ir mantai, koralai, gintaras. Visur
žuvų meilė.”
nebus.
Viešpatie, kaip ji gali taip ne
Matyti, mintims įkyrėjo dū
lėti tvankiame kelmo stalčiuje. rūpestingai tauškėti žemės dre
Jos pabėgo į vaismedžių sodą, bėjimo išvakarėse. Tur būt, ne
kur kadaise gyveno mano bičiu skaito astrologijos pranašysčių.
lis Adomas. Rojuje. Ten gi da Ak, Johanna...
Nuo jos brunhildiškų kvepa
bar sultingų obuolių tuštėjimo
lų rangausi kaip ungurys.
metas.
O koks veido rimtumasl Tie
siog bijau pažvelgti į rasos la
šą. Jaučiuosi lyg sėdėčiau ka
Margaret pasiryžo ūkininkau
tedros pirmame suole, prie pat ti: “My poor George is so anxi-

N U o
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Mel

ų

Midland da vingu a p Lai
nauja taupymo u namų
paskolų reikalam v,aa»
musų apylinkes. ueku
jame J urna už uium.parodytą pasitikėjimų

Mes norėtum būti Jum.naudingi ir ateityje

sąskaitos apdraustos iki

$20,000.00

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Frank Zogas. President

4040 ARCHER AVENUE
CHICAG0. ILLINOIS 60632
PHONE: 254 44/0

A*
Ali accounts compounded dali v —
PaHsook
Savings
paid ųuarterlly
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2 Vears Savim;/.
Certiflcates
(Minimum $5,000)

Jau raudonuoja

Nuotrauka V. Maželio

SAKALO" LEIDYKLOS VADOVUI
M. METU
Prieš 80 rrtetų (1892.VIII. 15 1940-41 m. pirmosios rusų oku
d.) gimė Antanas Kniukšta, kny pacijos metu, kurio redaktoriais
gų leidimo bendrovės “Sakalas” buvo J. Talmantas, L. Dambraus
sumanytojas,- vienas josios steigė kas, P. Jonikąs). 1938-39 m. lei
jų ir faktiškas josios vadovas.
do mėnesinį iliustruotą literatū
“Sakalo” b-vę 1925.VI. 15 d. ros, meno ir kultūros žurnalą
įkūrė A. Kniukšta, A. Vireliūnas “Dienovidį” (^redagavo V. Myko
ir L. Indreika Mirus A. Vireliū- laitis-Putinas, Bern. Brazdžionis,
nui, o L. Indreikai pasitraukus, | A. Vaičiulaitis — išėjo 19 nume
nors į bendrovę ir įstojo S. Za- rių).
reckas, bet faktiškai visą “Saka
“Sakalas” pirmas pradėjo Lie
lo” darbą visą laiką vedė vienas
tuvoje daryti knygų papiginimo
A. Kniukšta. Pradžioje' leido va
mėnesius, leisti metinius savo tu
dovėlius, o paskui daugiau origi
rimų knygų katalogus, o nuo
nalią bei verstinę grožinę litera
1935 metų pradėjo skirti kasme
tūrą. 1924-1940 metų laikotarpy
tinę literatūros premiją. A.
jis išleido 608 knygas (K. Boru
Kniukšta ypač rūpinosi paskleis
tos, 'B. Brazdžionio, S. Būdavo,
ti gerą lietuvišką knygą mūsų vi
P. Cvirkos, L. Dovydėno, J. Gru
suomenėje. Jo pastangomis pakišo, V. Mykolaičio-Putino,
A. , ,. x ... .
Miškinio, S. Neries, A. Vaičiulai- i
1 UVIS (>S1OS grožinės litera
tūros tiražai. Jis mokamai orga
čio, A. Venclovos, A. Vienuolio
nizavo knygų platinimą, o taip
ir kitų).
■ •
...
.
ipat rūpinosi ir meniška
savo
Lygiagrečiai su tuo jis leido iri
.
. . ,
„ ,
rindininc
Uidininc
Tol.
IO
o
n
leidžiamų
knygų
išvaizda.
Gal
periodinius leidinius. Taip, 1930
m. — literatūrinės lietuvių kal
bos žurnalą “Kalbą” (redagavo
Pr. Skardžius, pasirodė 3 sąs. —
208 p.). 1935-1938 m. perėmęs
leisti laikraštį “Gimtoji Kalba”
1. MOŠŲ BENDROVĖ veikia .nuo
persiunčiame j Lietuvą greit ir
(ėjusį 1933-1939 ir iš dalies dar

