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cūzai vienuoliai benediktinai, jėzui
Kai prisimenamas žymui, iš gyveJ. JAKŠTAS
tai. Jai pagrindus galutinai, nutiesė
nimo pasitraukęs, asmuo, vis klau- j
XIX
a. pradžioje Prūsijoje įsteigta
siama: kuo jis yra nusipelnęs visuomenei, ką jis naujo yra įnešęs i jos; liškos istorijos aptarties. Moksliška vokiečių draugija Monumentą Gerbuki, ką jis palikęs savo sukurto, i istorija yra literariŠka kūryba, pa maniae, skirta viduramžių vokie
juk kiekvienas mirusysis vertinamas remta visuomeninį gyvenimą liudi čių šaltiniams leisti ir tirti. Ji pra
pagal savo įnašą visuomenei. Kai jančiomis praeities liekanomis, šal dėjo leisti didelį leidinį Monumentą Į
(Draugijai
prieš metus aplėkė mūsų visuome- tiniais vadinamomis. Kaip literariš- Germaniae Historica.
veikia
iki
šiol
Miunchene
ir
vis skel- Į
nę žinią apie profesoriaus Z. Ivins-• ka kūryba, istorija prilygsta literabia
naujus
ar
leidžia
pakartotinai
kio mirti, ii prislėgė mus visus, ypač; turai, rašliavai, aplamai, kiekkultūros darbuotojus. Tuojau laik- j vienam raštu sukurtam dalykui, senus leidinius). Pagal kritiškai pa
raščių puslapiuose pasirodė nekro-į Bet ji skirtinga nuo literatūros tuo, ruoštus šaltinių leidinius pradėtos
logai su ilgesniais ar trumpesniaisl kad aprašinėja, vaizduoja ne auto rašyti ir moksliškos Istorijos.
Lietuvai, neturėjusiai savo aukš
jo darbų paminėjimais. Visuome- j riaus sukurtą ar tik galimą tikrovę,
nes pajustas slogutis ir spaudos at- Į bet istorinę, atseit, tokią, kokia ji tosios mokyklos po universiteto už
siliepimai parodė, kad su jo mirtimi i realiai buvo. To tikslo siekdamas, darymo (1832) ir jokių akademinių
mes. lietuviai, netekome didelio mū- j istorikus laikosi Įsikibęs šaltinių ir organizacijų, nebuvo paveiki vokiš
sų kultūros ramsčio — vadovaujan- j tvirtina tik tai, ką jis gali jais pa ka mokykla. Mūsų XIX a. pirmosios
čio kūrėjo. Koks yra Zenono kury- j remti. Tuo keliu eidamas, jis sten- pusės Istorikai, kaip lenkiškai rašiu
bos įnašas mūsų istorijos mokslui, į giasi pasakoti, "kaip iš tikrųjų bu- sieji, pvz., Narbutas, Onacevičius,
parodytų istorikas Tyrinėtojas, pa-\ vo'\ tariant garsaus vokiečių tsto- Jaroševičius, Kraševskis, ar lietuviš
rengdamas studiją apie jį. Šiame j riko L. Rankės ž>džiais. (šiuos Ran- kai, Daukantas, Valančius, nebuvo
trumpame straipsnelyje, skirtame jo : kės žodžius mėgo kartoti Velionis istorikai mokslininkai tikra to žo
džio prasme. Negalima laikyti isto
mirties metinėms paminėti, tenKa savo darbuose, kaip gal ne vienas
rikais
mokslininkais ir mūsų gar
ribotis, ryškinant vien jo esmingiau jų skaitytojas gaiėjo pastebėti).
Moksliška istorija gavo pradžią bingų aušrininkų: Basanavičiaus,
sią istorinės kūrybos dalyką, bū
Trys Karaliai
Šliūpo, Maironio. Jie romantiškai ža LucavS Cranach (vokietis, 1472-1553)
tent, mokslišką istoriją, pradėtą ne naujaisiais laikais, kada imta gilin
garbina
gimusį
Kristę
vėjosi
didinga
mūsų
praeitimi,
ją
Atominio amžiaus greitkeliais levizijos tik savo pastogėje ir sa priklausomoje Lietuvoje ir tęstą tis i šaltinius ir juos kritiškai nevaizdavo
pusiau
lkerariškai,
pusiau
Dailininkas Lucas Cranach šalia bendramžio Aibreento Duererio (g.
riedančiam ir į techniką įtikėju kys, kad katedrų nėra.
grinėti. Itališki humanistai
XV,
tremtyje.
moksliškai istoriškai. Jiems istorija 1471). yra vienas didžiųjų vokiečių tapytojų renesanso amžiuje. Visas
siam paviršiaus žmogui gali len
Bet kiek vis dėlto ir šiandien
Ką reiškia tas prof. Z. Ivinskio XVI a. buvo pirmieji moksliškos is derėjo praktiškam tikslui: žadinti I kultūringas pasaulis Šiemet mini 500 metų nuo Lucas Cranach gimimo.
gvai atrodyti, kad ir šių dienų li tos religinės minties yra iškelta į
užmojis, paaiškės iš trumpos moks- torijos kūrėjai. Ją sutvirtino pran
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. . .
_ - , Jo kūryboje neizažas. žmogus, grubumas ir drauge lyriškumas sudaro
teratūroje, muzikoje bei mene te pačią aukščiausią kūrybos pako
tautiečiuose įu apmirusia tautinei
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galima rasti tik akimirksninius į p ą ! Suprantama, ji kartais ne tik
• . JT . .
.
, . i nuostabią vienvbę. Visa tai buvo didelis žingsnis anuometinėje meno
pakelių švytėjimus, tik raketų ir savo forma, bet ir turiniu nėra
sąmonę. Gilintis Į šaknius, juos kn- j Lietuvoje.
^ ^ j g Į d oCia
^ad j "Trys
vertės
galimamuziejuje.
rasti ir
Karaliai" yra
Telšiųoriginalų
Kraštotyros
r n u "regimi
0 neįkainuojamos
tiškaijiems
sijotinerūpėjo.
ir pagal juos kurti isto
kompiuterių įspūdžius. Kasdieny-j t a ^
k o k i a b u v o viduramžiuoriją
bės paviršiumi pasitenkinančiam x a r d a r a n kscį a u . Jj šiandieni
Lietuviams nebuvo lemta susi
neretai peršasi išvada, kad reli yra modernaus žmogaus kūrybos;
laukti tikros moksliškos istorijos ir siminkime tik žemaičių romantiz- tyrinėtojas jau šiame pirmame darginė mintis įvairiuose menuose apraiška, todėl ir pati yra įvai-j
šio amžiaus pradžioje, kada net po mą XIX a. pradžioje) Įkvėpė ir Ze- į be.
egzistavo tik kada nors labai se riausia prasme moderni.
Moksliniam darbui gerai pasiren
1905m. revoliucijos gauta daugiau nonui polinki istorijai. Iš Aleknos
niai, dar viduramžiu krikščioniš
:
gęs
istorikas išvažiavo, fakulteto
laisvės. Net ir šiuo metu pradėtoms (ir iš Totoraičio) gavo pirmuosius
Sakysim, kiek daug religinės
koje Europoje, o dabar ji kūry
kurti lietuviškoms mokykloms ne mokslinio tyrinėjimo pradus. Ne siunčiamas, studijuoti į užsienius
minties
puikių
reprezentantų
boje ne madoj, ir iš viso religi
turėta tinkamų vadovėlių. Seniau- paprastai imlaus proto studentas — pirma i Miuncheną, iš kur po
j šiandien yra visoje pasaulinėje Ii-1
n ė s minties menuose jau nėra. :
šias jų naudotas mokyklose buvo j pe r 4 studijų metus pagrindinai iš- metų persikėlė į Berlyno universite
teratūroje. Užtenka čia tik grei-j
Jeigu dar koks nors Šios rūšies
sulenkėiusios
lietuvės bajorės K. j moko, kaip kurti iš šaltinių istori- tą. Ruošdamas disertaciją ir kartu
jtosiomis prisiminti tokius litera-;
gražumas akysna lenda prieškaSkirmuntakės
(slapyvardis
Pajauta), Į ją_ įr g a v o progos su savo įgytomis studijuodamas disertantui privalo
toros milžinus kaip prancūzus,
ledinėse krautuvių vitrinų pra-i,
išverstas į lietuvių kalbą ir išleis- j žiniomis
pasirodyti
visuomenei, mus dalykus, jis kartu rinko medžia
,
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' . I Pa Ui U a u d e l , rrancois MauriacJ
tas Amerikoje 1887m. Jis, kaip ir į Proga buvo artėjamieji 1930 m. — gą vytautiniais metais didelėje Ber
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,. . ' : italų Giovanni Papini ir kt N e 
vėliau išspausdintas Maironio Lie- Į 500 m e m sukaktuvės nuo Vytauto lyno bibliotekoje ir kitur Vytauto
daugiau bizniui, negu religinei L _.
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tuvos istorijos vadovėlis, buvo dau- j mirties.
bibliografijai ir šaltiniams. 1930m.
minčiai. Bet visa bėda ir yra tai, U.
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giau literatūriški kūriniai nei moks- j
1isių metų Nobelio premijos lau-i
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kad ne vienas siu dienų žmogus
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!sių religinių posmu nP. Amerikos
nepilnas Prano (*dimaičio) vadovė- f** studentas Ivmskis pajuto dide liografija. Šiame darbe autorius pa
is krautuvių vitrinų turinio.
šiandieninėje poezijoje, jos tar
Tuo tarpu, kaip ir
praeities
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išsimokslinimo,
tačiau,
savamoksi
monografija.
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bės, architektų planai ir gaidų
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. darbus., ,,Lai, tas Didvsis 13.^0—1410 redsgavi- juos nagrinėti. Abiejuose darbuose
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mokyklose
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tokią susirasti, reikėjo tapti mal daugelyje vietų plačiai persunkta
Ivinskis
davė
šiai
monografijai
mingu sutapimu šis profesorius ku^
sukaupta nepaprasta šaltinių gau
Kad ji jaustų
šarmą,
buvo Vytaute
pavestasjaunyste
P. Slezui.
dininku, reikėjo išlieti daug pra giliu krikščionišku religingumu
?as tapo ir pirmu akademiniu i mas
straipsnį:
ir joteolo
*ei- sa iš visokių leidinių ir habilitaci
kad ji jaustų
žiemą,
gijos — filosofijos fakulteto studen
kaito, keliauti pamaldžiai mylių N e vienu atveju anapus geleži
mokytoju studento Z. Ivinskio.
: kimas iki 1392 m. Tas pirmas Ivins- jai dar ir iš archyvu (Berlyno vals
kad
geriau
suprastų
nės
uždangos
religinė
grožinė
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mylias iki jos dangop kylančių
tui. istorinis darbas parodė ji tybinio ir Dancigo miesto).
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Ivinskio pomėgis kaupti darbuose
1925 m. žemaitis Z. Ivinskis atTokio?
mis, Švytinčių vitražų. Dabarties — pogrindžio kūryba.
....
. . .
gristi
daromas
įsvad.is.
Kvskiai
paskiek galima daugiau šaltinių bei
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x; „ Uoi^-it
disertacijoje,
kur
maždaug
trijų
šaltis ją augina,
Įdeda jai širdį,
iš senų laikų ėjusi žemaičių bajo- Į
našia maldininko našta apsisun puslapyje spausdinamas religinių
(Nukelta J 2 psL)
saulė ją nužudo..,
rų savo krašto praeities meilė (at- j Ivinskis pasirodė rimtas istorikas
kad ji skausmą javstų-*
(Nukelta J 2 psi.)
kinti. Jis geriau trepsės prie te
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Prof. Z. Ivinskis
(Atkelta iš 1 psL)
šimtų puslapių veikale tekstas ir
išnašos beveik pusiau pasidalija.
Išsidirbęs istorikas, šaltinių tyri
nėtojas ir nepaprastai žiningas tapo
n u o 1932 m. akademiniu mokytoju.
Jis skiepijo tą mokslišką, šaltinių
paremtą istoriją savo klausytojams
ex cathedra ir kartu straipsniais bei
studijomis skleidė ją platesnėje vi
suomenėje. Iš daugybės jo paskelb
tų darbų nepriklausomybės laikais,
kai jis buvo akademinis mokytojas,
jo istorijos mokslo krypčiai, tur būt,
tipintriaasi {jus <J U: "Kovos bruožai
dėl Žemaičių ir jų sienų" (Athenaeum. V, 1935) ir "Durbės kauty
nės 1260 m. ir jų politinis vaid
muo'' (1938).
Bolševikinės okupacijos m e t u ir
tęsė savaimingą istorinį tyrinėjimą,
tarnaudamas kultūros
paminklų
apsaugos komisionierium. Gavo pa
reigą surinkti istorinę medžiagą, ku
ri turėjo būti laikoma Trakų Galvės
ežero pilyje. Rinkdamas medžiagą,
parašė studiją: "Trakų salos pilis.
Jos praeitis ir dabartinė būklė", 1941
(drauge su inž. J. Borovskiu). Ji
palieka iki šiol geriausia Trakų pi
lies istorija.

m

Penktadienis, 1972 m., gruodžio mėn. 22 d.
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sius. Nemaža tų dokumentų jis pa
naudojo savo darbuose, kaip
čia
spaudinamame laiške pats pasisako.
Bet, reikia manyti, dar didelė dalis
paliko jo nepanaudota ir nežinia, ką
jie slepia. Būtų naudingas darbas,
papildas žinias apie mūsų praeitį,
išnagrinėti tuos jo į dienos šviesą
išvilktus dokumentus ir apie juos
ištisą studiją pagaminti. Klausimas,
kas tai galėtų padaryti.
Ivinskis ne tik ieškojo Romoje
dokumentų ir darėsi jų mikrofil
mas ar fotokopijas. Jis čia pat pa
naudojo jų dalį ir labai originaliai
kūrybai. Iš pat pradžių ėmėsi ra
šyti monografiją "Merkelis Giedrai
tis ir jo laikų Lietuva". Veikalas
baigtas 1955 m. ir autoriui suteik
ta "Aidų" premija. Jame nuodug
niai nagrinėjamas XVI a., labai
svarbus Lietuvos istorijos laikme
tis, kur baigėsi gediminaičių Lietu
va ir prasidėjo bajoriškoji Lietuvos
—Lenkijos Respublika. Didelės per
mainos vyko tame amžiuje Lietuvos į
visuomeninėje bei ekonominėje bui
tyje, o taip pat ir kultūriniame gy
venime. Ėjo vidaus
kolonizacija.
Pradėtos apgyvendinti Užnemunės
girios. Kolonizuotas ir vakarinis Lie
tuvos pakraštys (paprūsis). Kito ir
Lietuvos kultūrinis gyvenimas
su
reformacijos pradžia, jėzuitų atvy
kimu ir Vilniaus akademijos įstei
gimu. Lietuva darėsi vakarietiška
valstybė ir tauta. Reikia
manyti.
kad tame veikale tie dalykai išsa
miai nagrinėjami. Todėl jo išspaus
dinimas būtų labai pageidaujamas.

Antras pas. karas, skaudžiai palie
tęs mūsų tautą, išbloškė nemaža
mūsų akademikų iš Įprastų darbo
vėžių. G e r a jų dalis turėjo pasi
rinkti karčią benamių dalią ir dai
rytis priemonių naujai buičiai pra
dėti. Benamių tarpe atsidūrė ir prof.
Z . Ivinskis, 1944 m . pasitraukęs į
Kitas jo veikalas taip pat Romoje
Vakarus. Leido bastūniško gyveni parašytas yra Šv. Kazimieras. Veika
m o dienas čia mokydamas vienoje las n e tiek dėstomojo, kiek tyrinė
kitoje stovyklinėje mokykloje, čia jamojo pobūdžio. Autorius atidžiai
dirbdamas visuomenini darbą, įsi perkratinėjo šaltinius, susijusius su
jungęs i kokią orgafiĖaciją. Tikram Kazimiero gyvenimu, ypač jo kano
mokslinio tyrinėjimo darbui nebuvo nizacijos
bylos ir kulto plėtros
sąlygų. Tačiau Ivinskis neleido sa klausimais. Ivinskis buvo užsimojęs
vo plunksnai rūdyti. Jis rašinėjo Romoje parašyti ir Lietuvos istori
straipsnius mūsų laikraščiams vis ją vokiškai ir lietuviškai. Kaip iš
istorinėmis temomis, dalyvavo su dabar paskelbto inventorinio pali
paskaitomis suvažiavimuose. Žymus kimo matyti, vokišką istoriją jis bu
Ivinskio stovyklinio gyvenimo pali vo tik pradėjęs. Rankraštyje pali
kimas y r a kruopštus darbas Lietu kusi lietuviškoji istorija, užsibrėžta
iki Kazimiero Jogailaičio
vos etnografinių sienų klausimas. privesti
Darbas — tikras gyvento laiko (1492 m . ) , spraguota ir nebaigta.
ženklas, palikęs rankraštyje. Pačioje
Paskutiniame gyvenimo tarpsnyje,
stovyklinės buities pabaigoje (1949) atseit, profesoriaudamas Bonnos uni
pasirodė jo angliška brošiūra "Lit- versitete, neturėjo pakankamai lai
huania's role in European history". ko skirti tyrinėjimo darbui. Turėjo
Ivinskio tremtinio, nuprofesinto visas atsidėti nelengvoms akademigyvenimo keKą pu kreipė t derlin nio mokytojo pareigoms.
Tačiau
giausią tyrinėjimo dirvą mūsų vys
kupai V . Brizgys ir V. Padolskis,
pakalbinę ji vykti j Vatikano archy
vą t i n i Lietuvos istorijos šaltinių ir
kartu sudarę sąlygas jam Romoje
Redakcijos pastaba. Šis prof. Z.
gyventi. Profesorius pasekė visa šir
dimi savo pašaukimu ir, atsiskyręs Ivinskio laiškas rašytas dr. }. Jakš
n u o savo šeimos, važiavusios j JAV. tui, suteikiant jam prašomas žinias
pasuko Į Romą. j Vatikano archyvą. apie savo mokslinę darbuotę per
Vatikano archyvas tapo Meka paskutinius 20 metų ( 1 9 4 9 - 7 0 ) .
apie
Europos istorikams n u o to laiko Žinios parašytos straipsniui
ateitininkus
istorikus.
Straipsnis
bu
(1884), kai popiežius Leonas XIII
vo
paskelbtas
"Draugo"
II
dalyje.
atidarė jį laisvam tyrinėjimui. Ne
viena valstybė įsikūrė Romoje tyri 1970 m. laiškas — Velionio auto
nėjimo institutą rinkti savo šalies biografijos dalelė. Ir todėl dėmesio
istorinei medžiagai Vatikano ir ki vertas.
tuose Romos archyvuose. Vatikano
archyvas patraukė ir lenkų istori
kus. Jie dar prieš pirmą pas. karą
Apžvelgdamas savo gyvenimo pa
išleido didelį kelhi tomų rinkini skutinius du dešimtmečius, turiu
Monumentą V a t k a n a . Jame davė pasakyti, jog daug laiko esu skyręs
kiek ir Lietuvą liečiančios medžia (iki 1963 m.) Vatikano archyvui
gos. Lietuvių tik vienas kitas (pvz., (XVI - XVII amžiumi) ir nuo 1954
kun. J. Totoraitis) turėjo progos m. Lietuvių Enciklopedijai, kurios
kiek pasirausti jame. Ivinskis buvo skyriaus redaktoriumi pasidariau ir
pirmas lietuvių istorikas, pasišo pats. žinoma, per daug turėjau ra
vęs platesniu mastu ieškoti šaltinių šyti. T u o pat laiku ėjo archyvinės
Lietuvos praeičiai ir ta proga j ar studijos ir jėzuitų archyve. Mažai
chyvinį darbą įvesdinęs vieną kitą kam šiandien rūpi. kad savo straipslietuvį kunigą, studijavusį Romoje, niams sunaudojau nežinomas iki
Apie Ivinskio archyvinį darbą Ro- j §įol archvvaliįas
(Forschungen
moję galima Ši ta patirti iš neseniai į zur Osteuropaeischen Geschichte,
LKMA sudaryto jo mokslinio pali- Į XII tomas, Vv'olrner-Festschrift, Liekimo registro, pavadinto: "Profeso tuviij Enciklopedija ir kitur). D i 
riaus dr. Zenono Ivinskio mokslinio delė dalis mikrofilmų ir nuorašų
palikimo inventoriaus sąrašas". Ja dar laukia dienos šviesos. Įkūriau
m e sužymėta keli šimtai mikrofil prie Lietuvių Mokslo katalikų Akaminių nuotraukų, atseit dar iki I demijos istorijos mokslu
sekciją.
šiol nežinomų, nespausdintų Lie 1949 m. rudeni atvykau pagaliau i
tuvos istorijos dokumentų. Jie tu Vatikano archyvą, su laiku juo ir
rėjo būti surasti, išrinkti iš kelių jėzuitų archyvu sudominau ir kitus.
šimtų storų foliantų, kuriuose ar- Po kelerių ar d;nigwu metų atsi
chyvalmiai dokumentai laikomi. Tai rado eilė kunigų Romoje, kurie pra
kruopštaus, sunkaus, reikalaujančio dėjo drauge eiti i archyvą (vieną
kantrybės ir ištvermės, d a r b o vai- žiemį jiems e?u suruoSes
įokius

