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tę, visai neliečiant meninio po
žiūrio. {Tuo atveju bus nesusipra 
timas ir su pagrindu prasilen
kimas.

Kalbant apie meno kūrinį gė
rio požiūriu, mes jį sveriame pa
gal nustatytas gyvenimo gėrio 
normas. Gėris kyla iš valios vie-' 
nokio ar kitokio pakrypimo. Jei 
gu valia linksta aistrų ir geismų 
link — valios pasidavimas vadi
nasi blogis. Jeigu ji linksta dva
sinių vertybių link — ji siekia 
gėrio. Pačias normas, kurių va
lia privalo laikytis, nustato pro
tas. Valios dinamika yra tik jė
ga, galinti kūną priversti vie
naip ar kitaip elgtis. Dinamika 
visada yra savyje akla. Ją rei
kia nušviesti. Tą šviesą duoda 
protas. Protas nustato valiai 
linkmę, kurią mes vadiname žmo 
gaus veikimo norma. Tačiau nor 
mos savyje yra sustyrusios, šal
tos, negyvos. Jos priklauso ide
aliniam būties sluogsniui. Jas 
realizuoja arba paverčia kūnu 
žmogaus valia. Kai valia siekia 
nustatytos normos, daro gera. 
Kai valia nusileidžia, sekdama 
aistrinį polinkį, daro bloga.

Pats meninis daikto įsijauti
mas arba išgyvenimas priklauso 
dvasinei sričiai. Jis savyje yra 
gėrio atžvilgiu neutralus. Jaus
miniai galime išgyventi ne tiktai 
daiktus, kurie savyje yra geri, 
bet ir veiksmus, ir psichines sa
vo apraiškas: aistras, blogus po 
linkius. Jeigu kūrinio idėja pa
sirenkama aistra ar blogas po
linkis, apie kurią sutelkiamas 
visas meninis įsijautimas, tuo 
pačiu meno kūrinys perkelia
mas iš neutralios ir dvasinės 
plotmės į aistrinę plotmę. Tada 
jis veikia žiūrovą ne tiktai me
niniu įsijautimu, bet ir aistriniu 
sužadinimu. Pirmasis priklauso 
meninei plotmei, antrasis — eti
nei ir pedagoginei plotmei. To
dėl nenuostabu, kad filmo kūry
ba gali būti vertinama meno 
kritiko meniniu požiūriu ir, be 
to, pedagogo ir moralisto, eti
niu požiūriu. Visų sprendimas 
bus teisus, nes kiekvienas lies 
savuoju požiūriu. Dėl to filmų 
kontrolės komisijon, be meno 
kritiko, parenkami ir anų sričių 
specialistai, kurie riboja filmo 
viešo rodymo leistinumą. Lygia 
teise gali būti vertinami ir kitų 
meno šakų kūrjniai: knygos, pa
veikslai, statulos, architektūra, 
teatro veikalai, baletas, 

b) Estetinio įsijautimo ribos

Kai menininkai sutartinai ko
voja prieš meno “saldainizmą”, 
jie nori tuo pasakyti, kad menas 
yra labai plačios apimties. Susto 
ti prie meno ribos, kuri reiškia
si tik švelnumu (salonizmu), šen 
timentalumu (“abrozdėlizmu”), 
maloniu gražumu (romantiz
mu) — reiškia meno siaurumą 
ir bejėgiškumą. Žmogaus jaus
minis pasaulis yra neapsakomai 
platus. Žmogaus gyvenimo dva
sinės apraiškos yra labai sudė
tingos, įvairuojančios tiek plo
čio, tiek intensyvumo požiūriu. 
Del to ir meninis pasireiškimas 
yra labai įvairus tiek turinio, 
tiek formos stiprumo požiūriu. 
Meno augštybių niekas galuti
nai neišvėmė ir ribos nenustatė. 
Meho žemybių riba jau suminė
ta “saldainizmo” vardu. Vie
nas klausimas tačiau ypa proble 
matiškas, ar nenukenčia meninė 
vertė, kada pasirenkama meno 
kūriniui žema idėja ir viso kury 
binio apipavidalinimo jon sutel
kimas?

Menas yra estetiškai sužadin
to jausmo perteikimas'pagal pa
sirinktą idėją. Kai ištariama ter 
minas "estetinis”, daug kam ky 
la sugestija menu vadinti tik gro 
žį. Tuo tanu, sakoma, menas 
reiškiasi netiktai grožio formo
mis, bet ir baisumo (tragedijo
se), skausmo (kančioje), gąs
dinimo (stabmeldžių “balvo- 
nai”).

Sekant mūsų spaudą ne kartą 
teko pastebėti nesutarimų tarp 
menininkų ir etikų. Menininkai, 
žiūrėdami į kūrinius tiktai meno 
vertės požiūriu, teigia, kad nie
kas neturi teisės meninio kūri
nio vertinti kitaip, kaip tik me
no požiūriu. Etikas, vertinda
mas meno kūrinį etiniu požiū
riu, prasikalstąs meno reikala
vimams. Tai lygu, anot jų, kaip 
pvz. inžinierius imtų mokyti te
ologijos, o agronomas filosofi
jos. Šio rašinėlio tikslas yra at
skleisti kūrinio daugiaprasmiš- 
kumą ir požiūrinę sąrangą, 

a) Daugiariopas požiūris

Kiekvienas dalykas nėra gy
venime išskirtas besąlygišku 
vienumu, bet yra įjungtas aplin- 
kon daugiariopu būdu. Medis, pa 
sodintas prie gatvės, sodintojui 
turi puošnumo prasmės, nuo lie 
taus bėgančiam — pastogės pras 
mės, katei, šuns užpultai — prie 
bėgos prasmės, paukščiui — liz
dui susukti ir paukšteliams iš
vesti prasmės, malkų neturin
čiam — šildomosios prasmės, 
staliui — rakandams dirbti tin
kamumo prasmės, o medžio na
muose užaugusiam jaunuoliui 
— tėviškės jaukumo prasmės. 
Matome, tas pats medis, likda
mas tos pačios esmės, turį tiek 
daug prasmės. Sušąlusiems “Bo 
hemos” studentams literatūros 
kūrinys apart meninės vertės 
turėjo dar kambario apšildymo 
prasmės. Pastaroji prasmė visai 
nepriklauso prie kūrinio meninės 
vertės, tačiau faktiškai kamba
rio sušildymui turėjo sėkmės. 
Tiek A. Hitlerio, tiek J. Stali
no gyvenimas ne tik savo tau
tai, bet ir daugeliui kaimyninių 
tautų turėjo labai skirtingos 
prasmės. Visatos santvarkoje 
kiekvienos planetos padėčiai iš
laikyti kaimyninės planetos ir 
žvaigždės turi skirtingos įtakos.

Taip pat ir meno kūriniai, a- 
part savo meninės esmės, gali 
turėti ir turi (įvairiopos pras
mės. Kas užginčys, kad Voltai- 
re’o literatūriniai veikalai, be 
meninės vertės, padarė skaity
tojams daug antireliginės įta
kos arba Moliere “Don Juan”, 
apart meninės vertės, veikia 
skaitytoją antimoraline krypti
mi. Teigti, kad męno kūrinys 
turi būti vertinamas tik meni
niu požiūriu, būtų teisinga tuo 
atveju, jeigu jame nebūtų pojū
tinės realybės turinio, bet išimti
nai tik meninė forma.- Bet, kol 
kūrinys be meninės formos tu
rės ir gyveniminio turinio (po
jūtinės realybės momentą), tol 
galima jį vertinti visais aplin
ką liečiančiais aspektais: kaip 
turinys veikia į žmogaus mora
lę, kaip jis veikia į žmogaus re
liginę pasaulėžiūrą, kiek jis pa
reikalauja ekonominių išteklių, 
kiek jis užima erdvėje vietos, 
kiek jis vertas kaip seniena ir 
pan.

Todėl su pagrindu gali istori
kas vertinti meno kūrinį istori
niu požiūriu, pirkėjas ekonomi
niu, bendrabūvis gali skųstis, 
kad meno kūriniai jo kambaryje 
užima perdaug vietos, moralis
tas steb'ąti, ar kūrinio turinys ne 
kenkia dorovei, teologas iškelti 
kūrinio antiteistinę idėją, litur- 
gistas gali vertinti religiniu po- 
žiųrįu, o meno kritikas — me
ninės formos arba meno požiū
riu. Visų akys ir dėmesys nu
kreipti į tą patį kūrinį, bet kiek 
vieno kitu požiūriu. Ir kiekvie
nas turės savo tiesos, nes kal
bės ne apie tą patį dalyką.

Todėl labai nuostabu, kad me 
nininkai ar gal tik tariamieji me 
nin’nkai piktinas tūlo kritiko mo 
raliniu žvilgsniu į meno kūrinio 
turinį. Jis turi teisės ir pagrindo 
tai daryti, ir niekas negali įro
dyti esant nesąmonę tai daryti. 
Kas kita, jei kūrinio turinio kri
tika norės išsemti jo meninę ver

Estetika tikrumoj nėra supras 
tina siaurai — tik malonūs gro
žis. Estetika apima visą sielos 
gyvenimo pasireiškimą: tiek ma 
lonumą, tikėjimą, meilę, viltį," 
drąsą, užuojautą, užsispyrimą, 
ilgesį, nuobodą, gailestį, mąsty
mą, viziją, ekstazę, tiek baimę, 
nusivylimą, desperaciją, kančią, 
baisumą, išgąstį, liūdnumą. Vi
sų minėtų sielos reiškinių gi
liausiame pagrinde yra viena ir 
ta pati prasmė — instinktyvi 
plačiąja prasme gyvybės savi
sauga. Vieni iš minėtų sielos 
reiškinių veikia teigiamai ir su
kelia siekiamo paakinimo, kiti 
neigiamai ir sukelia grėsmės nuo 
jautą. Tiek pirmuoju, tiek ant
ruoju atveju gyvybė remiama ir 
saugojama.

Kai menininkas įsijaučia į mi 
nėtus sielos reiškinius, tai jis 
savo sieloje tuos reiškinius re
flektuoja ir įsijausdamas juos 
perkelia į kitą plotmę, būtent, 
į meninę plotmę. Tie reiškiniai 
tik užgauna menininko jausmus 
ir tuo su jais susiliečia. Meninin
kas, juos išgyvendamas, nede
ga realiai jų ugnimi, bet nuo 
to degimo pakyla į kitą plotmę, 
iš ten juos stebi, reflektuoja ir 
pergyvena nauju būdu — meni
niu būdu. Šis naujas “būdas jau 
nėra tas pats realus dvasinės 
apraiškos išgyvenimas, bet turįs 
naują atspalvį, lyg spinduliai 
perleisti per prizmę. Tiek baimė, 
tiek meilė, perėję per kūrėjo 
jausminę prizmę, įgavo kitą na
tūrą. Menininkas transformuo
ja realius tiek kūno, tiek sie
los reiškinius į naują meninio 
įsijautimo plotmę.

Panašiai vyksta ir žiūrovo sie
loje. Jis, matydamas baisumą 
(tragedijoje), skausmą (kančio
je), pajunta tik išeities tašką 
ir iš ten persikelia į kitą rea
lybę, būtent, į meninio įsijauti
mo plotmę. Kas to nesugeba per 
gyventi, tas juoksis iš tragiškų 
momentų, nes jis tikras, kad ar
tistai publiką apgavo: nieks ten 
tikrai nesimušė ir nieks nežu
vo. Ir priešingai, jeigu iš tikrų
jų ten muštųsi ir žudytų, tada 
būtų jau ne meninis momento 
pergyvenimas, bet gyvenimo tik 
rovės užsidegimas. Tada žiūro
vas gyvens ne meniniu įsijauti
mu, bet gyvybine savisauga: tik 
rąja baime ir tikruoju pavoju
mi. Ten meno neliks nė lašelio. 

••
Dėl to estetinis jausmas vi

sai nereiškia nei baimės, nei 
skausmo priešginybės. Ir veltui 
kaikurie menininkai, norėdami 
išvengti žodžio estetika, pakiša 
nevykusius pavyzdžius: tragedi
jų momentus, Kristaus kančios 
meninius paveikslus, seno iškry
pusio bato genialų paveikslą. 
Estetika apima visus sielos reiš 
kinius, liečiančius gyvybės (tiek 
kūno, tiek dvasios) savisaugą,
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' Vytautas Kasiulis Lietuvaitė

Poezija iš Lietuvos

ĮSPODIS
Keliai pilki... ir dienos pilkos .. 
Veidai bekraujai, svetimi;
Melu ataustos frazės ilgos 
lr žodžiai! Žodžiai — tik tušti..

Ne plienas, posmų grandį kgla — 
Ne švinas — išdainuos eiles ... 
Kada Širdis šalčiu pabąla,
Kai mirštadavo Aš — Žmogus ..

Madingu audeklu uždengę 
Maironį, Strazdą ir kitus,
Jie tiki — pasivogę dangų — 
Pakinkę mūzas į ratus.

Nors perlais netikrais dabintas 
Ir šildytas šaltoj sieloj,
Bet indas — ne šviesus žibintas - 
Ne spindulys nakty gilioj!

DIENOS
Dienos diena. Rūkai nudryžę,
It dūmai, vėju j išgaruos —
Nuo šaulės veido nusigrįžę, 
Vargai paslėps akis delnuos ...

O Rytas kels — gyventi, dirbti; 
Nubus žvaigždė, nauja, gyva; 
Laisva daina galės paguosti 
Tave, o mano Lietuva!

Ilga, kaip skausmo naktys ilgos - 
Karšta, kaip vasaros diena — 
Skambės visiems, kas išsiilgo 
Atpančiotos, laisvos dainos.

Sugers ją klonių jaunos gėlės — 
Aidu kartos šilai, laukai ...
Ir širdys laisvei pasikėlę 
Drauge kartos laisvai, laisvai.

'nepaisant, ar tie reiškiniai bus 
maloniai gražus, ar šiurpulingai 
baisūs. Tik ji juos perkeičia. Me 
nas glūdi už meilės ir baimės.

Viena sritis, man rodos, pa
kenkia meninei kūrinio vertei, 
tai geidulių ir pasišlykštėjimo 
realybė. Pasirinkti menui žemą 
idėją iš geidulių ir pasišlykštė
jimo srities, tai reiškia atsisa
kyti stiprios meninės formos. 
Sunku yra tiek menininkui, tiek 
žiūrovui persikelti į meninio įsi
jautimo išgyvenimą, kada prieš 
jo jusles vis sklaidomi geiduliai, 
arba pasišlykštėjimą sukeliąs 
veiksmas. Tada žiūrovas nebe
gyvena daugiau meniniu dalyko 
įsijautimu, bet užsidega aistra, 
arba tiesiog šlykštisi matomu 
dalyku ir negali pernešti. Kas 
gi pajėgtų meniškai įsijausti, su 
vokdamas atliekant lytinį aktą, 
nosį šnypščiant, pašalinamųjų 
organų veiksmą atliekant ir 
pan. Dėl to praskleidę meno is
toriją nematome meninių kūri
nių, tarpe augščiau minėtų šlykš 
tybių pavaizdavimo. Jautrus 
menininkas moka minėtus reiš
kinius apeiti ir savo meninio kū
rinio jais nesuterlioti.

Žinoma, būtų galima daug kai 
bėti ir ginčytis dėl pasišlykštė
jimo ribų. Aš pailiustravau nie
kieno neginčijamais pavyzdžiais. 
Griežtas ribų nustatymas yra 
neįmanomas, nes ne visiems ly
dai galioja. Kas vieniems jau
čiama šlykštu ir nukrečia, kitų 
dar neveikia. Pirmiesiems meniš 
kai įsijausti bus neįmanoma, ki
ti galės persikelti į meninę tik
rovę. Tai priklauso nuo žmo
gaus auklėjimo ir ypač nuo įpra 
timo. Vietos papročiai turi daug 
reikšmės meniniam įsijautimui 
ir meninės vertės įvairavimui. 
Žinoma, yra kūrinių, kurie visus 
ir visada meniškai užangažuoja. 
Bet yra taip pat kūrinių, kurie 
vieniems atrodo tikras menas, 
kitiems pasišlykštėjimo vertas 
surogatas.

Atskleidę meninės formos ir 
šlykštybės santykį ir pastaro
sios įtaką į meninės formos iš
blėsimą iki nulio, galime vėl grįž 
ti prie meno ir etikos santykio. 
Kaip matėme, šlykštybė tiek 
etiškai laikoma nedorybe, tiek 
meniškos formos silpnybe. Gali
me daryti išvadą, kad šiame taš 
ke menas su etika sutampa. 
Kuo kūrinys yra šlykštesnis, 
tuo jis nemeniškesnis ir kuo 
kūrinys šlykštesnis, tuo jis ne
moralesnis. Dėl to yisai su pa
grindu etikas gali pulti meno 
kūrinį, vertindamas jį kaip ne
moralų etiškai ir kartu kaip 
nemenišką kūrybiškai. Skirtu
mas bus tik tas: kuris daugiau 
apsipratęs prie šlykštybių, jis 
nejaus stipraus šlykštumo laips
nio ir dėl to galės daugiau pa
justi meniškumo.

Tuo tarpu jautresnis asmuo 
bus daugiau paveiktas šlykštu
mo ir dėl t< nepajus meniškumo. 
Dėl to, jei meninis kūrinys skai
tytojui ar žiūrovui sukelia že
mų geidulių, aistrą, arba pasi
šlykštėjimą, jis yra kartu ir že
mos mininės vertės, šlykščių 
apysakų gausus tiražas yra ne 
jų meniškumo, bet amorališku- 
mo pomėgio įrodymas. Vadina
moji geltonoji spauda visur jau
nimo ir menkos moralės žmonių 
godžiai gaudoma ne dėl jos me
niškumo, bet dėl erotikos paža
dinimo. Prieš erotiką neišlaiko 
konkurencijos vertingi meno kū 
riniai. Jeigu kūrėjas pataikau
ja skaitytojų aistrai, tai dar ne
reiškia, kad jis kopia į meno

(Nukelta } 2-rą pusi.)

• Antanas Karosas, Vilkaviš
kio vyskupas, mirė prieš 10 me
tų — 1947.VII.7- Marijampolėje, 
susilaukęs bene 96 metų am
žiaus; taigi jau 10 m. nuo jo 
mirties. Vysk. A. Karosas buvo 
daugiau, negu eilinė asmenybė. 
Velionis buvo ėjęs įvairias pa
reigas Žemaičių vyskupijoje Kau 
ne: seminarijos rektoriaus, pro
fesoriaus, vyskupo sekretoriaus, 
kurijos kanclerio. 1907 m. buvo 
paskirtas Žitomiriaus vyskupo 
pagelbininku. Jis anais carų val
dymo laikais Lietuvoje buvo pa
rodęs daug, anot kan. P. Alek
sos, žaltiško gudrumo santy
kiuose su rusų administracijos 
pareigūnais.

1910 m. Antanas Karosas pra
dėjo eiti Seinų vyskupo parei
gas. Čia jam vadovaujant galė
jo dirbti visa eilė mūsų kultū
rininkų kunigų, išleista vertin
gų raštų, daug talentingų liet. 
kunigų galėjo patekti į Petrapi
lio Dvasinę akademiją.

I Pasaulinio karo metu buvo 
patekęs į Rusiją, bet jau 1916 
m. parvyko į Lietuvą, į savo 
vyskupiją. Po I Pas. karo velio
nis kartu su seminarijos profe
sūra ir auklėtiniais-studentais 
lenkų buvo ištremtas į laisvąją 
Lietuvos dalį.

1926 m. paskirtas Vilkaviškio 
vyskupu. II Pas. karo metu 
vysk. Karosas pergyveno daug 
kančių ir vargų.

Vysk. A. Karosas buvo nema
žų gabumų, plačios orientacijos 
ir išsimokslinimo asmuo. Palai
dotas Marijampolėje.

• Dr. Juozas Januškevičius
š. m. birželio 14 d. atšventė sa
vo 95 m. amžiaus sukaktį (g. 
1862.VI.14 Lietuvoje). Šis peda
gogas ir kultūrininkas, susilau
kęs reto amžiaus, iki šiol yra iš
laikęs savo dvasinį ir fizinį ak
tyvumą. Dr. J. Januškevičius y- 
ra filologas, studijas pradėjęs 
Petrapilyje, o baigęs Breslau 
(Vokietijoje) universitete filo
sofijos daktaro laipsniu. Lietu
voje yra buvęs mokytoju bei di
rektoriumi įvairiose augštesnio- 
siose mokyklose; panašias pa
reigas ėjo ir tremtyje, Vokieti
joje. Be kitko, Bambergo kuni
gų seminarijoje (Bavarijoje) po 
II Pas. karo yra dėstęs klasiki
nes kalbas.

Be to, J. Januškevičius yra 
bendradarbiavęs Herderio encik
lopedijoje (1904-1918), tvarky
damas ten rusų ir lenkų skyrių; 
taip pat jis bendradarbiavo vo
kiečių ir lenkų spaudoje. Lietu
vių spaudoje bendradarbiauja 
iki šiol. Yra išvertęs į liet. k. ke
lis klasikinius veikalus. Dirbo ir 
visuomeninį darbą. Šiuo metu 
sukaktuvininkas gyvena JAV.

• Prel. Ignotas Juozapas Kel
melis, gimęs 1882.VII.30 Lietu
voje, netrukus švenčia savo 75 
m. amžiaus sukaktį. Į JAV jis 
atvyko 1901 m. Čia mokslus bai 
gė ir gavo kunigystės šventimus 
1916 m. Dirbo įvairiose parapi
jose. 1922 m. paskirtas liet. pa
rapijos klebonu Newarke, N. J. 
Liet. organizacijų ir Lietuvos 
reikalų rėmėjas. Ypatingai rū
pinosi liet. jaunimo reikalais.
• Ernestas Galvanauskas, gy 

venąs Madagaskaro saloje š. m. 
rudenį švęs 75 m. amžiaus su
kakti’. Tai gerai pažįstamas žmo 
gus Lietuvos politinėje arenoje, 
ne viena kartą buvęs ministerių 
pirmininku, o taip pat ėjęs ir 
daugeli kitų pareigų įvairiose vy 
riausybėse.

• 35 melai rašomosios liet. k. 
gramatikai. 1922 m. pasirodė 
Rygiškiu Jono Lietuvių kalbos 
gramatika, kurios rašybos, be 
mažų išimčių, laikomės ir da
bar. Vėliau Jonas Jablonskis 
(Rygiškių Jonas) buvo padaręs 
joje mažų pataisų.
• Silvestras Gimžauskas, spau 

dos draudimo laikotarpio veikė
jas ir poetas, yra miręs prieš 
60 m.

Kultūrinė kronika
• Leonardas šimutis, vyriau

siasis “Draugo” redaktorius ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininkas, š. m. birželio 20 d. 
švenčia savo 30 m. redaktoriavi- 
mo sukaktį “Drauge”, o taip 
pat ir 65 m. amžiaus sukaktį 
(lapkričio 6d.).

L. Šimutis — vienas iš pačių 
ryškiųjų JAV lietuvių visuome
nininkų, politikų ir žurnalistų. 
Jis yra gimęs 1892.XI.6 Šėrikų 
k., Šilalės parapijoje, Tauragės 
apskrityje. Pradžios mokyklą 
lankė Šilalėje, o augštesniąją — 
Kaune ir Maskvoje.

1913 m. atvyko į JAV. Čia 
žurnalistiką, literatūrą, sociolo
giją, anglų k. studijavo Šv. Bė
dos kolegijoje, De Paul ir Loyo
los universitetuose Chieagoje, 
Fordhamo universitete, New 
Yorke.

1918 m. lankėsi Baltuosiuose 
Rūmuose kartu su delegacija 
Lietuvos laisvės reikalais.

1918-1919 m. ėjo Tautos Fon
do sekretoriaus ir vajaus vedėjo 
pareigas.

III Lietuvos seimo narys 1926 
m. Grįžo į JAV 1927 m.

Kat. Federacijos c. sekreto
rius 1932 m. LRKSA c. pirmi
ninkas nuo 1934 m. Nuo 1940. 
VIII. 10 buvo išrinktas ALT pir
mininku. Nuo šio laiko iki šiol 
5 kartus lankėsi Liet. laisvės rei 
kalais Baltuosiuose Rūmuose.

