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ELITO, VEIKSMO IR
Akcentines ištraukos iš ateitininkų sendraugių

Prof. Juozas Eretas kalba

ATVIRUMO LYDINYS
suvažiavimo minčių lapkričio 26-29 d. Clevelande

Skausmo ašaros ir 
pertekliaus taukai

Mūsų dabartinė egzilinė bui
tis nėra — kaip daugelis mano 
— kažko laukimas, tuščias tar
pas, kurčias periodas, per ku
rį mūsų jėgos priverstos tylėti, 
kol grįžimas į seną aplinkumą 
jas pažadins naujiems užsimo
jimams. O jau perdėm klaidin
gas yra manymas, jog mūsų 
buitis egzilyje esanti naujo įsi
kūrimo laikotarpis. Mes iš tik
rųjų gyvename laike įtempto 
Harlbo bei kovos už mūsų egzilio 
tikslų atsiekimą. Mums reikia 
kurti, ne įsikurti, teisingai pa
stebi Girnius.

Šioje užduotinėje mūsų bui
ties stadijoje mes nesiekiame 
mieščioniškų patogumų, savo 
talentus, jėgas bei išteklius pa
lenkiame vyriausiam savo tiks
lui, kuris vienintelis pateisina 
egzilinę mūsų egzistenciją.

Kitas emigracijas žlugdė bė- 
'dos, neturtas, alkis; mums gi, 
paradoksiškai, pavojus gresia 
nuo migdančio gerbūvio, nuo 
užliūliuojančio pertekliaus. Bet 
mūsų turtai tebus dėmė bei nuo
dėmė, jei jie nėra panaudojami 
tremties mums uždedamoms pa
reigoms. Įsidėmėkime, kad tas, 
kuris pinigais ima galvoti, greit 
pinigams ims ir gyventi. Tuo 
būdu pasiners tame veltėdiška- 
me miesčioniškume, kuris žudo 
mūsų talentus, pakerta mūsų 

♦užsimojimus ir silpnina net fi
zišką mūsų atsparumą. Liūdna, 
jei mūsų gabumus vilgo skaus
mo ašaros, bet dar liūdniau, jei 
juos aptaško pertekliaus tau
kai. Ko mes, laisvėje gyvenda
mi, veiti, jei tą užmirštame?

Niekas iš mūsų nereikalauja 
to, ko mes negalime duoti, ta
čiau be pasišventimo neapsieis, 
nes egzilis visuomet yra sino
nimas aukai.

Prailginti sąrašą savo 
vardu

Galimas daiktas, kad jaunie
ji, ypač studentai, kurie dar 
nesugeba apžvelgti visumos, vis 
tiek priskaito tautai, ką tega
lima priskaityti toms apverkti
noms sąlygoms, kuriose ji per 
šimtmečius turėjo vargti, ir dėl 
to jaunoji karta dažnai palinks
ta į svetimą civilizaciją, kuri, 
išnešiojama pasaulinės reikš
mės turinčios kalbos, gali jiems 
laimėti plačiau skambančią gar
bę.

Bet taip galvoją beveik visa
da apsirinka, nes istorija įro-
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do, kad emigrantai net per ke
lias generacijas lieka bergž
džiais ir dėl to visu savo prisi
taikymu tik cementuoja tuos 
laiptus, kuriais kiti užkops į pa
sisekimą bei garbę. Ar tik tuo 
nori pasitenkinti jūsų ambici
ja? Bet ar jūsų pašaukimas tik 
neglūdi visai kitur? Yra kur 
kas vaisingesnis bei garbinges
nis kelias: jūs moksle bei kul
tūroje turite jaustis šeiminin
kais ir savarankiškais kūrėjais. 
Štai jūsų užsimojimams kelios 
sugestijos, perspektyvos:

Dirvonuoja kalbotyra — ne
turime studijų, tinkamai cha
rakterizuojančių lietuvių kalbą 
bei iškeliančių ją reikšmingai 
iš kitų indoeuropiečių idiomų, 
kurių tarpe ji yra tikra filolo
ginė pažiba. Kas iškels jos vi
sai originalų analitinį pobūdį, 
jos grožį, jas muzikalumą, jei 
ne jūs? Kas pabrėš visus jos 
skirtingumus nuo slavų kalbų, 
jei ne jūs?

Dirvonuoja ir literatūros 
mokslas. Tai kodėl jums rašyti 
tūkstantąją knygą apie Ham
letą, jei galite pirmą rašyti apie 
savąją literatūrą, pradedant 
nuo Kudirkos, baigiant Salomė
ja Nerimi?

Kodėl neišleidžiamo Šalkaus
kio raštų, kurie sudarytų tvir
tą išeities punktą naujiems ap
svarstymams ir leistų pvz. per
leisti per kritišką koštuvą ir tą 
mus supantį pragmatizmą?

Kodėl mums vis iš naujo ga
minti raštus apie Dewey’o pe-

Nuotrauka V. Pliodžinsko

Pasisakant už akciją ir 
pozityvumą

Pažiūrėkime taigi, kas ap
linkui dedasi. Kas vyksta šiuo 
metu, kas pagauna žmonijos 
vaizduotę? Dygsta naujos tau
tos kasmet; gal nepasiruošiu- 
sios, gal žalios, mūsų akimis 
gal dar pusiau laukinės, bet 
dygsta. Dedamos didžiausios 
pastangos, liejama ištekliai erd
vių tyrinėjimams. Skelbiami ka
rai skurdui, ir talkos taikai; 
gimsta įvairūs savitarpio pagal
bos planai. Bažnyčia jau treti 
metai vykdo atsinaujinimo su
važiavimą. Pažiūrėkime taip pat 
— kas šito meto, šito laiko pra
našieji žmonės? Neturiu jokios 
abejonės, kad du, kurie pasau
lio piliečių būtų nubalsuoti, kaip 
labiausiai atšviečiantys laiko

Prof. Juozas Eretas ateitininką sendraugių suvažiavime Clevelande. 
Chicagoje profesorius skaitys paskaitą tema “Pasiryžti ar pasiduoti?” 
gruodžio 12 d. 7 v. vak. Jaunimo centre. Nuotr. V, Pliodžinsko

dagogiką, o palikti tokią Peč- 
kauskaitę, didžią Foersterio mo
kinę, užmiršimui?

Kodėl mes neįžengiame į be
galinius Lietuvos istorijos plo
tus, kur nuo Mindaugo I-ojo iki 
Mindaugo H-ojo mūsų laukia 
nesuskaitomi uždaviniai?

Taip mes galėtumėm apžvelg
ti visas mokslo šakas bei visas 

Dr. Antanas Sužiedėlis apie laiko dvasią
dvasią, tai popiežius Jonas ir 
prezidentas Kennedy.

Kas visame šitame yra bend
ro? Bendra, atrodytų, yra tai, 
kad visi šitie vyksmai ir šitie 
žmonės liudija, žymi tam tikrą 
besąlyginį pozityvumą. Pasisa
koma už veiksmą, akciją, tikint, 
nors ir neperprantant, to veiks
mo tikslumu. Nors niekas ne
gali suvokti, nei užtikrinti ke
lionės į mėnulį tikrosios vertės, 
be jokių rezervų pasisakoma už 
kelionę. Tiesiog neįsivaizduoja
mas būtų bet koks kitas, kaip 
tik besąlyginio užsiangažavimo, 
sprendimas. Rodos, nebūtų 
kvaila programa visų pirma 
erdves tyrinėti raketomis ir 
siuntomis be pilotų, išspręsti vi
są eilę nežinomųjų, ir gal tada, 
su daug didesniu tikrumu, pa
leist keliauti žmogų; o tuo tar
pu sutaupytas jėgas ir išteklius 
skirti kovai su ligomis, alkiu 
ir su kitomis žmonijos bėdomis. 
Bet ta alternatyva yra šiam 
amžiui visiškai nepriimtina ir, 
manyčiau, ne vien dėl Rytų - 
Vakarų konkurencijos; nepri
imtina ir neįsivaizduojama to
dėl, kad tai reikštų ribotis, 
reikštų tvardytis, nedaryti to, 
kas galima padaryti. Gyvename 
taigi amžiuje, kuriame nepopu
liariausias daiktas yra pasisa
kyti prieš ką nors.

Tobulesnis amžiaus akcijos, 
pozityvumo pavyzdys, negu ke
lionė į mėnulį, yra patsai Ant
rasis Vatikano suvažiavimas. 
Tai gal pats geriausias laiko 
dvasios, pasaulio stiliaus rodik- 

kutūros sritis ir visur užtiktu
mėme priešais save neaprėpia
mus plotus. Kodėl juos palikti 
dirvonuoti ?

Ir kodėl mums, jums pasiten
kinti menkomis vietelėmis, kur 
tik svetimiems padėsime nu
dirbti mums svetimus darbus? 
Tuo amžinai teliksime nuolan
kūs medžiagos pristatytojai bei 

lis, nes Suvažiavimas ne tik sa
vo universalumu atspindi viso 
pasaulio bendrus rūpesčius, 
skirtumus, vyraujančias nuotai
kas, bet savo svarumu neabe
jotinai yra ir pačios laiko dva
sios kūrėjas. Kokią dvasią Su
važiavimas pasauliui atšviečia? 
Vyksta jisai jau trejus metus, 
ir priimta, pabalsuota eilė sche
mų, klausimų, bet tuo tarpu, 
bent iki manęs, eilinio piliečio, 
neatėjo nė aido jokio naujo su
varžymo, jokio draudimo, per
spėjimo, įsakymo. Jei anksty- 
vesniesiems suvažiavimams bu
vo charakteringa tai, kad jie 
vyko opozicijos dvasioje, kad 
jie buvo atsakymai, reakcija į 
kurią to amžiaus piktybę, kri
zę, tai šitajam Suvažiavimui 
charakteringiausia kaip tik po
zicija, iniciatyva. Ir popiežiaus 
Jono XXIII patrauklumas pašau 
liui, lygiu būdu buvo jo paruoš- 
tis, veikimas teigiamam spren
dimui. Skaitėme, su kokiu en
tuziazmu popiežius Jonas paga
va pačią Suvažiavimo mintį — 
jis instinktyviai tarė “taip”, ir 
didžiausi argumentai Suvažia
vimo nekviesti, o jų be abejo 
buvo, prieš popiežiaus Jono tei
giamumo jėgą nubluko.

Atvirumas, už ir taip
Norėtume paminėti ir dar 

vieną dabartinio pasaulio sti
liaus žymę. Tai atvirumas, ekst- 
ravertiškumas. Jei jau kas ne
populiaru, tai nepopuliariausia 
yra bet koks slaptumas, užda
rumas, ekskliuzyvumas. Ar ga- 

nekūrybiški knisliai ir išnyk
sime išnašose tų veikalų, ku
riems kiti duos savo vardą ir iš 
kurių kiti nusineš savo garbę.

Ugdydami gi savo ir savitus 
darbus, mes tampame tuoju 
reikšmingu poliu, naudingu ne 
tik mums, o ir kitiems, kurių 
lygiaverčiu partneriu pasidaro
me.

Gal ne vienas jūsų jau skun
dėsi, kad sąrašas didžių savo 
tautos vardų per trumpas ir be 
pasaulinio garso. Bet kas jums 
sutrukdo prailginti tą sąrašą 
savo vardu? Vaikai, sakoma, 
gudresni už tėvus, kadangi gali 
naudotis ir šiųjų darbais. Eikite 
ir įrodykite šio posakio tikru
mą. Antai filosofijoje po Šal
kauskio, Maceinos ir Girniaus 
seka daugtaškiai. Pakeiskite 
juos šioje ir kitose šakose sa
vo vardais. Tai yra kūrybiškas 
kelias, kuris garbingai skiriasi 
nuo bergždžio aimanavimo, sar
kastiško tėvų bei tautos darbų 
atmetimo, kas tiesiai nuveda 
į nekritišką ir dėl to nemoks
lišką pervertinimą to, kas yra 
svetima.

Elito branduolys
Kadangi mūsų pareigos Lie

tuvai ir lietuviškumui neapsiei
na be aukų, ne visi nori ar pa
jėgia savyje išugdyti tą aukos 
dvasią, kuri tam yra reikalin
ga, ir dėl to jų tautiškumas ei
na menkyn. Kadangi ir svetima 
aplinkuma su jos galingomis 
svetimybėmis tokius itin stip
riai veikia, daugelis nutausta 
ir tuo nutrupa nuo bendro mū
sų kamieno.

Nors tai ir liūdnas reiškinys, 
jis vis dėlto neturėtų mus iš
gąsdinti, defetistiškai nuteikti 
ir tuo pakirsti mūsų energiją, 
nes istorija iškalbingais pavyz-

(Nukelta į 2 psl.)

Įima būtų šiandien įsivaizduoti 
Vatikano suvažiavimą be kita
tikių stebėtojų, be kasdieninių 
reportažų? Ar suvažiavimą, ku
rio visi svarstymai būtų buvę 
slapti ir nutarimai nežinomi iki 
1966 metų? Atvirumas iš tik
rųjų gal pati ryškiausia, nau
jausia dabartinio laiko charak
teristika. Mėgstam ar ne, pa
saulis greitai darosi viena vie-

(Nukelta į 2 psl.)

Rašytojai ateitininkų sendraugių suvažiavimo literatūros vakare Clevelande. Iš kairės: Aloyzas Baro
nas, Jurgis Jankus, Julija švabaitė-Gylienė, Kazys Bradūnas ir vakaro programos vedėjas Arvydas 
Barzdukas. Nuotr. y. Pliodžinsko

DĖMESYS KŪRYBOS ŽODŽIUI
Mūsuose jaučiamas įprotis 

į literatūros vakarus bei įvai
rius koncertus ir į dramos 
spektaklius žiūrėti vien tik 
kaip į laisvalaikio pramogą. 
Net mūsų rinktinė šviesuome
nė ne vienu atveju sunkiai su
vokia, jog visa tai gali būti ne 
vien tik atsipūtimui, bet ir su
sikaupimui. Todėl ir grynosios 
muzikos ar vien tik grynosios 
literatūros vakarai rengėjams 
visada yra nemaža rizika. To
kioj situacijoj dažnu atveju 
į juos ir primaišoma visokių 
priedų publikai privilioti. Gro
žinės literatūros žodžiui tokio
se mūsų visuomenės nuotaiko
se dirva pati nedėkingiausia. 
Pripratome prie televizijų, 
plokštelių ir radijo. Mus ima 
žavėti tik tai, nuo ka raibsta 
akis ir plyšta ausis. Gi kūry
bingasis žodis kaip tik dažnai 
nei prožektorių, nei triukšmo 
nemėgsta, ir jį reikia suvokti 
visai kitais pojūčiais, jį reikia 
išgirsti tiesiog dvasia, bet ne 
pramoginėje nuotaikoje ir ne 
be klausančiojo pastangų.

Mūsuose kažkaip sunkiai bū
tų įsivaizduojamas toks lite
ratūros vakaras, kuriame, 
sakysime, pusantros valan
dos būtų skaitoma vien tik 
Jono Aisčio poezija. O ta
čiau giliai kultūringoje visuo
menėje tai nėra utopija. Ka
daise Miunchene teko nueiti į 
Rainer Maria Rilkės poezijos 
vakarą. Puošnion viešbučio sa- 
lėn prisirinko publikos tiek, 
kiek ten betilpo. Ir visi, didžiai 
susikaupę, dvi valandas klau
sėsi vienut vienintelės artistės 
išpildomo Rilkės poezijos skai
tymo. Ir Chicagoje prieš kele
tą savaičių į “Orchestra Hali” 
patalpas susirinko tūkstančiai 
literatūros bičiulių, kai ten ke
turi amerikiečiai modernūs ra
šytojai pora valandų skaitė 
vien tik savo poeziją. Tokio 
dėmesio kūrybingam žodžiui ir 
pasigendame savoje lietuviško
je visuomenėje, kai lig šiol ją 
gausiau vienon vieton įmanu 
sutelkti tik labiau pramogi
niam išsiblaškymui, o ne dva
siniam susikaupimui.

Džiugu, kad mūsuose teat
rinių sambūrių ir vokalistų iš

vykos į lietuvių kolonijas tapo 
tradicine mūsų kultūrinės 
veiklos dalimi. Tačiau jau 
daug rečiau išgirstame apie 
rašytojų kvietimus nuvykti 
šen bei ten su kūrybinio žo
džio rečitaliu. Gi mūsų rašy
tojų išvykos, atrodo, turėtų 
būti ir technišku atžvilgiu 
lengviau sprendžiamos, nesgi 
čia nereikia vežtis jokių deko
racijų, nei ieškoti akompanuo- 
tojų bei instrumentų. O vis 
dėltoi mes mieliau entuziazmą 
rodome, net nemažas pastan
gas įtempdami (ir tai nepeik
tina), pasiuntimui krepšininkų 
į Australiją, negu vieno ar ki
to rašytojo permetimui iš ko
lonijos į koloniją čia pat Ame
rikoje. Gi tuo tarpu tie patys 
mūsų krepšinio priešai latviai 
prieš kelerius metus bendruo
meninėmis pastangomis vieną 
čia Amerikoje gyvenančių iš
kiliųjų savo rašytojų buvo pa
siuntę kaip tik į tą pačią Aust
raliją lankyti tenykščių latvių 
kolonijų su savo kūrybos re
čitaliais. Mūsuose apie šito
kius projektus vargu ar kas 
besapnavo. Tuo tarpu jie gi 
rodo bendruomenės kultūrinį 
lygį, jos subrendimą, kada jau 
imama nepasitenkinti vien tik 
“panem et circenses’’ šūkiu.

Tačiau pastaruoju laiku re
gime taipgi ženklų, kurie lyg ir 
kalbėtų už mūsų visuomenės 
ūgtelėjimą brandesnio dvasinio 
poreikio kryptimi. Sakysim, 
Los Angeles kolonijoje atsi
rado keliolika šviesuolių, ku
rie užmokėjo rašytojui kelionę 
iš Chicagos ir atgal, kad anas 
atvyktų prie Pacifiko ir pa
skaitytų tenykščiams klausy
tojams savo poezijos; praėju
siame savaitgalyje Clevelande 
įvykęs Ateitininkų sendraugių 
sąjungos suvažiavimas neren
gė kokios įprastos pramoginės 
mišrainės, o kvietėsi keturis 
rašytojus vien tik gryno žo
džio literatūros vakarui. Tokių 
pavyzdžių ateityje turėtų būti 
ir daugiau. O tai jau liudytų 
mūsų visuomenės dėmesį ne 
vien tik paviršiams, bet ir gi
lumoms, liudytų mūsų pačių 
gilesnį kultūrinį subrendimą.

k. br.
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KRISTIJONAS DONELAITIS 
LATVIŠKAI

Fatališkos poeto nesėkmės pakeliui į latvių kalbą

EMILIS SKUJENTEKAS

Donelaičio metai jau artina
si į galą. Per šiuos metus apie 
Donelaitį ir jo kūrybą daug ra
šyta ir daug kalbėta. Tikriausiai 
nerasime nei vienos lietuvių ko
lonijos laisvame pasaulyje, kur 
ši lietuvių tautai taip brangi as
menybę nebūtų tinkamai pami
nėta. Ūžtąt skaitau savo parei
ga pasidalinti su “Draugo” skai
tytojais man žinomais faktais 
iš tokios srities, kuri ligi šiol 
dar rjąpajiestą, ^ūtęnt, noriu 
duoti žiupsnelį informacijų apie 
Krįstijoną Donelaitį latviškai.