K&vfaonC
(Atkelta iš 1 psl.)
eilėraščių pluoštas, pasiekęs m u s
iš okupuotosios Lietuvos.
Lygiai vaiskiai religinė t e m a
; spindi ir modernioje
dabarties
! dailėje. J u k vieno iš reikšmin
giausių ir originaliausių 2 0 - t o

garso religinę k a n t a t ą , ir klau
sytojų milžiniška salė netalpina.
O ir mūsų m u z i k i n i a m e išeivijos
gyvenime religinė t e m a nėra už
miršta. Šviežias pavyzdys
gali
būti ir lietuvių evangelikų liute
r o n ų Tėviškės parapijos Chicagoje tik ką išleistoji plokštelė su
rūšies klasikinės ir moderniosios
naujos V l a d o J a k u b ė n o kantatos
muzikos koncertai n e s k a m b a tuš
" P r a n a š e D i d i s " įgrojimu.
t u m a i , kad jų klausosi ypač šių
Minėtos
u ž u o m i n o s liudija,
dienų jaunoji a k a d e m i n ė
karta,
k
a
d
religinė
mintis
visoje žmoniliudija ir toks faktas: šiap jau iš
tradicijos l i b e r a l i a m e , bet garsia-! jos grožinėje kūryboje ir
mūsų
m e
Chkragos universitete
kas-į dienomis ž a d i n a įkvėpimą didie
met Kalėdų ir Velykų progomis! šiems dvidešimto a m ž i a u s talento universiteto orkestras ir cho t a m s . T i k m u m s pro beužsitrau
reikia
ras surengia g r y n a i religinės m u  kiantį kasdienybės ledą
zikos koncertus, paprastai
pa b e n t kartais atidžiau jos pasižiū
k. brd.
r i n k d a m i kurią n o r s pasaulinio rėti ir pasiklausyti.

amžiaus dailininkų prancūzo G .
Rouault tapyboje bei grafikoje
religinės temos yra tiesiog p i r 
maujančios. Jdomu, kad a e t d u
žymieji žydai: tapytojas
Mare
C h a g a l l ir Lietuvoje ( D r u s k i n i n 
kuose) gimęs skulptorius J. L i p chitz savo kūryboje dažnai iške
DR. NINA KRAUCEL
DR. C. K. BOBELIS
lia Šventojo Rašto n e vien tik
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ
KRIAUČELIŪNAITi
Senojo, bet ir Naujojo T e s t a m e n 
CHIRURGIJA
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
t o temas. Šios rūšies d a i l i n i n k ų
TeL — 6954)533
netrūksta ir m u m s : n u o l a t ž a v i  FOX
6132 S. Kedzie Ave.
VAMJEY MEDICAL OK.NTEB Tel. WA 5-2670. neatsiliepus skam
m ė s čia A. Va Ieškos, B r. J a m e i binti 471-0225. Valandos pagal su
kienės, V . K. Jonyno, V. K a š u sitarimą.
Routo 58 — Elgln Dllnols
bos ir kt. darbais.
Rez. FR 6-9801
TeL ofiso HE 4-584V; re*. 388-22SS Ofiso HE 4-1818
O kur d a r modernioji šio a m 
DR. PETER T. BRAZIS
DR. J. MEŠKAUSKAS
žiaus architektūra! Šventovių sta
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tyboje, k a i p mažiau surištoje su
SPECIALYBE VIDAUS IJGOS
2434 Wc*ft 71st Street
praktiškaisiais dienos reikalavi
2454 West 71st Street
Vai. pirm. ketv. 1 iki 7 popiet,
(71st ir Campbell Ave. kampas)
mais, ji čia gali kaip tik laisviau antr., penkt, 1-5. treč. ir šešt tik
Pirmad., antrad.. ketvirtad. ir penkt
siai plėstis. Todėl bažnyčiose la susitarus.
nuo 3 vai. popiet iki 7 vai. vak
biausiai ir pasireiškė n e vien tik Dr. Aut. Rudoko kabinetą perem? Ketvirtad. ir šeštad nuo 9 v. ryto
iki 11 vai. ryto — tik susitarus.
genialaus Le Corbusier r a n k a ,
DR.
EDMtJND
L
CIARA
bet ir daugelio kitų m o d e r n i ų a r 
DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS
chitektų vizijos.
OPTOMETRI3TA.S
2709 W e s t 51st Street
Kalba lietuviškai
TeL GR 8-2400
Gi šių dienų religinė m u z i k a
Vai. pagal susitarimą: pirmad. Ii 2618 W. 71st S t — Tel. 737-5149
skamba n e vien tik t r a d i c i n i a m e ketv. 1—( ir 7—9; antrad. ir penk
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
4, SeStad. 10—S vai.
Mišių giedojime bažnyčioj
ir tad. 10
"oontact lenses"
Vai.
pagal
susitarimą. Uždaryta treč.
koncertuos,
bet
ir
išradinguos,
Ofs.
teL
735-4477
Rez.
P
R
g-696€
Maželio
p l a t a u s m a s t o sceniniuos p a s t a 
DR. L DECKYS
DR. A. PUSTELNIKAS
tymuos, liudijančiuos d a b a r t i e s
GYDYTOJA I R CHIRURGE
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
laikų n e r a m i ą žmogaus širdį, b e 
atliekamo
laiko j šant. Jis mirė vos pradėjęs ją ruošti.
SPECIALYBft — NERVO IR
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS
šios
straipsniams ir studijoms parašyti
EMOCINES LIGOS
Ivinskio mirtis akivaizdoje pasku sistiebiančią aukštyn. Kad
5159 South Damen Avenue
CRAVTFORD KETflCCAL, BUILDIN« TeL Ofiso PR 6-7800 Namų 925-7697
ir skelbti periodiniuose lietuviškuo tinio jo užmojo primena mirtį K.
6449 So. Pulaski Road
se ir vokiškuose leidiniuose.
Valandos tik pagal susitarimą.
Būgos 1924 m. Didysis kalbininkas
I
Valandos pagal susitarimą
Trečiadieniais uždaryta
mirė,
vos
pradėjęs
didelį
lietuvių
Nors buvo apsivertęs akademi
neburg) (Lemiamieji tarpsniai
ar
Rezid. TeL — GI 8-0873
niais darbais ir turėjo dar nebaig kalbos žodyną ir palikęs j a m labai etapai vokiečių-lietuvių santykiuo
DR. LEONAS SEIBUTIS
tų dalykų, pasiėmė Lietuvių Fon daug surinktos medžiagos (žodžių). se). Mano Merkelis Giedraitis yra DR. W. M. EISIN - E1SINAS
Inkstę, Pūslės ir Prostato
do pavesta parašyti Lietuvos isto Ivinskis ir paliko daug medžiagos "druckfertig" (paruoštas spaudai). AKtriKRHA IR MOTERŲ IJGOS
CHIRURGIJA
GENEKOLOGUre CHIRURGIJA
2656 West 63rd Street
riją trijų tomų. Jei jam būtų buvę jam pavestai Lietuvos istorijai. Vien Mašinėle 414 psl. (jo mašinrašty
6132 So. Kedzie Ave., WA 5-2676
Vai. a n t r r d . nuo 1 - 4 popiet
lemta privesti šį darbą iki galo, jis minėtame jo palikime skyrium su je yra 5 egzemplioriai). Vienas eg
Valandos
susitarimą. Jei ne
ir ketvirtad. nuo 5 - 7 vakare
būtų buvęs santalka (sintezė) jo žymėta medžiaga jau pripildo dvi zempliorius yra Vilniuje, kitas ilgai
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001
Ofiso teL 776-2880; rez. 448-5545
plataus ir gilaus tyrinėjimo, per vi- j dėžes. Aplamai, jo visas palikimas buvo ar tebėra pas Tėvą Gidžiūną.
TeL
—
B
E
3-5893
są gyvenimą kurtos
originalios, gali būti laikomas medžiaga Lietu Tai yra dalis, iš kurios per 9 "Ai
DR, J. J. SIMONAITIS
DR, A. B. GLEVECKAS
moksliškos Lietuvos istorijos. Būtų vos istorijai. Kai Būga mirė, atsira d ų " numerius 1951—54 buvo kai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
daug naujų duomenų
ir išvadų do, kas perėmė jo pradėtą darbą, ir kurie skyriai spausdinti. Tolimesnę
Specialybė Akių Ligos
Adresas: 4255 W. 63rd Street
paberta apie mūsų praeitį. Velionis jis iki šiol tęsiamas. Ar atsiras kas dali dar ieškau paskutinės progos
Ofiso tel. RKlianoe 5-4410
3907
West
lOSrd
Street
itin viltingai žiūrėjo į jam pavestą pasiimtų ir tęstų Ivinskio nebaig pačioje Romoje (atostogų metu) pa
Rez. GRovehUl 6-0617
Valandos
p
a
g
a
l
susitarimą
uždavinį, kai čia pat išspausdinta tą darbą? Tikėkime, kad atsiras koks taisyti ir papildyti. Mano tezės pa
Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai.
iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 vai. vak.
me laiške 1970 m. vasarą rašė, jog istorikas ar istorikai ir išpildys bent siliko tos pačios, bet reikia atžvieOfiso teL P R 8-2220
antr. ir penkt. nuo 12 iki 2 vai. p. p
ir vakarais pagal susitarimą
jo tritomė istorija būsianti ir jo tes iš dalies Velionio priešmirtini pa žintL Tuos 414 psl. — neatėjo anks Samų — rezid. — Prospect 8-8081
tamentas. Deja, jo gyvenimo siūlas geidavimą, išreikšta žodžiais: "Aš
čiau galvon — Tau turėčiau atsiųs DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
DR. P. STRIMAITIS
J O K S A
nutrūko, prieš tą testamentą sura- dar noriu būti naudingas Lietuvai". ti kada. Šitoji dalis daug kartų ro
GYDYTOJAS
ĮB CHIRURGAS
V A I K Ų
L I G O S
mėnų Istorikų panaudota ir Lietu
Bendra praktika ir chirurgija
2656 West 63rd S t r e e t
vių Enciklopedijoje. J tą darbą esu
Ofisą* 2750 W. 7lst Street
Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penkt
daug triūso įdėjęs, kai dar Tiuvau
TEL. — 925-8296
nuo 12 iki 3 vai. ir Buo 5 iki g
Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—12
vaL vak., šeštad. nuo 1 iki 4 vai.
Romoje. Joje pačioje (atseit, Romo
ryto 2—8 vai. vak. Šeštad. 1 iki
4 v. vak. Treč. ir sekma d. uždaryta
je)
tegaliu
stogą
užbaigti,
j
u
o
'
la
Ofs.
PO
7-6060
Rez.
GA
3-7278
Lietuvos istorijos kursus: Lietuvos (tie d a r mašinraštyje, bet gal pa
Rezid. teL WA 5-3099.
istorijos šaltiniai ir literatūra). Gai siseks išleisti). Be "Aidų" dar kai biau, kad nematytas archyvalijas
DR. A. JENKINS
turiu panaudoti.
DR. VYT. TAURAS
la tik. kad. galima sakyti, visi ro ką rašiau "J Laisvę".
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
GYDYTOJAS
IR CHTRURGAS
Kai
dėl
Lietuvos
istorijos,
turėjau
mėnai neiškopia iš XVI - XVII am
Naujas etapas mano gyvenime
3844 W e s t 63rd Street
Bendra
praktika
ir moterų ligos
žiaus. Visi sukinėjasi jame, kur ir prasidėjo, kai Bonnoje ėmiau "do- daug galvosūkio (dėl įvairių prie
Ofisas ir rez., 2652 W. 59th St.
VaL: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6
Tel. PRospect 8-1223.
aš buvau...
/ieren" (mokyti). Dabar jau dėstau žasčių). Vieni telaikė mane specia iki 8 vaL Trečiad ir šeštad. uždaryta
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir
listu
tik
iki
Merkelio...
Kiti
sako
penkt nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 Iki 8
Nusibodo i enciklopedijas rašinė XV-jj semestrą. Reikėjo visus kur "Ivinskis yra neobjektyvus"... Kai
Visi telefonai 852-1381
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet Ir kitu
sus
pasirašyti.
Dėstau
visą
Lietuvos
laiku pagal susitarimą.
ti. Man teko rašyti i italų, į vo
čia (Bonnoje) paskaitė kolegos ma
ir
Lenkijos
istoriją.
Tai
atėmė
daug
DR.
F.
V.
KAUNAS
kiečių (Herderio n u o 19-54) encik
Of. TeL HE 4-2123. Namu GI 8-6195
pasigami n o atspaudą iš Forshungen XII
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
lopedijas. Turėjau bendradarbiauti laiko, kol manuskriptus
tomo ( T a u siunčiau), telefonu pa
DR. V. TUMAS0NIS
1467 So. 49th Conrt, Cicero
ir "Altpreussische oiographie (tokia n a u . D u kartus skaičiau Pabaltijo skambino ir džiaugėsi, jog taip pa
C H I R U R G A S
enciklopedija). T e n daviau II to istoriją tarp dviejų pasaulinių ka rašyta, kad nežinai, kas rašo, kata VaL kasdien 10-12 Ir 4-7 Trečiad. b
2454 West 71st Street
me (1965 m.) ištisą
biografini rų. Iš čia mano dėmesys dabar ir likas ar protestantas, greičiau pąs- SeStad. tik sualtams.
VaL: pirm., antrad., ketv. ir penktad
naujausiai
Lietuvos
istorijai,
ir
san
straipsnį apie Vydūną ir kitus;
TeL ofiso ir b o t o OLympic 2-4159 2-4 ir 6-8. Treč. ir šeštad. uždaryta
( N u k e l t a J 4 pusi.)
tykiams
su
Sovietais
(Aidai,
1969
Zeitschrift fuer Slavische PhiloloDR. P. KISIELIUS
TeL PRospect 6-9400
gie, 32 tome (1965 m.) daviau eilę m.). Prisirinkau archyvinės medžia
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
TESU
DR, ONA VAŠKEVIČIUS
duomenų apie Sauervveiną, stipriai gos. Ypač daug jos aptikau Bonno
1443 So. 50th Avenue, Cicero
je,
užsienio
reikalu
ministerijos
ar
(VAŠKAS)
DR.
K.
C.
DALUKAS
Kasdien
1-3
vai.
ir
6-8
vai.
vak.
papildydamas tokio sorbo FriedriHskyma trečiadienius.
GYDYTOJA IR CHIRURGE
chyve,
kur
daug
mėnesių
sėdėjau.
cho Metsk pilną spragų straipsni ir
Setadieniais 12 iki 4 vai. popiet
6648 South Albany Avenue
taip toliau. Salia universiteto
vėl Esu susilasęs daug medžiagos apie 6449 S. P a t e * ] Road ( C r a w i o r t
Vai.:
pirm., antrad., ketv. 6—8 vai
TeL REliance 5-1811
vak.. penktad. ir šeštad. 2—4 popiet
reikia skaityti vokiečiams iš Lietu gruodžio 17 d. perversmą, jo gene Hefical Bafidtag) TeL L ū 5-6446
ir kitu laiku pa#al susitarimą.
DR. WALTER J. MRSTUK
PrHt&& ligonius pa#sU gurtttartžBaĮ.
vos istorijos viešų ir proginių pas zę ir pasėkas. Man labai reikia pa
Jei
neatsiliepia.
skaaSMntt
ST4-M12
lietuvių
atsiminimų, jų ko
(Lietuvis gydytojas)
TeL Ofiso PR 6-6446
kaitų. Iš pernai skaitytų 7 tos rū čių
mentarų.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
šies paskaitų 4 buvo vokiškai. O
DR. F. C. WINSKUNAS
™H' W l w W a f M a l W n 9
3925 W e s t 56th Street
vokiškai aš visuomet skaitau iš raš
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
Dabar jau yra prasidėjęs naujas
Vai.: pirmad., anl*ad., ketvirtad. ir
to; jei ir kalbu, turiu visuomet prie etapas mano gyvenime. Kursai kar
GERKLES IJGOS
penktad. nuo 12-4 vaL p. p. 8-8
3107 West 71st Street
vaL vak šeštad. 12—S vai. p p. Ir
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P A T A L E

IR

Duok ir man. o Jėzau. t06 malonės
Tėvo rankose pabust tenai.
Kai po šio gyvenimo kelionės
Aš akis užmerksiu amžinai.

Ir kas gi tikresnis už Viešpaties žodi?
O Jis mane moko budėt visados.
Apaštalai dvasioje uolūs atrodė,
Bet kanas toks silpnas... Reikėjo maldos.

Kaip su tais, kurie T a v e išjuokia'
Su mumis, kur žodžiais mylim tik?..
Jėzau, T u visiems malonės duoki.
Pražūties pavojuj nepalik.
JIS

Ne, ne žemei... Tėvui Jis prabyla...
Savo dvasią atiduoda Jam...
Ir nulenkia Galvą... Ir nutyla...
Gyvas jau gyvenimui naujam.

" B U D Ė K I T E IR
MELSKITĖS..."

Angelai T a u džiaugsmo giesmes gieda.
Piemenėliai sveikinti ateis—
Pinuos a š a r o s T a u skruostais rieda —
O kurie atstūmė — kaip su tais?

RAMYBĖ

Ramybės taip ilgisi širdys ir tautos.
Ramybės mes trokštam, kai nuodėmių sriautas
Ramybėje laimė žmonijos visos.
Užtemdo šaltinį tikrosios šviesos...