Lietuvos Vyčių ir Kolumbo 
Vyčių organizacijų narys, o taip 
pat buv. Balfo c. direktorius.

Spaudos darbo pradžia — 
1911 m. Kauno “Vienybėje”. Po 
to dirbo “Kataliko” redakcijoje, 
buvo “Vyčio” ir “Garso” redak
torius. L. Šilelio slapyvardžiu 
yra rašęs eilėraščius ir kt. gro
žinės literatūros.

• Juozapas Kukta, Kaišiado
rių vyskupas, mirė 1942 m. bir
želio 16 d.; taigi nuo jo mirties 
šiemet jau suėjo 15 m. (mirė 
būdamas 69 m. amžiaus).

Vysk. J. Kuktai kunigystės 
sakramentas buvo suteiktas 
1898 m. Vilniuje. Jis po to dirbo 
prie Aušros Vartų. Vėliau bu
vo Vilniaus liet. šv. Mikalojaus 
bažnyčios klebonu, o taip pat 
darbavosi Komitete dėl Karo Nu 
kentėjusiems šelpti. 1918-1922 
m. buvo Draugijos dėl Karo Nu
kentėjusiems Šelpti pirmininku.

Lenkai jį buvo uždarę į Lukiš- 
kio kalėjimą, gi po kurio laiko 
jį drauge su kitais ištrėmė į lais 
vąją Lietuvą.

1926 m. buvo paskirtas nau
josios Kaišiadorių diecezijos vys 
kupu. Šias pareigas ėjo iki sa
vo mirties, parodydamas joms 
daug atsidavimo bei rūpindama
sis katalikiškosios akcijos rei
kalais.

• Pavasarininkų judėjimui 45
m. Šis sąjūdis buvo, berods, pats 
žymiausias jaunimo judėjimas 
Lietuvoje, į kurio eiles būrėsi 
kaimo ir miestų-miestelių kata
likiškasis jaunimas. Pavasarinin 
kų organizacija buvo užliejusi 
visą Lietuvą. Jos veiklą nutrau
kė II Pasaulinis karas ir, Lietu
vos okupacijos. Jai akątiną su
teikė 1912 m. įsteigtas laikraš
tis “Pavasaris”, kuriam vardą 
parinko kan. P. Dogelis. Su šio 
laikraščię pasirodymu kartu ėjo 
ir šūkis organizuotis.

Lietuvos nepriklausomybės ko 
vose pavasarinin ki ja pasižymė
jo ypatingu entuziazmu bei uolu
mu. Povilas Lukšys, pirmasis už 
Lietuvos laisvę kritęs kareivis, 
buvo pavasarininkas.

• “Viltis”, 1957 m. gegužės 
mėn. nr., redaguojamas V. Be- 
lajaus, išėjo iš spaudos. Žurnalas 
iliustruotas, leidžiamas anglų 
kalba. Jis yra skiriamas folklo
rui ir tąutinių šokių reikalams.

• “Aidai”, vienintelis bendro 
kultūrinio pobūdžio žurnalas, ge 
gūžės mėnesį išėjo pažymėtas 
100-ju numeriu, šis žurnalas y- 
ra sutelkęs žymių mūsų įvairių 
sričių kultūrininkų.

I
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LIETUVIŲ LIAUDIES 
INSTRUMENTINĖ MUZIKA

ANEL.fi KIKVAlTYTfi, Chicago, III. •

Lietuvių liaudies muzikos in
strumentų užtinkamos dvi rū
šys: styginiai ir pučiamieji.

Styginiai: kanklės ir cimbo
lai. x

Pučiamieji: skudučiai, vamz
delis (lumzdelis), ragelis, triū- 
bos (trimitai), ožragis ir kt.

Daugiausia liaudies muzikos 
instrumentų randame šiaurės ry 
tų augštaičiuose — apie Biržus, 
Kupiškį ir Ukmergę.

Skudučiai. Seni skudutininkai 
sako, kad daugiausia jie buvo 
paplitę Biržų apylinkėje. Seno
vėje į skudučius žiūrėdavę kaip 
į garbingą instrumentą.

Skudučiavo eidami į mišką, į 
darbą ir per iškilmes. Skudu
čiai — lauko muzika, todėi sku
dučiavo naktigonėje ir apskri
tai daugiau lauke negu troboj.

Skudučiai atspėję orą — prieš 
lietų geriau skamba, prieš gied
rą — blogiau.

Prieš perkūniją reikėdavo nu
stoti skudučiuoti. Skudučius dir
ba iš šių medžių: šaltekšnio, uo
sio ir alyvų.

Visą komplektą daro iš vieno 
medžio — jis susideda iš šešių 
skudučių. Skudutis panašus į 
dūdelę; skiriasi nuo dūdelės tik 
tuo, kad neturi liežuvėlio ir šo
ne skylučių, o viename gale turi 
giliai įgręžtą skylę, kuri išduo
da tam tikrą balsą, trumpesnį 
ir augštesnį.

Skudučių vardas esąs kilęs 
nuo žodžio skurdas.

Vamzdelis (lumzdelis). Tai y- 
ra nedidelis iš lazdyno padary
tas pučiamasis instrumentas.

Jo ilgis — 38 cm., plotis — 
3 cm. Abu jo galu vienodo plo
čio, šdne išgręžtos skylutės, ku
rias pučiant pridengiama pirš
tais — skylučių pridengimais 
nustatomas garso augštumas.

Vamzdelio garsas panašus į 
fleitos. Vamzdeliais senovėje gro 
davo per vestuves šokiams ir 
dainoms pritarti. Groja po vieną 
ir dviese. Daugiausia jais groja 
šiaurės Lietuvoje; pagarsėję y- 
ra Kupiškio vamzdelininkai Po
vilas Kruka ir Jurgis Poška.

Ragelis, šiuo vardu Žemaičiuo 
se vadinamas medinis vamzde
lis, panašus į klarnetą. Jo ilgis
— 32 cm., plačiojo galo plotis
— 4.5 cm., pučiamojo galo lie
žuvėlis — 1.5 cm.

Triūba (trimitas). Tai yra iš 
dviejų vidury išskaptuotų me
džio dalių sudėtas ir tošimis ap
suktas vamzdis. Iš trimito, kaip 
ir iš skudučio, išpučiamas tik 
vienas garsas.

Todėl trimitais groti susitel
kia daugiau žmonių. Paprastai 
groja penkių trimitininkų sąs
tatas ir kiekvienas jų pučia tik 
vieną skalės toną.

Jų grojimo principas toks pat, 
kaip ir skudučių. Kiekvienas tri
mitininkas turi savo ritminį mo
tyvą, kurį groja sutartais laiko 
tarpais. Tie motyvai pavaizduo
jami atitinkamais skiemenimis.

Pavyzdys:
1. In ta, ta, in ta, ta ir t.t.
2. In ta, ta.,..

^3. Tu, tū, tu tū....
4. Tu, tū, tu tū....
5. Untyt'ė, unti untitėlė....
Trimitų garsas labai stiprus;

jei esti tylus oras, tai girdėti net 
per 12 km. ir juo. toliau, tuo 
gražiau skamba.

Ožragis. Tai piemenų instru
mentas. Jo ilgis — 38 cm., pla
čiojo galo plotis — 9.5 cm., pu
čiamojo galo 2.5 cm. Jis sunkiai 
išpučiamas. Ožragio balsas kiek 
panašus į miško ragą (Wald- 
horn, valtornė).

Pasakoja, jog ožragiu groja
mas melodijas galvijai pažįsta 
ir supranta. Pvz. griežiant tam 
tikrą melodiją karvėms sušauk

0DBRRAKTI8 DRAUGAS, CHICAGO, ILLINOIS

MENAS IR ETIKA
(Atkelta iš 1 psl.) 

viršūnes. Erotika priklauso že- 
niajai aistrai, bet ne dvasinėms 
vertybėms. ,

Menas, kuris palaikomas ero
tika, nevertas meno vardo, nors 
jis pelno gaudytojų būtų kaž
kaip reklamuojamas ir meno še
devru vadinamas. Jieškoti popu- 
larumo, žadinant savo kūriniais 
publikos žemąsias aistras, reiš
kia nusileisti iš meninės plotmės 
į aistrų pasaulį ir išgyventi su 
publika aistros deginamąją ug
nį. 'O kur perėjimas iš pojūtinės 
tikrovės į meninę tikrovę? Kur 
toji transformacija iš pojūtinės 
plotmės į meninę plotmę? Jei- 
'ku kūrinys jokio žiūrovo ar skai 
tytojo nepajėgia perkelti iš gei- 
dulinio pasaulio į meninį pasau
lį, reiškia jis neturi menišku
mo. Tikras meno kūrinys, tik 
palietęs realybę, tuojau pereina 
į meninę plotmę ir tuo pačiu ke
liu veda žiūrovą-skaitytoją. Me
nas žmogų kilnina, o nesmuk
do. Jis veikia į žmogų teigiamai, mų normas. Griauti kiekvieno 
o ne neigiamai. Jis priklauso “klerikalo” pasisakymą prieš a- 
dvasinei vertybei. • moralinį meną. Jų kritikose ne

rasi argumentų svarumo iš es-

Todėl visų meno kritikų, puo
lančių etikus už išdrįsimą ver
tinti meną etiniu požiūriu, yra 
ta pagrindine klaida, kad jis ne
supranta ar nenori suprasti, kad 
šlykštusis turinys meno vertę 
žemina iki minimumo. Iki šiol 
dar nesu įsitikinęs nė vienu pro
centu, kad kovotojai už amora- 
linį meną kovotų už meninę kū
rinio formą. Visada paaiškėja, 
kad jie “gina” meną suinteresuo 
ti ne kūrinio menine forma, bet 
kuriuo nors kitu išskaičiavimu. 
Dažniausia biznio pagrindais. Iš 
šlykščios literatūros ir paveiks
liukų turima daugiausia pelno, 
nes palaidos moralės žmonėms 
patinka geidulių sužadinimas, ir 
dėl to jis šlykščią literatūrą taip 
godžiai pirkinėją.

Antras labai svarbus argumen 
tas amoralizmo gynėjų išskai- 
tytinas ne iš pareikštų žodžių 
ar spaudos eilučių, bet iš anti- 
teistinės pasaulėžiūros nusista
tymo. Jie eina ginčan iš anksto 
nusistatę griauti Bažnyčios pas
kelbtas dogmas ir Dievo įstaty

tL net ir toli esą galvijai sueina skudučių ir trimitų muzika tu- mės. Jie vartoja argumentus ad 
... - • retų būti senesnė už sutartines 'hominemprie griežiko.
Ožragiu buvo griežiamos ir 

dainos. Kai vienas pūsdavęs ož
ragį, kitas tą pačią melodiją ie 
dodavęs. Pvz. ožragiu palydima 
vestuvinė daina “Ruoškis sesu
te”.

Ruoškis ir važiuok
Da ne važiuosiu,
Da savo tėvučiui
Padėkavosiu.

Stovi žirgai sukinkyti,
Prie gonkelių sustatyti, —
Ruoškis sesute ir važiuok.

Dėkavoju motinėlei,
Kad atskyrei man kraitelį, —
Daugiau nebegrįšiu.

Palyginus su dainomis, liau
dies instrumentinė muzika yra 
labai negausi. Apie kokį nors 
savąjį instrumentinį stilių sun
ku ir kalbėti, nes išskyrus kele
tą “trubavimų” vamzdeliais ir 
kaikurias ožragio melodijas, dar 
labai jų muzika surišta su dai
navimu. Savotiško stiliaus gali
ma laikyti tik skudučių ir trimi
tų muziką.

Šis stilius matomai išsivystė 
iš sutartinės, tačiau iš jų pasi
liko tik skudučių sąskambiai ir 
sinkopa. Nei kanoninio, nei kont 
rapunktinio grojimo tikra žodžio 
prasme čia nesimato.

Nėra ir sutartinės melodijos, 
kuri čia, atrodo, išsigimusi. Bal
sų skaičius siekia net iki pen
kių-šešių.

Laikantis nuomonės, jog me
lodija, kad ir tokia kaip sutar
tinių, yra tobulesnis kūrinys, 
negu atskiri ir be jokio sąryšio 
pasikartoją tonai, tai šitokia

giesmes. Tačiau tai tvirtinti yra 
sunku, nes per maža turime ži
nių apie šias dvi giminingas mu 
zikos rūšis.

Yra atsitikimų, kai dėl neto
bulos instrumento konstrukci
jos arba. jo sunkaus techniško 
vartojimo nukenčia melodija.

Įdomios yra ožragio melodijos
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mas vieną momentą, kitas kitą. 
Tokiu būdu pasitarnaujama ir 
mokslui, ir menui. Niekas nega
li pykti, kai meno kūrinys bus 
vertinamas iš esmės, be jokio 
iš anksto nusistatymo jį “suge- 
nialinti” arba “suėsti”.

SOPHIE B A L C U S 
RADIO PROGRAMA

IŠ WOEP stoties — Ranga 1390 
PIRMADIENIO vak. nuo 7—8 v. 
NUO PIRMAD. IKI PENKTAD.

8:46 Iki 9:30 vai. ryte 
ŠEŠTAD. 8:80 iki 9:30 ryte 

SEKMAI). 8:30—9:30 v. ». Iš stoties 
WOPA — 1400 kil.

7169 So. MAPLEWOOD AVE. 
Chicago 29. III. HEmloek 4-2418 

tHiHieiie***!****;*:********^**^!**

Dar būtų galima suminėti a-,

KAZYS ČESNAUSKAS
6444 SO. TROY ST. 

Telef. WAlbrook 5-7670 ir 
Gibson 8-4938

Generalis kontraktorius nau
jų namų statybai, įvairiems re
montams ir namų pertvarky
mams • Turime dideli patyri
mų narnų statyboje. • Patys 
atliekame cemento tr medžio 
darbus. • Apkainavlmai nemo
kamai.

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2800 VVest Slst Street
. ____ .... j_____ _ > Priima- ligonis pagal susitarlmamoralinio meno gynėjų draugys- j pg, valandos skambinti telefonu

tės argumentą. Jeigu kas drįso 
užpulti draugą, reikia juk aną 
ginti. Taip reikalauja draugiš
kumo etika. Tada vieton proto 
naudoja tulžį.

O iš tikrųjų visi meno kritikai 
turėtų eiti vienas kitam talkon.

savo prityvumais drauge su sku' Reikia nagrinėti meno kūrinius 
dučių ir trimitų muzika; tai ‘ iš esmės, nepaisant autoriaus nei
bus įdomiausi mūsų instrumenti
nės liaudies muzikos pavyzdžiai 
• Nr. 334-341 užrašyti tautosa
koj).

Šiuos paminėtus lietuvių liau
dies instrumentus turėjo Vil
niaus Filharmonijos Liaudies an 
samblis. Su jais palydėdavo įvai
rias dainas, šokius, sutartines 
ir t.t. Jono Švedo: Klonių aidai, 
Rapsodija, Ulijona, Pintuvių pol 
ka ir daugelis kitų kūrinių bu
vo išpildomi vartojant kankles, 
skudučius, ragelį, lumzdelius ir 
trimitus.

kilmės, nei pasaulėžiūros, nei 
draugiškumo. Vienam kritikui 
yra sunku viską permatyti ir 
išsemti. Vienas pasako iškelda-

18 ARTI IR TOLI BALDŲ
PERKRAUSTYMAS
Naujas specialus didellą 

sunkvežimis su pilna ap- 
drauda. Pigus lr sąžiningas pataruąvimaa.

R. ŠĖRIMAS
2047 W. 67th PI., Chicago,

UL VVAlbrook 5-8063

SIUNTINIAI | LIETUVA ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS. PRISTATYMO 
LAIKAS 3—4 SAVAITES. SIUNČIAME: Maisto. Tekši. Medžiagų, Odos ir 
kitokios siuntinius.

TEKST. MEDŽIAGŲ STANDARTINIS SIUNTINYS Nr. 2 kaina $42.50 
3 nietr. vilnon. medžiag. kostiumui; 3 nietr. vila. medžiaga paltui; 4 nietr. pa- 
mušalines medžiagos; 3 poros nioter. nylon kojinių; ir pavilkinys (ladies slip) 
mot. Kaina $35.50 plius pers. lie. apdr. mokestis $6.50. Viso — kaina $42.00.

ORBIS
4414 South Rockwell Street, Chicago, III. YArds 7-2445

298 Bathurst St. Toronto 2B Canada KM 4-2810

VIKTORO K O 2 I O O S 
Lietuvišku gazolino stotis lr auto 

taisymas
Atliekami motoro remontai, lygi
nimo, dažymo darbai ir keičiamos 

dalys
CALL-ME-MOTORS C0.

5759 S. WESTERN AVE. PR 8-9533

Ofiso lr buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 Bo. 49th Court, Cicero
Kasdien 10—12 ir 4—7 vai. Trečiad. 

ir šeštad. tik 10—12 vai.

TeL RElianoe 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
“’f'YTOJAS IR CHIRURGĄ'

* VI8 OTDTTOJ46'
3925 W«4 59th Street

Vai. -Pirmad., antrad., ketvirtad. lr 
penktad. nuo 1—4 p .p. 6:30—8:30 
vai. vak. Trečiad. Ir šeštad. 1—4 v. 
P. P.

Pradėkit Taupyt Šiandien, Turėsit Rytoj!
Taigi, dabar pradėkite taupyti šioje lietuviškoje 

įstaigoje — BRIGHTON SAVINGS AND LOAN!
Kiekvieno taupytojo indėliai apdrausti iid $10,000.00

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASS N
4071 Archer Ave., į vakarus nuo California Ave.

CHARLES ZEKUS, Sekretorius

Pirmad., antrad.,
Šeštad. 9 vai. ryto iki 4:30 p.p.

OFISO VALANDOS: 
penktad. ir Trečiad. 9 ryto iki 12 vai.

Ketvirtad. 9 vtl. iki 8 v.v.

■f

SUMAŽINSITE SAU DARBĄ nt 
PAGERINSITE SAVO NAMUS

jsidSdami Juozo Spaičio aluminiajus “Storm 
Windows” langus. Juos turint nereikės rūpintis 
kiekvienų pavasari ir rudenį langų išėmimu ir 
sietelių sudėjimu. J. Spaičio aluminijaus "Storm 
Windows” laikys tiek ilgai, kiek jūsų namas sto
vės. Pašaukite mus dar šiandien ir mes pada
rysime jums tuos nuostabius langus.

Pas mus taip pat galite jsigyti visų rūšių 
apdraudas (Insurance)

JUOZAS SPAITIS
3259 So. Halsted St. TeL Victory 2-8472
Galite skambinti kasdien arba atvykti j mūsų 
jstaigų nuo 9 vai. iki 6 vai. vak. Pirmad. ir ket
virtad. nuo 9—9 vai. Sekmadieniais uždaryta.

Prospect 8-1796 nuo 2 Iki 9 - vai 
p. p. kasdlan išskyrus trečiad Ir 
šeštad ,

Rea. tel. GRovehlU 6-6808

Tel. ofiso WA 5-3010, rez. PR 8-7333

DR. ANTANAS ALEKNA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1601 W. Garfield Blvd.
Vai. — Pirmad., antr.. ketv., penkt. 
1—4 ir 6—8; šeštad. 1—4; trečiad. 
uždaryta.__________________________

DR. ANNA BALIUNA?
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
— Pritaiko akinius —

6322 South VVestern Avenne 
vai.; kasdien 10-12 vai. U 7-9 vai 
vak. šeštadieniais 10-i vai .Trečia
dieniais uždaryta. Kt. laiku susitarus 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res telef. WAlbrook 6-6076

DR. VL BLAŽYS^
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 
4701 Sonth Damen Avenne 

(Kampas 47-tos lr Daman Ava) 
Vak kasdien nuo 6—8 vai. vak 

Šeštad 2—4 vai. vak.
Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarti. 

Telef. ofiso LAfayettc 3-8048 
Rez.: VVAlbrook 6-3048

~ ,l ofiso HE.4-6849. rez. HF 4 2824

DR. PETER T BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 7lst Street
Vai Pirm. ketvir., penkt. 1-4 ir 7-9 
Antr. 1-6 treč.ir šešt. pagal sutarties 
sekm. uždaryta.  

Tel. ofiso ir bato OLympic 2-4169
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th Sk, Cicero 

Res. 1634 S. 49th Ave., Cicero
Kasdien 1-8 vai. Ir 6-8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius. 
ŠeštadienlalB 12 iki 4 popiet

Ofiso telef. LAfayettc 1-3210, Jei 
neatsiliepia, šaukite KEdzle 8-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE

4146 S. Archer Ave.
VAL. Kasdien popiet nuo 12-2:80 v 
Vak. pirm. antr., ketvtrt 6-8:80 v 

Trečiad. tik susitarus.

\ DR. IRENA KURAS
(Gydytoja lr Chirurgė) 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
SPECIALISTB

7158 South VVestern Avenue
(MEDICAL BUILDING) 

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

Office tel. RE 7-1188 
Res. tel. VVAlbrook 6-3786

Ofiso HE 4-1818, arba RE 7-9700 
Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-oa ir Campbell Ave. kampas) 
kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v.v.

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Orthopedas - Proteztotaa

Aparatat-Protezal. Med. ban 
dažai. Spec. pagalba kojom

* (Arch Supports) Ir t. L
Vai.: 9-4 lr 6-8. Šeštadieniais 9-1 
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB.
2850 W. 68rd St. Chicago 29, III 

Tel. PRospeet 8-6084

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Naujas adresas: 4253 W. 68rd St 
Ofiso tel. RElianoe 6-4410 

Rezld. telef. GRovehill. 6-0617 
Valandos: 1-8 p. m., 6-8 p. m 

Penktad. tik po pietų.
Trečiad. lr šeštad. pagal sutarti

Ofleo tel. CLiffslde 4-2898 
RezldencUos: LAfayette 3-1172

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1724 VVest 47th Street 
(Kampas 47th lr Hermitage)

Vai.; nuo 2 Iki 4 lr 6 lkl 9 v. vak
Šeštad. nuo 2 lkl 6 vai., lšskyr. sek

DR. FL. TALLAT-KELPŠA
Ofisai 20 North VVacker Drive 
(Civic Opera House, kamb. 868)

Vai. kaad. 12—4 
Tel. CEntral 6-2294

6002 VVest I6th Str., Ciceru
Vai kasdien 6-8. šeštad. 1-2 vai 

Tel. TOvmhall 3-0959 
Kitu laiku tr trečiad. susitarus 

Rezid. tel. HEmloek 4-7080

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Bendra praktika ir moterų ligos)
Ofisas ir r«.: 5100 S. Westem Ave. 
Tel. PRospeet 8-1223 arba WE 8-5577 
Ofiso vai. Pirm. 8-10 v. v.. Antr., 
Treč. ir Penkt. 6-9 vai. vak., Šeštad. 
2-4 vai. popiet lr sulig susitarimu.

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. Glb. 8-6193

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
(71st Ir Campbell Ave.)

Valandos: Kasdien nuo 2—4 ir 6—8. 
Šeštadieniais nuo 2-4 vai.

Trečiadieniais uždaryta.

Tel. ofiso: DAnube 6-1126

DR. A. VALIS-LABOKAS
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS

8267 South Halsted Street ~
Vai. 1 lkl 4 v. p. p. Ir 6—8 v. vak 

Šeštadieniais 1—4 v. p. p.

Vai.:
Šeštadieniais 9—11 ryto ir 
Trečiadieniais uždaryta.

2—4 p. p.

DR. Z. DANILEVIČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6817 South Western Avenue 
Chicago 29, 111 

telefonas REpublle 7-4900 
Rezldencla: GRovehill fl-8181

pasimatymai pagal sutarties

VIRŠ 15,000,000 Amerikos gyventojų žino,
kad taupyti apdraustose Taupymo Ir Skolinimo Bendrovėse yn 
saugu ir pelninga.

Universal Savings and Loan Association užtikrins mugamą 
ir gražų pelną.

Saugumą užtvirtina Suvienytų Valstybių valdžios agentflra Iki 
$10,000.00 kiekvienam indėliui ir reikalingi rezervai, o pelną — 
patyrusių ir sąžiningų vedėjų pastangos.

