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Romanų temomis
Pašnekesys su penkioliktuoju "Draugo" laureatu

' Kai prieš kiek laiko Jurgio 
Gliaudos išėjusi knyga ‘“Agoni
ja” jau buvo skaitytojų graibs- 
tyte graibstoma, paskelbta ži
nia, kad rašytojas taipgi yra 
laimėjęs ir penkioliktąjį “Drau
go” romano konkursą. Turėda
mi galvoj ir premijuotąjį roma
ną ‘“Delfino ženkle” ir įvairius 
svarstymus sukėlusią “Agoni
ją”, literatūrinėmis temomis už
kalbinome patį autorių.

— Koks buvo pirmutinis įspū
dis, gavus žinią, kad esate lai
mėjęs penkioliktąjį “Draugo” 
romano konkursą?

— Staigmeniškas, nes užmir
šau, kad "Delfino ženkle” rank
raštį buvau išsiuntęs konkur
sui.

— Kurie motyvai labiausiai 
apsprendė, kad po “Agonijos”, 
sakytumėm, po lietuviškojo kie
mo reikalų, premijuotame “Del
fino ženkle” užgriebėte tokias 
gilias žmogiškas, psichologines 
ir šeimos problemas?

— Parašymo datos yra vie
nos, o apmąstymo periodas yra 
kas kita. Taip, “Agonijos” rei
kalai buvo apsvarstomi dar 
prieš “šikšnosparnių sosto” pre
miją; lygiai “Delfino ženkle” 
apmąstymas vyko pagrečiui su 
kitais dalykais.

— Esate vienas Lš produktin- 
giausių nūdienių mūsų rašytojų, 
kiekvienu savo romanu vis duo
damas ką nors naujo, niekieno 
nekartoto. Jūsų skaitytojas la
bai smalsus ir šia proga nori 
sužinoti, kokios priežastys pa
skatina naujo romano užuomaz
gą, kaip jam organizuojate me
džiagą, kokioje aplinkoje ir kaip 
greit rašote, ranka ar mašinėle 
parašoma pirmoji rankraščio re
dakcija, koks jausmas darbą 
pabaigus?

— Nesutinku, kad aš esu pro
duktyvus rašytojas. Kitų tautų 
rašytojai rodo mums pavyzdį, 
kad suimti į save ir išreikšti iš 
savęs visus gyvenimo įspūdžius 
reikia didesnio skaičiaus pus
lapių ir tomų. Reakcija į gyve
nimą, nenoras negirdomis praei
ti pro mintį ar tezę, kuri sudo
mina, ar teikia nerimą, ar kan
kina yra tas laidas, kuris pro
vokuoja kūrybingumą.

— Kaip ir kuriuos mūsų jau
nosios kartos romanistus verti
nate, rašančius šiapus ir anapus 
geležinės uždangos? Kurių tau
tų romanistus laikytumėt pa
čiais didžiausiais moderniosios 
šių dienų literatūros šulais? ..

— Jeigu tas klausimas liestų 
skonį, palikime jį privatiškumui,
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jei specifines kvalifikacijas — 
tema ilga — ir dėkinga litera
tūros teoretikams.

— Kurių temų ir kurių prob
lemų galėtume laukti Jūsų nau
jose knygose ateityje?

— Tik tokių temų ir tik to
kių problemų, kurios teikia ar 
teiks man kūrybingą nerimą ir 
privers spręsti jas literatūrinio 
kūrinio sferoje.

— Kalbant apie “Agoniją”, 
kada ir kaip kilo mintis parašy
ti romaną, pasakytumėm, iš to
kios karštos, dar žėruojančios 
medžiagos?