T U
Neleiski, Marija, man Jėzaus išduoti.
Neleisk man miegoti pavojaus metu.
Kaip Motina teikis mane vis globoti
Ir saugok nuo užmačių priešo piktų.
ŠIRDIS SU J Ė Z U M I

Jis — kaip žemės kūdikis — mažytis,
Be T a v ę s — silpnutis, kaip ir mes—
Dievo r a n k o s — kūdikio rankytės...
K a s supras siu paslapčių gelmes?

BUDI

* P A S I L I K S U M U M I S"
Pasilik su mumis, nes jau vakaras.
Pasilik, — nes jau baigias diena...
Tegul šildys mos vienas ugniakuras.
Jau šiandieną keliauti gana.

Tik Motinos meilė iš tolo Jį seka.
Ji trokšta lydėti Jį skausmo keliu...
Ir mano širdis šiandien meile Jam plaka.
Kodėl gi paguosti aš Jo negaliu.

KAD
NESISKŲSTU
2 M O G U S

Tave aš užjausiu apleistą šiandieną.
Altoriuje užmirštą mūsų visų...
Tarnausiu T a u visą gyvenimo dieną.
Kad nakčiai atėjus nebūtų tamsu.

Kur T a v o turtai. Kūdikėli?
Kur T a v o sostas ir garbė?
Tvartelis, šienas, prakartėlė...
N u o žemės šalčio tu drebi...

NEAPYKANTA

IR

MEILĖ

Dangaus Karalius pasirinko
N e t u r t o dalią ir vargus,
K a d žemės likimu vargingu
Jam nesiskųstų ir žmogus.

Tartam žvėrys budeliai apniko.
Dreba Dieviškasis Kankinys...
Neapykanta ir Meilė susitiko. —
Koks baisas ir šventas reginys...

M a n nieko žemėje nereikia.
T i k s a v o meilės, Jėzau, duok.
D u o k širdį gerą, šventą, taikią.
N u o viso pikto išvaduok.

B aisios rykštės Viešpatį kapoja,
Šventas kraujas teka upeliu...
Jis gi — meilės maldą vis kartoja.
Skundžiasi dejavimu tyliu...

M E S I J O

Tai duoki mums, Viešpatie, savo ramybes.
Kurią tik T a vienas. T u vienas turi.
Padėk mums pasiekti krantas amžinybės.
Kur laimės ir ir džiaugsmo šaltiniai tyri.

Susikaupė medžiai ir krūmai nutilo,
Tik jie šitą naktį su Jėzum budės...
Nuliūdus Jo siela skausmingai prabalo.
Bet kas gi Jo skundą neramų girdės?..

Meilės Dievas paslėpė Dievystę
P o žmogaus pavidalu menku...
A š gi — apgailėtiną menkystę
Išdidumo rūbais vis velku.

Ž E N K L A S

Štai ženklas žmonijai žadėto Mesijo —»
Jam bus prieštaraujama amžiais visais.
Todėl tegul tikinčios širdys nebijo,
Jei atmestas bus k* šiandieną Jisai.
Todėl nebeklausiu, kam audros ir vėjai
Grūmodami šėlsta kasdieną aplink. —
Juk T u su mumis pasilikti žadėjai, —
T i k šauksiu — o Viešpatie, žodi atmink.

Išprašyk man, Motina Geroji,
Nuolankaus kantrumo kančiose,
T e širdis gyvena ir kvėpuoja
Jėzaus meilės ir aukos dvasia.
KRYŽIUS

N E Š A T A V E

Nešei savo kryžių kaip amžiną sostą.
Nuo jo karaliausi p e r amžius visus.
Nuo jo T a v o meilė mums ašaras šluosto,
Per jį mums gyvenimo vargas šviesus.

Kate ir žmonės
Eduardas Cinus
Barono Var.dergoteno sekretorė žvilgterė
jo į m a n e ir nusišypsojo. Skurdi nuvargusios
senutės šypsenėlė, kuri nieko nebereiškė, iš
skyrus šventą atlaidumą.
— Papasakokite, kas jus atvijo pas mus,
— pasakė ji ir vėl nusišypsojo. — Būkite mie
las — t r u m p a i ir aiškiai, kaip' pridera mūsų
metų ž m o n ė m s .
Až atsisėdau į nurodyta fotelį ir susi
kaupiau. Viskas buvo seniai apgalvota, bet
dabar, kada reikėjo " t r u m p a i ir aiškiai" pa
sakyti, ko atėjau, nebežinojau n u o kur pra
dėti. Kvaila istorija! Ji, aišku, supras m a n e ,
kasdien prisiklauso tokių kvailų istorijų, bet
nepatirtas drovumas užgniaužė bumą. Gy
venime n i e k a d a neskundžiau žmogaus, visa
da sakydavau į akis tai, ką galvoju, o dabar,
matykit, reikia eiti aplinkiniais keliais, gud
rauti ir slapstytis už kitų nugaros...
— Aš gyvenu dviaukščio namo viršu
tiniame bute. — pagaliau pradėjau. — Greta
yra toks pat n a m a s , kuris skiriasi nuo manojo
tik t u o , kad iš kiemo pusės prie jo pristatyta
plokščiu stogu virtuvė. Eilę m e t ų mūsų katė
vaikštinėjo a n t to stogo ir niekas nesiskundė,
niekas jos nepersekiojo. Prieš kurį laiką pasi
keitė to n a m o nuomininkai. N u o tada ir pra
sidėjo v e l n i a v a : naujasis gyventojas persekio
ja mūsų kate Pomponetą. ( T a i p pavadino ka
tę m a n o a n ū k ė , kuri gyvena k a r t u . ) .
Senutė klausėsi, nuleidusi žvilgsnį į ant
stalo gulinti pieštuke. Išprašius, medinis pieš

tukas, bet jis kažkodėl nepatiko jai — paėmė
ir įmetė į stalčių.
— Kiekvieną rytą, kai aš ateinu į vonios
kambarėlį, kurio langas išeina į tą stogą, ji
grabinėja už rankų ir maldauja, kad išleis
čiau. Gyvulėliui juk reikia pabūti gamtoje,
tai aš ir išleidžiu. Tokia ten gamta. — bloko
kiemų sodeliai, dekoratyviniai krūmai, bet
vis tiek katei primena kažką, kas jai miela.
Kartais ji ilgai neužsibūna, po kelių minučių
sugrįžta į vidų, bet kartais ištisas valandas
ištupi kuriame kampe. Ką ji galvoja, ką jau
čia, kas pasakys? Viena aišku: jai būtinai rei
kia pabuvoti gamtoje, o tas biaurusis kaimy
nas to nesupranta. Vieną rytą ji sugrįžo šlu
buodama, ir aš pradėjau sekti, kas čia vyks
ta. Ir paaiškėjo štai kas...
— Ponia, — patikslino ji. — Jau dvi
dešimt metų našlė, bet vis tiek pasilikau po
nia. Dar nesugalvojo kitokio vardo našlėms.
— Taigi, ponia, paaiškėjo, kad pro savo
miegamojo langą kaimynas šaudo į ją vai
kišku šautuvėliu. Žinia — kulkos guminės,
bet vis tiek gali sužeisti. Paties "medžiotojo"
aš nematau, užstoja m a n o namo kampas, bet
girdžiu Šūvius. Aš save laikau ramiu žmo
gum, ponia. Išgyvenau tame kvartale pen
kiolika metų ir nė karto su niekuo nesusipykau, o dabar, (Tegul Dievas man atleidžia)
— pradėjau neapkęsti to biauriojo žmogaus.
kaip... kaip piktos ligos. Po keturiasdešimties
metų tarnybos muitinėje, nusipirkau nameli
ramiame kvartale, kad, sakau, nors senatvėje

JUMS'

Ir vėl Atpirkėjas, iš kapo išėjęs.
Apaštalų širdis sustiprins ir guos...
Ramybė jums — taria Ramybės Nešėjas.
Ramybė jums—skęstantiems žemės varguos»-

Kai audros pagundų baisiausių sukyla.
Budėki, o siela, ir šaukis dangaus.
Malda tegul niekad širdy nenutyla.
Vienintelis ginklas ji silpno žmogaus.

Kūdkis ant T a v o kelfų šypsos...
Pirmutinis šypsnys, o Marija, T a u .
Švelniai T a v o rankos Jėzų vysto.
Glaudžia Ji tvartelyje šaltam.

RANKAS.

Jau mirties šešėlis palytėjo
Viešpaties begęstančias akis...
Stingstančios Jo lūpos suvirpėjo...
Ką gi dar Jis žemei pasakys?

O Motina Jėzaus ir mūsų, Marija.
Neduok abejonėms širdy viešpataut.
Pašauk T u iš klystkelių visą žmoniją.
Pašauki ją Amžinai Tiesai tarnaut. .

Visoje šioi žemčį tiek daug vietos.
Ir Betliejuj — tiek ši .tu namų...
O Dangaus Karai'ui — ėdžios kietos...
Verkia Motinos širdis skausmu.

I TAVO

Georgės Bouault (prancūzas, 1871-1958)

Bėgimas Egiptan

Ir kryžius vis neša Tave ir šiandieną
Virš bokštų, altorių, virš mūsų kapų.
Iškeltas ant jo Tu patrauki kiekvieną.
Ir aš prisiglausti prie kryžiaus skubu.
Patrauk mano širdį, kad viską užmirštų.
Netrokštų praeinančių žemės sapnų.
Tegul jau šiandieną pasauliui aš mirštu
Ir T a u tik vienam amžinai gyvenu.

Kelyje į Emausą lydėdamas
Tuodu mokinius, jų išklausei...
Tavo dieviška meile tikėdamas.
Ir aš šiandien prašau nedrąsiai:

Aš Jam atiduosiu Jo ieškančią širdį.
Nors ji taip skurdi ir varginga labai...
Jei mirštantį Jėzų actu tik pagirdė.
Tai šiandien tegirdo Jį meilės darbai.

Pasilik su manim, nes jau baigiasi
Mano kelias ir mano diena...
O paskui — žemės giesmę pabaigusi
Veski ten, kur Diena amžina.

JO V A I N I K O

ATEIKIT

ŽIEDAI

P A G A R B I N T

Baisusis vainikas štai perlais pražydo
Ir papuošė Viešpaties galvą krauju...
Ir kvapas Jo dieviškos meilės pasklido
Įliejęs į širdį troškimų naujų.

Ateikit pagarbinti Krista Karalių.
Kurs sėdosi soste valdyti tautu.
Jis Viešpats valdovų ir vargšu bedalių
Nuo jūros lig juros, lig žemės kraštų...

Kas trokštantį kryžiuje Dievą pagirdys?
Kas dievišką "trokštu" šiandieną supras?
Ir mūsų neramios ir klystančios širdys
Malšinti Jo troškuliui ką besuras?...

T a s Kraujas, kurs Viešpaties Veidu sruvena.
Išgydys visas mano sielos žaizdas.
Per jį tik maionė širdyje gyvena
Ir padeda man nugalėti klaidas.

Jam gieda himnus angelų legijonai.
Jiems pritaria giedanti žemė visa...
Nors Jo nepažįsta šimtai, milijonai.
Bet ilgisi Jo, pavadinę Tiesa...

Jis trokšta už mūsų melus ir kaltybes.
Už mūsų godumą, už lūpų geismus...
Atėjęs atpirkti visas nedorybes.
Jis kenčia ir sielos, ir kūno skausmus.

Pagarbinti noriu Brangiausiąjį Kraują.
Bet mano ąiesmė taip menka ir tyli...
Imk širdį, o Jėzau, aš pavedu Tau ją.
Tik Tau jos troškimai ir meilė gili.

Atnešiu Jam giesmę ir meilę ir
Prieš savo Karalių nulinksta žemai...
Tegul mano širdį ir protą Jis valdo.
Jame mano viltys ir mano džiaugsmai.

TROKŠT U

jo viską, ką ištisą pusvalandį pasakojau fo
sekretorei.
— Katinas ne šuo, neprfriši, — sutiko jis,
— bet reiktų susitvarkyti taip, kad P o m p o 
netą neišspruktų ant stogo.
— Pasamdyti sargą? — pyktelėjau. —
Aš senas, negi suvaikysiu gudraujančią kate!
Kai tik, atidariau iangą. ji švysteli uodega ir
jau ant stogo. Gaudyk tada, jeigu toks gud
rus. Velniai griebtų, aš jau pradedu kaisti!
Kurią dieną užtaisysiu savo medžioklinį dvi
vamzdį ir parodysiu jam, kaip šaudoma į gy
vus taikinius!

pailsėsiu. Apatinį aukštą
išnuomoju vienai
pensininkų šeimai (už parterį visada daugiau
m o k a ) , o pats įsikūriau v i r š u t i n i a m e bute. Tai
taip r a m i a i begyvenant ir užgriuvo kažkoks
maniakas. Beje. m a n o n u o m i n i n k a i turi šu
niuką, todėl katės negalime išleisti į darželį,
teko naudotis gretimo n a m o stogu.
— Kokių biaurių ž m o n i ų b ū n a pasau
lyje... — • atsiduso ji.
— Šaudymas dar n e viskas, ponia, prieš
keletą dienų pamačiau a n t stogo vielines kil
pas.
— Kilpas! — pasibaisėjo ji.
— Taip, ponia, kilpas. Plieninės vielos
kilpos, kuriose gali pasismaugti didžiausias
šuo, n e tik mažytė katė. Aš, kaip j a u sakiau,
esu r a m u s žmogus, bet p r a d e d u netekti kant
rybės. Nesinori pyktis su ž m o g u m dėl katės,
bet ką kitą daryti? Todėl ir atėjau pas jus
patarimo.
— G a l reiktų pasikalbėti su juo... — gar
siai svarstė ji. — Pabandykite
išsiaiškinti.
Įrodyti j a m , kaip neprotingai elgiasi.
— Bandžiau, bet nepavyko.
Pamatęs
m a n e gatvėje, pereina i kitą pusę. Parašiau
laiškutį — nieko neatsakė.
(i vėl išsiėmė pieštuką ir v a r t ė jj t a r p
pirštų. G r e t i m u o s e kambariuose tarškėjo r a 
šomosios mašinėlės, girdėjosi t r a n k o m i stal
čiai — vyko kasdieninė kova s u žmogaus
žiaurumu.
— M a n atrodo, kad jūsų reikalas liečia
policiją, o n e Gyvulių globos draugiją, —
n u s p r e n d ė ji.
— Tai jūs... nieko negalite
nusivyliau.

padėti?

—

— Aš n e m a t a u kaip? — išskėtė ji r a n 
kas. — Kol nėra fizinio gyvulėlio sužalojimo,
mes bejėgiai. Bet. — ji grėsmingai iškėlė r a n 
ką, — jeigu jūsų katė susržeis, t a d a mes rškelsirhe jam bylą!
T a i ir aš žinojau, nieko n a u j o ji n e p a -

Eduardas ( 'inza*. Belgijoje u> menantis lietuvis
rašytojas. Šiais metais Chicagoje Išėjusi jo de
biutine knvga "Brolio Mykolo satvė'' is karto
atkreipė i s;ne literatūrom bičiuliu dėmesį. MŪ
SŲ skaitytojams pateikiame čia naują Eduardo
Cin/n novele.

sakė. Lankti iki tas niekšas sužeis Pompone
tą? Ne, reikėjo surasti ką nors dabar, nedel
siant, kol neįvyko nelaimė.
— Pasikalbėkite su paeiti baronu, — pa
siūlė ji. — Jis stebuklų nedaro, bet gal ką ir
sugalvos.
Baronas Vandergotenas skubėto kaip ir
visi viršininkai. Jis turėto vykusiai išdirbtą
pokalbio sistemą ir per dvi minutes sužino