Galite taupyti atvykdami asmeniškai ar per laiškus. Bus grei* 
tas ir' draugiškas patarnavimas.

Dėl paskolų ir visais finansiniais reikalais kreipkitės į:

UNIVERSAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1800 S. Halsted Street, Chicago 8, Illinois

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Ofiso vai.: nuo 2-4 lr nuo 6-8:80 v. 
vak. Šeštadieniais nuo 2 iki 4 popiet 

Trečiadieniais pagal sutarti 
Ofiao tel Virginia 7-OOSS

Reaklencf dos tel. BEverly 8-8244

Ofiso HE 4-1414, arba RE 7-9700 
Rea. RE 7-8887

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Spec. akušerija ir moterų ligų 2454 West 71at Street

(71-os ir Oampbell Ave. kampas) 
Vai.: kasdien 1—8 lr 6—8 vai. vak. 
Šeštadieniais 1—4 p. p. Trečiadie
niais uždaryta.

Ofiso telef. YArda 7—1198 
— 8Tewart >-4611

L GUDAUSKASGYDYTOJAS IR CHIRURGAS 75$ Wert Sflth Street 
(kampas Halsted lr 86-ta gatvė) 

VAL. 1—4 lr 4:80— 8:80 p. p. kas
dien Išskyrus trečiadienius Atidara 

šeštadieniais 1—4 vai.

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Offloe: 10748 South Michigan Ave.
Buto 1658 W. 103 St, Beverly Hills

Vai1.: kasdien nuo 6 v. v. jki 9 v. vi.į 
Vai,: kasdien nuo 6 v. v. lkl 9 v. v.,

išskirus trečiad. šeštadieniais nuo 1 
iki 4 vai. popiet. «

Tel,: Oftoo — PUlIman 5-6789 
Buto — BEverly 8-8946

rei. ofiso PRospeet 6-9400
Rezld. I’Rospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
( Vaškevičlūtė)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 South Kedzie Avenue

Vai. kasdien 1-8 p. p. lr nuo 6-8 vai 
vak. šeštad. 1-4 p. p. Trečiadieniai 
lr kitu laiku tik susitarus.

THE BIGGEST DOLLAR IN THE WORLD IS THE DOLLAR YOU SAVE.
Remiantis Chicagos Savings Bendrovės praeitimi, nno pat jos įsikūrimo 
1924 metais, joe pavyzdinga bimio tvarka, ypatingai indėlių saugumo ir divi
dendų našumo atžvilgiu, nėra saugesnės ir pelningesnės įstaigos pasidėti tau
pomus pinigus. Pasidėję taupinius pas mus gausite ne tiktai saugumų — jų 
apdraudimą iki $10,000.00, sugiltą dividendą, bet ir daugelį kitų patarnavimų 
veltui, už kuriuos kitose įstaigose turėtumėte mokėti.

Taupytojų patogumui Cbieagos Savings Bendrovės įstaiga yra viena iž gra
žiausiai ir modemiSkiansiai įrengtų visoje IUinois Valstybėje.

Lietuviai gyvenantieji nž Cbieagos ribų, nežiūrint kurioje Suvienytų Val
stybių dalyje jie begyventų, gali taupyti pinigus psStu.

Rąžykite dėl informacijų. Mūsų turtas $21,000,000.00.

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
6245 So. Westem Ave. Tel. GRovehill 6-7575 Chicago, Illinois

Atdara: pirmadienį nuo 12 Iki 8, antradienį Ir penktadienį nuo 9 Iki 4, ketvirtadienį nuo 9 lld 8 
Trečiadienį uždaryta visą dieną, o ieėtadienį nuo 9 Ud 2 valandos po pietų.

Ofiso HEmloek 4-6816 
Rez. HEmloek. 4-8761

DR. A. NARBUTAS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2745 West 69th Street
(priešais šv. Kryžiaus ligoninę) 

Priima pagal susitarlma

DANTISTAS
DR. J. A. PAUKŠTYS
4258 So. IVhipple Street

(Arti Archer Ave.) 
Valandos: nuo 10 lkl 12; 8—6; 7-9. 

šeštad. 10—12. Trečiad. uždaryta
LAfayette 3-4949.

Namų — CEdarerest 3-7788

DR. VLADAS PRUNSKIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8259 South Halsted Street

Kasdien 8—7 vai. vak. šeštad. nuo 
1—6 vai. vak.

Trečiad. lr kitu laiku pagal sutarimą 
Ofiso tel. Victory 2-1484. Reald. 2487 
VV. 62nd St., tel. Repnblio 7-8818.

Tel. ofiso Victory 2-1581
Rez. Victory 2-0749

DR. V. VILEIŠIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

802 Weet Slst Street
Kamp. Halsted Ir 81-mos gatvių 

Priėmimo valandos kasdien: 1-4 p.p 
lr nuo 6-8 v.v. šeštad. 1-4 vai. popiet.

Tel. oftoo PR. J-6446, rez. HE.4-3160

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 VVest Marųuette Rd.
Vai. nuo 2 iki 4 p. p.; 6 lkl 8 vak 

Trečiad. Ir šeštad. pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted Street 
Tel. oftoo CA. 6-0267, rez. PR. 6-8869 

Rezld. 6600 S. Arteslan Ave.
VAL. 11 v. r. lkl 3 p. p.; 6—7 v. v.

TeL WAlbtook 6-267O7"-

Rea Hllltop 9-1980

Br. Atamder J. Javois
(JOVAIŠAS)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Marųuette Medical Center 
$18$ South Kedzie Aveuue

VAL. 1—4 p. p. Ir nuo 7—9 v. vak.
Trsčlad. Ir šeštad. pagal sutarti

Tel. ofiso PR 8-3838, rea. RE 7-9199
BB. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
(LIETUVIS GYDYTOJAS)
2500 Weat SSfd Streot

VAL kasdien nūn 3—4 p p Ir 7:9.
Iki 9 vai. Trei'lad. Ir šešt. uždu ryta.

Telefonas GRovehill 5-1595
M. ALDONA JUŠKA

AKUT TJGU SPTCCIALISTE 
-a PRTTATKO AKTNHTS —

Valandos: 9—12 Ir 7- 9 v. v. pagal 
susiturimą Išskyrus trečiadienius.

2122 W. Marąuette Road

Oftoo telefonas — Blshop 7-2699

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4842 Archer Avenue
(Kampas Kedzie Ir Archer) 

VAL. kasdien nuo 2:00 lkl 9:00 v 
Trečiad. Ir sekmad. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. CHIRURGINftS IR 

ORTOPEDINftS LIGOS 
2745 VVest 69th Street

Priešais šv. Kryžiaus llgonln* 
Telef. REpubUo 7-2290 

VAL.: Pirm., antr., Kevt., penkt. 
nuo 9 Iki 11 ryte Ir nuo 6:00—8:00. 
šešt. nuo 2:00—4:00. Trečiad. Ir
kitu laiku susitarus telefonu.

DR. ANT. RUDOKAS, Opt. 
Tikrina akto tr pritaiko aklnlna.

keičia stiklas tr
4466 8. California Ara. .YA 7-7881 
Vai.: 10 ryto Iki 8 vak. (trečiad. už
daryta), šeštad 10 ryto lkt 8 V. p. p. 

uždarytas

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Virš 26 metų patyrimo
Tel. YArda 7-1829 

Pritaiko akinius 
Kreivas akla 

Ištaiso
Ofisas Ir akinių dlphtuvč 
756 VVest 85th Street 

Vai. nuo 10 Iki 2, nuo 6 lkl 8, tre 
člad. nuo 10-12, penktad. 10-2 Ii 
šeštadieniais nuo 10 Iki 2 vai. p p

DR. S. VAITUSH, OPT,
Palengvinu aklų {tempimų, kuri, 

yra priežastis galvos skaudėjimo bel 
svaigimo lr skaudančių aktų karščio. 
Atitaisau trumparegystę Ir tollregys 
tę. Prirenku teisingai akinius Visi 
egzaminavimai daromi su elektriniais 
Instrumentais, rodančiais mažiausius 
trukumus. Speciali atyda kreipiama 
j mokyklos valkus.

4712 South Aahland Ave.
Tel. YArda 7-1878 

Vai. 10:8« Iki 7 v. vak. šeštad. 10:80 
Iki 6 vai. Sekmad. Ir treč. ušdara.

ANEL.fi


šeštadienis, 1957 birželio 22 DrFNP ASTTS DRAUGAS, CHTCAGO. ILLTNOTB

Tautines gyvybės temomis
ANTANAS VASYS, Fordhamo univ., New York

Kiekviename platesnio masto 
susirinkime kalbame apie lietu
vybės išlaikymą, apie ištikimu
mą savo tautinei individualybei,

spragų. Apie tai gal tektų kal
bėti kita proga. Viena iš tokių 
spragų yra stoka gilesnio litu
anistikos dalykų pažinimo. Daž-

apie gerbimą tautinių tradicijų, j nai seserys, kunigai ir pasaulie-
apie puoselėjimą tautinės kultū
ros ir t. t. Tačiau mes dažnai 
pamirštame, kad neužtenka 
mums patiems išlikti ištikimais 
savo tautiniams idealams, bet 
svarbiausia pareiga perduoti tau 
tinęs vertybes jaunąjai kartai, 
kad nenutrūktų tautinės gyvy
bės ryšys.

Perdavimas tautinių vertybių 
jaunimui yra sunkiausias už
davinys mūsų sąlygose. Jauni
mas, veikiamas aplinkos ir sve
timos kultūros, lengvai pasiduo 
da tai svetimai kultūrai ir pa
mažu tolsta nuo savo tėvų kal
bos, papročių ir kultūros. Ne
tikslu būtų drausti jaunimui įsi
savinti kultūrą tos šalies, kuri 
jam tapo antrąja tėvyne. Ta
čiau lygiagrečiai su šios šalies 
kultūra jaunimas turėtų įsisa
vinti ir savos tautos kultūrą. Tos 
abi kultūros viena kitą papildy
tų ir praturtintų.

Motinos ašara

Įsisavinimas tautinių kultūri
nių vertybių turi vykti ne prie
vartos keliu, ne įsakymo keliu, 
o vien iš meilės savai tautai. Ne 
su botagu varykime jaunimą į 
lietuvišką mokyklą, bet parody
kime jam prašymą mūsų ken
čiančios tėvynės, mūsų brolių 
Sibire kančias ir ašaras. Įtikin
kime jaunimą, kad jis pats pa
justų reikalą ir pareigą. Tėvai 
kartais nusiskundžia, kad jiems 
sunku prikalbėti jaunimą lanky
ti lietuvišką mokyklą. Bet jei sa 
koma, kad motinos ašara ir ak
menį prakala, tai nejaugi toji 
ašara nepaveiktų dukrą ar sū
nų.

Tautinių vertybių perdavimas 
yra pareiga ne vien tėvų, bet 
visų mūsų. Tačiau, norėdami pri 
eiti prie jaunimo, tlrime pažinti 
jaunimo psichologiją ir pedago
ginius principus, kurie padėtų 
įžiebti jaunime meilę tėvų kal
bos, papročių ir kultūros. Jauni
mo auklėjime dalyvauja šeima, 
mokykla, bažnyčia ir jaunimo 
organizacijos. Kitaip tariant, tė 
vai, mokytojai, kunigai ir jau
nimo organizacijų vadovai, pa
dėdami formuotis pilnutinei jau 
nuolio asmenybei, turi įskiepyti 
jaunime ir mūsų tautinių ver
tybių meilę.

Žmogaus psichikos mechaniz
mas yra milioną kartų kompli- 
kuotesnis negu bent kokia ma
šina, kad atomo energija varo
ma. Jeigu nepasiruošę, neprity
rę vairuotojai gali sugadinti ma 
šinos mechanizmą, tai tuolabiau 
nepasiruošę jaunimo auklėtojai 
gali daugiau padaryti blogo ne
gu gero. Tie patys dėsniai tinka 
ir mums rūpimuoju klausimu. 
Lituanistinio švietimo vadovai 
turi pirma patys gerai susipa
žinti su mūsų kultūros lobynu, 
pamilti tas kultūrines vertybes 
ir tik tuomet jie sugebės spin
duliuoti tos kultūros šviesa į jau

čiai nusiskundžia, kad jie čia gi
mę, augę, mokęsi ir neturėję 
progos giliau pažinti lituanisti
ką. Tai visai suprantamas daly
kas. Bet kaikurie mūsų kritikai 
norėtų, kad tie mūsų broliai, čia 
gimę ir augę, pralenktų 'lietuviš
kumu tuos, kurie išaugo ir išsi
mokslino nepriklausomoje Lietu 
voje. Vienos vienuolijos motina 
mums rašo: “Dažnai seselės mo 
kytojos kritikuojamos nepakan
kamai mokančios lietuvių kalbą 
ir neparodančios širdies lituanis 
tikos dalykams. Bet kaip jos ga
lėjo įsigyti tas žinias, tą meilę 
lietuvių tradicijoms, kultūrai ir 
kalbai, jei jos čia gimusios, iš
augusios šio krašto kultūroje”. 

Paguodos žodis Motinėlei

*

1910 1920
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DRAUDIMAI AUGA 
Ši lentelė rodo, kaip gyvybės 

draudimai auga kasmet. 1956 m. 
pasiekė apie 400 bilionų dol. sumą.

(INS)

19JO 1940 I9J0 1954

ŪKININKO GYVENIMO GIESME
J. KUZMICK IS, Anglija

Londone sėkmingai veikianti ti, nes Šaknio vardas su tam'
“Nidos” Knygų klubo leidykla tikra mintimi atiteko šiam ūki- 
savo 18-ju numeriu išleido fla- ninkui:
mų rašytojo Felixo Timmer- “Dėl to ir pavadino mane tė-

(mans’o romaną — “Kaimietiš- vas: mūsų Šaknys. Aš likausi 
koji psalmė”. Knyga nedidelės namuose. Juk negalėjau palikti

jokios lietuviškos literatūros. Ar dami 6 kreditai. Rodos, yra ge- 
1 ra proga studijuoti tuos daly
kus, kurie brangūs kiekvienam

daugelis jų tėvų remia lietuvių 
kultūrinę veiklą ? Pabandykite 
paprašyti jų aukos lietuviš
kiems reikalams ir jūs išgirsite:
Tiek yra prašančių, mes nepa- 

Aš norėčiau nuraminti tą mo- jėgiam visiems aukoti!” Tą patį
tinėlę, kad taip blogai nėra. Pa
siskaitykite atsiųstus Fordhamo 
universitetui seselių anketas ir 
motyvus studijuoti šią vasarą 
lituanistiką ir pamatysite, kad 
visos tos kritikos yra tuščias 
burbulas. Štai ištrauka iš vienos 
anketos:

“Nors esu čia gimusi, bet no
rėčiau giliau pažinti savo tautos 
kalbą, literatūrą, istoriją ir kul
tūrą. Aš visuomet didžiuojuosi 
savo tauta ir kalba, apie kurią 
filosofas Emanuelis Kantas yra 
pasakęs:

“She (Lithuania) mušt be 
preserved for her tongue pos- 
sesses the key which opens the 
enigmas not only of Philology, 
but of history”.
, Kita seselė vėl rašo:

“Jūs negalite įsivaizduoti, kaip 
aš apsidžiaugiau gavusi leidimą 
studijuoti lituanistiką. Pagaliau 
išsipildė mano kelerių metų sva
jonė. Dabar aš galėsiu geriau 
pažinti mano tėvų kraštą, kul
tūrą ir kalbą, kurią aš taip my
liu.

With the ecąuired knowledge 
of Lithuanian history, language 
and culture as a background, I 
will be better prepared to instil 
the love And spirit of our Li
thuanian ancestors not only into 
the hearts of American born 
children, but also keep alive 
the šame God-given gifts among 
those who were forced to flee 
their native land and seek ha
ven upon our friendly shores”.

Štai šitos ištraukos geriausias 
atsakymas visiems kritikams., 
Rodos, didesnio pasiaukojimo ir j 
meilės sav0 pareigai ir tauta 
sunku įsivaizduoti. O vis dėlto 
kritikuojama.

Jie nesiskųs
Mes mėgstame kitus kritikuo

ti, bet patys nematome savęs. 
Rodos, tie, kurie užaugo neprį 
klausomoje Lietuvoje, turėtų bū 
ti mūsų tautinės kultūros rams
čiais, mūsų tautinės individua
lybės saugotojais; jų vaikai tu
rėtų veržte veržtis į lietuviškasz 
mokyklas ir semtis lietuvių kal-

jie kartoja visiems ir niekam 
nieko neduoda. O kritikuoti kitus 
mėgsta su didžiausiu malonumu, 
tarytum jie patys kalnus vers
tų.

Visą mūsų kultūrinę naštą ne
ša ant savo pečių mažas būrelis 
geradarių. Toji našta juos jau 
gerokai sukuprino, bet jie nesis
kųs, nedejuos, niekam neuž
trenks durų arba nepasiųs tar
naitės pasakyti besimeldžian
tiems prie durų, kad ponų nėra 
namie. Dauguma jų neturi nei 
namų, nei paukščių ūkių, bet 
jie sielojasi mūsų tautos rūpes
čiais ir vargais; jie atsisakys 
gardaus kąsnio, bet neatsisakys 
tautos gyvybinių reikalų.

Fordhamo bandymas
Arba štai dar vienas pavyz

dys. Šią vasarą Fordhamo uni
versitete pradedamas pirmas li
tuanistikos semestras. Dėstoma 
kalba, istorija, literatūra ir kul
tūros istorija. Studentams duo-

apimties (183 psl. teksto plūs 
5 psl. vertėjo “Žodis skaityto
jui”), išleista kukliai ir labai

žemės — tokia jau prigimtis. 
Žemė tave traukia, ir tu ją pa- 
mėgsti net pats nežinodamas

paprastai. Niekur nė mažiau-! dėl ko” (6 psl.).
sįos vinjetės; netgi viršelis ne-, Ir sulietuvintos vietovės (AŠ 
papuoštas jokiu piešimu. Atro-, triakalnis Pagirys) vertėjo gra 
do, “Nidos” Knygų klubo leidė- žiai parinkt0S( suteikdamos vi
jai, galinėdamiesi su finansi- sam kūriniui tanji hetuviško ko 
niais sunkumais, nutarė numoti Įorjto
ranka į savo leidinių išorinę iš
vaizdą. ' Ūkininko giesmė

lietuviui. Bet, deja, iki šio laiko nepaprastai įdomios knygos au 
užsiregistravo tik 18 studentų torių. Knygos skaitytojas suži- 
ir jie visi yra čia gimę. Naujai no, kad F. Timmermans (1886-
atvykusių nėra nė vieno. Visoj 
Amerikoj ir Kanadoj neatsirado

“Kaimietiškoji psalmė” juoba 
tinka lietuviui skaitytojui, nes 
Lietuva pirmoje eilėje žemės

Autorius ir vertėjas

Labai gerai, kad F. Timmer
mans o Kaimietiškosios PsaT_| ūkio kraštas ir tokių Šaknių 
mės vertėjas Vincas Kazokas, mūsų tėvynėje visuomet aps 
davė pagrindinių žinių apie šios gjaį buvo.

1947) yra flamas, rašytojas ir 
dailininkas, kad literatūrinę kar

nė vieno tremtinių studento, no jerą pradėjo palyginti anksti, 
rinčio giliau pažinti savo tautos nes 1917 m. jo paskelbtoji kny- 
kultūrą. Komentarai čia nerei- Į ga susilaukė visuotinio pripaži- 
kalingi. Skaudu ir liūdna kalbė- (nįmo Kritikas Jan Albert Go
ti apie tokius faktus, bet mes rjs tada pasakė, kad tas romą
neprivalome užmerkti akių prieš 
šią žiaurią realybę, vedančią mū 
sų tautą į pražūtį. Turime šauk
te šaukti, belstis į tų mūsų žūs
tančių brolių sąžinę ir gelbėti 
tautinę gyvybę, kol dar nevėlu.

Tiems, kurie iki šiol pasiges
davo augštesnių lituanistikos 
studijų, yra gera proga įsijungti 
į lituanistikos studijas Fordha
mo universitete. Pirmą kartą A- 
merikos istorijoj visos lituanis
tikos šakos dėstomos universi
tete. Parodykime kitoms tauty
bėms, kad mūsų tauta yra vi
sur gyva. Tik šešios savaitės va
saros metu. Paaukokime šį kar
tą savo vasaros poilsį ir “good 
time” savo tėvų kalbos ir tau
tos kultūrai giliau pažinti.

nas tai tarsi laiškas iš rojaus, 
o pavaizduotasis Flandrijos kam 
pelis tarsi to paties rojaus ma
žytė iškarpėlė.

Kalbedamas apie šį romaną, 
V. Kazokas tvirtina: “Pati kny
ga savo dvasia yra tiek artima 
mums lietuviams, kad kai ją 
pirmą kartą perskaičiau (maž
daug prieš dešimt metų), tariau 
si aptikęs lietuvišką salą sveti
muose vandenyse” (188 psl.). 
Stengdamasis romaną dar la
biau priartinti prie lietuvio skai 
tytojo, vertėjas pasiryžo ir kai 
kuriuos asmenvardžius bei vie-1 
tovardžius sulietuvinti. Tokiu1 
būdu pagrindinį kūrinio veikė-1 
jo Vortel’io vardą vertėjas pa-1 
vertė Šakniu. Tačiau kitaip veri 
tėjui ir negalima buvo išsivers-

nimą. Jei mokytojai su meile bos lr to’1“""’ moksl-°-
taip nėra. Didelis procentas jų 
vaikų nelanko jokių lietuviškų 
mokyklų ar kursų, jie neskaito

kalbės mokiniams apie savąją 
kalbą, papročius ir kultūrą, tuo
met jie neabejotinai įskiepys tą 
meilę ir jaunime.

Iki šio laiko mūsų vyresnio
sios kartos pastangos buvo nu
kreiptos daugiau į kultūrinių 
vertybių ugdymą. Savaime su
prantama, kad tik gyva, kuria
ma kultūra tėra pajėgi išlaikyti 
savo tautos gyvybę. Tačiau ne
privalome pamiršti ir antros pa
reigos, kad tos kuriamosios ver
tybės būtų perduodamos jauni
mui, o ne kraunamos į archy
vus pelyti.

Dabartinė lituanistikos padėtis

Lituanistikos dalykai dėstomi 
lietuvių parapinėse mokyklose, 
šeštadieninėse “Vargo mokyklo
se”, įvairiuose kursuose, stovyk 
lose ir t. t. Tačiau to neužtenka, 
tai tik nuotrupos. Nepaslaptis, 
kad dalis jaunimo jau naujų 
ateivių sunkiai susikalba lietu
viškai. Susirūpinkime, kol dar 
nevėlu.

Lituanistiniame auklėjime ir 
jaunimo veikloje yra nemaža

KO TIK NAMAMS REIKIA, 
Tuoj Jums DAINA TV teikia
• Tplcvlzijau
• Hi-Fi fonografus, Plokštei
• Radijus — vietinius ir importuotus
• Dulkiasurblius
• Všdintuvus ir Vėsintuvus
• Elektr. namų apyvokos reikmenis
• Rašomas marinėles
• Elektr. laikrodžius
• Baterijas, antenas. lemputes lr 

daug kitokių dalykų
Aplankykite moderniškų prekybų.

Dflinfl.
TCLCVISIOn

(sales - Service)
Sav. Ink A. HEMftNAK

M21 8. Halsted — OUffrtde 4-ftMA 
Atdara: kasdien •—ž. pirmadieniai* 

Ir ketvirtadieniais •—•

MOVING
A. BENIULIS atlieka įvairius 
perkraustymus bei pervežimus 
Iš tolimų ir artimų atstumų.

Tel. BIshop 7-7075

JEI TIK BALDŲ REIK,

PAS RUDAITĮ
TIESIAI EIK.