Nr. 195 (33) — psl. 6

labiausiai jis rūpinosi lietuvių ra
sukurtos vadinamos scenografijos
Su "Goya",
šytojų originalių kūrinių skelbi
jis visiškai neatpažinęs. (ELTA(
atrodo, nepasisekė
mu, skatino jaunuosius rašytojus
— Vilniuje Filharmonijos sa
kurti ir nedvejodamas spausdino
Lietuvoje tik po kelių mėnesių, lėje įvyko Juozo Karoso vokali
pirmuosius jų kūrinius, šelpė juos liepos mėn., kino teatruose pra
nės kūrybos vakaras. Dalyvavo
medžiaginiai.
dėtas rodyti komunistų pasauly operos ir kt. solistai, televizijos ir
A. Kniukštos 15 metų darbo išgarsintas filmas apie ispanų dai
įnašas, keliant ir plečiant ne lininką Goya “Goya, arba sunkus radijo choras, vadovaujamas L.
(E.(
priklausomybės laikais lietuviš pažinimo kelias”. Filmas apvylė Abariaus.
kos knygos kultūrą, buvo labai kritikus ir žiūrovus. Nors pagrin
— Vilniaus televizija pastatė
didelis.
dinio veikėjo — Donato Banio- premperą — Amer. dramaturgo
Ta kryptimi jis dirbo nuosek nio vaidyba iš dalies įvertinta tei VVilliam Saroyan pjesę “Mano
liai, sumaniai ir atkakliai, ta giamai, tačiau visi kritikai (“Tie širdis kalnuose”.
Pagrindinius
čiau iš viso savo darbo nesukrau sa”, liepos 16, “L. ir M.“ Nr. 28 vaidmenis atliko: K. Kymantaitė,
damas sau jokių turtų.
ir kt.) šį, rytų Vokietijoje pasta- S. Jukna, V. Derkintis, A. .Šurna,
1940 m. “Sakalo” b-vė buvo tytą, įvairių tautybių aktoriams R. Karvelis ir kt. Būdinga, kad
rusų nacionalizuota ir A. Kniukš- talkinant, filmą gerokai sukri,ti-i Vilniaus spauda teigė, jog Sarota nušalintas nuo savo mėgiamo kavo.
(ELTA) yan, tai “JAV-se gyvenąs pažandarbo. Vokiečiams
okupavus (
gus armėnų rašytojas...”.
(E.)
kraštą, A. Kniukštai pavyko atNspaĖI ma Scenografų
—:--------gauti “Sakalo” turto dalį ir tos [
leidyklos veiklą atgaivinti. 1941
,nz'
^yL Landsbergis-Zem—44 metais A. Kniukšta, “Saka-|*a nls
,° Pakviestas sukurti
lo” b-vės vardu išleido dar apie ^novaizdį Panevėžio teatro pa30 knygų.
'
statytam Ibseno veikalui “Hedda
Koks buvo A. Kniukštos gyve-' ?ablreLr’’' LiePos mėn- teatrui su
nimo kelias po 1944-jų, o ypač : įa lbse"° ,dLrama gastroliavus
pirmaisiais pokario metais, mes Kaune, Landsbergis, pasipiktinęs
čia nieko tikro nežinome. Tik jis j s“dark,yt.“ seęjiovatzdžiu,
įdėjo
pustą
laišką
“
Literatūros
ir
Mejau daugiau negavo leisti lietu
viškų knygų. Grįžęs į tėvynę iš. no
n? ’ ^vaitrašty (Nr. 28). Jis pa
norimos kelionės” (ištrėmimo),, SIJut° esąs nuskriaustas, nes jo
kiek žinia, senatvėj turėjo dirbti į
sunkų fizinį darbą. Nežiūrint to liam lietuviškos dailios knygos
jis niekad
nebuvo nustojęs puoselė.ojui ir
populiarintojui
* SONS
domėtis lietuviškosios
knygos šiandieną galima tik palinkėti, f V pe vi ritr » s
Addlllg Machines
vvritors
leidimu, džiaugtis kiekviena nau- sulaukti dar daug, daug giedrių i Nuomoju, Cheek
Pa įduoda —■' Taiso
Ai 'JOS
NAUDOTOS
ja gera lietuviška knyga ir sielo dienų ir gerų sąlygų džiaugtis VtrA N50
m. patikimas patarnavimas
tis lietuviškų knygų išsaugoji lietuvių kultūros laimėjimais.
. NAUJOJE VIETOJE
mu.
56111 s Polinki Kd., Tel. 581-4111
J. Dn.
Su A. Kniukšta teko susipažin
ti per I-jį Pasaulinį karą, vokie
čių okupacijos metu, kada kaip
LIETUVIO BATŲ TAISYMO
Kauno “Saulės” gimnazijos mo
kinas pradėjau naudotis tada Ro
DIRBTUVE
4612 S. Paulinu St.
tušės aikštėj Nr. 2 buvusia Šv. Ka
(Town of Lake)
zimiero d-jos biblioteka, kur kny
Dirba 6 dienas savaitėje. Pirm. ir
gininku buvo A. Kniukšta ir ku
ketvirt. nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Ki
ris ten ne tik išduodavo bei pri
tas dienas nuo 9 ryto iki 6 vai. vak.
MARQUETTE PHOTO
imdavo knygas, bet ir gana nuo
Atvežus iš toliau, gaus nuolaidą.
SUPPLY
sekliai patardavo mums,
jau
Darbas garantuotas.
IR MĖGĖJAMS
nesniems, paskaityti tą ar kitą
STASYS ŠAKINIS
leidinį. Pradžioje ėmiau skaityti Daug sutaupysite pirkdami čia
Tel. — YArd s 7-9107
viską, kas pakliuvo, bet kaip tik įvairių filmų foto aparatus bei
A. K. nurodymu jau tada gavau jų reikmenis. Pasinaudokite pa
jaerskaityti daug vertingų litera togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai
tūros ir mokslo veikalų.
VAN MALĖ BUICK Pilnai užbaigtų foto nuotraukų