Deja, tuo tarpu neturiu pa
sunkėję nei šaltinių, nei kitokių 
lęelių šiai svarbiai ir įdomiai te
mai nušviesti pilnai. Galiu pa
sinaudoti tiktai keliomis kuk
liomis datomis ir atmintimi, ku
ria, kaip žinoma, ne visuomet 
galima šimtaprocentiniai pasiti
kėti. Vis dėlto tikiuosi, kad ir 
šios nuotrupos kiek padės lite
ratūros istorikams lengviau su
rasti reikalingąją medžiagą 
šiam klausimui’ nuodugniau iš
aiškinti.

pažinty s su •‘Metais” ir 
pirmasis ijfonelaicip vertimas 

latvių kalbon

Su Donelaičio kūryba man 
teko susipažinti jaunystėje, mo
kytojaujant Lietuvoje. Tačiau 
labiau į ją įsigilinti turėjau pro<- 
gos tik kelerius metus vėliau 
(apie 1933), kai buvau pakvies
tas išversti lietuvių dailiosios li
teratūros pavyzdžių A. Upišo 
ir R. Egles Pasaulio literatūros 
istorijai. Imtis ištiso poemos 
vertimo neleido tuometinės dar
bo sąlygos, užtat sumanymą te
ko atidėti vėlesniam laikui

Lauktoji proga atėjo tiktai 
po dešimties metų — 1943 m., 
Antrojo pasaulinio karo ir vo
kiečių okupacijos metais. Žino
mas kartografas Peteris Mant-. 
nieks, kuris turėjo ir knygų lei
dyklą, sumanė išleisti latviškai 
“Metų" liuksusinį leidinį su V. 
K. Jonyno iliustracijomis ir pa
siūlė man juos išversti, šįkart, 
turint palankesnes sąlygas, ver-. 
timą užbaigiau 1944 m. pava
sarį,’ ir didelė darbo dalis jau 
buvo atiduota spaustuvei Ta
čiau, smarkiai artėjant karo 
Veiksmams, šio gražaus sumany
mo įgyvendinti jau nebepavyko. 
Teko' pasitraukti į Vakarus ir 
pilną “Metų” vertimą, kartu su 
kitais rankraščiais — daugelio 
mėtų darbo vaisiais — palikti 
Akinto valioj.

Tremtyje, Vokietijoje, pasi
rodžius naujai “Metų” laidai, 
vėl kilo mintis nutrauktą suma
nymą pradėti vykdyti iš naujo/ 
Tačiau, neatsiradus leidėjui, ku
ris apsiimtų rizikuoti didelio ka
pitalo investavimu, nuo šio pro
jekto vėl teko atsisakyti ir pa
sitenkinti vien keliais išverstais 
fragmentais, kurie puvo pątal- 
pmpį latvių periodikoje bei per- 
^kąityti li^pa'tųrbs vakaruose.
'' vieną šių fragmentų 194? m. 

tęko' skaityti literatūros vaka
reŲjnnebergo Baltų universite
te. programai pašibhigus mane 
užkalbino a' a.’ prbj. 'vaclb^aš 
^iįržįška, kurio iki tol ašmeriiš- 
kąi nepažinojau. Užsimezgė pik
tesnis pasikalbėjimas apie “Mė- 
|ųs ir jų vertimus.

Man buvo labai įdomu sužino
ki, kad šis kūrinys išverstas lat
vių kalbon jau pereito šimtme
čio' pradžiojįe (fnam, tuojaūs 
po jo pirmo atspausdinimo11318 
tą ) ir 1828 m. patalpintas žur
nalo “Litcrarische Blactter”. 
Vęrtimą padaręs Lesienės ir 
Styutelcs pastorius Kari Fried- 
ęjęb Watson, škotų kilmes dva- 
gm^kąs, didelis lfitviiį ir lietu
vių draugas. Latvia’mš jis yra 
yppč brangintinas tuo, kad jis 
18Ž2 m. išleido pirmą latvių 
laikraštį “Latviešu Avižes”, ku

ris gyvavo iki 1915 m. šiame 
laikraštyje K. F. Watson (1777 
—1826 m.) talpindavo ir lietu
vių liaudies dainų vertimus, tuo 
pabrėždamas latvių ir lietuvių 
kalbų artimumą. Dėl jau minė
tos šaltinių stokos tremtyje ne
teko akivaizdžiai patikrinti, ar 
“Metai” latviškai buvo atspaus
dinti ištisai ar tik fragmentai. 
Kukliose žiniose latvių literatū
ros istorijos veikaluose kalba
ma apie pirmąją giesmę, tik
riausiai apie ‘ Pavasario links
mybes”, Tai klausimas, kuris 
dar reikalingas išaiškinimo. Vis 
dėlto, čia jau galima kalbėti 
apie pirmąjį “Metų” vertimą 
latviškai.

Janis Rainis ir Kristijonas 
Donelaitis

ši* . <t •»
1888 m. Petrapilio universite

tą baigė jaunas latvių juristas 
Janis Pliekšans, kuris jau stu
dijų metu plačiai domėjosi ir 
kitomis šakomis, ypač prof. 
Volterio paskaitomis apie etno
grafiją ir latvių bei lietuvių kal
bas. Petrapilio latvių studentų 
būrelio sueigose jis kalbėjo apie 
Donelaitį ir skaitė savo “Me
tų’’ vertimo fragmentus. 1889— 
1891 m. jis aekretoriavo Vil
niaus apygardos teisme, oi 1896
m. buvo patvirtintas advokatu 
Panevėžyje. Tuo metu jis jau 

i plačiai užsiėmė literatūrine kū
ryba, vertimais ir publicistika. 
Dažnai jis eidavo už miesto pa
sivaikščioti, stebėdavo aplinką 
ir žmones. Ant vieno stulpelio, 

, kuriais Lietuvos vieškeliuos 
valsčių valdybos pažymėdavo 
taisomojo kelio posmus, jis per
skaitė pavardę, kurią labai pa
mėgo, pasirinkdamas net savo 
slapyvardžiu. Su juo išėjo Pliek
šans vėliau net į pasaulinę lite
ratūrą. Šis jaunas juristas bu
vo žymiausias latvių poetas ir 
dramaturgas Rainis. Kai kurių 
jo biografų žiniomis, Rainio 
“Metų” vertimas buvo padary
tas ištisai. Tačiau poeto Pane
vėžyje praleistas laikotarpis bu
vo trumpas. 1897 m. caro val
džios pareigūnai jį areštavo už 
politinę veiklą ir ištrėmė į Vjat- 
ko guberniją. Kratos metu Do
nelaičio vertimų rankraštis pa
teko į žandarų rankas, ir ant
rasis “Metų” vertimas dingo 
amžinai.

Donelaičio vertėjas, dingęs 
fronto ugnyje

Apie trečią vertimą ir jo li
kimą jau buvo kalbėta pradžio
je, būtent, apie Mantnieko su
manymą ir paruošiamuosius 
darbus “Metų” vertimui išleis
ti. Mano vertimas buvo beveik 
užbaigtas (1943—44), kada vi
sai netikėtai žurnale “Latvju 
Mėnešraksts” pasirodę ilgokas 
“Metų” vertimo fragmentas. Jį 
buvo išvertęs jaunas latvių fi
lologas ir poetas Paulis Kalva. 
Sugretinus abu vertimus, šjįjr- 
tumas pasirodė visai nežymus. 
Kadangi vertėjas tuo metu ko
vojo fronte, lai1 nėteiro nei mud-

1

Dailės paroda ateitininku sendraugių suvažiavime Clcvcljuide
Nūotr. V. Pliodžinsko

Vida Krištolaitytč Vaikai (aliejus)
Iš parodos ateitininkų sendraugių suvažiavime Clevelando

PROF. J. ERETAS KALBA
(Atkelta iš 1 psl.)

džiais parodo, kad visi didžiu
liai bei reikšmingi darbai tebu
vo dirbami ne masių, o mažu
mų, ne gausingųjų, o elito. Sub
stancija gryniausia visuomet 
yra branduolyje. Dėl to istori
jos vyksmus lemia ne kiekybė, 
o kokybė. Taigi, nors mes ir 
esame įsitikinę demokratai, mes 
vis dėlto žinome, kad ir demo
kratija neapsieina be vadų, su
gebančių atspėti liaudies viltis, 
suvokti jų tikslus ir pajėgian
čių vesti liaudį prie jų, kuri sa
vyje visados inertiška, dėl to 
ji ir visados reikalinga tam tik
rų dvasios aristokratų, žinančių 

viejų darbų pilnai sugretinti, 
nei sužinoti, ar jo vertimas už
baigtas. P. Kalva dingo be ži
nios Kuržemės tvirtovės kovų 
sūkuriuose ir jo rankraščio li
kimas nežinomas. Tokiu būdu 
“Metų’’ trecią ir ketvirtą lat
viškuosius vertimus tenka lai
kyti žuvusiais.

Ir vėl grįžtu prie Donelaičio 
“Metų”

Pasinaudojant Vokietijoje iš
verstais fragmentais ir ilgesniu 
negalavimo laikotarpiu, teko is 
naujo griebtis ištiso “Metų” 
vertimo — šįkart jau penkto iš 
eilės. Šiuo metu darbas jau ge
rokai įpusėtas ir jį dar galėtų 
paskatinti akstinas — leidėjas. 
Deja, iki šiol tokio nepavyko 
surasti, nes leidyklos, kurios ga
lėtų šį reikalą įkūnyti, nesitiki 
iš jo padaryti didelio biznio. O 
tai gi šiuo metu yra pagrindi
nis dalykas. Aplinkybės tam rei
kalui nepalankios, o leidėją — 
idealistą, kokių seniau vis dėlto 
turėjome, dabar surasti neįma
noma.

žiniomis iš tėviš-Turimomis
kės, vienas jaunosios kartos 
latvių poetų pasiryžęs griebtis 
šeštojo vertimo. Apie darbo ko
kybę ir sąlygas jam išleisti abe
joti netenka — juk išleistas ir 
“Anykščių šilelio” latviškas ver
timas — tačiau ar teks pama
tyti jį neišcenzuruotą ir nesu
darkytą — tai jau kitas klausi
mas.

Tąd kas dabar darytina šiuo 
reikalu? Kelias vienas — už
baigti pradėtą vertimą ir padėti 
rankraštį ‘ saugioje vietoję — 
busimosioms kartoms
IJ1 K H H ' 'irk

savp atsakomybę tiems, kurių 
priešakyje jie yra atsistoję.

Žinodami, kad sprendžiamą
ją rolę visados vaidino ir vai
dins ne maior pars, o sanior 
pars, visos mūsų pastangos tu
lpių Luti nukreiptos į sudary
mą šito įsitikinusio elito,' šito 
neįveikiamo kadro, šitos nepa- 

• laužiamos mažumos. Esu tikras, 
kad šis Suvažiavimas Šito už
davinio svarbumą supras ir to
kios rinktinės sudarymui gaires 
nustatys. Tai jam neturėtų bū- 
ti sunku, nes 'Ateitininkų sen
draugių sąjunga, kaip tokia, 
jau yrą sau lygaus neturįs eli
tas.

Pabrėždami rinktinės svarbą, 
mes heišleidžiame iš akių ir ma
sę su pakraščiais, nes lygiai 
kaip mes žinome, kad masė be 
vadę lieka inertiška, mes ir ži
nome, l<ad'vadas be sekėjų lie
ka be gilesnės įtakos Dėl to 
mums visados ir rūpi mūsų 
emigrantiška visuma.

fVisa kalba “Dvidešimtmetis 
išeivijojo — prasmė ir uždavi
niai’ bus atspausdinta artimuo
se “Ateities” numeriuose.)

Dr. A. Sužiedėlis
apie laiko dvasią

tik individai, 
negalės išsi- 
formate. Jei 
atrodė reikš- 
inspiruojanti,

(Atkelta iš 1 psl.)
ša aikštė, kur ne 
bet ir kolektyvai 
laikyti uždaram 
dar lasai neseniai 
minga, gal net 
popiežiaus rolė kaip Vatikano 
savanorio kalinio, žyminti Baž
nyčios centriškumą — pasaulis 
ateina Bažnyčion — tai šian
dien tokia rolė atrodytų be
reikšmiai pretenzinga, šiandie
nos formulė — Bažnyčia eina 
į pasaulį, su pačiu popiežium 
priešaky.

Šitas laiko dvasios charak
teristikas — veiksmo, ne min
ties pirmenybę, ribų bandymą, 
akylų laiko pajautimą, atviru
mą, autoriteto mažėjimą — kai 
kam gal pirštųsi vadinti laiko 
vertybėmis. Man atrodo, kad 
tai rodytų labai klaidingą laiko 
dvasioe apraiškų supratimą, 
implikuojantį, kad jose yra kas 
nors pagrindinai gero ar blo

go. Nei ribų bandymas, nekant
rumas, autoriteto mažinimas 
yra savaime blogi dalykai, nei 
atvirumas, veiksmingumas sa
vaime geri. Ribų bandymas, 
kraštutiniame laipsnyje, be abe
jo, gali vesti į chaosą ir netvar
ką; bet, kita vertus, ribų visiš
kas nebandymas neleistų žmo
gui iš lopšio išlipti. Autoritdo 
sekimas nėra jokia dorybė, jei 
sekamas netikęs autoritetas. 
Kas sekė Hitlerį, darė blogai. 
Bet kas neklauso tėvo, moti
nos, daro blogai. Kantrumas 
irgi nėra dorybė, o laiko gaiši
nimas, jei esama kantriam dėl 
neverto daikto. Laiko dvasios 
savybės taipgi yra formos, sti
liaus, būdo reikalas, ne esmės.

Susumuojant tezės “majori- 
nę” prielaidą — gyvename lai
ke, kuris akcentuoja teigiamą, 
pabrėžia pozityvų, pasisako už, 
balsuoja taip. Ar važiuosime į 
mėnulį, nors galėtume tas lėšas 
sunaudoti ligoniams gydyti ? 
Atsakymas taip. Ar išteisinsim 
žydus, nors arabams tai nepa
tinka? Taip. Ar leisim popiežių 
į Indiją, nors portugalai pro'- 
testuoja? Žinoma, kad taip.

... P. ŠILEIKIS, 0. P.
fOrttlO«IM. rtoieztslaz

Aparatai PtfdtezdI Med tau 
J lažai. Spec. pagalba kojom.

daf-Abch eupporta) ir tf’lt. t 
ORTHOPEBMOB TECHNIKOS LAB.

Vii. »-6 Be«tad. 4-1
!850 W. 63rd St., Cliicngo 29, III

Tei. PRospect 6-51)114 ™

i > i i i i
DR, ANNA BALIUNAS 
<KTŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
^GERKLES LIGOS 

rntTAiKD ak ini m 
2858 Wrat 63rd Street

Vai.: )t»sfll-n 10—12 tai. Ir 7—9 . 
Ak. Šeštadieniais 10—1 vai Trečia 
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus. Ligouiv.’ r tfu

I r.us: Ofiso telefonas: PR 8-8222.
Bes. telef. W4MbrO<Sk 5-5078 

------  ————— - —---- —t—r—----
Rcs. 239-4683

DR. K. G. DALUKAS
AKlMEltlJA IR T.Tt.OS
«4 N EKOIA4GI Nf: 'KTlIHlll IGI.IA 

6449 So. Pulaski Ril. (Craivford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

T’rlfma tigrinius pagal susftafliną. 
J oi neatsiliepia skainl>9ntr MT 3-0(101

Ofisas 3148 West 63rd Street 
Tel.: PBoepect 8-1717 

Rartd.: 3241 West 66tl> 1*lac« 
Tel.: BEpublic 7-7868 

DR. S BIEŽIS 
CHIRURGAS

Valandoa. Kasdien nuo 1 iki I;
uždaryta. Antrad. ir penkt. vakarais 
nuo 7 iki 8.

treč.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 Weet 6Srd Street 
Kampa. 68-člos ir Callfornla 

VaL kasdien nuo 8—8 vai. vak 
Sešt. 2—4 vai.

Trsčlad ir kitu laiku pagal sutarty 
Otiao telef. 476-4042 

Rez. WAlbrook 5-8048 

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

Tel. 695-0533 — Elgin
425 No. IJbertj Street 
Route 25, Elgin, UlinoU 

Valandos pagal susitarimą

6 v. — 8 vai. vakare. Trečias nno 
11 vai. ryto. — 1 v. p. p.. SeMad 11 
vai. ryto Iki 1 vai. p. p. i

Ofiso »el. RE 7-1168.
Rez tel. 232 2212.

TeL oftao HE 4-5842, rez. BM-23U

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 B'est 7lst Street
Vai.: pirm k«tv. 1-6, vakar. 1-6, 
antr., penkt 1-6. treč. ir le*t tik 
,neįtarus.

DR. MARIJA LINAS 
akušerija ir moterų ligos

2817 IVrat 7lst Street

telefonas ITEmloelt 6-3545 
(OFISO IR REZID.)

Valandos pagal susitarimą
Tel. ofiso HE 4-5758; Ree. H7 5-3M5

DR. S. Ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika tr Alergija 
2751 Heet Slst Street 

Valandos: pirm., antr., ketvlrt. 1-1 
vai. penktad. 1® v. r. Iki 9 v. VJ 
Beštad. 10 v. r. Iki 1 p. p. Ligonius 
priima pagal susitarimą.

DR. A. MACIŪNAS
chirurgas 

2858 West 63rd Street 
Tel. — PRospect 8-7773

Vai.; pirmad. tr ketvlrtad. 1-4 p. p.. 
antrad. ir penktad. 5-8 v. v.

Ofiso HE 4-1818, Rez. PR 6-2801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Spedalybč — vidaus Ilgo* 

2454 West 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampaa)
Vai.: kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v v 
SeAtad. 9 v. r. — 2 p. P 

Trečiadieniais uždaryta

rel. ofiso 735-4477; Rez. PR 8-6250
DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIAIAB® — NERVŲ IR 

F..MOCiNf.S LIGOS
CRAIVFOD MEDICAL BLOG 

6410 So. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą

Re*. GI R-OMoB
OR. W. M. EISIN*EISINAS
AK ( BERI JA IR MOTERŲ LIGOS

! 6182 So Kedzie Avė., WA 5-2670 

: Valandos pagal susitarimą. Jei ne
itHi liepia skambinti M1 3-0001

DR. JULIA MONSTAVlėlUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VtDAL'S LIGOS
10748 S. Michignn. Chicago 28. (11 

Telef. ofiso: prilman 5-6706 
Nainy: BEverly 8-3916

PrWm. vai.: kasdien 6-8 v vM 8e8t 
1 1 p p ir treč uždaryta.

Ifteo HF 6-1414, Ros RE 1 VIP
DR. B GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
tpertalyM akušerija ir moterų llgoe 

2454 West 7 lst Street '
(71 o« tr Camphell Avė kampos) 

Vai kasdien 1—6 tr 6—8 vai Vak 
BeSt. 12—3 v p p 
'rečladlenlais uždaryta

M CE 6-0730 arba 283-1600

DR. C. K. PAULIS 
IHAGNOSniiA IR VIDAUS LIGOS

Monroe Building, Suite 709 
104 South Michigau Avenue 
VftlRndn* trtlafnnn

DR. A. GARUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2737 West 71st Street 
VAL.: kasdien nuo 6-8 vai vakaro 

BeAtad ruo 10 Iki 12 vnlandos.
Trečiadieniais uždaryta

Ligonius priima pagal susitarimo
ESM. — B-M1A

TeL Ofiso PR 6-7800; Namu 225-7697
DR. A. PUSTELNIKAS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
SPEC. VIDAUS LIGOS 

5159 South Bamen Avenue 
Valandos: 1-9 p. p. 
Dakyrua tredladienj 

Mtadlaalato 12-6 b ■> u.