žemiausios kainos Chicagoje. Išsimokėjimui iki 3 m.
Air conditioner, Emerson, Admiral, Hot Point,

Westinghouse ir kiti tik ............. ................................... $149.00
8 cub. pėdų šaldytuvai, Frigidaire, Admiral, Westtng-

house, Norge ............................................ ..................... $159.00
Virimui gesiniai porcelano pečiai .... ..................... $ 89.00
Skalbimo mašinos geriausių firmų .......... ........................ $ 89.00
Automatiškcb skalbimo mašinos............. ...............................$189.00
Gesiniai ar elektriniai džiovintuvai..........  ............................ $149.00

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Sofos dienai, nakčiai lovos parduodamos po $69.00

pas mane tik ......................  ...........................,...................... $ 39.00
5 dalių svečių kambario baldai (sofa, kėdė, otoman,

2 pagalvėlės) kitur parduodama po 150.00 dtlerių
pas mane tik ............................. ............... ...................... $ 99.00

2 dai. Nylon setai išpardavimuose siūlomos po $289.00
pas mane tik .................. ........................................... $229.00

MIEGAMO KAMBARIO BALDAI
Metalinės lovos visų dydžių tik ............ .......................... $ 9.95
Medinės, ąžuolo lovos ............... .. .......................................... .. $ 29.50
Vatiniai matracai ................. .. ..................................................... $ 12.50
Spyruokliniai ,matracai parduodami po $39.95 dabar tik J 28.50
2 dalių ąžuolo miegamo kambario baldai reguliariai

parduodami po $199.50 dabar tik .... ................... $ 99.00
4 dalių miegamo kambario baldai vertės $400.00 tik $249J0
3 dalių miegamo kambario baldai visur parduodami po

$I99.8o, pas mane tik .................  .................................... $149.00

KILIMAI
9x12 kilimai parduodami p«. $59.00 dabar tik.................J 39.00
9x12 kilimai vertės $99.00, pas mane tik ...................... J 69.00

RADIJO IR TELEVIZIJOS
17 Ine.hų televizijos $140.00 vertės tik . .. . ................ $ 99.00
21 inehų televizijos $189.00 vertės .........   $149^0
24 inehų televizijos $209.00 vartės tik ............................ $199 00

Atsilankę rasite daugybę kitų prekių, kurias pirksite že
miausiom! kainom Chicagoje.

Perkant baldus, nežiflrint kurioj Chicagų* daly gyvena
te, Jums apsimokės aplankyti mane, palyginti kainas ir pirk
ti pigiau, negu bet kur Idtur.

MAJOR FURNITURE, INC.
3207 So. Halsted Street

Telefonas — CAlumet 5-3207
Vedėjas E. RUDAITIS 

Krautuvė atidaryta: kasdien 9—6 vai.
pirm. ir ketv 9—0:30 vai. 
sekmadienį 12—5 valandos

sais žemės teigiamais smagu
mais” (76 psl.).

Šaknys visą laiką kalba apie 
žemę tarsi apie savo mylimąją. 
Jis jaučia, kad žemė yra tarsi

(Nukelta į 4 psl.)

D

ORAS DABAR 

ATŠILĘS, GALITE 

ĮRENGTI NAUJĄ

R H E E M

LOWBOY
ŽIEMINĮ

AIRCONDITIONER

Jo vasarinis vėdintu- 
vas taippat teiks ma
lonumą karštame ore.

GAZU AR ALYVA

“Jei nori būti geras ūkinin
kas, turi tu savo žemę pamilti 
ir ją dirbti su džiaugsmu”, — 
tvirtina romano veikėjas Šak 
nys. — “Čia atrasi tiek daug 
laimės, tik jei tavo širdis nėra 
rūpesčių atbukinta. Savo žemei 
reikia atsiduoti laisvai ir atvi
rai, tada net ir grubus ūkininko 
kūnas įstengia gardžiuotis vi-

AKGLU KALBOS PAMOKOS
K. GINEITIS 

6402 S. Fairfield Avė., Chicago 2#
Tel. HErnloek 4-8037

Vertimai — Pilietybė — Laiškai 
duoda pamokas. Prieš karų baigęs 
i'ikagos universitetų.

1 dol. 25 ct. vai. — prlvačioa. 
.(-člas augštas, durys po kairei, art 
48-fios gatvšs Ir California Avė.)

LEE’S AUTOMATIC 
HEATING

Įsteigta prieš 20 m.

1626 S. Cicero Avė. 
Cicero, Iii.

TOvvnhall 3-6670 
BIshop 2-3429 

ANTANAS LIGUTIS, sav. .

JONAS GRADINSKAS
J. G. TELEVISION 00. Pardavimas ir taisymas

Tranzistorinių radijų prikraunamų baterijų užtenka ligi

10,000 VALANDŲ
Televizijos, radijai, patefonai, kamb. vėsintuvai, vėdintuvai

2512 W. 47th St. Tel. FRontier 6-1998
Atdara kasdien iki 6 vai., pirmad. ir ketv. iki 9 vai. Sekm. uždaryta

SKOLINK IR TAUPYK
Standard Federal Savings

— pačioj saugiausioj ir stipriausioj A/nerikos įstaigoj.
Daugumas Chicagos lietuvių savo pinigus taupo STANDARD FEDERAL 
įstaigoje, nes ilgų metų patyrimas juos įtikino, jog tai yra pati stipriau
sioji ir saugiausioji įstaiga.

Žemiausiais procentais skoliname pinigus namams pirkti, statyti ir 
taisyti.

kai perki namą, visuomet kreipkis į STANDARD FEDERAL — 
sutaupysi pinigų ir išvengsi bereikalingų rūpesčių.

STANDARD FEDERAL visiems teisingai patarnauja, o karo ir de
presijos laikais taupytojams visados mokėdavo pagal pareikalavimą.

STANDARD FEDERAL turtas viršija 57 milijonus dolerių

Atsargos Fondai STANDARD FEDERAL įstaigos siekia 5 milijonus 
ir ketvirtį. Be to, visos taupytojų sąskaitos yra apdraustos Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation.

Pinigai, įdėti prieš 11-tą dieną, neša dividendą už visą mėnesį

CHARTERED AND SUPERVISED BY
THE UNITED STATES GOVERNMENT

• •
JUSTIN MACKIEWICH, President

JUSTIN MACKIEWICH, JR., Vice-President

* DARBO VALANDOS: Kasdien, įskaitant šeštad. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po 
pietų. Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro.
Trečiadieniais visai neatidaroma.

| •»! I 4^

įlr-ąlrĮ-Llr-
- i “ l - i" i - i“ |1- i i " i

Standard Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ., CHICAGO 32 

(Archer Avė. at Sacramento) 
PHONE: Virginia 7-1141
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KAS TIK TURI GERĄ SKONI — VISKĄ

PERKA PAS LIEPONĮ.

Lietuvių Prekybos Namai
A.Toynbio pažiūra į civilizacijas

P. GAUCYS, Chicago, III.

GYVENIMO
GIESME

skėtį virš mano laukų ir leisk, čius metų laikus su giedriom, 
tegu vandenys paplauna Jaučia saulės pilnomis dienomis, su gai 
ragio dirvas” (74 psl.). , viais lietumis ir spindinčiu snie

“Viešpatie, Tau dėkoju už gu” (ĮSI psl.).
(Atkelta iš 3 psl.) 

gyvas padaras, kuris atsimoka 
už kiekvieną meilės ženklą — 
gerą įtręšimą, priežiūrą, rūpes
tį. Susirišęs žemdirbio darbu su

tuos laukus, virš kurių Tu pats: 
nematomas viešpatauji ligi dan 
gaus. Aš Tau dėkoju naktimis, 
kada girdžiu Tave tarp žvaigž
džių šnarantį. Dėkoju Tau už 
pavasarį, vasarą, rudenį ir žie
mą, nes visi keturi metų laikai 
yra džiaugsmingi Tavo malonės 
mostai” (182 psl.).

Kaip koks atsiskyrėlis, buvęs 
nenuorama senatvėje už viską 
dėkoja: “Dėkoju Tau, Viešpa
tie... arfom ir trimitais, kaip 
rašo mano maldaknygėj, nors 
aš turiu tik seną fleitą ir vos 

valsą bei 
laidotuvių maršą. Dėkoju Tau 
visa atsiduodančia širdimi, visa 
meilės kupina siela” (183 p.).

Autoriaus stilius kartais gru

ilgiau ir pergyvena netgi pačią 
civilizaciją.

Iš kitos vėl pusės, išorinės ma
___  ___ o._ ____  ________  sės į pasaulinės valstybės įkūri- .
civilizacijas, kurių priskaito tris mą atsako ginkluotais puldinė- žerrle, nuo jos jau niekad nebe- j 
dešimt. Iš jų dvidešimt viena bu
vo pasiekusios pilnutinio išsivys 
tymo. Septynios jų tebėra gy
vos: indų, islamo, Tolimųjų Ry-

Garsusis anglų istorikas Ar
noldas Toynbee savo dešimto- 
miame veikale “A Study of His
tory” apžvelgia visas žinomas

5 METŲ JUBILĖJAUS 
PREKIŲ IŠPARDAVIMAS

Prekės be brokų, sugadinimų, naujausio stiliaus, geriausių A- 
merikos fabrikų, kainos be užsiprašynio, Išmokėjimai iki 3-jų 
metų. Pirkėjų sąskaitos neparduodamos finansų kompanijoms.

SVEČIŲ KAMBARIO BALDAI
Už $100.00 parduodamos sofos, įvairių spalvų, nakčiai

padaro miegama lova. Pas mus pirksite tiktai už $ 59.00
Už $150.00 parduodama 3-jų dalių sofa, kėdė ir attoman 

naktį miegojimas 3-kms asmenims, šio mėnesio išpar
davime tiktai ...................... -...............................................$119.00

Už $200.00 parduodama Simons 57 metų stiliaus sofa ir 
fotelis, nakčiai dviejų asmenų lova, garantija 10 me
tų, pas mus dabar tik .................................. ................... $149.00

Už $800.00 parduodama sofa ir dvi kėdės, kavos staliu
kas su formica viršumi ir du lempų staliukai dova 
nai, pas mus tik ................................................................. $229.00

Už $500.00 parduodami svečių kambark baldai, Karpen,
Pullmani, Simmons, Northome, Hovvard, ir kitų fabri
kų, garantuota 20 metų, pas mus tik ....................... $380.00

MIEGAMOJO KAMBARIO BALDAI
Po $60.00 parduodamos komodos, riešuto ar ąžuolo medžio

pas mus ............................................................................. $ 39.00
Po $100.00 parduodami dresserlai su šlifuoto stikle veid
rodžiu, pas mus .................................... ..................................... $69.00
Po $200.00 parduodami miegamieji, dresseris su sidabruo

tu veidrodžiu, Bookase lova, dvi puikios lempos, pas
mus išparduodama po ..........................................................$149.00

Po $400.00 siūlomi išpardavimui Brazilijos ar Filipinų 
raudonmedžio miegamieji su viena ar dviem atskirom
lovom pas mus .................. .................................................  $329.00

Po $900.00 parduodami švediško ar Daniško stiliaus mie
gamieji su dviem ar viena lova, ąžuolo, vyšnios, kle
vo ar Filipinų raudonmedžio, dar niekur nematyto 
stiliaus pas mus f............................................................... $499.00

VALGOMOJO KAMBARIO BALDAI
Už $150.00 parduodami 5 daliu baldai, ąžuolo, riešuto su

formica nedegamu viršumi pas mus šiuo metu tiktai $ 99.00
Už $250.00 parduodami 8 dalių valgomieji — naujo sti

liaus tik .................................................................................. $199.00
Už $500 parduodami 9 dalių valgomieji, su šlifuoto stik

lo stumdomom durim, pas mus šiame išpadavime tik $399.00
Už $700.00 parduodami Daniško stiliaus valgomieji, riešu

to, ar šviesaus mahagoni, su puikiu formica baru pas
mus tiktai..............................................................................$550.00

Šis valgomasis susideda i 17 dalių.

VIRTUVĖS BALDAI
Už $69.00 parduodami stalai su f orinį ca viršum, su ketu

riom kėdėm, įvairių spalvų pas mus tiktai...................$ 39.00
Už $100.00 parduodami 6 dalių virtuvėm baldai, įvairių

spalvų, pas mus tiktai ..................................................... $ 59.00
Už $140.00 siūlomi, Formica stalai su puikiom kėdėm tik $ 99.00

RAŠOMIEJI STALAI IR KNYGŲ SPINTOS
Už $50.00 siūlomi rašomieji stalai moksleiviams, ąžuolo ar 

raudonmedžio, dovanai duodama — rašalinė, spaustu
kas, plunksnakotis, stalui padėklas, popieriui pjauti 
peilis — pas mus tiktai ................................................... $29.00

Už $75.00 parduodami rašomieji stalai, ąžuolo ar mahago-
ni spalvos su formica viršumi pas mus birželio m. tik $ 49.00

Už $40.00 parduodamos knygeliu spintos su stumdomom
stiklo durimis, ąžuolo ar mahagoni spalvos šį mėnesį $ 29.00

Už $100.00 parduodami rašomieji stalai, ąžuolo ar maha
goni, pas mus tiktai ......................................................... $ 69.00

Už $200.00 parduodami Europietiško stiliaus, su šlifuotu
stiklu, pas mus tiktai ..................................................... $149.00

Už 120.00 parduodamos knygom spintos su šlifuoto stik
lo durimis, lentynų augštis reguliuojamas, riešuto ar 
šviesaus mahagoni medžio pas mus tiktai ............... $ 70.00

MATRACAI, LOVOS
..Vatiniai matracai visų dydžių parduodami tiktai.......... $ 12.50
Už $30.00 parduodami spyruokliniai matracai, įvairių sp. $ 19.50 
Už $50.00 parduodami Simons matracai 15 metų garantija $ 39.00 
Metalinės lovos visų dydžių ir spalvų tik per išpardavimą $ 9.50

KILIMAI
Po $15.00 parduodami rankų darbo import. kilimai 30x54” $ 5.00 
Po $69.00 parduodami vilnos ir rayon įvairių spal. kilimai $ 49.00 
Po $100.00 parduodami A. Smith, Maggee, Bigelovv vilnos

kilimai pas mus tiktai .................................................... $69.00
Kilimai nuo sienos iki sienos geriausių fabrikų vilna 100%

sq. yard’as ....................................................................... $6-10.00

ŠALDYTUVAI IR PEČIAI
Už $200.00 parduodami 8 cub. pėdų šaldytuvai Admiral,

Westinhouse, pas mus tiktai............................................ $150.00
Už $300.00 parduodami 10 cub. pėdų šaldytuvai 8 asmenų

šeimai, pas mus tiktai ..................................................... $249.00
Už $130.00 siūlomi porcelano viršum pečiai, pas mus sį m. $ 99.00 
Už $200.00 siūlom] virimui pečiai, su stiklo durim, neduš-

tamo porceliano, pas mus tiktai .................................... $149.00

TELEVIZIJOS IR RADIJO
Balti radijo aparatai virtuvėms ar miegamajam tiktai $ 15.00 
T V ArC, Zenith, Admiral, Dumont, General Electris, sta

lo modeliai ........................................................................... $ 99.00
TV anr grindų pastatomi visų fabrikų šviesus ar tamsus

medis ’57 mietų modeliai šį mėnesį už .. .. $$199.00

FURNITURE CENTER, INC.
3224 SO. HALSTED STREET

Lietuvių Prekybos Namai •vedėjas’-Justas Lieponis
TEL. — VICTORY 2-4226

ĮMONE ATIDARYTA;
Pirm., Ketvirtad................................................ 9—9-30
Kitom Dienom:............................................................... ®—®-00
Sekmadieniais: ......................................... 12—5 valandos

jimais, kurie tolydžio terioja jos gali nutolti: “Jeigu tu prikiši 
pakraščius. Galiausiai pasaulinė prie tos žemės pirštą, tada tu 
valstybė su ja apimančia civili- nejučiom parsiduodi jai su kū- 
zacija žūsta savo pačios silpnu- nu ir siela. Ir nuo to momento

Z
DIDELIO PATYRIMO ASMENYS 

SAUGIAI PERKRAUSYYS 
_ JOSŲDALDUS!
STASYS FABIJONAS
2146 Se. Heyne Avė. Telef. Vlrginla 7.7997

MOVINC "

tų, bizantinė ir ortodoksiškai 
krikščioniškoji pietryčių Euro
poje, rusų ir vakariečių. Josios 
pakeitė dabar jau mirusias: egip 
tiečių, inkų, sirų, babiloniečių,
iraniečių, arabų (abi pastarosios1 ku, jos sukėlė labai daug gin

ino, pasaulinės bažnyčios veik
los ir barbarų puolimų poveiky
je.

susiliejo į islamo) ir graikų.
Toynbio įsitikinimu, civiliza- 

1 cija gimsta ne dėl kurios rasės 
: pranašumo, ne dėl nepaprastai 
Į palankių aplinkybių, bet ypatin
gai kietų sąlygų poveikyje. Kaip 
tokio gimimo pavyzdį jis nuro
do egiptiečių ir sumeriečių civi
lizacijas, kurių pradžią priskiria 
klimato grėsmei. Nepalankus kli 
matas privertė tag tautas balo
tas lygumas paversti derlingo
mis dirvomis. Kai padėtos pas
tangos pasirodė sėkmingos, pa
lankios aplinkybės jas pavertė 
ysčiomis, kuriose tų tautų kūry
binės jėgos davė pradžią civili
zacijai.

Toynbio manymu, civilizacijos 
augimas ir vystymasis nėra pap 
rastas procesas. Augančiai civi
lizacijai yra būdingas bergždu- 
mo laikotarpis kiekviename rai
dos lauke: kalboje, drabužiuose,

! technikoje, moksle. Pastebima 
palinkimas prie vis didėjančio 
suprastinimo. Kiekvieną kartą 
vis mažiau reikia energijos iš
spręsti gyvenimo fizinėms pro
blemoms ir vis daugiau atsiran
da energijos dvasinei veiklai.

Žlugimo priežastys
Civilizacijos žlunga ne dėl iš

orinės jėgos įsikišimo. Jeigu kar 
tais kuri valstybė esti išorinių 
karinių jėgų gutriuškmama, tai 
tas faktas dažnai rodo josios iš
vidinį žlugimą. Jeigu panašūs pa 
vojai iškyla civilizacijos klestė
jimo metu, jie ne tik esti per
galingai įveikiami, bet dažnai 
pavirsta paskatinimu pakilti į 
augštesnę pakopą. Taip pat jis 
atmeta pažiūrą, kad civilizacija 
po tam tikro raidos laikotarpio 
turi žlugti dėl dvasinio ar rasi
nio išsekimo. Tuo metu iškyla 
politiniai bei socialiniai konflik
tai, žiaurūs karai tarp galingų 
valstybių. Audringi laikai išse
mia karingas tautas ir masėse 
sukelia vis augantį taikos, pas
tovumo troškimą. Tuo būdu yra 
paruošiamas sekantis nykimo 
procesas: susikūrimas pasauli-, 
nės valstybės, kuriai galiausiai j 
pavyksta paimti savo įtakon vi
są tos civilizacijos apimtą plo
tą. Pasaulinė valstybė reiškia 
viešpataujančios mažumos at
sakymą į išvidinių ar išorinių ma 
šių (proletariato) grėsmę. Ma
sės nerimsta, jieško ir išvysto 
naujas ideologijas ar tikybas. 
Viena jų iškyla į pasaulinę reli
giją, kuri patampa kūrybingu 
proletariato atsakymu viešpatau 
jančiai mažumai. Tačiau pasau
linė valstybės gali dar ilgai gy
venti ir tuo laikotarpiu civiliza
cija atsiduria suakmenėjimo būk 
lėje4 Pasaulinė religija išsilaiko

ši žemė pasidarys tavo paties 
gyvenimu” (21 psl.).

Dirbdamas žemę, Šaknys jau
Tokios yra, labai suglaustai’ čiasi “lyg medis, čiulpiąs iš že- 

imant, Toynbio pažiūros. Aiš-1 mės sultis” (82 psl.). Dar dau
giau: jis jaučiasi esąs “saulė3 

čų ir kritikos. I vaikas”, nes “žemdirbio diena
Kritikų priekaištas j prasideda su šviesa ir su ja bai-

Svarbiausias kritikų priekaiš-1 giasi” (112 psl.). 
tas Toynbio nubrėžtam mode- į Žemė Šakniui atžeria papra-

Gyvenimo pynės 

Paprastas, rodos, šaknio gy-
venimas. Paprastas, kaip ir kiek ljus’ tai iau arS> *r ūkininko gy-
vieno ūkininko. Tačiau jame venimas nėra ^rubus ir d^liuo 
daug Umsių ir skaudžių dėmių tas! Romanas apipintas liaudies 
- dviejų žmonų mirtis, sūnaus Prietari> ir iškalbėjimų moty- 
pasikorimas, dukters aklumas, vaLs- Ta<:iau > nesvetimi ir 
jaunystės temperamentingumas. ,nums-
Ilgainiui, kai gyvnimo geismas. Vertėjas savo darbą atliko 
apsimalšina, kai lieka vienas su pavyzdingai. Jo kalba žodinga,

Įiui yra tas, kad istorijos eiga Į stų, bet filosofinių minčių apie ', savo akla dukra, tarsi pradeda gyva, vaizdi, liaudiška. Rodos, 
savo begaliniu ir amžinu įvairu- gyvenimą, moralę žmogaus pa- 
mu negali būti suvesta į kokį į skirtį. Žemė jį suartina su Vieš-
standartizuotą modelį. Sekantis pačiu, kuris viską dėl meilės ir 
priekaištas: visas civilizacijų Į gėrio sutvėrė. Intuityviai jaus-
palyginimas, kad jos esą gims
ta, bręsta ir miršta, nors ir pa
trauklus savo paprastumu, ne
galįs būtį pritaikomas, nes civi
lizacijos pegimstančios ir ne
mirštančios. Anot tų kritikų, ci
vilizacija tėra mišinys kultūr- 
nių, politinių, ekonominių, moks

damas gėrio ir grožio apžavus, 
Šaknys to grožio ir gėrio trok
šta įpilti ir į savo darbą, kad 
jį įprasmintų, tarsi malda pa
verstų: ‘Tačiau aš noriu, noriu, 
dievaži, aš noriu laimėti tą 
džiaugsmą, kuris išplaukia iš ; 
mano darbo ir laukų” (83 psl.). į

linių, religinių, socialinių apraiš- Išgirdęs iš savo bičiulio kunigo, 
kų, kurios persimeta iš vienos' 
civilizacijos į kitą. Dar kiti tvir
tina, kad esą Toynbio paimtus 
pavyzdžius galima pavartoti vi
siškai priešingiems įrodymams.
Yra ir tokių, kurie kaltina per- 
dideliu faktų suprastinimu. Dėl 
to jis gauna labai aiškų, patrauk 
lų ir lengvai suprantamą pa
veikslą, bet ar jis neprieštarau
ja tikrovei?

Tačiau visos šitos kritikos nė
ra pakankamai svarbios, išsky
rus pirmąją. Jeigu istorija iš tik 
rųjų pernelig komplikuota ir 
įvairi ir negalime surasti jai 
bendr0 modelio ar jos prasmės, 
tada Toynbio visas pastatas 
griūva.

Tad lieka pagrindinis klausi
mas: ar galima civilizacijos gy
venime surasti bendrą idėją?

Tiek Spengleris, tiek Toyn
bee, tiek daugelis kitų autorių 
pripažįsta civilizacijų gimimą 
ateinantį po laikotarpio, netu
rėjusio istorijos. Šitas civilizaci
jos gimimas būdingas mitologi
ja, epinėmis poemomis, primi
tyviu menu. Visuomenės socia
linius, medžiaginius ir dvasinius 
reikalus tvarko religija. Visuo- 
suomenės gyvenimui dominuoja 
stiprūs šeimyniniai ryčiai. To 
laikotarpio ekonomijoje vyrau
ja kaimas ir žemės ūkis.

Civilizacijos jaunystė
Jaunystės bei klestėjimo lai-

Vestuvių nuotraukos ir 
augštos rūšies fotografijos 

mūsų specialybė
Precin Photo»Studio

(Incorporated)

EDVARDAS ULIS, sav. 
4058 Archer Avenue

Telefonas Virginia 7-2481

Duoną Ir įvairias skoningas 
hnlkntas kepa

BRUNO’S KEPYKLA
3339-41 8. Lituanica Avė.

Tel. CI.iffnMe 4-A37S 
|Prlatatome | vieša krautuves 
lir restoranus, taip pat li-
llunčlame J visus artimuo
sius miestus.

nematyti tų dėmių, kurios ank- (tai ne flamų rašytojo, bet lietu- 
sčiau jį taip kankino ir žeidė. į vio ūkininko pasakojimas.