Tada, ypač 1916-18 metų žie aptarnavimas. Atidarą pirmad
momis, Kaune buvo didelių sun ir ketvirtad. vakarais Iki 9 vai.
kumų, o ypač su maistu bei kuru, REIKMENYS FOTOGRAFAMS
tad ir Šv. Kazimiero bibliotekos
3314 West 63rd Street
patalpų nebuvo kuo kūrenti (be
rods 1917- 18-jų metų žiema buvo
Chicago, Illinois 60629
labai aštri) ir bibliotekininkui
Telef. PRospect 6-8998
nebuvo lengva tada dirbti, tačiau
A. Kniukšta, nežiūrint sunkumų
ir nežiūrint su kuo jis bebūtų kal
bėjęs, visuomet šypsodavosi. To
kiu jis buvo ir bevadovaudamas NAMŲ TAISYMO DARBAI
“Sakalo” bendrovei. Toks
jo Staliaus, dažymo ir visus kitus
atlieka lietuvis — labai
“portretas”, iš anų laikų vaiz darbus
prieinama kaina.
duotėje išliko visiems laikams.
SKAMBINTI RE 7-9615
Gyvenimo vakarui tam dide-

SIUNTINIAI | LIETUVA
1947 metų. Kiekvienais metais mes
saugiai tūkstančius siuntinių.

SOUTHWEST SHEKT METAI.
OONTRACTORS, INC.
.3267 Cohimbus Avenue
Chicago, 11)1. — Phone PR 8-8686