Ką visa šitai reiškia mums?

Čia einame prie “minorinės” 
prielaidos, ir minorinių nuotai
kų. Prieš dvidešimt metų, pa
saulis mums išrėžė didžiulį NE. 
Kai visur skamba laisvės šū
kiai, mūsų tėvynė pavergta. Ka
da visur ribos ir sienos tirps
ta, siena atskyrusi mus nuo tė
vynės lieka kietą ir geležinė. 
Kas bebūtų ta laiko dvasia, ir 
kokia bebūtų pasaulio poza ar 
pozicija, mes savo pagrindiniu 
egzistencijos bruožu esame opo
zicijoj. Mūsų šios būties didvy
riai yra pasipriešintojai - parti
zanai. Mūsų kovos už teisybę 
įrankis tėra pasipriešinimas - 
protestas. Priešintis prieš tčvy-

Oftao tel. Pll 8-2220 
Narnu — rez. PRospcct 8 2081 

DR. JANINA JAKSEVIČIUS 
JOKiA

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2650 West 63rd Street
Pirmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt 

nuo 11 Iki 1 v. Ir nuo 4 Iki 7 v. v. 
Sefitad. nuo 1 Iki 4 vai
rel. Ofiso PO 7-6000. rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p ir 6 
iki 8 vai. Treclad. ir Rėžt, uždaryta.

ĮĮ 
t

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 H'est Marquette Road 
Valandos: 9—1'2 Ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, Ižskyrua trečiadienius, už
daryta.
Ofiso PB 6-1725. Hm TR 3-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

2300 Weet 51 Bt Street 
OaMey M«dl«wl Arta

Pirm., antr., ketvlrt. ir penkt. nuo
2—4 ir 6—9 ir pagal susitarimą.

Ofiso ir buto tel. OLyntpic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero 
Kasdien 16-12 ir 4-7. Treč. ir iež 
tad., tik susitarus.

I Tel. REllance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 Mest 59th Street
VaJ.: Pirmad., antrad.. ketvlrtad tr 
penktai), nuo 4 2-4 p p.. 6:30-8:36
va), vak Sefitad 12-4 vai., trečiai! 
uždaryta
TeL ofiso Ir buto OI.r mule 2-1139

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. I5th Street, Cicero
Kasdien 1—8 vai. ir 6—8 vai. vak.

Išskyrus trečiadieniais.
SeMadlentais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KTDTKTŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTĄ 

MEDICAL BTTILD1NG 
71541 Hotitli Kertėtu Avcmie 

Pirmad.,• antrad. ketv. ir penktad 
nuo 11 vai. iki 1 vai p. p. Ir nuo 

nės sunaikinimą yra mūsų liki- 
minė užduotis.

Kaip teisi ir kilni yra iųūsQ 
valstybinė, tarptautinė priešini
mosi misija, taip nelaiminga 
mūsų žmogiškam buvimui yra 
su tuo pasipriešinimu susisiejan 
ti prieštaravimo dvasia. Kai pa
saulis šiuo' metu įsismaginęs 
ekspansyviam veiksmui, tai mes 
veikiau linkę įsiremti į žpmę 
priešveiksmiui, ir tai dalykuo
se, kurie visiškai nieko bendro 
neturi sti Lietuvos reikalu.

>'■ n -
f Pilnas dr. A. Sužiedėlio pas

kaitos tekstas bus atspausdin
tas artimiausiame “Ateities” 
numeryje )

Tel RE 7-8818
DR. ALBINA PRUNSKIS

GYDYTOJA IR CHIRURGE
Ofisas 2659 W. 59th Street

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

uždaryta.
Ofiso telefoną. — CL 4-2411

DR. AL. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4307 Sonth Kedzie Avenue 
, (Kampas Kedrir Ir Archer)

V AL.: kasdien nuo 2 Iki 8 vai. vak 
Treč. ir sek»na d. tik susitarus

DR. ZIGMAS RUDAITIS
KPEC OKTHOPI.TlINftS L1GOU 

2745 IVest 69th Street
Priedai. 8v Kryžiau, ligonine

VAL.; Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 Iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. y 
SetAad. nuo 2-4. Trečiadieniai. it

I kitu laiku adnltnrus telefonu.
Telef. Bl pilbllc 7-2200.

i
i

DR. ANT. RUDOKAS, Opi
Tikrina akla ir pritaiko akiniu* 

keičia (tikina ir rtaina 
4450 8. Oallforni* Avtb, YA 7-7381 
1 vai. p p iki I ». v. kaadlan: tr«A 
nMaryta: 4«*t ano 12 ▼. r ik! 1 po- 
t.let _______________

Rfa. teL PR 2-273®
DR. L SEIBUTIS 

lakatu, pflalČB Ir Ala|>uino tak® 
j chirurgtja

Ofinaa: Nauja* adreaa.; 2154 Weal 
7lst St. (71-08 ir C'anipbrtl Atima 
kamiuM), tCL ,776-2880.

Valaniitft pHgnl zuzltarimą <

DR, J, J. SIMONAITIS '
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas; 4255 W. 63rd Street 

Oflsotel. RlUance 5-411® 
Rez.zeb GRoveUlll (1MI1

Valandos:, 1-3 p. p. ir 6-8 p. p 
P8i>kt. tik 1-8 p p

Trečla<1. ir 8ečta<l pagal sutarty.

Offlso telef. CLiffsMe 4 2896 
BeMil. telef. UAIbrook 5-3099

DR. P, STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir specialiai 
Chirurgija 

4644 So. Ashland Avenue 
Valandos kiekvieną dieną 2—4 M 
6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek- 
madienials uždaryta, priimama pa
gal susitarimą fi«4tadlenials ano 2 v 
Iki 5 v. v

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IK MlrTEBŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 W. 5»th St. 
Tel. PRoapect 8-1223 ar PR 6-5*77 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč.' Ii 
penkt nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 Utį 9 
v. v. Bofit. 2—4 v. popiet ir kitu lai
ku — pagal susitarPną.

Of. tel. HE 4-2113. Namu GI B-OtM

DR. V. P. TUMASONIS
C H I R U R G A S
2454 Weet 71 et Street

Priiminėja ligonius tik susitarus.
Vai. 2—4 p. p. tr 6—8 p. p.

Trei. Ir Se«t uždaryta
Telefonas — GRovehill 6-3833
DR. A. V A LIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2524 West 691 h Street 
Specialybė: AKUŠERIJA m MOTERŲ 

LIGO8
VALANDOS: 1 iki 4 Ir 4 iki 3 v. T. 

Šeštadieniai. 1 Iki 4 vai. 
Trečiadieniai, uždaryta
Tel. PRospect 6-9100

DR. ONA VAŠKEVIČIUS 
(VA8KAS) 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6218 So. Kedzie Avenue 

Ofiso vai. kasdien; 2-4; 8-3.
Sefilad. nuo 2 Iki 4 v. Treč. ir seklu 
tik skubiais atvejais ir ausitaruO.

Tol. ofiso l'M 6-6146. rez. HE 4-3154

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS LR CHlRtTRftAČ

3107 Weal 71»t Street 
Vai : 2 Iki 4 » p P Ir 7 Iki 8 Z * 

Treč Ir fiefitad pagal sutarty

DR. P 2. ZALATORIUS
GYDYTOJAS IR CHteUfthAS- 

■-■j’
1821 Sontb Halsted Street

Tel. ofiso CA 0-O2K7. rez. PTl (LIU159 
Rez. MQ0 So. Ai-tc.slM .tverme

Vai. 11 v. ryto iki 2 v. p. p. 4-7 v. v.

Perskaitė Oraugą d*o

cite jį kitiems pasiskaityti
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Nuo vargo maldaknyges iki maldyno
Pokalbis su didžiojo maldyno "Tikiu Dievą" parengėju kun. Stasiu Yla

Ilgai ruoštas ir nekantriai 
lauktas kun. Stasio Ylos maldy
nas “Tikiu Dievą" pagaliau išė
jo iš spaudos. Šį sekmadienį 
(gruodžio 6 d.) 3 vai. popiet 
“Draugo” redakcijos patalpose 
(4545 W. 63rd St.) meno drau
gija “Šatrija” rengia šio neeili
nio leidinio pristatymą lietuviš
kajai visuomenei. Toje advento 
nuotaikos religinės minties po- 

‘ pietėje maldyno tema kalbės 
lcun. Vytautas Bagdonavičius 
MIC, naujų kun. Bruno Mar- 
kaičio, SJ, giesmių (kun. Stasio 
Ylos žodžiai) pagiedos sol. Jo
nas Vaznelis, savo kūrybos skai
tys rašytojai Aloyzas Baronas, 
Kazys Bradūnas, Česlovas Grin- 
cevičius ir Julija Svabaitė-Gy- 
lienė . Dalyvaus aktorė Elena 
Blandytė. Tuo pačiu laiku ir ta 
pačia proga “Draugo” redakci- 

* jos fojė atidaroma dail. Giedrės 
tumbakienės tapybos ir emalio 
darbų paroda ir iš Br. Kviklio 
paskolintų leidinių stalas, atlie 
piąs temą “Nuo Mikalojaus 
Daukšos iki Stasio Ylos”. Visuo
menė yra kviečiama šioje kultū
rinėje popietėje ir maldyno pri
statyme dalyvauti, {ėjimas ne
mokamas.

•
Maldyno pasirodymo proga 

buvo įdomu keliais šios temos 
klausimais kreiptis į patį kun. 
Stasį Ylą. Ir užsimezgė šitoks 

9 pokalbis.

— Kada ir kokios priežastys 
nukreipė Jus maldaknygių sri- 
tin?

— Tai buvo karo metas. Pra
dėjau dirbti su pirmaisiais mū
sų pabėgėliais Berlyne, lankiau 
išvežtuosius Vokietijon mūsų 
darbininkus bei repatriantus. 
Beveik niekas iš jų neturėjo iš 

, ko melstis lietuviškai. Tai ir bu
vo pirmas paskatas susirūpinti.

Lig tol nebuvau bandęs rašyti 
'maldų. Pirmoji mano rašyta 
malda, kurią tautiečiai išklausė 
su didele rimtim, buvo paskaity
ta vasario 16 (1941) Humbolto 
salėje Berlyne. Šio bandymo ir 
gerų reakcijų padrąsintas, pra
dėjau ruošti “Išeivių malda
knygę”.

— Kokio pobūdžio buvo ii pir
moji Jūsų maldaknygė ir kokių 
atgarsių ji susilaukė lietuviuo
se?

— Neturėjom tada pinigų, tad 
atmušėm ją patys rotatorium. 
Prie to darbo triūsė keletas sa
vanorių. Išvaizda buvo pati kuk
liausia. Apimtis — 80 puslapių. 
Turinys — būtiniausios maldos,

naujai parašytos, pritaikytos to 
meto žmogui toje mūsų padėty
je. Leidinys greit ištirpo. Vie
nas kitas egzempliorius iš Ber
lyno pateko į Lietuvą. Daug 
kam buvo nauja patriot’nė 
maldų gija, o taip pat individua- 
linė-žmogiškoji. ši maldaknygė 
buvo išleista 1941 rugsėjo 8-tai 
dienai. Naujojo maldyno įžanga 
pasirašyta po 23 metų taip pat 
rugsėjo 8-tą. Tik dabar atkrei
piau dėmesį į šį sutapimą.

— Tarp pirmosios maldakny
gės ir pastarojo maldyno berods

Kniukšta ketino išleisti kitą, 
vaikams paruoštą maldaknygę, 
kurią baigiau prieš išvežamas į 
kacetą. Vieną rankraščio eg
zempliorių buvau davęs vienuo
lėms, kurios jį nusirašinėjo ir 
naudojo vaikų darželiuose bei 
mokyklose. Iliustracijas turėjd 
paruošti dail. Paulius Augius. 
Bet jos nebuvo baigtos. Jau iš 
kaceto, prašomas, daviau visus 
įgaliojimus Kniukštai, bet jis ne
bespėjo prieš antrąją bolševikų 
bangą to padaryti. Atsidūrę 
Amerikon, su P. Augiumi ątgai- 
vinom pirmąjį planą ir paruo-

Kun. Stasys Yla Nuotrauka Vytauto Valaičio

įsiterpė dar keletas Jūsų paruoš
tų maldaknygių?

— Pirmąja berlyniška laida 
susidomėjo p. Kniukšta, buvęs 
"Sakalo” šeimininkas Kaune. 
Jis pasisiūlė ją išleisti spaustu- 
viškai. Sutarėm papildyti bei iš
plėsti ir šiek tiek pailiustruoti. 
Vardas buvo pakeistas į “Lietu
vių maldas ir giesmes”. Leidi
nys su kontrafakcine 1939 m. 
data išėjo 1943 m. sausio pabai
goj. Buvo atmušta 30,000 eg
zempliorių ir padalinta lygio
mis: naujai atgautam Vilniaus 
kraštui, Lietuvai ir Vokietijai 
— pirmon eilėn išvežtiems dar
bininkams.

šėm vaikams naują maldaknygę 
“Vardan Dievo” — eiliuotą ir 
iliustruotą. Ji buvo išleista Put- 
namo seserų 1951.

Vokietijoje “Lietuvių maldos 
ir giesmės” pasirodė dar dviem 
laidom (viena tuo pačiu vardu, 
kita “Apsaugok, Augščiau- 
sias”). Pirmąja laida, dar man 
negrįžus iš kaceto, pasirūpino 
Ant. Urbonas ir kun. Ant. Juš
ka 1945, o antrąja dr. Vyt. Če
pas bei Juozas Kapočius 1946. 
Antroji laida buvo atiduota 
skautams, ir jos buvo išleista 
25,000.

Amerikoj Putnamo seselių rū
pesčiu 1953 buvo išleistas ma
žasis maldynas “Sveika Marija”,

sukėlęs kalbinių ir kitokių re
akcijų. Dėl to buvau priverstas 
pšruošt didesnį leidinį “Liturgi
jos terminijos klausimu — atsa
kymą mažojo maldyno kritikui’'. 
“Sveika Marija” buvo pakopa 
didžiajam maldynui, kuris nū 
riai-išeina. kum nu

— Koks buvo paskatas ilgus 
metus susikaupti prie pastaro
jo maldyno “Tikiu Dievą"?

— Pirmosios mano maldakny
gės buvo tik netobuli bandymai. 
Bet jos pažadino kūrybinį inte
resą šioj srity. Kacete pats ne
maža maldų kūriau ir skatinau 
kitus. Mintis apie naują, geres
nę ir pilnesnę maldaknygę bu
vo gyva, tad, vos išėjęs iš ka
ceto, pradėjau šį darbą tęsti. 
Lietuvių Delegatūroj šia mintim 
susargdinau Paulių Jurkų ir ki
tus, kaip Berlyno laikais Ma
ceinų šeimą, o kacete kun. Lip- 
niūną, kap. Noreiką. (Jų maldos 
telpa maldyne). Per ketverius 
metus Delegatūroj susitikau 
daug įvairių žinovų, kuriuos mo
bilizuodavau kalbiniams, poeti
niams, muzikiniams (kiek liečia 
muzikinio kirčio derinimą su 
poetiniais-kalbiniais giesmių klr 
čiais) reikalams.

Kitas dalykas, norėjau pa
ruošti modernią maldaknygę, 
nes daug kas jau buvo pakitę 
teologiniuose požiūriuose. Nau
jų momentų buvo iškėlusi pasto
racija ir liturginis sąjūdis — 
tos dvi sritys, kuriomis ypač bu
vau domėjęsis prieš karą. Ta
čiau bandymas prasilaužti į nau
ją kelią šioj srity, pasirodė, ne 
taip lengvas ir greitas. Kitose 
tautose radau taip pat daromų 
panašių bandymų, ir jie manęs 
nepatenkino. Derinimas įvairių 
elementų bei momentų — senų 
ir naujų, asmeninių ir bendruo
meninių, maldų atrinkinėjimas, 
vertimas, kalbos tikslinimas, sti
listika — visa tai ir pareikala
vo tų “ilgų metų” šiam maldy
nui.

— Kuo šis maldynas skiriasi 
nuo ankstesnių Jūsų maldakny
gių?

— Nuo pirmųjų skiriasi labai 
daug kuo. Dėl to nenorėčiau net 
jų lyginti. Galima būtų lyginti 
tik mažąjį maldyną, kurio sis
teminiai rėmai jau buVo išryš
kinti, bet neištobuliriti, atskiros 
dalys apmestos, bet neišbaigtos. 
Nors niekad nėra galo tobulini
mui, bet “Tikiu Dievą” jau ga
lėtų patenkinti išprusintą mal
dininką. Daug kas yra nauja. Ir 
gal naujausias dalykas maldyne

Vladas Šlaitas

Giliau nei gyvenimas 

gali iškasti

APIE PRARASTĄ DŽIAUGSMĄ

Rožių šakelė šliejasi į sieną, 
kaip mylimosios ašara į skruostą. 
Tai silpnumas, 
kurio nepernešu.
Tai stiprūs ir klastingi
nuodai gyvatės barškančioj dėžutėje. 
Kartą įpratusiems tarp rožių stoviniuoti, 
nelieka nieko, kaip tiktai nusisvajoti. 
Mums ne svajonių reikia.
Ir ne rožių.
Mums reikia didelio ir tikro žemės džiaugsmo, 
kurį seniai praradom, t

PUSIAU PADALINTAS

Esu pusiau padalintas: 
gyvenu Londone, 
o širdis,
kaip pustelninkė,
nuolat traukia mane su savim Ukmergės 

karalystėn.
Jeigu šiandieną grįžčiau į Ukmergę,
tai būtų tas pat,
jeigu grįžčiau į mirusių miestą bei kapinyną, 
nes visi,
kuriuos kartą mylėjau, 
seniai jau dingo, 
gi jaunųjų — nebepažinčiau.

PAVĖLAVĘS SMUIKININKAS

Jie iš tikrųjų kaip žiogai: 
atčirpina 
savo dainelę ir uždaro 
futliaro viršų.
(Tai poetai,
apie kuriuos kiti poetai yra rašę.)
Nors jau ruduo, . 
tačiau jų vasaros dainelė 
lig šiol kartojasi ir virpa 
mano širdy, 
kaip pavėlavusi dainelė.
Nors jau ruduo, 
bet aš vis sėdžiu ir smuikuoju, 
kaip pavėlavęs vasaros žiogelis.

Menulis pro medžius

VISA LAIME
Yra dienų, 
kai aš iš tikrųjų negyvenu, 
o tik leidžiu laiką kaip daiktas. 
Tokiom dienom manęs niekas nedžiugina ir 

- nelinksinina,
kaip nušiurusio seno daikto.
Visa laimė,
kad tokios dienos kaip greit užeina, 
taip jos lygiai ir greit praeina, 
o širdis, 
kaip šviesus žiburėlis, 
amžinai vis į tolį traukia.

M. M.
Tu esi giliai palaidota mano krūtinėje; 
daug giliau, nei gyvenimas gali iškasti.
Naktį
aš sapnuoju tave 
ir pabudęs bučiuoju tavo 
dovanotą kryželį

yra įvadai į skyrius bei įvairūs 
paaiškinimai, kurie maldyną da
ro ir liturginio ugdymo vadovu.

— Ar galima Jūsų maldyną 
lyginti su kuriuo kitos tautos 
panašiu bandymu ir kuo jis ta 
prasme išsiskirtų?