Baronas pasižiūrėjo į m a n e . pabarbeno
pirštais į stalą ir nušoko kitur:
— Kiek jums metų. jeigu ne paslaptis?
— Septyniasdešimt. — M a n patiko jo
gudravimas, bet nesileidau nukreipiamas: —
jūs patarkite man. o ne metų klausinėkite.
— 2iū. septyniasdešimt! — nustebo jis.
— Ir man tiek pat. bet, deja. taip šauniai
neatrodau.
— Tie. kurie visą gyvenimą gėrė kavą.
o ne Šampaną, visada geriau atrodo.
Jis pakilo iš užstalės ir pradėjo vaikš
čioti. Pamatęs juodais batais ir raitelio kel
nėmis aptemptas sausas kojas, aš pradėjau
tuoktis. lis neįsižeidė. Brūkštelėjo pirštu per
vešlius, baroniškus ūsus ir paaiškino:
— Lyg ir lengviau vaikščioti, kai girdi
savo kulnų kaukšėjimą. Kvaila, žinoma, b*:t
jaučiuosi žvalesnis. Jūs mylite arklius?
— Ne. Myliu katinus ir gerus žmones.
Arklių bijau: vokiečių nelaisvėje toks piktas
juodis buvo sulaužęs koją. N u o tada ir pra
dėjau bijoti arklių.
— O kur, jeigu ne paslaptis, jūs buvo
te nelaisvėje?
Ir prasidėjo! Kokiame dalinyje tarnavau.
kur patekau į nelaisvę, kokiais medaliais at
žymėtas? Pasirodo, kad mes a b u tarnavome
(Nukelta j 4 psl.)
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— Negerai, kad reikia pyktis su žmogum
dėl katės, seneli.
— Ne dėl katės, vaikuti. Čia. kaip esu
įsitikinęs, žmonių tarpusavio santykiu prob
(Atkelta iš 3 psl.)
lema: tuos, kurie negerbia kitų, įstatymas pri
viename pulke. Jis. kaip ir priderėjo, karinin verčia gerbti.
ku, aš — paprastu eiliniu. Nelaisvėje jis dir
Po pusvalandžio aš nuėjau į vonios
bo pas vokiečių baroną, aš — skurdeivą ūki
. kambarėlį ir žvilgterėjau pro užuolaidų plyšį.
ninką. Kada jo sekretorė kyštelėjo savo bal
Kilpų nebebuvo!
tą kuodą pro duris, baronas Vandergotenas
Jų nebuvo Lr sekančią savaitę. Aš išleis
sugrįžo prie Pomponetos painiava.
davau
Pomponetą ant stogo, kada ji užsigeis
. . — Pagal įstatymus: kiekvienas daro ant
savo stogo, ką nori, - aiškino. — Tačiau davo. Ramybė ir taika vėl sugrįžo į mūsų
medžioti nevalia! Tie vaikiški šautuvėliai jaukų senelio, anūkės ir jos katės pasaulėlį.
trenkia, kaip tikri dvivamzdžiai... Jūs girdi Paskui vėl užgriuvo tik nutolęs slogutis.
Vieną rytą, kada Pomponetą buvo a n t
te, kad šaudo, nebūtina žinoti, jog iš orinio
šautuvėlio. Miškų ir upių ministerijos potvar stogo, o aš rūkydamas laukiau, iki ji sugrįš,
kiuose numatytos bausmės už medžioki iavi- pasigirdo tylūs žingsniai ir keiksmai. Aš išsi
mą kilpomis... Griežtos bausmės, pone!
lenkiau per langą ir pamačiau tą biaurųjį
Matydamas, kad aš tik mirkčioju. jis at žmogų. Atrodė, kad jis buvo neseniai paki
siduso ir tiesiai paklausė:
lęs iš lovos, nes tebevilkėjo pižamą. Vienoje
— Kvartalo policininką pažįstate? Sąži rankoje laikė lazdą, kuria stumdė pasišiaušu
ningas vaikinas, ar šiaip sau vaikštinėja, kad sią ketera Pomponetą. Jis galėjo vienu smū
pilvas neaugtų?
giu sulaužyti katės nugarkaulį, bet nedrįso.
— Sąžiningas. Visi jį vadina Bauda, toks
— Kaip jums ne gėda, biaurusis žmo
griežtas.
— Puikul Kaip jūs manote, kas atsitik gau?! —susukau. — Senas žmogus, iš iš
tų, jeigu tokiam kirviui pasakysite, kad kai vaizdos atrodote normalus, o pakėlėte karą
— Ką sako? — šaukė jos vyras prie laip
mynas medžioja kilpomis ir šaudo pro savo katei! Gėdykitės!
tu.
Jis sustingo su iškelta lazda ir paraudo,
miegamojo langą?
— Kaimyno kilpos, —atsišaukė senoji.
Valandėlę aš žiūrėjau į jo paslaptingai kaip kraujas. Suglaudė pižamą ant kaulėtos
—Jis,
pasirodo, kažką gaudo.
primerktas akis, paskui pradėjau juoktis. Ka krūtinės ir apsidairė. Man pasirodė, kad jis
— Ką gaudo? —šaukė kurčius. — Mūsų
da išsijuokėme, aš įsirašiau į Gyvulių glo- klausosi ar neišbudino kažko už atviro miebos draugiją, paaukojau šimtą frankų ir -iš- gamojo lango. "Keista, pagalvojau, aš buvau Topsį gaudo?
— N e tik gaudo, bet ir šaudo, — atsidu
skubėjau namo
įsitikinęs, kad jis gyvena vienas".
Žizelė išklausė mano pasakojimo apie
— Neleiskite katės ant mano stogo! — sau. —Aš jau pranešiau plicijai, kad šau
pokalbį su baronu Vandergotenu, bet nesi pasakė tyliai. — Draudžiu! Jūs girdite, biau do nuo savo stogo.
juokė, kaip aš. Ji glostė a n t kelių gulinčią rusis žmogau, draudžiu!
— Į ką šaudo? - Senutės akyse blaš
Pomponetą ir tylėjo. Paskui, nežiūrėdama į
kėsi
siaubas.
- Dėl Dievo...
— Tai aš, vadinasi, biaurus žmogus, o
mane. pasakė, kad aš pradėjau negarbingą
— Kas jį žino? Gal į žvirblius, o gal ir
ne jūs? — pradėjau juoktis.
žaidimą. Ne, toks mano elgesys nesiderino su
į
šunis?
Mums nepasisakys. Parašykite poli
— Taip, jūs šlykštus žmogus! - tvirti
jos pilietinės moralės konsepcija! (Ji skaitė nuo
cijai, tegul pasiteirauja.
ryto iki vakaro, ta dvylikmetė mergaičiukė, ir no jis, supdamasis į pižamą n u o ryto šalnos.
— Kaip jūs galite būti toks ramusl Lyg
buvo prisirinkusi tokių gudrių išsireiškimų, — Policijai mane įskundėte. Visą gyvenimą
ir
linksma
jums, kad mūsų Topsis būtų pa
neturėjau reikalų su policija, o dabar, jūsų
kad aš tik kraipydavau galvą.).
sismaugęs... Nemėgstate šunų, aš žinau!
— Provokacija ar n e — m a n vis tiek, dėka, reiks atsistoti prieš Kvotos teisėją...
— Klystate, ponia. Pagaliau juk ne aš
— tvirtinau. — Aš tik ginuosi n io pikto
— Kiekvienas ginasi, kaip sugeba. Ir sa
gaudau
kilpomis karvelius, šunis ir kitką, o
žmogaus. Mūsų epochos visuomenė vadovau vo gyvulėlius gina, kaip sugeba. Kuo nusikal
mūsų kaimynas. Tokiem žiauruoliam su
jasi ne tik baudžiamaisiais nuostatais, bet ir
to mūsų katė. kad šitaip ją persekiojate?
per šimtmečius atsirinktais papročiais, kurie
drausti yra policija. Taip, ponia, policija, o
— Stogą darko... — Jis vėl pradėjo raus
nusako individą socialinius ir moralinius kri
ne kas kitasi
terijus. Šimtmečius katės vaikščiojo kaimynų ti, tur būt, suvokdamas, kad plepa niekus.
Ji pagalvojo, paskui pliaukštelėjo lūpo
— įlaužė? — šaipiausi. — Kur t a u ne- mis, kaip ir visos senos moterys, kada apsi
stogais ir niekas jų nei Tėtė, o Šitas biauru
įlauš: toks baisus žvėris drėblina stogu! N o  sprendžia įvykdyti tai, ko neatsisakys iki kars
sis žmogus...
Staiga aš "supratau, kad įtikinėju save, rėjau pasikalbėti su jumis, bet vengiate m a  to, ir nuskubėjo l a i p t a s žemyn. S u kilpomis
o ne Žizelę, todėl nutilau. Valandėlę patylė nęs gatvėje. Tai dabar jums štai ką pasaky rankose, o širdyje mirtina neapykanta šunis
jęs pridūriau:
. < - - . . ' siu: jeigu mūsų katė pasismaugs jūsų kilpo
smaugiančiam pabaisai.
— Aš tik atkreipiu policijos dėmesį į tų se...
Po dviejų dienų, kaip ir po pirmojo skunpapročių pažeidėją, ir viskas. Kas būtų, jeigu
— Nepasismaugs, — nukirto jis mane.
kiekvienas apsitversime kilpomis, tvoromis,
Lazdos galu pakėlė vėl išmėtytas kilpas ir pa
I
pradėtume bartis dėl kaimyno tvorą peraugu
kišo man po nosim. — Pasižiūrėkite, paliessio medelio?
Ji nieko neatsakė. Glostė Pomponetą ir •kite ranka, kaip sakoma, jeigu toks žlibas.
Aš apžiūrėjau kilpas, patampiau jas. Jis
atkakliai purtė galvą. Aš susiradau popieriaus
nemelavo, vielos buvo taip užsuktos, kad rei
lapą ir sėdau rašyti skundą.
kėjo
arklio jėgos joms išjudinti. Aš numečiau
Po dviejų dienų skambutį prispaudė Bau
da.
(Atkelta iš 2 pusi.)
tą nesantaikos raizginį jam po kojų, tarsi bū
— Jūs rašėte skundą? — parodė mano čiau nudegęs pirštus. Mano veidas j a m pasi
kutinis. Bet Dirvoje, Mūsų Sparpasirašytą popieriaus lapą. — Galiu užeiti?
rodė toks kvailas, toks sutrikęs, kad jis pra
nai-Karosas. Naujieriose buvo
ki
Aš pakviečiau jj į vidų. Keliais žodžiais dėjo juoktis. Ne, nesijuokė, o kikeno kaip se
taip... Nedaug trūko, vos per plau
papasakojau reikalą, ir mes nuėjome pasižiū
nas velnias prieš tamsoje paklydusį kelevį.
ką, kad būčiau n u o to sunkaus dar
rėti tų nelemtų kilpų.
bo atsisakęs vien todėl, kad Lietu
Bandė susivaldyti, bet nepajėgė, toks kvailas
— Ant savo stogo jis daro ką nori, — pa
vių
Fondui mano " U n t e r n e h m e n "
aš jam atrodžiau. Mano kraujas suplūdo i
sakė Bauda, įtariai nužvelgdamas mane. —•
(užmojis, darbas) nepakenktų. I tą
galvą, burnoje pasidarė sausa ir kartu.
Medžioja, sakote?
darbą
žiūriu, kaip j savotišką m a n o
.
— Tai jūs, niekše, iš manęs šaipotės?!
— Aš nieko nesakau! Girdžiu, kad šau
testamentą (Žodžiai " m a n o testa
— surikau. — Ne katę gaudote, o mane erzi
do, o prieš kuri laiką pamačiau šitas kilpas.
mentą" paties Ivinskio riebiai p a 
nate? Kaip šunį? Kaip žlibą šuniuką, kaip...
Kodėl jas išdėstė, kaip jūs manote?
braukti!). Pirmo tomo manuskrip
Aš puoliau atgal, į saloną, kur virš ži
Jis irgi nieko nemanė. Tačiau kilpas su . -.
tas yra "staklėse" (žodis staklėse
paimtas i kabutes), pasiekęs X V
skaitė ir užsirašė savo prakeiktoje knygutėje. ' dinio' buvo pritvirtintas m a n o dvivamzdis.
Nuplėšiau
jį,
drebančiomis
rankomis
sugrai
amžių, kurio 1492 m., n e tik Ka
—• Jeigu jis mėgsta katinieną — jo da
b
i
a
u
spintelės
stalčiuje
šovinius,
užtaisiau.
zimiero mirtis, bet ir pirmas kari
lykas, — atsidusau. — Tačiau nežinia ką pa
bet,
kai
atbėgau
prie
vonios
kambarėlio
lan
nis konfliktas su Maskvos kuni
sakys tų katinų savininkai...
gaikštija (Ivanu I I I ) , yra
man
go, to satyro., to pamišėlio jau nebebuvo. Aš
— Gaudo katiaus? — sukluso Bauda.
epochos riba ir tomo. Gal neverta
norėjau
iššauti
nors
į
orą;
iššauti
į
bet
ką,
— Katinus ar karvelius, kas pasakys? Be
apie tai. kas d a r neišspausdinta,
je, tų karvelių priviso kaip piktų grybų — kad su šūviu išsitrenktų ir smaugiantis pyk
kalbėti (Man soli nicht gackern u e tis, bet tik atsidusau ir apsiverkiau iš ap
neblogai, kad apmažina.
ber das noch nicht gelegte. Ei —Ne
— Negalima gaudyti karvelių! — iškė maudo. O kilpos šaipėsi iš manęs. Jos ran
dera kudakuoti nesudėjus kiauši
lė pirštą Bauda. — O jeigu pasmaugs lenk gėsi, kaip piktos gyvatės, kaip vaiduokliškos
nio).
Esu paruošęs chronologines
medūzos žiotys, pasiruošusios smaugti, kan
tynininką, kas tada? Pragrafas toks ir toks...
plačias tai belės, duodu platų istoridžioti. Aš sugraibiau jas šautuvo vamzdžiu
— Paragrafas sau, o gyvenimas sau.
jografini ivadą. apžvelgiu šaltinius.
— Nekalbėkite niekų! Jūs matėte kilpo ir nutrenkiau žemyn. Paskui uždariau langą
Na. jau laikas baigti. Daug lin
ir patyliukais nuėjau. Prie Žizelės kambario
kėjimu Poniai. Atžalynui ir T a u .
se karveli?
Ačiū už visus tris laiškus d a r kartą.
— Ne. Aš matau kilpai, o kam jos skir durų pasiklauiau, ar neišbudinau jos. Tačiau
nieko
neišgirdau.
T
u
r
būt,
šią
naktį
ji
vėl
tos —jūs sužinokite. Manau, kad atlikau sa
Tavo Zenonas
skaitė
iki
aušros,
todėl
teišsibudins
jau
ge
vo pareiga, kaip mano pilietinės moralės kon
sepcija reikalauja, o visa kitką ne mano d a  rai įdienojus.
Valgant pusryčius, pasibeldė į duris. Laip
JUOZUI V I T F N U I 60 M E T U
lykas. Pasiklauskite kilpų savininką, ką jis
tų aikštelėje pamačiau mano nuomininko
medžioja.
Amerikos Balse sėkmingai n u o
kad taip anksti
— Bus paklausta! Kas atsitiktų, jeigu žmoną. Senutė atsiprašė.
1995 m. bedirbąs Juozas Vitėnas
kiekvienas pradėtų medžiokliauti be leidi braunasi pas mane, ir parodė kilpų raizginį.
gruodžio 25 d„ Kalėdose, sulau
mo? Anarchija, mielas pone!
— Vielinės kilpos, — pasakė. - Šį rytą
kia 60 ro. sukakties. Kilęs n u o
Linkuvos,
t?isės mokslus baigęs
radau darželyje. Atrodo, kad kažkas
bando
— Ir aš taip manau. — nutikau.
Vyt. Didžiojo universitete, 1699Bauda nuskubėjo pas kaimyną, o aš tik nužudyti mūsų Topsį.
1940 m. buvo Vidaus reikalų mi
patryniau rankas ir uždariau langą.
Aš apžiūrėjau kilpas ir grąžinau jai. N o 
nisterijos
spaudos referentas, vė
rėjau pasakyti, kad tai aš nubloškiau jas Į
— Ką sakė Bauda? — paklausė Žizelė.
liau — Šiaulių Prekybos institu
Ji sėdėjo, kaip ir visada, prie lango į gat jų darželį, bet išgirdau save sakant:
to dėstytojas. Išeivijoje įsteigė ir
vę ir stebėjo praeivius.
— Mūsų kaimyno kilpos. Jis kažką gau
leido Žiburius (Augsburge), o
— Ką jis sakys? Nuėjo pas tą biaurųjį do ant virtuvės stogo. T u r b ū t , vėjas ir n u 
JAV-se redagavo Lietuvių Die
nas.
žmogų.
pūtė į jūsų darželį.
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KATE IR ŽMONES

Nuotr. J. Kusakaičio

do, atėjo Bauda. Aš ir Žizelė sėdėjome prie
lango ir matėme, kaip jis piktai spaudinėjo
kaimyno durų skambutį. Įleistas į vidų, jis
ilgai neužtruko, o išeidamas, išsivedė ir biau
rųjį žmogų. Aš kvatojau, iki pritrūko oro, ir
Žizelė turėjo padaužyti nugarą, kad atsigaučiau.
— Dabar jį uždarys į kalėjimą, seneli?
— susirūpino Žizelė.
— Neuždarys, - raminau. — Gerai iš
trinks galvą ir paleis. T u r būt, pats komisa
ras j a m įkrės proto, išaiškins, kad laikas liau
tis tyčiotis iš žmonių. Ir, žinoma, pasakys,
kad paliktų mūsų Pomponetą ramybėje.
— Nereikėjo jo skųsti policijai, — nu
liūdo ji.
— Bandžiau geruoju susikalbėti, bet ne
pavyko. Parašiau jam laiškutį; prašiau, kad
išnuomotų tą stogą. Jis nesiteikė atsakyti. Aš
ramus žmogus, bet iki t a m tikros ribos. Tai
gi —gavo, ką užsidirbo!
•.
G a l nereikėjo... Tą naktį, negalėjau už
migti. Vėl viską^pergalvojau, perkračiau kiek
vieną to niauraus žmogaus poelgį, pasitikri
nau savo sąžinėje. Man atrodė, kad aš kiek
pagudravau, bet kitaip neišėjo. Policijos pa
galba išmušiau iš žiauruolio rankų lazdą, ir
viskas. Nusikamavęs ir persirūkęs, prieš rytą
užsnūdau.

Praėjo trys savaitės. Pomponetą vaikšti
nėjo stogu ir niekas nebešaudė į ją. Ir kilpų
nebebuvo. Kaimynas vengė manęs, kaip ir
anksčiau, o aš apsimesdavau jo nematąs. At
rodo, jog komisaras įtikino jį, kad katės vaikš
čiojo Egipto faraonų stogais ir vaikščios pas
kutiniojo žmogaus stogu.
Atėjo šventojo Mikalojaus išvakarės. Aš
grįžau iš miesto su pirkiniais Zizelei ir pa
mačiau, kad biaurusis žmogus buvo išsikė
lęs: namo languose baltavo popierėliai su už
rašu "Išnuomojama". Man pasidarė
šilta
krūtinėje.
— Na ir ačiū Dievui! — garsiai pasa
kiau.
Kadangi Žizelės nesimatė lange, aš nu
sprendžiau užsukti į gretimoje gatvėje esan
čią kavinę. Retai teužeidavau į ją, bet šį va
karą reikėjo išgerti stiklą vyno — tokios džiu
gios staigmenos ne kasdien nukrenta.
Kavinė buvo tuščia. Prie bufeto sėdėjo
amžinai linksma ir sveikai nutukusi kavinės
savininkė. Tačiau šį vakarą ji buvo liūdna
ir susimąsčiusi.
— Kas mirė, kad tokia pajuodusi, kaip
karsto dangtis? — paklausiau.
Ji tik mostelėjo ranka ir nubraukė, ašarą.
Aš sukroviau savo pirkinius ant bufeto ir
paprašiau stiklą vyno. Ir jai užsakiau, kad
pralinksmėtų. Jeigu ir nežino, kodėl a š džiū
gauju, tegul išgeria stiklą vyno į m a n o svei
katą. Ji nugėrė gurkšnelį ir atsiduso:
— Kavinės savininkas, mielasis žmogau,
kaip kunigas: ateina neprašomi ir apkrauna
svetimomis nuodėmėmis. Prie šito bufeto aš
prisiklausau tokių dalykų, kad bėk p e r lau
kus, užsidengęs galvą! Ir šiandien, prieš ke
letą valandų, papasakojo tokią istoriją, kad
negali sulaikyti verksmo.
Ji vėl nusišluostė akis ir įsižiūrėjo į už
lango tirštėjančią tamsą. Aš neskubėjau klau
sinėti. N e t apgailėjau, kad atėjau. Nemėgau
liūdnų istorijų! Aš turėjau savo liūdesio ir
skausmo dalį užantyje, kitų nelaimėms nebe
buvo vietos.
— Jus gyvenate Generolo Makso gatvė
je? —paklausė ji.
— Taip. O ką?
— Nepažinojote pono Marteno?
— Toje gatvėje yra penki Martenai, trys
Diurandai, dešimt Diupontų, apie dvidešimt
Jansenų ir tiek pat Petrensų. Visus pažįstu
iš veido, su visais sveikinuosi, bet per pen(Nukelta į 5 pusi.)

Prof. Z. Ivinskio

earn more...
more often
A Standard Federal Certificate Account
brings you both the satisfaction of high
eamings and the comfort of a safe investment.
T h e interest rate on a 2 year, minimum
$5,000 certificate is 6%, compounded daily.
If you aceumuiate your interest for a fui!
year the annual yield inereases to 6.18%.
O you can earn an annual yield of 5.92%.
if you do n o t withdraw your interest on
$1,000 o r more invested in Standard FederaPs
one year 5 % % certificate. And your
'
principai plūs interest are both safe at
Standard Federal Savings.
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per annum
31,000 minimum
1-year maturity

per annum
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2-year maturity

Interest compounded
daily

Receive an interest check automatically
monthly, ąuarterly, or have the interest
added to your account ųuarterly t o be
compounded for a higher yield. Funds
deposited by t h e lOth earn from the l s t of
the month. Deposits received after rhe 10th
of the month earn from the date of receipt.

