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KELIONIŲ APRAŠYMAI
ALGIMANTAS RUZGAS

Dvasinės pažangos simboliai
Kiekviename žmonijos isto

rijos etape kelionių aprašymai 
būdavo laukiami, nes nepasoti
namas smalsumas nuolat žmo
gų stūmė pažinti tai, kas jam 
dar yra svetima ir neįprasta.

Neseniai vienas Melvillio ro
mano “Moby Diek” amerikiečių 
kritikas rašė: “Kodėl tiek pa
saulinės literatūros šedevrų 
yra kelionių studijos, kaip pvz. 
Odisėja, Eneida, Don Kichotas, 
Pilgrims Progress, Gulivero ke
lionės, Tomas Jonės ir Huckle- 
berry Finnas?” Ir kitas kriti
kas į tą klausimą atsako, tvir
tindamas, kad kelionė esąs dva
sinės pažangos simbolis, nes 
kaip fizinė būtybė ieško naujų 
vizijų keistose vietose, taip ir 
mūsų dvasia savo augimo pro
cese pasisuka į gyvenimo oke
aną, nelyginant Melvillio laivas 
“Pequod”. Dažnai į jį keliauja
ma vaizduote.

Utopijos ir paprasto gyvenimo
troškimas

didelį naujų minčių, svajonių 
ir tiesos lobį.

Tuo būdu kultūros istorijoje 
pastebim dvigubą reiškinį: iš 
vienos pusės — idėjos ir žmo
nių nerimas paskatina keliauti 
(tikrai ar įsivaizduojamai), ir 
kaip paskata atnaujinti idėjas, 
svajoti ir kurti socialines bei 
politines 
Metalinių 
mainas.

teorijas, vedančias į 
bendruomenių per-

Piligrimai ir pirkliai
Kitokio pobūdžio keliautojas 

pasirodo Viduriniais amžiais. 
Tada iškyla krikščionis piligri
mas, vykstą aplankyti šv. Jo- 
būbo karsto Ispanijos Kom- 
posteloje ar kaip kryžiaus ka
rų dalyvis į šv. Žemę. Be abe
jo, tiek piligrimas, tiek kryži- 
ninkas yra tikri keliautojai, bet 

' jie nežiūri į kelionę kaip tikslą 
savyje. Viduramžių piligrimas 
kelionėje temato priemonę siek, 
ti religinio tikslo. Kai kryžiaus 
karų dalyvis aprašo savo žy
gius, jis teisina savo ryžtą ir 
savo
amžių pabaiga Marco Polo as
menyje iškyla apsišvietęs ir di
daktinis keliautojas, kuris ta
čiau slepia norą užvaldyti pre
kybos kelius Rytuose.

tikėjimą. Su Vidurinių
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Max Beckmann (1884-1950) Iškeliavimas

(Vokiečių dailininkas ir grafikas. Ekspresionistiškai realistiniuos 
darbuos reiškė dabarties dvasinį rūpestį. Po n pas. karo persi
kėlė į JAV ir dėstė St. Louis universitete)

APIE TUOS, KURIE ATEINA
Naujai ateinančioji, jaunoji 

mūsų intelektualų karta mums 
visiems atneša daug džiaugs
mo ir pasididžiavimo. Jeigu 
seniau lietuviai ateiviai užpil
dydavo kasyklas, skerdyklas, 
raštinių valytojų kadrus, tai 
dabar mūsų jaunimas jau pel
nytai ir užtikrintai spraudžia
si į universitetų katedras. Mū
siškių veržimasis į mokslą tie
siog pasigėrėtinas. Greitu lai
ku beveik visose didžiosiose 
šio krašto įstaigose turėsime 
savo aukštai išsilavinusius, 
pasiruošusius ginti ir Lietuvos 
reikalą atstovus. Tai mūsų 
lyg savotiškieji kultūros ata- 
che prie aukštųjų šio krašto 
įstaigų. Ir jie savo pareigą at
lieka, jais galima pasitikėti.

Tą patį galime konstatuoti, 
ne tik švietimo įstaigose. Kiek 
gražių prasiveržimų mene pa
daro mūsiškiai, pasiekdami pa
čias pirmaujančias pozicijas 
ir tapyboje, ir scenoje, ir net 
filme, muzikoje bei kito
se srityse. Specialineje spau
doje, tarptautinėse ir JAV 
mokslo konferencijose mūsiš
kių vardas taipgi kaskart daž
niau linksniuojamas, ir tai jau 
nebe kaip dalyvių, o kaip spe
cialistų paskaitininkų, kurie 
jau turi mokslo laimėjimų, ku
riais gali dalintis su kitais tų 
kultūros šakų pirmūnais. Rei
kia laukti, kad tas veržlumas 
į kultūros viršūnes bus palai
komas nuolat ir net augs.

Šalia to, galime džiaugtis, 
kad mūsų priauganti intelek
tualų karta domisi ir lietuvių 
kalba, lankydama lituanistines 
mokyklas, persiima lietuvių 
dvasia, parodydami net tokius 
heroizmo pavyzdžius, kaip lei
dimas ir redagavimas puikaus 
žurnalo “Lituanus”.

*

Tačiau būtume laibai viena
šališki ir net pačiam savajam 
mokslo jaunimui pakenktume, 
jeigu mokėtume tik džiaugtis 
ir girti, užmerkdami akis prieš 
šešėlius, kuriuos šalinant jie 
dar labiau sušvytėtų. Šių ei
lučių autoriui neseniai teko 
kalbėtis su vienu universiteto 
profesoriumi, kuris buvo pa
kviestas į mūsų jaunų studio- 

zų pobūvį. Profesorius prasi-

tarė: “Ėjau su tokiu entuziaz
mu ir išėjau su tokiu galvos 
skausmu... Pasikalbėjimuose 
išryškėjo tiek daug įsigalėju
sių materialistinių idėjų”.

Manytume, kad to profeso
riaus įspūdis atsitiktinis ir ne
pilnas. Mūsų studiozai parodo 
daug idealizmo, savo veikime, 
telkdamiesi į idealistines kor
poracijas, parodydami daug 
pasišventimo kad ir tiems pa
tiems lietuviškiems reikalams. 
Tačiau iš kitos pusės — nega
lima paneigti, kad nei kiek ra
cijos neturėjo anas- profeso
rius, vėliau prasitaręs, jog ei
lės šio krašto valdinių aukš
tųjų mokyklų dvasia daro sa
vo įtaką.

*

Mums didžiai svarbu, kad 
mūsų naujoji intelektualų 
karta ne tik brangintų gim
tąją kalbą, bet ir mūsų tautos 
dvasią, kuri yra giliai idealis
tinė, paremta krikščioniško
mis tradicijomis, aukštai ver
tinanti moralę. Ištautėjimas 
yra ne tik atsisakymas savo 
kalbos, bet ir atsiskyrimas 
nuo lietuviškos dvasios, nuo 
savo tautos tradicijų ir idea
lų. Šios rūšies ištautėjimas 
gal net blogesnis, nes jis esmi
nis, kai tuo tarpu atkritimas 
nuo savo kalbos būtų daugiau 
formalinis ištautėjimas, žino
ma, taip pat smerktinas.

Mūsų tautos charakteriui ir 
tradicijoms yra artimesnės 
tos aukštosios mokyklos, ku
rios vadovaujasi tais pačiais 
krikščionybės principais, taigi 
— privačios, katalikiškos. Šios 
rūšies aukštųjų mokyklų šia
me krašte turime, daugelis 
mūsų jaunųjų intelektualų jas 
lanko ir pasiekia gražių laimė
jimų. Mokslo metų pradžiai 
artėjant, tai svarbu prisimin
ti. Pasakytume dar daugiau — 
mums svarbus tos rūšies tra
dicinis auklėjimas nuo pat 
jaunatvės, už tat tėvams pri
simintina, kad mums artimiau
sia yra savo parapinė pradžios 
mokykla. Daugumoje jų jau 
ir lituanistikos pamokos yra 
įvestos į normalią pamokų len
telę, ir pats lituanistinis švie
timas beveik išimtinai tik apie 
jas ir besigrupuoja. J. Pr.

"enieji

Niekas negalės nuginčyti, kad 
žmogus iš prigimties yra ke
liautojas, kad - nuo seniausių 
laikų pažangos akstinas įtaigo
jo žmogaus kilnojimąsi, beieš
kant derlingesnių žemių ar ka
ru jas pasigrobiant, ištremiant 

1 nukariautus gyventojus, o vė
liau keliaujant asmeniniais su
metimais — literatūrinio ar 
mokslinio smalsumo paskatoje. 
Ir Švento Rašto Mozės knygos 
dalinai sudaro visos tautos pa- 

.sakojimą, beieškant derlingos 
ir pažadėtos žemės. Individua
lūs keliautojai buvo Homeras 
ir Herodotas. Šiame pastara
jame matome aprašomas pa
stangas, truputį legendų pa
gražintas. Homero Odisėjaus 
kelionėse legenda pagražina ir 
žaviai iškreipia tikrovę, visad 
apsuptą sparnuotos fantazijos 
ir įsivaizduotų mitologinių nuo
tykių. Graikai tuos kelionių pa
gražinimus labai mėgo.

Romėnų pasakojimai, prie
šingai, yra labiau objektyvūs 
ir tikroviški. Strabonas ir Pau- 
zanijas, Julius Cezaris ir Taci
tas, ir netgi Plinijas jaunesny
sis, stengiasi atsikratyti fan
tastinių elementų ir duoti kelio
nėje matytų daiktų, kitų kraš
tų žmonių ir nežinomų gam
tos sričių tikrovišką įspūdį. Ta
čiau Cezario karų aprašymas 
arba Tacito Germanijos apra
šymas ar Plinijaus Laiškai ne
sistengia atpasakoti kelionės 
kaipo tokios, priešingai, jie ro
do kelionei svetimą intenciją, 
tariant politinę ar dorovinę 
idėją.

ir antikiniai amžiai

Konkvistadoriai ir misionieriai

i

Senovėje žmogus tikėjo į bu
vusį aukso amžių, kur visa vy
ko puikiausiai, kur visos gyve
nimo problemos buvo gražiau
siai išspręstos. Viduriniais am
žiais buvo įsivyravęs tikėjimas 
į žemiškąjį rojų, kaip beveik 
apčiuopiamą tikrovę, kurią Ko
lumbas, subtilus svajotojas, jau 
norėjo atrasti savo kelionių pa
baigoje Orenoko upės žiotyse.

Naujųjų laikų pradžioje Ame
rikos užkariautojai ir tyrinėto
jai karštligiškai ieškojo Eldora
do, kai tuo tarpu Europoje be- 
sėdį rašytojai, pasiremdami 
Naujojo Pasaulio užkariavimų 
pasakojimais, rašė savo fantas
tines utopijas, skirtas pasotin
ti sujaudintai vaizduotei žmo
nių, kuriems kelionė tebebuvo 
brangiai kainuojanti laiko, pi
nigo ir gyvenimo rizikos pras
me. Su filosofinėm utopijom 
dažniausiai rungėsi keliaujančių 
riterių nuotykių romanai, įsi
vaizduojamų kelionių ir tikrų 
kelionių pasakojimai. Jie įtai
gojo žmones trokšti paprasto 
ir nepriklausomo gyvenimo, ne
apsunkinto augančios ir sudė
tingos civilizacijos.

Naujųjų laikų pradžioje ke
lionės nepaprastai išsiplečia ir 
įgyja ligi tol negirdėtą drąsą. I 
Atradimas naujų kelių ir ūkiš
kai išnaudojamų žemių sudaro 
keliautojo tikslą. XV ir XVI 
šimt. atradėjai ir užkariautojai 
kelionėse temato priemonę pa
vergti naujus pasaulius, ku
riuose galėtų būti įkūnyta gims
tančių Europos galybių ūkinė 
ekspansija. Netgi poetai prita
ria tam idealui. Kamoensas pa
rašo didį portugalų žygdarbių 
Indijoje epą. Portugalai, ispa
nai, olandai ir anglai siekia to 
idealo su -nepaprastu ryžtu. Ir. 
aprašo savo užkariavimų ir ko
lonizavimo žygius. Dabar kelio
nių tikslas — atrasti naujas 
žemes ar prisigrobti turto. Ta
čiau iš tos taisyklės išsiskiria 
Rytų ir Amerikos misionieriai, 
kurie naujai išgyveno Viduram
žių piligrimų mistinį tikslą, neš
dami tų sričių 
loms dvasios ir 
nas.

gyventojų sie- 
tikėjimo dova-
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KELIONĖ

Mokslininkai ir rašytojai
ir Kuku iškyla 

keliautojas:

Kelionių įtaka istorijos ir 
kultūros raidai

XVIII šimt. mąstytojai, kaip 
sako Lanson, nesukūrė a priori 
abstrakčios filosofijos, suderin
tos su naujom idėjom apie žmo
gų, apie laisvę, lygybę ir teisin
gumą be atramos tikrovėje ar 
be patyrimo. Bet kaip tik tų 
idėjų visuma atsirėmė išgyven
ta patirtim pasauliečių ir vie
nuolių keliautojų pasakojimais 
ankstybe3niais amžiais. Misio
nieriai tyrinėtojai ir piratai, 
vaizduodami Amerikos gyveni
mą primityvų, paprastą ir lais
vą, padarė gilios įtakos, prade
dant jau XVI šimtmečiu, hu
manistams, kaip Erazmui, ir 
mąstytojams, kaip Montesųuieu 
ir kt. Visa tai pasireiškė milži
niška įtaka, kokią turėjo 
Europos idėjoms ir kultūrai 
Naujų Pasaulių atradimai XV 
ir XVI šmt. eigoje, kartu su 
aukso liūtimi, kuri užtvindė Se
nąjį Pasaulį ir naujom pažiū
rom į gyvenimą, kurios sudarė

i

Su Magellanu 
naujo pobūdžio 
mokslinis keliautojas, pradedąs 
kelionėje matyti 
nes ji suteikia 
naudos mokslui, 
nauji keliautojai,
damine ir Frezier, o kiek vė-

(Nukelta į 7 psl.)

tikslą savyje, 
apčiuopiamos 
Netrukus tie 
kaip La Con-

Gyvenimas — tai kaip graži kelionė: 
Išsirengi, keliauji ir grįžti atgal.
Vis priešais mus nežinoma vilionė, 
Klaikus ir kerintis, tartum sirenos gal?
Akyse gi, tartum kaleidoskope,
Vaizdi? vaizdai, bet efemeriški, trumpi... 
Kelionėj veriasi ir gyja sopės — 
Eini ir eidamas imi ir suklumpi.

Vieni laivais — bures ištempęs vėjas — 
Kiti gi pėsti eis per miestus ir šalis.
Ir nors sakais, kad tu ne Odisėjas, 
Bet nežinai, kiek tu papasakot gali...

Tai kas, kad tavo laivas nesudužo,
Tai kas, kad tu namuosna sveikas sugrįžai, 
Tai kas, kad likusiu viltis nelūžo
Ir kad pati sutikt išėjo su mažais...

O jei grįžai, praūžęs ir praleidęs
Tėvų turtus, lėbaudamas viešuos namuos, 
Tave sutiks, ir džiaugsmas jųjų veide
Viską gražiai atleis, viską ranka numos...
Jei mylima, kur andai laukt žadėjo, 
Laiminga ir linksma nuėjo su kitu — 
Tau širdį spaus, ir jai atneš, lyg vėjas 
Žiedų kvapus, nutolstant jūra nuo krantų...
Jei tėviškę, tarytum Marco Polo, 
Nežinomas ir vargšas andai palikai — 
Galėsi sekt, kaip ji graži iš tolo, 
Kaip keitė veidų jos ir priešai ir laikai.
Kelionė?... Taip, jinai graži, kaip reta — 
Kiek nuotykių, kiek įspūdžių ir kiek vaizdų.
Ir niekas taip giliai nežeis, kaip metai — 
Negydys niekas taip įsenusių žaizdų.

Vis priešais mus nežinoma vilionė, 
Klaikus ir kerintis, tartum sirenos gal? 
Gyvenimas — tai kaip graži kelionė: 
Išsirengi, keliauji ir grįžti atgal...

t
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MalūnasPovilas Pu žinąs

• Dail. Povilas Puzmas rug
pjūčio 3 d. sulaukė 55 m. am
žiaus metų. Jo kūrybinis talen
tas yra pačioje aukštumoje ir 
lietuvių visuomenė gali dar 
daug iš jo tikėtis. Yra gimęs 
Rygoje 1907 m. rugp. 3 d., ku
piškėnų šeimoje. Meno studijas 
ėjo Rygos Meno akademijoje. 
Jau studentaudamas priklausė 
Latvių - Lietuvių Vienybės 
draugijai. Karinę tarnybą atli
kęs Lietuvoje, 1937—1939 m. 
buvo Panevėžio berniukų gim
nazijos piešimo mokytojas, o 
1940—1940 m. Taikomosios 
Dailės instituto dėstytojas Kau
ne. Už pasipriešinimą naciams 
buvo vokiečių kalintas. Į JAV 
atvykęs 1947 m., yra dėstęs Cat-

ton Rose Meno mokykloje New 
Yorke, o nuo 1957 m. pakvies
tas dėstyti Long Island Meno 
Lygos ir Jackson Hights Meno * 
klubo meno mokyklose.

Yra išdekoravęs Panevėžio 
katedrą, yra gavęs visą eilę 
premijų Lietuvos ir užsienio pa
rodose ir savo kūrinių gilia 
mintimi bei išbaigta savita tech
nika įsigijęs aukštą vardą lie
tuvių visuomenėje.

Nusivylimas (švinas. 1960) 
Dalia Verbickaitė

• Rimvydas šliažas, besiruo
šiąs germanistikos doktoratui, 
dėsto vokiečių kalbą Indianos 
universitete South Bend, Ind.

• Irena Valaitytė - Polikai- 
tienė pakviesta dėstyti prancū
zų kalbą Thornton Apskr.

leidykloje. Knygoje aptariamas 
Lietuvos kraštas ir žmonės, 
duodama suglausta Lietuvos is
torija, supažindinama su lietu
vių kalba, duodama žinių apie 
lietuvius, išblaškytus po laisvą
jį pasaulį, informuojama apie 
pirmąją Sovietų ir nacių oku
paciją, aprašomas lietuvių 1941 
m. sukilimas, lietuvių rezisten
cija prieš nacius ir bolševikus, 
Sovietų genocidas Lietuvoje, 
apibūdinamas dabartinis lietu
vių pasipriešinimas Kremliaus 
okupantams. Priede — įvairūs 
dokumentai, liečią Lietuvos ne
priklausomybę ar okupaciją. 
Taipgi nurodoma gausi biblio
grafija rinktinių veikalų apie 
Lietuvą. Pagaliau duodama net 
96 puslapiai iliustracijų, pada
rant tą dalį panašią į albumą.

v

Veikalas gerai dokumentuo
tas. Kalbama faktais bei ištrau
komis iš sutarčių, dokumentų, 
pareiškimų ir t. t Panaudoti 

.JAV atstovų rūmų komiteto, 
Į tyrinėjusio raudonųjų agresiją, 
surinktieji daviniai, plačiai ap
rašomos partizanų kovos. Vei
kalas bus labai naudingas su
pažindinti kitataučius su Lie
tuva, jos kančiomis okupacijo
je ir jos laisvės siekimais. Rei
kia tik stebėtis L. Valiūno kū- 

įrybine energija, kad jis, nežiū
rint savo šakotos viusomeninės

aukšt. mokykloje. Ji neseniai 
gavo magistro laipsnį Kalifor- 
universitete.

• Jonas Boguta per trejus 
metus pabaigė John Hopkins 
universitetą Baltimorėje ir at
vyko į Urbaną ruoštis doktora
tui fizikoje. Kaip pasižymėjęs 
gabumais, priimtas į Phi Beta 
Kappa garbės korporaciją. J. 
Boguta buvo ateitininkų drau- 

, govės pirmininkas Baltimorėje. I
• I^onardo Valiuko veikalas

“Lithuania, Land of Heroes” veiklos, rado laiko šiam leidi- 
jau surinktas “Lietuvių Dienų” niui paruošti.
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KAZANTZAKIO SV, PRANCIŠKUS
Modernusis rašytojas apie “šventumo beprotybės" 

išmintingumą

JUOZAS PRUNSKIS

• Savotiška literatūrinė sensa
cija'•yra šiemet iš spaudos iš- 
ėjęš graikų rašytojo Nikos Ka- 
zsriitzakis istorinė apysaka 
“Sąint Francis”. (Išleido Simon 
aiid Schuster, New York, 379

siaukojimu, ištirpimu, viską nu
kreipiant tik į vieną tašką — 
Dievybę. Ir tas viskas pertei
kiama taip psichologiškai, vaiz
džiai, pagrįstai, kad skaitymas 

K , darosi ir patrauklus, ir įtiki-
psb, $5.95). Amerikiečių litera- nantis. Ypač autorius meistriš- 
turos žurnalai rodo ja ne eili
nio susidomėjimo, o ir skaitan
čias publikos tarpe — tas vei
kalas tarp las'iausiai perkamų. 
Šy. Pranciškaus Asyžiečio as- 
paęnybė turi savyje kažką ma
giškai patrauklaus, kas sudo
mino pasirinkti jį savo tema 
nękataiiką pirmaujantį Graiki-j 
jos rašytoją ir kas palenkė pro 
testantišką daugumą turinčią 
Ameriką skirti ypatingą dėmesį 
tam leidiniui.