— Per ilgai buvome svetimų
jų sekėjai bei vertėjai, tad ro
dėsi atėjęs laikas kurti sava šir
dimi, pagal savus įkvėpimus, 
naiidojantis įvairiais pavyzdžiais 
tik kaip medžiaga. Maldaknygių 
ruošimas primena mozaikos me* 
ną. Panaudojau šimtą šaltinių, 
bet apie pušė jų yTtt savi — lie
tuviški. Mozaikiškai grupuojant 
klasikinius, bažnytinius ir as
meninius, svetimus ir savus į- 
kvėptus kūrinius, sunku bus iš
skirti ir atpažinti, kiek šiame 
maldyne įdėta naujo ir savo, bet

kas panorės kada pastudijuoti 
ir palyginti su kitų tautų ban
dymais, tikiuos, ras, jog jis ne
panašus nei į vieną iš svetimų
jų-

— Žvelgiant į mūsų malda
knygių beimaldynų istoriją, ku
ris leidinys, Jūsų manymu, ge
riausiai paruoštas ir kurio reli
ginis, tautinis bei kultūrinis 
Vaidmuo mūsų tautoje buvo 
reikšmingiausias ?

— Mūsų maldynų istorija dar 
per mūšai tyrinėta. Trumpa ap
žvalga pateikta Lietuvių Enci- 
kloĮKdijoj. XVII tome, 173-174 
pėl. Maldaknygių vaidmuo reli- 
giniafe, •tautiniam, kultūriniam 
mūsų taūt-oš brendimui dar vi- 
Sai iieltedėnta tema.

‘Klek šia ‘sritimi domėjausi, 
manyčiau, jog geriausias mal

dynas liaudžiai buvo “Didysis 
Šaltinis”. Jis turėjo apie 1000 
puslapių įvairių maldų, giesmių, 
su paaiškinimais - “pamoky
mais”. Spauda, pagal anų laikų 
techniką, palyginti buvo graži, 
paskirstymai ryškūs, antraštės 
įvairios, su inicialinėm papras
tom ir puošniom raidėm. Šis 
maldynas, ypač spaudos drau
dimo metu, buvo vienintelė lie
tuviška knyga, tarnavusi mal
dai, pasiskaitymams, net moky
muisi skaityti, šio maldyno bu
vo išleista apie 30 laidų.

— Kas iš mūsų maldaknygių 
rengėjų naujais laikais atkreipė 
dėmesį į inteligentinį maldinin
ką Lietuvoje ir ką nauja šioj 
srity jie atnešė?

(Nukelta į 5 psl)

GIMINYSTES RYŠIAI
ALBINAS BARANAUSKAS

P

— Viena para. Į arešto knygą įrašėm 
penktą valandą, tai ryt penktą paleisk. Ir 
tegu ateina į nuovadą išsiregistruot; pasa
kyk, kad neužmirštų.

Policininkas išeina ir kalinį palieka vals
čiaus sargui. Koridoriuje prietema, nors lau
ke dar geltonuoja vakarai. Vienoj pusėj — 
sargo butas, kitoj — apkaustytos durys su 
kabančia spyna. Kalinys meta nuo pečių 
maišą, iš kurio verčiasi patalai, ir piktai 
klausia:

— Tai ką, visai nenori nė pažint? Ro
dyk, kur čia dabar mane prirakinsi.

— Ugi dėdė. Tai tau... O už ką jus čia 
sodina?

— Už mišką. Žiemą nuleidau ąžuolą val
diškam miške, tai dabar nuteisė.

—Viena para — nedaug. Pailsėsit, išsi
miegosit...

— Pailsėsit! Reik bulves iš laukų vežt.
— Duokit maišiuką. Aš atrakinsiu.
— Blakių nėr?
—Ne, nėr, tik blusų vasarą buvo.
— Tegu jas apšviečia! Nenešk maišą, 

kur dabar neši! Blusų prileisit? Padėk pa
talus pas save, gulėsiu po skranda.

— Tai aš duosiu savo; aš dar po kaldra 
miegu. Šilta.

— šiluma! Visų Šventė, o jam šilta... Kur 
tie tavo patalai?

—. Tuojaus... Tai čia kamera.
Sargas uždega šviesą, ir kalinys apsidai

ro. Sienos baltos, tinkuotos, aukštai kabo 
lemputė, palubėj geležimis išpintas langas. 
Pusę kameros užima lentiniai narai.

— Niekad nė nepravėdini? Oras, kaip 
šėpoj. Nakčia turėsiu laikyt duris atdaras.

Sargas išsigandęs mosuoja rankomis.
— Dėde, atdaras negalima. Pasimaišytų 

kas, pamatytų... Čia ateina manęs ieškot iš 
raštinės, iš policijos.

— Tai ką, užrakinsi? Nieko panašaus! 
Nakčia, neduok Dieve, gaisras, tai suspir
gėčiau.

— Dėde, negaliu. Išlėksiu iš tarnybos. 
Čia kalėjimas, nebaikos.

— Galėsi ateit pas mane bernaut.
—- Ką jūs dabar...
— Aš tau dėdė, ar ne?
— Dėdė.
— Tai tylėk.
Sargas nutyla ir atvelka savo patalus, 

paklodę ir dvi pagalves. Kalinys sėdi ant 
narų, rūko pypkę ir žiūri, kaip giminaitis 
jam kloja guolį.

— Kad tu, Broniau, būtum matęs, ko
kios rogės!

— Kieno?
— Mano — iš to ąžuolo. Juška apkaustė, 

paskui nusmalavau.
— Tai jus ne kertant pagavo?

— Kas pagavo? Nieko nepagavo Ap
skundė. Žinai ir kas apskundė: Matilda, ta
vo teta.

— Matilda?

— Matilda, O matai, kaip buvo... Vasarą 
galvojo ženytis su tokiu durnium, su Kra- 
pauskučiu, tai aš sakau, neduosiu nė cento, 
jeigu tu su juo. Nėjo, o dabar keršina.

— Krapauskutis, tai kur pas beržyną?
— Iš Vyšniakalnio.
— Čia jis vasarą sėdėjo.
— Už ką?
— Girtas nuėjo į krautuvę pas Petraitį 

ir sumalė visą kavą, kiek buvo. Petraitis 
norėjo neleist, tai apstumdė.

— Bet nieko neišnešė?
— Tai kas — vistiek nuostolis. Petrai

tis sako — visa išsikvėpė.
— Na, pats matai, kdks durnius. O Ma

tildai, vištos galvai, kad tik apsiženyt.
Kalinys pralinksmėja ir juokiasi.
— Te, užsirūkyk.
Lauke jau visai tamsu. Valsčiaus sargas 

paskubomis suka papirosą.
— Sėsk čia ant narų, pasišnekėsim. Pa

pasakosiu, kokią baiką man užtaisė Matilda 
per Žolinę, cha, cha, cha...

— Kad neturiu kada: reik šluot raštinę. 
Jūs čia sėdėkit; & aš tuoj parbėgsiu. Pada
rysiu arbatos. ’

— Nereik man tos tavo arbatos. Na, tai 
bėk 8ekretorienei 'malkų skaldyt, kad nenori 
pasišnekėt su gimine. •

— Ką darysi — tarnyba.
— Išėjo į tarnybą, tai ir giminė ne gi

minė... ■ . . f j ': - >.
— Tik jūs, dėde, niekur neikit, kol sugrį

šiu. • ; t - -.R-
— O imsiu ir išeisiu, kad taip bijai! Bus 

tau tarnyba...
— Dėde, būkit toks gemą...

— Eik, jau eik, verksny!
Sargas išbėga, priverdamas duris. Po 

pusvalandžio jis jau grįžta visas sušilęs, iš
prakaitavęs, su čiužiniu ant pečių.

"— Dėde!
Kamera tuščia...
Sargas pliaukšterėja liežuviu ir galvoja. 

Pirmiausia jis eina ieškoti už raštinės, kur 
stovi atremti į tvorą lentiniai pastatai su ke
turkampiais langučiais virš durų. Visur tuš
čia. Tada jis bėga į miestelį. Ten dar girgž
da ratai žr dunda motorinis malūnas. Rin
koje jau tik žvirbliai rankioja arklių pri
barstytas avižas, tačiau kitoj pusėj šviečia 
aludės langai ir prie tvoros stovi keletas 
vežimų. Sargas įeina ir apsidairo — už kam
pinio Btaliuko sėdi kalinys tarp dviejų pus
bernių ir geria su jais alų.

U- Tai aš dabar kalėjime. O rogės iš to 
ąžuolo — broleli tu mano!’

— Cha, cha, cha!
— Anava, anava, ateina sargas manęs 

varytis.
Pusberniai kvatojasi ir išsižioję laukia, 

kas bus toliau.
— Broniau, eikš, išgersi alaus — aš sta

tau.
— Dėde, bijok Dievo, ką jūs darot?
— Na, na, sėsk ir gerk.
Pusberniai vėl trūksta juokais. Sargo 

akyse ašaros: jis ima dėdę už rankos.
— Nenorėkit mane prapuldyt...
Kalinys murmėdamas kyla iš užstalės.
— Ką darysi; jei taip gražiai prašai, tai 

einu.
Pusberniai visai nuleipsta bežvengdami. 

Lauke dėdė suduoda sargui per petį.

— Ką, tu nė baikų nesupranti? Čia tik 
juokai; norėjau tave pagąsdint, pažiūrėt, ar 
rasi. Būtume nors alaus išgėrę.

— Aš su jumis gražiai, kaip su gimine, 
o jūs mane visai ant juoko laikot.

.— Na, na, jau ir užpyko...
Patvoriu, patvoriu, kur niekas nevaikš

to, paskui per daržą parsiveda sargas kalinį 
į daboklę.

— Aš jums atnešiau čiužinį: radau ant 
aukšto. Bus netaip kieta gulėt.

— Gerai, gerai.
Sargas taiso patalą, sako labą nakt ir 

išeina.
— Labąnakt, Broniau.
Miestelyje sustoja malūnas, gęsta švie

sas, dangus pajuosta ir iš miškų atlekia vė
jas. Jis landžioja po krūmus ir kilsterėja 
valsčiaus sargo langinę, o po to garsiai su
ūžia kapinėse, kur vos matyt žvaigždes pro 
juodas beržų šakas. Sargas nusirengia, klau
sosi, paskui eina uždaryti kameros. Kalinys 
alsuoja giliai ir vienodai. Sargas pasuka rak
tą ir eina miego.

Prie šitokio vėjo senas valsčiaus namas 
girgžda, spraksi ir braška nuo pamatų iki 
sąsparų, čia ir šiaip neramu naktimis, o la
biausia, jei kapinėse atsiranda apuokas. Be 
to, -pelės kasnakt išlenda vaikytis asloje ar
ba piktai cypia po grindimis. Lauke skamba 
ant tvoros pakabinti sekretoriaus kibirai.

Vidurnaktį sargą pabudina trenksmas. 
Jis pakelia galvą ir šoka iš lovos.

—• Va Jėzus, Marija, Juozapai šventas!

(Nukelta į 4 psl.)
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Tai nebuvo tik nereikšmingas priedas
Kultūriniai akcentai Ateitininkų sendraugių sąjungos 

suvažiavime Clevelande

ALBINAS KVEBEKAS

ELEKTROS JĖGA BE LAIDŲ
i

Padėkos dienos savaitgalyje 
Clevfelande vykęs ateitininkų 
sendraugių suvažiavimas šalia 
visuomeninių, pasaulėžiūrinių 
bei organizacinių reikalų stip
riai užakcentavo ir mūsojo gy
venimo grynai kultūrinę - kū
rybinę sritį. Akivaizdūs šito pa
vyzdžiai buvo suvažiavimo rė
muose surengta meno paroda 
ir literatūros vakaras.

Trijų dailininkių paletė
pailės parodoje buvo išstaty

ta darbai jaunų ir gabių mūsų 
menininkių: Vidos Krištolaity- 
tės, Giedrės Žumbakienės ir Ni- 
jdlės Vedegytės - Palubinskie- 
nės. Visų jų trijų pastangos ir 
pasiektieji rezultatai yra gana 
avangardinio pobūdžio. Tiems 
gi, kuriems jokie naujumai me
ne vis dar yra nepriimtini, at
rodo, ir buvo taikomi K. Bra
dinio žodžiai, trumpa paskaitė
le jam parodą atidarant: “Vi
sose srityse einama su laiku. 
Bet kai kieno vis nenorima su
prasti, kadgi ir menas ir litera
tūra ar muzika, visai neneigiant 
jų praeities stilių ir formų, taip
gi turi būti kitoki, negu realiz
mo amžiuje prieš beveik šimtą 
metų. Vis dar norima, kad dai
lininkas tapytų tik stalą, kėdę 
ar langą, kada jau pats žmogus 
yra įsiveržęs į pačią didžiąją 
Visatos Abstrakciją, sukurtą 
irgi to paties Praamžinojo 
Kūrėjo, tik mūsų trumparegei 
kasdienybei neįprastų formų. O 
ir jas modernusis dailininkas 
nori atvaizduoti.

Ateitininkų sendraugių su
rengtoji paroda ir viso suvažia
vimo nuotaika rodė, kad šių 
laikų katalikas šviesuolis nėra 
koks nors baugus užsisklendė- 
lis nuo naujų laikų kultūrinės 
pasaulio raidos. Atvirkščiai — 
jis pats savo kūrybiniu įnašu 
brandžiai tą raidą praturtina. 
Trijų dailininkių darbai ir buvo 
akivaizdi tos pastangos išdava.

Įdomu, kad lig šiol labiau ži
noma kaip tapytoja, o ne kaip 
grafikė, Vida Krištolaitytė šį 
kartą išstatė beveik tiek pat 
aliejų ,kiek ir juoda - balta gra
fikos pavyzdžių. Spalvinis ir 
kompozicinis drąsumas yra bū
dingoji Krištolaitytės žymė. 
Mūsų tapyboje vis kažkaip ne
retu atveju parodas dominuo
davo peizažas. V. Krištolaitytė 
iš ano mūsų polinkio įdomiai 
išsiskiria, kreipdama savo dė
mesį ir figūrinei tapybai, išgau

dama joje ne tik spalvi
nių, bet ir originalių kompo
zicinių sprendimų. Net ir jos ta
pomas peizažas labiau kompo
nuojamas artimai figūriniu, o 
ne giluminiu perspektyviniu po
būdžiu. Miestas, Vaikai, Nukry
žiuotasis, Viltis ir kiti aliejaus 
darbai liudija Krištolaitytės ne- 
sustingimą, o norą kiekviena
me darbe atidengti ką nors nau
jo, neprarandant tačiau visur 
ir savosios individualybės. Gra
fikoje taipgi akį patraukia vie
ni mažiau, kiti labiau išbaigti 
darbai. Bene labiausiai pasise
kęs yra “Tiek pat šviesos, kiek 
ir mirties”.

Giedrės Žumbakienės darbai 
taipgi pasidalina pusiau; tapy
ba ir emalis. Netgi ta pati ta
pyba faktūriniu atžvilgiu vėl 
skyla pusiau: vienur labiau šil
tos ir šviesios spalvos klojamos 
lygiomis, beveik permatomomis 
dėmėmis, kitur melsvai plieni
nės ir šaltos vitražinės nuolau
žas grubiai ir storu sluoksniu 
išakėjamos panašiuose užmo
juose kaip kad “Jūros vėjuje”. 
Žumbakienė ne peizažo ir ne 
figūrinių kompozicijų tapytoja. 
Jai rūpi vitražinis šviesos ir še
šėlių žaismas, tačiau išreiškia
mas ne lengvai žaisminėje, o 
labiau rūpestį keliančioje tra
giškoje potekstėje. G. Žumba
kienės emalio darbai mūsų čio
nykštėje dailėje yra tiesiog uni
kumai ne tik techniškuoju savo 
išpildymu, bet ir giliai skonin
gu ir sąžiningu spalviniu suri
šimu.

Nijolė Vedegytė - Palubins- 
kienė parodoje išstatė keturis 
darbus, jais užsirekomenduoda
ma kaip labai ryški grafikė te-

Aloyzas Baronas pasirašo literatūros bičiuliams savo knygas litera
tūros vakare Clevelande. Iš kairės: A. Baronas, B. Miniataitč ir p. 
Puškorienė. Nuotr. V. Pliodžinsko

Nijolė Vedegytė-Palubinskienė Dainos motyvas (spalvota litogr.)
Iš parodos ateitininkų sendraugių suvažiavime Clevelande

Nuotr. V. Pliodžinsko

mų parinkime ir jų tokiame vie
ninteliame išpildyme. Iš ketver
tuko bene originaliausias yra 
“Dainos motyvas”, kuriame rai
dė, neprarasdama savo reikš
minio pobūdžio, bendroje kom
pozicijoje atlieka ir grynai gra
fines funkcijas.

Literatūros vakaras

Suvažiavimo literatūrinis va
karas pasižymėjo, pasakytume, 
savo tikrojo produkto grynu
mu. Tai buvo tik literatūra, ir 
nieko daugiau, ir nieko priemai- 
šinid iš kitų sričių įvairesnei 
publikai primasinti. Tačiau klyv- 
landiečių, kaip atrodė, salėje 
netrūko, o rašytojų žodis buvo 
priimtas su dideliu dėmesiu. 
Kondensuota fraze rašytojus 
pristatydamas, vakarą pravedė 
Arvydas Barzdukas.

Julija švabaitė - Gylienė ge
ru skaitymu ir nuoširdžiu įsi
jautimu į kiekvieną eilėraštį 
greitai pagavo publiką mūsuo

se beveik tikra naujiena — vir
tuvinėmis moters rūpesčių te
momis.

Kazys Bradūnas labiausiai 
buvo šviežias visai nauju savo 
dalyku — trim fragmentais iš 
niekur dar neskelbto ciklo "Do
nelaičio kapas”, kur piligrimi
nėje kelionėje į Tolminkiemį py
nėsi visos mūsų tautos šiandie
ninė tragiką.

Aloyzas Baronas trumpa čio
nykščio mūsų gyvenimo iškar
pa palietė didelę šeimyninę žaiz
dą, kuri visu savo svoriu gula 
ant nekaltų mažiausiojo pečių. 
O kad visiems po to nebūtų per 
daug liūdna, kiek vėliau dar 
paskaitė 
vimų.

Jurgis 
nukėlė į 
ramunėlių pasiskainioti, bet gi
liai dramai pasekti, kurioje ra
šytojas meistriškai publiką ap
gavo, kai ji jau buvo visai tik
ra vienokiu sprendimu, autorius 
istoriją baigė visai kitaip. Skai-’ 
tytas gabalas parodė tikrą ra
šytojo, kaip pasakotojo, talen
tą ir aštrų jo žvilgsnį į žmo
gaus sielos-gelmes.

Ir meno paroda ir literatūros 
vakaras ateitininkų sendraugių

ir linksmesnių sueilia-

Jankus klausytojus 
lietuviškąjį kaimą ne

RADIO — TV TAISYMAS
Pranas Kašuba

Tel. 863-2411
1825 S. 50th Ct., Cicero, III.

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

suvažiavime nebuvo, kaip daž
nokai mūsų įvairiuos panašiuos 
susibėgimuos juntame, vien tik 
nereikšmingas programos prie
dėlis, bet lygiavertė ir integra
li viso suvažiavimo dalis, kuriai 
ir suvažiavimo rengėjai, ir jo 
dalyviai, ir kita publika parodė 
didelio dėmesio.