įrengiame oro vėsinimą.
Karštu oru apšildymą
Air Conditioning
Warm Air Heating

2. MOŠŲ BENDROVĖJE ir jos skyriuje Jūs visuomet rasite didelį pasi
rinkimą prekių, kurios labai vertinamos Lietuvoje.

ous to live on a farm”. Jie nu
sipirko nedidelę fermą Arizono
je ir išsiruošė kelionei.
Bendradarbiai surengė
šau
nias išleistuves — juk tiek me
tų drauge. Stikliniame “breezvvay” stalą apdengė valgiais, do
vanomis. Ričardas padeklamavo j
humoristinius kupletus (jis taip
daro per visas išleistuves). Pli
kis buhalteris (keistų dovanų'
pranokėjas) išpakavo plastikinį
apelsinų medelį, apkaišytą citri
nomis ir dolerių banknotais.
Čarlis keliskart spragtelėjo polaroidu, visų pirma nufotogra
fuodamas ūkio gyvuliais
bei i
paukščiais išdekoruotą tortą.
Viskas ėjo kaip iš pypkės. ■
Margaret ašarodama dėkojo už
dovanas ir sveikinimus. Bendra
darbės irgi šluostėsi ašaras. .
Šiandien skelbimų lentoje pa
mačiau nuotrauką, kurią Marga
ret su laiškučiu prisiuntė iš Ari
zonos. Idiliškoj pievoj ganosi
dvi karvės, kelios avys ir tely
čia, pavadinta Malt Avenue —
mūsų įmonės gatvės vardu.
Priėjęs
buhalteris
sako:
“How cute. I am almost ready
to become a laimei myseif”, v

3.

TAIP PAT PRIIMAME užsakymus AUTOMOBILIAMS (Žiguli, Moskviš, Zaporožee), motociklams, šaldytuvams ir kit. oficialiomis kai
nomis.

4. JEIGU JiOS NORITE PAKVIESTI iš Lietuvos gimines, mes parūpin
sime reikalingus dokumentus.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
220 SOUTH STATE ST., CHICAGO, ILL. 60604
TEL. WA 2-9354

r

DVIEJOSE PATOGIOSE VIETOSE

ROOSEVELT PICTURE
FRAME GOMPANY
Manufacturers

Rankomis išpiaustyti paveikslų
rėmai — pritaikinti paveikslams
ir skelbimams, rėmai — metalu
aplieti rėmai.
2400 So., Oakley Avė., Chicago
Tel. VIrginia 7-7258 - 59
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ir mūsų skyrius:
2618 WEST 63rd ST., CHICAGO, ILL. 60629
TEL. WA 5-2466

OPEL INC.
7061 South Western Avė.
IHICAOO. ILLINOIS
For A Good Oeal Call —
7760500
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CRANE SAVINGS
ADO

LOAN

ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVTCZ, Prez.

2555 West 47th Street

Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

* Vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir j kitus miestus
* Portretūra
* Meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Telef. — HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEVVOOD, N. Y. 11287
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Minimum $5,000.00
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Naujas aukštom dlvldendas mokamu- už
Investavimo sąskaitas.

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D.
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
VALANDOS: aotraS-. tr PKNKTA1LD'.» *v *r. ^10*5 *v. V ’’
SRflrrA.D. t v. r. Iki 11 v. d — Treėlad uAdarrta.
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DRAUGAM — MOKSLAS, MENAS, UTERATOHA

Šeštadienis, 1972 m. rugpiūčio mėn. 19 d.