Kokia graži ir išmintinga Reikia tikėtis, kad šią knygą 
ūkininko filosofija: “Žaizdos perskaitys visi tie, kuriems ka- 
užgijo, sopuliai praėjo, skaus- daise buvo brangi sava žemė; 
mai užmiršti, ir aš regiu tik kad ją skaitys ir jaunimas, kad 
visatai, kas buvo miela, ir gra- geriau suprastų savo tėvų pra- 
žu. Aš regiu tarsi pražygiuojan eitį.

MULTIPLE SCLEROSIS?
kad “nebūtina visą dieną mel
stis”, kad užtenka, jei "rytą pa 
vedi savo darbus Dievui, ir ta
da visas tavo darbas yra mal
da”, Šaknys su pagrindu pridu
ria: “Jeigu tiesa, tai mano iš
tisas gyvenimas yra viena mal
da. Kasmet šitoji malda prasi
deda per Graudulines” (40 p.).

Dėlto visai nenuostabu, kad, 
gamtoje suartėjęs su Viešpačiu, 
Šaknys šitokiomis psalmėmis 
garbina Augščiausiąjį:

“Viešpatie, duok, kad ir pas 
Tave nuėjęs danguje atrasčiau 
gerą lopelį dirvos, nes ką gi te
nai veiksiu su savo rankomis!” 
(36 psl.).

“Kai pažvelgiu į Tavo žaizdas 
ir jas apmąstau, kai jaučiu Ta
vo meilę, kaip tada išdrįsti man 
Tavęs prašyti: išskleisk savo

kotarpis prasideda su miestų 
gimimu. Jie teikia žmogaus dva
siai daugiau nepriklausomybės, 
skatina veiklumą ir intensyvų 
intelektualinį gyvenimą. Religi
ja vis dar tebeturi pirmenybę 
prieš nacionalizmą, intuicija 
prieš protą, tradicija prieš utili
tarizmą, dvasinės vertybės prieš 
medžiagines. Visa tai teikia įkvė

pimo vienumą, kuris uždeda sa
vo žymę meno, filosofijos ar 
politikos kūriniams. Tačiau ta
me laikotarpyje palaipsniui iš 
religijos globos išsivaduoja vi
sas dvasinis gyvenimas, jo ver
tybės pradeda būti ginčijamos. 
Materializmas pradeda vyrauti 
prieš religiją, technika prieš ge
nijų, medžiaginiai apskaičiavi
mai prieš vidini jausmą. 

Žlugimo pradžia

Puolimo pradžia glūdi ne iš
orinėse sąlygose, bet vidinėse, 
ypatingai gi netekus kūrybinio 
pajėgumo. Dauguma autorių, ne 
išskiriant nė Spenglerio su To- 
ynbiu, civilizacijos paskutiniam 
laikotarpiui atvaizduoti pabrė
žia: nugalėtojo primestą pasau
linę taiką ir valstybę, iškilimą 
diktatorių, demagogų ir kariau
tojų, praradimą kūrybinių polė 

, kių.

ANTANAS TVERAS
DIPL. LAIKRODININKAS

Gerųjų firmų laikrodžiai, brangeny
bės, religiniai dalykai (devocionalal), 
prekės dovanom*.
2646 W. 691h St. RE. 7-1941

AUTOMOBILIŲ TAISYMAS
IR GAZOLINO STOTIS

J

Lyginimas, dažymas, taisomi Ir reguliuojami (tune up) 
motorai, stabdžiai, transmisijos ir Lt Alyva, baterijos Ir padan
gos. Taip pat mano garaže perkamus duslintuvus (dedu veltui.

(MUFFLERS INSTALLED FREE)
Ford 41-53 ..................... $8.25 Murrery 49-51 ................... $8.95
Ohev. All 1937-63 ............. 8.25 Olds, 6 eyl. 41-50 ........ 8.20
Chevrolet 54-55 ................ 9.95 Plymouth 42-56 .............. 9.95
Chrvsler 6, 42-52 ............ 9.91 Pontfae 37-54 ..................... 8.95
Dodge 6, 42-56 .............. 9.95Bnlek 37-52 ....................... 12.00

Ir taip pat čia neišvardintiems automobiliams. Išmeti
mo paipa irgi Įdedama veltui, jeigu perkama kariu su duslintuvu

Darbas atliekamas patyrusių mechanikų. Dirbtuvė atidarv 
ta: nuo 8 v. ryto iki 9 vai. vak. Sek. uždaryta.

M- GESAS
1934 West 59th Street Tel. GR 6-9136

Multiple scIeroHis pasireiškia ne
tvarkinga raumenų veikimu. Pa
sveikimas priklauso nuo atgaivini
mo nervinių centrų—tik tada nor
malūs kūno procesai gali vėl har
moningai veikti. Chiropraktikai 
stengiasi tų pasiekti — yra jau tu
rėjusi sekines savo gydymo būdais 
padėti daugeliui sergančių mul
tiple sclerosis, duodama jiems 
šviesesnės ateities viltj gyvenime.

Tyrinėjimai Spears Hospital pa
gerino šios žalingos ligos Chiro- 
praktinį gydymų. Matykite jūsų 
vietini chiropraktų ir rašykite dėl 
nemokamos literatūros apie MS 
bei kitas problematines ligas. 
Dept. L-106, Denver 20 Colorado

SPEARS CHIROPRAOTIC 
HOSPITAL

1957 BUICKAS 
T i k

#2,595-00
Dynallow, Radio, Apšildymas, Baltos Padangos 

Lletuvlikoje Prekyboje-MILDA BUICK, he.’ 
907 W. 351h St., Chicago 9, III. LA 3-2022

Yra kaldama mieste, kad STEIN TEKTILE BENDRO- 
VfiJE rasite didžiausią pasirinkimą už nebrangias kainas 
įvairių vilnonių, šilkinių, medvilninių, užuolaidoms ir už
dangalams medžiagos. Taip pat ir paltams medžiagų vy- 
rams ir moterims.

BTEIN’AS turi metinį išpardavimą, štai pavyzdys kainų:

Geriausios ANGLIŠKOS bei “vrorated MEDŽIAGOS kos
tiumams, kurių kainos paprastai yra $9.80, dabar tik ..$4.50

Visokiausių pamušalų už pigias kainas. Spausdintas šilkai 
ir plaunamas “Sil-O-Shan”, “antiųne taffeta’’, pa
prastai $1.98, dabar tiktai ................................................ .'.98c.

60 colių vilnonės medžiagos ir "flannel'* vyriškiems ir 
moteriškiems kosti amams tiktai ...................................... $1.89

48 colių nžuolaidoma bei uždangoms medžiagos, vertės iki 
$2.98, tiktai ................... ..................... ............ .............$1.39

Grynų spalvų Fortisan ir Metallic Cloth užuolaidoms tik $1.09

Atvykite į STEIN TEXTILE ir patys įsitikinkite. Su kiek
viena pirkiniu virš $20.00 ginsite vienai suknelei medžiagos 
kaip dovana.
Paa STEIN’Ą jūs rasite didelį pasirinkimą nuotakoms, kaip tai 

“lacea”, satiną, taffetą, ‘brocadee’’, Shantnng, ir t t. Taip 
pat liekanas medžiagų pamušalams ni baisiai pigias kainas

STEIN TEXTILE CO.
1306 SOUTH UNION AVENUE

1 MoIom į rytus nuo Hnlsted St., iy2 bloko į pietus nuo 
Roosevelt Rd. Atdara 7 dienas savaitėje iki 5:30 vai. vak. 
Tel. MOnroe 6-8152
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Mokslas ir gyvenimo filosofija
1

INŽ. JONAS RUGIS, Chicago, III.

XIX amžių kažkas yra pava-1pavojų tik labai gilūs mokslinin- 
dinęs idealizmo, amžiumi. Tai i kai, kaip pvz. St. Poincare, su- 
buvo amžius, kurio pušėje pasi- i prato ir labai negausūs balsai 
reiškę įvykiai buvo pavadinti, prieš ją pakilo.
Tautų pavasariu. Tai buvo am-' Tiksliųjų mokslų pažangą ly- 
žius, brendęs romantizmo šešė-į dėjo gal dar didesnis išsivysty- 
lyje. Jo nuotaikas ir susidomė- • mas jų pritaikymo, t. y. tech- 
jimus pavaizduoja daugelis di- i nologijos ir inžinerijos mokslų, 
džiųjų poetų ir rašytojų. Tarp Geležinkelių ir garlaivių atsira- 
jų artimas mums Adomas Mic- dimas sukrėtė visą pasaulį gi- 
kevičius tuos idealistinius polė- liais pakeitimais. Plieno gamyr 
kius išreiškė ‘‘Odėje jaunystei” bos patobulinimas, įvairių maši- 
ir ‘‘Filaretų himne”, kuriame i nų atsiradimas iššaukė milžiniš 
jis sako, kad matus ir saikus ką pramonės vystymąsi. Tai vis 
reikia palikti negyviems gaba- buvo mokslo atsiekimų išdavos, 
lams ir savo jėgas matuoti šie- apčiuopiami įrodymai jo galy-
kimais, o ne siekimus jėgomis. 
Ir mūsų tautos istorijoje tai yra

bės. Mokslo didybė pasireiškė 
ir kitose srityse. Štai vienas iš 

amžius gražiausių pasiaukojimų apokaliptinių raitelių — maras 
ir kilnaus idealizmo, pasireišku- buvo mokslo dėka nusodintas 
šių pvz. 1863 metų sukilime ir | nuo žirgo. Įvairios epidemijos, 
pasipriešinime Muravjovo-Kori-j naikinusios ištisų sričių gyven- 
ko persekiojimams arba kylan- tojus. pranyko; anestezija išlais 
čiame mūsų tautiniame atgimi- i vino žmoniją nuo baisių kančių.
me, kuriame, pradedant aušri
ninkais, susiduriame su tiek ide
alizmo visuose mūsų tautos šiuo 
gsniuose.

Žmogus pasijuto saugesnis šia
me žemiškame gyvenime.

Mokslas vis labiau pradėjo 
reikštis kasdieniniame, materia-

XIX šimtm. buvo amžius di- Hniarbe žmonijos gyvenime, pa-
džiausio išbujojimo vad. tikslių
jų mokslų, kurie atrodė pasiekę 
pačias gamtos paslapčių gelmes. 
Viskas atrodė aišku ir atsiekia
ma mokslui. Žinomas Laplace’o 
pasisakymas, kad, mokslui su
rinkus visus reikalingus duome
nis ir atsiekus sugebėjimo sin- 
tetizuoti, viskas, kas buvo ir kas 
bus, taps aišku. Tai buvo XIX 
amžiaus credo, tai buvo scientiz-

lengvindamas ir praturtindamas 
jį, atnešdamas praktinę naudą. 
Mokslas pasidarė svarbiu fakto
riumi žmonijos gyvenime, ir jo 
reikšmė milžiniškais žingsniais 
kilo.

Materializmo bujojimas 
Bet kartu su tuo kilo ir moks

lo reikšmė žmonijos ideologinia
me gyvenime. Jau XIX šimtm. 
scientizmo pavyzdys tą vaizdžiai

mo pažiūra. Jos klaidingumą ir' įrodo. Tariamas gamtos paslap-

NARIAI LIETUVIŲ TAUPYMO IR
SKOLINIMO B-VIŲ LYGOS,

Kuriose Kiekvieno Santaupos Yra 
Apdraustos iki $10,000.00 —

ir Paskolos Duodamos Namy Įsigijimui 
Lengvomis Sąlygomis

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSN.
6245 S. Western Ave., Chicago 36, Hl

CONTINENTAL SAVINGS & LOAN ASSN.
4559 So. Paulina St., Chicago 9, III., YArds 7-0145

CRANE SAVINGS & LOAN ASSN.
2555 W. 47th St., Chicago 32, III.

DISTRICT SAVINGS & LOAN ASSN.
3430 S. Halsted St., Chicago 8, III.

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASSN.
1447 S. 49th Ct., Cicero 50, III., tel. TO 3-8131-32

UNIVERSAL SAVINGS & LOAN ASSN.
1800 S. Halsted St., Chicago 8. III.

čių išaiškinimas, tariamai visiš
kas medžiagos pažinimas ir ją 
tvarkančių dėsnių apvaldymas, 
visko pagrindimas medžiaginiu 
pasauliu, eksperimentų pasiekia
mu, žmonijos idėjinio gyvenimo 
srityje išvystė neišpasakytą ma 

terializmą. Tik tas buvo skaito
ma tikra, realu ir neginčytina, 
ką mokslas nustato, apčiuopia, 
pasveria ir išmatuoja. Viskas 
kitkas — tai neverta rimto dė
mesio, tai atžagareiviškumas. 
Tą XIX amžiaus mokslo parem
tą materializmą, kaip neginčy
tiną tiesą, paėmė Leninas ir, 
kaip jis pats pripažįsta, juo, kaip 
tvirčiausiu pamatu, parėmė sa-1 
vo skelbiamą komunizmą-balše- 
vizmą. O koki yra to padariniai, 
daug netenka kalbėti.

Mūsų amžiuje mokslo reikš
mė žmonijos gyvenime yra mil
žiniška, bet apie mokslo esmę, 
jo tikrą reikšmę ir apie jo sie
kiamus tikslus ne tik eiliniai žmo 
nės, bet ir daugelis išmokslintų
jų labai mažai nusivokia.

Likiminiai žmonijos klausimai

Klausimus dėl mokslo tikslų 
ir jo reikšmės žmonijai kelia 
daugelis žymių mokslininkų. Tai 
yra tikrai likiminiai žmonijos 
klausimai. Nuo jų tinkamo išaiš 
kinimo ir plataus supratimo pa
reis, ar žmonės paliks laisvais 
asmenimis ar pasidarys masės, 
bandos, sutvėrimai, kokius 
mums atvaizduoja pragarsėju
siuose siaubinguose romanuose 
Orwell (1894 m.), A. Nuxley 
(The brave new world). O ar 
neturime perspėjantį apie tokias 
galimybes vaizdą, stebėdami ati
džiau tą, kas darosi už Geležinės 
uždangos ? Klaidingas mokslo 
reikšmės ir jo tikslų supratimas 1 
gali privesti žmoniją prie dar 
didesni’! nelaimių, neį tai pada
rė XIX amž. mokslo klaidos ir 
mokslo tikslų klaidingas supra
timas.

Teisingas vertybių jausmas
Dabar dažnai kas kaltina mok 

slą už išradimą baisių žudymo 
priemonių ir už išlaisvinimą to
kiu gamtos jėgų, kurios gali su
naikinti mus visus. Bet tai yra 
labai paviršutiniškas kaltinimas, 
nes mokslas blogiausiu atveju 
gali būti tik amoralus, bet žmo
nės, kurie jo darbb vaisiais nau
dojasi ir kurie turėtų tuo džiaug 
tis, būna nemoralūs. Čia iškyla 
kitas, daug didesnis pavojus, ku
rio. simptomai jau rodosi. Tas 
pavojus, kaip sako Amerikos 
Mokslo Pažangos draugijos pir
mininkas W. Weaver, yra ir ne 
tik baisus ir realus, bet ir daug 
paslaptingesnis ir subtilesnis. 
Klaidingas supratimas mokslo 
esmės, jo tikslų ir jo ryšio su 
gyvenimu gali per ilgesnį laiką 
sunaikinti tą, kas yra svarbiau,

Naujas atradimas medicinoje
Rose R. Ichelson, dirbanti Šv. Luko 
ligoninės laboratorijoje, Philadel
phijoje, pranešė apie svarbų atra
dimą kovoj su daugeriopa skleroze

nei kokie fabrikai ar net mies
tai, būtent, mūsų teisingų verty
bių jausmą. Jau ir dabar žmoni
jos gyvenime pastebima painia
va vertybių atžvilgiu. Ne be rei
kalo didysis JAV senatorius R. 
A. Taft reikalavo, kad Jungti
nių Tautų Organizacija būtų pa
remta giliais moralės dėsniais,

tai turime konsekventiškai tuo 
keliu eiti iki galo. Tuomet turi
me pasakyti, kad lengva ir gera 
bus žmonėms gyventi šioje že
mėje, kai mokslas rūpinsis mū
sų gerbūviu, filosofija ir psicho
logija aiškins, kad nėra reikalo 

j rūpintis etikos ir moralės klau
simais ir sielotis dėl jų, medici
na parūpins piliulių dėl visų fi
ziniu ir dvasinių negalavimų, o 
religija užtikrins pomirtinę lai
mę be jokių vargų ir rūpesčių 
ir pašalins betkokius moralinius 
abejingumus ir sąžinės klausi
mus. Aš manau, kad su tokio
mis mintimis negalėtų sąmonin
gai sutikti nė vienas doras, gal
vojantis žmogus.

Juk dar, rodosi, Homeras Odi- 
sėjaus lūpomis yra pasakęs apie 
žmones, kad jie neturi užmiršti 
savo kilmės ir turi gyventi ne 
kaip barbarai-tamsuoliai, bet ei
ti dorybės ir pažinimo keliu.

Vienas šių laikų mokslininkų 
yra pasakęs, kad mes matome 
dalykus ne tokiais, kokiais jie' 
yra, bet tokiais, kokiais mes 
juos norėtume matyti, tokiais, 
kokie jie atitiktų mums, t. y. 
tas parodo, kokiais mes patys 
esame. Jei mes matome tik mok 
slo utilitarinę, naudingumo reik
šmę, tai reiškia, kad mes esame 
pasinėrę į utilitarizmą, į ma
terialinį vertybių pažinimą ir 
atitinkamą jų vertinimą. Jei 
taip yra, tai mes vis dar gyve
name senomis scientizmo nuotai 
komis, to scientizmo, kurį moks
las pasmerkė ir to materializmo, 
kurį mokslas griežtai atmetė. 
Mes džiaugiamės mokslo atsie- 
kimais, bet mes niekad nebuvo-

ografija ar geometrija. Visos 
tos mokslo šakos, visas mokslas 
turi tik vieną tikslą — padėti

Parduodama
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IMPORTUOTA ANGLIŠKA IR VIETINE MEDŽIAGA 

VYRŲ IR MOTERŲ EILUTĖMS IR PALTAMS

VYRIŠKAM KOSTIUMUI 
SVj yardo 
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Specialiai tik
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VILNONE VYR. KOSTIUMUI 
vrornted (Sharsldn) medžiaga 
regai, vertė $8.50 
specialiai už jardą 
tik ................. 14.50

MOTERIMS VILNONE PAL
TAMS MEDŽIAGA už žymiai 
papigintą kainą

SPAUSDINTO ŠILKO OREPE 
vertė $2.50 už jardą ir aukšė. 
specialiai už jardą
tik ............................... $1,25

MŲSŲ KLIENTAMS NEMOKAMAI AIKŠTELES AUTOMOBI- 
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FA BRI C S

1210 So. Union Ave. Telefonai: MOnroo 6-I2I0 
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Krautuvė yra atidaryta kasdien, (skaitant ir sekmadienius, nuo 
9:30 ryto iki 5 vai. vakaro, šeštadieniais uždaryta

Daug kas mūsų laikais yra 
linkęs manyti, kad mokslas vai
dina pagrindinę vaidmenį tik pir 
moję paminėtų žmonijos pažan- žmogui suprasti ir atsakyti į 
gos sričių. Bet kuo toliau žmoni 
ja žengia pažangos keliu, tuo 
didesnė darosi tarpusavė tų tri
jų pažangos sričių priklausomy
bė. Mes jau matėme, kokį dide
lį vaidmenį žmonijos gyvenime 
suvaidino mokslo materialistinės 
pažiūros ir bendra mokslo nuo
taika, pasireiškusi scientizmo lai 
kais.

Mokslas, kaip sako anglų mok

klausimą: o mes, kas mes esa
me, kaip tai jį prieš ilgus am
žius suformulavo dar Plotinus.
Mokslas pripažino augštesnės 

sritis
Modernus mokslas siekia su

prasti žmogaus žemiškojo gyve
nimo aplinką ir padėti žmogui 
suprasti ir pažinti jo uždavinį šio 
je žemėje. Mokslas šiame savo 
darbe pradeda tampriai sueiti

alininkas J. Bronowski, tai nėra su iilosol i ja ir ribos tarp tų dvie 
kažkoks faktų rinkinys, bet ten , jų žmonijos mintyjimo sričių 
yra priėmonė surasti tvarką ir darosi neryškios ir neaiškios.
harmoniją gamtos pasireiškimuo 
se ir suteikti jiems vienybę ir 
suprantamumą. Mokslo įtaka 
į įdėjinį žmonijos gyvenimą yra 
didesnė, negu daug kas mano.

Šiais laikais jau ir patsai mok 
sias, savo žymiausių atstovų as
menyse, pažinęs mokslo vaidme
nį žmonijos pažangos kelyje ir 
jos idėjiniame gyvenime, darosi 
atsargus ir rūpinasi tn sakv- > STATYBAI

Mokslas atmetė savo prieštara
vimą religijai, priartėjo prie jos 
ir prie apreikštųjų tiesų gerbi
mo, pripažindamas, kad yra aug 
štesnės sritys, į kurias jis negali 
ir neturi žengti, nes jis toli gra
žu nėra visagalis ir negali per- 

(Nukelta į 8 nsl.)

o ne besąlyginiais taikos ir ly
gybės reikalavimais. Ar ne tas' me taip svetimi dvasiai ir esmei 
užmiršimas amžinų vertybių, ar 1 to stebuklingo pasaulio, kurį 
ne toks sąmyšis vertybių klasi-, mums mokslas su tokiu vargu 
fikacijoje privedė prie dabarti-! ir tokiu geniališkumu atsklei-

to, šaky 
čiau, savo teisingo kelio išlaiky
mu.

Apie mokslo tikslus
Viepas didžiųjų modernaus 

mokslo kūrėjų — E. Schroedin- 
geris — savo knygutėje “Moks
las ir humanizmas”, kurią ver
tėtų perskaityti kiekvienam šių 
laikų inteligentui, kalbėdamas 
apie mokslo tikslus, štai ką ra
šo. Dabartiniais laikais mokslas 
neskiria specifinių tikslų įvai
rioms jo sritims ir visos jos yra 
lygiavertės ir turi vieną ir tą pa
tį tikslą, ar tai būtų istorija ar 
fizika, filologija ar chemija, ge-

IR NAMŲ 
PATAISYMUlI 
PRISTATOM 
Visokių Rūšių I 
MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.

STASYS LITVVINAS. Pres,
3039 So. Halsted St.

Tel. Vlctory 2-1272 
Apkainavimą ir Prekių Pristaty 

mą Teikiame Nemokamai. 
Raštinė atidara kasdien nno
8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro
Šeštadienais iki 3 vai. vakaro

nės baisios “taikos” Vengrijoje, 
o dar anksčiau prie pavergimo 
daugelio tautų, tarpe jų ir mūsų 
tėvynės?

Todėl bene 1954 metais Ame
rikos Filosofų draugijos šuva-’

džia.

Trys pažangos sritys

Žmonijos gyvenimo pažango
je aš išskirsiu tris pagrindines 
sritis: 1) gamtos pažinimas ir

žiavime plačiai žinomas šio kraš 3°s Jėgų apvaldymas, 2) žmo-
to mąstytojas Lewis Mumford 
iškėlė pagarsėjusią mintį, kad 
tiksliųjų mokslų pažanga užklu-

gaus asmeninio gyvenimo tvar
kymas, jo etinių ir moralinių gy 
venimo dėsnių vystymas ir dva-

^Aes

įmote““0®

t
pįviden'

F£R 40 METU 
VISU LIETUVIŠKU 

KOLONIJŲ 
SAUGIAUSIA IR 

PELNINGIAUSIA 
TAUPYMO 

tENDROVČ

po žmoniją visai tam nepasiruo 1 sinio gyvenimo praturtinimas ir
šusią, ir jis pareiškė išvadą, 
daug kieno pasmerktą ir atro
dančią paradoksalia, kad reikia

kodifikavimas, prieinant prie kil 
nios, abstraktinės Dievo sąvo
kos, pąruošusios žmoniją supras

paskelbti mokslui moratoriumą, ti, priimti ir sekti tokias nemir- 
kol žmonija tai pažangai nepa-, tingas Apreiškimo tiesas, kaip 

Dekalogas arba Pamokslas ant 
kalno: tai reiškia ne tik atskiro 
žmogaus gyvenimo augštesnę 
tvarką, bet ir žmonijos bendrą 
tarpusavio sugyvenimo augštes
nę tvarką; 3) žmonijos gyveni
mo praturtinimas estetiniu at
žvilgiu, įvairiais dailės pasireiš
kimais, ar tai poezijos, ar tai ta
pybos, ar architektūros, ar mu
zikos. Tai trys žmonijos pažan
gos pagrindinės sritys.

siruos.