P ARDAVEJAI:
Fred Garaci

Leo Ciaranino
Edward McCarthy

Charles Kane

pilna kaina ....
Taksai priskaitomi atskirai.

s—

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

Raytheon kompanijos Spencer 
tyrimų laboratorijoj, Burling- 
ton, Mass., buvo pademonstruo
ta elektros jėga, kuri perduo
dama be laidų.

Transformatoriai yra senas 
atradimas, kuriais galima pakel
ti arba sumažinti voltažą ar 
net srovę. Tas vyksmas vyksta 
iš labai arti elektros magneti
niam lauke. Čia srovė peršoka 
nuo vienų apvijinių laidų ant ki
tų. Peršokant nuo didesnio ap
vijų skaičiaus ant mažesnio, yra 
sumažėjimas, o priešingai yra 
padidėjimas. Bet dabar Raythe
on tyrimų laboratorijos moksli
ninkai pademonstravo bevielį 
elektros energijos perdavimą. 
Penkių svarų helikopterio mode
lis iškilo į 50 pėdų aukštį ir ten 
laikėsi. Helikopterio elektrinis 
motoras buvo varomas elektros 
energija, gaunama be jokių 
elektros laidų. Jis taip pat 
neturėjo jokių baterijų. Elekt
ros srovė buvo gaunama bangų 
pavidalu, kaip radijo ar televi
zijos.

Tai nėra pirmas ar naujas 
bandymas. Italijos mokslininkas 
Nikola Tešla darė panašius ban
dymus perduoti elektros energi
ją be laidų jau prieš šimtmetį 
Nors jam tada nepavyko pa
siekti pažangos toje srityje, bet 
reikalas nebuvo pamirštas, jis 

buvo gyvas, ir mokslininkai dir
bo prie panašių bandymų.

Šis naujas elektros energijos 
perdavimas be laidų yra rada
ro principo. Iš tam tikro mikro 
bangų generatoriaus išmetamos 
elektros bangos į nustatomą 
(focusing) anteną, nuo kurios 
jos reflektuoja į pakeltą tam 
tikro prietąiso helikopterį, ku
ris turi elektrinį motorą ir tam 
tikrą lyg ir platformą, padarytą^ 
iš tūkstančių mažų ir plonų dio
dų. šis prietaisas — platforma 
paverčia tas elektros bangas į 
nekintamą elektros srovę, kuri 
suka elektros motorą, ir heli
kopteris kyla ar laikosi vietoje.

Mokslininkai galvoja, kad ne
trukus jie galės iškelti daug di
desnį helikopterį net 10 mylių 
ar aukščiau ir ten laikyti jį sa
vaitėmis. Šio projekto rėmėja 
yra Amerikos karo aviacija. 4

Ateitis parodys ir praktišką 
šio naujo atradimo reikšmę.

P. Žiūkus
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TINKAMI RCBAI TEIKIA 

GERĄ SAVIJAUTĄ
Tokius rūbus vyrams ir moterims 
parūpins goriausiose

"Simpson Clothes” siuvyklose

JONAS H. AKŠYS
2551 W. 71 St., Chicago, m., 60629 
tel. 925-5179. Atdara vakarais nuo 7 
Iki 10 v. v., Sefit. ir sekm. nuo 9 v. 
ryto Iki 6 v. vakaro.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil

GIMINYSTES RYŠIAI
(Atkelta iš 3 psl.).

Ir vėl smūgis į daboklės duris. Tai dėdė, 
pagautas siaubo, veržiasi laisvėn, šaukda
mas pagalbos.

— Kas, dėdule, kas, kas?
Kameroje tamsu. Kalinys apgraibomis 

ieško sargo rankos.
— Ar tu čia, Broniuk?
— Aš, aš.
Dėdės balsas virpa iš išgąsčio. Sargas 

uždega šviesą. Dėdė stovi prie durų išplėtęs 
akis, suveltais žilais plaukais.

— Vaje, vajė!..
— Kas čia jus taip išgąsdino?
— Baisiai prisisapnavo... Grabas!
— Gulkit, dėde, nusiraminkit. Šviesą lai

kykit žibančią. Nereikėjo gesint; čia galima 
ži'bint per naktį.

Kalinys sėda ant narų ir sodina sargą 
šalia savęs.

— Te, užsirūkyk.
— Kaip jums tas grabas galėjo prisisap- 

nuot?
— Pats nesupaisau. Atsiguliau ir sapnuo

ju, rodos, tveriu žąsims gardą už peludės. 
Tveriu ir švilpauju, o paskui, rodos, girdžiu 
atvažiuojant; pakeliu galvą — eigulys su 
policininku. Sustoja, išlipa — pasisveikinam. 
Sako: “Tai tu pavogei ąžuolą?” O aš nė ne
mirktelėjęs: "'Kokį, iš kur?” — "O iš Gryb- 

girio, tą, kur pakelėj už tiltelio”. Tai aš tik 
nusijuokiau: “Ieškokit; jei rasit, tai bus jū
sų”. Juokiuosi, o širdis jau dreba. Jie tuo
jau į klėtį, aš paskui juos. Atidarė duris ir 
linguoja galvom: “Jau, sako, spėjo nuvežt 
į lentpiūvę”. Šakaly “Ką jūs ten matot? 
Parodykit ir man”. Užlipau ant slenksčio — 
broleli, viduasly grabas! Ąžuolinis, juodas, 
tik ką dažytas, nė neišdžiūvęs. Prie sienos 
dar ir lentų pristatinėta, ant grindų oblius, 
vinys, skiedros, viskas išmėtyta. O eigulys, 
girdi: “Pasidarei, tai dabar ir gulk į jį!” Ir 
kad pažiūrės į mane tokiom akim! Aš rėkiu: 
“Ne! Ne!”, o čia kvapą užėmė, keliai sulin
ko, grabas taip ir traukia artyn! Getai, kad 
pabudau, nespėjau į jį atsigult. Dar ir dabar 
jis man prieš akis.

— Tai gerai, kad nespėjot atsigult į tą 
grabą. Jei būtumėt atsigulęs, tada jau blo
giau. Būtumėt apsirgęs.

— Ir aš taip sakau; gerai, kad spėjau 
pabust. Kelinta dabar valanda?

— Aš pažiūrėsiu.
— Neik, neik, būk čia — man taip ne

ramu.
— Bus gal jau po vidunakčio.
— O kada dabar švinta?
— Nežinau; kokią septintą.
— Jau aš šiąnakt neužmigsiu, Broniuk.
— Užmigsit, užmigsit, tik negalvokit 

apie tą sapną.
— Ne, ne, neužmigsiu. Papasakok man 

ką.
— O apie ką?

— Vistiek. Papasakok, kaip eidavai 
vėžiaut.

— Kad jau beveik ir užmiršęs — mažiu
kas buvau. Išeinam, būdavo, su broliu tems
tant į paupį, išsinešam šiaudų, uždegam ir 
šviečiam į upę. Vėžiai išrėplioja į šviesą, tai 
gaudydavom rankom.

- Žinau, žinau.
— vieną vakarą po lietaus, po perkūni

jos išėjom vėžiaut į daubas. O jau buvo; vi
sai tamsu. Užlipam ant daubos kranto, žiū
rim — pietuos raudonas stulpas...

— Tylėk, tylėk, nepasakok. Tyčia ma
ne gąsdini.

— Kad ten nieko — viršaičio kūgis degė.
— Papasakok, kaip malūne girnas per

skėlei.
— O susikirtom su malūnininku lažybų 

iš pusbonkio; aš sakau — perskelsiu, o jis 
— ne. Paėmiau kūjį ir perskėliau.

Kalinys žiovauja, kasosi krūtinę, pečius.
— Nemoki papasakot. Paėmiau, perskė

liau... Ir daugiau nieko. Paklausytum, kaip 
Rožaičių senis pasakoja: gali trūkt iš juoko.

Lauke nutyla vėjas, ir už langučio bal
tuoja mėnulis.

— Tu čia pasiklok pas mane, ir bandy
siu užmigt. Tokia ilga naktis.

Sargas atsineša guolį ir pasikloja ant na
rų. Dėdė taip pat išsitiesia.

— Užgesink tą šviesą.
Kameroje ištįsta keturkampė mėnesie

na, ant grindų platesnė už langą. Sargas be
matant užmiega. Dėdė vartosi, užsnūsta, 
paskui graibo aplinkui.

— Broniau, Broniau...
— Ką?
— Tu čia?
— Čia. O kas?
— Nieko. Maniau, kad išėjai.
Jie vėl užsnūsta. Po valandėlės tas pat: 

“Broniau, Broniau...” Taip ligi gaidgystės. 
Sargas urzgia, vartosi, kartais atsiliepia, 
kartais ne. Tada kalinys jį purto už peties.

Auštant miestelyje sudunda malūnas ir 
gatve ritasi vežimai į pieninę. Sargas kelia
si ir eina į tarnybą, palikdamas dėdę kietai 
įmigusį. Kamerą jis užrakina, o paskum lai
kas nuo laiko parbėga iš raštinės ir klauso
si, kaip knarkia jo kalinys. Eidamas namo 
pietų jis mato, kaip ties dabokle sustoja ve
žimas, kuriame sėdi šaltupių Šilėnas. Dėdė 
jau pabudęs ir šaukia pro langelį:

— Kazy, kelinta dabar valanda? —
— Ką aš žinau — kokia antra. O kada 

tave paleis?
— Penktą.
— Gerai. Tai mane rasi alinėj. O kaip 

einasi ?
— Žinai — kalėjimas...
Šilėnas juokiasi ir, pamatęs sargą, ragina 

arkliukus. Dėdė pasitinka giminaitį susirau
kęs, piktas.

— Vėl buvai užrakinęs?
— Dabar čia daug kas vaikščioja.
— Bijai, kad nepabėgčiau. Reikėjo sura- 

kint geležiniais.
— Kas jums, dėde, vėl į galvą atėjo?
— Neilgai čia būsiu; ko man bėgt?
— Aš taip visai nė negalvojau.

— Penktą valandą turi paleist: vakar 
policininkas sakė.

— Tik neužmirškit išsiregistruot nuo
vadoj.

— Man nereik pasakot — ne mažių) 
vaikas.

— Padarysiu jums pietų. Pusryčių neno
rėjau budint — miegojot.

— Aš pavalgysiu geresnių, negu tu. Dar 
ir tau galiu pietus duot.

— Tai aš pasakysiu, kai bus penkios.
— Tik neužmiršk užrakint durų išei

damas.
Sargas kraipo galvą ir išeina. Penktą 

valandą grįžta iš raštinės, išneša koridoriun 
dėdės maišą ir plačiai atidaro kameros duris.

— Tai jau penkios; galit eit.
— Ir einu. Nė minutės ilgiau čia ne

būsiu.
— Sudie, dėde. *
— Sudie. Čia mano koja daugiau ne

stovės.
— Tikrai, dėde, čia daugiau neatsidurkit.
Tačiau sargas ūmai susigėsta.
— Ateikit kada į svečius.
— Į kalėjimą?
Dėdė eina gatve su maišu ant pečių, o 

sargas seka jį akimis ir lengvai atsidūsta. 
Saulės jau nematyt, o geltonam danguje 
ryškiai dunkso šakos ir kaminai. Vienodai 
pūškuoja malūnas; žvarbiame ore kvepia 
naftos dūmai. Sargas žiovauja, rąžosi ir ei
na šluoti raštinės.

♦



POKALBIS SU KUN. STASIU YLA
(Atkalu M 3 ore )

— Domesio verti, man rodos, 
trys: prel. A. Dambrauskas - 
Jakštas, kan. A. Sabaliauskas ir 
prof P. Dambrauskas. Pirma
sis davė vieną gerų bendrinę 
maldaknygę, kitų pritaikytų 
jaunimai, trečių Iliustruotą ma
žiems vaikams. Antrasis Dam
brauskas taikė savo maldakny
ges praaišviettunems liaudies 
žmonėms, be kitko, ir vyrams. 
Inteligentams jos buvo priimti
nos savo gera kalba ir pusėtinai 
patrauklia išvaizda. Kan. Saba
liausko paruoštas mišiolėlis ir 
dvi maldaknygės buvo tikra 
naujovė, labiausiai pagavusi in
teligentus. Viena, jis pirmas mū
sų tautoje stipriau pasuko mal
daknygę liturgine kryptimi. An
tra. šiem leidiniam panaudojo 
biblinį popierių, gerų spaudų bei 
gero laužymo technikų.

— Gal Ivrite žtaių, kaip da
bar yra okupuotame kraite. Ar 
buvo ten maldaknygių išleista f 
Ar tikintieji turi progos jų jst- 
ųyfif

— Pirmoji "Katalikų malda
knygė", pamokta kan. J. Stan
kevičiaus, pasirodė 1955 metais. 
Pats turiu jos trečių laidų, bė
jusią 1957 m. Po to naujų leidi
mų. berods, nepasirodė, fti mal
daknygė, turinti 332 puslapius, 
paruošta tradiciniu būdu, kalba 
beveik netaisyta, terminija ne 
tikslinta Abejotina, ar šių lei-i 
dimų galėjo užtekti tikintie
siems. Nepriklausomybės lai
kais išėjo keliolika maldaknygių, 
kai kurios net po šešetą laidų, 
kiekviena po keletą dešimtų 
tūkstančių. Maldaknygių badas 
verčia žmones nusirašinėti mal
das. kaip liudija atvykstanticji 
ii Lietuvos

— Ar dabartinis Bažnyčios 
suvaštavimas turįs kainos įta
kos katalikiškų tuntų maldy
nams. jų pritaikymui f Ar gali
ma ką nors šia prasme jau pa- 

k stebėti kitų tautų maldynuose f 
Ar Jūs nebandot taip pat kai 
ką pritaikyti savajam maldyne T

— Ką Bažnyčion suvažiavimas 
nūnai daro liturgijos srityje. M 
tikro, nebent naujovė Gilesnis 
posūkis iiturgijoB^riu gyvas jau 
apie 40 metų, bent Vakarų Eu
ropos kraštuose. Naujieji bandy
mai maldaknygių srityje anks
čiau buvo daromi privačia ini
ciatyva, pritariant ar net *ka- 

tinant atskiriems vyskupam* bei 
vienuolijų vyresniesiem*. Dabar, 
po suvažiavimo, šitai darysis vi
suotinesnių būdu. Liturginio są
jūdžio pradžioj daugelio dėme 
-sys buvo nukreiptas į mišiolė
lius — jų vertimą bei pritaiky
mą. Maldaknygių srityje nauja 
liturginė bandymų linkmė pra
sidėjo tik su pastaruoju karu 
ir pokariu. Kitos tautu*, galė
damos plačiau užsimoti, daru 
bandymus specializuotų malda
knygių srityje — vaikams, jau
nimui, šeimoms. Bendresnius 
maldynus su giesmėmis leidžia 
atskiro* bažnytinės provincijos. 
Mūsų padėtis kita. Tremtyje gal 
Ir geriau turėti vieną bendrinį 
maldyną, šalia gerai paruoštu 
mišiolėlio.

Mano maldynas turi ir mišio- 
linjų dalykų —- mišias lotyniškai 
ir lietuviškai, dialogine* mišias, 
vartojant nūnai lietuvių kalbą. 
Iš kitų nuvažiavimo patvarkymų 
yra išversto* lietuviškai sakra
mentų apeigos ir svarbesnė* 
sakramentalijos — pašventini
mai bei palaiminimai. Be to, pa
naudota reikšmingesni popiežių 
paskatinimai tikintietaems suva
žiavimo proga.

— štandun daug kas kalba 
apte mištoUlj. Kaip su jo pa- 
ruošimu ir letdtmuf Ar ąg*stš*Į 
nate pridėt savo rankų tr prit^ 
što darbof i

— Gaila, turiu tik dvi ranka* < 
Po savo patyrimo su maldakny- I 
gėm. o ypač maldynu, žinau, ką i 
reiškia liturginių tekstų verti
ma* Tai be galo didelis ir ne
greitas darbas. Reikia jaune*- i 
nių kunigų, ir jų turime. Paga- i 
liau šio darbo, berods, jau ima-

si msų jėzuitai. Rimta Ir kolek
tyvinė firma, tikiuos, išveš šj ve
žimą geriau nei bet kuris vie
nas žmogus

— Paskutinis klausimas; ar 
esate patenkintas mariymų 
spaudas talka Jūsų maldynui tr 
puču spaudos teehmka f

— Esu ne tik patenkintas, bet 
ir giliai dėkingas Marijonai da
vė maldyno reikalui pačius ge
ru uotus specialistus, turinčius 
po 30 metų patirties. Turėjome 
apie 10 savaičių labai įtempto 
darbo, kol viską subaigėme 
Spaustuvės vadovai sudarė vi
sas sąlygas, kad šia retas ir ne
lengvas spaudos darbas išeitų 
kiek galima tobulesni*. Man ro
do*. šis maldynas liudys aukštą 
techninį "Draugo“ spaudos lygį, 

š. b.

Julija ą»ah*itė-4«) lirnė nata«ref*aja avo tai n ' Kareokta sM* 
Uninku «md mugių Miiažtarimo literatūros vakare < ieveUadr

Nuotr V PlKvIžimiko

Giedrė Šumbaktonė Jūros «*j*ja (aliejusi
U paradas ateitininkų sendraugių suvažiavime Ctovetand«-

Nuotr V Plkidtuiako

LAIŠKAS REDAKCIJAI

n
Dėl nerupcstuigu m«ni**toa kar 

totrsos nurašymu suvėlė apaus- 
duttaa kauiugaa ir kitokių klai
dų bn netikslumų Pv*. kaip re 
reoarata* nurodo iš sąrašo n»- 
Ml)U. kad Nr 7 yra tik srrijini* 
kohays Tai betgi s Ūku būvu m. 
Bo kartotekoje Tik nur»šmėto)as 
pu išstato dalos padėjo tašką, 
lyg tai būtų koka nenktoijnm 
baigtas leidiny* (knyga) Tokių iš- 

, vtršMuai smulkių, bet Ubltogntfiaiu 
atžvilgiu reikšmingų netikslumų 
yre ir daugiau Pvz laitai gaila, 
kad darant kartotekos nuorašą, bu
vo naudojama mašinėlė. naakiriaaU 
lenktinių ir laužtinių skliaustelių 
tai svarbu, nea paotaratatata atžy- 
aumras antraštiniame puslapyje ne
palikta* Ir ilk iš kitur paimtos 
antraštei reikalingu* bibliografinės 
mformadjo* Pasitaiko ir k orėk t A 
ros klaidų

Vkaai tad suprantu recensento 
pareikštą nusistebėjimą: esąs ne 
patatatnanMa mano "pasitikėjimas 
svtūmume rantam* turėjo purei 
kliautį par>adlnto puslapio ir puta 
peržiūrėti korektūra*' Toji pasta
ba išprovokuoja reikalą duoti pa 
naikinimą (aš pat* buvau linkę* 
dalyta vtaėumoa nebekelti). M* 
oau. kad geriausia bus pacituoti 
keta oakiniua iš mano 19M LX 17 
ta lėk: tart pmf dr-joa pirminin
kui. tai po poros metų lytos, tai 
jau maniau, kad visas mano kar 
teteko* spausdinimo reikalas yra 
•(kritę*. f»»*u jo pranešimą. ooą 
nutarta mano sudarytąjį sąrašą 
j»* spausdinti Atsakydamas pa
brėžia u 'Negaliu nereikalauti, kad 
malko katalogas būtų iitotot** be 
klaidų ir tikštai laikantis mano 
duotųjų redakcinių nurodymų Tai 
mano kaip to katalogo autoriau* - 
Msdarytojo neginčijama teisė. Tad 
saam btatan sąlyga prieš atiduo
dant katalogą spaudai, nė turiu

I ieršitaman Wrein š-1 na s4nn ą sei o(SMiaaa0 gąąraamm i*>r smaa .