kas dabar dažnai dėl tolerancijos
stokos pasidaro neįmanoma.
Konkrečiai
kalbėdamas, siū
lau sukurti branduolinius studi
jų ratelius kiekvienoj kolonijoj
; be galo plačiu pagrindu. Juose
turėtų bendradarbiauti ir vyres
nieji ir jaunesnieji, bet tik tie,
kurie parodytų daug noro ir ryž
to augti
ir bręsti.
Pirmiau
sia reiktų uždrausti skelbti spau
doje šių būrelų procedūrinį vei
Akademinio Skautų sąjūdžio
kimų. Dažniausiai, pastebėjau,
studijinė stovykla įvyks 1972 m.
veikla taip ir nueina j “apsirarugpiūčio mėn. 27, rugsėjo mėn.
šymus”, ir vėl viskas viro a tik
4 dienomis Dainavoje.
kultūrine “kramtoma guma”.
ASS studijinės stovyklos prog
Spaudoje turėtų būti skelbiama
rama suplanuota tokia —
tik atskirų narių pavieniai ar
Paskaitos
bendri kultūrinės kūrybos vai
1. A. Tamašauskas “Bendros
siai. O veiklos koordinacija ga
lietuviškos architektūros išvysty
lėtų būti atlikta kokios nors
mas” (paskaita bus iliustruota
REDAGUOJA JCRAT8 JASAITYTE, 6922 8. OAKLEY AVĖ., CHICAGO, ll.l.LINOIS 606S6
centrinės kultūros komisijos prie
skaidrėmis).
Bendruomenės, kuri, iš tikrųjų,
2. kun. V. Bagdanavičius, MIC
"Įjau ir egzistuoja. Tik jos veikla
“Per kokias kultūras yra perėju
turėtų būti šia kryptimi suinten
sios lietuvių laumių legendos”.
syvinta. įvairūs pasidalinimai ži
3. R. Kinka “Lietuvių kalbos
niomis apie būrelių veiklos eigą
raida Amerikoje”.
ir laimėjimus turėtų būti atlikti
4. R. Selenas “Lietuvių išeivi
bendro pobūdžio straipsniuose
jos
politinė veikla”.
Modernaus
pasaulio tautų
VYDŪNAS TUMAS
tautinė kultūra klestėtų, yra rei-1 ar pagaliau privačiuose susi5.
A. Vasaitis “Lietuviški spek
bendruomenėj kultūra yra pa-------- ------- kalmga, kad abi pusės', jaunes- Į rašinėjimuose būrelių tarpe,
takliai
Amerikoje —Jų meninis
grindinis tautos gyvybės rodiklis.
niejį ir vyresnieji, rodytų pašiau-, Kai gavau laišką iš Algio Norlygis, trūkumai ir vargai”.
Dar devynioliktam amžiuj ir kjme dabar konkrečiai apie prie-, .cojimo ir kantrybės, vieni iš ki- vjlo> kviečiantį mane kalbėti a6. A. Rukšėnas “Lietuvių ir
dvidešimto pradžioje buvo tvir- mones įr pasiūlymus, kaip tuos tų besimokydami. Pik šitokiu pje kultūros skatinimą, pagalvo■amerikiečių spaudos
palyginitiriama, kad tautinei gyvybei iš-, medžius auginti, kad jie neštų būdu tautinis gyvenimas tekės ljaUj jOg man, kuriam “Lietuva Pakeliui į vasaros stovyklą... Tik, atrodo, dar neapsisprendę, kur pa
i
mas
”
.
laikyti yra reikalinga teritorija, vaisius.
gyvybine srove j priekį.
prasidėjo Los Angeles”, ši tema šokti: ar į studentų ateitininkų, ar į skautų akademikų.
7. D. Bruškytė “Lietuvos valkalba ir, gal būt, savo valstybė.
Nuotr. 'Vyt. Maželio
Galime būti dėkingi, kad, lie
Man teko matyti mūsų kolo-dyg per sunki, “not fair”, bet ir
\
džia
ir jos elgesys krizėje”.
Moderniais laikais vis labiau ir čiant jaunimą, turime tremtyje nijoj daromų pastangų šitokio'vėl, kada perskaičiau Lietuvių
8. Kun. J. Kubilius, SJ “Reli
labiau išsikristalizuoja kultūrinis ne tik š aip keletą medelių, bet bendravimo kryptimi. Deja, iki Chartoje:
ginis šių dienų žmogaus persioren
ir dvasinis pradas kaip tautos gy tikrai visą didelį mišką. Mūsų šiol jos vis teliko vien pastango-,
tavimas
”.
vybės pagrindas. Tuo nepanei i.uų ir šokių šventės, jaunimo mis, dažnai sunaiikindamos 'geros; Kiekvieno lietuvio priedermė
9.
Dr.
B. Vaškelis “Žmogaus
giu, kad savo kalba ir savo žemė kongresai tai liudija. Tačiau be valios, toli pramatančius indivi
sudaryti sąlygas tautinei kul
rūpesčiai
‘
šių
dienų Lietuvos pro
yra reikalingos, bet jos tarnauja sidžiaugdami, būkime ir atsar dus. Jeigu lietuvių grupė Ame-j
tūrai,
zoje”.
šiandien pirmoj eilėj kaip kultū gūs. Masė, kuri įsisavina ir re riikcij, ar kur kitur, nepajėgs su- '■ ėmiausi darbo,
Simpoziumų, pokalbių temos
rinės kūrybos pagalbinis princi prezentuoja kultūrą, kuri maiti prasti ir įsisamoninti bendrosios
1. Anglų kalbos vartojimas mū
Šios
kelios
mintys,
parašytos
pas ir nebėra fizinės ir socialinės nasi kultūra, nebūtinai yra kul gyvenimo tėkmės, ji nepajėgs gy
sų
tarpe: a) sueigose b) stovyk
_
.
.
.
gana
trumpu
laiku,
nėra
jokiu
egzistencijos neišvengiamos bū tūros kūrėja. Kultūros kūrėjas y- venti1 savito gyvenimo Ta.p kaip būdu do
tinės. Jos
<lau.
lose e) socialiniais atvejais.
tinybės.
ra pavienis asmuo. Todėl, nors pripratom
ratome1 vartoti kilok, maistą, gJau <.ga,Vojirfias garsfei» įvedi.
2. Kritiškas žvilgsnis- j einamą
Man prisimena dabar, kaip sąskrydžiai, kongresai, didžiulės ki. .į gyvenimo standartą, taip
skautų
programą.
kartą Elena Tumienė (mano kultūros mani les taci jos ir de turime priprasti veikti kitame ir mas j pašnekesį. Prie tikrai
3.
Kritiškas
žvilgsnis į ASS:
konkrečių
paiūlymų
ir
gal
mama), kalbėdama apie lietuvių monstracijos yra reikalingi, mes ujėtipgame idėjų pasaulyje. O
a)
programa
b)
tarpvietovimai
aprendimų
turėtume
prieiti
dis