Utilitarizmas

Daug kas mano, kad mokslo 
tikslai yra utilitariniai: nauda, 
kurią jis atneša mūsų kasdieni
niam gyvenimui. Prieš tokius pa 
sisakymus sukyla garsiausi šių 
laikų mokslo autoritetai.

Jei mes mokslui, kaip žmo
gaus minties darbo pareiškimui, 
priskiriame utilitarinius tikslus,

NAUJĄ ARBA VARTOTĄ AUTOMOBILI 
GALIMA NUPIRKTI BE PINIGŲ

f
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• Veikalas ‘‘Hunger, llsiss • Birželio 9 <1. VVashingtono, 
mui Gute Haende”, kurio auto- katalikų universitete, buvo įteik 
rč yra Elisabeth Pfeil, yra pa- tj diplomai naujiesiems dakta- 
sirodęs Vokietijoje. Šioje kny- rams ir magistrams. R. D. Mur- 
gutėje kalbama apie tą pagalbą, phy, b. valstybės sekretoriaus
kurią lietuviai suteikė Rytprū
sių vokiečiams didžiojo bado me 
tu po II Pas. karo. š. m. žurna
lo “Ostbrief” 19 nr. recenzen
tas Kari Heinz Gehrmann pabrė
žia reikalą visiems vokiečiams 
būti dėkingais sunkiai kenčian
čiai mažai kaimyninei tautai. Gi 
kitas recenzentas, H. G. Mar- 
zian, “Ostdeutscher Literatur- 
Anzeiger” (Gottingene) tą vei- 
kaliuką vadina “jaudinančiu 
žmoniškumo dokumentu, kuriuo 
įrodoma, kad artimo meilė trium 
fuoja virš bado ir neapykantos.

• “Tylos Bažnyčia žiūri į Ro-

pavaduotojas, gavo teisių gar 
bis daktaro laipsnį. Tuo pačiu į 
metu Antanas Sužiedėlis gavo | 
filosofijos daktaro diplomą.

• “Laikas”, Argentinos lietu-i 
vių laikraštis ir kartu žymiau
sias liet. periodinės spaudos or
ganas Pietų Amerikoje, nese
niai įsivedė “Vaikų kampelį”. 
Skyriaus redaktorius -r L .Vai- 
dyla. Tai dar vienas sveikintinas 
“Laiko” žingsnis tobulėjimo 
kryptimi.

• Maironis numatyta paminė
ti (25 m. mirties sukakties pro
ga) Avellanedoje, Argentinoje,

mą” — knyga 500 pusi., išėjusi į Lietuvių salės patalpose birželio 
Romoje. Tai dokumentais pa
grįstas kolektyvinis veikalas.
Jis padalintas į skyrius, kuriuo
se nagrinėjama Bažnyčios bei 
katalikų persekiojimas 12-je Eu
ropos kraštų. Be teksto, liečian 
čio Lietuvą, šioje knygoje yra 
įdėta ir Lietuvos vaizdų: pakry
pę kryžiai, sovietų žudynės, Vil
niaus katedra, liet. tremtinių rel. 
gyvenimo momentas Sibire. Kny 
ga verta rimto dėmesio ypač tų, 
kurie nepažįsta sovietinio gyve
nimo tikrovės.

• Dail. Adomas Brakas yra
miręs prieš 5 m. Altajuje, į kur 
jį kartu su sūnumi Tautvydu 
.buvo ištrėmę bolševikai 1941.VI.
14 iš Kauno. A. Brakas, kilęs iš 
Klaipėdos apskrities, buvo vie
nas iš žymiausiųjų Mažosios Lie 
tuvos veikėjų ir kultūrininkų, 
kelis dešimtmečius uoliai daly
vavęs tautiniame-kultūriniame 
gyvenime. Doc. Mart. Brakas, ži
nomas tremtyje veikėjas, šiuo 
metu gyvenąs JAV, yra Adomo 
Brako brolis.

• Povilas Mortuzas š. m. ba
landžio mėn. (Didįjo penktadie
nį) iš Australijos išvyko į Ro
mą ir apsigyveno Šv. Kazimiero 
kolegijoje. Jis ten pasiryžęs tęs
ti studijas, kurias buvo pradėjęs 
dar Australijoje. P. Mortuzas pa 
siryžęs po studijų baigimo grįžti 
į Australiją, jei, žinoma, tuo me 
tu Lietuva bus dar nelaisva. Gy 
vendamas Australijoje, P. Mor
tuzas buvo įsijungęs į ateitinin
kų eiles ir kt. lietuv.'bendruo
meninį gyvenimą .

• Nuo kardinolo Faulhaberio,
Muencheno bei Freisingo arki
vyskupo, mirties š. m. birželio 
12 d. suėjo 5 m. Tai buvo nacių 
laikais nepalaužiamas Vokietijos 
katalikų vadas, kuris savo pa
mokslais sukeldavo nepaprastą 
įtūžimą nacionalsocialistų tarpe.
Jo pamokslai II Pasaulinio karo 
metu būdavo skelbiami per An
glijos BBC radiją.

• Vysk. Vincentas Padolskis
š. m. rugpjūčio 21 d. švenčia 
savo 30 m. kunigystės sukaktį.
Jubiliatas šiuo metu yra Romos 
lietuvių kolegijos prezidentas.

29 d. Bus pamaldos, paskaita, 
dainos ir deklamacijos. Minėji
me numatyta panaudoti tik dai
niaus kūrybos ištraukos.

• Prof. Mykolas Biržiška š.
m. rugpjūčio 24 d. švenčia savo 
75 m. amžiaus sukaktį. M- Bir
žiška yra plačiai žinomas mūsų 
literatūros istorikas, lietuvių 
tautosakos tyrinėtojas, visuome
nininkas, o taip pat ir Nepriklau 
somybės akt0 signataras.

• Rimvydas Bajoraitis nese
niai baigė Clevelande Case In
stitute of Technology; jam įteik 
tas metalurgijos inžinieriaus dip 
lomas.

MODERNŪS AKINIAI

Jeigu norėtum nuo saulės apsi
saugoti tokiais puikiais akiniais 
turi vykti pasirinkti jų į Londoną, 
kur akinių parodoj buvo demonst
ruojama moderniausių formų aki
niai. (INS)

SINGER SEWING MACHINE 
COMPANY

3415 So. Halsted Street 
Pilnas pasirinkimas naują ir var 
totų Singer siuvamų mašinų. 
Mes atvyksim į jūsų namus ir 
patikrinsime jūsų siuvamą ma- 
Siną nemokamai. Tel. FR 6-3905.

• Juozas Mirliulis baigė augš- j • Antano Sužiedėlio diserta-1 
tąjį mokslą Chicagoje — gavo cija "Some Adjustment Corre-1 
Master of Science laipsnį už lates of the Self and the Ideal i 
mokslo darbą. J. Mieliuliui ne- Self Concepts as Influenced By 
svetima yra ir muzikos sritis. Perceived Parental Values” pa-,

• Dr. Antanas Ramūnas, Ot- sirodė viešumoje.
tavos universiteto profesorius • Dr. Antanas Klimas š. m. I
Kanadoje, netrūkia išvyks į Eu
ropą, kur rinks medžiagą savo

vasaros pabaigoje iš Philadel
phijos išvyko į Rochesterį, N.

naujam veikalui. Prof. Ramūnui Y., dirbti universitete.
Ottavos universitetas suteikė e Praf dr Vladas Kuzma mi-1 
minimajam veikalui parašyti vie- rė prieš 15 metų _ 1942 m bir- 
nerius metus atostogų, o The. įelio 8 d. Tai buvo (garsus bei 
Sočiai Science Research Couneil didelio patyrimo Lietuvos gydy- 
of Canada — stipendiją. tojas-chirurgas. Palaidotas Kau'

• Fotografas Vyt. Maželis 1 ne-

£ Padėkime Artimiesiems Lietuvoj ir Sibire
T4I ne tušti 'žodžiai, liet TIESA, kad mes siunčiamo labui atpigintas 

angliškas medžiagas, avalynę, vaistus, šveicariškus laikrodžius ir t. t. 
Didelis pasirinkimas spalvų ir rūšių. Siutintai pilnai apmokėti ir ap
drausti. Patiems išsirenkant siuntinį iš katalogo pavyzdžių, reikia už 
pilna ar ne pilnų siuntinį pridėti $6.50, o į Azijos Sklt $8.30. švediški 
standartiški maisto siuntiniai pilnai apmokėti, tik į Azijos SSR reik pri
dėti $1.40 už paštų. Palyginkite ir įsitikinsite:

Vilnonė Afgalainė 3 yardai buvo $14.40—16.45. dabar.. — $9.36—9.75 
Velour moteriškam paltui 3 yardai buvo $35.00, dabar — $18.00—19.50 
Vyriškiem paltam medž. 3 y. buvo $19.50—68.60, dabar—$15.20—64.00 
Worsted dryžėta siutams 3*4 y. buvo 32.00—36.40, dabar—$23.89—32.60 
Gėlėtas rayon 4 yardai buvo $9.10—11.80, dabar........... —$4.80 — $5.70

• Kun. K. Senkus Memmin- 
gene ir Regensburge, Vokieti
joje, nusirašė 1,000 dainų, o 
taip pat Wehneno stovykloje ra j 
do Adolfo Sabaliausko lietuvių 
dainų ir giesmių gaidų rinkinį, i 
Kun. Senkus yra liet. liaudies 
dainų tyrinėtojas.

New Yorke, Willoughby foto Į T,'r "nr"'
krautuvėje, nuolatinių foto pa-1 —--r-— r
rodų vietoje, birželio 17-24 iš- ad'
statys savo nuotraukas, kūnų 29 ,|linois gaJima gauti gražiauRsi 
tarpe bus daugiausiai portretai, j liaudies meno išdirbiniai, knygos,

• Albertas Meilus rudenį Cle- žurnalai, taip pat galanterija. Te- 
velande lankys universitetą įsi- ,efona* ~ PR« * 8-4585. 

gyti doktoratui. Stipendiją jam
yra pasiūliusios kelios firmos.
A. Meilus yra chemikas.

• Dail. Ant. Žmuidzinavičiaus 
kūrinių paroda neseniai atidary
ta Estijoje, kurioje patalpinta 
120 jo paveikslų.

• “Pabaltijo valstybių politi
ka 1918-1940 m.” Tokiu pavadi
nimu George Vigrabs greit baigs 
savo rašomą knygą.

No. 7 .................. $20.26
10 sv. cukraus 
10 sv. K. taukų
No. 8 ................. $13.34
20 sv. cukraus
No. 9 ................. $33.00
20 sv. k. taukų
No. 30 ............... $14.66
20 sv. pirmos rūšies 

kvietinių miltų
No. 40 ............... $26.00
15 sv. bac. lašinių 

5 sv. salami dešros
No. 36 ............... $31.95

2 sv. kumpio

2 sv. salami dešros 
2 sv. bec lašinių 
2 sv. sviesto 
2 sv. 3 ozs. k. taukų 
1 sv. pupelių kavos 
1 sv. cukraus 
1 sv. pieno miltelių 
1 sv. šokolado

14 ozs. kokavos
15 ozs. razinkų
200 Ch-fleld cigarečių 
PASTABA: Prie visų 
švediškų maisto siunti
nių galima pridėti už

atskirų primokėjiinų 
vienų iš šių daiktų: 
Deim. rėžtukų. . $5.40 
Skustuvų Hoch-

schliff ............. $4.30
Skustuvų Franc-

Schllff ............ $2.80
Nylon kojinių

2 poros .... $4.40
4 špūliukės siūlų $1.00 
Vyriškos kojinės

1 pora ............ $1.53
Reikalaukite katalogų.

FREE
lOth Anniversary

Celebration

FREE ūse of Tuxedo to every ' 
bridegroom with a rentai of 3 Į 
or more tuTedos. ■

į Bring this Coupon Į

C'ome In Today

Hollywood
FORMAL WEAR

6227 So. Ashland Ave.
WAlbrook 5-1251

Skanus Europiet iškas Kaimo sūris — primins jums jūsų 
gimtąjį kraštą. Šis sūris parduodamas Chicagoje, jūsų apylin
kės ’ krautuvėje. Krautuvei jo neturint, jums pareikalavus, galė
tų tuoj užsakyti.
C. E. ZUERCHER & CO., 313 N. Carpenter Street

Chieago 7, III. MOnroe 6-6692

FLORIDA — FLORIDA
Atvažiavę į Floridą sustokite,

Neptūno Viloje, pas p. Šeštokus. 
Jie jums patars kur geriausia

Bis apsistoti arba apsigyventi.
— 76th Ave., St. Petersburg 

Beach, Fia. Tel. 2141204.

SIUNTINIAI j LIETUVĄ
IR RUSIJĄ

CENTRAL PARCEL SERVICE YRA VIENTNTftLft ĮSTAIGA 
CHICAGOJE, INTURISTO ĮGALIOTA.

Ankstos kokybės vilnonės 
angliškos medžiagos. Stan
dartiniai audiniu siuntiniai. 
Standartiniai maisto produk
tu siuntimai.

(Tilcagos Svariausias ir mod r- 
nišklausias Pikn.ku Daržas — 

BUČO D z R « A S
WILL0W WE$T ’NN AND

PICKiC GROVE,
83rd and Willow Springs Road,

Willow Springs, Illinois

Anti-Polio senimas, strepto- 
micinas, cortisonas, serpasilis 
ir kitokie vaistai pristatomi 
oro paštą per keletą die
nu*

Tops for Better Golf

; • YORK •
GOLF CLUB

Daily Fee • 18 Moles
22 N D & YORK ROAD 

Route 2, Hinsdale, Iilnois
For Information call 

FACULTY 3-1499 
VINCENT DI TELLA, Pro.

Reikalaukite mųsų naujų katalogų, 
užsakymai be eilės priimami.

Jei norite pasiųsti Jūsų pačių sudarytą siuntinį — prašome 
paskambinti dėl susitarimo — W A baslį 2-9354. Mes žymiai 
padidinome savo tarnautojų skaičių ir dabar galime priimti 
Jūsų siuntinius daug greičiau, negu pirmiau priimdavome.

Mūsų greitas ir patikimas patarnavimas yra gerai žino
mas čia ir Lietuvoje. Nuo 1947 metų mes esame pristatę 
daug dešimčių tūkstančių siuntinių, nepraradę nė vieno.

Atdara nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 
9:99 vai. ryto ild 4:30 vai. po piety.

CENTRAL PARCEL SERVICE, INC.
Suite 1200, 220 So. State St., Chicago 4, III.

Tel. WAbash 2-9354

Store Youi Furs — 
Heat Ruins Them!

Summer heat and dust rob 
furs of lustre and beauty 
long before their time! Pro
tect your fur investment by 
storing them in the RE- 
FRIGERATED VAULTS of 
any of the reliable furriers 
listed in this column Call 
today!

For $22.50 I will remodel to a 
1957-58 fashion your old fur coat 
into a cape, stole or iaeket. All 
work gnaranteed. Cleaning and 
glazing. Monogram free. Call —

MARDAT’S FUR,
7909 Essex Ave., EX 5-5800.

REMODELING — REPAIRING 

Insured storage and 
all vvinter clothes.

UNO B E R G
8015 S. Racine, tel. HUdscn 3-6211

Jums ... jūsų 
vestuvinėje nuotraukoje

be abejo!
Jūs . . . spindinti jūsų vestuvi
nėje suknelėje . . . akimirką ku
rią jūs norėsite turėti ... ir 
gėrėtis . . . nuotraukoje, kuri 
bus pagaminta su tokiu pat 
kruopštumu, kaip ir jūsų ves
tuvinė suknele. Dabar pasiskir
kite laiką.
VICTOR STUDIO

Vytautas Grigas, 
Fotografas

Vestuvines nuotraukas darome 
namie, bažnyičoje, vestuvėse 

ir studijoj.
2517 West 69th Street 

Chicago 29, III.
Telef. REpublie 7-0040

MOOSE POINT LODGE 
On (.round Hog laiko 

N rei r Timniins, Ontario, Canada
Excellent fishing for Walleyed and 

Northern Pike, Trout, Piekeral. Ideal 
hunting for Moose, Bear, Duck, Ca- 
nadian Goose and others. For fur- 
ther Information contact

GKOHGK PRUSHA 
1000(1 laiwndal<* Drive 
l’lione: Victory 3-7811 

CLEVELAND 30. OHIO

ooooooooooooooooo-ooooooooo 
Pakeiskite senus mediniais rė

mais sietelius į MODERN. ALUMI-
NUM SIETELIUS. Nesurūdys nei ne- 
iškryps. Niekuomet nereikia dažyti. 
Galima gauti pusės arba pilno lango 
dydžio. Skambinti MAnsfieid 6-0480 
nemokamiems apskaičiavimams. 

ECONOMV SASH & SCREEN 
722 N. Cicero Ave. 

<XXHXHXXXH><>O<KXXXXXXXXX><><X>

JOE’S SERVICE STATION 
Joe Templln, Prop.

Now is the time for Spring Tune- 
Up. Complete auto service. Standard 
Gas — Oil. Lubricatlon, Tire and 
Battery Service.- Greaslng. Complete 
Auto Service.
2758 W. 51st St., corner California 

Ave. GR. 6-9668.

PULLMAN ANIMAL 
HOSPITAL

12335 S. Halsted St. WA 8-5574 
Chieago 28, III.

DR. JUOZAS LESECKAS 
Complete Veterlnary Service

Bathing — Grooming — Trimining 

Offico Hours:
Monday, Tuesday, Wednesday, Frlday 
9:06 A.M. to 1:00 P.M., 2:00 P.M.
to 6:00 P.M., 7:00 P.M. to 8:30 P.M. 

Thursday and Sunday 
9 A.M. to 12 Noon 

Saturday 9 A.M. to 5:30

IOC 301

Mes parduome medžiagas, 
kurios vertingos 

LIETUVOJE!
Kadangi dabar daug mui

to už senus rūbus kaip už 
naujus, mes patariame siųs
ti daugiausiai medžiagų lie
kanas, už kurias yra žemas 
muitas

Turime visokių medžia
gų liekanų: eilutėms, sukne 
lems, paltams, sijonams ir 
kit. apsirengimui.
Atnešę šį skelbimą iš "Drau 
go" ir pirkę ką nors pas mus Į 
gausite keturis jardus me
džiagos suknelei.

PALATINE BARGAIN 
BASEMENT

1263 North Paulina Street
Chicago 22, III.

Telet. HUmboldt 6-3353
-lOI

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu!
Jei norite nžsitlkrlnti nno ugnies namas, baldas, aatomoblltro 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei Išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI šiq kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 
AMERICAN BONDING COMPANT
AMERICAN INDEMNITT COMPANT 
DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANT 
FIREMAN'Š FUND INSURANCE COMPANT
FIREMANS INDEMNITT COMPANT 

INDU8TRIAL INSURANCE COMPANT
MASSACHUSETTS FIRE * MARINE INSURANCE CO 

PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE COMPANT
PEARL A8SURANCE COMPANT 

RELIANCE INSURANCE COMPANT
UNIVERSAL INSURANCE COMPANT

VVESTERN FIRE INSURANCE COMPANT
WESTERN CA8UALTT * 8URETT COMPANT

'Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Undenrrltem

O’MALLEY and McKA Y. Inc.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206

PATRIA GIFT PARCEL CO.
3741 W. 26th St, Chicago 23, III., USA., tel. CR 7-2126

Darbo vai., išskiriant šventadienius, 9—6 vakare
6250 So. W este m Ave. (kampas 63 G.), Chicago 29, III., USA 

4127 So. Richmond St., (prie Archer Ave.) Chicagc 32, III., USA. 

Tel.: LA. 3-3893
Pirmad. ir Ketvirtadieniais 3—7 vai., Šeštadieniais 10—6 vai.

Mūsų bankas buvo saugi vieta taupyti praeityje, mes norime 
Jums pagelbėti ir dabar. Ar norite taupyti, ar atidaryti einamąją 
sąskaitą (cheaking account), ar gauti paskolą, mes visa tai galime 
Jums sutvarkyti gerai ir greitai.

METROPOLITAN STATE BANKAS yra atsižymėjęs savo 
stipria ir pavyzdinga laikysena. Jis pergyveno abu pasaulinius ka
rus ir depresiją ir indėlininkams išmokėjo pinigus pagal parei
kalavimus.

METROPOLITAN STATE BANKAS yra pirmasis ir vienin
telis LIETUVIŠKAS Valstybės bankas visoje Amerikoje.
Visi indėliai iki $10,000.00 apdrausti Federal Deposit Insurance 

Corporation, Washington, D. C.
Kviečiame ir Jus atvykti tuojaus pat į mūsų banką ir pasi

naudoti jo patarnavimais, kurie palengvins Jūsų rūpesčius.

METROPOLITAN STATE 
BANK

2201 West Cermak Road
Chicago 8, Illinois Tol.: Virginia 7 - 6430

VAISTAI LIETUVON!
IR Į KITUS EUROPOS KRAŠTUS IŠSIUNČIAMI 

SKUBIAI IR RŪPESTINGAI

UŽ ŽEMIAUSIAS KAINAS
RIMl FONAS

STREPTOMICINAS
PENICILINAS

SEROMICINAS

LARGACTILIS
SERPASILIS

VITAMINAS B12 
CYCLOSERINAS

TAIP IR VISI KITOKĮ VAISTAI

BARRY’S APTEKA
1370 M1LWAUKEE AVE. CHICAGO 22, ILL.

Telefonai RRunswick 8-8419 ir 8-9494 

Vaistų pristatymą Lietuvon Garantojame laike 7-10 dienų
J

JUČUS SISTERS RESTAURANT 
(Naujai) dabar atidarytas

Galima gauti rūgščių kopūstų ir kitų skanių 
lietuviškų valgių. Atidarytas per visą naktį. 

29 metai toje pat vietoje.
1608 W. 47th St., Tel. LA 3-0670

AUDYKLA JUOSTA
KAZYS PRIŠMANTAS, nav.

1805 West 46th Street
Chicago 9, III. Telef. LAfayette 3-3085

Gamina: juostas, takelius, juosteles, pagalvėles, tautinius drabu
žius, įvairias užuolaidas ir kt. dalykus. Parduoda: gintaro ir medžio 
gaminius ir Alice Stephens ansamblio plokštelių albumus.

ooooooooooooooooc HyooooooooooooooooooooooooooooooocH.

K. (įASICNAS
Priima moteriškų kostiumų ir paltų užsakymus 1 
Iš Įvairių kailių užsakyti paltai duodami Irtum- 
kėjtmul. Jie toli pralenkia aavo kokybe gatavus 
ir pigiau kainuoja.

6715 SOUTH MARSHFIELD AVENUE
Chicago 36, Illinois . . . Tel. REpublie 7 - 6329

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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FIZINIO PASAULIO SUPRATIMAS 
PER MATAVIMĄ

1)K. R. ZALUBAS, VVashington, D. C.

Toks buvo pavadinimas paro
dos, kurią suruošė The Natio-1 

nal Bureau of Standards Wa-; 
shingtone gegužės pabaigoje. 
Paroda tęsėsi beveik visą savai
tę ir jos lankytojai buvo .kviesti 
valdžios atstovai, ir kiti. Svar
biausia lankytojų grupė buvo a-' 
pie 5000 apylinkės vyresniųjų 
klasių mokinių ir apie pora šim
tų tiksliųjų mokslų dėstytojų. 
Šios parodos tikslas buvo paska 
tinti jaunimą studijuoti tiksliuo 
sius mokslus ir inžineriją. Pro
grama, atrodo, buvo taip orga
nizuota, kad parodytų mokslų 
įdomumą, įdomiausius atsieki- 
mus ir aktualiausias dabarties 
problemas. Daugelis demons
truotų eksperimentų ne tik įdo
mūs rezultatais, bet gražūs ir | 
patrauklūs pasižiūrėti.