— Kadaise, bent prieš deka
dą patraukė mane savo klasiki
ne tragiką Lietuvos suverenumo 
žūties aplinkybės, ištisiniai su
balansuotos B. Kalinausko kro
nikoje “Nelaimių dienomis” ir 
atspaustos “Sėjos” žurnalo iš
karpose. Amerikiečių kūriniai: 
W. Lordo “A Night to Remem- 
ber” ir J. Hersey “Hiroshima”, 
lyg pagilino pagundą visa tai 
perkelti į gyvosios istorijos, “li- 
ving history”, romano rėmus. 
Tada dar nebuvo nuskambėjęs, 
dabar jau jsipilietinęs “nonfic- 
tion novel” terminas, bet tokio 
kūrinio galimybė jau buvo su
kurta tais, ir keliais dar kitais, 
paminėtais romanais. “Žėruo
janti medžiaga” kaip tik ir yra 
tokio žanro pagrindinė savybė. 
W. Lord, vaizduodamas Atlanti- 
ko skendimą, leido sau vaizduo
ti kaip išorinį, lygiai herojų vi
dinį pasaulį katastrofos metu. 
Lietuvos suverenumo žūties da
lyvius “Agonijoje” tenka vaiz
duoti dviguboje plotmėje; išo

“Draugo” literatūros šventėje — 
koncerte ištraukas iš premijuoto 
romano rečituos aktoriai: Nijolė 
Martinaitytė (dešinėje), Jonas Ke
lečius (viduryje) ir Stasė Kelečie- 
nė (kairėje). Koncertinę progra
mos dalį išpildys sol. Irena Stan
kūnaitė, akompanuojant muzikui 
Aleksandrui Kučiūnui. Iškilmės Jau 
nimo centre prasideda rytoj (sek
madienį) 3 vai. popiet. Programai 
vadovaus rašytoja Nijolė Jankutė- 
Užubalieuė.

rine ir vidine. Tai jau yra ne 
reportažo, bet romano savybė. 
Turiu pagrindą galvoti, kad 
“Agonija” ir yra tas žanras, ku
rį vadina “nonfiction novel”. 
Mumyse tai visiška naujovė 
(tenka tai galvoti iš vertinimo 
balsų nesiorientavimo) ir, be 
abejo, kurti precedentą niekad 
nėra lengva.

Šiomis dienomis į rinką įsi
veržė Truman Capote “nonfic
tion” romanas “In Cold Blood” 
— kuriam vertintojai pripažįs
ta novatoriškumą, dar nepilnai 
suprastą ir formuluotą tada, ka
da pasirodė Lordo “A Nigth to 
Remember”.

Tad, imant “Agonijos” įrikia-

vimą į tą “nonfiction” romano 
žanrą, mane labai viliojo to dar
bo novatoriškumo specifika; o 
imant siužetu visad mus sukre
čiantį Lietuvos žūties momentą, 
dar smarkiai skambėjo sąmonė
je ir negęstantis patrioto ap
maudas.

Tas pats romanas, parašytas 
pagal tuos pat rašytinius davi
nius būtų tik istorinis, jeigu jis 
būtų parašytas bent trejetą de
kadų vėliau. Dar neišblėsusios 
savos valstybės ideologinės nuo
taikos tada jau nesudarytų sti
mulo vertinti kūrinį partinės po
lemikos ženkle. Deja, netaip yra 
dabar.

Tačiau mano vadovu, liečiant 
tą “žėruojančią medžiagą”, bu
vo tik objektyvumas, ir romano 
herojus yra ne asmenys, bet 
abstrakti, mums brangiausioji 
idėja — valstybės laisvė. Tas 
naujoviškas, kaip tvirtina kri
tikai amerikiečiai “nonfiction 
novel” žanras, man dar tada 
nesuvokus jo specifikos, o tik 
prigimtį, labai padėjo duoti tą
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BALTIJOS VALSTYBIŲ PROBLEMOS 
KOLEKTYVINEJE KNYGOJE

PRO BALTICA. Mėlanges dedies 
a KAAREL R. PUSTA. In memo- 
riam. Publies sous la direction de 
JURI G. POŠKA. Publication du 
Comitė dės Amis de K. R. Pusta. 
Stockholm 1965. 244 puslapiai; kai
na nepažymėta. Dvi nuotraukos: 
Pūstos atskirai ir su būreliu drau
gų-

★

1965 m. Stockholme, Švedijo
je, buvo išleista ši knyga, pa
gerbiant estų diplomatą ir vals
tybininką Kaarel Robert Pusta

Rašytojas Jurgis Gliaudą, penkioliktojo “Draugo” romano konkurso 
laureatas. Šiandien jis iš Los Angeles atskrenda Chicagon, Rytoj premi
ją jam įteiks šiemetinis konkurso mecenatas dr. Petras Kisielius.