Tas, žinoma, liudija apie pa
ties autoriaus N. Kazantzakio 
kūrybingumą. Tai jau labai su
brendęs kūrėjas, gimęs 1883 m. 
Kretoje (ateinančiais metais jo 
70-tas gimtadienis). Atėnuose 
gavęs teisių daktaro laipsnį, jis 
Prancūzijoje (net ir pas Berg-' 
šoną) studijavo filosofiją, o Ita 1 
Ii joje ir Vokietijoje — litera
tūrą. Jis ir romanistas, ir dra
maturgas, ir poetas, ir filosofi
nio turinio veikalų autorius. Ne 
visos jo mintys sutaptų su ka- 
tąlikų Bažnyčios, bet savo kū
rybiniu talentu jis toli pralen
kęs kitus ir. yra buvęs laiko- 
mas stipriu kandidatu į Nobe
li^ laureatus. Jis taipgi ir ver
tėja, į moderniąją graikų kal- 
bą išvertęs Iliadą, Odisėją, Goe- 
thes “Faustą”, Dantės “Dieviš
kąją komediją”. Jo paties vei- 
kilų sąrašas prašoka puskapį.

t šakotų talentų graikas

Jo talentas visų pirma buvo 
pripažintas pačioje Graikijoje, 
pakviečiant Atėnų universiteto 
profesoriumi, o jo kūryba ėmė 
žavėti ir kitas kultūringąsias 
tautas, kurios ėmė versti jo 
knygas, j .Jo veikalai pasižymi 
stiliaus tmeistriškumu ir giliu 
psichologiniu įžvalgimu. Net ir 
šis Šv. Pranciškaus gyvenimas 
Uį nęra šventojo aureolės spin
dėjimo perteikimas, bet pavaiz
davimas gyvo žmogaus, su vi
daus kovomis ir pagundomis, 
su sielos pavojais ir pergalėmis, 
puodamas viduramžių Italijos 
foną, Kazantzakis pavaizduoja 
tas šv. Pranciškaus gyvenimo 
viliones, kurias jam galėjo teik
ei jo paties tėvų namai ir aplin- 

iš kurių tačiau jisai iškilo 
kaip geležinės asketinės dvasios 
asmenybė. Kazantzakio šv. Pran 
ciškus yra žmogiškas, tarpais 
pavargęs, bet biogio ir kovų pa
trulyje ieškąs sau ir kitiems 
dvasinės ramybės. Per visą 
knygą tęsiasi vaizdas kovos 
tarp kūno ir dvasios, tarp re
liginio idealizmo ir kasdienio 
realizmo. Aprašomo brolio Leo
no žodžiais tariant: “Dievas ne-

kai mezga dialogus, kuriais taip 
turtingas visas

Ašaroms birant

veikalas.

talistinių tendencijų^ tuometinė
je Lietuvoje, vėliau dėl okupa
cijų ši idėja negalėjo virsti pil
na tikrove.

i

i

t

Sv. Pranciškus. Skulptorės Dorothy Robbins kūrinys iš plieno, 
bronzos, nikelio ir. sidabro. Cober galerijos nuosavybė.

Į šį veikalą kūrėjas įdėjo j 
daug širdies. Pats pasakojasi 
įžangoje:

— Rašydamas šią legendą, 
kuri yra tikresnė už pačią tik
rovę, aš buvau pagautas nusi
stebėjimo, meilės ir pagarbos 
šv. Pranciškui, *tam herojui ir ‘ 
didžiajam 
stambūs 
rankraštį.
ore mojavo ranka — su amži
nai atsinaujinančia žaizda; at-! 
rodė, kad kažkas per ją buvo 
pervaręs vinį, ir atrodė, kad 
amžinai ją vis vinimi perskro
džia. .. Rašydamas aš aplinkui 
save jaučiau nematomą šv. 
Pranciškaus buvimą, nes mani . 
šv. Pranciškus yra pavyzdys pa išm^tinga “šventumo beprotys- 
reigingojo žmogaus, kuris ne-' degantį šv. Pranciškų, au- 
pallaujamos, didžiai kruvinos torius &al vaizduoja
kovos priemonėmis įstengia iš- ša™01*1 silpnus jo pirmuosius 
•" ■ ■ - pasekėjus, tuo besistengdamas

gą,_ kartais aukštesne*negu pati sudaryti tamsų foną, kuriame
- - - - “ -- labiau žibėtų šventojo aureolė.

; Tik ar tai buvo reikalinga? Au
torius vaizduoja dvi nuostabaus 
taurumo moteris, tai šv. Pran
ciškaus jaunatvėje pamėgtą 
Klarą, vėliau tapusią irgi šven
tąja, ir jo motiną Piką. Tai 
taurios meilės įsikūnijimas. Jos 
irgi uždegamos karščiu šv. Pran 
ciškaus, kuris skelbia:

— Jei kas tave, broli Leonai, 
paklaustų, kas yra laisvas, ką 
atsakytumei? Laisvas yra žmo
gus, kuris yra tapęs Dievo ver
gas. Visos kitos laisvės yra 
pančiai.

Bet jis žino, kad pasidaryti

kankiniui. Dažnai 
ašarų lašai sutepė

Dažnai prieš manę

i

i < - - -
paliaujamos, didžiai

pildyti mūsų aukščiausią parei-

moralybė, tiesa ar grožis: pa
reigą perkeisti medžiagą, kurią 
Dievas mums patikėjo, pakei
čiant ją į dvasią.

Kazantzakio šv. Pranciškus 
broliui Leonui sako: “Dabarties 
pasaulis yra toksai, kad kas 
yra doras, tas turi tokiuo būti 
iki šventumo, net ir dar toliau 
tobulumo keliu žengti”, kaip 
kad jei kas yra nusidėjėlis, jis 
puola net iki gyvuliškumo ię 
net žemiau. Vidurio kelio nėra.

I

roję “Princas Igoris”, lapkričio 
7, 9 ir 12 d. Mozarto operoje 
“Figaro vestuvės”, lapkričio 17, 
21, 23 ir 26 d. Verdi “Rigolet- 
to”. Galime didžiai džiaugtis, 
kad mūsų iškilioji solistė bus 
pirmoji lietuvė, Chicagos operoj 
pasiekusi taip aukšto pasiseki
mo.

• Marytė Vilkaitė, De Paul 
universitete studijuojanti mu
ziką, gavusi prancūzų vyriau
sybės stipendiją, vasarai buvo 
išvykusi į Nicą toliau gilintis 
muzikoje. Po sėkmingo savo 
rečitalio, ji išvyko į Italiją, pas
kiau į Vokietiją, o vėliau iš 
Prancūzijos laivu plauks į Ka
nadą ir mokslo metams 
Chicagoje tęsti toliau

i De Paul universitete.
• Juozas Prunskis ____

spaudai knygą “Mokslas ir re-
' ligija”, kurioje bus konspekty- ■ 
viai - epizodiškai suminėta įvai- J

rių mokslo šakų istorija, atkrei
piant ypatingą dėmesį į vado
vaujančių tos mokslo šakos at
stovų pasaulėžiūrą, pažiūras į 
religiją. Bus aptariami astro
nomai, matematikai, chemikai, 
fizikai, optikos ir termodinami
kos bei elektros specialistai, me
dikai, įvairūs 
stovai ir kt. 
mas spaudai 
čią žiemą.

• Lietuvių
teto įsteigimo aktas buvo suda
rytas 1932 m. rugp. 5 d., taigi 
šiemet sueina 30 metų nuo tos 
aukštosios katalikų įstaigos 
užuomazgos. Jai jau buvo ruo
šiami profesoriai. Deja, dėl to-

gamtamokslio at- 
Leidinys 
atiduoti

katalikų

numato- 
ateinan-

unversi-

vėl bus 
studijų

ruošia

DR. J. ir K. AGLINSKAI
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

5430 South Kedzie Avenue
Priima ligonius pagal susitarimą. 

D61 valandos skambinti telefonu 
HEmlock 4-1562 nuo 2 iki 9 v. p. p. 
kasdien, išskyrus trečiad. ir šeštad.

Tel. ofiso PO 7-6000, rez. G A 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 West 63 r d Street
Vai.: kasdien
tkl 8 vai Trečiad

nuo 1—4 p p. ir 6 
ir šešt. uždaryta

OR. E. STANAT-STANAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Mitvho*. ir -v orio nmhlemoA 
1951 W. Irving Park Rd.

< Damen Avė. kampas) 
Vai. pirm., ketv. ir penkt. 7-8 v. 

p. i> ir pagal apomtmentą.
rel. Ofiso LA 5-2134. Rez 878 M60

S P. ŠILEIKIS. D, P.
Orthopedas. Protezistas.

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

(Arch Supports) ir tt
Vai. 9-4 ir 6-8. šeštadieniais 9-1.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, UI.

Tel. PRospect 6-5084

Ofiso telefonas — CL 4-2421

DR. AL. RAČIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4307 So. Kedzie Avenue 
(Kampas Kedzie ir Archer)

VAL. kasdien nuo 2 tkf 8 vai. vak.
Treč. ir sekmad tik ;susitarua

Telefonas: GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 Wesf Marquette Road 

Valandos: 9— .
susitarimą.. Išskyrus trečiadienius, už
daryta.

Ofiso ir buto teL OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

•12 ir 7—9 v. v., pagal

DR. ZIGMAS RUDAITIS
Spec. ORTHOPEDINftS LIGOS 

2745 West 69th Street 
Priešais Šv. Kryžiaus ligonine.

VAL.: Pirmad., antr., ketv.. penkt 
nuo 9 iki 11 ryte ir nuo 6r8 vai. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir 
kitu laiku susitarus telefonu.

Telef. REpublic 7-2290.
DR. ANNA BALIUKAS

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
GERKLES LIGOS

PRITAIKO AKINIUS 
2858 West 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. ir 7—9

DR. ANT. RUDOKAS, Opi. 
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus 
4455 S. California Ava; YA 7-7381 
VAL.: 10 ryto iki 8 vaW; trečiad.
uždaryta, šeštad. 10 v. r:'W 2 p. p. 

Rez. tel. PR 9-0563, Rez.- PR. 9-6730 

Dr. W. Ross Dr. L Seibutis 
Inkstų, puslčs ir šlapumo taky 

chirurgija
Ofisai: 7958 S. Western Avė., te!. 
GR 6-0091; 392 E. 159th SL. Harvey, 
UI., tel. EDison 3-4383;' 30 N. Ml- 
chigan Av., Suite 808. tėl.CE 6-7764. 

Valandos pagal susitarimo

raširdiškumas. Užuojautoje vie- 
Siekdamas labiau išryškinti k.uris kellčia ir kitas’ kuris 
' užjaučia. Geraširdiškume yra

du: vienas, kuris duoda, kitas, 
kuris gauna. Bet meilėje tėra 
tik vienas: du susivienija, susi
lieja, pasidaro nebeišskiriami.. 
“Aš” ir “Tu” pranyksta. Mylė
ti reiškia prarasti save tame, I 
kurį myli, — teigia šv. Pran-1 
ciškus.

Jis pabrėžtinai skelbia ir koks 
pirmiausia turi būti meilės ob-, 
jektas:

— Vienintelis
lyje džiaugsmas, 
yra Dievo valia, 
dėl?.. Todėl, kad 
ri, to, ir tik to, taigi ir mes no
rime, tik męs to nežinome. Atei
na Dievas, pabudina mūsų sie
las, apreikšdamas joms tikrą, 
bet nežinomą troškimą. Štai Į

Dvi taurios moterys
«' i r <. f i :

šiame pašau- 
broli Leonai, 
Ar žinai ko

ko Dievas no-

Vai.; 
vak. 
lienį

___ __  ______ __  . _v.
Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 

. uždaryta. Kitu laiku susitarus. 
Ofiso telefonas: PR 8-322*.

Rez. telef. WAlbrook 5-5076 Tel. REllance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas)

Rez. HE 6-1670.

DR. K. G. BALU KAS gydytojas tr chirurgas 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS Į 3925 West 59th Street
6449 So. Pulaski Rd. (Crawford Vai.: Pirmad.. antra., 
HMM MM. M. LU 5 6446 -.il„
VnlAnrlrMi nocrol auaitaHrna .Tai

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero

Nuo rugp. 6d. iki rugp. 20d. Atos- „ P*gaĮ susitarimą.

Valandos pagal susitarimą- Jei ne
atsiliepia. skambinti MI 3-0001.

Ofisas: 3148 TCsst 63rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 West 6«th Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

treč.

I

ketvirtad Ir 
p„ 6:30-8:30

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
6449 So. Pulaski Rd. Tel. LU 2-5775 
arba 15542 S. Cicero. Oak Forest, I1L 

Telef. FU 5-2020.
_______ o— JdgU- ~~ neatsiliepia skambinti TE 9-1071. ..togose. Kreiptis l dr. F. Kauną.--------------------------------------------------

Daina už grotų

Autorius moka taip vaizdžiai
1 skaitytoją pnHb. Sakysime, Dievo ne ui , gu.
vvzsl MM x ***'

taip žmogiškas 
to Kazantzakio

sako:
kūnas yra kry

žius, broli Leonai. Ištiesk ran
kas ir pamatysi. Ir ant to kry
žiaus Dievas yra kryžiuojamas.

Labai aukštindamas dvasinio 
gyvenimo įtampą, šv. Pranciš
kus nepamiršta prisiminti, kad 

i pragyvenimui

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 W. 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California 

Vai. kasdien nuo 6- 
šešt. 2—4 vai.

8 vai. vak.

i

Ofiso telef. LAfayette 3-3210, jei 
neatsiliepia, šaukti KEdzle 3-2868

DR. EMILY V. KRUKAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

4146 -So. Archer *■ Avenue -i
Vai.: Kasdien popiet nuo 12—3 vai. 
vak.. pirm., antr.. ketvir. 6—9 vai. 

Trečiadieniais tik susitarus.

vėl šv. Pranciškus sako:
— Kanarėlė, broli Leonai, tai 

lyg žmogaus sielą: ji mato ap
link save narvelio grotas, bet 
vieton nusiminti, ji dainuoja. , 
Dainuoja, ir tik reikia palaukti, 
ateis diena, kada daina tas gro
tas sulaužys.

Tai savotiška evangelija pik
ta nugalėti gėriu. Šv. 
kus prigraso:

— Rūpinkis, kad nepažeistu- jo sekėjai savo
mei žmogaus širdies, nes tai da- ne į kitus turi rankas tiesti, o 
rydamas gali patį Dievą pa- išmokti naudingo amato ir dar- 
žeisti.

Ypatingai iškalbingas Kazant tumu duodami pavyzdį kitiems, 
zakio šv. Pranciškaus patarimas 
išsiunčiant savo pirmuosius pą-1 
sekėjus nesti Kristaus ugnį į 
žmones:

— pikite, broliai, su mano 
laiminimu. Skelbkite žodžiais, 
jei jus galite. Bet labiausiai pą- 

; mokslaukite savo gyvenimu ir 
sukūrė manęs nei herojaus, nei j darbais. Kas aukščiau stovi už 
niekšo, ir mano siela nuolat svy - žodžius ? — Darbai. Dar aukfr- 

čiau už darbus? — Tyla. Mano 
broliai, kopkite visomis kopėčių

klupimai yra 
bruožas. Dėl 
šv. Pranciškus

Žmogaus

gelija pi
r. Francis-

bo, vengdami dykinėjimo, darbš

Kas yra meilė

Bet svarbiausias dalykas mei
lė.

— Kas yra meilė? Tai nėra 
tik užuojauta, nėra nei tik ge-

T Arsrvci Trečiad. ir kitu laiku pagal sutartį, kur paslaptis, broli Leonai. Ofiso telef. 476-4042
Vykdyti Dievo valią, tai vyk- Rez* WAlbrook 5-3048

dyti savo paties giliai paslėptą į 
valią.

Šie pacituotieji posakiai at- i 
skleidžia, kokiu stiliaus gyvumu 
Kazantzakis sugeba amžinąsias 
tiesas perteikti moderniajam 
žmogui, kas daro jo veikalą ir Tel. ofiso HE 4-5849, rez. he 4-2324 

gilų, ir patrauklų, ir tai, kaip 
tiesos mylėtojui, taip ir litera
tūrinių lobių ieškotojui.

Šv. Pranciškaus
čia visą laiką pasilieka vienti
sas ir ryškus, kaip talentingo 
menininko rinktinėmis spalvo
mis tapytas portretas, iki pat 
mirties, iki pat jo paskutiniųjų 
maldų, kada jis kreipiasi į že
mę:

— Brangi motina Žeme, at
leiski man. Tu man davei grakš- Tel. ofiso 347-1002, Namy pr 8-6960 

tų, spinduliuojantį kūną, o da
bar, žiūrėk, kokį purvą ir puvė
sius aš grąžinu...

DR. C.* K. BOBELIS
Inkstų ir šlapumo takų chirurgija 

TeL 695-0533 Elgin 
425 No. Liberty Street, 

Rentė 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

DR.IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKU 
LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING 

7156 South Western Avenue 
antrad., ketv. ir penktad. 
' •• • - - p. p. ir nuo

8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
vai. ryto — 1 vai. p. šeštad. 11 

vai. ryto iki 3 vai. p p.
Ofiso tel. RE 7-1168 

Rez. tel. 239-2819

Pirmad.,
nuo 11 vai. iki 1 vai. 
6 v
11

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir chirurgas
Adresas 4255 W. 63rd Street

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

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

Trečiad. ir šeštad. pagal sutarti.

Ofiso telef. CLiffside 4-2S96 
Rezid. telef. WAlbrook 3-3099

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4644 So. Ashland Avenue 
Bendra praktika ir specialiai 

chirurgija
Valandos kiekviena diena 2 — 4 ir 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek
madieniais uždaryta, priimama pa
gal susitarimą- šeštadieniais nuo 2 
v. iki 5 v. v. <

personažas Antr.™

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
, 2434 West 71st Street

Vai. Pirm., ketvirt, penkt. 1-4 ir 7-9. 
■_t_. ' Z, treč., šešt. pagal sutartį 

sekm. uždaryta.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(OFISO ir REZ.) 
VALANDOS PAGAL SUSITARIMĄ

KULTŪRINE KRONIKA

TeL ofiso HE 4-5758; Res. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

2751 West 51st Street 
(Bendra praktika ir Alergija)

Valandos, pirm., antr., ketvirt. 2-9 
vai., penkt 10 v. r. iki 9 v. v.; 
šeštad. 10 v. r. iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą..

DR. L DECKYS 
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

Taipgi įvairios nervines ligos 
Valandos pagal susitarimą. 
4063 Archer Avenue 

(Prie California Avė.)

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 West 63rd Street 

Tel. — PRospect 8-7773
Vai.; pirmad. ir KBlvtrtac. 1-4 p p 
intrad ir penktad 5-8 ▼. ▼.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpectalybS — vidaus Hgoe 
2454 West 71rt Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-6 ▼. ▼. 
šeštad.: 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais uždaryta.

ruoįa tarp tų dviejų”.
Net ir paties Kristaus atneš-____ ___ ______________ r__

tą žodį žmogus dažnai taip in-1 mis, vedančiomis į Dievą. Skelb 
teipretuoja, kad tik labiau ati- kitę žodžiais, skelbkite darbais, 

o po to, kai pasiliksite vieni, 
pasinerkite į tylą, kuri jus nu
kreips į Viešpatį__

Žmonių širdys kietos. Kaip 
akmenys. Bet Dievas yra su 
jumis. Nebijokite. Kiekvieną 
kartą, kai jus persekios, šaky-, 
kitę: “Juk mes ir atėjome į 
šį pasaulį tam, kad kentėtume,, 
būtume žudomi ir... pergalė
tume!”. Ko gi jūs turėtumėte 
bijotis? Nieko, nei vieno žmo
gaus. Kodėl? Dėl to, kad kas 
sujungė savo jėgas sū Dievo 
jėgomis, jis susilaukia trijų di
delių privilegijų: jis yra visaga
lis, nevartodamas jėgos; jis ap
svaigęs, neragaudamas vyno;

jo reikalams.

- Meistriški dialogai

^iitorius pasakojimą veda ne 
s^vo žodžiais, o deda frazes į 
lūpj^, pirmojo šv. Pranciškaus 

. sekėjo — brolio Leono, to be- 
mojcsljo elgetautojo, kartais 
nąiyąus, kartais turtingo natū- 

išmintimi. Tai autoriui 
duoda daugiau laisvumo. Prisi
taikydamas istorinės tikrovės, 
autorius ja nesiriboja, nebijo
damas pasukti ir į gausias šv. 
Pranciškaus legendas.

Tą Asyžiaus neturtėlį jis pa
vaizduoja žmogumi, kuris yra 
“pablūdęs šventumu”, bet kar-

I

I

f Dail. Bronius Murinas atos
togas praleido Michigano Pae
žeriuose, ilgiausiai apsistojęs 
aukštosiose kopose — Pentwa- 
ter, Mich., kai kurį laiką pra
leido Kanadoje. Pasidarė gero
kai akv. škicų, kuriuos turės 
apdirbti rudens ir žiemos laiku.

• Antanas Gustaitis rengia 
spaudai naują satyrų knygą.