Biuras turi dvejopą uždavinį: 
1. Duoti kraštui pramonės ir pre 
kybos standartus ir 2. Tarnauti 
valdžios įstaigoms patarimais 
mokslo ir technologijos srityse. 
Pagal tai ir demonstruojamo- 

■ sios laboratorijos buvo parink- 
• tos; vienos rodė, kaip tiksliai 

atliekami įvairiausių dydžių ma
tavimai, kitos pailiustravo nau-

Į jausius atsiekimus.
i
, žmogaus panaudojama energija

Įvedamoji į parodą paskaita 
buvo apie energiją, ji irgi buvo 
iliustruota daugybe eksperimen
tų. Čia buvo labai trumpai per
žvelgta energijos istorija, pra
dedant maždaug *10,000 metų 
prieš Kristų, kada žmogus pats 

j dėl savęs visą darbą atliko. Mais 
tas, kurį jis valgė, buvo tikrasis 
energijos šaltinis. Toliau -ėjo žmo 
nių pavergimas ir jų panaudoji- 

’ mas darbui atlikti, prie tos ga
dynės išradimų priklauso ir gy
vulių prijungimas darbui. Van-

j dens ir vėjo panaudojimas atėjo 
arti prie mūsų eros pradžios. Tas 
viskas ėjo labai lėtai, nes tai už 

s truko tūkstančius metų. Para
kas buvo išrastas 1320 m. po 
Kristaus. Garo katilas išrastas

' 1765 m., tai buvo labai reikšmin 
gas žingsnis; po to progresas 
gerokai pagreitėjo. Tačiau ener 
gijos gamyba iki pat mūsų die
nų buvo tiesioginis saulės ener
gijos panaudojimas arba netie
sioginis, pavidale vėjo, išgarinto 
vandens, akmens anglies ar skys 
to kuro ir taip toliau. 1939 me
tais įvyko tikra revoliucija ener
gijos gaminimo srityje, nes bd® 
vo surasta kaip energiją paga
minti nepriklausomai nuo sau
lės. Tai buvo surastas būdas skal 
dyti atomus. Dar nepraėjo dvi
dešimt metų, ir jau pavyko tą 
procesą sukontroliuoti ir mes 
turime atomine energija varo
mus laivus, fabrikus ir tikimasi 
greit panaudoti ją lėktuvams 
varyti. Taigi, dabartinis progre
sas eina labai sparčiai, palygi
nus su tuo lėtuoju procesu, trū
kusiu tūkstančius metų. Ne ga
na to, 1952 m. pavyko pagamin
ti pirmąją vandenilio bombą, ku
ri yra išdava kelių atomų jun
gimosi į vieną, sudėtingesnį. Ta

čiau šis procesas nėra dar su
kontroliuojamas, todėl jo dar 
negalima panaudoti pramonei. 
Artimiausias mūsų uždavinys su 
rasti būdus jam kontroliuoti ir 
tolimesnis uždavinys — surasti 
vėl naujus energijos šaltinius. 

Laboratorijos

Iš daugybės Biuro laboratori
jų tik 21 buvo atdara lankyto
jams.

Vienoje iš laboratorijų pade
monstruojama, * kaip šaldymu 
gaudomi azoto radikalai. Šie ir 
kiti dabar jau sugaunami trum
po amžiaus radikalai gali būti 
nauji šaltiniai energijai gauti. 
Apie juos buvo neseniai rašyta 
“Drauge”.

Lankytojas supažindinamas Į 

it su nauja Biuro gamaspindu- 
lių laboratorija, kur švino šar
vuose laikomas radioaktyvus ko- 
baltas-60. Dabartiniu metu 
čia vedami bandymai su plasti
kinėm medžiagom. Tyrinėjamos 
jų savybės juos irradijuojant ir 
keičiant jų temperatūras beveik 
nuo absoliutinio nuliaus iki tūks 
tančio laipsnių Fahrenheito.

Kitose laboratorijose eina ty
rinėjimai plastikinių medžiagų, 
keramikų,-statybinių medžiagų 
ir kitų. Tyrinėjimas jų atsparu
mas saulės spinduliams reakci
joms. Medžiagų atsparumas gaiš 
ro atveju yra reikšmingas sta
tyboms, bet dabartiniu metu y- 
ra daug aktualesnis klausimas 
suradimas medžiagų atsparių 
labai augštoms temperatūroms. 
Tos medžiagos reikalingos staty 
bai lėktuvų, roketų, missile, 
branduolinių reaktorių krosnių, 
žemės satelitų ir t.t. Tuo tikslu 
studijos vyksta prie temperatū
rų augštesnių negu 3600 laips
nių F. Labai rūpestingai tiria
ma kristalinė molekulių struk
tūra prie labai augštų tempera
tūrų.

Turima progos pamatyti ir 
vadinamą “saulės krosnį”, kur 

'didelis parabolinis veidrodis su
koncentruoja saulės energiją į 
vieną tašką, vadinamą fokusu. 
Ten temperatūra siekia apie 
7000 laipsnių F. Žiūrovas turi 
progos matyti, kaip toji saulės 
energija per keletą sekundžių 
apie ketvirčio colio storio plieno 
plokštelėje ištirpdo skylę; gi me 
dis užsidega vos spėjus prie fo
kuso prikišti.

Standartai

Viena iš labai įdomių ir aktu
alių problemų yra nustatymas 
standartų tekstilės medžiagų at
sparumo staigiam smūgiui 
(shock loading). Tas rišasi su 
lėktuvų leidimosi ant ratų smū
gio atlaikymu, auto važiavimo 
ir stabdymo smūgio atlaikymu, 
išsiskečiančio parašiuto atspa
rumu, siuvimo siūlų stiprumu 
ir daugybe kitų kasdienio varto
jimo reikmenų patvarumu.

Amerikoniška liga yra turėti 
vis galingesnius ir greitesnius 
auto, gi tam yra reikalingas ir

geras kuras, kuriam normos t 
yra čia nustatomos. Ir taip mes 
galėtume matyti, kad visi mūsų 
pramonės gaminiai yra surišti j 
vienu ar kitu būdu su šioje in
stitucijoje nustatomais standar
tais.

Dar noriu paminėti, kad čia 
buvo parodoma, kaip kaikurių, 
standartų definicijos yra pakei
čiamos ir jų naujas dydis pagal 
tai nustatomas. Čia noriu pami
nėti elektros energijos mato vie
netą vatą, nes mes visi su tuo 
susiduriame. Amerikoje yra var 
tojama 60,000,000 skaitliukų 
(watmeter) matuoti suvartotai 
elektros energijai. Suvartojama 
elektros energijos už 9,000,000, 
000 dolerių per metus. Kai dau
gelis iš mūsų studijavo vidurinė
se mokyklose, vato ir kitų elekt 
ros matavimo vienetų, kaip vol
to ir ampero definicijos, buvo 
paremtos elektriniais vienetais. 
Dabar tos definicijos yra parem
tos : centimetru, gramu, ir, se
kunde, kaip ilgio masės ir laiko 
vienetais. Tai atitinka idėją vi
sus matuojamus dydžius parem
ti šiais absoliutiniais matavimo 
vienetais.

t Būtų perdaug darbo aprašyti, 
kas visose- laboratorijose buvo 
parodyta, užteks tik kelių pa
vyzdžių. Pabaigai norisi pami
nėti vieną labai svarbų paskuti
nio laiko atradimą, su kuriuo 
šiek tiek supažindinami parodos 
lankytojai.

Pariteto dėsnio nuvertimas

Prieš trisdešimt metų buvo 
priimta teoretinės fizikos vadi

NUO UŽS1SENEJUSIŲ 
SKAUDANČIU ŽAIZDŲ 

IR ATVIRU ODOS LIGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ,

ATVIRŲ IR SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ 
nagall ramiai sėdėti lr naktimis 
miegoti nes Jų užsisenGjuslos žalždoa 
niežėjimų lr skaudėjimų senų atvl 
ru lr skaudžių žalždų uždėkite 
LEOULO Olntment Jos gydymo 
ypatbyes palengvins Jusu skaudGjl- 
mą lr galėsite ramiai miegoti nak
tį Vartokite Jų tapgl nuo skau
džių nudegimų. JI taipgi pašalina 
niežėjimų ligos vadinamos PSORIA- 
818. Taipgi pašalina peršėjimų Ilgos 
vadinamos ATHLETE.S FOOT, su
stabdo džiovinimų odos lr perplyštmų 
tarppirščtu. Yra tinkama vartoti nuo 
džiūstančios suskllsios odos dedlr- 
vlnlų, odos Išbėrimų lr t t taipgi 
tinkama vartoti vaikučiams, kada 
pasirodo skaudus Išbėrimas nuo vy
styklų Ji yra gera gyduolė nuo 18- 
vlršlnlų odos Ilgų. Le

i gulo Olntment yra 
parduodama po 75 
ct., $1.25, Ir $3.50. 

į Pirkite vaistlnėseChi-
Į eagoj Ir apylinkėse—

Milwaukee, Wisc.. Ga- 
’-v.Ind. ir Petrolt, Mi
chigan arba rašyki
te 1 r atsiųskite Mo- 
ney order J

NOTRE DAME LA Y RETREAT
OUR LADY 0F FATIMA RETREAT HOUSE

NOTRE DAME, INDIANA
KETREATS f«>: MEN, WOMEN, HUSBAND & W1FE

(P’riday to Sunday)
Complctdy air-conditioned 40 rooms with shower and private 

facilities. Aceommodations 40 to 60 persona.
1957 
Junc 
June

7-9
14-16

Husband and Wife Retreat (Filled)
LADIES RETREAT—Marrled and/or Single

(Res. Open)
June 21-23—4th Degree Knights of Columbus Retreat

(Res. Open)
June 28-30—Husband and Wife Retreat (Reservations Open) 
July 5-7—SPECIAL TEACHERS RETREAT Chicago and

Vicinity (Res. Open).
July 12-14—Husband and Wife Retreat (Res. Open 
July 19-21—Retreat for Women. N.C.C.W. (Res. Open)
July 26-28—Husband and Wife Retreat (Res. Open)
Augusi 2-4 St. Viator’a—Young People’s Club (Res. Open) 
August 9-11—Husband and Wife Retreat (Res. Open).
For reservations or further Information, telephone or krite:

RETREAT DIRECTOR, NOTRE DAME, INDIANA 
Telephone, Notre I>ame, Indiana — CE 4-9906

or W. J. M,AI/INE Y, ROOM 1911,
231 So. EaSaJIe Street, Chloago 4, III.
Tetaptame CE 6-2454 or BE 8-8181

namasis “pariteto dėsnis”, kuris 
sako, Rad dvi fizinės sistemos, 
kurios yra veidrodinis atspin
dys viena kitos (kaip žmogaus 
dešinė ir kairė ranka yra veidro 
dinis atspindys viena kitos ir žiū 
rint į veidrodį kairė ranka pa
virsta į dešinę) turi elgtis vie
nodai. Kitaip sakant gamta yra 
simetrinė ir nedaro skirtumo 
tarp kairėn ir dešinėn pusėn be
sisukančių subatominių dalelių. 
Todėl dvi panašios dalelės, besi
sukančios į priešingas puses apie 
tą pat ašį, turi išleisti tokio pat 
intensingumo radioaktingumą 
bet kuria kryptimi.

Jau prieš kiek laiko buvo pas
tebėta, kaęl didelių kosmotronų 
ir bevatronų pagaminti k-me- 
šonai ne visi vienodai suirsta: 
vieni iš jų pavirsta į tris, kiti į 
du pi-mesonus. Matematiškai 
šis faktas rodė, kad tai priešta
rauja tik ką minėtam pariteto 
dėsniui. Šitam dalykui išaiškinti, 
pagal teoretikų C. N. Yang ir 
T. D. Lee nurodymus, buvo da
romi eksperimentai.

Žemų temperatūrų laborato
rijoje Biuro mokslininkai darė

tyrimus su kobalto-60 branduo
liais. Buvo matuota ra'diacijos 
kryptis nuo, magneto pagalba, 
viena linkme išrikiuotų kobalto 
-60 branduolių, prie temperatū
ros netoli absoliutinio nulio. Ma
tavimai parodė, kad beta-emisi- 
ja yra didesnė kryptimi, kuri y- 
ra priešinga branduolio sukimui
si. Rasta, kad šiuo atveju elek
tronų emisija yra didesnė bran
duolio pietų poliaus linkme. Tuo 
būdu šie eksperimentai sugriovė 
“pariteto dėsnį”.

Studijas pradedančiam jauni
mui vertėtų pagalvoti apie pa
sirinkimą tiksliųjų mokslų ir in
žinerijos, kaip gyvų augančių 
mokslinių sričių, kurios yra įdo
mios ir malonios studijuoti ir 
kuriose malonu dirbti.

3OI IOC 30
R & S

CATERING SERVICE-
FOR ALL OCCASIONS

BiiTfet or funiily style dinners 
\\ 'ediUngs, Bunųucts, Receptions, 
Ordiiiatinn Dinners, Comniunion 
Brcjikfa.sts, etc. Chicago and All 
Suburbs.

Da.vs — Call VIctory 2-8870. 
Evenlngs — HAy market 1-5000. 
l’roprictors: Mr. & Mrs. Y ii.sk isODOC=3OaO oc

ORO VĖSINTUVAI
-AIR CONDITIONERS —

TELEVIZIJA — RADIJAS
HI-FI PHONOGRAPHAI — 195$ modaliai

NUOLAIDOS IKI 50% !
Instaliavimas ir garantija nemokamai

FRANK’S TV & RADIO, INC-
3240 South Halsted Street Tel. CA 5-7252

PARDUODAME IR TAISOME

lllliiHyy-.

MOVINC MOVINC““JUSTAS PERKRAUS^“
ii TOLI IR ARTI "3

NAUJI DIDELĮ TPOKAI- NAUJAUSI KMUSTmO (#A"N/AI 
ll&ų Merų PATTflINAS-PIGUS lt?SĄŽININGAS PATAPNAVIHAt

JUOZAS NAUJOKAITIS
2022 V/. 69 St. CHICAGO 36, ILL Tel. WAtkn>«k 5-9209

Atliekame didelim ir it'.žub automobilių remontus. Lyginimai, da
žymas. Elektrinis suliedinimas. Parduodame mtomooilių dalis 

Sinclair gazolino stotis “PAGALBA”
Sinclair gazolino stotis “PAGALBA” — A. Stanevičius, Sav 

2641 West 7lst Str. (Kampas Talman flve.) 
Telel. PRospeet 8-9842. Namu tel. Wfllbrook 5-5934

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON.

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
Didžiausias Paminklams Planų

Pasirinkimas mieste!

Tel — CEdarcrest 3-6335 S
-J

UODlSIO VALANDOJ
Šokit*

MAŽEIKA * EVANS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

CMS Sk We«teva Aw, Air Coudltioiied koplySa 
BEpobUa 7-8609 — 7-8661 Automobiliams vieta

Tleia Marle gyvena kitom aileeU 4alyeei gauatme 
koplyčių arčias JOaų namų.

kt
RtCORO
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LEGULO, Department D., 
5618 W. Eddy St, Chicago 84, III.

Kviečiame jus praleisti 
atostogas

Shore Gardens 
Vasarviete je

Puiku pasimaudyti, laiveliais pa- 
plaukiuoti bei pažvejubti. Prieina
mos kainos.

DICK & BETTY LINKUS
TWIN LAKĘS, WIS.,

Tel. Twin Lakęs TRiangle 7-9191

i GUŽAUSKŲ
BEVERLY HILLS GELINYCL® 
derinusios gėlės dėl vestuvių, Dann> 
lų, laidotuvių lr kitų papuošima.

2448 West 68rd Street 
Tel. I-Hospect 8-O8JU lr PK 8-ONM

ORIGINALUS MAURICE MOORE 
PAMINKLAI nuo 1878 metų

John J. Moore, 
sav.

Paminklai 
Mauzolejal 
Akmenys 
Markers 
Prieš Sv. 
Šupulchre 
kapines 

Ofisas
111 lr Aiisiln 

Avenue

BEveriy K-8I3J

Wortb, III.

Resldence Tel. 
Hllltop 5-8277

Aklųjų akyse atrodė, kad jie mirę, 
bet jie yra RAMYBE,!E.

rs

JOHN F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avė.
Tel. YA 7-1741-2 ir LA 3-9852

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

AMBULANCE DIEN£ IR NAKTĮ
.by *ede’°o.c.

** ' )O"' , Cho-’

co-"" ’° _ _ VeOS0,Y ?eP0°0d S>o<oP'-

'9 »°'e ooyou-^ 
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end Loan Association
Chartered and Supervised by the U.S. Government 

2202 W. CKRMAK ROAD CHICAGO 8. ILL.
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JOHN J. KAZANAUSKAS - Pre»id«n«

2
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1 Paminklų patalpa ~
^portac,!. .♦ Vi,uomet Parūpiname

A,,.„
® DllO 9 VA I Pučą Ui rlASiniNHlTF. OAHAn — * 6 popiet

Jonio IMok,jIMo Hi',^LAJ*rATYTA kapinių dif.nojki
---------- ------------------------------ KAP,W DIF.NOJk.

SEKANTIEJI YRA NARIAI CHICAGOS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

'Ambulanaų patarna- TOk Mes turime koplyčias
' vimas dieną ir nak- Es' Jho v s o s e Chicagos ir 
' tį. Reikale šaukti g Roselando dalyse ir
i mUg. tuojau patarnaujame.

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

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

PETRAS P. GURSKIS
659 West 18th STREET Tel. SEeley 3-5711

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

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

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

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, III Tel. OLympic 2-1003

ZIGMUND (ŽUDYK) ZUDYCK?
1646 W. 46th STREET YArds 7-0781__________________

STEPONAS C. LACKSWICZ
2424 W. 69th STREET REpuMk 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Vlrginia 7-6672

VANCE FUNERAL HOME "
1424 S. 50th Avė. OLympic 2-5245 ir TOvvnhall 3-9687
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KRITIKA
Feljetonas

It. SPALIS, D. Britanija

Aš ten fakultetų nelankiau, 
semestrų neklausiau, bet, kaip 
tas Gorkis, po pasaulį mokslus 
sėmiau ir diplomais rūpinausi; 
bet, tautiečiai, su kritika seniai 
susidūriau, kai tik pirmą kartą 
kelnaites užsidėjęs išrėpliojau 
į kiemą su vištomis pasistumdy
ti. Jau tada busimieji bičiuliai, 
apsėdę tvoras, visa gerkle blio
vė:

Jonas tarakonas, 
kelnės kaip sijonas...

Reiškia, iš manęs tyčiojosi, 
mano plačias kelnes kritikavo. 
Bet aš tada ir dėmesio nekrei
piau — vištos daugiau rūpėjo; 
bet jau po metų kitų kritika 
ir mano ambiciją palietė. Mat,

netikėtą charakterio atidengi
mą, momentinio įvykio pagavi
mą. — Na ir taip toliau, ir taip 
toliau tašo iš peties autorių. Vi
są puslapį priplūdo apie novelę 
aiškindamas, apie patį veikalą 
pamiršdamas.

Perbraukiau visą savo novelę,' 
pirmame puslapyje užrašiau “a- 
pysaka” ir atsisėdau iš naujo. 
Kai įpusėjau ir pripyškinau šim 
tą puslapių, vėl veržiasi žmona 
su naujienomis.

— Brauk apysaką, štai ką tas 
pats Burnelė apie Teliuko kny
gą rašo: ponai, gana kiaulysčių. 
Mokykimės iš anglosaksų. Jie 
short story turi — būdinga ir 
prasminga, o mes, lietuviai, skai 
dom galvas už noveles, apysa
kas, apybraižas — tai vis sla-

aps'ėdę tvoras bičiuliai jau kitą i vų )taka, šalin ją, šalin nenusi-
melodiją traukė:

Žvairaakis, kiški,
Matai tik po biškį...

O dažna mergaitė, pavaišinta 
pirmuoju flirtišku akmenėliu, 
šniurkšdama rėkavo:

Janka kanka — žydo pastaran- 
/ka...

Bet ir tai dar niekis, nes po 
keliolikos metų kritika jau ne 
tik mano ambiciją pradėjo liesti, 
bet tiesiog į pat žmogaus esen
ciją įlindo. Žiūrėk, ten kelnės 
kaip aksomas blizga, ir didysis 
pirštas iš bato lenda pasižval
gyti po pasaulį, arba ten koji
nės akimis šviečia, mirksėdamos 
virš užkulnio, o kritika tik to ir 
telaukia — visos bobos pirštais 
bado, minėdamos mano protė
vius.

Vedęs irgi su kritika neatsis
veikinau. Jei kojinės ir nustojo 
mirksėti, tempdamos liežuvius, 
tai dabar susidūriau su estetine 
kritika. Paiškėjo man, kodėl 
povo plunksna labiau puošia

I maneliai, aš tai jums sakau!
Sudeginau apysaką ir, norė

damas geruoju gyventi su abiem 
kritiko nuomonėmis, atsisėdau 
prie romano. Laiko turiu, raša
las pigus, puslapių skaičius au
ga, kai vėl veržiasi žmona.

— Štai tavo romane svetima 
žmona, parkas ir vyrai sumai
šyti. Viską brauk lauk. Štai kaip 
dešinieji demokratai apįe “Pini
gėlius” rašo, kur irgi netvarka 
su vyru ir moterim. Skaityk. Ži
noma, skaitau: — Ši novelė vi
są knygą teršia, banalu ir ne
skoninga, aiški stoka talento; 
geriausia knygos novelė, patei
sinanti knygos išleidimą, yra 
“Rugiagėlė” — tai šedevras.

Pasikasiau pakaušį, gaila dar
bo, bet matau reikia gelbėti ro- 
maną.-«Aš tam svetimam vyrui, 
kuris maišėsi, vožiau per galvą 
— koją jam sulaužiau, kai ėjo 
į pasimatymą su svetima žmo-

gas. Pasiderėjome, pasikalbėjo
me ir jis sutiko romaną aptvar
kyti, kad tas premiją gautų. 
Taigi skaito jis mano romaną 
ir savo įspūdžius per telefoną 
sako. Pradėjęs dvidešimtąjį pus
lapį, pirmą kartą kiek pakėlė 
balsą, šūktelėjęs į ragelį.

I
— Jau dešimtą puslapį skai-, 

tau tą patį monologą, ir dar j 
galo nematyti. Pribubijai negai
lėdamas.

— Ar neaišku ? — teiraujuos.
— Hm, neaišku. Tikras jova

las, švelniai tariant.
— Tai kaip, taisyti reikia, 

trumpinti ?
— Palauk, perskaitysiu iki ga 

lo. Vakare paskambinsiu.
Išlaikė žodį. Paskambino, plū

dosi bent penkias minutes.
— Tai išmesti? — pertrau

kiau jį, kai atsikvėpė atgauda
mas kvapą.

— Ne, dar pridėk bent 10 
puslapių...

— Rimtai?
— Toje makalynėje kiekvie

nas paąiklys. Varyk, negailėk.
Prifilosofavau dar dešimtį pus 

lapių ir nusiunčiau jam, many
damas patenkinęs visus litera
tūros reikalavimus, kai žurnalis 
tas vėl man riktelėjo į ragelį.

— Koks velnias! Gi miega
majame lovos nėra ir grindys 
tik ką išdažytos, ar pasiutai, ar 
tau šriubeliai apsisuko, kad man 
tuojaus lova būtų ir su nauju 
matracu, ir grindys puikiausiai 
išdžiūvusios. Rašytojas mat! 
Mėnulius paišo, pavasariais nuo 
dija, katinus po stogus tampo, 
o pilnos esencijos bijo, u tuuu...

— Taip, %— šaukiu kone verk 
damas, — bet ką kritikas Blai
vasis parašys savo organe...

— Akušerė tau vatos į gal
vą prikišo. Tu gi su Blaivaičiu 
vienai parapijai priklausai, tą 
patį vadą garbini, drąsiai nuo- 
dėmiauk'. Aš atsakau.