Assets over
Reserves over

$175,000,000
$15,700,000
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Savings and I.oan Assoc ; ation of Chicugo
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kiolika metų nepasikeičiau nė vienu žodeliu.
"Gerojo kvartalo'' papročiai reikalauja, kad
pažintum visus, bet nesibičiuliautum "nė su
vienu. Gerųjų kvartalų žmonės tylime darbe,
tylime kavinėse, tylime tramvajuje, tylime
gatvėje, nežinome savo tautinio himno, to
dėl ir mitinguose tylime. Tylime...
— Ak, nustokit! — vis dėl to nusijuokė
ji. —Jus išgėręs?
— Ne. Bandau jus pralinksminti.
• Ji vėl paniuro. Aš pakraipiau galvą ir ap
simokėjau. Bet pasprukti nepavyko! Ji pripylė
man kitą stiklą. Kavinės sąskaiton, kaip sa
koma, kada norima išgerti ar papasakoti kli
entui paskutinę paskalą, ir aš vėl pasirėmiau
ant bufeto.
— Kvaili papročiai! — nusprendė ji. —
Kiekvienas prisirišęs savo lūšnos pastogėje.
Pikti, atkišę iltis, kain išgąsdinti šunys.
— Baisiai liūdną istoriją jums papasako
jo, kad taip prislėgė, — nusijuokiau. — Pa
pasakokite man, gal palengvės. Sako, kad
moterys, kada išsikalba, o neretai ir apkalba,
švelnesnės pasidaro.

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, U T F R A T Ū R A
— Kai sužinosite, ką m a n papasakojo
tas Martenas, praeis noras juoktis!
— N a , ta pirmyn, ponia!
— Apie antrą valandą ateina tas Mar
tenas ir užsisako dvigubą "lašą". Aš nuste
bau, nes jis niekada negerdavo degtinės. Ne
sistebėkite, ponia, sako. Šiandien noriu pasi
gerti, užmiršti tą purvyną, j kurį įklimpau,
ieškodamas ramybės jūsų kvartale. Jis, pasi
rodo, gyveno su paiiomelito paraiyžuotu anū
ku. Berniukui dešimt metų. Liga ne tik paralyžavo kojas, bet palietė ir smegenis. Kaip
tas nelaimingas žmogus sakė: metų dvylika,
bet protelis sustojęs ant šešių. Tėvai patikė
jo jį seneliui, kaip visada būna, kada vaikai
pasidaro našta. Berniukas nuo ryto iki vakaro
neišlipa iš vežimėlio. Senelis nuveždavo ji
prie miegamojo lango, kuris išeina į bloko
kiemų sodelius. Pro tą langą berniukas žiū
rėdavęs į pasaulį, iš kurio jį išplėšė nelemta
liga. Būnant gražiam orui, lesindavo žvirb
lius, išmoko burkti kaip karveliai, ir kiek
vieną dieną darėsi vis žvalesnis, linksmesnis.
Tačiau šalia gyvenantis kaimynas turėjo ka
tę. Kiekvieną kartą, kai tik pasitaikydavo sau
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lėta diena, kaimynas išleisdavo ant Marteno grasinti. Paskui net prikurstė savo nuominin bet prieš savąjį stabtelėjau ir pažvelgiau į
namo priestato stogo tą žiaurųjį žvėrelį. Katė, kus, kad ir jie parašytų skundą policijai. Mar viršų.
kaip žinote, gaudo žvirblius. Berniukas išpra teną išsikvietė į komisariatą, bet ir ten ne
Žizelė sėdėjo prie lango. Ji juokėsi lai
šė senelio, kad nupirktų jam orinį šautuvėlį, gudresni sėdi. Kilpomis medžioti draudžiama, minga ir mojo man rankute. Aš pabandžiau
šaudantį guminėmis kulkomis. Jis. tur būt, šaudyti pro langus, kad ir vaikiškais šautu
nusišypsoti, bet tik pačepsėjau lūpomis, kaip
matė televizijoje medžiotojų nuotykių filmų, vėliais, draudžiama, šaukęs komisaras. Jeigu
ir visi nelaimingi seniai, kurie nebeturi aša
tai ir susigalvojo nušauti jo žvirblius perse dar kartą kas pasiskųs, aš jus supažindinsiu
kiojančią katę. Senelis, kaip sakėsi, pasiprie su Kvotos teisėju, pasakė. Martenas sumokė rų.
Ji išėjo pasitikti manęs į laiptų aikštelę.
šino, bet neilgam: berniuką ištikdavo prie jo už nuomavimo nutrauktą sutartį ir išsikėlė.
Vilkdama "paiiomelito batuose" suveržtas ko
puoliai, ir jis, kad ir žinodamas, jog negerai Vilkimės, kad kitur jam geriau susiklos.
daro, nupirko tą šautuve!}. Kad nesipyktų su
Aš susigraibiau savo pirkinius ir išėjau. jas, ji ramstėsi į sienas, o pasiekusi mane, krito
kaimynu, kuris, kaip pasirodė, buvo irzlus ir Ji palydėjo m a n e iki durų, atidarė jas ir iš į glėbį. Pirkiniai pabiro laiptuose. Išsigandę
priekabingas, senelis įtikino anūką, kad kil leido į tamsą. Gal
nustebo, kad aš taip parterio nuomininkai pravėrė duris ir įsiklau
pomis greičiau nugalabys tą nelemtą katę, staiga nutraukiau pokalbį, bet nieko neklau sė. Mes stovėjome laiptų aikštelėje apsikabi
negu šautuvėliu. Sumanyta — padaryta: jis sinėjo.
nę, nedrįsdami sujudėti. Paskui 2izelė nusi
primezgė vielinių kilpų ir išmetė jas ant stogo.
Gatvė judėjo, slydo man iš po kojų. Ran juokė ir tarė:
Bet sumezgė taip, kad katė jokiu būdu n e 
— Aš seniai bandau vaikščioti be ra
galėjo į jas patekti. Pamatęs kilpas, kaimy kos buvo nutirpusios, nebeišlaikė dėžučių,
kuriose
buvo
2:zeiei
skirti
gražūs
nieknie
mentų, seneli. Pavasarį pradėjau vaikščioti,
nas apskundė policijai, kad Martenas medžio
ja be leidimo. Ir sugalvok tokią niekšybę! kiai. Aš vis žemiau lenkiau galvą, vis daž tik tu nežinojai. Seneli... tu verki?
Gudrus, ^akė Martenas, žino įstatymus, todėl niau sustodavau pailsėti. Kol pasiekiau Ge
— Aš nežinojau, Žizele...
ir nukreipė policiją į atitinkamą paragrafą. nerolo Makso gatvę, taip nusikamavau, kad
— Neverk, seneii, nereikia. Aš norėjau
Bandė pasikalbėti su tuo biauriuoju žmogum, drebėjo visas kūnas. Nepakeldamas galvos,
išsiaiškinti, kad čia tik žaidimas, kad jo katei praėjau pro namą, kurio languose buvo iškli padaryti tau staigmeną...
jokio pavojaus nėra, bet anas pradėjęs šaukti, juoti popiergaliai su užrašu "Išnuomojama",
— Aš nežinojau, 2ize!e! Aš nežinojau!...

būna 30 laipsnių ir daugiau, sau- tais ir vakarais siaučia rūkas, kū
lėje siekia iki 40 laipsnių ir dau- ris tave ir slogina. Sušilus
ir
giau (Celsijaus, V. C ) . Tokiame suprakaitavus, vėjui pūstelėjus,
karštyje ir drėgname ore žmo- staigiai atvėsti ir nusišaldai... Aš
gus suglemba į lepšę, o be to ry-1
(Nukelta į G pusi.)

MOKYTOJUI JURGIUI MILERIUI
1 AMŽINYBE NUĖJUS
Trumpa kronikinė žinia š. m. j plečiant mokyklą patalpomis,iki
rugpiūčio 19 dienos numeryje, : 1931 metų buvome jau keturiese. į
"Okupuotoje Lietuvoje" skyrely-i
Tie 8-ri metai ''Saulės" n a m u i
je paskelbė: "Mokyt. Jurgis Mi-'i
Ieris, ilgametis Jono Jablonskio; pastogėje glaudžiai sucementavo
pradžios mokyklos vedėjas, mirė mūsų ketveriukę. Mokyklos vedė-1
rugpiūčio mėn. 2 d. Kaune, su-; jo taktas santykiuose su tiesiogi-!
laukęs 78 metų amžiaus". Toliau ne mokyklos administracija (su i
labai trumpai paminimas jo dar- j P r - • m ^ inspektoriumi), moky
t a s toje mokykloje ir poveikis! t o i u s e m ' i n 2 r i J o s
direktoriumi
tūkstančiams jaunų lietuviukų^ J u o z u Vokietaičiu, vėliau dr. M.
mokinių.
Ruginiene, sem-jos pedagogais,
su
namų
administratoriumi, į
Velionio Jurgio Milerio asme- "Saulės" draugijos
pirmininku j
riybė ir veikla verta platesnio pa- j prei
K. Olšausku, ypač su mo- Į
minėjimo ir apibūdinimo. Tai ga-' Kinių tėvais ir jų Komitetu, leng
lėtų ir turėtų būti atlikta pir vino "mokyklai darbą ir teikė jai
miausiai Lietuvoje, tačiau... ir iš nemaža jaukumo bei prestižo.
eivijoje pareiga nulenkti gaivą,
1931-ais metais rudeni įjungus
bent mintimis pagerbiant velio šią mokyklą j didesni kolektyvą
nį pedagogą, būtina visiems jo naujai pastatytoje 12-os komp-į
buvusiems kolegoms ir
moki
lėktų Jono Jablonskio pr. mokyk-1
niams. Tuo tarpu žinome tiek,
loję (Žemaičių ir Aušros g-vių!
kad velionis palaidotas gana iš
kampe), J. Mileris buvo jos mokilmingai, dalyvaujant daugybei 1
kytoju iki 1940 metų. Tais m e - '
jo buv. mokinių ir kitų Kauno tais tapęs ši6s mokyklos vedėju, i
miesto gyventojų.
išbuvo juo su neilga pertrauka
Pirmą kartą sutikau kolegą iki 957 m. rudens.
Jurgį 1923 m., regis, dar prieš
rugsėjo 1 dieną Kaune, "Saulės"
namuose. Švietimo Ministerijos
skiriamas mokytoju Kauno
m.
11-je ("Saulės" mokytojų semi
narijos
ba n d om oj oje—pa vyzd i nėję) pr. mokykloje, turėjau pa
simatyti su likusiu vienu jos mo
kytoju, pasitraukus m-los vedė
jui J. Dragašiui studijoms.
Iš
pokalbio su kolega Milerių suži
nojau jį esant vienu iš 33-jų Vil
niaus miesto ir krašto veikėjų,
lenkų okupacinės valdžios
iš
tremtų 1922 metais į nepriklau
somą Lietuvą. Pokalbio
eigoje
sutarėva, kad 6-riais metais vy
resniam, daugiau "svieto mačiu
siam" ir miesto mokyklų moki
nius pažįstančiam kolegai geriau j
tinka būti šios mokyklos vedėju. |
Taip prasidėjo mudviejų 15-kos
metų bendradarbiavimo
(nuo
1923 iki 1938 m.) laikotarpis.

1
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
Jurgis Mileris savo bibliotekos aplinkoje.

mūsų draugams ir pažįstamiems.

Nuotraulta daryta 1970. VU. 7.

Imkime visiems.
Sunkiausias velionio
Jurgio, didelį, darbą užsimojęs ir
pats.
Toliau laiške rašoma: "Vincui
r
Milerio pedagoginio darbo laiko-• Ruzgas, norėdamas surinkti vi- mi us. Pedagoginio Muziejaus ii-'
tarpis buvo 1942—44
metais.] sų Kauno mokyklų istorinius ap- • kimas neaiškus, nes jo patalpos
Jablonskio pr. m-los pastatas bu- į rašus ir iliustruotą dokumenta reikia kapitaliniai
remontuoti.,
vo vokiečių okupacinės valdžios; ciją. Šiais 1972-ais metais parašė
Lubos antro aukšto sėda, plyšiai
sekvestruotas ir paverstas lietuvių . du laišku. Gegužės 28 d. datuo
(EVANAUSKAS)
pakraščiais, o balkiai mediniai. !
apsaugos batalionų
aprangos i tame laiške apgailestauja Vincą
Jeigu tam namui bus toks re
sandėliu. Mokykla turėjo keltis : Ruzgą mirus: "Su Vinco Ruzgo
kitur, veikti dviejose nepritaiky-1 mirtimi Lietuva neteko kuklaus, montas, kaip naujam statyti, tai
ir šeima
tose patalpose ir, regis, net dviem ! darbštaus kultūros darbuotojo, jį mano nugriauti ir jo vietoje
pamainomis.
i liaudies švietėjo. Jo įkurtas Pe- stalyti penkių aukštų. Apie tai
— IR —
!
parašysiu".
1944 m. vasarą pasitraukęs dagoginis muziejus šių metų lap- daugiau sužinojęs
vasara
kartu su brolio, Kybartų pasienio k " č i o mėnesį ruošėsi Švęsti 50 Laišką baigia: "Šiemet
ūkininko, Šeima nuo artėjančių m « ų sukaktį, kuriai Vincas, kaip mums neįprasta: šilta ir drėgna.
Vokiečių direktorius, kruopščiai
dažna;
ruošėsi Temperatūra pavėsyje
Karo veiksmų, buvo
prievarta išvarytas apkasų kasti.M r P° sukakties norėjo išeiti
i
Raudonarmiečiams
prasiveržus ; pensiją... mirtis jį išplėšė iš gy**tp%*^04MI
fronto linijoje, kolega Jurgis į s - ; v u m t a r P ° s u v i < ? a i s siekiais ir
tengė pasiekti Klaipėdą, kur tuo-' užmanymais". T a m e
pačiame
jau įsijungė į pedagoginę veiklą,, laiške pranešė turįs išsaugojęs.
kaip vėliau pačiame
pirmame 12-os Jablonskio mokyklos mo-'
laiške į šiapus Atlanto rašė, "pa kytojų šaržą, mano
nupieštą
dėdamas direktoriui
Trukanui 1935 m. balandžio pirmajai. Ža
tvarkyti švietimo reikalus".
dėjo padaryti fotokopijų, vieną
Vėliau, sėkmingai grįžęs į Kau- įdėti į mokyklos albumą, taip
! ną. vėl įsijungė į pedagoginį dar- P a t a t s ' u s t I ! r m a n - P r i e ši ° l a : s
jbą toje pačioje Jablonskio m o - ! < 0 P r i d e j° s a v o Portretinę nuot
! kykloje jos vedėju. Juo išbuvo i k i - r ' r ! ^ - ^ ^
™-*™bo ,2 c.
! 1957 metų. Pasitraukęs tais me- sukakus lygiai 78 amžiaus mej tais į pensiją, dar kokius metus tams.
Antrame,
jau paskutiniame,
[ gyveno mokyklos bute, kol buvo
SHORT TERM
mirtį
surastas jam kambarys kitur Ža datuotame dieną prieš
'-•%
liakalnyje. Ten kolega Jurgis la (VIII.l), laiške dėkoja už platų
*} PER ANNUM
? 4 PER
PE ANNUM|
PER ANNUM
<)
bai vargo ankštoje patalpoje su ir išsamu laišką, prideda žadė
Pirmaisiais bendrais 1923—24
t f Į \ PER ANNUM
ON CIKTTFICATEP ON CIKT1FICATES
ON ALI. PASSBOOK
savo stambia biblioteka. Tik 1968 tąją fotokopiją ir sako: "Šaržo
m. tebuvome tik du mokytojai
S or € month term
OF
$5,000 OR MORE j
OF $1.000.00
!
nuotrauka,
m
a
n
rodos,
išėjo
gan
m.
gegužės
10
d.
laiške
pasisakė
ACCOUNTS
toje, jau 33-ąja Kauno m. pr.
vykusi.
Su
šiuo
laišku
T
a
u
priMinimom
$1000.00
gyvenąs
Vilijampolėje,
turįs
bu
Two
Vear
Maturitv
j
On«
Rear
Mataritv
Mokytojas Jurgis M i l e r į 78 metų
mokykla pavadintoje, mokyklo
tą 5-ių aukštų namo antrame siunčiu. Vieną
nuotrauką įteije. Vėliau, kas antri metai pra- sukakties dieną (1972. I V 1 2 . ) .
aukšte. Butas esąs iš 2-jų kam-Įkiau X., kitą manau duoti JabCHICAGOS TAUPYMO tR SKOLINIMO BENDROVE dė) bet kokių iūsų namo pa
barių, virtuvės ir prausyklos su lonskiečiams, jeigu jiems
tiks.
gerinimų duoda paskolas iki $500.00 ir daugiau tjnkarnomis sąlygomis. O gal J u m s
visais moderniaisiais patogumais, i Xes ne visi mūsų surinkti ekspov ra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir Jums nu
Phone: 581-4500
Tik butas esąs per mažas: abie- : natai dabar tinka. Net mokyklos
sibodo mokyti aukšta? nuomas įsigykite nuosavus namus
jų kambarių grindų plotas
te-; kertinio akmens
pašventinimo
REPUBLIC BANK OF CHICAGO
OrVTOENDS OOMPOUNDED DAILY
PAJD QUARTERLY
esąs 32 kv. metrų. Tačiau erd-j aktas buvo išmestas į šiukšlyną...
6501 South Pulaski Road — Chicago, I1L 60629
vus balkonas patogus pasėdėti ir Į.mano mokiniai suradę m a n atBET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I
Ali types of Ijreins — Ample Free Parking Adjacent to Bank — T/ight as
kai ką iš mantos pasidėti.
I nešė ir dabar yra pas mane, bet
Day Night Depository — Postage Frce — Bank B a l a m *
Šiuo 1968 m. laišku
kolega i gerokai suterštas ir
suglamžyJurgis pradėjo platesnį susirašinė-1 tas".
Drive - In: Mon.. Tues. and Thurs. S:30 to 4:00
W>dnesday 8:30 to 1:00 — Friday 8:30 to 8:00
jimą. Be trumpų šventinių ar suJablonskio mokykla anksčiau
Saturday 8:30 to 12
kaktinių pasveikinimų parašyda- kažkuriais metais buvo prapleČiaPhiloimna D. PakeL PresMent
Lobby: \fon.. Tues.. Thurs.. Fri. 9:00 to 3 0 0
vo kasmet po vieną—kitą didės- ma nauju priestatu. M a t u , kerti
Friday Evenirų? 5:00 to 8:00
nį laišką. Viename tų laiškų pa- nis akmuo "kliudė" statybininTEL. — GR 6-7575
Saturday 9:00 to 12 — Wednesday Lobby Closed
sisakė renkąs, Vinco Ruzgo ragi-! kams, aktas iš jo išimtas net ne• to 4, rtior» A Fri • U> S. H»l t to IS:S*
— Drive - In only
namas, medžiagą Jablonskio mo-isitarus su mokyklos vedėju ir...
A Futl Service Bank
F. D l.C.
kyklos istorijai. Tokį, jau labaij išmestas.
•
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Chicago Savings and Loan Assn.
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Penktadienis, 1972 m., gruodžio mėn. 22 d.