poeziją, pacitavo tarybinį poetą turime ypatingai didelį dėmesį šitai yra galima įkūnyti tiktai
ryšiai c) organizacinė struktūra.
Eduardą Mieželaitį. Jis sako: atkreipti į kiekvieną tautietį, į jaunimui ir senimui artimai ir kusijose, kuriose visi galime pa
4. II Pasaulio Lietuvių Jauni
sisakyti.
“Man Lietuva prasidėjo prie kiekvieną mūsų tautos individą. nuoširdžiai
bendradarbiaujant.
mo
kongreso įvertinimas.
Kruojos,” ir ji juokais pridėjo,
5.
Ar verta studijuoti Vilniaus
Savo
eilėraštyje
“
Išsibarstymas
”
'
'G mano sūnui, Vydūnui, Lie
i
universitete?
esu
rašęs:
draugai
sportas,
šviežias
oras
ir
sviedinys.
'Stovyklos
džiaugsmai
tuva prasidėjo Los Angeles, Ka
Meninė dalis
Nuotr. Cepulio
lifornijoj...”
Išsibarstėine paveldėti
1.
Poezijos
ir dramos vakaras
Didysis šių laikų istorikas, Arnaujų karalysčių,
!
(1972. IX. 2):
nold Toynbee, yra entuziastin
pamesti ar pakeisti
i a) Jaunųjų poetų kūriniai,
gai konstatavęs:
senusI b) V. Krėvės “Raganius”, da
skudurus ar drabužius,
lyvaujant ]. Kelečiui ir L. Baraus
At lašt the Jevvish diaspora
kui.
•
Aimanuodami,
started bearing fruits.
2.
Muzikos ir humoro vakaras
desperatiškai
laikydamies
Let us take advantage of it.
(1972.
IX. 3):
už
senstančių,
paliegusių
O filosofas Kari Jasper sako:
a)
“
Aušros
” kvartetas,
(o dabar jau palėpėse sukrau
The unsheltered individual
Studentų Ateitininkų sąjungos surdo vakaras, pasakų vakaras,
b)
R.
Cinką
ir kiti atlieka lgives our epoch, our physiogtu) ruošiama stovykla įvyks
Lake fuksų laužas, karnavalas, literatūvairius
humoristinius
kūrinius.
minčų. Ariel, Pennsylvania, nuo rugpiū- ros vakaras, banketas ir šokiai.
namy.
3.
Grafikos
paroda
iš Lietuvos
Sunaikinimo ir kūrybos mo- ėio mėn. 26 d. (šeštadienio po-| Stovyklos kaina: 35 dol. Registruotis:
SAS
Valdyba,
6922
S.
Oak(
'
19
?
2
.IX.2
popiet);
pristato K.
Kitaip tariant, pasaulis pasida
mente. | plėtės) iki rugsėjo mėn. 4 d. (pirŠirdys atsisuka į.du skirtingus. madienio rytmečio).
Stovyklos lev, Cbicago, Ilk, 60636. Telaf. Lapšys (II PLJK meno parodos
rė pilnas tremtinių. Įvairių tautų
I premijos laimėtojas).
takus ir skiriasi.
bendruomenės yra išbarstytos po
programa yra padalinta į ketu (312) 434-2165.
Stovyklon registruotis pas Va
visą pasaulį, bet dažnai jų žmo
rias dalis:
•TIPENIHIOS STUDIJUO
Ir mes, kaip du laivai,
cį
Garbonkų, 6537 S. Washtenės laikosi sukibę, lyg vynuogių
JANTIEMS MEDICINA
1. Paskaitos, kurių temos yra
Kurie susitinka okeano vieške
naw Avė., Chicago, Ilk, 60629.
kekės, tęsdami savo kalbines ir
Amerikos medikų sąjunga
ly, įvairios, liečiančios įvairių įvai
kultūrines tradicijas, puoselėda Nu, palauk — pamatysi kaip bus smagu stovykloje:
AMA
išleido knygą FIND (Fi
riausias
temas.
Pavyzdžiui:
Sto