Kaip lieptas pastačiau lovą,

MALDA UŽ MYLIMĄJĮ

Japonė mergaitė Sueyma, 27 m. amžiaus, amerikiečio kario Gi
rard mylimoji, tikisi, kad karys bus išteisintas. Čia matome už jį be
simeldžiančią. (INS)

MOKSLAS IR GYVENIMO FILOSOFIJA
(Atkelta iš 5 psl.)

žengti tų pažinimo ribų, kurias 
jis pats numato savo galybei.

Kas tik nori giliau susidomė
ti, gali pastebėti daugelį įrody
mų mokslo tikrojo tikslo, tikros 
jo esmės ir reikšmės.

Sir James Jeans, garsus astro

tokio sutvarkymo žmonijos pa
tyrimo, kad kiekvienas žmogus 
jaustų visatą esant jo namais, 
jaustų savo kasdieninio gyveni
mo ' prasmingumą, turėtų vilčių 
ateičiai ir jaustų šio gyvenimo 
prasmę ir tikslingumą. Paminė
tas Sir James Jeans rašė, kad 
modernioji fizika rodo mums

fizikas, pabrėžia tamprų ryšį pasaulį ne kaip gyvenamąjį ka-

na, o ją irgi į protą atvedžiau, išdžiovinau grindis ir kitais bal-
pagundos metu apendicitą jai 
įtaisiau, tegu klykia, begėdė, žo
džiu, išlyginau balansą, išspjo
viau nuodėmes, tiesiu taku pa
leidau per pasaulį. Ir ta proga

dais išpuošiau miegamąjį. Du 
vakarus vargau perdirbinėda
mas, kai trečią vėl žurnalistas 
riktelėjo į ragelį.

— Idiotas. Įsilaužimas įvyko,

tarp mokslo ir filosofijos, jų 
darbo sričių tarpusavį pynimą- 
si, jų skirtingas darbo priemo
nes ir metodus bei jų tikslų ta
patybę. Harvardo univėrsiteto 
profesorius Frankas yra pareiš
kęs, kad etiniai ir religiniai pos
tulatai įeina į sudėtį mokslinių 
teorijų net ir fizikoje ir kad į 
visa pažinimo struktūra turi bū-

skrybėlaitę negu gaidžio, paaiš- novelę “Rugiagėlė” perskaičiau, ( areštas įvyko, o nė vieno polici- neįšVengiamai surišta su šo
kėjo ir kitos estetinės paslap
tys, atsidarė platūs akiračiai, 
ir mano žmonos giminės viešai 
ir plačiai pripažino mano ypa
tingai jautrų skonį.

Lig šiol visos kritikos man 
buvo aiškios kaip ant delno, ir 
maniau — sveikų pažiūrų būda
mas, laimingai atsisveikinsiu su 
šiuo pasauliu; tik literatūrinė 
kritika suvarė mane į ožio ragą.
Dabar nė iš vietos nežinau kur 
ir kas: kas juoda, kas balta; 
kas galima, kas ne; kuris geni
jus, kuris tik pretenduoja toks 
esąs. O, atvirai prisipažinus, pra 
žudė mane Hemingvajus. Ir, ro
dos, nepažįstami, ir štai tau.

Kartą sėdim, jo “žudikus” var 
tom, ir aš pravėriau burnelę.

— Va, Nobelio premija, tuo 
tarpu Žemąitės “Vingiai” nepras 
tesni, nors ir prieš šimtą metų 
— na, ta proga ir papyliau kiek 
išminties.

Paulius, buvęs jiešmininkas, 
be išsisukinėjimų pripažino.

— Va tu, Jonai, matau nusi
manai apie literatūrą, va gal ir! apendicito dantį ištraukiau, kad

kur bedievis išpažinties priėjo, ninko, ką — tas niekšas pats 
Nieko veiksi, 400 puslapyje aš ir I save areštavo ?!
tą su sulaužyta koja nusiunčiau I 
atgailauti. Tik tą patį vakarą 
nusiminusi žmona, o “Rugiagė
lė” toks šlamštas, kad gaila ir 
akių gadinti — autorius visai 
be talento...

Apsvaigo man kiek galva. Ne
žinau, kur ir nosinės jieškoti, 
kur brūkšnys reikalingas. Grie
biau vidurio demokratų laikraš
čius, bet ten labai miglotai dės
to: “Pinigėliuose” autorius be 
aistros ir neapykantos rašo apie 
nepriklausomos Lietuvos laimė
jimus — garbė jam... O apie 
“Rugiagėlę” nė žodžio, lyg jos 
ir nebūta, lyg tas paklydėlis ne
rūpėtų.

Viską iš naujo pergalvojęs, 
sėdau romaną braukyti, du šim 
tus puslapių perdirbau. Tam 
svetimam vyrui galų gale nesu
laužiau kojos, — vietoje to reu
matizmu apdovanojau, kad ne

Virpėdamas aiškinu jam apie 
kritiką Bandelę, apie kriminali
nį romaną.

— Bandelė su Kirveliu nėra 
švogeriai. Be to, dėl vieno straip 
snio ilgai skaldėsi. Į sveikatą iš
eis, jei vienmintis su Bandele 
pasidarysi.

— Bet aš kitos spalvos... v,
»— O tu apie Kirvelį kiek pa

leisk, kad jis tą ir aną, kad jei 
jis ir myli artimą, tai tik vieną 
lytį; kad jei jis ir niekina visus 
žemės turtus, tai tik išskyrus 
auksą...

Naktį romaną taisau, dieną 
žurnalisto įsakymus pildau: kri
tikus vaišinu nuo raudono iki 
balto ir redaktorių nepamirštu, 
vienam Zevaką genijumi pava
dinu, pasiteirauju, kodėl dabar 
jo nespausdina, kitam kitą ma
lonią naujieną pašnabždu, žo
džiu, draugų ratelis auga, vil-

toks greitas prie nuodėmės bū- tys didėja, tik žurnalistas vis
tų, o svetimai žmonai vietoje neduoda ramybės, kas vakaras 

skambindamas.

cialinėmis, etinėmis ir religinė
mis sąvokomis. Didysis anglų 
fizikas Sir E. Appleton sako, 
kad mokslas seniau buvo sau
sas ir skaitomas nieko bendro 
neturįs su grožiu ir estetika. Da
bartinis mokslas iškelia tokias 
gamtos gelmes ir paslaptis, ku
rios toli išeina už kasdieninio 
gyvenimo ribų ir tuo jis darosi 
panašus į poeziją ir filosofiją. 
Gražus mokslo eksperimentas 
tikrai gali būti sugretintas su 
puikiu dailės kūriniu.

Mokslas turi tą patį tikslą, 
kaip ir kitos žmonijos mintijimo 
sritys: siekti priartinti žmogų 
prie tiesos pažinimo. Mokslas 
turi savo specifines priemones 
ir darbo metodus, bet jų nerei
kia idenfikuoti su mokslo tiks
lais, taip pat kaip negalima jam 
primesti, kaip tikslo, tų atsieki- 
mų, kurie yra labiausiai ryškūs 
ir matomi.

Tiesos Ilgesys
I

Tiesa yra viena, ir tos didžio-

lėjimą, kaip jį mums vaizdavo 
senoji fizika, bet kaip gyvena
mąją vietą, skirtą turinčiam 
laisvą valią Dievo sutvėrimui.

"žymus Yale universiteto tei
sės ir filosofijos profesorius 
Northrop, kalbėdamas apie mok 
slo reikšmę, pasakė, kad ji glū
di prisidėjime prie to siekimo, 
kad jausminė meilė Dievui ir 
protinė, intelektualinė meilė Die 
vui būtų kur labiau išugdytos 
ir kartu integruotos, sujungtos

Operai 350 metų
JULIUS GAIDELIS, Boston, Mass.

1607 m. vasario mėn. Mantua lės įtakos vėlesniems operų kū-
mieste, Italijoj, buvo pirmą kar
tą pastatyta pirmoji opera “Or- 
feo”. Jos autorius — Claudio 
Monteverde (Monteverdi, 1567- 
1643). Taigi šiemet ir suėjo 350 
m. operai. Ta proga nors trum
pai peržvelkime operos nueitą 
kelią.

Ojjeros gimimas
Operos idėja paimta iš senų

jų graikų vaidinimų-tragedijų. 
Florencijos ir apylinkės miestų 
kompozitoriai, kurių žymiausias

rėjams. Net toks genialusis W. 
A. Mozartas (1756-1791), kaip 
operų kompozitorius, buvo dide
lėj Glucko įtakoj. Mozartas rašė 
operas italų stiliumi ir italų kal
ba. Mozarto laikais dainavimo 
menas gyveno aukso amžių; be 
abejo, dėka Mozarto genijaus. 
Su Mozartu prasideda dar šiais 
laikais vaidinamų operų era. 

Operos žydėjimo amžius 
Tokiu amžiumi reikia laikyti 

19 šimtmetį. Šiuo laiku operas 
kūrė du milžinai: G. Verdi (1813

minėtas Monteverdi, savaip ėmė .1901) įr R Wagner (1813- 
perkurti graikų dramas, tarpi 1883) Tiesa, Verdi nelaikomas 
kitko, suteikiant joms daugiau, novatorium, tačiau jis užkariavo
šilimos, ekspresijos. Reikia pas
tebėti, kad neužilgo prieš “Or- 
feo” komp. G. Caccini ir Perri 
jau rašė operas, tačiau be žymes 
nio pasisekimo.

Pirmųjų operų struktūra
Pirmosios operos žymiai sky

rėsi nuo vėlesniųjų ar šiuolaiki
nių operų. Jos susidėdavo iš re
čitatyvų (muzikinė deklamaci
ja) ir šokių. Šie pastarieji nieko 
bendro neturėjo su veikalo turi
niu. Rečitatyvus ir šokius lydė
davo skurdaus sąstato orkest
ras, o vaidybos kaip ir nebuvo. 
Ilgainiui nuobodžių rečitatyvų 
dominavimas atsibodo, tada į o- 
perą buvo įvesta arijos, duetai, 
chorai. Ir iš orkestro pradėta 
reikalauti didesnio išraiškingu
mo. Dabar rečitatyvai tapo jung 
timi tarp arijų, duetų ir t. t. Jie 
pasakodavo klausytojams veika
lo turinį, būtent: kas įvyko, 
vyksta ir kas įvyks.

Prieš pradedant vaidinimą or
kestras grodavo įžangą, vad. 
sinfonia (Iš šių daugiausiai ir 
išsivystė didžiausia grynosios 
muzikos forma — simfonija). 
Pirmas vieša# operos teatras

1637 m. Venecijoj buvo atida
rytas pirmas pasauly viešas o- 
peros teatras. Iki to laiko ope
rų vaidinimus ruošdavo tik tur
tuoliai savo rūmuose. Dabar sce

žmonių širdis ryškia, melodinga 
savo muzika. O ir jo operų siu
žetai klausytoją imponuoja savo 
stipriu dramatizmu arba švelniu 
lyrizmu. Bet Verdi savo amžiaus 
saulėleidy nusigrįžo nuo lengvo 
melodingumo: kaį ankstyvesnė
se jo operose dominavo daininin 
kas, tai paskutinėse, kaip Aida, 
Otelio, dominuoja orkestras. Tai 
R. Wagnerio įtaka. Taip pat šia
me (19) šimt. operas kūrė pla
čiai žinomieji kompozitoriai: G. 
Puccini, G. Rossini, G. Bizet, M. 
Moussorgski ir k.
Didysis operos reformatorius
Jau iki Wagnerio opera, per 

savo 200,m. amžių, lyginant su 
pirmosiomis, žymiai pasikeitė, 
tačiau Wagnerio reformos buvo 
tiesiog revoliucinės. Jis sukūrė 
naują operos tipą, kurią pavadi
no muzikine drama; jis įvedė 
leitmotyvą, t. y. muziką, 
charakterizuojančią svarbiausią 
(arba svarbiausius) veikalo he
rojų. Iš jo operų beveik dingo 
taip klausytojų mėgiamos ari
jos. Wagneris labai padidino or
kestrą ir jį padarė operos suve
renu. Jo muzika augštos vertės, 
savaranki, nuo veiksmo pradžios 
iki galo plaukia ištisai lyg sim
fonijoj.

Betgi ir po Wagnerio opera 
nesustoja evoliucijonuoti. Atei
na Cl. Debussy, A. Berg, Ig. Stra
vįnsky. Nors kaikurie iš šių kom 

na praturtėjo techniškais įren-, pozitorių savo operose šiek tiek 
gimais. Scenos įrengėjų-inžinie- Į jr nusįgpjįžta į ankstyvąsias ope-
rių vardas visai nuslopino kom-

Vienu didžiųjų scientizmo lai- pozitoriaus vardą. Tais laikais
kų mokslininkų yra senatvėje 
praregėjęs ir pasakęs, kad moks 
lo tikslas yra prisidėti prie Die
vo .karalystės kūrimo žemėje. 
Kuo daugiau žmonių tą supras 
ir įsisąmonins, tuo geriau pasi
tarnaus ir sau, ir žmonijos pa
žangai ir atliks savo pareigą 
kaip mokslininkai, nes, kaip tai 
buvo išsireikšta kažkurio iš di- 
žiųjų moderniųjų mokslininkų, 
kiekvienas iš mūsų dabartiniais 
laikais yra didesniame ar ma- 

|| žesniame laipsnyje mokslininku.

Strauss ir "Salome"
Vienas iš gražiausių Ričardo 

Strausso lyrinio teatr0 veikalų 
yra neabejotinai “Sa'lomė’’. Re
miasi epizodu apie Jono Krikš
tytojo mirtį.

Straussas buvo muziko sūnus.

daugiau dėmesio buvo kreipiama 
į veikalo išviršinį vaizdą negu į 
turinį, pvz. kaikurių operų pas
tatymuose dalyvaudavo 100 ka
reivių, 100 moterų, 100 ginkluo
tų raitelių ir t. t. Vėliau operos 
dainininkams kilo idėja siekti 
dainavimo virtuoziškumo. Jie 
pradėjo reikalauti iš kompozito-, 
rių tokių arijų, kad dainininkas 
pilnai galėtų parodyti savo augš 
tą balso techniką. Jau ir anais 
laikais opera turėjo didelį pasi
sekimą, kaip tą liudija sukurtų 
operų skaičius, pvz. vien tik Ita
lijoj per 17 ir 18 šimt. sukurta 
ir pastatyta daugiau kaip 1000 
operų.

Operos ekspansija *
Italijoj gimusi opera greit už

kariavo savo tėvynės didžiausius 
miestus. Nesitenkindama tuo, ji 
greit paplito Europoj. Didieji Eu

pats plunksną pamirkytum, o 
tai gėda prieš Maskvą. Va mūsų 
žurnalai išsitarė, kad lietuvių 
literatūra trečios rūšies.

— Hm, — numykiau kiek var 
t žydamasis, — atvirai sakant,

hm, hm...
— Va, kelk Jonai, į pirmą rū

šį, mirkyk plunksną taip heming 
vajiškai, nevyniodamas ten į va
tą. Jei jau šunsnukis kuris, tai 
tiesiai ir rašytum šunsnukis, o 
ne ponas; jei jau išnara, tai ne
glostytum, kaip šilką...

Na ir, žinot, pradžioje juokais 
pamirkiau plunksną, o pamirkęs 
ir nutraukti negaliu. Per vasa
rą novelę parašiau, 30 puslapių 
privariau.

O žmona tuo tarpu irgi pade
da, kritikus skaito, kad kablelis 
vietoje būtų, kad tinkamai kurią 
vieną dalį aprašyčiau. Tik vieną 
vakarą įsiveržia ji pas mane.

— Brauk novelę. Štai kaip 
kritikas Burnelė juodina Plunk 
snaKį, — ir pati man skaito: 
kur mes einam, ponai rašytojai, 
novelėmis pradėjom vadinti pro
zos gabalus, pamiršdami staigų

ne tokia viliojanti liktų, na ir 
iš viso — romano taką kiėk 
pakreipiau, džiaugdamasis, kad 
visus kritikus patenkinsiu. Tik 
vėl žmona veržiasi su nauja ne
laime rankoje.

— Mesk lauk policininką iš 
savo romano, nes va kritikas 
Bandelė visą tavo romaną kri
minaliniu pavadins, už tai ir ra
šytojas Kirvelis nukentėjo...

Policininką nesunku buvo iš
mesti. Kelios eilutės ir viskas. 
Vietbje policininko pakišau se
ną bobą, kuri nurodė kelią, ir 
varau romaną toliau. O žmona 
vis nerimsta, vis gilinasi į kri
tikos paslaptis genijų žurnalus 
skaitydama ir kitą pilką spau
dą versdama, kad susisuko man 
pagaliau ir nežinau kur ir kas, 
kur premija kvepia, kur šlamš
tas guli. Be svetimos pagalbos, 
matau, negaliu pajudinti lietu
viškos literatūros iš trečios vie
tos ir baigta. Tad nutariau kreip 
tis pas žurnalistą, kuris, turė
damas du automobilius, refri- 
gatorių ir daugybę giminių, kiau 
rai visus pažino ir buvo įtakin-

- Ei. ta! Ką tu ii Pilkelnio sios
mo žmonija trokšta ir siekia.padarei ?,

— Aš? Ee...
— Ee, ar ne jis ten laidyklę 

kišenėje nešioja?
— Gimnazistas gi...
— Tas ir yra. Kaip žąsį obuo

liais, taip vaikus dorybėmis rei
kia prikimšti. Spjaut, kad tavo 
Pilkelnis nosinės dar nevartoja, 
rankove naudojasi, bet ne vai
kai, o suaugę kritikas rašys.

Savaitę sėdėjau, Pilkelnį tai
siau. Išėmiau jam iš kelnių lai
dyklę, į jo galvą Pestalocį su- 
kimšau, kiek Sokratu pasūdžiau, 
fiv. Raštu pagražinau ir politine 
srovele palaisčiau. Pilkelnis 
toks... na, na..., kad mano žur
nalistas perskaitęs ilgai sėdėjo 
perblokštas.

— Nnntaip, — pagaliau sun
kiai ištarė, — sunku praryti, bet 
premija arčiau...

žodžiu, taip apdailinom kny
gą, taip išgražinorh, kad kriti
kui ir pirštelio neliko kur prikiš
ti — genialus kūrinys. Bet ką
jūs pasakysit, knygai išėjus iš Į Ne, nerašau daugiau romano, 
spaudos, vėl ta pati istorija — , literatūrinės kritikos neįkandu.

Gal ta tiesa ir nėra pilnai pasie
kiama, bet jos nepasiekiamumas 
yra visai suprantamas, nes ji y- 
ra tuo idealu, kuri0 žmoniškasis 
netobulumas ir negali pilnai pa
siekti.

Siekdamas savo kilnaus tiks
lo, mokslas yra, kaip sako mi
nėtas W. Weaver, žmogaus tar
nas, o ne ponas, taipgi yra drau 
giškas bendradarbis ir dailės, ir 
moralinės filosofijos, ir religi
jos. O Harvardo universiteto 
profesorius Nald yra pareiškęs, 
kad mokslas turi prisidėti prie

neišjudinu lietuviškos literatū
ros iš trečios rūšies. Mat, kai 
tik kas pakelia mano knygą, į 
p:rmą, antrą rūši — tuoj kiti 
atgal nuvaro į penktą, šeštą vie
ta. Laimė, žurnalistas liepia ne
nusiminti. Jei niekas premijos 
man nepaskirs, jis žada savąją 
steigti, tada jąu...

Jo tėvas neapkentė Wagnerio 
muzikos. Pasakojama toks įvy- r°P°s miestai kviesdavosi italų

ras, tačiau, apskritai paėmus, 
labai daug naujo įneša į operą, 
ypač muzikiniu žvilgsniu.

Operų rūšys
Šimtmečių eigoj išsivystė du 

ryškiausi operų tipai arba rū
šys: Grand opera ir Opera buf- 
fa.

Grand opera suprantama kaip 
rimto, tragiško pobūdžio veika
las. Joje beveik nėra rečitatyvų, 
nes čia kiekvienas žodis išdai
nuojamas. Opera buffa, t. y. ko
miškoji, yra lengvo turinio ir 
tokios pat muzikos. Čia, kaip ko 
miškumo elementas, dažnai nau
dojamas greito kalbėjimo rečita
tyvas. Šios rūšies operose veiks
mas baigiasi laimingai. Tačiau 
reikia pasakyti, kad ne visuo
met operos laikosi šių principų: 
atsitinka, kad grand opera kai- 
kada pasiskolina iš komiškosios 
operos komišką elementą, o ko
miškoji tragišką iš rimtosios.

Tautinė# operos

kis: repetuojant “Tristaną 
Isoldą” buvo gauta Wwgnerio 
mirties žinia. Nutilo orkestras 
ir visi sustojo dviejų mirlučių 
tylai, tik senis Straussas liko 
gedėjęs visai indeferentiškas ge 
dului, kuris palietė muzikos pa
saulį.

Tik motinos dėka Ričardas ga 
Įėjo mokytis muzikos. Kada jau 
nas studentas tobulai išpildė 
Liszto preliudiją, tada jau ir 
tėvas sutiko.

Dar konservatorijos lankymo 
metais parašė simfoniją, kurią 
1880 m. išpildė Muenchene, už
sipelnydamas publikos ir kriti
kos pagyrimą. Ričardas tada bu 
vo tik 16 metų. Pamėgęs Wag- 
nerio muziką, pasišventė teat
rui. .1

Užaugęs perskaitė tragišką
ją Oscar Wilde poemą “Salo- 
mė”, kuria buvo taip sujaudin
tas, jog pasiryžo jai duoti mu
ziką, sukurdamas operą.

“Salomė” pasirodė Dreadene 
1905 m. gruodžio 9, nupelnyda
ma Ričardui Straussui amžinos 
garbės vainiką. B. M.

Maždaug iki 19 šimt. vidurio 
įr operos trupes, kad susipažintų muzika buvo universalinio cha-

su šia meno atrakcija, tačiau 
nevisur su pasisekimu. Ypač Pa 
ryžius daug kritikos reiškė ita
lų operai, labiausiai už rečitaty
vus ir statišką vaidybą. Vaka
rų Europos muzikai, susipažinę 
su italų operomis, patys ėmė 
jas kurti, įnešdami kaiką naujo. 

Operos evoliucija
Kalbant apie operos, kaip ir 

apskritai apie meno evoliuciją, 
nelengva nustatyti tos evoliuci
jos aiškią datą, nes meno evoliu
cija visą laiką vyksta. Betgi pir 
masis ryškus operos novatorius 
buvo Chr. W. Gluck (1714- 
1787). Gimęs Austrijoj, vėliau 
apsigyvenęs Paryžiuje, Gluckas 
rašė operas, kuriose žymiai iš
kėlė muzikos vertę. Su jo ope
romis baigėsi muzikos, kaip me- 
chanišk. dainininko lydėtojos, ro 
lė. Ji tapo operos turinio ryš- 
kintoia ir papildytoja. Gluckas 
žymiai sudramatino veikalo tu
rinį. Jo operose ir baletas tapo 
organine veikalo dalimi.

Glucko reformos turėjo dide- mo.

rakterio, tačiau vis labiau ėmus 
reikštis tautų nacionalinėms idė
joms, jos įsiskverbė į muziką, 
tuo pačiu ir į operą. Dabar ope
rose sukambo liaudies melodijos 
ir refleksavosi tautos garbingi 
praeities žygiai. Opera tapo ge
ra priemone išreikšti tautos as
piracijas. Ir lietuviai susilaukė 
savo tautinės operos kūrėjų, tai 
M. Petrauskas, J. Karnavičius, 
St. Šimkus, A. Račiūnas ir kt.

Pabaigai
Nors ir trumpai pažvelgę į o- 

peros gyvavimo laikotarpį, ne
galim nesistebėti kūrybingąja 
žmogaus dvasios galia. Kai pir
moji opera buvo primityvus me
no kūrinys, tai šiandieninė ope
ra yra įdomi, beveik visų meno 
rūšių sintezė. Nė viena muzikos 
forma neturėjo ir neturi tiek 
gerbėjų kiek opera. ’Taip per vi
są jos amžių. Todėl, reikia ma
nyti, opera daug prisidėjo prie 
žmogaus charakterio ir huma
nizmo ngdymo, tuo pačiu ir prie 
didesnio tarptautinio susiprati-

t