• Lietuvių liaudies dainą apie 
alutį, išverstą Clark Mills, ir 
Birutės Pūketevičiūtės eilėraštį 
apie motiną, išverstą J. Stuko, 
įsidėjo žurnalas “Prairie Schoo- 
ner” savo tarptautinės kūrybos 
laidoje, pasirodžiusioje šią va
sarą. Žurnalas rimtas ir moder
nus.

• Antanas Norkūnas, MIC, 
studijuoja lotynų kalbą Lavai

ir šią vasarą 'baigė pirmą iš tri- Į 
jų studijų laikotarpį. Mokslo 
metais dėsto lotynų ir prancū- i 
zų kalbas Marianapolio Paruo
šiamojoje mokykloje. Teologi-; 
jos mokslus yra baigęs Romoje.

• Vladas šlaitas prieš porą 
mėnesių, pavojingai krisdamas, 
buvo sunkiai susižeidęs. Dešimtį 
dienų išgulėjo ligoninėje be są
monės. Dabar baigia atsigauti, 
tik dar negali kairės rankos ge
rai valdyti.

• Inžinieriai A. Adomėnas, 
J. Grudzinskas ir S. Jarumbaus- 
kas išrinkti į valdybą lietuvių 
inžinierių draugijos Australi
joje.

• Solistė Pnidencija Bičkienė 
Chicagos Lyrinėje operoje dai
nuos dešimtyje spektaklių: spa-

Kanadoje. Ima vasaros kursą lio 15, 20 ir 24 d. Borodino ope- j
tu parodo kaip tai surišta su, jis turi gyvenimą, kuris nesi-' universitete, Quebeko mieste, 
heroišku žmogaus asmens pa- baigia mirtimi. —

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

6132 So. Kedzie Ave^ WA 5-2670 
Valandos pagal aualtarimą. Je! ne- 
atefllepia skambinu MI 3-0001.

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR. R. G1IŽI0NAS 
gydytojas m CHIRURGAS 

Specialybč akušerija tr moterų ligos 
2454 West 71st Street

(71-06 tr Campbsll Avė. kampas)
Vai.; kasdien 1—> ir 6—8 vai. vak. 

Šeštad. 1-4 p. p.
Trečiadieniais uždaryta.

DR. JONAS V. MILERIS
NERVU IR SMEGENŲ FIGOS 

4 Main St., Aurora, m.
Tel. TW 2-0803

Susitarimui skambinti 
tel. TKemont 9-1450, Batavia, III.

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vidaus ir vaiky ligos 
2737 Weut 71«t Street 

VAL: kasdien nuo 6-8 vak. 
šefttad. nuo 12:10 Iki 2:10 vai. _ _ 
Trečiad. Ir kttu laiku tik susitarus.

Tel. ofiso tr rez. WA 5-2017

Ofiso teL HE 4-7007.
Namu - rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
JOK ŠA

GYYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 West U Street 
Vai.: Pirmad. Ir ketv. nuo 2 iki
4:10: eatr- ir penkt. nuo 4 iki 8; 
Mt. nuo 1 kt 4 vai.

vak., 
p. p.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAU8 LIGOS ' 
10748 S. Michigan. Chicago 28, III. 

Telef. ofiso: PL'lItnan 5-6766 
Namy: BEverly 8-3946

Pri6m. vai.: kasdien 8-2 v. šešt. 
1-4 v. p. p., trečiadieni — uždaryta.

Tel. ofisy RE 7-8818

DR. ALBINA PRUNSKIS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Ofisas 2659 W. 59th Street

VALANDOS: 2-4 p.p. ir 6-8 p.p 
Šeštadieniais 10-12 valandom.

Trečiadieniais uždaryta.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St.
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 

j Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
i penkt. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
i v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą..

Tel. ofiso HE 4-2123, rez. GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 West 71st Street
Priima ligonis pagal susitarimą. 

Dčl valandos skambinti tel.; HE 
4-2123 nuo 1 iki 8 vai. popet. kas
dien. išskyrus trečiad. it šeštad.

Telefonas — GRovehill 6-2823
DR. A. VALIS LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 69th Street
Specialybč: AK IšERIJA ir MOTERŲ 

LIGOS
ATOSTOGOSE

Kol grjš ofise dirbs Dt. Brinkis.
Vai. — Pirmad., antradi -ir penktad. 

1-4 p. p..
trečiad. ir ketvirtad. 7»9 v. v.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYYDYTOJA IR CHIRURGE 

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

šeštad. nuo 2 iki 4. Treč. ir aekm. 
tik skubiais atvejais ir susitarus.

Tel. ofiso PR 6-6416. rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 West Marquette Road
Vai. nuo 2 iki 4 v. v. Ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal sutarti.

t

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 South Halsted Street
rd. ofiso CA 6-0257, rez. PR.6-6659

Rez. 6600 So. Art'slan Avenue
Vai.. 11 v. ryto iki t v. p.p., 6-7 v.v.

Kuomet svarstote duoti dovaną 

savo giminėms arba* draugams, at 
siminkite, jog “Draugo” prenume
rata yra vieną iš puikiausių.

DR. STASYS ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Staigiai susirgus arba susižeidus 
(Emergency), šaukite telefonu — 
434-6967 nuo 2 valandos po pietų 
ligi 5 valandos ryto kasdien.
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KALBOTYRA LIETUVOJE IR UŽSIENY

Mūsų iškilnusis kalbininkas prof. Antanas Salys sulaukė 60 m. 
amžiaus sukakties. Ta proga jam buvo pasiųsta eilė klausimų, 
kurie su jo atsakymais pradėti spausdinti praeitos savaitės 

kultūringame priede ir daoar tęsiami toiiau:

“tendratautinės” lietuvių kalbos 
i kėtojas, šventai įsitikinęs, 

kad nors “ji buvo ponų ir kuni
gų zaiojama, darkoma, niekina
ma, verčiama liaudies tamsini- 
.ao, išnaudojimo ir engimo įran
kiu”, visgi turės pripažinti, kad 
piiešakingi” salantiškiai net ir 

tada retkarčiais gramatikos 
klausimais pas.spyriuodavę.

RED. MATUI ZUJUI 70 METŲ

parašyta ir J. ^Jablonskio gyve
nimo bei veiklos apžvalga, pri
dėta prie jo Rinktinių raštų lei
dimo (2 tomai). Vertingesnis 
yra jo kartu su T. Buchiene pa
rašytas įvadas naujajam Klei
no gramatikų leidimui (Pirmoji 
aetuvių kalbos gramatika, Vil
nius 1957).

Visų žymiausias paskutinių 
dviejų dešimtmečių indėlis mū
sų kalbinėn literatūron, žinoma, 
yra didysis lietuvių kalbos žo
dynas. Jo kelias buvo sunkus. 
Todėl ypačiai džiugu, kad po 
visų bėdų jis dabar eina ir eina 
kiek sparčiau. Pirmasis jo to
mas (A-B), turėjęs pasirodyti 
1941 m. pavasarį, komunistų 
partijos cenzūros staiga buvo 
sulaikytas. J. Balčikoniui pavy-

— Ar jau yra rimta kalbi
ninkų pa Kai ta šiandieninėje Iae>- 
tuvoje? Kurios pavardės ir ku
rie darbai būtų ten įsiaėmėtini?

— Sovietams antru kartu 
okupuojant Lietuvą, krašte be 
J. Balčikonio liko tik jaunesnio
ji kalbos darbininkų karta. Iš 
jų darbais daugiau pasireiškia 
J. Senkus, J. Kruopas, K. Ul
vydas, E. Mikalauskaitė, A. Ly
beris, J. Kacelka. Kiti, kaip N. 
Grigas, B. Vosylytė, Z. Jonikai- 
tė, A. Kučinskaitė, veik išimtinai 
yra atsidėję didžiajam lietuvių k. 
žodynui. Kiti vėl, pvz J. Jur
kus, A. Žirgulys, K. Gailiūnas, 
A. Kalnius, K. Gaspanavičius, 
dirba mokyklose ar šiaip kur. 
Jauni karo metu yra mirę A. 
Lengvinas, M. Jurkynas, jau po
karo J. Labokas. Per paskuti- ko jį išleisti tik vokiečiams 
nius dvidešimt metų, žinoma, kraštą okupavus, 
turėjo rastis ir naujų pajėgų, buvo 
Yra visa eilė jau sovietiniais mas 
laikais vad. filologijos mokslų 1944 
kandidato laipsniu baigusių jau- veik 
nų kalbininkų. Ypačiai būdinga, 
kad jų tarpe gana daug mote
rų. Bet iš kitos pusės to prie- 
augliaus, proporcingai imant, 
nėra tiek daug, kaip dabar Lie
tuvoje mėgstama pasigirti. Iki 
šiol jaunosios kartos kalbinin
kai yra pasireiškę daugiausia 
spausdintais diplominiais straips 
niais. Tarmių srityje be J. Sen
kaus dirba dar E. Grinaveckie- 
nė ir V. Grinaveckis, taip pat 
J. Kardelytė ir kt. Vertinga 
studija apie įvardžiuotinius būd
vardžius yra davęs Z. Zinkevi
čius (Lietuvių kalbos įvardžiuo
tinių būdvardžių istorijos bruo
žai, 1957), taip pat sumaningai 
paruošęs K. Būgos Rinktinius 
rašt’is (3 tomai, su rodyklėmis, 
1958-61) įdėti ir Būgos sunkiai 
prieinami straipsniai, spausdin
ti rusų kalbotyriniuose žurna
luose. Rimto įspūdžio savo 
straipsniais daro ir V. Mažiulis, 
1956 m. indoeuropiečių kalbo
tyros studijas baigęs Maskvo
je. Slavistų tarptautiniame kon
grese Maskvoje 1958 m. jis nors 
ir labai atsargiai išdrįso pasi
sakyti prieš tariamąją baltų- 
slavų prokalbę. Jo taip pat do
mimasi ir žodžių etimologija.; 
Keletą gerų etimologinių straips 
nių apie augalų vardus yra pa
skelbęs A. Sabaliauskas. V. 
Vaitkevičiūtė dirba fonetikos 
srityje. Tam gi ruošėsi Lenin
grado universiteto fonetikos la
boratorijoje. Todėl suprantama, 
kodėl savo straipsniuose per 
daug nuseka L V. Ščerbos, tos 
laboratorijos įkūrėjo, fonetinės 
mokyklos pėdomis. A. Laigonai- 
tė yra paskelbusi platesnį eks- 
perimentalinį straipsnį apie lie
tuvių kalbos kirtį ir priegaidę 
(Kalbotyra I, 1958). Tačiau jos 
išvadas sunku objektyviai įver
tinti, nes autorė smulkiau neap
rašė savo vartotos aparatūros. 
Praktikos reikalams skirta jos 
knygelė Literatūrinės lietuvių 
kalbos kirčiavimas (1959). Jai 
trūksta pilnumo ir dėstymo aiš
kumo. Esamojo laiko veikiamų
jų dalyvių kirčiavime autorė ta
riasi atsiribojanti nuo “buržua
zijos valdymo” laikų kalbininkų.
Bet ji nepastebėjo, kad jos 
lymas tuos dalyvius visus 
čiuoti tik galūnėje taip 
“buržuazinės” kilmės. St.
bušis jau 1929 m. taip buvo su
kirčiavęs P. Klimo Skaitymų 
šeštąjį leidimą. J. Palionis dau
giau rašo praktiniais bendrinės 
kalbos klausimais. Jo, kaip par. 
tiečio, einančio Vilniaus univer
sitete aukštas administracines 
pareigas, kalbiniuose straips
niuose visur išlenda sovietinė 
propaganda. Su tendencija jo

Karo metu 
ruošiamas ir spausdina- 
antrasis tomas (C-F), 
m. pavasarį jis buvo bė
jau baigtas. Bet pasaulio

šviesą dėl antrosios sovietų oku-

Prof. Antanas Salys

pacijos jis išvydo tik po trejų 
metų, taip pat Balčikonio re
daguotas, 1947 m. Partinių 
sluoksnių vėl buvo pulta žody
no redakcija. Balčikonis buvo 
atleistas iš redaktoriaus parei
gų. Partijos VI suvažiavime 
(1949.11.15) A. Sniečkus prikai
šiojo žodynui, kad esąs “pilnas 
redakcinės klerikalinės frazeolo
gijos”, kad jame nesuradusi sau 
vietos “šiuolaikinė kalba” ir 
pasidžiaugė, kad “Mokslų Aka
demijos prezidiumas teisingai 
1

sijęs grynai praktinis vienos ar 
kelių susisieKimo kaibų klausi
mas. Kalbiškai suskaldytoje ir 
perskaldytoje Afrikoje vargu 
galima laukti iškylant vietinių 
kultūrinių kalbų tikrąja to Žo
džio prasme. Daugumas kiltinių 
kalbų ir tarmių, atrodo, pa
smerkta išnykti. Jos nėra pajė
gios spirtis anoms dviem civili
zacinėms kalboms, paliktoms 
AOiomaiizmo epochos. Be to, su 
islamu Afrikoje yra gerokai pa- 
sistūmėjusi ir arabų kalba. Tie
sa, plačiau paplitusioms čiabu
vių kaioonis naujaisiais laikais 
raštą yra pritaikę europiečiai 
misionieriai. Bet jos neturi is
torijos ir todėl negali eiti isto
rinės kalbotyros objektu. Tačiau 
gali būti įdomios tipologiniu ir 
struktūriniu atžvilgiu. Čia bend
roji kalbotyra ir turės 
problemų bei uždavinių.

— kokia yra lietuvių 
reikšmė tarptautiniam*
tyros moksle ir koKią numato
ma lietuvių kalbos ir jos moks-

Vykstant laisvės kovoms, 
1920 m. grįžo į Lietuvą ir, len
kams puolant kraštą, įstojo sa
vanoriu į kariuomenę. Buvo pa
skirtas į Karo mokyklą, iš ku- 
nos buvo perkeltas į karo 
mokslų skyrių — “Kario” re
dakcijom Taipgi bendradarbia
vo katalikų dienraštyje “Lais
ve” bei tašė į Wilkes Barre, Pa, 

i leidžiamą “Lietuvių Balsą” ir 
kitus laikraščius.

Piaėjus laisvės kovoms, 1923 
m., grįžo Amerikon. Kai kurį 
laiką vėl dirbęs “Draugo” re
dakcijoje ir Katalikų federaci
jos sekretoriate, 1925 m. vėl 
buvo pakviestas redaguoti “Vy
tį”. Tais pat metais dar kartą 
buvo išvykęs į Lietuvą. Grįžęs 
Chicagon, kaip pasižymėjęs 
laikraštininkas, ir vėl buvo už- 
angažuotas “Draugo” redakci
jom kol 1926 m. užėmė “Gar
so” redaktoriaus vietą ir tose 
pareigose dirba 36 metai. Išt- lo ateitį visuose dabarties ne- 
vermingas laikraštininkas, pa
sišventęs visuomeninkas, karš
tas lietuvis, gilaus įsitikinimo 
katalikų visuomenininkas Mą- 
tas Zujus yra simpatinga as
menybė, neužmirštamai įrašęs 
savo vardą išeivių lietuvių kul
tūros istorijoje. Yra vedęs Ka
zimierą Tamošiūnaitę ir išaugi
no du sūnų ir dukterį. Vienas 
jo sūnus tarnauja JAV amba
sadoje Maskvoje.

z
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Vertas pažymėti ir vienato- 
mis bendrinės kalbos žodynas 
.dabartinės lietuvių kalbos žo- 

! r. nas, Vilnius 1954). Jo ruo
šiamasis darbas buvo pradėtas 
jau 1940 m. Tam buvo paskirti 

u patyrę didžiojo žodyno re
akcijos nariai. 1944 m. pava

sarį šiam žodynui iš kartotekos 
buvo atrinkta veik visa med
žiaga ir atlikti kai kurie kiti 
pai uošiamieji darbai. Po karo 
rankraščiui ruošti buvo paskir
ti jau kiti žmonės. Jau jį pa
ruošus, 1950 m. pasirodė “ge
nialus” J. V. Stalino (deja, ne 
jo rašytas) veikalas “Marksiz- 

•mas ir kalbos mokslo klausi
mai”, ir žodyne tuojau buvo 
“iškelti žymūs jo trūkumai”. Ir KOn atvyko 1913 m., o jau se- 
vėl teko, pasitelkus net rusą B. 
Luriną, rankraštį taisyti, nau
jai perredaguoti. Ir taip, ne
žiūrint “milžiniškų” sovietinių 
tempų, šio parankinio žodyno, 
susilaukėme tik po dešimties 
metų. Kad šis žodynas plyšti- 
nai prikimštas visokios sovieti
nės propagandos, nėra ko ste
bėtis. Tas pat lietuvių kalbos 
gramatikos vadovėliuose. Visur 
čia privalomas, partiniu žargo
nu tariant, “politinis užaštrini
mas”. Tik būdinga, kad to “už
aštrinimo” daug daugiau lietu
vių kalbos žodynuose ir vadovė
liuose, negu tos rūšies rusiškuo
se leidiniuose. Pvz. Dabartinės 
lietuvių kalbos žodynas gražau- 
ja tokiais sakiniais, kaip: Ame-

I
rikes imperialistai pavergtas 
tautas badu marina, Ilgai jis 
fašistų kalėjimuose badėjo, Ati
duosime savo balsus už partinių 
ir nepartinių bloko kandidatus, 
ir trečdalio skilties citata iš 
konstitucijos (po žodžiu mote
ris). Rusų kalbos žodynuose to
kių “perlų” nerandame. Matyti, 
partijos reikalavimai ne visiems 
vienodi.

j
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da* 
ku- 
žo- 
at-

labai toli. Iš savo žodyninės 
praktikos spręsčiau, kad dar 
turės būti bent dešimt tomų. 
Šiame žodyne sukaupta didžiai 
vertinga kalbinė medžiaga, ku
ria ne tik dešimtimis, bet gal 
ir šimtais metų naudosis lietu
vių kalbos tyrinėtojai. Gaila 
tik, kad žodyno redagavime yra 
žymių trūkumų. Balčikoniui re
daguojant jų buvo mažiau. La
bai daug žodžių palikta nekir
čiuotų, nors kirtis ir priegaidė 
dažnai savaime aiškūs. Mat šal-

! ■

tinyje nerado kirčio. Bet ištisai 
perimta Barono žodyno kirtis ir 
priegaidė. O juk kirčiavo šį žo
dyną ne specialistas kalbinin
kas, bet, rodos, vienas kirčio 
dalyke nusimanąs studentas. 
Nepažįstamiems žodžiams jis 
kirčius sudėliojo iš lengvos ran
kos, kaip jau ant seilės atėjo. 
Dabar klausiame, argi prityrę 
žodyno redakcijos žmonės čia 
mažiau nusimanytų nei tas stu
dentas. Skoliniams vietomis 
bar nurodinėjama, ne tik iš 
rios kalbos, bet ir iš kurio 
džio skolinta. Tačiau šiuo
žvilgiu redakcija pasirodo gana 
silpna ir nenuosekli. Pvz gro- 
matai nurodytas rusiškas šalti
nis gramota, o dėl gandro nieko 
nepasakyta, nors, kaip rodo žo
džio geografija (M. Lietuva ir 
Žemaičiai), jis neabejotinai se
nas vokiškas skolinys. Juk ir 
visi kiti šio paukščio pavadini
mai. išskyrus gužą ir gužutį 
yra skolintiniai. Taip pat ir 
gonkas skolintas tik iš lenkų 
ganek. Lietuvių kalbos žodynui 
nerūpi, kad tą žodį lenkai pa
siskolino iš vok. Gang. Tiesiai 
’š vokiečių skolinęs! mes dabar 
tartume gangas arba ganga. 
Pastaroji lytis kaip tik ir pa
žįstama M. Lietuvoje. Nesu
prantama, kodėl tarptauti
niams žodžiams nenurodoma 
kilmė. Juk mokydamiesi iš so
vietinių leksikografu, neturėjo 
ir čia nuo jų atsilikti.