DRAUGAS — MOKSLAS MENAS, LITERATŪRA
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mokinių) jis, ir vedėju nebūda
tais viršeliais įrištas, 192 psl.,
• AIDAI, 1972 m. lapkričio
mas,
dažnai atrasdavo reikalą
kaina 4 dol. Knyga
gaunama
mėn. Nr. 8. Mėnesinis kultūrom
ateiti
vakarais
padirbėti savo kla
pas
V.
Liulevicių
(6540
So.
Cam
žurnalas. Redaguoja dr. Juozas
sėje,
ar.
dažniau,
mokslo priemo
pbell, Ave., Chicago, 111. 60629.
Girnius, 27 Juliette St., Boston.
nių kambaryje, patvarkant ar pa
pas platintojus ir "Drauge".
Mass. 02122. Leidžia lietuviai:
taisant vieną - kitą priemonę. As
pranciškonai. Administracijos ad-;
Leidinio turinį sudaro kelias
resas: 680 Bush\vick Ave.,
v Atkelta iš 5 pusi.)
sidėjus, pasitraukė į Rusiją ir tęsė meninės laimės šeimoje nesusi
1
dešimt
autorių
atsiminimai
bei
Brooklyn, N. Y. 11221. Metinė
mokslą Voroneže. Grįžęs į Lietu laukė. Meilės ir laimės vilties pe
dalis Jurgio plunksnos
darbų. pats jaučiuosi vidutiniškai. Daž
prenumerata S 10.00.
vą, 1918 m. lankė Marijampolė riodas (regis, 1924—26 m.) nesiKnyga suskirstyta j keturis sky niausiai sėdžiu po pasivaikščioji
je vokiečių administracijos orga realizavo, tad ir liko mielas Kole
Pirmaisiais naujo numerio pus- i
rius: įvadas, tuometiniai mirties mo balkone ir skaitau".
nizuotus kursus mokytojams, vė ga viengungiu visam likusiam
lapiais akcentuojamas praėjusią
prisiminimai, Jurgio paliktosios
Šį laišką parašęs ir išsiuntęs,
liau išvyko į Vilnių, kur buvo gyvenimui.
vasarą miręs žymusis mūsų kal
mintys, po 50 metų. įvade duota j velionis kitą dieną (VI1I.2) at- mokytoju lietuvių vaikų
priebininkas prof. Antanas Salys. Jis
trumpa gvvenimo
apžvalga.; siskyrė su šiuo pasauliu. Apie jo
, . .
. . , _ . .
Kolega Jurgis buvo didelis bib
k ^^L ^k ^fe ^k .^kt. ^fe ' ^ ^k <i
prisimenamas čia trumpu pačio*
.
'
•
,
•
.
>•/
_
~
w
t
v
»
u•
1
glaudoje
ir
pats
mokėsi
Ryto
liofilas,
sudaręs stambią asmeni
^^ ^ ^ ^ ^^^ ^HB ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^* ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1
redakcijos žodžiu, o paskui apie
džiaga, kurisKvriuje
buvo sudėta
paskelbta mepo šitokia
dieną j
Antrajame
mirti isžinia.
kitų Bugpiūčio
sakinių yra1 gauta
..
,
.
*
.
Tuo pačiu metu buvo raštvedžiu nę biblioteką. Ji buvo kiek nu
prof. A. Salį Amerikoje rašo jo
jo
specialiai
velionis
xxaJnužudymo
t...,; 'u,,,-,
^ . i ^ i kskirtoje
. o _ tt*«n
« • - ppasiprašęs
„ ; •->> ikaimy
%mn draugijos
mokytojų
seminarijoje.
iš
Q «"pats
Vilniaus lietuvių
centriniame
ko kentėjusi, jam pasitraukus
buvęs lietuvių kalbos mokinys, tų pastangų pabaigą.
"Ateityje"
ir
kituose
numeriuose.
ną
palydėti
jį
pas
gydytoją,
pės
Labai gražiai parengtas ir
Kauno,
karo
audrai
artėjant.
Vė
mitete.
amerikietis prof. William R.
Morkūno spaustuvėje atspaus Rašo devyni autoriai. Trečiaja čias paėjęs geroką galą iki taksi
liau viename laiške rašė, kad
Schmallstieg, o prof. A. Salio • LAIŠKAI LIETUVIAMS, 1972
Kaune
atsidūręs ir pradėjęs jauni skaitytojai tuo metu pasi
dintas leidinys-. Tik. lyginant jį me — sutalpinta dalis Jurgio kū sustojimo, nuvyko į tą ligoninę,
mokslinę veiklą aptaria kalbinin- m. lapkričio men. Nr. 10. Religibandė naudojo, pasirinkdami lengves
su trečio ir ketvirto skyriaus rybos. Ketvirtajame — atsimini kurion, buvęs anksčiau, jau ne mokytojauti, kurį laiką
kas prof. Petras Jonikas, taipgi n^ ir tautinės kultūros žurnalas, pratimais apie daiktavardį, atro mai po 50 metų. Cia rašo net 32 žadėjo kelti kojos. Ir ten jau rytą studijuoti universitete laisvuoju nio turinio (romanų, apysakų,
dedamas pluoštas prof. A. Salio \ Redaguoja J. Vaišnys, S.J. Leidžia do, kad šie. jau penktajai klasei autoriai.
rado nebegyvą". Toliau rašoma: klausytoju, tačiau pedagoginis jo poezijos) knygų, "pasiskolindaSyvenrmonoutraukų. Spausdina-į Hetuviai
raitai. *******LJIafcfctjTjrtii^'į.
per daug
"Chicagoje gyvenąs jo buvęs darbas absorbavo visą jo laiką, ! mi" negrąžinamai. Vėliau jis pats
• 25 METAI. Bradfordo ir apy
mas ir Antano Salio, deja. jau; administracijos adresas: 2345 W;
auklėtinis
norėjęs jį gyvą sutikti, energiją ir jėgas. Didžiausią dalį biblioteką papildė naujais leidi
linkės lietuvių veikla. Knygos bet, deja, rado jau mirusį, pašar
pomirtinis straipsnis — atsaky- 65th St., Chicago, 111. 60636. Me- lengvi
savo energijos velionis skyrė pe
• Anatolijus Kairvs. SIDABRINĖ I bendradarbiai: Anicetas Bučys, votą J. Jablonskio mokyklos sa dagoginei veiklai mokykloje ir niais, o savo periodinės spaudos
mas kalbininkui Leonardui Dam- tinė prenumerata 5 dol
komplektus padovanojo jos rin
briūnui įvairiais diskusiniais kal
Naujame numeryje, be kita ko, DIENA Trijų veiksmų operetė I Aleksandras Dičpetris, Alfonsas lėje. "Tiesoje" buvo užuojauta ir už jos sienų. Savo rūpestingumu, kėjams.
bos klausimais. Poezijos pusla Stasys
vs Yla rašo apie dirigentą Vv-!» komedija. Išleido Lietuvių me- 9udas; , V i k t o J ? s ,. I g n į t , i s ' J o n a s pranešimas, kur pašarvotas
ir paslaugumu ir nuoširdumu pel
piuos — nauji Kotrynos Grigai- tautąą Mariiošių, P. Gaučvs d u o i n o ansamblis "'Dainava". Virbelį | Kuzmickis - Gailius. Ele Navic- kada laidojamas ir to užteko.; nė vaikų, jų tėvų ir visų kolegų
Velionis Jurgis Mileris mirė
tytės eilėraščiai. Dr. Mindaugas da Charles Pegui ilgo eilėraščio j P i e š ė «••*• Jurgis Daugvila, spau- ' kienė, Romualdas Spalis, Janina Daug žmonių buvo atsisveikinti pagarbą, organizaciniais gabud
ė
NTasvytis rašo apie dail. Viktoro "O, Naktie" vertimą, Platūs SeiMorkūno spaustuvė 1972 m.,Traškienė, Antanas Traška. Re- ir palydėti (į Romainių kapines, mais Švietimo administracijos res- tūkstančių savo buv. mokinių ir
Vizgirdos kūrybą. Numerį pa mos, Jaunimo, Nuomonių, Knygų. Leidinys 160 psl., kietais virše- dagavo Anicetas Bucys ir Jonas V. C ) . Prie duobės kalbėjo pen
pektą. Veikliai dalyvavo Vilniui draugų su pagarba ir meile mi
puošia šio mūsų dailininko darbų ir Kalbos skyriai
liais, kaina S4.50, gaunamas Kuzmickis. Išleido Bradfordo Lie ki: nepažįstama moteris, dr. Ru vaduoti sąjungoje, Lietuvių kata nimas, jų šimtų į amžino atilsio
tuvių Vyties klubas (Anglijoje).
nuotraukos. Birutė Ciplijauskaitė i
"Drauge".
ginis, Glodas, V. Petronis ir vie likų mokytojų s-goje, taip pat vietą palydėtas ir ... laimingesnis
Spausdino
"Šaltinio" spaustuvė
rašo apie kolumbiečių rašytoio
fe*^.
R
^
nas jaunesnės kartos buv drau buvo ir L. Šaulių sąjungos nariu.
Kviklytė, Tai to paties dalyko dvi versi Nottinghame 1972 m. Leidinys
už plačiai po pasaulį išsisklai
gas".
Gabriel Garcia Manjuez " ^ K f c L , r* * , C k t a * 111. jos:
pirmoje knygos pusėje gausiai iliustruotas nuotrauko
Jo
stropumas
ir
darbštumas
cia pat įsversdama keletą jo pro- „,«.„_ T - , . . V , , - - \
Tiek žinių iš gauto aprašymo. mokyklos labui ryškėjo dar ir džiusius kolegas bent tuo, kad
mą gabalų. Kaip žinome, š i a m ^ 2 9 - A i d ž i a Akademinis skau- spausdinamas operetei parengtas mis, 82 psl.
Amžinam atilsiui gimtojon že tuo, kad didelio kolektyvo m o - | t a m atilsiui jį priglaudė gimtoji
libretas, o antroje — scenai pa
3
Mf
*
5 ruoštos komedijos tekstas. Vie
rašytojui neseniai buvo paskirta į *&**• ^ T ^ T
• Anicetas Bučys, PIRMIEJI mėn atgulė tūkstančių jaunimo kykloje (12 mokytojų ir apie 600 žemė.
• I• 10.001
-,r '••<-•-, j i • D i „ das Kiemaitis. 9207 S. Savvyer,
nur ir' kitur ta pati tema, tie pa SMŪGIAI. Keturių veiksmų dra mokytojas—auklėtojas ir šių ei-1
Abroad
tarptautineNeustadt
10.000 dolerių Books,_B , u 1
_ , __ _T1 _ _ " ."' tys personažai. Abejur šmaikš ma. Pirmieji bolševikinės okupa lučių autoriaus
ištikimiausias
literatūros *
l ^ ' Park-IIL 60642- M e t i '
premija.
draugas.
Penkiolikos
metų petys §JIIIUIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllIfllllllllllllllllllllllllll||i||lil||i|||||||||||||||||||||||||i^
cijos
metai
Lietuvoje.
Bradfordo
nėŽurnalo
prenumerata
S5.00 straipsniai čiai ir gana vykusiai šaipomasi
puslapiuose
petin
bendro
darbo,
iš to skai
Lietuvių
klubo
Vyties
(Anglijo
Apžvalginėje žurnalo dalyje — ir iliustracijos daugiausia liečia iš praturtėjusių, garbės besivai
JAUNIMUI?
f
čiaus
5-rių
metų
gyvenimo
po i
jos vedamajame Alaušius rašo I praėjusios vasaros Pasaulio lietu- kančių ir veikėjaujančių čio- je) leidinys. Spausdino Nidos
vienu stogu prof. Pr. Dovydaičio
fipie diplomais ir pinigais turtin- j v j u jaunimo II-ąjį kongresą. Jau- nykštės lietuvių visuomenės na- j spaustuvė Londone 1972 m. Lei
Siūlome knygę:
|
namuose (1926-1931) laikotar I
gą čionykštę mūsų tamsuomenę, j aųjų kūrybos puslapiuose gražiai I rių. Tik operetės eiliuotasis teks- dinys 56 psl.
pis suartino mudu stipriau negu
kuri kultūriniais užmojais jau ne- reiškiasi poetės: Rasa Šilėnaitė, tas sueiliuotas gan primityviai,
• AKIRAČIAI, 1972 m. rugsė ta pati profesija.
sidomi, nes Šio pobūdžio reiški- Eglė Agiinskaitė ir Daiva Karu- lyg mūsų poezijos kalbos ir forKaip glaustai charakterizuoti |
K0KI4 DOVANA SKIRSITE ŠVENČIŲ PR06A
|
niai greičiausiai ir intelekualinio žaitė.
rnos kultūra nuo "Birutės" auto- jo mėn. Nr. 8. Atviro žodžio mėn
raštis. Šio numerio redakcija: D. mirusį kolegą, brangų bičiulį?
imlumo prasme jau sunkiai į
.
_
riaus Valiūno laikų per pusanti
Įdomių nuotykių knygą paraše
i
įkandami. Minima ilgamečio į # *• C e r n , u s ' LIETUVIŲ K A L - | r 0 šimtmečio būtų nė kiek prie- Bielskus, K. Drunga, G. Procuta, Sunku tai atlikti trumpame
L. Mockūnas, dr. T. Remeikis, straipsnyje. Velionio gyvenimo I
NIJOLE JANKUTĖ
§
"Draugo" redaktoriaus ir Ameri-' B O S PRATIMAI. Penktai klasei i j ^ n e p a s istūmėjusi.
Z.
Rekašius
ir
H.
Žemelis.
V.
veikla
nebuvo
ypatingai
šakota,
k» lietuvių katalikiškosios visuo- • # • devintam skyriui. Išleido •
Labai gausiai iliustravo:
|
• JURGIS KRASNICKAS. 50 Trumpa recenzipja M. Krupavi tačiau giliai nuoširdi ir vaisinga I
menės ž;7naus vado. Leonardo, J A V sėtuvių Bendruomenes
Nijole PaiubinskJene
|
Simučio 80 metų sukaktis: rašo-1 Švietimo taryba Chicagoje 19 <2 metu mirties sukakčiai atminti. čiaus "Atsiminimus", duodamas pagrindiniame gyvenimo kelyje. I
pasikalbėjimas
su
Vitalija
ir
Kęs
Gimęs
1894.IV.
12
Pajavonio
Liulevi
ma apie neseniai Lietuvoje mirų-. m. Kaina S2.00. Galima gauti ir j Redagavo Vincentas
Kaina: #4.00
1
' čius. Išleido Studentų ateitinin- tučiu Kebliais literatūrinėmis te- km. to pat valsčiaus, Vilkaviškio
'Drauge'
sį profesorių, pianistą ir kompo-|
kų sąjunga. Spaudė M. Morkū- momis, supažindinamas skaity- apskrityje, pradinį mokslą išėjo
zitorių ^alį Dvarioną, prisimena-j
no spaustuvė. Tiražas — 500 eg- tojas su "Brolio Mykolo gatvės" gimtinėje, mokėsi
Vilkaviškio
ma taipgi du neseniai mirę lietu- Į
Leidinys gražiai iš- autoriumi — Eduardu Cinzu.
gimnazijoje. I-am pas. karui praR00SEVELT PIGTURE zempliorių.
vių draugai: kalbininkas, lenkas:
leistas, gausiai iliustruotas, kieprof. J. Otrębskis ir prancūzas
FRAME COMPANY
Jr
literatas Jacąues Buge. Aprašoma :
Manufactorers
praėjusios vasaros mokytojų stu-r
diįų savaitė ir pastarasis lietuvių
linkime mūsų klientams, draugams ir pažįstamiems.
inžinierių ir architektų suvažia
vimas VVashingtone. Recenzuo
jamos knygos:
William R. I
J U R G I S IR T E R E S E P E Č K I A I
Schmalstieg ir Antano Klimo!
1500 S. 49th Ave,, Cicero, IH. 60650. Tel. 863-9344
"Lithuanian - Englisb. glossaryi
S V E T A I N B I R
B A R A S
MARQUETTE PHOTO
of linguistic terminology" ir M.
#
^:
Saulaitytės "Viena saulė dangųSUPPLY
Lietuviškos knygos klubo nariai g a u n a šią knygą su di
RanKomla
išpiaustyti
paveikslų
je".
REIKMENYS FOTOGRAFAMS
rėmai — pritaikinti paveikslams
dele nuolaida. Klubas siūlo šią knygą lituanistinėms mokyk
IR MĖGĖJAMS
• LIETUVIU DIENOS, 1972 ir skelbimams, rėmai — metalu
loms, duodamas didelę nuolaidą. Mokytojai tegul kreipiasi i
klubo administraciją susitarti dėl kainos, š i s pasiūlymas
m, lapkričio mėn, Nr. 9. Redak aplieti rėmai.
Daug sutaupysite pirkdami čia
taikomas tik šių Kalėdų proga. Paskubėkite siųsti užsakymus
įvairių firmų foto a p a r a t u s bei
cinė kolegija. D. Mackialienė. P. 2400 So.. Oakley Ave.. Cbirago
adresu:
ją re!ktnems. Pasinaudokite pa
Gasparonis ir V. Prižgintas. Lei
Tel.
Vlrginia 7-7258 - 59
togiu planu atidedant pasirink
džia A. F. Skirius. Redakcijos ir
lt šiais matais Vasario 16-tos dienos proga Čiurlionio Galerija ruošia
D R A U G A S
tus reikmenis ypatingai progai.
tradicinę dailės parodą. Joje dalyvauti yra kviečiami via laisvajame pasau
admi ni st racijos ad resa s:
4 364
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų
4545 W. 63rd Street
lyje gyveną profesionalai lietuviai dailininkai.
Sunset Blvd., Hollywood, Calif.
aptarnavimas. Atidarą pirmad.
WAGNER
&
SONS
Chicago, IH.
Šios parodos metu įvyks ir naujųjų Galerijos patalpų iškilmingas ati
900929. Metinė prenumerata 3
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai.
TyDe'writprs Ad<1in]Er Ma<chinee
darymas.
dol.
CheekB-riters
Parduoda—Taiso
3314 West 63rd Street
Šiam reikšmingam lietuviškojo meno įvykiui atžymėti Lietuvių Fondas
Viršelio nuotrauka ir gera da- Nuomoja
VAUJOS
NAUTK3TOS

MOKYTOJUI JURGIUI MILERIUI
| AMŽINYBE NUĖJUS

f

ŠAMO EŽERO SEKLIAI

f

Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių

I

T R A D I C I N E

DAILĖS PARODA ČIURLIONIO GALERIJOJE

limi

puslapių

medžiagos

n u m e - IV i r S

5

° " m - patikimas o a t a r n a v i m a s .

VIETOJE
ris skirtas rašytojui
Antanui 5610 S.NAUJOJE
Pnlaski Rd. — 581-4111
Vaičiulaičiui ir jo kūrybai. Tai
labai prasmingas, kultūringas ir
skaitytojui labai įdomus šio žy
maus mūsų rašytojo akcentavi
mas.
Iš apybraižinių Vaičiulai
Nuo
čio šedevrų persispausdinamas
gabaliukas jo "Italijos vaizdų"
1 9 14 M e t u
— "Terracina". Apie Vaičiulaitį,
kaip estetinio realizmo kūrėją,
Midland Savings aptar
n a u j a taupymo ir namų
rašo Bernardas
Brazdžionis.
paskolų reikalais visas
Duodamas ta proga ir spalvin
mūsų apylinkes. Dėko
gas pasikalbėjimas su
Antanu
j a m e Jums už .r.ums
Vaičiulaičiu. Puslapiai puošiami
parodytą
.pasitikėjimą.
nuotraukomis iš rašytojo gyveni
Mes norėtum būti Jums
naudingi ir ateityje.
mo.