Dr. J H DRAUGO 19»4 XI 
dienu* numeryje reornaavo m 
sudarytąjį ir tari profesorių dr- 
jos išspausdintąjį PetM*lvamy» 
universiteto btbltotekoja esančių 
lietuviškų knygų ir knygų kitom** 
kalbami* apie Lietuvą sąrašą to- 
keldamas įvairius to htotato trū
kumu* Dėl kai tanų dalykų ga
lima turėti Ir skirtingą nuomota 
Pre manau tame trumpame n* 
bibliografijai. o mAsų btanaMų 
praktikos reikalui skirtame sąra
šo buvo galima praleisti (taip ir 
buvo podaryla) atskirų knygų tat 
dėjus, nm rianos ar kitos knygos 
ts-iedkanėiam nėra juk taip svar
bu tos knygos identifikacijai kae 
ją yre tototdęa (Spaudu* Fcmda* 
ar Sakalo* Ftascber ar Spnngvr ■ 
o turinčiame apie tris tAkatanrius 
numerių sąrate tuo būdu tavo gali
ma sutaupyti garotai rieto* ypač 
praleidžiant tokius tlgua pavadini 
mus. kaip Vatotybteė potitMte iri 
tnokaliate UterelAraa Iridykla ir 
kt

Vtatokai betgi tenka suriku su 
rocenamto priekaištai* tad rrešė 
kų antraščių traMUteracijoje- ta- 
rašą brapausdiasnt OeUlalkyt* 
nuoseklumo nelemta (ari tose ps 
štato antraštė**) trenalrteruojant 
lietuviškai *u M ėb tr L t» ris
tomis paliekant Amerikos MbMo- 
tekose priimtąją trenalHereriją 
(su ch. ab. kb ir L L), kurto* aš 
t Įkalini prisilaikau savo kartote
koj* _

Taip pat negahma nesutikti M 
rerenarntu. kad *ąreto numcreci 
Joą visai be reikalo <beje. neatlai
kant mano duotų aiškių redakci
nių instrukcijų) (trauktos ir nuo- 
rudinė* pastabos, kurtas juk nėr* 
kokios bitdtogreftate postetja* b 
tuo tik kaldinančiai padidinama* 
leidinių skaičius sąrelr 

poršiArėri ir aprobuoti jo nuorašą 
(mašinraštį), * postai ir korektū
rą pstžknntL Beje, tai nėra kokia 
nauja mano sąlyga, ne* tai labai 
įoataniai Jums pačiam rašiau prieš 
porą metų (IgAŽ. X 23).. Žinoma, 
dar reikta pridėti reUslingus ps* 
aiėkuumus ir nustatyti antraštinį 
lopą *. Toliau nurodžiau, tad aš 
anaiptol neatidaviau savo sudary
to katalogu LEDA valdybos nuo
žiūrai Ir jokiu būdu neatsisakau 
autorinių teisių į savo veikalą", o 
katalogo nuorašos, kurį apsiėmė 
parūpinti LPDA — “tai juk pa
prasta* techniškas perrašinėtojo 
mašinėle darbas, neduodąs kokių 
autorinių ar rednktormių teisių bei 
RMlfų**.

Deja, tą atsakymą rašydanuu*. 
visai nežinojau, kad manasis tat* 
toga* jau itapauedintas, taigi jau 
nieko aetM-gaiuiia buvo taisyti- Ne
su betgi linkęs vartoti tų amarkea- 
nių budžių kurtų LPDA adresu ne

tHmmmmiiiHiiiiiimHiiiiiimiiHiiHmHHiiiiHtHHiitimiitiiitiiiitiiiiiiiiiiiiiit

TAUPIOS ATOSTOGOS
7 puikios dieno* slaptingoj PITCRTO RIOO Jeto trans- 
poriacija, viešbutis, maistas ir ekskursijos .. ftHS.OO.

6 dienas LAS VEGA8 — lėktuvo transportacija su 
šampanu, maistaa ir ekskursijos ......................... f/ČM.OO.

17 dienų kelionė į istorinę M£XIOO, buao tranaportaci- 
ja, vtašlMčiAl. maistas ir įvairios ekskursijos fUfJf.

10 dienų kelionė tropikinėae BAHAMA salom* su **Tro-
plc Rover" laivu .............. . ............................... f/73 00.

11 dienų kelionė į 8AN FRANCISCO LOS ANGE
LES ir LAS VEGAS Jeto tnmsportącija ir viešbu
čiai ................      USK.00

N Metamai patarnaujamu* itaoMą tori tašą M) totai* pasato ir

Mtarebhikito <N vta* tnuksporterijm iafarmarijų

Vol » —- 7 pirmadienio iki psnktadieato. JO — 4 Mt adien|

SOCIETY TRAVEL, INC. 
A. tr V. KKŽMJtTOLUflAl

162 North Stele St. Room 918
Chicago RA 6-1785

vengė r*»aase*i*s- Tik negaliu a*» 
pareikšti savu nuatotebėjunu ir kar 
tu opguitoatavlmu, kad LPDA. ka
nos nary* hmm. aeparud* deramu 
reopekto autoriui ir jo triaši j mvo 
veikalą

imama, kad ir Betinkamai išleis- 
tas, katalogas bus naudinga* ne 
vienam briedi sočiam nuHikiagua 
savo lituanistiniams tyrinėjMiuuna 
Betgi gal batų gera, kad jis ir lik
tų savųjų tarpe kaip koka "privati* 
bis leidinys" Reikia sutikti su re- 
oenaeatu. kad svetimiesiem* ypač 
bibliotekininkams ir bibliografams 
jo rodyti neverta.

Vinco* MaciAnas

D A t Y M A S IR 
DEKORAVIMAS 

V Mana ir lauko darbai 
aUHMAKTAS l ŪKINIS 

t«*. m-vaas
MIS «. oadi n., Chtaaao. n.

Du kiemai automobiliams pastatyti 

veltui. J vieną galima įvažiuoti Iš 
VVestern Avė., o kitas užpakaly namo.

Duodame paskolas namams pirkti, statyti naujus namus arba perfl- 
nansuoti jūsų seną paskolą naujai susidariusioms jūsų sąhgo™. Atsi
minkite. kad Chicago Savings labai lengva pasiekti telefonu ir pasiteirauti 
apie mūsų sąlyga*. Dar geriau atvykti asmeniškai ir gauti nemokamą pa
tarimą iš geriausio šios srities specialisto.

Svarbu pasirinkti vietą pinigams taupyti, bet dar svarbiau pasirink
ti vietą, iš kurios gali finansuoti arba gauti paskola* savo namams ar 
apartamentui. Kviečiame bet kada užeiti, būsite nuoširdžiai sutiktas!

HARDY HOURS
Monday........... 12:00 PM.-04M P.M
TtModay ............. »O0 A.M.-4O0 PM
Wednesday .. Ctossd Ali D*y 
Thursday .... 800 AM-4 00 PM. . 
Friday ............. 8.00 AM -4 00 PM
Saturday .... 8-00 AM-U30 PM

Marquette Parke - - Amerikos Lietuvių Sostinėje
6245 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO 36,

Chicago Savings & Loan Association žymesniųjų krašto finan
sinių ištaigų tarpe yra viena stipriausioji, saugiai ir pavyzdin
gai tvarkanti savo įstaigos reikalus. Mes nesiveržiame tapti 
pačia didžiausia įtaiga, bet dedame pastangas visuomet teikti 
geriausius patarnavimus mūsų taupymo tr skolinimo nariams, 
ir siekiame visada būti stiprūs finansiškai. Chicago Savings

ILLINOIS GRovehill 6-7575

bendrovė per visus 40 savo gyvavimo metų visuomet yra iš
mokėjusi savo taupytojams pilną taupomą sumą ir mokėjusi 
ne mažesnius, kaip dividendus.

Šios bendrovės vadovybė Ir šiandien tęsia tą pačią atsar
gią. bet protingą administravimo politiką, kuri apsaugo Jūsų 
santaupas ir neša gerus dividendus.

CMrrre IH*kkn<!



Lituanistikos instituto prezidiumas (iš kairės): dr. Aleksandras Plateris — viceprez., Birutė Saldu- 
kienė — sekr. ir dr. Jonas Balys — prez.

IŠRINKTAS LITUANISTIKOS INSTITUTO PREZIDIUMAS

KULTŪROS REIKALAI
VATIKANO SUVAŽIAVIME

Visuotiniame Bažnyčios suva
žiavime yra plati diskusijų lais
vė ir platus nagrinėjamų klai- 
simų laukas. Buvo paliesti ir 
kultūros reikalai. Juos diskutuo
jant, Italijos kardinolas Lerca- 
ro pažymėjo, kad Bažnyčia, 
puoselėdama kultūros reikalus, 
neprivalo susirišti tik su kuria 
viena kultūra, pramatydama vi
sada ieškoti ko naujesnio ir ge
resnio.

Įstaigos aukštųjų mokslų 
tyrimų ugdymui

auga milijonas mokyklinio am
žiaus vaikų, ir mokytojų bei 
klasių trūkumas kaskart labiau 
jaučiamas. Tokia padėtis dabar
ties pasaulyje yra nepakenčia
ma. Tai istorinis, politinis ir so*- 
cialinis skandalas. Pagrindinis 
apmokymas juk 
ūmesniam žemės 
tų mokymuisi.

būtinas ir to- 
ūkio bei ama-

Mokslo tyrimų laisve

Meksikos vyskupas Camanda- 
ri užakcentavo, kad į suvažia
vimo nutarimus privalo būti įra
šyta pilna moksūnių tyrimų 
laisvė. Net jeigu tie tyrimai pir
mu požiūriu atrodytų priešta
raujantieji Apreiškimui, Bažny
čia neturi skelbti pasmerkimo 
ar reikalauti atšaukimo, bet 
leisti gilinti tyrimus. Nereikėtų 
siaurinti jokių mokslinių disku
sijų, kaip pvz. Pijus XII savo 
enciklika “Humani generis’’ yra 
leidęs diskusijas žmogaus kūno 
evoūucij'os klausimu. Šitoks 
minties atvirumas derins kelią 
tarp mokslo ar filosofijos, kas 
taip yra reikalinga. Tai neš di
desnį, turtingesnį bendradarbiu 
vimą tarp Bažnyčios ir mokslo. 
Bažnyčiai nėra reikalo priimti 
visų mokslinių hipotezių tačiau 
Bažnyčia turi būti pasiruošusi 
pritarti pilnam dalykų ištyri
mui, kad būtų pasiekta pilnes
nis tiesos pažinimas.

Pavojai Afrikoj

Prancūzijos arkivyskupas Pro 
venchieres apgailestavo, kad 
kultūros laimėjimai dažnai tėra 
prieinami tik nedidelei mažu
mai. Kamerūno arkivyskupas 
Zoa apgailestavo, kad mokslinė 
kultūra, kurion dabar krypsta
ma Afrikoje, yra siejama su 
netikėjimu, bent su agnosticiz
mu. Iš čia Bažnyčios pareiga 
padėti afrikiečiams laisvintis iš 
savo prietarų, persiimant reikia
ma mokslo pažanga. Bažnyčia 
turi dėti pastangų, kad afrlkie- 
čiiį kultūrinė pažanga neatimtų 
jiems Dievo pajautimo, o teik
tų naują, gilesnį religinį jaus-

Prancūzijos vyskupas Elchin- 
ger siūlė reabilituoti Galilėjų. 

, Bažnyčia turi siekti kultūros iš- 
i kėlimo ir išlaisvinimo. Siūlė 
steigti aukštojo mokslo įstaigas, 
kurios ugdytų ir koordinuotų 
aukštuosius mokslo tylimus.

Kultūrinis badas Pietų 
Amerikoj

Ekvadoro vyskupas Vilalba 
stengėsi atkreipti dėmesį į kul
tūrinį badą Pietų Amerikoje. 
Ten iš 200 milijonų gyventojų 
yra apie 80 milijonų beraščių. 
Trūksta mokyklų. Kasmet pri-

Socialiniai mokslai

Ispanijos vyskupas Herrera 
Oris priminė reikalą, kad se-y 

minarijose būtų tinkamai pa
statyti socialinių klausimų 
mokslai. Socialinių problemų 
sprendimas reikalauja bendra
darbiavimo tarp darbininkų, 
darbdavių, valstybės ir Bažny
čios. Prancūzijos vyskupas Ri- 
chaud skatino nesibijoti skelb
ti socialinio teisingumo mokslą 
visose jo formose. J. Pr.

Rita -Žukaitė Regata (aliejus)
Iš šiandien 7 v. v. atidaromos parodos Čiurlionio galerijoje

Neseniai Lituanistikos Insti
tuto tikrieji nariai slaptu bal- 
sav.mu išrinko trej.ems metams 
prezidiumą, kurį sudaro dr. Jo
nas Ea'ys — prez., dr. Alek- 
t'/. siaras riateįis — viceprez. ir 
Birutė Saldukicnė — sekr.

Dr. Jonas Balys, etnologas 
ir folklorininkas, buvęs Vilniaus 
u-to Etnikcs katedros vedėjas 
ir Lietuvos mokslų akademijos 
Etnolog'jos instituto direkto
rius, Lietuvių tautosakos archy
vo steigėjas ir vedėjas (1935— 
44). Dėstė Baltų u-te Hambur
ge (1946—48) ir Indianos u-te 
JAV (1948—52). Dirbo kaip 
mokslinis bendradarbis Vokie
čių liaudies archyve Freiburge 
(1944—46) ir Šiaurinės Ameri
kos arktikos institute (1952— 
55). Nuo 1956 m. dirba Kon
greso bibliotekoje, kaip specia- 
ūstas Pabaltijo kraštų reika
lams. Yra paskelbęs kelis šim
tus straipsnių lietuvių ir kito
mis kalbomis, daug rašo “Lie
tuvių Enciklopedijoje”, yra iš
leidęs ar suredagavęs per dvi
dešimt atskirų leidinių, kurių 
žymesni yra “Tautosakos Dar
bai” (7 t., 1935—40), “Lietu
vių tautosakos skaitymai” (2 
t., 1498), “Lietuvių mitologiš
kos sakmės” (1956), “Lietuvių 
dainos Amerikoje” (1958). Da
bar Pedagoginis institutas Chi- 
cbgoje, remiamas Lietuvių tau
tinio akademinio sambūrio, 
spausdina jo naują veikalą — 
“Lietuvių liaudies pasaulėjau
ta”.

Dr. Aleksandras Plateris yra 
baigęs Vytauto D. u-tą (1936) 
gilinęs studijas Vienoje (1937— 
38), buvo Lietuvos teisės isto
rijos katedros asistentas Kaune 
ir Vilniuje (1938—41). Studija
vo sociologiją Chicagos u-te, 
kuriame gavo magistro (1955) 
ir daktaro (1961) laipsnius. Lie
tuvoje VDU Teisių fak-tas iš
leido jo knygą “Teisiniai Livo
nijos ir Kuršo santykiai su Lie
tuva XVI—XVIII ’ a. (1938). 
Magistro laipsniui įgyti parašė 
darbą “Lietaihj tremtinių inte
ligentų įsikūrimas Chicagoje”. 
Daktaro disertacijos tema buvo 
“Skyrybų įstatymai ir šeimes

i pastovumas”. Buvo Ch'cagos 
u-to Gyventojų studijų centro 
(1955—57) ii1 Lyginamosios tei
sės instituto (1957—58) asis
tentas. Nuo 1958 m. t.iiba Wa- 
shingtcne, JAV gyventojų sta
tistikos įstaigoje. Yra paskel ęs 
eilę straipsnių amerikieč.ų ču - 
naluose ,taip pat rašo lietuviš
koje spaudoje, yra “Lietuvių 
Enciklopedijos” bendradarbis 
Dalyvauja visuomeninėje veik
loje, ypač Skautų sąjungoje, 
kur turėjo įvakias pareigas 
centriniuose organuose.

Birutės Saldukicno (Tijūnui- 
tytė/ Vilniaus u-te 1942 m. ga
vo diplomuotos geologės vardą 
(diplominis darba: Šlaminės 
Lietuvos cechšteinas). Gilino 
studijas Vokietijoje Greifswal- 
do (1946) ir Kielio (1948—50) 
univ., taip pat Ohio valst. univ. 
Columbus mieste. Dirbo Lietu
vos geologinėje tarnyboje Vil
niuje (1940—44), buvo geogra
fijos ir gecjogijos mokytoja 
Hamburgo Uetuvių gimnazijoje 
(1945—46), buvo braižymo ir 
žemėlapių tarnyboje Columbus, 
Ohio, (1952—56) ir nuo 1956; 
m. dirba JAV Geologinėje įstai- į 
goję Washingtone. Lietuvoje 
dalyvavo ar vadovavo geologi
niams tyrinėjimams (1942— 
44), ieškant statybinių medžia
gų, tyrinėjant molynus ir kt. i 
Yra parašiusi eilę straipsnių, 
kurių tarpe “Lietuvos gręžinių 
glacialinės medžiagos apžvalga” 
(Gamta 3—4, 1940), “Lietuvos 
žemės turtai” (kartu su A. Da- 
mušiu, išsp. Lietuva 4, 1953), 
bendradarbiauja “Lietuvių En
ciklopedijoje”. Veikė skautų ir 
kitose organizacijose.

FOTOGRAFAS
ŽAVIOMS NUOTAKOMS

Oons ky •

P0RTRA1TS •
8213 S. M0RGAN ST.

CAND1DS
YArde 7-5854

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

Pasinaudoki! prieškalėdiniu papiginimu!

Stirbis Fue! Oils
Aliejus virtuvei ir krosnims 
"Geresnė ir pigesnė slyva”

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

Cliieago 29, Illinois

SELECTED LITHUANIAN SHORT STORIUS Buvo
(ry'kiausi mūsų rašytojų kūriniai) $5.00

LITHUANIAN FOLK TALĖS $4.50
THE HERDSMAN AND THE LINDEN TREE

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

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

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

LITHUANIAN QUARTET (Barono, Katiliškio, Lands
bergio ir šeiniaus naujausi kūriniai) $4.95

Dabar
$4.00
$3.50

$3.00

$3.00
$1.00

$1.00

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

Užsakymus su čekiu ar pašto perlaida siųskit šiuo adresu:

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

. ==..... .... . .....
Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.

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

REMKITE “DRAUGĄ

STEIN TEXTILE CO.

CARR MOOOY 
LUMBER CO.
STASYS LTBV1NAS, Prez. 

8039 S. Halsted St, VI 2-1272 
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai 
RaAUnfi atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro ir SeAtadie- 

nials iki 8 vai. p. p.

Naujas aukštas dividendas 
mokamas už investavimo 

sąskaitas

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

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

Pristatome Visokių Rusių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

j » tMr E L I

100 S. Stote St.

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIE1VICZ, Prez.

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

PINIGAI ĮNEŠTI

Irę
.V

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

.... bmhaa ANTRAD. Ir PENKT. ...................... 9 v. r. Iki 5VALANDOS: PIRM, ir 1<ETV ........................... 9 v. r. Iki 8
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki U v. d. TreCiad. uždaryta

v. v. 
v. v.

SUSTOKIT, APŽIŪRĖKIT -
RASITE KAI Kį NAUJO ŠVENČIŲ SEZONUI PAS

Didelis užuolaidų skyrius, kuriame galit savo langams pasi- . 
rinkti urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms de- 1 
koratyvinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių d 
ritimų: damasko, brokados, “boucle’s”, “fiberglass”. Jei jūs T 
nemokat siūti, mes jums jas pagaminsim.