Dar viena smulkmena juoko 
dėlei. Po žodžio išmonis duotas 
šitoks pavyzdys: Tas vietinin
kas nėra kalbininkų išmonis 
Sint. Vadinasi, išeitų, kad toks 
sakinys užrašytas iš žmonių 
Salantų apyl. Bet kur tau. Jis 
paimtas iš vieno mano straips-

I
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padarė griežtai pasmerkdamas n[°- Kadangi iš žodyno turėjo 
šį žodyną”. Tai dar ne viskas, “ūti pašalinti visi nomina odio- 
Partija, matyti, bus gerokai na- sa ir taiP Pat buvo išmestas
gus prikišus dar prieš šiam to- sutrumpinimas Sal, tai kažkuris 

i rankraščio redaguotojas, gal 
kartais buvęs mano klausyto- 

lapio ir sutrumpinimų varian- jas’ susimilęs bent mano gimto
sios parapijos sutrumpinimą

!L -mui iš spaudos išeinant. Tai ro
do du skirtingi antraštinio pus- 

11

siū- 
kir- 
pat 
Da-

tai! Redakcijos narių sudėtis
juose skirtinga ir paskutiniame Pa<iėjo. Dėkui jam už tai. Rasi 
sutrumpinimų variante išmes- P° kokio šimto metų koks 
tos visos iš Lietuvos pasitrau
kusių rašytojų ir kalbininkų pa
vardės kartu su jų sutrumpini
mais. Ir vėl žodyno leidimas nu
trūko dešimčiai metų, trečiasis 
tomas (G-H) tepasirodė tik 
1956 m. Pradedant šiuo tomu 
žodynas jau redaguojamas “va
dovaujantis marksizmo-leniniz
mo mokslu apie kalbą, remian
tis. .. tarybinės leksikografijos 
teorija bei praktika”. Tai pasi
reiškia visų pirma tuo, kad žo
džių aiškinamuosiuose pavyz
džiuose pirmon vieton dedami 
“sakiniai bei posakiai iš tarybi
nės literatūros ir spaudos, su
siję su šių dienų mūsų socialis
tinio gyvenimo tikrove”. Ka
dangi žodynas turįs parodyti 
“nharksistinės-leninistinės ideo
logijos įsigalėjimą mūsų gyve
nime”, tai labai gausiai cituo
jami Stalinas ir Leninas, žino
ma, iš vertimų. Ketvirtas to- ■ 
mas (I-J) pasirodė 1957, o 
penktas (K - klausinys) 1959 
m. Žodyno galas, žinoma, dar

• Matas Zujus, ‘*Garso” re
daktorius, antradienį sulaukė 
70 m. amžiaus. Yra gimęs 1892 
m. rugp. 14 d. Ciudiškių km., 
Kleboniškio valse., Mariampolės 
apskr. Mokėsi Prienuose, Sei
nuose ir Valparaiso universite
te, Indianoje. Spaudoje pradė
jo bendradarbiauti jau 1911 m,, 
lašinėdamas korespondencijas 

‘“Šaltiniui’,’ ir “Vilčiai”. Ameri-

i

Šančiais metais tapo dar tada 
savaitraščio “Draugo” redakci
jos narys. Čia dirbęs pusantrų 
metų, buvo pakviestas į “Kata
liko” redakciją, o jau 1916 m. 
rudenį Lietuvos vyčių centras 
šį gabiai besireiškiantį laikraš
tininką pakvietė redaguoti ir 
administruoti “Vytį”. Šis žur
nalas, jo vadovaujamas, iš 8 
pus.apių išaugo į 32 pusi.

Dėl abiejų akademinių žody
nų sutęsimo ir kitų nesėkmių, 
žinoma, kalti tik tie, kur re
dakciją nuolatos prievartavo. 
Dėl partijos remiamų marristų 
brutaliai brukamų kvailiausių 
“naujojo kalbos mokslo” teori
jų Sovietų Sąjungoje rimtas 
leksikografinis darbas buvo pa
sidaręs visai nebegalimas. Tuo 
pačiu botagu, gal dar skau
džiau, buvo plakami ir mūsų 
žodynininkai. Nenuostabu, kad 
kai kas karjeros sumetimais ir 
kluptelėjo. Partijai kūlio per
virtus, kaip tik dėl marristinių 
klaidų buvo atšaukta J. Kruopo 
disertacija apie M. Petkevičiaus 
1598 m. katekizmo leksiką. 
Svarbesnieji kalbiniai tyrinėji
mai paprastai skelbiami Moks
lų Akademijos Darbuose (Seri-

i
ja A), Vilniaus universiteto 
Mokslo darbuose (nuo 1958 m. 
atskirais tomais antrašte Kal
botyra) ir nuo 1959 m. Akade
mijos leidžiamuose Lietuvių
Kalbotyros klausimuose (išėjo ' 
4 tomai). Kai kas pasitaiko ir 
Vilniaus bei Šiaulių pedagogi
nių institutų Raštuose.

— Kokia, aplamai, yra kal
botyros mokslo ateitis? Lig šiol 
visas dėmesys lyg ir buvo krei
piamas į indoeuropietiškas prob 
lemas. Pasaulinės kultūros rai
don ateinant naujiems 'žemy
nams ir naujoms tautoms, gal 
ir kalbotyrai horizontai savotiš
kai prasiplečia naujose proble
mose ir naujuose uždaviniuose?

— Atominėmis raketomis ir 
apskritai erdve pamišusiame 
pasaulyje, žmogus dažnai pa
galvoji, kada nė nebeverta apie 
bet kokią ateitį kalbėti. O gal 
Amerikos ir sovietų erdvinin- 
kai, skrisdami į Marsą, kartu v
pasiims vieni struktūralistą kal
bininką, (amerikiečio R. A. 
Halio terminu tariant linguis- 
tician, kaip ir mathematician, 
mortician), o kiti “bendražmo- 
nijinės” (taip rasi dabar Lietu
voje kaikas pasakytų iš rusų 
malonės) marksistinės kalboty
ros specą. Bet juokas juoku. 
Pasauliui civilizaciniu atžvilgiu 
tampant vienam, atstumas veik 
išnykus, visų žemės atkraščių į 
žmonėms dažnai sueinant, ir Į 
kalbotyra, ypačiai metodai, gau- Į

naujų.

kalbai 
Imlba

I 
i

ganduose?
— .Lietuvių kalba, kaip seno- 

viškiausia iš visų gyvųjų indo
europiečių kalbų, žinoma, turi 
ir turės garbingą vietą lygina
mojoje indoeuropiečių kalboty
roje. Tai supranta ir sovietai, 
mes poią metų Vilniuje lan
kęsis sąjunginės mokslo akade
mijos atstovas yra pareiškęs, 
kad dėl didelės lietuvių kal
bos svarbos kalbotyrai Vil
nius turįs tapti pasaulinių bal
tistikos centru. Bet pasakymas 
palieka pasakymu. Kada 1958 
m. Maskvoje buvo ruošiamą^ 
tarptautinis slavistų kongresas, 
patyliukais kongreso 
buvo suprojektuota 
staigmena, baltistų 
konferencija Vilniuje.
jau buvo nustatyta net skai
čius, kiek kalbininkų turėjo bū
ti pakviesta iš Maskvos į Vil
nių. Bet paskutiniu momentu 
ta pati Maskva pasakė ne. Ko
dėl, žinoma, galima įvairiai spė
lioti. •

Kiekvieną lietuvį rūpina Lie
tuvos ir tuo pačiu lietuvių kli
bos ateitis. Sovietinio režimo

pabaigai 
nelaukta, 
mokslinė 
Maskvos

I

Nnujos kryžiaus kelių stotys Nekaltai Prad. šv. P. Marijos vienuolyne Putname. (K. Kerbelienės 
nuotrauka).

kad Vilniuje irgi

na naujų paskatų. Nepriklau- 
somis tapusioms Afrikos ir A- 
zijos tautoms, bent gauses- 

l nėms, besidarančių bendrinių 
kalbų kūryboje, o kaikas net ir 
rašto klausimui spręsti būtina 
ir praktiko kalbininko pagalba. 
Bet apskritai senasis europinis 
mastas, kur kiekviena kad ir 
mažytė tautelė kūrėsi sau ra- 

, šomąją kalbą, mūsų dienų pa
sauliui nebetinka. Paskutines 
dienas baigianti kolonializmo 

; čia visgi yra nebeatitaisomai 
sumaišiusi pasaulio kalbinį vaiz 
ą. Ir nepriklausomybę Afriko

je suteiktos buvusios prancūzų
ir belgų kolonijos viešajame gy- tikslas yra sukurti naują soviė* 
venime pasilieka prie prancūzų tinį, rusiškai kalbantį žmogų, 
kalbos. Buvusiose anglų koloni- To tikslo atkakliai siekiama it 
jose vėl angių kalba yra įleidu- daug ko pasiekiama. Pvz. par 
si gilias nebeišraunamas šaknis, paskutinį Sovietų Sąjungos gy- 
Pvz. nors Ganoje ir Gvinėjoje ventojų surašinėjimą tam tik- 
abejur kalbama tomis pačiomis ras gudų ir ukrainiečių skaičiui) 
trimis afrikiečių kalbomis (tvi, savo gimtąja kalba jau nurodė 
fanti, ga), bet pirmojoje bend- rusų kalbą. Vienas mano kote- 

! rine eina anglų kalba, o antro- ga, šią vasarą lankęsis Ukrai- 
joje prancūzų. O tokios Haičio nos sostinėje Kijeve, sakėsi gat- 
respublikos, nepriklausomos jau vėse tegirdėjęs tik rusų kalbą, 
nuo 1804 m., kur 95 % gyven- Iš neseniai lankiusių Lietuvą 

| tojų negrai, kalba yra vien sužinome,
prancūziška. O iš kitos pusės kiekviename žingsnyje girdėti 
naujųjų kolonįnių valstybių poil rusiškai kalbant. Bet to daug 
tinės sienos daug kur išvestos mažiau Kaune. Tačiau taip kai* 
ne etnografiniais pagrindais. Be ba ne lietuviai, o atvykėliai iš 
to, kiltinių kalbų ir tarmių, 
dažnai nerašytų, didelis įvairu
mas ir skirtingumas praktiškai 
padaro įsigalėjimą vienos ku
rios vietinės kalbos negalimą. 
Skirtinga padėtis yra tik arabų 
kraštuose, kur iš senovės svar
bų civilizacinį vaidmenį vaidinu
si arabų kalba, iš karto atsis
tojo reikiamon vieton. Bet ir 
čia šnekamoji arabų kalba įvai
ruoja pagal atskirus kraštus, 
pvz. Egipto tr Irako. Kiek stip
riai Vakarai yra paveikę Afri
ką ir Aziją, geriausiai paliudi
ja ir tas faktas, kad prieš ke
lerius metus įvykusios priešva- 
karietiškos Bandungo (Indone
zijoje) konferencijos oficialinė 
kalba buvo visgi angliška. Ko
munistams paėmus valdžią Ki
nijoje, pirmu įkarščiu anglų 
kalba buvo išmesta iš mokyklų. 
Bet dabar ji vėl yra pirmoji, 
svetimoji kalba. Jei kinai pa
galiau pasiryš rašto reformai, 
tai naujasis raidynas irgi bus 
pagrįstas lotyniškuoju, 
pvz. rusiškuoju.

o ne
f

Apskritai, su 
no ir koloninių 
įsijungimu bendrosios civiliza
cijos raidon visų pirma yra su-

juodojo 
Azijos

žemy- 
kraštų

“plačiosios tėvynės”. Juk ir Pa
langa vasarą bent perpus rusiš
ka. Bet turime atsiminti, kad 
mūsų jau toks likimas, jog is
torijos būvyje negausūs Lietu
vos miestai niekados grynai lie
tuviški nebuvo.

Kaip bebūtų, lietuviškumo, 
ar sakysite sąmoningo ir nesą
moningo, atspara buvo ir pa
liks kaimas. Taip tebėra ir 
dabar, nors senoji gyvena ir 
sudarkyta kolchozų. Tarp ko 
kita buvo pastebėta, kad su so
vietų sporto komandomis JAV 
atsilanką lietuvių sportininkai, 
bent daugumas, gana prastai 
rusiškai kalba, 
džiugus reikšnys. 
manyti, kad 
tais Lietuvos 
miai daugiau 
dę. Mat 1954
Maskvos inspektoriaus Andrn- 
chovo atsilankymo Lietuvoje, 
buvo griežtai įsakyta sustiprin
ti rusų kalbos mokymą. Įsaky
mu nustatyta net už kiek klai
dų kokį pažymį rašyti ir kiek 
diktante turi būti žodžių. Paga
liau dabar jau ir lituanistai kan 
didatinių disertacijų autorefe-

(Nuaelta į 4 psl.)

Tai, žinoma, 
Bet reikia 

pastaraisiais me- 
jaunimą bus žy- 
rusiškai pralam- 

m., po specialaus
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PASIKALBĖJIMAS SU
4 PROF. SALIU

iš 3 pusi.) 
rašyti ir spaus

rusybių. Pvz. viename dviem 
kalbom spausdintame skelbime 
skaitome: Vairuodami trans
portą, parinkite greitį tokį, kad 
esant reikalui, galėtumėte ju- 

i dėjimą sulėtinti arba sustoti. 
Čia transportas vietoje įprasti
nių transporto priemonių pa
vartota tik todėl, kad rusai tą 
žodį taip perkeltine reikšme 
vartoja.

Verčiant siekiama rabiniško 
tikslumo. Kadangi rusai prieš- 
dėliuotuose ‘būdvardžiuose reikš 
me skiria do- ir protivo-, tai ir 
mūsiškiai tuojau nustatė tam 
atitikmenis iki- ir prieš-. Taip 
atsirado, visų pirma j

t
• Birutė Bogutaitė baigė Pe

rėję ir, gavusi stipendiją, išvy-1 
ko gilinti muzikos studijų Is-, 
pasijoje.

• Rita Durickaitė gavo Fulb-
righto stipendiją studijuoti 
prancūzų kalbą Prancūzijoje. 
Ji baigė Annhurst kolegiją Con- 
necticut valstybėje. i
—

ir senoviniai (senov.), pasenę 1ji dabar yra daug atsparesnei 
(psn.), senųjų raštų (srš) ir svetimai antmetinei. Sunku net 
vad. ikirevoliuciniai (ikirev.) ; įsivaizduoti, kokia šiandien būtų 
žodžiai. Kitaip ir būti negali, mūsų raštų kalba, jei iš karto 
žodyne negalima atskirti dabar- 
ties nuo praeities. Mūsiškiai čia 
“bešiuolaikiniaudami” persisten- j 
gė, nes rusai elgiasi apdairiau, 
ano pažyminio į savo žodynų 
antraštes paprastai nededa.

Iš pirmosios sovietų okupaci
jos visi gerai prisimename pro- 
."orgus su komsorgais, politva- 
dovus bei poliskyrius. Dabar 
tos rūšies sovietinių darinių, 
ypačiai partiečių ir šiaip šneka
mojoje kalboje yra labai daug, fašistai tipo posakių vartojimą, 
Jie taip pat gausiai paplitę įvai- tuojau jam buvo duotas kolek- 
rių įstaigų vartosenoje. A. Ly-, tyvinis 
beris ir K. Ulvydas jau minė- trijų akademijos žmonių. Mūsų 
tamė straipsnyje tvirtina, kad: bendrinės kalbos ugdyme didelį 
“Šių dienų lietuvių literatūrinė- barą yra išvariusi Gimtoji Kal- 
je kalboje santrumpų daryca ča, ėjusi be pertraukos septy- 
nebėra intensyvi. Net vyksta, nerius metus. Sovietams okupa- 
galima sakyti, tam tikra anks- j vus kraštą, tuojau prasidėjo

i‘ • • (Atkelta 
ratus verčiami 
dinti rusiškai.

Gaila, užsieniuose lietuvių ir 
apskritai baltų kalbomis besi
dominčių kalbininkų skaičius ne 
didėja, bet mažėja. Išmirus se
na jai' kartai (J. Gerulis, J. Mi-
kkola, F. Spechtas, E. Fraen- j 
kelis, E. Hermannas, R. Traut- 
mannas, H. Pedersenas, M. 
Niedermannas ir kt.) prieaug
lio labai maža. Paminėtini če
kas A. Erhartas, šveicaras J. 
Loeheris, T. Buchienė (dabar 
Lenkijoje), vokietė G. Bense, iš 
amerikiečių, be jau minėto W. 
Schmalstiego, dar E. Hampas. 
Ateityje, ar šiaip ar taip, ‘tik
ro įnašo lietuvių kalbotyrai rei
kia laukti iš pačių lietuvių ir 
būtent Lietuvoje.

— Kaip vertinate naujus, 
kartais ir keistokus kalbos var
tosenos reiškinius dabartinėje 
Lietuvoje?

— Kalba eina su gyvenimu. 
Jeigu Lietuva tebebūtų ir lais
va, naujoms gyvenimo sąvo
koms ir daiktams taip pat būtu
me sukūrę daug naujų terminų 
ir šiaip žodžių. Tik, žinoma, to
je kūryboje mažiau būtų sveti
mos įtakos. Lietuvių kalbos žo
dyno naujosios raidos klausimu 
paskaitomą platesnį straipsnį 
yra paskelbę A Lyberis ir K. 
Ulvydas (Lietuvių literatūrinės 
kalbos leksikos praturtėjimas 
tarybinės santvarkos metais. 
Literatūra ir kalba UI, 1958). 
Žihoma, čia nepamiršo brėžte 
pabrėžti dabar ir mokykliniams 
vadovėliams privalomų, pasaky
tume katekizminių dalykų. Su
randa “daugybę” baltų ir slavų 
prokalbių bendrumu, kurie 
“ypač giliai įleidę šaknis į abie
jų kalbų kūną ir kraują”. Pa- 
pęrina ir apie rusų kalbos “ypa
tingą vadovaujamą vaidmenį”, 
kaip ji “įvairiopŽf padeda tautų 
kalboms turtėti” ir į lietuvių 
kalbą įneša “naujų sąvokų, nau
jų idėjų, naujų socialistinio gy
venimo reiškinių”. Bet jau ne
gerai, kad skaitytoją klaidina 
priskirdami sovietiniam laiko
tarpiui daug žodžių, kurie buvo 
vartojami jau ir anksčiau. Ap
skritai imant, yra sudaryta ne
maža gerų mokslo ir kitokių 
terminų. Net ir tokiems perdėm 
sovietiškų sąvokų lietuviškiems 
vertiniams, kaip dievostata, 
ūkiskaita, pravaikšta, užsienia- 
va darybos atžvilgiu nieko ne
galima prikišti. Kai sovietai, 
Nusižiūrėję į Amerikos “self- 
service” krautuves ir valgyklas 
ir pas save įsivedė “samoobslu- 
živanije”, tuojau ir Lietuvoje 
pasirodė savitarna. Bet kadan
gi rusų kalba faktiškai yra ofi- 
cialinė ir daug įstaigų, kaip paš
tas. bankai, vidaus reikalų mi
nisterijos organai, geležinkeliai, 
veik tik ja tesinaudoja, tai lie
tuvių kalba jau savaime yra at
sidūrusi pelenės vietoje. Pade- (mano pasiūlyta pagal bendrinė 
tis geresnė tik švietimo srityje, pieva, priklausanti dviem ar ke 
Bet aukštosiose mokyklose ne- liems savininkams). Įsidėjo ją 
maža dalykų vėl dėstoma para- ir 1954 m. žodynas. Bet dabar 
lėliai lietuviškai ir rusiškai. Pa- Lietuvoje bevartojama tik ben- 
varčius švietimo ministerijos 
1958 m. išleistą oficialų leidinį 
Laudies švietimas, jau iš jo 
medinės kalbos aišku, kad įsa
kymai pirma buvo surašyti ru
siškai, o paskui išversta į lie
tuvių kalbą. Juk neveltui ir j 
švietimo ministro pavaduotojas 
yra rusas. Ir Vilniaus un-to ant-; co-, sako soavtor, tai vėl pa
spaude įrašas pirma padėtas mėgzdų susigalvotas bendrau- 
stambiomis raidėmis rusiškai, toris. Rusai vartoja sovremen- 
o apačioje smulkesnėmis įrašy- i nyj jazvk. todėl A. Sniečkus iš 
ta lietuviškai: TSRS Aukštojo | peties drožia‘šiuolaikinė kalba. 
Mokslo Ministerija. Vilniaus 
Valstvbinis V. Kapsuko Vardo 
Universitetas Ir diplomai, ži
noma išduodami dviem kalbo
mis. Visą laiką verčiant iš rusų 
kalbos, lietuvių kalboje privys
ią begalės žodyno ir sintaksės

i

reiškia jis: su dideliu, atsikišu- < .....................
su priešakiu. Plg. krūtiningas, abody konservatoriją Baltimo- 
Netrūksta ir pažangių moterų 
bei merginų. Bet čia jau visai 
netiktų tos priesagos.

— Perskaičius pastarajame 
“Aidų” numeryje A. Klimo 
straipsnį “Kalbotyra JAV ir 
Europoje”, susidaro įspūdis, jog 
kalbotyros moksle vyksta savo
tiška revoliucija. Kaip, Profe
soriau, vertinate tą naują struk 
.ūralinę kalbotyros kryptį?

Dr. Klimo straipsnis, mažiau
sia, yra perdaug entuziastiškas. 
Man suprantama, kad jauni 
žmonės visada naujenybėmis 
žavisi, į seną dažnai ranka mo
ja Jau pirmesniuose atsaky
čiuose probėgšmais užsiminiau 
struktūralizmą. Iš tų užuomi
nų, rodos, ir mano asmeninė 
nuomonė kiek aiškėja. Jeigu 
laukiate tiesioginio atsakymo, 
tai šitiek galėčiau pasakyti. 
Struktūralizmas lyginamosios 
istorinės kalbotyros niekados 
nepakeis, nes šiuo metodu kal- 

. . ,'ba paprastai tiriama sinchroni-
Dabar,, lygiai po 20 metų, Lie- nėje, o ne diachroninėje plot

mėje. Jo indėlis tradicinei kal- 
1 botyrai paaiškės dar ateityje.
Struktūralistika, nors fonologi
jos vardu ir gimusi Europoje, 
išaugo JAV. Čia jos pionieriai 
veik visi daugiau ar mažiau ty
rinėję Amerikos indėnų kalbas. 
Jų tyrimas teįmanomas vien tik 
struktūros atžvilgiu. Tų kalbų 
istorinė raida mums nežinoma. 
Kaip tik betiriant šias ir kitas, 
dažnai nerašytas kalbas ir išto
bulintas struktūrinis metodas. 
Žinoma, kiekvieną kalbą, kad ir 
seniausių paminklų turinčią, ga
lima studijuoti iš struktūros at
žvilgio. Bet jos struktūra am
žių būvyje kinta. Taigi čia ir 
struktūralistas turi pasidaryti 
komparatyvistu. Reikia, taip 
pat pažymėti, kad daugelis jau
nųjų struktūralistų ne ką ir te
nusimano apie lyginamąją isto
rinę kalbotyrą. Iš to kyla ir 
neigiamas nusistatymas tradi
cinės kalbotyros atžvilgiu. Pa
galiau struktūralistikos kryp
tis, kuriai dabar pvz. atstovau
ja Zellig S. Harris, iš kalboty
ros yra jau praktiškai išvirtusi 
pritaikomąja logika. Iš šalies 
žiūrint, atrodo, kad kukli senes
nioji amerikiečių kalbininkų 
karta gal ir perdaug atlaidi bei 
nuolaidi buvo veržliems ir ne- 
visada pakantiems struktūra- 
listams.

būtume atsidūrę po sovietine 
letena.