Apsisukame ir
mi socialinius ryšius, augindami
Nuotr. J. Abromaičio
naujom nežinomom va vyklavimas — Kodėl? Lietuvių nancial Information National
ir auklėdami jaunąją kartą.
gom iriamės. jaunimas ir Amerikos politika. Directory — Health Careers). 10 MILIJONŲ MEDICINIŠ
Norėdami įsigilinti į kultūros
KOMS STUDIJOMS
Moterų išsilaisvinimas (Womens Čia duodamas sąrašas daugiau
auginimo ir skatinimo priemo- Kitais žodžiais, rūpindamiesi lie- Kito kelio aš nematau. Tiktai taŽmogus yra dinamiškas proce Liib.); Pasaulio lietuvių, jaunimo kaip 1,000 fondų, kurie teikia
Viešbučių magnatas Conrad
mories, pažiūrėkime
pirmiau tuvių tautos kultūra, turime jos, da mes galėsime įvykdyti didžio- sas. Pasaulis yra dinamiškas pro sąjunga; Konkretūs ateitininkijos mokslapinigius — studijuojan
skatinimą
pa
remti
teisingais
N.
Hilton paaukojo 10 milijonų
jo
lietuvių
filosofo
Vydūno
troš

sia trumpai ir iš esmės — kas
cesas. Galimybės neribotos. Pa uždaviniai; Lietuvybė, jaunuolis, tiems mediciną ir kitus su svei
principais.
kimą
—
pastatyti
savo
tautai
vi

dolerių
Mayo fundacijai, kuri
yra kultūra ir kas yra kūrybinis
reis nuo mūsų pačių (tiek čia, aplinka ir daug daugiau. Paskai
katos apsauga surištus moks tuos pinigus panaudos medici
.Šiandien yra daug kalbama a- suotinio žmoniškumo pagrindą.
vyksmas.
tiek tėvynėje), ar mes, išplaukę tininkai yra labai įdomūs žmonės:
lus, kaip slaugymas, laboratori niškų studijų centrui, kuris tirs
'Norėdami tai suprasti, pir pie jaunimo moralės sunykimą, Tada tautinė kūryba, nesvarbu atskirais laivais ir skirtingom Marytė Saulaitytė, Gintaras Ka
jos darbai, veterinarija ir pana narkotikų bei žmogaus elgesio
prastus
etikos,
principus.
Bet
kaž