ANTANAS KUČAS

(1883—1964). Kaip įžangoje nu
rodyta, tai yra straipsnių rin
kinys, kuriuose autoriai, kiek
vienas pagal savo specialybę, 
nagrinėja savo pasirinkimu ku
rį nors klausimą, liečiantį Bal
tijos kraštus. Rinkinį redagavo 
Juri G. Poška, Estijos ortodok
sų bažnyčios protonotaras. Tu
rinio sąraše yra 20 autorių, ku
rių 10 rašo prancūziškai, 5 ang
liškai, 3 vokiškai, 2 švediškai ir 
1 norvegiškai. Poskos įžanga ir 
straipsnis išspausdinti prancū
ziškai ir estiškai. Straipsnių il
gis įvairuoja nuo vieno ligi dvie

jų, trijų ir net iki 40 puslapių. 
Jų autoriai įvairių tautybių, 
daugumoje profesoriai, diploma
tai ir vienas kitas karys. Tai vis 
Pūstos gerbėjai bei artimesni 
bičiuliai. Knygą išleido Pūstos 
draugų komitetas, kurio 38 na
rių sąraše randame ir lietuvį 
prof. dr. Bronių Kasią, Wilkes 
College istorijos ir politinių 
mokslų skyriaus vedėją.

Redaktoriaus diplomatinio eti
keto valia, straipsniai sudėti ne 
dalykine, bet autorių pavardžių 
alfabetine eile. Taip begelbstint 
autorių šlovę, knygoje atsirado 
kalbų ir temų mišrainė. K. R. 
Pustą biografiniu straipsniu pri
stato pats redaktorius Poška. 
Ten yra užgriebta eilė tarptau
tinių įvykių, Pūstos pastangos 
atkreipti galiūnų dėmesį į Bal
tijos tautas Paryžiaus taikos 
konferencijos metu (1919), jo 
diplomatinė veikla vėliau ir mi- 
nisteriavimas Estijos vyriausy
bėje. Nupasakojama ir jo egzi- 
linė veikla, ir gilus išsilavini
mas bei humaniškumas, ir tak
tas bei tikėjimas. Estijos lais
ve Europos tautų šeimoje. Gai
la tik, kad redaktorius “užmir
šo” paminėti, kada ir kur Pus
ta gimė, kokius jis ėjo mokslus 
ir kada mirė... Apie tai nė nie
kur kitur neužsiminta toje Pus
tai pagerbti knygoje. Mirė jis 
Madride, Ispanijoje.

Baltijos jūros problemas 
svarsto net šeši autoriai: turkų 
diplomatas Cihad Baban, len
kų bibliotekos Paryžiuje vedė
jas dr. Czeslavv Chowaniec, dr. 
Bronius Kasias, švedų prof. Bir- 
ger Nerman, prancūzų tarptau
tinės teisės žinovas prof. Paul 
de Geouffre de la Pradelle ir 
estas dr. Artur Taska. Jų ap
žvalgose daug kas kartojasi apie 
didžiųjų tautų siekimus domi-
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LITERATŪRINĖJE ESTAFETĖJE NEGALIMA GAIŠTI

Jau penkioliktas kartas, kai 
kiekvienerių naujų metų pra
džioje "Draugo” romano kon
kurso rezultatai, premijos įtei
kimas ir ta proga surengiama 
literatūros šventė paaštrina vi
suomenės dėmesį grožinei mū
sų literatūrai. Spaudoje ir šiaip 
privačiuos pokalbiuos pasipila 
įvairių nuomonių premijuoto 
romano adresu, o šitai vėl pro
vokuoja aplamai vienokius ar 
kitokius pasisakymus mūsų li
teratūrinės situacijos temo
mis. Sveikintina kiekviena, rim 
tai pasakyta ir su širdingumu 
ginama nuomonė. Ir nebūtinai 
ji turi būti vien tik liaupsė net 
ir premijuotojo kūrinio atžvil
giu. Pakanka ir to, kad visa 
tai kelia literatūrinį bruzdėji
mą, sūkurį, į kurį, žiūrėk, ne 
kartą yra įtraukiamas ir kitaip 
nepabudinamas kultūrinis mie
galius, ne kartą vėl pasišauna 
knygą nupirkti ir tas, kuris 
seniai šiam reikalui buvo pini
ginę uždaręs.