Tik po 1950 m., kalbos dar- 
I bininkus paleidus iš marrizmo 
i varžtų, ir Lietuvos periodinėje 
spaudoje ima retkarčiais rody- 

i tis praktinių kalbos dalykų, tai
symų. Rašo Balčikonis, Senkus, 
Palionis ir kt. Bet ir čia ne
drįsk paliesti partinio žargono 
šventenybių. Kai Balčikonis 
laikraštyje papeikė vokiškieji

“atkirtis”, pasirašytas

• ' ' ■ t partiečių čiau sudarytųjų santrumpų at-į trukdymai, atsirado bendradar-
kalboje, vertiniai: ikiburžuazinis ranka”. Kiek tai liečia rašomą- bių iš partijos malonės. Su ka-
ikikapitalistinis, ikiklasinis, iki- 
marksistinis, ikimarksinis, iki-1 
monopolistinis, ikisocialistinis, 
o vėliau ir įprastiniai prieškari
nis, priešmokyklinis (amžius),! 
prieššventinis, priešrevoliucinis 
imta taisyti į ikikarinis, ikimo
kyklinis, ikišventinis, ikirevoliu
cinis. Lietuvių kalba būdvardžių 
su priešdėliu iki nedaro. Jų ne
duoda iš gyvosios žmonių kal
bos nė didysis žodynas. -

Iš bažnytinių raštų suminėtas 
ikilaikinis yra pažodinis lenkų 
doezesny (= laikinas) verti
mas. Iki sovietinės okupacijos 
bendrinėje kalboje išsiversdavo- 
me be šitų “ikinių” būdvardžių, 
susiprasdavo ir raštu ir žodžiu. 
Vartota tik ikišiolinis, pasida
rytas iš ikšiol ir vienu žodžiu 
tariamo iki šiol, taip pat ligi- 
šiolinis iš lig šicl. O juk nesa- 

Į kome nei ikikaris, nei ikimoky- 
klė ar ikišventė. tik prieššven- 
tis Prisiversta ir tikrų kerėblų, 
kaip ikimokyklinukas (moki
nys) , ikimokyklininkas (moky
tojas), ikišaukimininkas arba 
ikišaukiamasis, ikišaukiminis 
(prieš pašaukiant kariuome
nėn), net ikisuvažiaviminis
(mat reikėjo tiksliai Leniną iš
versti !).

Tiesa, bendrinėje kalboje var 
tojome visagalis, visagalybe, vi
sapusis, visapusiškas ir dar vie
ną kitą tos rūšies sudurtinį ?.o- ! 
dį. O dabar, įsikibus į sudurti- 
nlus rusų žodžius su ūse-, pa
žerta nebuvėlių: visarusijinis, 
visaliaudinis, visapasaulinis, vi- 

1 sasajunginis, visatautinis. Anks 
čiau prireikus parašydavome 
visa apimantis, visa žinantis, o 
dabar rusų įkandine drožiama: 
visaapimantis, visaaprėpiantis. 
visanugalintis, visažinantis. Pa
galiau visapasaulinis, visasąjun
ginis, lietuviškai galvojant, nie- 

i ko kito ir nereiškia, kaip pa
saulinis, sąjunginis.

Lygiai taip pat pamėgzdų 
darbo (plg. rusų obšče-) yra ir: 
bendrakariuomeninis, bendrana- 
cionalinis, ben d rasą junginis,
bendražmonijinis. bendraliaudi- 

, nis, bendratautinis. Jau trisde- 
• šimt su viršum metų kalbinin

kų vartojama bendrinė kalba

ją kalbą, su tuo, žinoma, gali- ro pradžia GK visai sustojo, 
ma sutikti. Ir patys rusų kalbi
ninkai, pvz. akademikas S. P. 
Obnorskis jau 1948 m. kėlė 
balsą prieš besaikį santrumpų 
vartojimą. Bet šiaip gyvenime 
dalykai atrodo kitaip. Autoriai 
gali tvirtinti, kad tokios grioz
diškos santrumpos, kaip pvz. 
Lietžemūktiekimas, Lietknyg- 
prekyba, Lietkoopsąjunga “pa
sitraukė ar traukiasi iš litera
tūrinės kalbos”, bet oficialioji 
įstaigų vartosena rodo ką kitką.

Kad čia < 
sistemos, patvirtina pvz. visas 
būrys “tiekiminių” santrumpų. 
Be mūsų paminėtosios vartoja-1 Linkime jai sėkmės. Nors pir
mos dar ir šios: Lietkulttieki- 
mas, Liettechtiekimas, Vyrmed- 
tiekimas, ‘Zpovettiekimas, Vyr- 
lietžemūktiekimas. Plg. dar su 
projektavimu susijusių įstaigų, 
pavadinimus: Lietprojektas,. binę santvarką”, tačiau serga-
Lietstatprojektas, Žemprojek- ma tomis pačiomis senomis be
tas, Lietžemūkprojektas, Liet- domis. Pvz. rašoma apie netai- 
autokelprojektas. Partiečių žar- syklingai vartojamus užmeti- 
gone rusų pavyzdžiu visuotinai mą. mintinai* dirbtinas. Atsar- 
vartojamos santrumpos partak- giai pasisakoma ir prieš rusy- 
tyvas, partbilietas, partorgas, bes. Visaip aplinkiniu 'būdu sten 
partkomas, raikomas, partšvie- giamasi pagrįsti, kad netinka 
timas, partmokykla, politinfor- vartoti jaunuoliai ir merginos, 
macija, politvalanda, politšvieti- i Tačiau dalykas visai paprastas, 
mas, politužsiėmimai. 
trūksta ir tokiu sandūrų, kaip mestas 
kultekskursija, agitmeninė bri
gada, muzkomedija, medsesuo 
(galime būti tikri, kad netru
kus gims ir medbrolis, nes ru
sai jau įsivedė medbrat), prof- 
techmokykla, zoovettechniku- 
mas. Žr. G. Feigelsonas ir kt., 
Rusiškų ir lietuviškų santrum
pų žodynas, Vilnius 1960. Gi
riamasi, kad gražiai prigijęs 
kolūkis. Bet kaimo žmonės daž
niau jį stačiai rusišku vardu 
kalkozu, kolkozu arba pasišai
pydami kalūkiu vadina. Iš to
liau žiūrint labai aišku, kaip 
įvairių įvairiausių rusybių ant
plūdis vis labiau teršia mūsų 
rašomąją ir ypačiai šnekamąją 
kalbą. Guodžiamės tik tuo, kad 
brendusi dvidešimt laisvės metų,

tuvių kalbos ir literatūros ins-! 
titutas 1961 m. pagaliau pradė
jo leisti neperiodinį leidinėlį 
“Kalbos Kultūra” (žada du tris 
sąsiuvinius per metus), skiria
mą praktiniams kalbos varto
senos reikalams. Mat rusai jau 
nuo 1955 m. leidžia tos pačios 

i paskirties irgi neperiodinį Vo- 
prosy kultury reči. Taigi nebu
vo patogu ir lietuviams klabi- 

j nant atsakyti. Įsidėmėtina ir 
esama tam tikros' leidinių vardų giminystė. Kal- 

---- --— j bos Kultūra, žinoma, kiek sąly-.
[gos leis, dirbs naudingą darbą.

mojo numerio programiniame 
straipsnyje sakoma, kad “koky
biškai naujas lietuvių literatū
rinės kalbos raidos etapas pra
sidėjo, atkūrus Lietuvoje tary-

i

i

Bet ne- tad nemoksliškas, partijos pri- 
rus. junoši i devuški 

vertimas. Bet niekas nedrįsta 
nė puse žodžio prasitarti dėl 
būdvardžio priešakinis netikusio 
vartojimo. Kadangi rusai pe- 
redovoj vartoja ne tik tiesiogi
ne, bet ir perkeltine prasme, 
tai ir lietuvių komunistinėje 
spaudoje tuoj po pirmojo karo 
pasirodė priešakiniai ( = pažan
gus, progresyvus) darbininkai, 
vėliau įviso ir vertiniai prieša
kinis mokslas, mokslininkas, 
vaidmuo, priešakinė technika. 
Jie įtraukti ir į 1954 m. žodyną. 

; Jausdami tokios vartosenos ne- 
tikumą, kiti vėl buvo griebęsi 
priešakingo. Sis nėra “neįpras
tos darybos”, kaip teigiama, 
bet paprastai gyvosios kalbos 
daiktavardinis būdvardis. O 
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VESTUVIŲ NUOTRAUKOS IR 
AUKŠTOS RTšIES FOTOGRAFIJOS 
M CSV SPECIALYBE.

PRECIN PHOTO STUDIO
1068 Archer Avė. Tel. VI 7-2481 

(Incorporated)
EDVARDAS UI4S, IT.

LEARN IBM
KEY PUNCH IN 3 WEEKS 
Morning—Afternoon—Evening 

and Sat. Classes 
Call 644—9603

Rm. 7134 Merchandise Mart 
4150 N. Milwaukee, Chicago 

6233 S. IVestern Avė., Chicago 
5217 Hohman, Hammond. Ind. 
228 N. Gen<*see. TCaukegan, III.

COMPTOMETER SCHOOL 
(A Victor Comptometer Corp. 

Activity.)

VI

EXPERT REMODEUNG AND 
REPAIRS

Modern Kitchens & Bathrooms 
Dormers, Room Additions & 
Home Maintenance Service, 

NO MONEY DOWN 
Institutional Repairs 

Up to 5 Years to Pay 
RIVF.lt DALE

HOME 1MPROVEMENT 
W. & E. DeWitt

1-1270 VI 9-8458

dratautinė k a)’? a Jai kojos dy- 
«msios iš rus. obščenarodnvj ja- 
zyk ir, matyti, kai kam dėl to 
šauniai atrodo. Prireikus ret
karčiais šalia autoriaus varto
davome taip pat tarptautini ko- 
autorių Bet kadangi čia rusai, 
išsiversdami lotynų priešdelį

kiti vėl kiša šiolaikine. Lei
džiant 1954 žodyną, redakto
riams. be abejo, viršum galvos 
irgi kabojo tas sovremennvi 
Išsisuko pasakydami Dabartinės 
lietuvių kalbos žodynas. Bet tai 
jau netikslu, nes žodynan dėta

NUMAŽINTOS KAINOS
Automobilių apdraudoms

$44.506 mčn.period.
Nuo 23 iki 25 m. ir nuo Hfl
65 iki 69 m. amž. . . .
išrašome ir patarnaujame ■ Visokių 
r ūžiu apdraudas lengvais mėnesi

niais išmokėjimais.
BACEVIČIUS

APDRAUDĘ AGENTŪRA 
6455 8. Kedzie Avė. PR 8-2233

i
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TELEVIZIJAS 
paprastas Ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnav vietoje $3.00, 
už dirbtuvės darba—$10.00 ir da- 
lya Pigios paveiksiinfis lempos.

I. MIGLINAS
2549 W. KStb St. II a PR 6-1063 

ūiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiin

. SKELBKITES “DRAUGE”

Mokame pašto išlaidas už santaupų atsiuntimą
Mokame pinigų perkėlimo išlaidas 
DUODAME PASKOLAS NAMAMS PIRKTI ARBA 
TAISYTI • LENGVI IŠSIMOKEJIMAI

ALBERT J. AUKERS, prezidentas

VALANDOS: Pirmad. nuo 9 iki 4; antrad. nuo 9 iki 4; 
trečiadieniais uždaryta. Ketvirtad. nuo 9 iki 8; penktad. 
nuo 9 iki 6; šeštad. nuo 9 iki 1.

Distriet Savings
3430 SOUTH HALSTED STREET •CHICAGO 8 • PHONE 254 0104

O’KEEFE BROS. COAL
CENTRAS: CICERO IR 16th STREET 

Su pasididžiavimu praneša, kad jų naujas 
> » i

GENERAL SALES MANAGER 
Pietvakarių miesto daly yra

CO-

‘OK
COAL
PETER P. RINKUS

6940 S. ARTESIAN AVĖ.
Parduoda geriausias anglis ir kūrenamą alyvą žemiausiomis kaino
mis. 24 vai. stokerių ir alyvos degintuvų patarnavimas ir taisymas 

Tel. Rezidencijos: RE 7-8513 ....................... Ofiso: BI 2-1700
v ■■ -

t OK”
OIL

Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokėjimais.

Dėl informacijų, kreipkitės į

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
JOHN J. KAZANAUSKAS, prezidentas

2202 W. Cermak Road Chicago, III. Virginia 7-7747

M

O IZ I D’Q S E L F 
vl\ir VSERVICE

Liquor Store
5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

AUGUST — RUGPIUČIO 16, 17, 18 D. D.

STOCK 10 YR. OLD IMPORTED BRANDY
$3.98

BARON VON KLUEG IMPORTED 
GERMAN BRANDY

i
ra™ $3.89

DA SILVA 10 YR. OLD PORTUGAL
BRANDY Fifth $3.39

0

l|

r

Į

■

GRAIN ALCQHOL 190 PROOF
U. S. P.

RICCADONNA Imported VERMOUTH 
Dry or Svveet 30 oz. Bottle

Fi«h $4.89

$1.19
KENTUCKY GENTLEMAN KENTUCKY

STRAIGHT BOURBON WHISKEY Fifth $2.98 

KRUPNIK (HONEY PUNCH) 70 Proof Fifth”$2.98

r

TVARSCKI 80 PROOF VODKA Fifth $2.59
LIME, ORANGE, CHERRY OR

CHOCOLATE FLAVORED VODKA Fifth $2-98

PFEIFFER PREMIUM BEER
Case of 24—12 oz. Cans

I

Case $2.79 !

L»J

M®
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MĖLYNŲJŲ KALNŲ

ATOŠVAISTĖJE

Juozas Pautienius Mėlynieji kalnai

Gražioje Didžiojo Kūrėjo iš
puoštojo gamtoje, prie Mėly
nųjų kalnų ir mėlyno Georgian 
Bay ežero, kurio pakrantėse 
apščiai akmenų, primenančių 
dail. Bielskaus uolas, Wasagos 
vasarvietėje buvo suruošta ke
turių dailininkų paroda. šią 
keturių, skirtingų savo tema
tika ir technika, dailininkų pa
rodą suruošė tapyt. J. Pautie
nius, šeštosios Lietuvių Fron
to bičiulių savaitės proga. Be 
pačio organizatoriaus buvo iš
statyti V. Petravičiaus, T. Va
liaus ir Stasės Smalinskienės 
darbai.

Paroda susilaukė labai gra
žaus susidomėjimo, nes per du 
savaitgalius ją aplankė apie 
1000 žmonių, atvykusių iš įvai
rių Amerikos ir Kanados mies
tų, kurie įsigijo keturis Pautie
niaus, vieną Valiaus, viena 
Smalinskienės ir keturis Petra
vičiaus kūrinius. Iškilmingas 
parodos atidarymas įvyko rug
piūčio 5 d., kurios metu Lietu
vių Fronto bičiulių stovyklos, 
globojusios parodą, vadovas 
dr. V. Majauskas, pakvietė kai 
bėti dr. J. Grinių. Profesorius 
savo žodyje pasidžiaugė aukš
to meninio lygio kūriniais, pri
minė, kad parodoje dalyvauja 
skirtingų požiūrių dailininkai.

Meno parodoje vyravo mo- plačiau sklistų. Manytume, kad iabai svarbų darbą" išleisdama daug kultūrinio prievartavimo i............................. , . _____ _

I

aptaria

vedus specialias šviesas ir pa
stačius specialius stendus, pa
sikeitė niūroka salės išvaizda, 
salė prašviesėjo ir susidarė, 
puiki meninė nuotaika.

Jeigu, dail. Pautieniaus ir 
dail. zSmalinskienės dalis kūri
nių buvo matyti, tai nustebino 
dail. Petravičius, pasirodęs kaip 
tapytojas. Be abejo Petravi
čius vis tiek palieka grafikas, 
bet būdamas talentingas, gana 
neblogai pasirodo, kaip tapyto
jas. Labiausiai bene visus ža
vėjo dail. Valiaus spalvota ti- 
pografija. Menininkas rodo am 
žino kūrybingumo ir atsinauji
nimo ženklus ir tai yra didžio
ji kūrėjo stiprybė.

Vertinant šios parodos, kuri 
uždaryta rugpiūčio 12 d., pasi
sekimą, tenka pasakyti, kad ji 
taip puikiai pavyko dar ir dėl
to, kad jos organizatorius tu
rėjo didelį patyrimą, gi laikas 
ir vieta buvo parinkti labai 
tinkami. Lietuvių Fronto sto- 
vyklon suvažiavę asmenys ir 
šiaip stovyklautojai turėjo pro 
gos pamatyti atvežtus į jų po
ilsio vietas kūrinius ir net la
bai abejingas menui negalėjo 
aplenkti parodos. Visa tai 
rodo, kad tiek dailės, tiek kitų 
menų atstovai turi panaudoti Life of Lithuania”. 
visas sąlygas, kad menas kuo Krašto Lietuvių sąjunga atliko das, filmus, knygas, rasdamas'

NAUJI LEIDINIAI

A. Šapoka “Vilnius in the tų Lietuvos teatrą, operą, ba- 
— —________ . Vilniaus lėtą, muzikinį gyvenimą, paro-

dėmiosios srovės abstraktas, 
abstraktinis ekspresionizmas, 
impresionizmas ir vienas kitas 
darbas buvo daugiau realisti
nės krypties. Malonu pažymėti, 
kad ši paroda iš Wasagos nu
matyta perkelti į Kanados sos- nių vertybių, 
tinę Ottawą. Tai būtų pirmoji 
lietuvių dailininkų paroda 
nados sostinėje.

Keturi dailininkai buvo 
statę 64 darbus, palyginti ;

vergiją, žydams Dievo baus- DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. rugpiūčio mėn. 18 
mę. Mūsų gi pedagogai nuro-
do, kad darbas negali būti baus gamtai, o ypač žmonėms neri
me, nes jis yra dorybė. Dar- nusiteikusi tyra ir miela
bas yra medžiaginės ir dvasi-i asmenybė”, 
nės kultūros pagrindas. Bet 
šalia darbštumo, ištvermės idea

’ I Ile matome dorovinį pradą, do
rovinį tyrumą, kuris išreikštas I 
estetine forma, gražiu elgesiu, 
ir kurio simbolis tautos sąmo
nėje yra rūta. Šilti ir intymūs 
yra lietuvio santykiai su visa j 
gyvąja ir negyvąja gamta 
nieko čia be reikalo negalima 
užmušti, naikinti ar kankinti. 
Gamtos meile jis yra romanti
kas, konkrečiame pasaulyje jis 
negali rasti pasitenkinimo, to
dėl nesikreipia į gamtą, paskęs
ta joje ir susilieja su ja. Šia 
prasme jis pasirodo kaip vi
sam pasauliui, visai gyvajai

B

«

Auto Ištepimas
I

ct

T E R R A
Porcelanas, kristalas, stalo sidab
ras, brangenybės, etc.
3237 W. 63itl St.. Chicago 26, HL 

TeL 434-4660

RUGPICČIO IR RUGSĖJO MEN. 1 
Jūs nesate įpareigoti ką nors pirk- ' 

ti, tik atsineškite šį skelbimą.

WESTERN AUTO SALES 
& SERVICE

4318 S. Western Avė., LA 3-1790 
— D — Sav. Steponas Ščerba

SAVE BY MAIL !
Postage Paid Both Ways

INVEST YOURMONEY 
WITH OUR ttEWEST 

STATĖ at . . ..
FIRST FEDERAL

SAVINGS & LOAN ASSN.
ANCHORAGE, ALASKA

COMPOUNDED
£1 f "g /O QUARTERLY

1 CURRENT RATE

I

i

MOVING
Apdraustas perkraustymu it 

(▼airių atstumų

A. VILIMAS
8415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

Eaeh account in- 
sured to S 10.000.
Member of 

F.S.L.I.C.
Funds rec’d by 

the lOth ea.rn 
from the lst of 

the month.