kur
mes
bebūtume,
prasidės
na

miausia, man atrodo, aptarkime,
kryptim,
sugebėsime
surasti rosas,G. Sužiedėlienė.kun. Šulcas,
šiai.
problemas.
kas yra žmogus. Šiais laikais ne- kodėl tepasiliekama prie labai tūraliai ir spontaniškai. Jaunes naujus pasaulius, kurie įgalins
J. Dėdinas, V. Kaulius, R. Kinka.
griežtų ir daugiausia šališkų ap nieji rinks žinojimą, vyresnieji
Ibednįstume pasakyti, jog žmogus
mus gyventi.
tarimų. Senieji sako savo, jau padės apspręsti to žinojimo ver- (Tema skaityta II PLJK Studijų Michael Novak, kuris yra para
yra pilnai išsivystęs, statiškas ir
šęs knygą The Rise of the Unnieji sako savo. Man atrodo, kad tę ir naudą tautiniu atžvilgiu, dienose)
nesikeičiąs asmuo. Iš tikrųjų su
meltable Ethics ne tik pristatys
nėra tikro dialogo, kuris padėtų
Goetbe ir Jaspersu turėtume teig
savo parašytą knygą, bet skaitys
problemas realistiškai išspręsti.
ti, kad žmogus yra ne kūnas, bet
ir paskaitą apie etninių grupių
Niekas negali paneigti fakto,
procesas, kuris, kaip Tolstojus
pasireiškimą šio krašto politiko
kad mūsų vyresnieji yra dideli,
tvirtina, nuolat kovoja dėl savo
je.
savo tautos papročių mylėtojai
asmeniškos laisvės ir nepriklau
2. Seminarai; tautosaka bus ap
ir stengėsi visomis jėgomis sukur-i
somybės. Kovodamas už tai, jis
tariama ir pravedama p. Sungaiti institucijas ir organizacijas pa- j
kuria patį save ir išreiškia save
gal buvusius tėvynėje modelius,!
lienėis, kanklės E. Pakštaitės, rank
savo kūryba. Be žmogaus nėra
darbiai p. Astrienės ir V. Kliorio,
in
.
i . ,tuo
suteikdami jaunimui kury- i
kūrybos. Bet, tiesą sakant, kury-,.. . .
. . ’
.....
• i
literatūra — M. Saulaitytės, lie
v
.
-i.
, .
*• bimo ir tautinio auklėjimo pa-!
bos nėra ir be nuolat augančio
tuviški valgiai p. Urbonavičienės.
grindą. Vis dėlto dažnai jie lai
ir besivystančio žmogaus. Kūry
3. Diskusijose bus liečiamos
kosi savo pažiūnj godžiai ir net 1
ba ir kultūra gerąja prasme
temos — Kas man asmeniškai
šykščiai, kaip tie prakeiktieji vieyra pozityviai besiformuojan
padeda būti lietuviu Amerikos vi
nuoliai A. Vienuolio legendoje I
čio žmogaus vaisius. Per jį mes
suomenėje? Ar tai duoda man
aukso. Dažnai apimti baimės
pažįstame patį žmogų ir įžvelplatesnę pasaulėžiūrą, negu ma
(kas, žinoma, yra žmogiška) vi
giam į jo sielą. Kristus yra pasa
no amerikiečiams draugams? Ką
siškai atmeta bet kokius nauju
kęs:
aš turiu, ko mano amerikietis
mus, praplėtimus, ar nusta’vtų
Jūs pažinsite juos iš jų vaisių.
draugas neturi? Ką aš galiu jaus
normų pataisymus. Tai yra visiš
Geras medis duoda gerus vaisius;
ti, ko jis negali jausti? Lietuvy
kai negatyvus prėiimas, kuris I
blogas medis duoda blogus vai
bė ir mano pareiga jai.
tarnauja vien kultūros stabdy
sius.
4. Vakarinės programos — Su
mui. Iš antros pusės, jaunieji ta-1
Bet medis turi būti augina riasi daugiau žiną ir atsiriboja Tai labas! Seniai nematytas. Gera bus vėl kartu pastovyklajuti.
sipažinimo vakaras, žaidimų va Šitokiais keliais jūs nuvažiuosite į dudentų ateitininkų šios vasaros
Nuotr. J. Abromaičio karas, susikaupimo vakaras, ab- stovyklą Lake Ariel, Peunsyvanijoj, nuo rugpiūčio 26 iki rugsėjo 4 d.
mas ir kultivuojamas. Pakalbė- bei užsidaro savo rateliuose. Kad
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