Šių metų literatūrinė pra
džia ne vienu atžvilgiu yra dar 
įvairesnė, o tuo pačiu ir įdo
mesnė. "Draugo’’ romano kon
kursą laimėjo Jurgis Gliaudą. 
Ir tai jau ketvirtąjį kartą. Ži
noma, romano konkurso vie
nas iš daugelio tikslų yra pa
žadinti, atrasti ir išvesti mūsų 
literatūron visai naujus, gal 
būt, net visai jaunus rašyto
jus. Be abejo, toks atradimas, 
kaip jau yra pasitaikę ir “Drau 
go’” romano konkurso istori
joje, yra didelė naujiena, dė
mesį į save atkreipianti staig
mena. Tačiau taipgi reikia lai
kyti kone staigmenine atrak
cija, kai tas pats autorius šį 
konkursą laimi jau ketvirtąjį 
kartą. O tai irgi žadina įvai
rių nuomonių pokalbius, neiš
vengiamus susitikimus su li
teratūra. Šių metų atveju juo 
labiau, kai ir kita neseniai iš
leistoji Jurgio Gliaudos knyga 
“Agonija” virto mūsuose kone 
unikuminiu “bestselleriu”.

Džiaugiamės, kad vyresnio
sios kartos mūsų rašytojai, ne
žiūrėdami kūrybai nepalankių 
sąlygų, plunksnos nesulaužo, 
ranka į savo pašaukimą nenu- 
moja ir negaišta brangių va
landų pačiame gyvenimo bran
dume. Žinoma, atvirkštinių pa
vyzdžių irgi būtų galima ras
ti. Bet kurgi ir kurioje srityje 
jų nėra?

Tačiau lygus, gal net dar di
desnis džiaugsmas užplūsta 
krūtinę, kai svaiginančiose mo
dernaus gyvenimo literatūros 
lenktynėse vyresnieji turi kam 
perduoti degančios kūrybos es
tafetę. Betgi ir šitas džiaugs
mas, kaip jau šioje žemiškoje 
buityje esti, ne kartą turi ne
atskiriamai jungtis ir su sun
kiai pergyvenama likimine tra
giką. Vyresniojo Jurgio Gliau
dos pagerbimo išvakarėse, 
šiandien vakare toje pačioje 
Jaunimo centro pastogėje, Chi
cagoje, rengiamas ir vos prieš 
metus šiurpioje nelaimėje žu
vusio Algimanto Mackaus mi
nėjimas. Poetas kaip tik buvo 
vienas iš tų patvariųjų jauno
sios kartos literatūrinės esta
fetės nešėjų ateitin. Pačiame 
įsibėgėjime Algimanto Mac

kaus takas užlūžo... šiandien 
tad, gerbiant jo atminimą, sun
ku atsikratyti ir gana baugi
nančio klausimo: ar dar yra 
pakankamai tokių, kurie iš li
kimo ištiktojo rankų, nieko ne
gaišdami, perimtų literatūrinės 
kūrybos estafetę?

Atsakymas, deja, ir čia yra 
gana aštriai dviašmenis. Iš vie
nos pusės džiugu stebėti dar 
labai pajėgios jaunosios kartos 
reiškimąsi mūsų grožinės lite
ratūros dirvoje. Visa eilė nau
jų pavardžių, atėjusių mūsų 
poezijon ir bęletristikon pasta
rajame dešimtmetyje, sakyte 
sako, kad estafetę neša jauni, 
tempą išlaikantieji ir tikslą ži
nantieji: Nijolė Jankutė - Užu- 
balienė, Danutė Brazytė, Vita
lija Bogutaitė, Danguolė Sadū- 
naitė, Liūne Sutema, savo kū
ryba pasilikęs gyvas Algiman
tas Mackus, Kazys Almenas, 
Kęstutis Keblys ir kiti.