Illllj*

• f

ir knygos platintojai turėtų su- 2,000 egzempliorių šios dr. A. 
rasti kaip ir menininkai sten
dus vasarvietėse, <..............
pajungtas žmogus galėtų be nįU) taip jr kultūriniu bei poli- 
ypatingų ieškojimų surasti ir tiniu atžvilgiu. Čia aptariamas 
jo dvasią turtinančių kultūri- Vilnius kaip senoji Lietuvos

*...1.... sostinė, aprašant jo įkūrimą,: . .
Pažymėtina, kad vienas dail. Plačiai sustojant ties Vytauto retekigas ^evas 

laikais, aiškinant periodą uni- Iiai Dievas
jos su Lenkija ir vėliau. To- dorovlni4 PrinciP^

• —- • ' ir be savo galybės ypač pasi
žymi išmintimi ir meile. Lietu
vis tiki Dievu ir Juo pasitiki 
visuose gyvenimo reikaluose. 
Todėl jaunimo auklėjime Lie
tuvoje religija buvo labai svar 
bus veiksnys. Jaunuolis moky
kloje įgijo tikrą ir visapusišką 
šio dalyko supratimą, kuris iš
liko visą gyvenimą. Pasitikė
jimas Dievu tačiau lietuvio 
gyvenime nereiškė, kad jis vis
ko turi laukti “iš aukštybių”. 
Viena labiausiai minimų lietu
vio dorybių yra darbas. Pas 
mus gyventi ir dirbti reiškia 
veik tą patį dalyką. Visai ki
taip yra pas kai kurias kitas 
tautas. Rusams darbas reiškia

Šapokos knygos anglų kalba, 
civilizacijos Veikalas svarbus kaip istori-

iš okupantų pusės. Andrius Bal 
tinis kelia mintį lietuviškosios 
asmenybės ugdymo lituanisti- Į 
niame švietime. Lietuviškos as
menybės idealus jis 
taip: I

l

Ka-: Pautieniaus ir dail. Petravičiaus 
Į darbas buvo paskirtas lankyto- 

> iš-
apy- 

tamsėj salėj, kurioj sekmadie
niais būna laikomos pamaldos 
ir vyksta parengimai, bet pra-

yra gi- 
yra jo 

įkvėpėjas

125 5th Avė., Anchorage, Alaska

IEnclosed is $...................... Please
open an acc’t in the name of...

Name .....................................................
Address ................................................

I City__ '............... Statė................
■ ~ ~~

I
Kas tik turi

STUDENTŲ KRONIKA
• Akademinio Skautų sąjū

džio dvyliktoji stovykla įvyks
rugsėjo 1—9 d. prie Morpeth, 

Ontario, 75 mylios nuo Windsor.
Stovyklos pagrindinę progra

mą, kuri bus lituanistinis semi
naras, ruošia Filisterių Skautų 
sąjunga. Taip pat pakviestas 
dalyvauti profesorius Jonas 
Grinius.

• Šią vasarą Dalia Stakytė 
baigė Illinois universitetą, įsi- 
gydama bakalaurą iš elektros 
inžinerijos. Lietuviai studentai 
Urbanoje Dalės pasisekimu la
bai džiaugiasi. Iš tūkstančių 
studentų Illinois universitete, 
baigusių elektros inžineriją, Da
lia šiais metais buvo vieninte
lė mergaitė.

• Saulė Pahibinskienė ruošia
si doktoratui. 1952 m. baigė 
Chicagoje Švč. Marijos Nekal
to Prasidėjimo parapijos mo
kyklą pirmąja mokine ir gavo 
stipendiją į Maria High School, 
kurią baigė 1956 m. su atžy- 
mėjimu. Toliau Mundelein kole
gijoj (Chicagoje) studijavo che
miją. Čia studijuodama per ket
verius metus buvo rektoriaus 
garbės sąrašuose (Dean’s list) 
ir gavo chemijos garbės atžy- 
mėjimus. Buvo garbės simpo- 
siume, kuriame tebuvo tik vie
nuolika asmenų. 1959 m. Sou- 
them
laimėjo pirmą premiją už kon
kursinį straipsnį apie koloidi
nę chemiją. Mundelein kolegiją 
baigė eum Įaudė 1960 m. B. S. 
laipsniu, 
gavusi
universitete 
studijavo koloidinę 
Studijas baigė labai 
S. laipsrtiu. Gavo 
ruoštis daktaratui.

California universitete

, , , TT. . . , liau dėstoma apie Vilnių, galams burtų keliu. Uz tai sumnk- . , , . . .’ °
L onn Ji i T • X • vusi Magdeburgo teises ir sa-ti 200 dol. paskirti Lietuvių vivaldą, jo auksinį laikotarpį
Fondui- sunkumus XVII ir XVHI šimt-

L. Augštys ■ mėty, infiltraciją baltgudžių ir 
lenkų įtakų. Toliau aprašomas 

■ Vilnius caristinės okupacijos 
laikotarpy, taipgi žvelgiama į 
Vilnių kaip lietuvių tautinio at
gimimo centrą. Ilgiau sustoja
ma ties konfliktu su Lenkais 
dėl Vilniaus, taipgi nusakomi 
Vilniaus miesto ir krašto sun
kumai lenkų okupacijoje. Bai
giama Vilniaus grąžinimu Lie
tuvai ir pastabomis, pabrėžian
čiomis Vilniaus ryšį su Lietu
va. Duodama gausi tuo klausi
mu bibliografija.

Pažymėtina, kad knyga išėjo 
jos autoriui dr. A. Šapokai jau 
mirus; miręs taipgi ir jos ver
tėjas, buvęs britų vicekonsulas 
Lietuvoje, E. J. Harrison. Vei
kalą redaguojant gražiai pasi
darbavę dr. K. Jurgėla ir prof. 
S. Sužiedėlis. Vilnius — 
ros centras. Jame buvo 
tos ir pirmosios rusų, 
latvių knygos.

Saulė Palubinskienė
pos valdybose 1953—1955 m. 
SAS Chicagos draugovės val
dybose 1957—1959 m. Priklau
sė Lietuvių Studentų sąjungai. 
1958—1960 m., buvo “Draugo” 
ateitininkų skyriaus redaktorė. 
Gyvendama Los Angeles, buvo 
aktyvi ateitininkų organizacijos 
narė.

VALYMAS 
KILIMAI, APMUŠTI BALDAI 

valomi. Sienos valomos ir 
dažomos — J. Radis 

Tel. CLiffside 4-1050

MOVING
R. ŠERĖNAS perkrausto bldus 
ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

kultū- 
išleis- 

ir net

Į Laivę Nr. 29 (liepos mėn.). 
Turtingas numeris gilia min
tim ir svaria informacija. K. 
Baras filosofišku nuoseklumu 
gvildena žmogaus tragizmą; 
istorikas prof. Z. Ivinskis iške
lia lietuvių tautos rezistencijos 
reikšminguosius momentus; M. 
Musteikis konspektyviai, bet 
gana pilnai apžvelgia 1961 me-

gėrę skonį,
Viskę perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
TURI DVI KRAUTUVES CHICAGOJE: 

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

I
I

J. G. TELEVISION CO. 
2512 W. 47th St., FR 6-1998

TV, RADIJAI. HI-FI. VĖSINTUVAI 
Pardavimui—taisymai Sekm. uždaryta

VARGAS SU ELEKTRA?
— Perdega kamščiai-“fuses”? 

Skambinkite bet kuriuo laiku —
LAKE TOWN ELECTRIC CO. 

5656 S. Keimeth Avė. RE 5-2040
ilIlMIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIHHIi

FURNITURE CENTER, INC. 
MARQUETTE PK., 6211 S. Western, PRospect 8-5875 

Vedėjas J. LIEPOMS
Pirmad. ir ketvirt. nuo 9 iki 9:30; kitom dienom nuo 9 ilri 6 v. v. 
Liepos ir rugpiūčio men. abi krautuvės sekmadieniais uždarytos 

Penktadienio vakare iki 9:30 valandos vakaro atidaryta tik 
6211 South Westera Avė. krautuvė

%

SUTAUPYKITE NUO $500 IKI $1OOO
ANT NAUJO AR VARTOTO AUTO!

MOVI NG
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas Ir 
apdraustas perkraustymas 

WA. 5-9209 Chicago. TU- Balzekas Motor Sales, Ine* 
DIRECT F A C T O R Y DEALER FOR:

CHRYSLER - taperiai — PLYMOUTH - Valiant — STUDEBAKER . Lark 
300 gerų vartotų automobilių. Labai nužemintam kainom. Galima pirkti be pinigų.

BALZEKAS MOTOR SALES, 4030 Archer Avė., VI 7-1515
Didžiausia ir teisingiausia Automobilių įstaiga Amerikoje

HAPpy

RELIVE THE OLD FROHTIER DAYS AT...

A L A M O 
VILLAGE

“Fun for all 
the Family”

VALANDOS 
Pirmad. nuo 12 iki 8 popiet 
Antrad nuo 9 iki 4 popiet 
Trečiad. uždaryta vigą dieną 
Ketvirtad nuo 9 iki C popiei 
Penktad nuo 9 iki 8 popiet 
tefttad nuo 9 iki 12:30 p. p.

l

Tais pačiais metais 
Southcm California 

asistentės vietą, 
chemiją, 

gerai M. i 
pasiūlymą i

1955 m. baigė Chicagos Aukš
tesniąją Lituanistinę Mokyklą. 
Saulė yra ateitininkė nuo 1948 
m. Buvo kun. A. Lipniūno kuo-

BRACKETVILLE, TEXAS
• Home of Many Motion Pieture*

• Tourist Facilitie* at Historic Fort Clark
• Open 365 Day* a Year. Come See Us !

WESTERN STORE—GENERAL STORE—FRONTIER RELICS
Reilvc the ohl frontier <lav*» at Alamo Villagc. the lanr of 

>VM«nlay for y<mr pieaMire today. IU<lc the carly moming 
Mage. wat<4> «h<- marshal kccp order when the handfclo-. try 
slMMding up the t<>wn. Stra<klle a saddle for a seenie trati 
tnp. Alanto Villagc tmiM be .*ecn to be S|>prvHntcd. It ha* 
c»crvlliing from Indian art to th< best Mesk dinm-r* yos've 
«-v«T tasted!

H’rite for FREE Colorful Folder to . . .

ALAMO VILLAGE VACATIONLAND
B R A C K ET T V I L L E , TEKIS

Chicagos Savings bendrovės naujai 
padidinta įstaiga su dviem kie
mais automobiliam* užims 290 pė
dų plotį. Tai viena įdomiausioji ir 
mūsų klijentų patogumui puikiau
siai įrengta įstaiga Chicagoje. 
Aukšti dividendai, apdraustas sau
gumas, skubus ir malonus patar
navimas.

Taupykite ir skolinkite pinigus 
Amerikos Lietuvių Sostinėje — 
Marąuette Parko apylinkės centre

Current Dividend up to V/4%

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Chicago 36, Illinois GRovehill 6-75756245 South Westem Avenue.

/ %

Split by PDF Splitter



e DRAUGAS, šeštadienis, 1962 m. rugpiūčio mėn. 18

FILMŲ ĮVAIRUMAI
ALE RCTA, Los Angeles, Calif.

NAUJI AMERIKINIAI FILMAI

Ernest Hemingway’s Adven: 
turės of a Young Man, filmas 
iš neseniai tragiškai mirusio ra
šytojo Hemingway raštų, ne 
tiktai turi neclogą intrigą ir 
psichologinę įtampą, bet ir tal
pina ryškesnius vaidybinius ta
lentus, kaip Paul Newman, Ri- 
chard Beymer, Corinne Calvet, 
Ričardo Montalban ir kitus. 
Kas Hemingway geriau pažįsta, 
tuoj pastebės, kad filmas turi 
daug rašytojo biografinių bruo
žų. Tai nuotykiai ir jauno žmo
gaus brendimas, pakeliui už
griūvant lengvesnių ir tikrai 
sunkių kliuvinių.

Tai jauno žmogaus sielos 
plokštelė, į kurią nejučia prira
šo tėvai, draugai, priešai, pake
leiviai, į kurią dažnai visam gy
venimui įrekorduoja skambių 
ir disonansinių akordų. Tėvas 
buvo draugas, sūnų suprantąs, 
atjaučiąs jo audringą vidų; tė-

mažo pavojaus, bet viskas pasi
baigė gerai. Tas pasakojimas 
sekamas vaizdu: snieguotos 
kalnų viršūnės, jūra, pievos, 
medžiojami elniai, arklių lenk
tynės, miškai, dirvos, pilys, ka
tedros. Eifelio bokštas ir t. t. 
Auklėjantis filmas.

The Ph2ntom of the Opera 
— silpnokai sumontuotas fil
mas, ištęstas ir kiek perdaug 
sudramatizuotas, prikaišiotas 
visokių slaptybių ir “dvasių”. 
Nors mintis vėliau išryškėja 
įdomi: nedoro biznieriaus nu
skriaustas ir išprotėjęs kompo
zitorius galiausiai atkeršija ir 
žūsta, prieš mirtį padarydamas 
dar gero jaunai solistei. Vieto-

I

Adomas

KULTŪRINE KRONIKA
Lietuvai skirtas “Congres- 

sionaj Ęecord” numeris, išleis- 
jtas Washingtone, turi 43 pus- 
I lapius, kurie pripildyti senato- 
i rių kalbų ginant Lietuvos lais
vę, bei rezoliucijų, priimtų įvai
riuose JAV kampuose lietuvių 
susirinkimuose, ir vėliau pri
siųstų senatoriams. Leidinys 
pradedamas prel. M. Kemešio 
maldos tekstu, sukalbėtu sena
te Vasario 16 d. išvakarėse, o 
paskiau duodama daugybės se- dvasia gali 
natorių pasakytos mintys Lie- mus, pasukdama į pastovią ver- 
tuvai skirtame 87-to kongreso 
antrosios sesijos posėdyje.

• Novelių rinkinį “Lithua
nian Quartet” plačiai recenzuo
ja vienas iš pirmaujančių Ame-

kai 
žy- 
no-

mas muilas iš žydų taukų, 
jūroje buvo skandinamos 
dės. Pažymima, kad Barono 
velės parašytos su subtilumu
ir gracija; “jos panašios į ge
rai pagamintą urną, kurion su
dėti pasaulinio gaisro pelenai’’ 
Nupasakojama Šeiniaus nove
lės “Vyskupas ir velnias” dra
matiškas turinys ir išryškina
ma Landsbergio “žodžių, gra
žiųjų žodžių” prasmė: žmogaus 

išgyventi sunku-

Auguste Rodm

Rcdin (1840—1917) 
zas, vienas žymiausių 19 amž. pa
baigos ir 20 amž. pradžios skulp- ,

tę turinčių dalykų kūrybą. Mie
la skaityti “Saturday Review” 
tilpusio straipsnio užbaigoje žo
džius:

___ _  __ ______________ — Lithuanian Quartet” yra 
rikos kritikos žurnalų “Satur- sveikintinas reiškinys Amerikos 
day Review” i
Rašo Rimvydas Šilbajoris, ir kelia faktas, kad gali būti

For Further' Information Write:
CONVENTLAL FRANCISCAN FATHF.RS

CAREY, OHIO

THE NATIONAL SHRINE 
of

Our Lady of Consolation
Sunday Masses: 6:15 - 8:00 

10:30 and 12:00 E.S.T.
Procession with the 

Miraculous Image: 2:30 P-M. 
Weekday Masses: 6:15-7:00 * 

8:30 and 11:15

JANINA ir KAZYS BALTRAMONAI | 
atidarė naują restoraną

(rugp. 4 d. nr.,). literatūros scenoje. Pasitenkini- 
___• *- m o IrAlia Folrfna Izorl arai i

girdimas kūrybingos vaizduotės 
kiui pavyko įeiti į tą aukštos halsas, nors jis priklauso ir ma-

prancū- reikia pasidžiaugti, kad mūsiš-

filmas persunkus.
Guns of Darkness — revoliu

cijų Pietų Amerikos valstybė
se šiurpus vaizdas, žmogų už 
mušti — kaip musę sutraiškyti. 
Užmušamas kiekvienas, kas tik 

vo atminimas šaukė namo. Bet Salv°ja ne taip, kaip tuo metu 
prieš sūnaus grįžimą tėvas nu
sižudė, nebepakeldamas vienu
mos.

Motina manė globojanti ir 
mylinti, saugojanti ir lengvi
nanti, bet ji buvo sunki lyg ak
muo, nepakeliama sūnui nei vy
rui. Idiliška ir gaivalinga, aud
rota gamta supo žmogų, globė 
jo neramias mintis, jo kartu
mais perpildytą sielą. Jauno 
žmogaus nuotykiai veda į gy
venimo išsipildymo rūmą.

Suaugusiems, ypač skaičiu
siems Hemingway, filmas labai 
įdomus.

Stoavavvay in the Sky yra pui-1 
kus filmas vaikams ir jaunimui, 
parodąs gražių Prancūzijos 
vaizdų. Istorija labai paprasta. 
Berniukas (Jack Lemmon) pa- gal 14-to šimtmečio Boccaccio 
sakoja, kaip jis vaikystėj turė
jo didelio džiaugsmo ir puikių ja. Čia parodyta 70-tųjų metų 
nuotykių, keliaudamas su savo gyvenimo realybė, aštuonetą 
seneliu oriniu balionu. Gale jis metų pirmyn, bet mažai tesiski- 
pamėgęs skristi tuo balionu ir rianti nuo šių dienų, 
vienas; buvo baimės, buvo ne- Filmas vertas dėmesio, nes

I

i

----o------—...............  — Daigos ir zu amz. praazios SKUip- ;----- *■ •'— c----c ------------ | . . . . ...
mis nebloga vaidyba. Vaikams torių. Savo darbuos ypač akcen- vartės kritikos žurnalą. Straips- zai tautai, sumindžiotai įston- 

nyje iškeliama kūrybinė vertė 
tame autorių kvartete savo no
velėmis dalyvaujančių rašyto
jų: Barono, Katiliškio, Lands
bergio ir Šeiniaus. Pažymima, 
kad tuose gabaluose glūdinti 
kūrybinė jėga įstengs sukelti 
jais susidomėjimą. Pastebima, 
kad istorijos didžiųjų katastro
fų laikotarpiais lietuviai dažnai 
yra buvę priversti tapti klajok
liais benamiais, ir tokio trem- i 
tinio siela prabyla dabar iš pus
lapių to ‘“lietuviškojo kvarte
to”. Toliau sustojama ties kiek
vienu iš autorių. Nupasakoja
mas turinys Katiliškio kūrinio, į 
kur aprašomi lietuviai, privers- , 
ti būti nacių žlugimo liudinin- j 
kais, kai žmonėms buvo dalina- {

Į
>
I

Į

tavos judesį bei spalvos ir šviesų 
žaidimą. Nemaža jo darbų yra 
New Yorko Metropolitan Muzie
juje ir Filadelphijos Muziejuje.

ĮU

pagamintas trijų pasaulinio 
garso filmų direktorių, italų: 
Federico Fellini, Luchino Vis-

jos bėgyje.
• Dr. Arūnas Liulevičius iš 

Princetono, kur dirbo Institute 
For Advanced Studies, grįžo 
į Chicagą ir vėl dėsto matema
tiką Chicagos universitete. 5c

pri-

LANKYTI!

RŪTA
MARQUETTE PARKE 
6812 So. Westem, PR 8-3493

Čia gausite lietuviškus valgius, 
taikytus jūsų skoniui 1

KVIEČIA VISUS
Atdara kasdien nuo 7 vai. ryto

I

J

valdžios viršūnėj esantis. Paro
doma raudonųjų rankos grės- conti ir Vittorio De Sica. Vai- 
mė. “Jums garantuojamas tei
singas liaudies teismas”, — tie 
žodžiai nieko nereiškia. Perse
kiojimai, baimė, badas, užmuši
mai. Net ir žmogus, kurio tvir
čiausias principas buvo neuž
mušti, šiame košmare nejučia 
užmuša net jam gera padariusį 
artimą. Filmas sunkus, slegian
tis, bet įdomus kaip politinių 
aistrų beprasmybė. Yra ir fi
losofinių minčių. Gera David 
Niven, Leslie Caron ir kitų vai
dyba.

UŽSIENIETIŠKI FILMAI

din* Anita Ekberg, Romy 
Schneider ir Sophia Loren. Vy
riausioji filmo gaminimo prie
žiūra — Sophia Loren vyro 
Carlo
gavęs

Ponti. Filmas spalvotas,) 
jau pripažinimų premijų.

beveik trijų valandų ir į

Boccaccio 70 — įdomus ir 
gerai pagamintas italų filmas, 
a la “Dolce Vita”. Mintis — pa-

Šis
tris dalis suskirstytas filminis 
milžinas, tačiau, nieko naujo 
ar nieko gilesnio neiškelia ir ne
išsprendžia, tik pateikia didelę 
dozę gašlumo minčių ir vaizdų. 
Puiki vaidyba ir puikus pasta
tymas. — Bet kam? Tik ironi
jai? Tik pasityčiojimui iš žmo
gaus, ypač iš moters? Gerai, 
kai juokiamasi iš žmogaus ydų, 
silpnybių, nes tokie blogio ženk
lai sužadina tobulybės ilgesį, nika. Stipriausias gal psicholo- 
Bet čia, atrodo, juokiamasi iš ginis momentas: vaizduojamie- 
gėrio, o ne iš blogio. Čia juo-' 
kiamai mefistofeliškai. Parodo
ma dvikova tarp moralės ir blo
gio, su aiškiu moralės pralaimė
jimu. Filmas nenuobodus, žais-

= V

mingas, bet palieka labai sun
kų įspūdį.