• LITU ANUS, 1972, Vol. 18.;
No. 3. Lithuanian Quarterly. Ge-į
neral Editors: * Antanas Klimas, i
Ignas K. Skrupskelis ir Tomas
Remeikis. Redakcijos ir adminis-Į
tracijos adresas. Lituanus, P. O.!
Box 9318, Chicago, III. 06090.
Metinė prenumerata 8 dol.
šis Lituanus numeris yra skir-1
tas vienoje vietoj sukauptai įvai- į
riauski medžiagai apie lietuvio Į
jurininko Simo Kudirkos pastan-Į

b^sksJtos apdraustos iki
$20,000.00

Chicago. Illinois. 60629

Tel PRospect 6-8998

paskyrė tūkstančio dolerių premiją geriausiam šioje parodoje meno kūri
niui. Jis bus atrinktas autoritetingos jury komisijos ir skirtas lietuvių dai
lininkų telkiamų darbų fondan laisvai ir nepriklausomai Lietuvai.
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Yra numatomos ir kitos premijos šioje parodoje dalyvaujančių lietuvių
dailininkų darbams

...HIIIIJJSIIIIIIIIIIIIIH

Dailininkai, suinteresuoti dalyvavimu šioje parodoje, užpildo žemiau
paruostą atkarpą ir ją prisiunčia iki 1973 m. sausio men. 10 d. Čiurlionio
Galerijos direktorei dail. Vandai Balukienei šiuo adresu:
1836 West 93rd St., Chicago, Illinois, 60620. Tel. 239-4683

!

Siunčiama no daugiau 2 darbų, kurie pristatomi Čiurlionio Galerijon:
5620 So. Claremont Ave„ Chicago, Illinois 60636

l.li

Illlllll!
plllilli

v

ililitllll t !•••••

ne vėliau 1973 m. sausio mėn. 20 d. Kitoje kūrinio pusėje pažymima dai
lininko pavarde, kūrinio pavadinimas, technika ir kaina (jei parduodamas).
Prisiunčiant da!wavimo atkarpą, pageidaujama įdėti kūrinių juoda-balta
nuotraukas, kurios galėtų būti naudojamos parodos kataloge arba spaudoje.
Dalyvaujantieji parodoje prisiunčia $8.00 registracijos mokestį.

CRANE SAVINGS
AND

L0AN
B.

Dalyvausiu Čiurlionio Galerijos ruošiamoje parodoje 1973 m- vasario
men. 16-2S d. d sekančiais kūriniais:
Dailininko vardas ir pavardė:

ASS0CIATI0N

B- PEETRI£WICZ, P r e *

2555 West 47th Street

TeL LA 3-1083

PLENTY O F F R E E PARB3NG SPACE

Adresas:

Telefonas:

%
Technika:

Kūrinio pavadinimas:

0

Kaina:

v

nuotraukai

Prisiųsti *io« ;-ima<; ne vfiliau 1973 m. sausio mėn 10 d
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PINIGAI pfEŠTI I H 1 5 D . PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D
Dividendai mokami aausir, ir liepos men. 31 d
VALANDOS
ANTRAI) ir PENKTAD
.
t v r ui S - \
SRflTAn » r t iki l t v Ą
T r ^ t t o l ufcUurta.

į

Penktadienis, 1972 m., gruodžio mėn. 22 d-

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Tragišką I. Masiliūno mirtį
prisimenant

medicinos mokykla — Rush uni- • Center, 1725 W. Harrison St.,
versitetas, kuris per metus išleis j Chicago, 111., 60612.
100 gydytojų ir 500 gailestingų-'
jų seserų, o taip pat ir eilę fi
ziologijos, mikrobiologijos ir bio
chemijos specialistų. Jis jungia VeMtuvfena. banfe«uuDis laidocvvtatf
(r Kitokioms progom*
mas su Presbyterian — St. Luke
BEVERLY
GILYNY6IA
ligonine ir jo adresas: Rush— 44S U nSrd HILLS
Mree*. Ctoteago, BBMtt
Presbyterian—St. Luke's Medical TFT PR K-rtR8S _ f»K 8-OSS4

darbininke

Okupantai bolševikai per pa
čias 1942 m. Kalėdas Krasnojars
ke sušaudė buvusi Lietuvos susi
siekimo ministerį Joną Masiliū
ną, teturėjusį tik 43 m. amžiaus.
Motiejui Miškiniui
tojaus, M. Gorkio, I. Bumno kūTai buvo Lietuvos laisvės kovų
•<c
. •
'rinių. Jo vertimai pasižymi didė
savanoris, vėliau Berlyne išėjęs
j o rūGtdl
: i-v;
ekonomikos
mokslus, pakviestas
,iiu menisKumu ir autoriaus onlektoriumi į Vytauto
Didžiojo
Motiejaus Miškinio, žinomo ginalaus stiliaus išlaikymu. Pa-i
universitetą. Ėjo įvairias valsty
pedagogo, literatūros tyrinėtojo rašė lietuvių literatūros vadovė-j
bines pareigas, o 1939—1940 m.
ir vertėjo 75 metų amžiaus su- j I ir keletą kitų knygų. Šiuo me- I
buvo susisiekimo ministeris. Per
kaktis prisimintina šių metų pa-!tu M. Miškinis, išstumtas iš viedidžiuosius birželio
trėmimus
baigoie. Sukaktuvininkas" yra gi-lšojo lietuvių literatūros ir kultū1941 m. su šeima išvežtas į Si
męs 1897. XII. 27 Juknėnų k., Į ros gyvenimo, skurdžiai gyvena į
birą, buvo laikomas vergų darbo
Daugailių valsčiuje. 1915 m. bai-^savo tėvų gryčioje, Juknėnų kaiRašytojas Jurgis Savickis
stovykloje kartu su Stulginskiu,
(1890-1952)
gė Daugpilio gimnaziją, 1928 m. lrne Šilingu. Tonkūnu, Valatka. Yra
Humanitarinių
fakulte j Jau 20 m. kai netekome
tą.
Juknėnuose mokslų
įsteigė pradžios
bendradarbiavęs spaudoje, veikė
mokyklą, 1918 m. įstojo savano
Jurgio Savicko
tuvai įvairiose tarptautinėse kon ateitininkuose. Išvertė Chvolsoriu į Lietuvos kariuomenę. 1923no Žinojimas ir tikėjimas fiziko
1926 m. dirbo Lietuvos konsulia- Vienas iš mūsų pirmaujančių ferencijose. Spaudoje pradėjo ro je.
dytis 1910 m. Mūsų literatūros
rinėje tarnyboje Hamburge
ir1 beletristų — Jurgis Savickis
Kopenhagoje. Nuo 1926 m. dir mirė 1952 m. gruodžio 22 d., istorijoje pelnė reikšmingą vietą
romanais: VILNIAUS TEATRAS RYTU
bo Švietimo ministerijoje
kaip taigi šiemet jau 20-tos jo mirties savo novelėmis ir
Šventadienio
sonetai.
Ties
aukš VOKIETIJOJE
gimnazijos mokytojas, inspekto metinės. Maskvoje buvo studija
rius, departamento direktorius, vęs teisę. I Pasaulinio karo metu tu sostu, Raudoni batukai, Šven
Lapkričio pradžioje Vilniaus
Vilniaus universiteto lektorius. daug padėjo įvairiose šalyse nu toji Lietuva, dviejų tomų dieno Valstybinis akademinis dramos
raščiu Žemė dega. Liet. enciklo
Spaudoje paskelbė eilę rašinių Į kentėjusių nuo karo lietuvių šal
teatras gastroliavo Rytų Vokieti
Įvainais literatūros Kiausimais, tpoje. Dalyvavo Stockhoimo kon pedijoje A. Vaičiulaitis, apibū joje su Justino Marcinkevičiaus
dindamas Savickio nuopelnus, pa
1936 m. išspausdintas jo str.
"Katedra" ir Cvirkos "Meisterio
Lietuvos
rinkinys "Didžiųjų rašytojų si-Į ferencijoje.
_ .. . Buvo
.,
.. . - atsto... . žymi: "Savickio reikšmė lietuvių ir sūnų" įscenizacija.
luetai". J lietuvių kalbą išvertė!Vas D a m j a i ' N o r ^ a i > Švedijai, literatūroje yra pradininko ir no
(ELTA)
kaip
N. Gogoldo "Mirusias sielas", j Olandijai, Suomijai. Latvijai, vatoriaus... Jis pasireiškė
autentiškas beletristas modernis
daugybę F. Dostojevskio, L. Tols-1 Tautų Sąjungoje. Atstovavo Lie- '
tas, susikūręs naujovišką stilių ir
<F
į lietuvių literatūrą įvedęs kos
mopolitinę medžiagą".

FILMŲ ĮVAIRUMAI
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Magdalena Avietėnaitė gruodėio 22 d. sulaukė 80 m. sukak
tį. Tai nusipelniusi mūsų kultū
rininkė. Kilusi iš Marijampolės
apskr., Kalvarijos valsč. Nuo 7
m. augo JAV-se.
Aukštuosius
mokslus baigė Genevoje, Šveica
rijoje. Šešerius metus yra redaga
vusi Amerikos Lietuvi. Nuvykusi j
į Lietuvą nuo 1920 iki 1940 m. j
dirbo Užsienio reikalų ministeri-i
joj. Buvo Eltos direktorė, Spau- j
dos ir informacijos departamen-į
to direktorė. 1940—1944 m. Vii- f\ /C Per
Anntrni
niaus universitete dėstė anglų Į
kalbą. Buvo 1937 m. Paryžiaus j Passbook
pasaulinėje parodoje lietuvių pa-į
Accoonts
viljonui rengti komiteto pirmi- j
ninkė. Bendradarbiavo lietuvių ir į
kitataučių spaudoje.
Tremtyje'
1945—1947 m. buvo
Lietuvos;
iNSURED•
Raudonojo Kryžiaus generalinė
sekretorė. JAV-se dirbo Detroito:
univ. bibliotekoje, dėstė socio'o-:
giją Annhurst kolegijoje. Nuo;
1953 m. bibliotekininkė konsul-į
tantė Monhattanville Svč. Šir-j
dies kolegijoje.
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Dr. Grinius ruošia spaudai
naują knygą

6845jjq/WESTERN AVB.
TRYS MODERNIŠKOS
AO-CONDinONED KOPLYOC5

Dr. Jonas Grinius
gyvenąs
Miunchene, Vokietijoje, ruošia
antrą tomą savo veikalo "Veidai
STASĖ SEMĖNIENĖ
ir problemos". Šiuo metu dirba
fiJ ninės
?a^č..^n°TiiU
f
. biografijos limas. — suriaumojo lordas Randolph prie studijos
apie Jono Aisčio
yra linkusios pagerbti mirusius. tuo j sūnui), jis apleidžia Angliją ir siekia
pačiu gi virsti slogučiu gyviesiems, j pasisekimo kolonijų karuose. Jis tam kūrybą.

Britu pavaizduota Churchillio jaunystė

VIETA

74600

Tačiau 'Young Winston'' pasižymi pa k a r o korespondentu, kritiku ir jau
parinkimu tokios mažai žinomos da- nu leitenantu.
dalies iš didelio vyro gyvenimo ir jį
Daug geriau negu dauguma a n o
kaIP
9 a r b ė t r o
ESST* K
•,
]^
* * M » didžiu britų viešojo gyvenimo bet ne taip jau labai imituojantis, kad '
^ t i s k ą . _ besivaikanti medaliu jaunaifi g ū r u Churchill sugebėjo sukurti i r i mus išblaškytų. T a i buvo sunki rolė į
vyrą neziimnt. kaip jis buvo patrau-j pabfcyti apie save ištisa legenda. Jis suvaidinti jaunuolį, bręstantį į pašau- |
kiantis. Gal « sumanytojų grupės pa-į gyveno tokiame amžiuje: kai gars'eny. lio didįjį politiką. Tačiau W a r d . b e .
siryzimas pastatyt, ir nufilmuoti Chur-j b ė s š i t u o pasižymėjo. George Ber- abejonės, tos rolės vertas. Gal mažiau
chdio ankstyvuosius metus buvo iabaiį n a r d a a w e ; a b u v o ,
, b u t H b e v c i k pasisekė jam tik pasakojimas jau v y 
resnio Churchillio. prisimenančio sa
Cha lj am J u s B u v u
^raKterj
T S Sbesivystantį,
- ~f"?V™ kaip pamatyti
^
" j'
^ ^ikai tomis tamsio- v o jaunystę.
jau
mis B
pasaul
karo ankstyvosiomis
atbaigtą. T a i gali būti lyg psichologi- į dienomis, kai ' iš tikrųjų Churchillio
Viską susumavus. "Young W i n s nis paplojimas, parodant
jaunąjį cigaras ir jo V pirštų ženklas atrodė
ton''
yra gera pramoga, puikus filmas
S S S 0 1 ^ C 1 7 c h i l į ' **"***
savo lyg b ū t u viskas, kas sulaikydavo n a - visai šeimai, o vietomis ir labai p a 
sprandu nesuskaičiuojamose kovose ir c:ų antplūdį. O vėliau pasirodė jo fo mokantis jauniesiems. Kovos laukų
kaip laikraštininką, ir kaip kareivį. tografijos, vaizduojančios jį betapan scenos yra spalvingos, kavalerijos
sėkmingai beginantį savo tėvo suterštą tį savo sode. a r apžiūrintį bombų p a  puolimai — griausmingi, žvilgsnis į
vardą. Filme tai pasiseka parodyti. darytus nuostolius ir vis su didžiau aristokratšką bendruomenę yra r a 
Už tai nuopelnai atitenka, vienodai siom antraštėm apie "Vinnie".
finuotas. Filmas pasiekia savo tikslą,
juos padalinant, Robert Shaw. vaidi
duodamas
žmonėms tai. ką jie norėtų
Sprendžiant
iš
filmo.
Churchill
vai
nančiam tėvą — pradžioje šaunų, o
pamatyti
—
gerą pasakojimą apie
vėliau blogos ligos palaužtą lordą kystėje turėjo problemų mokykloje ir
Churchilio
jaunystę.
G a l kiek pras
jam
trūko
disciplinos.
Jis
buvo
atkak
Randolph Churchilį, ir Simon Ward.
čiau,
k
a
d
taip
jau
pareigingai
viso
lus
ir
užsispyręs.
Tos
būdo
ypatybės
kaip jo sūnui.
t o laikomasi. Juk čia kalbama apie
yra
gražiai
pagautos
vaiko
aktoriaus,
"Yoong Winston" yra bemaž toks
vyrą. kuris b u v o žinomas pasaulyje ir
filmas, kurio mes tikėtumės- iš Wins- vaidinančio Churchillį mokykloje, ir
savo puikiu sąmojum. V i s dėlto šiame
yra
juokinga
pamatyti
vaikišką
ver
tono Churchilio paties parašytos kny
filme jis teištarė vieną vienintelį juo
siją
t
o
.
kuris
suaugęs
buvo
pramintas
gos " M y Eariy Life" apie savo anks
kingesnį dalyką prieš p a t savo 25-tą %
buldogu.
tyvąjį gyvenimą. Jis y r a garbingas ir
gimtadienį.
kilnus, retkarčiais jaudinantis, pilnas Winstoną 7-nių merų vaidina R u s sell
Lewis,
o
13-kos
metų
—
Michael
Amerikiečių kritikų nuomone, šis
įžymių britų aktorių, vaidinančių gar
Anderson.
Gi
Churchillį.
kaip
jauną
filmas
yra šiemet vienas ii dešimties
siuosius britų politikus bei valstybi
vyrą.
atvaizduoja
Simon
W
a
r
d
.
ga
geriausių.
ninkus. Bet nieko daugiau. Mes pa
Churchillio
Amerikoje
gimusios
sigendame žmogiškos būtybės už isto bus ir labai geras 30-ties metų britų
rinio fasado, kaip tai buvo "Patton" scenos aktorius. Jo vaidyba jaunojo motinos rolėje — Anne Bancroft.
filme. Mums nesusidaro įspūdis, kad Winstono rolėje buvo išgirta L o n d o  John Mills turi stiprią lordo Kitchener
iš filmo galėtume pažinti herojų. Jau no ir N e w Yorko žymiųjų kritikų, esą rolę. o įvairūs kiti britų scenos vete
čiame, lyg būtų sudarytas suokalbis jis buvo pakankamai įtikinantis ten. ranai pasirodo daugelyje smulkesnių
ir net lyg paties Churchillio. mėgi kur mes viešai Churchfflį pažinojome, vinječių.
nant sėkmingai sukurti puikią statulą
ir niekad neleisti žvilgterti už jos.
O tačiau pasitaiko žiūrovui retkar
čiais pamatyti truputį ir kontroversi
jos, ir skandalo, tokių dalykų, kurie
tikrai būtų buvę išleisti iš filminių bio
grafijų prieš dešimti ar dvidešimtį me
tų. Lyg kokiam pažintiniam romane.
mes sužinome apie Churchilio tėvo
biauriąją ligą. O taipgi duodama su
prasti, kad Winstono motina buvo
gana šalta moteris. Pats gi jaunasis
Winston mums rodomas kaip ir dau
gelis britų aukštesnės klasės berniu
kų tuo laiku, neišvengiantis rykštės
pradžios mokykloje.
Šis filmas, kuris yra iš dalies isto
rinis, kita dalimi autobiografinis, o
dvigubai riek -nuotykingi išgyvenimai
apima Churchilio gyvenimą nuo 17 iki
27 m. Yra juokingi sugrįž:mai | pra
eitį, kai šešiametis NVinston. nudribu
siais žandais, žaidžia su etniniais ka
reivėliais ir jam trūksta amžinai kuo
nors užsiėmusio tėvo meilės. Tos mei
lės" besivaikant, savo tėvo gero vardo
atitaisymas vėliau tampa motyvuojančiom jėgom sūnaus garbingai ir viešai
karjerai
Rašytojas — filmo statytojas Carl
Foreman ir režisierius Richard Attenborough apipavidalina Churchilio gy
venimą pagal senas Freudo taisykles.
Kadangi Winston pasijuto tėvo at- i
stm^I^a (— Esi mano didysis nusivy- fi&s-
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Linksmų Šv. Kalėdų Švenčių
linkime
savo klientams, draugams ir pažįstamiems
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Kas tik tari gerą skoni
viską perką pas Lieponį.

Trys Moderniškos Koplyčios:
4330 South Califomia Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

LIEPOMIS

L I E T U V I Ų PREKYBOS NAMAI

4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas YArds 7-1741-2

F U R N I T U RE C E N T E R , I R C
Maruuette Pk., 6211 So. Westeni — PR 8-5875
Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9:00 iki 9:3a Kitom dienom
nuo 9:00 iki 6:00 TBL *ak, Sekmad. atdara 12 v. iri 5 v. popiet

L A I D O T U V I Ų DIREKTORIAI
FRANICS T V and RADIO, I N C

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

3240 SO. H A L S T E D S T R E E T
TEL. — CA 5 - 7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS
RADIO IK S T E R E O APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS.
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

STEPONAS C. LACK ?LACKAWICZ) IR SONGS
2314 W. 2Srd PLACE
TeL VBrginia 7-6672
2424 W. 69th STREET
Tel. REpnblic 7-U1S
11028 Soothwest Highway, Palos Hills, m .
TeL 974-4416

PETRAS BIELIŪNAS
ANDRLTJO sūris y r a labiausiai lietuvių mėgiamas.
Jis gaminamas jau virš 30 metų iš sveiko pieno ir var
tojamas natūralus rauginimas. nevartojant jokių dirb
tinų priemaišų, tai sūrio maistingumas ir jo skonis yra
visų pageidaujamas. Reikalaukite krautuvėse tik
ANDRULIO natūralaus sūrio, o jeigu negaunate, tai
telefonuokite:
ST. METRIKIUI, FARM FOOD Co. — TEI>. Y A 7-8393
arba atsilankykite asmeniškai
1811 W e s t H t h S t . , C h i c a g o . I l l i n o i s

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
GERIAUSIA SVEK6IŲ 00VARA TAI KNYGA A u t o r i u s LEONARDAS ŠIMUTIS
Veikalas, kuriame pavaizduota tūkstančiai veikėjų ir veidų
tekste bei iliustracijose, aprašyti Amerikos lietuvių rūpesčiai savo
tėvų kraštui Amerikos ir tarptautinių įvykių fone. Skaitydamas
rasi save, savo brolį, tėvą, dėde, kaimyną a r Sibire kenčiančio
brolio a r sesers lietuvio balsą. Užsakyk ar uisBakyk šių švenčių
proga.
Knyga g a u n a m a DRAUGE, p a s ALT skyria valdybas arba
ALT Centro įstaigoje, 2606 W. 6 3 S t , Chicago, VL 69629. TeL
77*6966. Kaina %194*
• M H M B M I

X

4848 S. CALJFOBNLV AVE.

TeL L A t a y e t t e 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LTTCAyiCA AVE.