PIRKSIT NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ. g
Stein Textile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno- J

nių, šilko, nylons, taffetą, aksomo, angliškų medžiagų paltams 1 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Si- 4 
birą už žemas kainas! Gavom spec. medžiagų paltams kaip vy- ’ 
rų, taip ir moterų: veliūro, činčilos, “needlėpoint” ir kitų. I 
616 W. Roosevelt Rd., Chicago 7, III., HA 7-3737 i

Atdara kasdien ir sekm. 9:15 r. iki 5:30 vak. Sekm. uždaryta. T
Nemokama vieta mašinoms už kampo Į šiaurę

Jefferson St., Cheruin’s aikštėje p

VANDER WAGEN
ANGLYS

SINCLAIR ALYVA SuperFIame

3605 West 63rd St. POrtsmouth 7-8020

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek

trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 

kitų namams reikmenų.
LIETUVIŲ IŠTAIGA

ROOSEVELT FURNITURE CO.
F. A. RAUDONIS ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvlr. 9—9 va!., antr., treC., ir Šeštadieniais nuo

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

--------------- ------- ...........................................................

NELAUKIT, nes rytoj jau gali būti pervėlu
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų:
AMERICAN AUTOMOBILE INSURANCE COMPANT 

AMERICAN BONDING COMTANY
AMERICCAN INDEMNITY COMPANY 

DUBUQUE FIRE & MARINE INSURANCE COMPANT 
FIREMAN'S FUND INSURANCE COMPANY

FIREMAN'S INDEMNITY COMPANY 
INDUSTRIAL INSURANCE COMPANY 

MASSACHUSETTS FIRE* MARINE INSURANCE CO 
PACIFIC NATIONAL FIRE INSURANCE CO. 

PEARL ASSURANCE COMPANY
RELIANCE INSURANCE COMPANT 

UNIVERSAL INSURANCE COMPANT 
VVESTERN FIRE INSURANCE CO. 

SVESTERN CASUALTT * 8URETT CO.
Mes esame pirmaklasiai nariai Chicago Board of Underwrite~e

O'MAUH and McKAY, Ine.
222 W. Adams St. Room 800

Telefonas CEntral 6-5200
J

Remkile tuos, kurie skelbiasi dienr. Drauge.



• Kliu. Stasio Ylos naujo 
maldyno pristatymas, Jailtūri- 
nč popietė ir dali Giedrės Žnni- 
bakienės parodos atidarymas 
įvyksta rytoj, grtto.ižio mėn. 
6 d. (sekmadiėjii') 3 vul. popiet 
•‘Draugo’ redakcijos patalpo
se (4545 W. G3id St.). Popietės 
programoje: kun V. Bag’ana- 
vičius, sol. J. Varnelis, rašyto
jai A Baronas, K. Bradūnas, 
Grinccvičius ir J. švabaitė - 
Gylienė, aktorė E. Blandytė. Vi
sus kviečia popietėje dalyvauti 
jos rengėjai šatrijiečiai. Įėjimas 
nemokamas.

• Profesorins Juozas Eretas 
Amerikoje. Nepriklausomoj Lie
tuvoje išvaręs gilią vagą moks
le, visuomeninėje bei šakotoje 
kultūrinėje veikloje, prof. J. 
Eretas, atskridęs iš savo gimti
nėm Šveicarijos, šiuo metu lan
ko Jungtines Amerikos Valsty
bes. Didžiosios šio krašto lietu
vių kolonijos jį gerai prisimena, 
kai prieš trejetą metų'Lietuvių 
katalikų mokslų akademijos su
važiavimo) proga jis čia viešo
jo, apkeliaudamas ir gauses
nius lietuvių susitelkimus su 
paskaitomis. Ir šiuo kartu jau 
praėjusiame savaitgalyje prof. 
J. Eretas skaitė visų dėmesį pa
traukusias paskaitas ateitinin
kų sendraugių suvažiavime Cle- 
velande ir lietuvių studentų su
važiavime Detroite. Cikagiė- 
čiams profesorių išgirsti bus 
proga kitą šeštadienį, gruodžio 
mėn. 12 d. 7 v. vak. Jaunimo 
oentre. Svečias profesorius ten 
skaitys paskaitą tema “Pasi
ryžti ar pasiduoti?” Paskaitą 
rengia Chicagos ateitininkai 
sendraugiai ir kviečia joje da
lyvauti lietuviškąją visuomenę.

• Ritos Žukaitės tapybos pa
roda atidaroma šiandien (gruo
džio mėn. 5 d.) 7 vai. vak. -Čiur
lionio galerijoje. Tikimasi, kad 
mūsų meno pasaulyje Žukaitės 
tapyba bus tikra naujiena. Pa
rodą rengia Santara - Šviesa.

• Nubėgo pasiskųsti net į 
Maskvą, Maskvos savaitraštyje 
“Literaturnaja Gazeta” paskelb
tas A. Venclovos straipsnis — 
reakcija dėl Vakaruose pasiro
džiusių straipsnių apie Sal. Ne
rį. Pagal “Tiesą”, Venclova 
maskviniame laikraštyje išjuo
kiąs “lietuviškuosius nacionalis
tus, kurie, budėdami užjūryje, 
šmeižia brangų S. Nėries var
dą ir bando jį pajungti savo 
subankrutavusiai propagandos 
mašinai”. Prieš pora savaičių 
A. Venclova nėriška tema, at
siliepdamas laisvojo pasaulio lie 
tuv. spaudai, rašė vilniškėj “Tie 
šoje”. Dabar, matyt, prireikė 
net “vyresniojo brolio” pusla
piu, lyg tuo arglimentai pasida
rytų svaresni.

Senas bičiulis Kristijonas nori 
su mumis pabendrauti LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

Šį šeštadienę, gruodžio 5-os 
V^kire Jaunimo, centro didžio
je menėje gyvas poetas Kristi
jonas Donckiiįiš nori ir vėl į 
mus' prabilti savo poemos ME
TAI bemirštančiais vaizdais ir 
žoąziąis. (Jei ir ne visa poema, 
faibenr jos špcktkkl'iui slurtais 
fragmentais.)

Kas su Donelaičiu buvo toje 
pačioje vietoje'jau anksčiau pa
bendravęs ir širdyje išsinešė di
delius ir šiltus j įspūdžius, tegu 
neatsisako kviesliu pabūti ir 
kaimynus bei pažįstamus para
ginti šioje retoje šventėje daly
vauti. šį šeštadienį 8 vai. vai. 
vakare Jaunimo centre!

Tai yra paskutinė proga su 
Brangiu Svečiu ir Senų Bičiu
liu išeiviškoje aplinkoje iškil
mingai pabendrauti. Jis ir vėl 
atema_stilizuQto_vaidinimo pa
vidalu, ryškioje prožektorių

• Nacionalistiškai nusiteikę 
daugiau plojo A. Miškinui. Pa
skelbęs atsiminimus apie S. Nė
rį (“Komj. Tiesa”, lapkr. 17, 
nr. 227), A. iLiepsnons prisimi
nė pokario laiku, 11’44—45 m. 
universiteto salėje, Kaune, su
rengtą poezijos vakarą. Esą, 
tuo metu salėje buvę “naciona
listiškai nusiteikusių’’. Kai An
tanas Miškinis (vėliau ištrem
tas į Sibirą — E.) salėje pa
skaitę “nekovingus, miglotus1^ 
eilėraščius, tai jam plojo žy
miai daugiau, negu Sal. Nėriai. 
Salėje buvo susirinkę studen
tai ir darbininkai. Anuomet Nė
ris pasakiusi; okupantai buvo 
apnuodiję gyviesiems sielą...

• “Hamletas’’ ir vienas jo 
kūrėjų — J. Gricius. Vilniaus 
kinuose nuo lapkričio 9 d. ro
domas Leningrade pastatytas 
ir lietuvio J. Griciaus nufilmuo
tas Šekspyro “Hamletas”. Šiam 
filmui, jo vertinimui nemaža 
vietos paskyrę režiminiai laik
raščiai daugiausia vertino G- 
Kozincevo pastatymą. Pažymė
ta, kad “Hamletas” sukurtas 
kaip savarankiškas kūrinys, o 
ne kaip raidiška Šekspyro tra
gedijos iliustracija. Dramatur
go mintys esančios atkurtos 
daugiau kinematografinėmis 
priemonėmis.

D. Judelevičius "Tiesoje” 
(lapkr. 14, nr. 267) plačiai įver
tinęs filmo kūrėjus ar Hamleto 
vaidmens atlikėją — I. Smok- 
tunovskį, tepasižymėjo, kad J. 
Gricius esąs “lygiateisis šio di
delio darbo dalyvis”. Gricių 
daugiau pastebėjo “Komj. Tie
sos” (lapkr. 13, nr. 224) ver
tintoja R. Pauraitė. Esą, Gri
ciaus meistriškumas pasireiškęs 
tuo, kad operatorius buvęs su
siliejęs su aplinka, veikėjais. 
Gricius dirbęs filme kaip reži
sierius. Pagal S. Macaitį (“Lft- 
ir Menas”, nr. 45) J. Gricius 
pasirinkęs sunkiausio pasiprie
šinimo kelią, kai operatorius lie
ka lyg ir šešėlyje, kai jo me
nas tiek pat kuklus ir nepre
tenzingas, kaip ir pats gyveni
mas.

Turkų filmas laimi Berlyno 
festivaly

Turkiškas filmas “Dry Swm- 
mer” laimėjo Auksinės meškos 
premiją, kaip geriausias filmas, 
Berlyno festivalyje. Tame 14- 
tame filmų festivaly, kuriame 
344 kraštai pristatė 58 filmus 
tarptautinei jury komisijai, lai
mėjo ir JAV, Japonija bei Olan
dija. Amerikiečių aktorius Rod 
Steiger laimėjo “geriausio akto
riaus” premiją už rolę amerikie
čių filme “The Pavvnbroker”. Jis 
vaidino žydų emigrantą lombar
dininką Ispanų Harleme (Spa- 
nish Harlęm).

šviesoje, gražiabalsių vyrų ir 
moterų talkininkaujamas, savi- 
taus sceninio apipavidalinimo' 
nuotaikingame fone.

Tokį Donelaitį niekas ir nie
kur lietuvninkams nebuvo pri-, 
statęs ir galim net pasidžiaug
ti, jog esame pirmtakai, kad 
kitus sumanymu ir jo įvykdy- ■ 
mu pralcnkėm.

Tegu Tolminkiemio kunigo ir 
poeto, savus žmones Lietuvą 
garbinti ir lietuviškai kalbėti 
raginusio, kilni Dvasia dar sy
kį pabūna su mumis jo garbei 
skirtame vaidinime. Ne vien Jo 
šlovei skirtus metus užbaigda
mi, bet Jo didingai kūrybai pa
garbą ir meilę parodydami, ne
užmirškime šio šeštadienio va
kare Kristijono Donelaičio kū
rybos inscenizavimo nekasdio- 
nės naujenybės. S. A-tis

Beto eina didžiulis prekitj išpardavimas ir Mar- 
cĮuette Parko krautuvėje, 6211 South Western Ave^ 
Telefonas — PRospect 8 - 5875. Pasinaudokite.

KRAUTUVĖS ATIDARYTOS:
Pirmadienį ir ketvirtadienį........................ 9 iki 9:30 vai. vakaro

Kitom dienom.........................................................9 iki 6 vai. vakaro

Sekmadienį — tik Marąuette Park krautuvė — 12 iki 5 valandos

MM

Kita Žukaitė švyturys (aliejus)
Iš šiandien 7 v. v. atidaromos parodos Čiurlionio galerijoje

jfe

• T- ’ ? ; :

FILMŲ ĮVAIRUMAI
STASE SEMENIENE

Pirmos rūšies airių 
poetiškas filmas

Jau pati filmo antraštė ‘‘Giri 
With Green Eyes” išduoda po
etišką nusiteikimą ekrane.

Iš tiesų, rašytoja Edna O’- 
Brien, parašiusi romaną “The 
Lonely Giri” ir pagal jį pritai
kiusi tekstą filmui, įrodė, kaip 
giliai ji pažįsta airius. Jos cha
rakteriai yra savotiškai keista 
kombinacija prietarų ir kunku
liuojančios jaunystės, nedrąsu
mo ir įžūlumo, mįslingumo ir 
pasibranginimo. Varginga Kate 
Brady, žalių akių mergaitė 
(grynakraujės airės simbolis, 
kaip lietuvaitė — mėlynakė), ir 
jos draugai bei giminės yra 

3207 S. HALSTED ST., TEL VI2-4226 
KRAUTUVĖ PRIKLAUSANTI LIETUVIŲ PRE
KYBOS NAMAMS GRUODŽIO MEN. JI D., 
1964 M. UŽDAROMA. VISOS PREKES DO
VANOJAMOS UŽ FABRIKO KAINAS. PASKU
BĖKITE NUSIPIRKTI ŠVENTĖMS BALDUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIAMAS MAŠINAS UŽ 
pusę KAINOS.

Svečių kambario lempos, staliukai ir paveik
slai  ......................................... .. .. ūk $9.95

Kilimai 9x12 Nylono ar vilnos, įvairiausių 
spalvų............................................. . .... $39-00

Svečių kamb. sofos, likviduojamos ....
3 dalių miegamieji su šlifuoto stiklo veid

rodžiu ....................................... ..po $129-00
Trijų dalių sofos, Nylon ...................... po $189-00
Rašomi stalai, knygom spintos ............. po $29-00
Virimo porcelano pečiai............ ... ......po $100-00
Šaldytuvai .. ........................   .... .. po$149.00
Virtuvėms 5 dalių Formika stalai........ po $49.00

Viskas išparduodama, krautuve uždaroma
šiais metais.

įvairūs tipai, įdomūs ir pra
linksminantieji.

Jaunoji Rita Tushingham jau 
filme “A Taste of Honey” pasi
rodė esanti begaliniai talentin
ga ir įtikinanti aktorė. Ji nepa
sižymi lėlės grožiu, taip visa
dos propaguojamu ekrane. Bet 
ji turi iškalbingas akis, kurios 
yra šio filmo markė, lyg kokia 
etiketė. Jos netaisyklingi veido 
bruožai, nėimponuojantieji plau
kai bei neišsivysčiusi figūra 
pranyksta, lyg rytmečio rūkas, 
stebint, su kokia galia ji pajė
gia atvaizduoti jaunystės užsi
degimą ir jautrumą taikliai ir 
jaudinančiai.

Filmo herojė kaimietė airė

Kate, atsidūrusi Dubline, inten- Į gas, bet be jokių nerimtumo i ne visai aiški, lyg dviprasmiš- 
syviaa dirba ir skaito, kai tuo pėdsakų. į ka, -sekant jaunuolės gan skaus-
tarpu jos drauge Baba (gyvai šis debiutanto Desmend Da- minga prisitaikymą ddmiesti- 

i atvaizduota Lynn Redgrave) i vis surežisuotas filmas yra pir-' nio gyvenimo laisvėje bei sp.i- 
rūko ir flirtuoja. Sua'žavėjusi mos rūšies šauni pramoga su
gerbtai vyresniu rašytoju, po augusiems, nors vietomis ir sj 
vidujinės kovos, veržiasi suso- į rezervais. Kaimietės mergaitės 
dėmėti. Peter Finch — nelais
vas, >bet a,pleištas, pradžioje lie
ka jaunuolės įsimylėjimo pra
linksmintas, vėliau toleruojąs 
ir susižavėjęs, o pagaliau at
kaklus™ Jis puikiai parinktas, 
kaip Eugene, per senas ir per 
daug ciniškas, kad išpildytų sa
vo jaunos pamiltos mergaitės 
jaunatviškas svajones.

Visas pasakojimas rutulioja
si saikingu viduriu — nei per 
saldus, nei per kartus. Jautriai 
paliečia žiūrovą ir net jaokin-

pergyvenimai gvildenami atvi
rai, tačiau tema kartais virsta

FkANK’S
-4411 > H 4I,STE1> SI 
dltEi.i. l'ASfKINK IM A.- 
CADIO STEREO APARATU

ORO VEŠINTI’VAi

ūant.s pagundoms.

Nespalvotas Airijos gamtos 
vaizdų pcidavimas yra profesio
nališkas.

I V a RADIO. Im 
relei CA 5-7261 

p a iltį a t hll, TELEVIZIJOJ- 
1‘ARbAVMAu IR TAISYMAS 
air ('ONorrioNiNt

MARŲUETTE PROTO 
fcUPPlįlf

REIKMENYS FOTOGRAFAMS

IR MĖGĖJAMS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME SOllU*

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
2533 Wesl 71 st St. Telef. GRovehilI 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero, T0wnhall 3*2108-01

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

Daug sutaupys’te pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus ir 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
patogiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis Kalėdoms. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pirmad. 
ir ketvirt, vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Chicago 29. Illinois

Tel. PR 6-8998

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

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

4330-34 South California Avenue 
Telefonas LR 3-0440 ii LA 3-9852

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIM1R 
MONUMENT CO. 
3911 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

• ir kitų papuošimų
2443 ĮVEST 63rd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

STEPONAS C. LAKAWICZ
2424 H 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 IV. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6872

STEPONAS C. LAKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
2314 IV. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6872

PETRAS BIELIŪNAS
4318 S. CALIFORNIA________________ Tel. LAfayette 3-3512

PETRAS BIELIŪNAS
4318 S. CALIFORNLA________________ Tel. LAfayette 3-3572

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

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

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S MIC1I1GAN A VE. Tel. COmmodore 4-2228

l'JRGIS F. RUDMIN
8319 S. LITIJANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1139

JURGIS F. RUDMIN
8319 S. LITIJANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138—1139
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Taikos ir karai
Kalėdų metas — tai taikos 

metas. Bet lietuviai nėra, ma
tyti, pasiryžę didelėm taikom, 
nes po šių Kalėdų bus ir kitos, 
taigi apsčiai laiko visokių karų 
ir taikų atnaujinimui. Taip sa
kant, lietuviai rimtai pasiryžę 
kovoms, nes kovose gali pagar
sėti ir iškilti. Šiaip gyvena žmo
gus ir nieko, ir nors Chicago 
American žurnalistas Musbur-

gus būsi lyg koks girą geriąs 
apsmurgėlis, reikia narsumo. 
Kviečiame todėl ir moteris 
skautes toliau į padalkus ka
bintis, visgi visiems bus links
miau šioje ašarų pakalnėje.

Žinoma, geros kautynės ir 
dėl Salomėjos Nėries. Jeigu jau 
nebėra dėl ko muštis, jei jau 
nebėra gyvų reikalų, tai valiai 
muštis dėl negyvėlių. Juk ar ne

ger remia savo tėvo filosofiją, I gražu, kai moralinius randus 
kad geriau būti bailiu, negu he- Į nešioji ne dėl kokio gyvojo, 
rojumi be dantų, tačiau kovos, kaip įprasta, bet dėl negyvo. 

Tai ir originalu ir (svarbiau
sia!) mūsų tėvynei labai svar
bu ir reikšminga.

Žodžiu, ateina taikos šventė, 
bet šventės praeina, o mes lin
kime, kad kovos dvasia nepra
eitų, kad visi, kas tik pajėgia, 
kautųsi ir ieškotų naujų kovoms 
progų.