Julės and Jim — prancūzo 
Francois Truffaut kūrinys, ir
gi premijuotas Europoj. Kont
roversinis turinys, silpna tech-

• Edigijus Užgiris baigė Ur- 
banoj universitetą aukščiausiais 
pažymiais. Jo vardas įrašytas 
į garbės lentą. Išvyksta į Har
vardo universitetą siekti dokto
rato fizikoje ir drauge pakvies
tas asistentu — dėstyti fiziką. 
Buvo Urbanoj ateitininkų pir
mininkas, o dabar yra SAS 
centro iždininkas. Kaip pasižy
mėjęs moksle, priimtas į Phi 
Beta Kappa korporaciją.

• Juozo Parojaus knyga “Su
laužytos dienos Anglijoje” pa
sirodys knygų rinkoje vasaros 
pabaigoje. Ją iliustravo M. Žu
kauskienė. ‘

“Dekameroną”: realybės ironi-

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufactorera

NAMAMS PASKOLOS I

ŽEMIAUSIU
NERIBOTI FONDAI PflSKIBTI NAMŲ

NUOŠIMČIU
IR G.I. (VETERANŲ) PASKOLOMS

• Paskolas duodame lengviausiomis 
sąlygomis. Mėnesinius mokėji
mus pritaikome pagal jūsų išga
les. /

• Taupykite STANDARD FEDERAL 
—stipriausioje Chicagos taupymo 
Bendrovėje, kur jūsų santaupos 
yra apdraustos—saugios ir neša 
dividendus.

Turtas $82,000,000.00 Atsargos Fondas $7,500,000.00

aikštės jūsų

patogumui

Dvi automobi-

liams pastatyti

Pinigai padėti 
prieš kiekvieno 
mėn. 16 dieną, 
neš dividendus 

nuo pirmos 
mėnesio dienos

ji charakteriai ’’ išvesti nuosek
liai iki galo, su augančiomis jų 
keistybėmis ir laukta tragiška 
pabaiga. Tai dviejų poetų, aust
ro (Oskar Wemer) ir prancūzo 
(Henri Serre) gyvenimas Pa
ryžiuje ir Vokietijoj šio šimt
mečio pradžioje. Yra ir Pirmo- j 
jo Pasaulinio karo vaizdų. Įdo-( 
miausias charakteris — jų aibie-Į 
jų mylimosios, austro žmonos, j 
— aktorės Jeanne Moreau. Fil
mas suktas pagal 74-ių metų 
rašytojo Henri Pierre*Roche 
pirmąjį romaną.

Sanjuro — japonų filmas, su 
geriausiu jų artistu Toshiro Mi- 
fune. Technika geresnė už 
prancūziškojo filmo, nors nepri
lygsta Amerikos filmų techni
kai. Japonai mėgsta filmuose 
vaizduoti mušeikų psichologiją, 
bent tokie jų filmai būna pre
mijuojami ir tokius jie rodo 
Amerikai. “Sanjuro” — yra 
vardas valkatos, žudiko, mušei
kos, kuris yra didelis keistuo
lis, turįs savotišką moralę, kar
tais ir su teigiamybių trupinė
liais. žodžiu, kovojąs už savo 
egzistenciją žmogus. Įdomūs 
japonų gyvenimo vaizdai. Šiaip 
filmas nuobodus ir sunkus bei 
žiaurus.

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

Virginia 7-7258-59

I

A T S I
iki 8 vai- vakaro, o sekmadie

niais nuo 11 valandos ryto iki 8 valandos vakaro.

SUKAKTUVINIS

IŠPARDAVIMAS
KARTŪNAI
ŠILKAI
STANGRUS IR IŠSIUVI- 
NfiTAS, NAILONAS 
CAPRONAS visų spalvų 
AKSOMAS
IMPILAMS MEDŽIAGA 
PAKLODfiMS

Nemokama vieta mašinoms už kampo į šiaurę 
Jefferson SL, Chernin’s aikštėje.

Užuolaidos ir apdengimai baldams siuvami taip pat 
pagal užsakymą.

Kiekvienas gauna ypatingą šventės dovaną. Dabar yra 
rudens ir žiemos sezonui Jūsųlaikas prisiminti pageidavimus 

artimųjų anapus vandenyno:
VILNOS

VIETINES ir ANGLIŠKOS
PALTAMS MEDŽIAGOS
KOSTIUMAMS
BOUCLE
CHINCHILLA
VELOURS
KREPAS

Mes taip pat turim užuolaidoms, uždangalams ir baldų 
apmušimams medžiagas

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

TELEFONAS — HARRISON 7-3737

DARGIS

DRUG

STORE
2425 W. Marquette

Road

LAIKE

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMU 

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ

YRA
UŽDĄ RYTA

JUSTIN MACKIEWICH Sr. 
Chairman of the Board

JUSTIN MACKIEWICH Jr, 
President

Naujos darbo valandos: Pirmad. ir
ryto iki 8 vai. vak. Antr. ir penkt. nuo 9 vai. ryto iki
4 vai. popiet šeštadieniais nuo 9 vai- ryto iki 12 vai d. 

Trečiadieniais nedirbama.

ketvirtad. nuo 9 vai. Sugrįšim rugsėjo mėn.

$14.95 
$15.95
$16.95
$18.95 
$19.95

Nuo '50 iki '58 metų mašinoms kainuoja: 
CHEV., fWD, PLYM. ...............................................................
DODGE, PONTIAC, OLDS., STUD., RAMBLER, BUICK 
MERCURY, THUNDERB., HUDSON .............................
CHRYSL, De SOTO, PACKARD .......................................
LINCOLN, ROADMASTER, CADILLAC ............................

žemos kainos ir čia neišvardintoms mašinoms. Pilnas 
hydraulinės stabdžių sistemos taisymas (cilinderiai, vamzdeliai, 
oro šalinimas ir kt.). Taip pat tepimas, alyvos keitimas, smulkūs 
mechaniški pataisymai, lyginimas ir dažymas.

Nauja dirbtuvė su moderniškiausiais įrengimais.
Naudokitės mūsų žemomis kainomis, garantuotu ir sąži

ningu darbu.

ČESAS AUTO REBUILDERS
2423 West 591h Sinti Chicago 29, Illinois

GRoveblU S-T1T1

J

STANDARD 
FEDERAL SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION
4192 Archer Avenue / Chicago 32, Illinois

Vlrainia 7-1141

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prez.
3039 So. Halsted St.

TeL Vlctory 2-1272 
Apkainavimą ir prekių pristaty

mą teikiame nemokamai 
RaAttnA atdara kasdien nuo S vai. 
ryto Utį 8 vai. vakaro Ir AeAtadle- 

nlala iki I vaL ». p.

1-mę dienę

Dėkingi esame už Jūsų

paramą.

CHARLES P. DARGIS
Beg. Pharmacist

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervelu^

Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 
ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
ji> parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY 
AMERICAN BONDINO COMPANY

AMERICAN INDEMNITY COMPANY 
DLBUQUE FIRE A MARINE INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’S FUND INSURANCE COMPANY 
FIREMAN’8 INDEMNITY COMPANY 
TNDUSTRIAL.-INSURANCE COMPANY

MASSACHUSETTS FIRE A MARINE IN8URANCE CO 
PACIFIC NATIONAL FIRE IN8URANCE COMPANY 
PEARL ASSI’RANCE COMPANY 

RELIANCE INSURANCE COMPANY
UNIVERSAL IN8URANCE COMPANY 
VFESTERN FIRE IN8URANCE COMPANY 

WE8TERN CASUALTY A SURETY COMPANY
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Und«rwrlten

0‘MALLEY and McKAY, Inc.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5206 |*

I
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Chįc3gos Marąuette Parko tvenkinių pakrantėje J. Karklio nuotrauka

KELIONIŲ APRAŠYMAI

(Afkelta iš 1 psl.)
*7' 7 Į

liau A.^-Rumboldtas, surenka 
mokslui labai svarbių duomenų. 
XVIII šm^r gale jau turime ke
liautoją, kurio tikslas — 1__
rus ir nesavanaudiškas — stu- 

ir gamtą bei gy- 
•aiškas. Kartu su tuo

dijuoti a 
venimo s 
atsirado ^tašytojų, kurie vaiz
duote keliaudavo, ir kaip pvz. 
Danielis Defoe, begyvendamas 
Brįstojyje, parašė Robinzoną 
Kruzą.

Romantiškoji epocha
Nors keliautojų buvo visais 

laikais, tačiau tikras, nesava
naudiškas, laisvas ir spontaniš
kas keliautojas pasirodė tik 
XIX šmt. pradžioje. Jis sukū
rė kelionės aprašymo žanrą ir 
sudarė romantinę kelionės iš- 
raišką, tam šimtmečiui labai 
būdingą. Romantinė literatūra 
maitinasi egzotinėm temom, to
limais peizažais. Tolio sąvoka 
skatina keliauti jūromis po ne
žinomas, tolimas ir nepažintas 
šalis. Gundo atrasti naujas gy
venimo ir nuotykių situacijas, 
išgyventi niekad nepatirtus įs
pūdžius. Iš aktyviųjų Europos 
civilizacijos centrų, kur gyve
nimo šviesumas jau buvo nu
vytęs, nepatenkintas romanti
kas vyksta ieškoti primityvaus 
gyvenimo,, <nau jo peizažo, apla
mai — kitokio gyvenimo. Eu
ropiečiai keliautojai kilnojasi 
dviem kryptim: į Rytus
kiją, Palestiną, Indiją ir svar
biausia į Kiniją arba į Vakarus 
į Ameriką. Azija atstovauja 
kolektyvinę laikyseną ir keliau
tojams įtaigoja savo daug se
nesnės ir pilnesnės kultūros 
amžinas tradicijas. "Joje nėra 
atsinaujinimo potroškio, nė su
sirūpinimo ateitim. Priešingai,
keliaują po Ameriką patiria i
žmonių atsparumą Europos ci
vilizaciniam įniršiui, naujų •
daiktų ir* perkeičiančių idėjų al
savimą.

/

tas savo atmintinos kelionės 
metu atranda galingą ir žavin
tį didžiųjų upių Maranjonas ir 
Orenoko vaizdą, milžiniškus 

tau 1 vulkanus ir įspūdingas Andų.
grandis. Herderis su Rousseau 
palieka toli užpakaly, tik namie 
sėdį genijai. Dabar iškyla verž
lūs ir dinamiški genijai, poetai 
keliautojai, kaip Chateaubrian- 
das, kurie svaigsta, kontemp- 
liudami peizažą ir tų kraštų 
skirtingą gyvenimą.

*

Naujas, rašytojo tipas

Tur-

buvo susilaukę M. šalčiaus 
“Svečiuose pas 40 tautų” ar A. 
Poškos “Nuo Baltijos ligi Ben
galijos”. Meniškai vertingų ke
lionės įspūdžių yra davęs A. 
Vaičiulaitis (“Nuo Sirakūzų iki 
Šiaurės elnio”, “Italijos vaz- 
dai”), P. Babickas (“Elada”, 
“Gintaro kraštas”), J. Savic
kis (“Kelionės”, “Truputis Af
rikos”), A. Vienuolis (“Kelio
nės po Vakarų Europą”).

Mūsų rašytojai, dabar gyve- 
pą iT ‘
u’j neturėtų užmiršti šio lite

ra. ūiinio žanro, nes kaip tik ke
liautojai giliausiai įžvelgia visų 
žemės kampų žmogaus vidų ir 
akivaizdž ausiai atskleidžia gi. 
lią, universalinę gyvenimo pras
mę. Atsikratę savo prietarų ir 
įsivaizdavimų, o netgi ir su jais, 
su savo menkystėm ir didybėm, 
rašytojai keliautojai davė gra
žiausių vaisių, kokių tik žmo
gaus dvasia kada buvo 
si. brandžiais kūriniais 
tindami literatūros 
Šiandieną, labiau negu 
da anksčiau, būtų pravartu iš- 

ir.

1888 m. ir gimė mūsų būsima- ' 
sis architektas Studijas išėjęs 
Petrapilio Meno akademijoje, 
1919 m. atvyko į Lietuvą, čia 
buvo pirmosios valstybinės ar
cheologinės komisijos narys, ve
dė kompozicijos klasę Meno mo
kykloje. Sudarė projektą Kar
mėlavos bažnyčios, kur pirmą 
kartą bandė pritaikyti lietuvių 

I liaudies architektūros ir meno 
motyvus. Pagal jo projektą per- 

' statyti Valstybės teatro rūmai, 
išblaškyti po visą žemės ru- . suprojektavo Čiurlionio galeri

jai rūmus. Mirė 1932 m., be- 
projektuodamas Karininkų ra
movės rūmus. Yra nupiešęs 
daug dekoracijų valstybės teat
rui.

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

ir kitų papuošimų
2443 WEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

atsieku- 
pratilr- 
lobyną. 
bet ka-

I
praktika, bet autentiškai išgy- naudoti gyvenamas sąlygas i 

i Ventlį onraičlzii vriaii ! _ . _
ma.

tikrovės apraiškų visu-

mūsų rašytojai galėtų 
vikriau pasijudinti

Visai natūralu, kad jauni ir ! 
seni labai mėgsta kelionių kny
gas. Atsikūrus Nepriklausomai 
Lietuvai, susidarė sąlygos ke
liauti ir mūsų rašytojams. Nors 
tokių rašytojų keliautojų buvo 
nedaug, bet trumpu, vos vieno
dešimtmečio laiku, susilaukėme VOSYLIUS FOOD MART~ 
visos eilės vertingų kelionių ap- w. 69th st TeI PR 
rašymų. Gal dar ne visi užmir
šo, kokio didelio susidomėjimo

Ir

mūsų supratimą, mūsų atmin
tį ir mūsų pagarbą pakreipti į 
visų platumų žmogų — didįjį 
keliauninką.

• 30 metų nuo arch. V. Du- 
beneckio mirties suėjo rugp. 10 
d. Jo tėvai buvo iš Vilniaus iš
tremti j Sibirą, kur Barnaule

Tasai naujas rašytojo tipas, • 
kuris kilnojasi, nepavargstamai 
keliauja po dykumas, laipioja 
po kalnus, prakaituodamas pra
sivalo taką per atogrąžų tank
mes, kuris viską susižymi savo 

j knygelėje, .kuris viską, paverčia 
j “įspūdžiais”, kuris karštligiškai 
rašo žvakės ar laužo, sukurto 
sušilti ar išbaidyti baisius žvė
ris, šviesoje, kuris nakvoja 
lūšnelėse, kuris nesvyruoja pa- 

: vojų ar nepatogumų akivaiz
doje, kuris viską aukoja pačiai 
kelionei, be abejo, yra roman
tizmo išdava. Niekad anksčiau 
žmonijos istorijoje nebuvo pa
sireiškęs toks galvojimo ir pa
saulio traktavimo būdas, toks 
aistringas troškimas užfiksuoti 
nežinotų daiktų patirtį. Tokiam 
rašytojui kelionė nėra literatū
rinė mankšta, nė profesinė

PINIGAI SIUNČIAMI | 
LIETUVĄ 
oro paštu—bet kokioje 
sumoje iki $300 tik už

• ■rl

Gamina ir par
duoda lietuviš
kas rūkytas 
dešras, skilan
džius, įvairią rū 
kytą ir šviežią 
mėsą. Liet, sū
riai, saldainiai, 
medus, delikat., j 
grocery prekės.

Kadangi senus rūbus ir kai- 
kuriuos maisto produktus nega 
Įima siųsti j Lietuvą, daug kas 
dabar siunčia tik pinigus—per

Amalgamated

International Dept.

111 S0. DEARBORN ST.
Tel. FRanklin 2-4100

Chicago, III.
Member Federal Deposit 
Insurance Corporation

Dinamiškieji genijai
Kelionės į Rytus yra būdin- • 

gos romantizmo rašytojų bib
liografijose. Bet taip pat nėra' 
retos ir kelionės po Ameriką i 
bei kitus žemynus, nes Ameri-Į 
koje gamta dar tebėra neuž
teršta, dar joje neįsitvirtino 
žmogaus inteligentiškumas ir 
jo jautrumas. Taip pat labai 
vertinami ir gyventojų sponta
niški papročiai, dar nepagadin
ti civilizacinių pastangų. Neiš
semiamą medžiagą teikia toji 
Amerikos žemė, legendų supa
ma. Iš kitos pusės, labai išaugo 
mokslo interesai. Atsirado nau
ji mokslai, kaip etnografija, 
archeologija, tautosaka, fizinė 
gcogrąfiją, kalbotyra. Ameri
koje susfidarč palankios sąly
gos praktiškai vykdyti tą nau
ją gamtos suvokimą. Humbold-

CARDINAL CUSHING 
ACADEMY

Resident Schcol for Boys 
Conducted by 

The Brothers of Cbarity 
ANNOUNCES 

the opening of its High School 
division on September 5, 1962 

For further information contact 
Director of Admissions

CARDINAL CUSHING 
ACADEMY 

West Newbury, Mass.
Tel.: HOmestead 2-4663

DAŽYMAS Iš LAUKO 
IR VIDAUS

Pataisoma suskilęs-ištrupėjęs 
plasteris. Išvaloma-dažoma 

“gutters”
Tel.: 434-0433

—

OUR LADY OF THE LAKE RETREAT HOUSE
LAKE TOM.AH.AWK, WlSCt>NSlN

I

r
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PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. N E L S 0 N 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO
3914 West 11 Ith Sireei

Didžiausias Paminklams Planų 
Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
.lenas blokas nuo kapinių

J. F. EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ

EDVARDAS SAUNORIS — GĖLININKAS
Paruošia gėles iš savo šiltadaržių vestuvėms 

krikštynoms ir kitoms iškilmėms Parūpina gėl 
ne tik laidotuvėms, bet ir gėles sodinti bei puošt 
f<apus Jūsų artimųjų.
3942 W. 11 Ith St., PR 9-1355 ir 9-1356

Petkus a
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst Sf. Telef. GRovehili 6-2345^6 
1410 S. 50th Ave., Cicero. T0wnhall 3-2108-0t

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

July 31—Aug. 2 — Midweek, G radę School Girls (6-7-8); Father 
Joseph McCormack: 10 reservations open.

August 7—9 — Midweek, Wowen: Father George Gleason; 11 re
servations štilį' availab le.

August 10—12 — Men’s Weekend, Fr. George Gleason; 2 reserva
tions štili available.

August 14 — Day of Recollection, \Vomen; Father Robert Urban; 
open to any group or individual.

August 17—19 — Teenage Girls, weekend; Msgr. James Conroy 
(Our Sunday Visitor); 2 open.

August 21—23 — Midweek, Wcsmen: Father I. Meyette; open to 
any group or individual.

August 24—26 — Fishermen’s Open, weekend; (Order Priest); all 
reservations open.

August 28—30 — Midweek, Lay Teachers; Fr. V. 
S.V.O.; open to all Diocesan Lay Teachers.

August 31—Sept. 2 — Women’s weekend; Fr. V.
S.V.D.; 13 reservations available.

For information and reservations please write or 
Fr. Jerome Trantow, Birector, Lake Tomahauk, 
7-2100.

I. McMahon,

U4%
Lž 4 

dar

Atdara kiekvieną dieną 
nuo 9:30 v. r. iki 10:00 v.

Sekmad. nuo 9:30 v. r. 
iki 2:00 p. p.

(Liet batų krautuvė) YA 7-0525 
(Virš 40 metų Bridgeporte) 

Vėliausio stiliaus batai visai šeimai

3335 So. Halsted Street 
Chicago, Dlinois

Atdara: kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro.
Pirmadieniais ir ketvitadieniais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

VISOS VAISTINES 
REIKMENYS 

Išpildome receptus ir tu
rime naujausius patentuo
tus vaistus.

I

Grigus Pharmacy
6725 South Pulaski Rd.

CHICAGO 29, ILLINOIS

Tel. LUdlow 1-1919
Joseph M. Grigus, B.S., R. Pfe., 

savininkas

I. McMahon,

rali (ccfllect) 
Wis. BRown

5%
on investment bonus

PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS

ANT BONUS 
SĄSKAITŲ

APDRAUSTA
Didesnis uždarbis už santaupas, 
paremtas 48 metų patyrimu ir JAV 
valdžios agentūros apdrauda.

MIDLAND 
SAVINGS

4646 Archer Ave. • Chicage 32

current divuiend
DrVIDE.NIlI. MOKAM
metų InveMmento bonus mokame 414% dividendų kas pusmeti ir 
išmokėsime po 14% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus. 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 AIU'HER AVENUE, CHICAGO 32, UAJNO1S
Valandos: Pirmad.. antrad.. Penktad. ir š»itad. 9 v. r. — 4:30 p. p. 

Trečiad. uždaryta: ketvirtad. 9 v. r. — 8 p. p.