TeL YArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED S T R E E T

TeL YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVE.

Tel. YArds 7-1138-39

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVE* CICERO, ILL.

TeL OLympic 2-1008
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DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Penktadkenk, 1972 m., gruodžio mėn. 22 d.
','---v

Į šaulio pasmerkimas sudaro jo ei- ] žaismas ir J. Janavičiaus eksperi!lėraščių turinį. Autobiograf i joje: mentavimas lyg ir sudaro atskiJ. Rackus gana stoiškai pafilo-iras vagas, tačiau neturi ypatingo
sofuoįa:
"\epamainomi mano i patrauklumo,
dienų palydovai buvo laikas, erd-' Kiekvienas skaitytojas antolovė ir sąlygos". Gaila, kad tierm gijoje suras širdžiai artimesnį žodalykams pavaizduoti jo plunks- dj, sakinį, o gal ir poetą. Man
na neranda autentiško poetinio j asmeniškai Antanas Gasiūnas labūdo.
: blausiai patinka — formos lanksJuozas Almis Jūragis taip pat'tumu, vaizdų gyvybe, žodžių bei
TERRA AUSTRALE. Australijos
PRANAS VISVYDAS
na energingai sueiliuoti. Gili te
aprauda
klajūnišką gyvenimą.; akcentų moduliavimu. Jo kai kulietuvių poezijos rinkinys. Redagavo
matika, bet išraiškoje stinga ori
Ten,
kur
mėgina
išmintingai po- [ rie eilėraščiai tikrai mielai skaitoJuozas Almis Jūragis. Sydney, 1972 me-1
ginalumo. Vietomis prasimuša
etizuoti,
lyrika
tyli.
Bet kai šyp- | mi. 'Gruriculum Vitae", "Sol
tai. Knvza kietais viršeliais, didelio .
•
L . . i
4ti-N
baltrušaitiškas tempas ir išmin
T
'fcr
,
ut
i
M
B
L
u
je
pabrėždama:
Dar
nesuradau
sodamas pažvelgia į kasdienį gy-:Re", "J. V"...
formato,
,
> galėčiau
i- x . amžinai
». . pa- tis. Pavyzdžiui:
\. . '„ 160 psl» kaina
. ,,„ nS4.00. Išleido
, D , žemes,
Kur
venimą, noir ir prozos sakiniais,; Pasigendu Vinco Kazoko. Turi
Mmues spaustuve, 4 h Bunvood Kd. J W Į » J "
i jis priartėja prie poetinės išraiš-: gi būti priežastis, kodėl jis nedaDaug bevardžių žemėj guli, —
Belmore Svdnev. N.S.VV., Australia.
,
" -.
-,.
, , ..
.,
;kos. Turiu minty eilėraštį "Kati- į lyvauja. Apie tai redaktorius ga
- '
J nepritapelių klajūnų eiles Žemė poilsį pasiūlė...
nąs daržmim-as".
! Įėjo paminėti pratarmėje.
*
melodramatiškai įsirikiuoja Pra- Žengia, brenda amžiai trapūs
Pavyzdingai
išleistas
rinkinys!
Prie knygos spaudos kokybės
Į nas Pusdešris. Autocharakteristi- Pas bevardžius tuos anapus,
Kas galėjo tkėtis mūsų o d i s e - , k o j e s a k o . ^
^ ^
"Terra
Australis"
gana
akivaiz\
prisideda
poetų nuotraukos, auDiev0j
I anapus... —
(psl . 106)
jos pradžioje, kad po daugiau j T ė v y n ė s i r a p l i n k o s » . T a č i a u s a .
džiai parodo tenykščių lietuvių' tobiograf i jos, biografijos, kruopškaip "ketvirtis šimtmečio nusigrę- VQ ^ ^ ^
nusisuka
poezijos veidą. Pirmas įspūdis: \ tus turinys. Kai kur, atrodo, gaišdidž;ai
Nuoširdžia nostalgija pasižyžimo" Australijos žemyne bus i s - i n u o a u s t r a i i e t i š k o s aplinkos, ima
geografiškai poetai toli nukeliavo: Įima buvo datuoti eilėraščius, tuo
mi Aldonos Prižgintaitės poezija.
leista ten gyvenančių lietuvių po
jos sukauptas nuotaikas galimai™, 0 Lietuvos, _bet savo poetika,|būdu gal paaiškėtųj sielvarto perproziškai
spekuliuoti
apie
savo
etu antologija? Tur būt, niekas.
r
£ - ! • ; i.a,-rTi ru^t^A Oliavo ;2 i išskyrus mažą dalelę, nedaug nu-1 tekhaus priežastys. Galima buvo
pamaldų atvirumą, mintimis nu t «žiūrėti
O šiandien tokios knygos pasiro keliauja
kaip į poetinę žaliavą, iš I , *
. .
į "vaikystės pasakų už
nuo mairon1
dymas jau yra įvykęs faktas — burtą slėnį", kur temato tik
V' kurios galėtu prasikalti tobulės- i J *
^ m o k i o s , a p s t u i ir be Marijos Slavėnienės ;
savotiškas poetinis paradoksas.
f\mų
eilėraščių
pumpurai.
Ji
tureI
*
*
?
•
*
oponuojančių
bruo- j dedikacinio eiierascio Mano gy-|
gesusias žvaigždes", kapus "«.
Ių
zų.
l
a
i
daugiau
rami,
gimnazis-1
vybes t a u r e . Eilėraštis parasy-j
Lietuvių išeivinė masė, išbars- i nių, džiaugsmų, svajonių". Slogii . E E f S **?*
glausčiau,
tiškai
suprasta
eilėdara,
sklidina
j
tas su gera intencija, daug šloma pasaulio plotuose, praktiškai ^ Pusdešrio poezija keturgubų ge- originaliau išreikšti tuos violetig S
turėtų labiau ^ ^ J ^ J M *
jau liūdK
K
2
M
R
S nostalgijos ir negilaus susimąsty- į vingų frazių, bet nėra pačio svar
ino. A. Vesčiūnaitės impresijų i biausio — poezijos.
fiziniu išsilaikymu, negu pasi-1 ną antologijos veiuą.
Džiugu, kad optimizmo nesi m a n o kapo.
duoti ilgesio romantikai, svajo
Bronius Žalys nuogais, trafare
baido
Marija Slavėnienė ir ban
nėms, platoniškai meilei ir kil
tiškais
sakiniais ir su išpūsta di
nių, nepasiekiamų idealų akcen do savo prometėjiškas mintis, vidybe
aprašo
aisčių genties istori
tavimui. Bet, matyti, poezija, net šokias kaltes, ašaras bei skaus
ir su devyniolikto šimtmečio re mus atsverti pavasario įspūdžiais ją, nieko naujo nepasakydamas,
ceptais rašoma, yra toji stebuk ir Lietuvos upių vizijomis. Vis pakartodamas pradžios mokyklo
linga terapija, nuo kurios sustip dėlto poetė nepasistengia pasaky se girdėtą romantiką. Iš jo eilė
rėja žmogaus psichofizinė sąran ti ką nors naujo, mikliai operuo raščio "Vasara" paimtas antolo
ga. Kam gi pasiguosi, jei ne bal dama tik nuvytusiais poetizmais. gijos pavadinimas Terra AustraKeistai ekeperimentuoja Jur lis. Kaip B. Žalys jaučiasi jį pritam popieriui. Kam išsakysi Die
vo, tėvynės, gamtos meilę ir la gis Janavičius. Jo dažnas eilėraš giaudusiame kontinente, sužino
kius prisiminimus, jei n e eilėraš tis—tai tipografinis rebusas, dau me iš šių, savotiškai prieštarau
giau atsiduodantis spaustuvės da jančių eilučių:
čio angelui.
žais, negu poetme emocija. Prie Tarp eukaliptų, saule apsvaigęs,
Praėjusį sekmadienį (gruodžio tuviškos kalbos, prie visiškai n e antologijos nuotaikos tinka jo, Liūdesiu aš gyvenu —
Nostalgijos ir nevilties naštas
scenoje išmoktų rolių. Šį kartą viso to n e (.psl. 136) 17 d.) Jaunimo centro
perdėm sentimentali geometrinei
Išdidūs nešam širdyse.
vėl
pasitvirtino
ankstesnė
mūsų buvo nė žymės.
!;
Aplinkui svetimumo tyrai, (psl. 150) figūra, sudaryta :š sa nio " T ė - j
N u o liūdesio slogos neišsisuka j nuomonė, kad išeivijoje,
ypač
Žinoma, viena kita personažo
viškę turėjau".
ir Jenas Rackus. Jo "mintys mez Chicagoje, mes turime dar nemi-! interpretacija galėtume ir suabe1965 metais nrrusio Kazio ga nutrauktąjį siūlą". Tėvynės rusį teatrą. Turime ir veikalų, ir joti. Sakysim, vargu a r toks ra
Taip iškilmingai Juozas Almis
Jūragis maždaug apibūdina jo pa- j Kuncos-Kuncevičiaus posmai ga- praradimas, benamio dalia, pa- puikių aktorių, bereikia tik
to mus ir švelniai besišypsantis, bet
ties redaguoto rinkinio nuotaikas. Į
magiško, visus apjungiančio siū be ugnies, Žygimantas Augustas
Knygos dalyviai, su labai mažo
lo. O tas magi kas spektaklių at būtų išdrįsęs dėl Barboros paka
mis išimtimis, vienodai aprauda
veju turi būtį ne tik su visais [fj kovon prieš visos Lenkijos d i išeivinę būkle — atsiskyrimą su
susišnekantis, bet ir viską ma-1 džiūnų opiniją ir tą kovą laimėtėviške, negalėjimą asimi'iuotis
tantis ir viską dirbantis. Šiuo at- ti. Ne visi aktoriai jautė, kad
svetimoj aplinkoj. Liūdesys pir
veju didžiausia dalimi visa tai čia gi yra eiliuotas Sruogos teks
mauja. Poetai grimsta sielvarte ir
puikiai atliko režisierė Dalia Juk tas, kad jis ir t u r i interpretacijo
Šiluvos Madona š v . Kazimiero bažnyčioj*,
V. K. Jonynas
kratosi konkrečios kasdienybės.
nevičiūtė. Scenos darbuotojų są je skambėti šekspyriškais
jam
Horcesteryje, Mass.
Naotr. V. Maželio
Dažnai trykšta pakili patetika.
junga, kaip oficialus šio vakaro bais, o ne tik įprasta, kasdieni
Atakuojamos tradicinės, nekonip- Į
rengėjas, taipgi ne tik Sruogą pa ne šnektele. Eet aplamai scenoje
likuotis temos, su tiesioginiu, j
dėjo atkelti Cbicagos scenon, bet pamatėme tokios vaidybos ir to apšilęs, tai trečiojo veiksmo pir-, vidalinimas—dekoracijos
buvo
konvenciniu priėjimu (išskyrus'
ir pati, sakytume, prisikėlė.
kių sukurtų charakterių, pvz. li mam paveiksle Jogaila jau ir fra- Į taipgi klasiškas pavyzdys, kaip su
Jurgį Janavičių). Tai nėra sun-į
Iš tikrųjų, Balio Sruogos kū kimo draskomas Švitrigaila, ku zės moduliacija ir be galo tau- j taupiomis priemonėmis, vien tik
kus rašymo būdas, turint po ran- j
rybos vakaras, minint 25 metų rie ilgam pasilieka atmintyje.
pia judesio ir veido vaidyba buvo' skliautuotos arkos pagalba, paka tradicinių simbolių ir nublu- j
sukaktį nuo rašytojo mirties, bu Tačiau jaučiame, kad pagrin tiesiog žvilgsnį ir klausą p r i r a k i - g a l reikalą prie jos tik vieną kitą
kusių metaforų aruodus. Vieto- į
vo ne atkištinis parengimas. Tai dine spektaklio trauka buvo sve- nantis. Gi finaliniame Kazimie- ; mažmožį pridedant ar pro užuomis nuoga proza srūva eilėraščio
! buvo tam užsidegusių žmonių pa-! c įas — aktorius Henrikas Kačins- ro Sapiegos monologe Henrikas j laidos properšą gilumoje paroeilutėse.
liudyta mūsų scenos gyvybė, ku-Įkas. Ir žiūrovų jis neapvylė. Jei Kačinskas buvo tikrai
vertas idant architektūrinę rūmų detalę,
Iri
net
pastaruosiuos
mūsų
teatro
'pirmoje
"Milžino
paunksmės"
Impresionistiniu spalvingumu,
Sruogos, o Sruoga Kačinsko.
i galima visas ištraukas
taikliai
: festivaliuos ir kongresiniuos pas- Į ištraukoje jis d a r buvo lyg n e ir žodžio estetika iš kitų stipriau į
Adolfo Valeškos scenos apipa- i įrėminti.
: tatymuos atrodė jau blėstanti ar- j
išsiskiria jau "Metmenyse" gerai
Ir kokios pirštųsi po viso to
ba ir visai dar neužsižiebusi.
užsiangažavusi Aldona Vesčiū-1
j išvados? Po neseniai Chicagos
Tai kas, kad ir šį kartą, An
naitė. Ji rašo verlibru, taupiai, i
j scenai meistriškai pateiktų Justanui Gustaičiui rėžiant paskai
lyriškai organizuodama vaizdus,:
| tino Marcinkevičiaus, Vinco Krėtą apie žemiškąjį Sruogą, mik
plėsdama eilėraščio erdvę, kartais'
Įvės. Antano Vaičiulaičio, Vytaurofonų technika sušlubavo arba
laimėdama taiklų pasakymą, bū
i to Alanto ir dabar Balio Sruovaidinimo akimirkose
kartais
tent: "vėsūs lašai užlieja balsą",;
I gos kūrybos ištraukų, lauktume
šviesa ne laiku užgeso ar užsi
"dienos kaip atsisveikinimas", j
; jau ne vien ištraukinio, bet ir sodegė. Svarbu tas visas polėkis,
"bedugniai šuliniai semia vasa-!
j lidaus kurio nors mūsų dramakuriuo Balio Sruogos veikalų iš
ros dangų". Ji mielai stebi Aust-1
i turgo to ar kito viso veikalo pa.traukos buvo suklijuotos ir paro
ralijos
gamtą ir neužsimerkia j
į statymo. Faktai rodo, kad Chidytos sausakimšai žiūrovų salei.
prieš džiaugsmo valandas. Jos j
jeagoje nei režisieriaus, nei aktoMilžinišką darbą turėjo atlikti
"kišenės pilnos nuotykių".
. rių, nei publikos netrūksta. Tad
pagrindinė šio vakaro
kūrėja
. kodėl šitaip pribrendusią situaci
—režisierė Dalia Juknevičiūtė.
ją neišnaudoti?
k. brd.
Juozas Mikitas sklandžiai suei- i
Man
rodos,
kad
ji
ir
yra
didžiau
liuoja savo ketureilius, bet gyve
sia šio vakaro pasisekimo kalti
nime patirtų sunkumų našta
AUKŠTASIS MOKSLAS PER
ninkė. Juk atrinkti iš gausios
žiauriai prislegia tematiką. Nėra
TELEVIZIJA
Sruogos kūrybos tai, kas buvo
eilėraščio be sielvarto gurkšnio.'
Nuo vasario mėnesio Chica
atrinkta, reikia turėti labai jaut
Su prozišku atvirumu poetas pri-'.
gos miesto kolegijos duos net aš
rią teatrinę nuojautą, o iš at
sipažįsta: "Aš čia praeitim gyve- •
tuonis kursus per televiziją. Bus
rinktų scenų vėl sulydyti švytin
nu. " P o Pietų Kryžium" temato :
naudojamos W T T W (11) ir
čią ir skambančią tokio vakaro
tik "baugius numirusius me
V X X W (20) tel evizijos stotys.
visumą nėra jau toks paprastas
džius".
Paskaitų laikas bus skelbiamas
i
dalykas. Čia reikia ne tik aukštos
televizijos programose. Bus duo
Antanas Gasiūnas bedalio pa
teatrinės kultūros, bet ištvermės
dami kursai: pedagogikos, verslo,
dėtį sutalpina sename keleivio
įstaigų vedimo, anglų Kalbos, kū
ir
metodo
darbe,
reikia
tiesiog
lagamine:
rybinio rašymo, muzikos, kūno
aukos. Ir Dalia Juknevičiūtė viso
kultūros,
sociologijos, ir kiti. Vi
to neišsigando ir laimėjo.
I jį sudėjau visą savo turtą:
sus
tuos
kursus
galima imti ne
O juk trijų Balio Sruogos dra
Mažyte meilę, likusią laiškuos.
mokamai. Daugiau informacijų
mų (Barboros Radvilaitės, MilDienoraštį — vargų ir skundo brolį.
galima gauti telefonu 588-2000.
I žino paunksmės ir Kazimiero Sa
Širdy nešiotus tėviškės vaizdus.
piegos) ištraukose reikėjo sutelk
ALGIMANTO MACKAUS
Ir žemės žiupsnį, sesės dovanotą.
ti labai didelj būrį žmonių, tie
POEZIJA IŠLEISTA
Ir savo sielą.
(psl. 38)
siog dešimtis aktorių h viso kito
LIETUVOJE
pagalbinio personalo. Ir net keis
Leidykla "Vaga" išleido Chi
ta, nė vieno aktoriaus scenoje ne
cagoje tragiškai žuvusio išeivio
Tai gana asketiškas lobis, bet
buvo
tokio,
apie
kurį
galėtume
poeto Algimanto Mackaus eilių
su juo lengva ir keliauti, ir pra- i
sakyti,
jog
vaidino
prastai.
O
juk
|
rinkinį "Poezija", 7000 egz. ti
lįsti pro muitininkų užtvaras.
. 5 pastaruoju laiku kone buvome
ražu, įžanginį žodį parašė Ar
Marija Irena Malakūnienė irgi -«t
įpratinti :•-•• pasilaikančios siau-.Luca.s Cranach (vokietis, 1472-1553)
Madona Baltakis, iliustracijos A. Smilin"tebevandravoja", autabiografijo-1 Vytautas Ignas
(ELTA),
Ka ledinis, medžio raižinys ibmgos vaidybos, prie kone nelie-J
(Parapijos bažnyčioj, lanabrucKe.. gio.

Dienos kaip atsisveikinimas
Australijos lietuviu poezijos rinkinys

Sruoga vel gyvas
Chicagoje

•