Šiais laikais vyksta visokiems 
fondams rinkliavos, ir dažnai 
vyras laiko kokio fondo pusę, 
o

Važiuotam ir pėsčiom į frontą, 
dvasia lietuvių nepaleidžia. Jei
gu karo pasekmėse atsirado dvi 
Vokietijos, dvi Kinijos, dvi Ko
rėjos, du Vietnamiai, tai negali 
nuo to atsilikti ir lietuviai. Štai 
iš vienos Montessori atsirado 
Alvudas, o dabar jau net kita 
Montessori. Buvo, taip Sakant, 
viena lituanistinė programa, bet 
be kovos dvasios nieko neišeina, 
todėl dabar dvi programos ir 
du lietuviški frontai. Tiesiog 
malonumas, net ir tiems vai
kams, kurie tose kovingose mo
kyklose mokosi. Nuostabūs did
vyriškumo pavyzdžiai!

Kaip matom, Vlikas vienija
si, bet graudu, nes argi baigsis 
tos šaunios kovos tarp savęs 
ir pradės kovoti su bolševikais. 
Dvidešimt metų buvo malonu 
žiūrėti, kaip kaujamasi, nors 
biuleteniai apie susirėmimus ir 
ne visada pasiekdavo visuome
nę. Tiesiog baisu, kad dabar tos

i

koją — telpa. Imsiu, sa-

parvažiavęs namo, užsima- 
į kinoteatrą nueiti. Maunu

KOIA SU BROKU
Vilniaus universalinėje par

duotuvėje pirkau batus. Pažiū
rėjau sau: ir išvaizda nebloga, 
ir kaina prieinama. Įmoviau de
šinę 
kau.

O
niau
kairįjį batą — nė iš tolo. Siau- 
rumėlis, matytumėt.

— Lėk į Šiaulius. Į “Elnią”, 
— man patarė.

Aš taip ir padariau.
O ten — nė į kalbas nesilei

džia.
— Nusipirkai, tamsta, — sa-

e loctat

žmona deda galvą už savo na-

nieko nebeturi, tai nėra noro

namų fondų po- 
iš jų nubyra šis 
kitiems fondams

EfektingaB vyro, uošvienės ir žmo
nos pasikalbėjimas.

pako-

meno

kovos malonumo nebeturėsime. 
Bet mes šių švenčių proga iš
reiškiame nuoširdų tikėjimą lie
tuviais ir tikime, kad jie neap
vils ir toliau tarp savęs 
vinės.

Žinoma, koks ten būtų
pasaulis, jeigu vienas kitam tep
tuku per ūsus neperbrauktų. 
Jeigu jau mūsų buvęs vadas 
gen. Plechavičius barzdotas, tai 
ir meno pasaulin įtraukti barz
doti kariai, nekalbant jau apie 
jaunesnius kariauninkus. Nors 
ir prašoma Kalėdoms taikos ir 
ramybės, bet mes tikime mūsų 
dailininkų heroizmu ir pasišven
timu. Tad manome, kad jie ir 
toliau kariaus, Kalėdos ateina 
ir praeina, o kovos dvasia vis 
tebegyvuoja. Kitaip sakant, mes 
turime būti herojų tauta. Ne
svarbu, koks ten apsusęs bolše
vikas, jis ir taip nueis Stalino 
ir Chruščiovo keliais į ubagyną 
ar patvorį, bet svarbu kovoti 
tarp savęs. Tai labai padidina 
mūsų vertę.

Be abejo, tikime, jog nepa
skandins savo ginklų ir skautai 
bei skautės ir nepraras jie ten 
kovos dvasios. Tikime skautų 
gera valia ir nugalėti, tad ma
name, kad sausumos armija ne
pasiduos jūrų armijai bei at
virkščiai. Linkime kovos dva
sios, nes to reikalauja mūsų 
lietuviška garbė. Ką ten žmo-

Kai 
nė kariauti.
mų fondo pusę. Taigi, šitame 
fronte tikimės nuolatinio žmonų 
pralaimėjimo. Tegu moterys, 
labiau negu ligi šiol, nesugeba 
išlaikyti savo 
zicijų ir tegu 
tas kokiems 
ir baltams.

Lietuvių Bendruomenės eilėse 
taip pat yra kovų. LB Chica
gos apygardoj kai kas nepaten
kinti pirmininku, nes esą jis per 
daug intelektualus, per gerai 
moka anglų kalbą, ir iš viso, 
kai nueina kur nors kalbėti lie
tuvių reikalu, perdaug gerai pa
sirašo, tiesiog lietuvybei ken
kia. Esą reikia pirmininku pa
rinkti koks nors sunkiai meke
nąs angliškai, tada visi žinotų, 
kokie sunkūs lietuivams laikai 
be savo žemės, žodžiu, ši kova 
turi būtinai vykti, ir lietuvišku
mas turi laimėti.

Laukdami švenčių, tikime ne
gęstančia lietuvių kovos dvasia 
ir, anot Gustaičio, viskas ir to
liau visų malonumui vyks taip:

Kai tik pirmas veikt pradės, 
Tuo antrasis pavydės, 
Ir abu judės, kariaus: 
Vienas kurs, o kitas griaus.

P. U.

Adrija Niumytė

Buvo
Katės murkė, 
Varlės kurkė,
O tėtukas neliūdėjo, 
Kai dukrytę
Kaip uogytę 
Maskolijon išlydėjo.

Ne, ne broliui,
O maskoliui
Reveransą ji padarius,
Tėtės kaime
Svaigo laime — 
Kolchozėly užsidarius.

Ir be laiško,
Ponai, aišku,
Ką ji matė tam purvyne,
O kai grįžo —
Pasiryžo
Liaupsint pavergtą tėvynę.

Pamerksiu į vandenį, ir — ma
tysi!..

Palikau. Prabuvau tame 
mieste dienelę. Bet per tą laiką 
tie mano batai dar labiau susi
traukė. Gaila žiūrėti!

O "Elnyje’’ 
mis:

— Matyti, 
atleiskit, taip 
ku.

Sakykit, ką man daryti su 
tais batais? Į kokią parodą neš
ti?

skėsčioja ranko-

tamstos koja, e, 
sakant, su bro-

V. Baleiša
Radviliškio gyventojas 

“Tiesa’’ lapkr. 21 d.

TEOFILIS TILVYTIS

BALADE APIE BAT$

Ėjo kurpius per miestelį 
Nešė kurpalių maišelį.

Bėgo dienos, bėgo metai — 
Gimė batų kombinatai.

Daug pridygo kombinatų, 
Tiktai batų nesimato.

Būtų batų ligi valiai, 
Tiktai problema — kurpaliai.

i 
•l

ko techninės kontoros skyriaus 
viršininkas J. Andriejaitis, — 
ir nešiok sveikas. Mūsų pareiga 
batus tiktai gaminti.

— Tai kad nelenda, — sakau, 
— išmesti lyg ir gaila.

— Nemesk, — pataria virši
ninkas. — Gali palaukti. Būna, 
kad prasinešioja.

— Tai kad vidpadžiai, matai, 
su broku...

— Nieko, — sako, ir su bro
ku kartais 
negalim.

Bet čia
meistras.
Tur būt, savo cecho kvapą pa
juto.

Gerai, — sako. — Palik.

Kurpiau, kurpiau, po paradais, 
Pasirodyk su kurpaliais.

Atiduosiu kombinatą, 
Tik pasiūk padorų batą.

nešioja. O pakeisti

užėjo vienas cecho 
Pažiūrėjo. Pauostė.

H neseniai pavergtoj Lietuvoj 
išėjusios knygos “Deja, dar 
pasitaiko”.

CHAMIZMO KULTAS

Nuostabiai chamą išaukštino 
“Naujienos” spalio 10 d. nume
ryje, chamą sulygindamas net 
su savim pačiomis, gi dabar tą 
chamo garbinimą tęsia Dirvos 
lapkričio 2 d. numeryje Algir
das Greimas, atsakydamas J. 
Aisčiui į jo straipsnį, kuriame 
šis parašęs apie chamą ranka 
dangų parėmusį. A. Greimas ši
taip toliau kalba:

“Pirma galimybė: “ne, ne aš 
chamas, o tu chamas”, ir štai

mudu abu atsirandame besiko- 
liodami ant Balbieriškio rinkos. 
Antra galimybė:; “broliuk, mu
du abu chamai, mužikėlių tau
tos garbingi (ar negarbingi) at
stovai”, bet šitoks atsakymas 
bylos į priekį nepastumia. Tre
čia, pagaliau, galimybė “taip, 
aš chamas, chamiausias iš cha
mų!”

Na, ir sakyk, kad chamas nė
ra vienas padoriausių žodžių lie
tuviškos spaudos diskusijose.

PoetaS' 
ruošiasi 
čitalfui, 
Angeles.

Alg. Mackus sėkmingai 
moderniosios poezijos re- 
kuris įvyksta šiandien Los

NEKENKSMINGI
KOMENTARAI

Chicagos miestas įsigijo nau
jų iškeltųjų traukinėlių; nauji, 
gražūs, su dideliais langais ir 
daug daug triukšmo. Matyt spe
cialiai pagaminti, kad keleiviai 
tarp savęs neplepėtų.

Dail. Vešota

Mes lietuviai gana dažnai, dėl 
kurios nors priežasties susipykę, 
sakydavom — Aš jį rup... pamo
kysiu, kad jis visą gyvenimą 
atsimins. Deja, labai daug tokių 
mokytojų, patys pasimokę, ne
benori kitų mokyti. Gyvenimas 
eina savo keliu, tik mokytojų 
skaičius kaskart mažėja.

Taip jaunimą
Šviesti ima:
— Ten kavinėj “jazz’as” aidi,
Studenčiokai
Ir prasčiokai
Sau kąsnoja keptą gaidį.

Menkos bėdos —
Žmonės rėdos.
Kaipgi — mados iš Paryžiaus.
Komisaras
Buvo geras,
Nenorėjo rodyt vyžos.

f

Politruko,
Prie litruko,
Džiaugsmą rodo veidas rimtas: 
Bimba loja —
Nieks neploja,
O dukrytei — visas šimtas!

Seniau nepatenkinti esama 
politine padėtimi demonstracijas 
rengdavo seni politikieriai su 
pasekėjais. Vėliau įvairias de
monstracijas perėmė universi
tetų studentai. Šiais laikais jau 
padaryta pažanga, ir demonst
ruoja aukštesnių mokyklų mo
kiniai. Dar praeis keletą metų, 
kai demonstracijoms vadovaus 
ir jas praves pradžios mokyklų 
mokiniai, o gal bus padaryta ir 
didesnė pažanga, kai į demonst
racijas įsijungs vaikų darželio 
lankytojai. Uknolis

DECEMBER

Keliauninkas Don. Kuraitis lankosi 
Indijoj. Dail. Vešota

REIKŠMINGI KNYGŲ 
PAVADINIMAI

“Gyvenimas yra dailus” — 
sako Vyt. Volertas, einam “Gy
venimą vingiais” — sako dr. 
Karvelienė, bet svarbiausia — 
tai “Gyvenimo lašai”, taria Alė 
Rūta, nes be tų lašų nebūtų gy
venimas nė dailus, nė vingiuo
tas.

KRAUTUVES IJKVIDACLJA
Vienam tautiečiui likviduo

jant krautuvę, biznis taip gerai 
sekėsi, kad jis įsteigė dar ketu
rias likviduojamas krautuves.

TARYBINIO ŽMOGAUS 
PATARLE

— Nesistenk atlikti šiandien 
to, ką gali padaryti kitą dieną, 
o viską, ką gali suvalgyti šian
dieną, neatidėliok kitai dienai.

Jo pačio skylė
Kunigas ir jo bičiulis su drau

gu daktaru gal dvidešimt metų 
žaidžia gdlfą ir kunigas vis pra
lošia.

— Nenusiminkit, — pasakė 
daktaras, — vieną dieną jūs 
vistiek mane palaidosit.

— Gal būt, bet tai vis tiek 
bus jūsų skylė, — atsakė ku
nigas.

Skolos baimė
— Vieną dieną, kai aš buvau 

mažas, skendau ežere, ir man 
numetė gelbėjimosi juostą. Bet 
tėvas, tai pamatęs, išsigando ir 
sušuko: “Ei, atsiimkite atgal, 
už tokį daiktą aš negalėsiu už
mokėti".

— Kalėdų seneli, nupirkai pas 
J. Giedraitį magnetofoną, tai aš 
į jį įkalbėjau Kalėdų seneliui pa
geidavimus, kad nupirktom ir te
leviziją.

Balsuotojas
Balsavimo metu vienas išgė

ręs pilietis įėjo į balsavimo bū
delę ir neišėjo gal pusvalandį.

— Ei, greičiau balsuok, — 
paragino pareigūnas.

— Balsuoti? — nustebo pi
lietis, — aš čia bandau gauti 
dušą, — nustebo pilietis.

Rimti, garbingi ir teisingi
“Mes esame gal jau iš pri

gimties labai “rimta” tauta, 
kiekvienas didžiai saugojame sa
vo veiklos “garbę” ir, anot Pul- 
gio Andriušio, “visada esame 
teisingi”, nors ir kokių šunybių 
bepridirbtume”.

“Keleivis” nr. 48.
—o—

— Aš nesakau, kad kunigas 
privalo būti nuskurdęs.

“Laiškai Lietuviams”
*

“Dievas davė mums gerkles, 
kad jį ir giesme galėtume gar
binti”.

Dr. A. Liulevičius

PUSIAU SLAPTAI

Televizijos amžius
Amžius, kuriame turime šian

dieninę laimę ir privilegiją gy
venti, žinomas daugeliu pavadi
nimų. Vieni vadina raketiniu 
amžiumi, kiti dar kitaip.

Sunku suprasti, kodėl iki šiol 
niekas nepridėjo dar vieno pa
vadinimo — televizijos amžius. 
Juk jokia kita priemonė taip 
vykusiai neužkariavo senų ir 
jaunų proto, kaip ši vienaakė 
pabaisa.

Maži vaikai, kurie kadaise tu
rėjo progos susipažinti su spaus
dintu žodžiu, šiandien kritiškai 
diskutuoja Ed Sullivan ar Beat
les teigiamus ar neigiamus.

Žiūrovai didžiausiu įdomumu 
stebi, kaip gražiai apsirengęs, 
švariai nusiskutęs, ant balto 
žirgo “gerasis” viena taiklia kul
ka nušauna apskurusį, nesisku
tusi ant juodo arklio “blogąjį”.

Bet televizijos pramonė pa
kelia didžiausią triukšmą, kada 
koks nesusipratėlis pareiškia, 
kad televizijoj trūksta kultūros. 
Juk, esą pilnas ekranas kultū
ros! Viena programa iš pirmo 
žvilgsnio galima palaikyti epi
leptikų palata. Tačiau įsigilinus 
pasirodo, kad tai naujausių šo
kių demonstracijos.

Mokslas ? Televizija pilniau
siai atstoja anatomijos kursą. 
Paklauskit bet kurį šešerių me
tų vaiką apie galvos skausmus. 
Jis rimtai, giliu įsitikinimu iš
aiškins, kad tai yra plaktukas 
jūsų galvoje su pora žaibų ma-

garyčiom. Pašalinti skausmą 
jums tik reikia per tą vamzdelį 
į galvą paleisti visą seriją smul
kių raidžių B (kurios, tarp kit
ko, pasiekia galvą dvigubai 
greičiau, negu raidės A) ir jū
sų galvos skausmas stebuklin
gai dingsta.

Turite slogą? Tai yra plaktu- *" 
kas galvoje su dar pridėtu at
suktu kranu. Viskas yra labai 
paprasta. Pagal televizijos ne
klystantį autoritetą, kūnas yra 
sulipdytas iš vamzdžių ir tune
lių, čiaupų ir varžtų, smulkių 
raidžių A ir B.

Tokie sakiniai, kaip “užsideki
te X%&!X% ir džiaukitės dū
mu”, šiandien yra įprastas reiš
kinys. Žinoma, po to visada se
ka žavus vaizdas su gražia mer- 
gina ir jaunu vyru, beveik 
sprogstančiais iš pasitenkinimo, 
kada didžiausiais kamuoliais iš 
nosies ir burnos verčiasi dūmai.

Taip, mieli draugai, per 23 
colių ekraną į kultūrą.

Telesforas VesuJis

SVARBU PLANAS

Kadangi paukščių fermose visos 
vištos be plano nuo bado išgaišo, 
nespėjusios sudėti pagal planą pa
sižadėtus kiaušinius, tai kolchozo 
buhalteris į kiaušinių grafą su
rašė bulves...

TELEVIZIJA BE SKELBIMŲ
Penkių metų mergaitei aiški

na tėvas, kad įvedama televizi
ja, kurioj nebus skelbimų.

— Bet jei nebus skelbimų, 
kaip tėtis žinos, kada reikia 
bėgti į šaldytuvą pasiimti alaus.

Testamentas
Vieną miesto turtingą vyrą 

įkando pasiutęs šuo. Vyro ad
vokatas padavė popierį ir sku
biai liepė pareikšti savo pasku
tinę valią. Po trijų valandų ad
vokatas ateina ir randa vyrą te
berašantį.

— Ar vis dar teberašai tes
tamentą? — paklausė.

— Kokį testamentą ? — nu
stebo vyras, — aš darau sąrašą, l 
ką aš turiu įkąsti.

Moderni mergaitė
Mergina rašo savo buvusiam 
draugui: “Tu ne tik sulaužei 
mano gyvenimą, sugadinai ma
no širdį, bet ir sugadinai aną
visą vakarą”.

Paskutinė viltis
— Tau beliko kelios valandos 

gyventi, — sako daktaras, — 
gal ką nors galiu pakviesti.

— Taip, kitą daktarą, — at
sako pacientas.

Geriausia pašto dėžute yra ta, 
kuri apsaugo ne nuo lietaus, bet 
nuo sąskaitų.

— Berlyne alinėj ant sienos* 
kabo užrašas: “Gott ist tot” — 
Nietzsche. Po kiek laiko turis
tas pridėjo užrašą: “Nietzsche 
ist tot” — Gott.

*
— Vargiai rasime vyrą, kuris 

vedasi į namus mergaitę, ir mer
gaitę, kuri su juo eina, kad vie
ni, užsidarę tarp keturių sienų, 
poterius kalbėtų?

K. Jurgutis
__ Q__  L

__ Amerika tiek daug turi * 
pinigų, kad Europos ir Azijos 
tautos nebežino, ką su jais da
rytis.

¥
__ Jeigu valdžia moka ūki

ninkams už dirvonais paverstas 
žemes, tai kodėl negalėtų mo
kėti jūsų kaimynams už pikt
žoles, kurios auga prie jų na-
mų.

¥
— Gyvuliai šiais laikais to- * 

kie dideli, kad teko matyti gat
vėj šunį, ant kurio šono nupai
šytas Greyhound linijos auto
busas.

¥
“Vaikai turėtų bėgte bėgti 

nuo saldžių maldų, kurios prie 
pirštų limpa”.

Dr. A. Liulevičius
¥

“Prašykime giesmių, kurias 
galėtų giedoti ne solistai, o pa
prasti, riboti mirtingieji, su 
girgždančiom gerklėm”.

“Laiškai Lietuviams”

Pragare — 4
Jo dvare,
Stalinas tėtušis
Nesupyks, *
Kai atvyks
Sniečkus ar Baltušis.

šimts velnių,
Prakilnių,
Baigę šokt “Mikitą”,
Ne sula,
O smala
Ims vaišint Nikitą.

Plis galva,
BĮ ūks spalva,
Kai suriks šėtonas:
— Din - da - lan,
Katilu n ♦
Rudas ir raudonas!

A. Niurnytė
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