UNIVERSAL SHOE STORE

J
GRAŽIAUSI POEZIJOS RINKINIAI

Kazys Binkis: Lyrika, rinktinė ..........................
Juozas Mikuckis: Lyrikos kraitis, rinktinė ...
Mykolas Vaitkus: Nuošaliu taku, lyrika ........
Jurgis Blekaltis: Vardai vandenims ir dienoms

DRAUGAS
4S45 West 63rd Street, Chicagc 29, Illinois

62.00
62.50
62.00
61.50

Laidotuvių Direktoriai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

6845 SO. WESTERN AVE

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MAŠINOMS VIETA

REpubUc 7-8600 REpubUc 7-8601

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpubUc 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
<348 S. CALIFORNIA AVE. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 LITUANICA AVE. Tel. YArdi 7-3401

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVE. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVE. Tek YArda 7-1138—1139

VASAITIS — BUTKUS
1446 S 50th AVK, CICERO, ILL. TeL OLymple 2-1003

Skaitykite ir nlatinkite dienrašti "Dranga 1
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Leidžia Lietuvių Studentų Sąjunga.
Redaguoja Rūta Kviklyte, 5747 S. Campbell, Chicagos 29, IIL, Tel.: RE 7-3889

LITUANUS VAJUS
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Lituanus Vajaus komitetas Rochesteryje.' Stovi: A. Čipas, A. 
Musteikis, A. Chrcmanskytė. E. Vidmantas, E. Vasiliauskas. Sė
di: J. Vyšniauskas, už jo V. Malašauskas, D. Užemytė, A. Ma- 
lašsuskienė, O. Vosyliūtė, B. Sedlickaitė ir A. Januškevičius.
. • Vytauto Staškevičiaus nuotrauka

Apie meną ir beždžiones

JUSTINAS BAVARSKIS

Meno mėgėjai jau seniai dū- kvietimas buvo pagrąžintas nasis veteranas staiga numetė 
sauja, besidžiaugdami šimpan-1 pirštų, škicais, kuriuos iš pra- ant drobės tris dažų puodus, 
zės tapyba. Braukdami ašaras džių aš buvau palaikęs padų nušoko nuo sūpynės ir pasišo- 
ir glausdami ją prie savo jaus nuospaudomis. kinėdamas raitėsi po savo kū-
mingų krūtinių, jie nesigailė-Į Kai paskirtą dieną išsiren- rinį. Sužavėtas, mano palydo- 
dami traukė storas pinigines iš giau aplankyti menininkų ko- vas pagautas ekstazės, sūšnibž- 
užpakalinių kelnių ir, parody- loniją, prie vartų mane sutiko dėjo:

Neseniai pasikalbėjime su LI
TUANUS redaktoriais Mickevi
čium ir Gedvilą iškilo LITUA
NUS tikslo klausimas, būtent, 
įtikinti didžiąsias valstybes, 
kad mažų tautų nepriklausomy
bė joms būtų vertinga. Lietu
vių Studentų sąjunga, kaip ofi
ciali LITUANUS leidėja, rūpi
nasi ir finansiniais LITUANUS 
klausimais.

, — Kokia yra dabartinė žur
nalo finansinė padėtis?

— Nuo pat pradžios darbas 
buvo įmanomas tik visuomenės 
dosnumo dėka. Lėšų dydis yra 
tik patenkinamas. Kadangi iš 
6,000 egzempliorių 4,000 yra 
išdalinami dovanai, padėtis ki
tokia ir negali būti. Tad kiekvie
nais metais yra suorganizuoja
mas lėšų komitetas, kurio tiks
las yra remti LITUANUS.

— Būtų Įdomu žinoti apie 
šio komiteto rinkimą ir jo pa
grindinį vaidmenį?

— Kiekvienais metais yra iš
renkamas individualus miestas. 
Jo rinkimas priklauso nuo susi
siekimo galimybės, šis komite
tas nustato, kaip vajus bus pra
vestas, o po to prižiūri ir ragi
na atskiras vietoves atlikti sa
vo darbą.

— O kur yra šių metų va
jaus centras?

— Šiais metai* vajų praves 
Rochesterio skyrius. Vajui pir
mininkauja Edmundas Vasi
liauskas.

— Kokiais būdais komitetas 
bandys surinkti lėšas?

— Rochesterio studentai pa
sirinko ‘propagandinės’ brošiū
ros kelią. Laiškai bus išsiunti
nėjami po visą Ameriką. Šiais 
metais bus bandoma įtraukti 
ir Kanadą. Kartu su brošiūra 
bus siunčiamas .ir aukų vokas.

Mes žinom, kad šio vajaus,

kaip ir kiekvieno vajaus, pasi
sekimas yra realus dalykas, pa
tvirtinąs LITUANUS egzistavi
mą. Tad kyla klausimas — nuo 
ko priklauso vajaus pasiseki
mas?

— Tai priklauso nuo pačių 
studentų skyrių. Centrinio ko
miteto tikslas yra raginti kitus 
skyrius per laiškus, per spau
dą ir t. t. Tad LITUANUS yra, 
kaip ir visada buvo lig šiol, stu
dentijos ir visuomenės rankose, 

j Tikiu, kad išsilaikys I
Dalia Užemytė

ai imaiainiiu'jD ■MBII

Jonas Šoliunas

• Detroite šiais metais aukš
tąsias mokyklas baigė nemažas 
būrys mūsų jaunųjų studentų: 
Bronė Badikonytė baigė As- 

'sumption Universitetą — B. S. 
iš filosofijos; Valentinas Bazi- 
liauskas baigė Wayne Statė 
universitetą — B. A. iš ispanų 
ir italų kalbų ir literatūros. Jis 
netrukus išvažiuoja į Puerto Ri- 
co dėstyti anglų kalbą; Vida 
Demavičiūtė baigė Wayne Statė 

j universitete pedagogiką; Algis 
Juška baigė Detroito universi
tetą, gaudamas sąskaitybos spe
cialybę; Vida Kukučionytė įsi
gijo medicinos sesers diplomą 
Henry Ford Community kole
gijoj; Antanas Racka baigė 
Wayne Statė universitetą — B. 
S. iš mechaninės inžinerijos.

Vytautas Rugienius baigė 
Wayne Statė universitetą — B. 
S. apdraudos srity. Jūrina 
Smagrauskaitė baigė Wayne 
Statė universitetą, gaudama ba
kalauro laipsnį matematikoje; 
Arūnas Udrys baigė Wayne 
Statė universitetą, įsigijęs ba
kalauro laipsnį psichologijoje; 
Danutė Zaicaitė baigė Assump- 
tion kolegiją, gaudama B. A. 
anglų kalboj ir literatūroje.

Dalia Verbickaitė Vakaro prieblandoj (aliejus, 1962)

MANO SUGRĮŽIMAS
v

I
v,

Ir pagaliau.
Palieku liūdnus slėnius,
Piemenis ir kaimus as
Dienos rūstybei, 
Plepėjimui pirmų pavasario žiedų.

Palieku vandenis. Upes: —
Jos skverbias juodžemiu tolyn,
lyg kerštas,
vis bėga švyturių vėl pasitikti 
ir trokšta sudaužyt laivus, 
kurie dar vakarui ne’tėjus 
norėję uostan atgalios sugrįžt.

Palieku: atviras marias —
aitrias lyg nemigo naktis, 
sudužusias vilnis ir vėtrų nusiaubtas žvejų lūšnas.

Palieku miestus. Mirusias gatves;
Gatves, išsiurbusias man viltį
sotinti save sukruvintu varpų skambėjimu, 
sutraukytos maldos aidėjimu...

II

Šiandien namolei aš sugrįžtu.
Pasveikinkit mane kimiais varpų balsais, 
nauja žaizda svečioje žemėj.

Pasveikinkit vainikais popieriniais, 
užuojautom ilgiausiom, nes tai 
padės parduoti moterims dažus, 
o gatvės vaikas vėl uždirbs penkis centus.

Pasveikinkit mane minėjimais — 
rašykit apie mano darbus — 
aš jums didvyris ir veikėjas juk dabar tapau...

VARPAI

Skamba skamba varpai —
Gal tai?
Dieną kviečia naktin.
Kančia juoką damas
Surinks jie užmarštin
Ir nugirdys mane liūdesiu vieną...

Skamba, skamba varpai —
Ar tai?
Ranką ties’ praeitin.
Pergalę, žygius Vainas
Sugrąžins dabartin
Ir sutvirtins mane ryžtu kasdienai...

Skamba skamba varpai —
Ne — tai!
Naktį šauk’ ateitin.
Viltį, ilgesį ir prailgimą
Suburs vėl jie mirtin
Ir išeisim rytojun po vieną...

Skamba skamba varpai —
Juk tai!
Širdį traukia širdin.
Meilę, maldą ir aimanas
Nuskandins jie būti n
Ir paliks mane skausmui vargdienį...

Skamba, skamba varpai...
Skamba skardi varpai...
Skamba, dundi varpai...

JAUNŲJŲ DAILININKŲ PARODA

Šiemet Chicagoje pirmą kar
tą yra ruošiama jaunųjų daili
ninkų meno kūrinių paroda 
Čiurlionio galerijoje, Jaunimo 
Namuose, spalio 13—21 d.

Visi jaunieji dailininkai, gy
venantieji Chicagoje ir jos apy
linkėse ir norintieji dalyvauti 
su savo kūriniais šioje parodo
je, prašomi kreiptis į parodos 
rengimo komisiją 3711 W. 69th 
St., Chicago 29, III. Telef. LU 
5-4047.

Jau anksčiau užsiregistravu
siems yra išsiuntinėtos anketos, j 
kuriose prašoma pranešti daili
ninko pavardė, adresas, lanky

darni savo meno supratimą, aukštas, plonas, barzdotas po- 
mokėjo po keturius tūkstančius nas. Skubotai braukdamas bez- 
dolerių už jos paveikslus. Mū-, džionių plaukus nuo savo išty- 
sų beždžionė nepasekė žmogiš- susio megstinio, jis prisistatė 
kųjų brolių pėdomis ir neišlei- kaipo “šių artistų globėjas ir 
do savo uždarbio vynui, mote- draugas”. Užrakindamas var
nai ir dainai. Ji pasitenkino i tus, kad, pagal jį, neįsibrautų 
vynu. O su likusiais pinigais koks nekviestas svečias, jis ve- 
įsteigė menininkų Jrnlnnija 
vargstantiems jos kilmės da- j 
lininkams.

Kolonija klestėjo. Pirmaujan 
čiuose literatūros ir meno žur
naluose buvo skelbiama, kad 
ši vieta greit sutraukė įžymiau 
sius beždžionių menininkus, 
atitraukdama juos nuo visų 
žmogiškojo pasaulio kvailysčių 
ir durnysčių.

Buvau nemažai nustebintas, 
kai ir aš gavau pakvietimą at-

— C’ėst belle; c’est magnifi- 
que; c’est l’Art.

Nors aš ir nebuvau visai tos 
pačios nuomonės, visgi turiu 
pripažinti, kad tas jo išsišoki
mas buvo visai nuoširdus ir 
spontaniškas.

Aš vėl buvau nuvestas į nar- 
vd vidurį. Čia, nepaisydama 
nepaliaujančio kūrybinio triukš 
mo, supusio ją, viena beždžionė 
pakartotinai vis daužė savo 
galvą į molio gabalą, jį dras
kydama ir kandžiodama. Lai
kas nuo laiko, ji paimdavo 
plaktuką ir kaltą, arba tik plak 
tuką, ar tik kaltą, ir toliau

koloniją dė mane toliau. Mums nebuvo 
lengva praeiti, nes takelis buvo 
visas spėjęs užaugti visokiais 
brūzgynais ir sodas atrodė kaip 
džiunglės. Aš mandagiai paste
bėjau, kad jų daržininkas tur 
būt labai užsiėmęs žmogus, bet 
mano palydovas kitaip paaiš
kino.

— Čia, — pastebėjo jis, — daužė tą molio masę. Eksper- 
mūsų dailininkų jaunoji karta tiškai saugodamasis plaktuko, 
veda gyvenimą savo natūralia
me stovyje. Tai turi dvigubą 

vykti aplankyti tą koloniją ir tikslą. Visų pirma, jie seka;
su pasigėrėjimu stebėti tą me- savo protėvių keliais. Laimin- 
ninę apĮįnką, kurią kolonijos gai šokinėdami nuo šakos ant 

f gyventojai sugebėjo l_~__ —
per palyginti trumpą laiką. Pa-

________________

tos ar lankomos meno mokyk
los, išstatomųjų darbų skaičius, 
pavadinimas, technika ir kūri
nio kaina.

Paveikslai parodon pristato
mi Jaunimo centran š. m. spa
lio 6 d., šeštadienį. Minėtas an
ketas buvo prašoma užpildyti 
ir įteikti parodos rengimo ko
misijai iki rugpiūčio 25 d. Ko
misija prašo anketas prisiųsti 
tuojau.

Parodos komisijos sudėtis: 
B. Bulotaitė, V. Krištolaitytė, 
S. Šimaitis, Z. Sodeikienė, A. 
Trinkūnas, D. Verbickaitė ir G. 
Zumbakienė. D. V.

kurį beždžionė irgi įgudusiai 
paleido į jį, mano globėjas pa
aiškino:

— Ne, tai nėra neurotikė. Ji 
visai normali. Tai mūsų ge
riausia skulptorė. Aš dar nesu 
tikras, ar mes šį kūrinį pava
dinsime “Venera” ar “Eski
mas Medžiotojas”. Pats vardas 
nesudaro daug skirtumo. Svar
bu yra menas.

— Na, pagaliau, — pranešė 
palydovas, ir jo balse buvo jau
čiama išdidumo gaidelė, — aš 
jus supažindinsiu su mūsų di
džiausiu pasididžiavimu, mūsų 
laimės šaltiniu.

Susijaudinęs, jis droviai nu
šluostė iš džiaugsmo pasirodžiu 
šią ašarą ir nuvedė mane į 
specialiai atitvertą narvo dalį. 
Viduj sėdėjo maža, sudžiūvusi, 
pražilusi bezdžionytė. Ji iškil
mingai ištiesė rašaluotą lete
ną, leido man paimti jos ran
ką, ir rimtai man įkando į 
pirštą. Kai aš greit atitraukiau 
savo ranką, jautrioji būtybė 
užsigavo ir atrodė nelaiminga. 
Bet palydovas skubiai atkišo 
savo pirštą ir tuo pataisė pa
dėtį.

— Tai Izidorius, — pareiškė 
palydovas, ir prislopintu balsu 
pridėjo: — Jis rašo.

Tariant šiuos žodžius Izido
rius pamirkė leteną rašalo in
de ir apgalvotai pridėjo ją prie 
popieriaus lapo. Susijaudinę, 
mes stovėjome šalia užgniaužę 
kvapą. Lėtai, stropiai, Izidorius 
rašė didžiosiomis raidėmis: 
DU... ir, po kiek laiko RN...

Tik palikęs narvą buvau su
pažindintas su tikrai nuostabia 
Izidoriaus gyvenimo istorija.

— Jis gimė rašytoju, — pa
sakojo globėjas. — Jam tik 
reikėjo išmokti rašyti. Vieną 
dieną aš jį radau vartantį “Tro 
pic of Cancer”, ir nuo tos die
nos jis pareikalavo, kad būtų 
atskirtas nuo kitų ir galėtų ra
šyti tikroje vienatvėje.

Aš supratau jo norą būti at
skirtam nuo kitų.

Mano vizitas baigėsi meni
ninkų baliumi, kurio metu kiek 
viena estetiška tema, kokią tik 
beždžionė gali suvokti, buvo 
diskutuota ir giliai analizuota. 
Aš norėčiau jums smulkiau pa- 
pasakoti apie šį balių, bet gir- 

L tas nuo pakilios nuotaikos ir 
; OLftUUUMU, aĮ/OTCnįtuvao Avzaai^r* 

8e" i limentų ir smūgių, kuriais ma- 
1 no naujieji draugai apipylė ma
ne, nelabai atsimenu kuo vis
kas pasibaigė.

Grįžau namo tą naktį, (tei- 
I singiau pasakius rytą) giliai 
j sujaudintas. Jaučiausi pašauk- 
I tas pašvęsti savo gyvenimą 
j menui, kaip ir jie, gyventi ir 
kvėpuoti vien tik meno atmos- 

- feroj; ir praleisti likusias gy
venimo dienas grožio kontem- 

rikoš lietuvių studentų sutiki- Rimas Penčyla, kuris atsistaty- pliaci jo j. Pereičiau visą pasau- 
mą Windsore, Lietuvių dienos 
proga, rugsėjo 1—3 dienomis. <

• 1962—63 metams j Studen
tų centro valdybą išrinkti šie 
asmenys: Arūnas UdryB, Lai
ma Šileikytė, Laima Petrauskai
tė, M. Butkus, Valentinas 
Krumplys, Dima Karvelytė ir

Isukurti šakos, nekaltai užkabinėdami 
vienas kitą išsireiškimais ir ba 
nanais, jei pajunta laisvojo gy
venimo vertę. Ir šią laisvę jie 
vėliau pilnai išreikš savo me
ne. Jų menas, tai simbolis to 
kontrasto tarp jų ir suvaržy
tos, supančiotos žmonijos.

Aš pritariančiai linktelėjau 
galva, ir tuo momentu viena 
bezdžioniukė staiga užšoko man 
ant peties, išpešė man plaukų 
kuokštę, ir klykdama iš džiaugs 
mo nuliuoksėjo atgal. Net 
spindėdamas, mano palydovas 
paaiškino:

— Štai matote viena iš mū
siškių daug žadančių jaunųjų 
dailininkų, išreiškiančių savo 
nuomonę apie žmogų. Vėliau, 
dažų pagalba, 
jausmus dar 
reikštt

Griebdamas
nės, (nežinau ar iš draugystės, 
ar bijodamas, kad nepabėg
čiau), jis aiškino toliau.

— Antrasis, šio auklėjimo 
būdo tikslas, tai suteikti gali
mybių jaunuoliams vystytis 

jgg jiems natūralioje aplinkoje. 
Čia, miške, jie gali krėsti juo
kus, ir vesti tą idealų gyveni
mą kurį taip rekomendavo 
Rousseau. O tuo tarpu jų tė- 

i vai gali laisvai pasišvęsti Me
nui. Kai jauniklis subręsta, jo 
menas irgi išsivysto. Jis, kaip 
ir jo gyvenimas, yra sponta
niškas ir neapgalvotas.

Taip besigilindami į šią me
no filosofiją, pasiekėme didelį 
narvą. Viduj buvo kaip beprot
namy. Dažai, popierius, bana
nų ir apelsinų lupynos ir ple
pančios, besimušančios bezdžio 
nės lakstė, skraidė ir sukosi 
aplink mus. Mano palydovas 
pridėjo kaulėtą pirštą prie 
lūpų, duodamas suprasti, kad 
aš netrukdyčiau pagautų įkvė
pimo dailininkų. Brisdamas per 
purvo krūvas ir dažų balas, 
jis man aprodė visą studiją.

Visų pirma jis nuvedė mane 
i į narvo kampą. Čia, užsirangęs 
| ant sūpynės, viena ranka pasi
kasydamas, o kita- karts 
karto numesdamas dažų 
drobės, kuri buvo padėta po ^oMio,'^£igtata. kon^ 
supynė, susimąstęs dirbo 
nas, pražilęs veteranas.

— Kiti, — paaiškino palydo
vas, — dar vis galvoja apie 
kūrinių tematiką arba jų kom
poziciją. Šis, atrodo, jau ap- 

__ sisprendęs, ir mes jį galime 
voje." Programos pakaitinę da-!stebėti kūrybos įkarš-
lį išpildė dr. A. Liulevičius, K. 
Skrupskelis ir R. Rugys.

• Detroito studentų skyriaus 
valdyba ruošia Kanados ir Ame-1

Dalia Verbickaitė

Jau dveji metai, kai Dalia 
baigė Illinois universitete in- 
dustrial design skyrių ir dabar 
dirba Chicagoje, žaislų projek
tavimo studijoje, čia ji braižo, 
daro skulptūras ir gamina žais
lų modelius.

Dar besimokydama gimnazi-

Dalia Verbickaitė

ji sugebės savo 
dramatiškiau iš-

joje ir universitete, yra prisi
dėjusi prie įvairių leidinėlių me
niško paruošimo. 1961 m. va
sario 16 šventės proga įspūdin
gai papuošė sceną su vytimi, o 
šviesos efektais sudarė įdomią 
mistišką nuotaiką.

Šiuo metu Dalia vakarais 
lanko Chicagos Meno institutą. 
Ji yra jaunųjų dailininkų meno 
parodos rengimo komisijos pir
mininkė ir šioje parodoje išsta- 
tys Urbanoje bei Meno institu
te tapytus darbus.

TRUMPAI Iš VISUR
• L. S. S. Detroito studen

tams birž. 15 d. Dainavos sto
vyklavietėje Akademikai Skau
tai suruošė finis semestri su 
dainomis, šokiais ir laužu. Taip 
pat įvyko tinklinio rungtynės 
tarp Santaros ir jungtinės aka
demikų - ateitininkų komandų. 
Santara laimėjo. /

• Ateitininkų studijų dienos 
įvyko birželio 16—17 d. Daina-

I

Jam vos baigus kalbėti, se-

dino dėl asmeniškų priežasčių, lį, sutelkčiau aplink save me- 
Į garbės teismą išrinkti R. Sta-, nininkų būrį ir pastatyčiau 
niūnas ir A. Saulis. i mums koloniją. Mes tada galė-

I - «*t— <7 ui__  j.. tumėm varžytis su beždžionė
mis. Jau pavieniai menininkai 
varžosi, tai kodėl nepabandyti 
visiems bendrai, kolonijoje? O 
kolonija tikrai užtvirtintų pa* 
sisekimą.

• Rimas Vaitkus, studijuojąs 
elektros inžineriją Illinois tech
nologijos institute, gavo $1,000 
stipendiją sekantiems mokslo 
metams.
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