Tačiau iš antros pusės jau 
ne taip lengva ir ne taip džiugu 
atsakyti į klausimą: o kas po 
jų? Mes ir ateityje norėtume 
tikėti į Donelaičio, Strazdelio 
ar Čiurlionio stebuklą nepalan
kiausioje, net jokio tautinio 
kultūrinio intereso nežadinan
čioje aplinkoje. Tačiau stebuk
lai gali ir nepasikartoti. O kas 
tada?

Kai praėjusių metų pabaigo
je Kertinėje paraštėje buvo 
keliama sugestija Jaunimo me
tais skelbti jaunųjų kūrybos 
literatūrinį konkursą, nebe pa
grindo Pedagoginio lituanisti
kos instituto dėstytojas, pui
kiai situaciją jaučiąs Domas 
Velička paskambino redakto
riui, reikšdamas rūpestį domė
tis ne tiek mūsų jaunimo aukš
tu kūrybiniu raštingumu, kiek 
aplamai vis didėjančiu, tiesiog 
nebyliniu jo neraštingumu gim
tąja kalba. Ir negalėtume pa
sakyti, kad pedagogo pastaba 
gera savo dalimi nėra atremta 
į akivaizdžią ir liūdną tikrovę.

Tačiau vieno ir kito reikalo 
plotmė jau nėra ta pati. Gyve
nimiškas ir nuo mūsų pačių 
pareinąs idealas — siekti, kad 
visa mūsų jauniausioji karta 
būtų raštinga gimtąja kalba. 
Gi norėjimas iš jų visų pada
ryti rašytojus būtų jau tik uto
piškas persistengimas ir nie
ko daugiau. Literatūros reika
lą pabrėžiant, šito ir nesiekia
ma. Tačiau įvairiais įprasti
niais paskatais norima tik bent 
vieną kitą nepalankių sąlygų 
užgožtą talentą palenkti groži
nės literatūros kryptimi.

Tur būt, kaip tik šitokį 
tikslą prieš akis turėdamas, 
ir mūsų jaunimo žurnalas 
“Ateitis” prasmingai stengiasi 
atžymėti Jaunimo metus savo 
puslapiuos jau paskelbęs jau
nųjų plunksnos poezijos ir 
prozos konkursą.

Tad šitokį literatūriniais įvy
kiais svarų savaitgalį pasitin
kant, nelengva pasakyti, kur 
pasibaigia džiaugsmas ir kur 
prasideda rūpestis. Tačiau ir 
džiaugsmingų ir liūdnų progų 
sukeltas dėmesys literatūrai, 
tikime, yra taipgi prasmingas 
paskatas negaišant nešti kūry
binio žodžio estafetę ateitin.

k. br.



ROMANU
(Atkelta iš 1 psl?) 

beišsivystančią panoramą, atsi- 
plėšiant, kiek pajėgiau, nuo re
portažo, perkeliant viską j plot
mę, kur džiugu kooperuoti su 
savo skaitytoju, ne dėl smalsu
mo, bet dėl idėjos atskambėji- 
r.io. Su idėja galima nesutikti, 
ir galima jai pritarti, bet su 
idėja. ginčytis tenka ne smulk
meniškai, bet iš esmės .

Idėja, sekant kalambūrą, yra 
liūtas; ir negalima liūto vertin
ti, tik rūpestingai skaičiuojant, 
kiek yra blusų liūto uodegoje.

— Romano plauni sustatyti, 
įvykiams ir veikėjams nupiešti 
ar pakako vien tik savo intuici
jos bei romano vaizduojamų die
nų aprašų ir atsiminimų, iš 
barstytų jau anksčiau kitų ki
tuose leidiniuose bei periodinėje 
spaudoje, ar užmezgėto ir akme
ninius kontaktus su dar gyvai
siais romano veikėjais?

— Dešimtmečio bėgyje teko 
nuolatos gyventi rūpestingo ko
lekcionieriaus nuotaikomis, ren
kant viską, kas tiktų “Agoni
jos” pilnybei. Surinkau, perskai
čiau, padariau išrašus iš dau
gelio knygų ar periodinių leidi
nių. Suradau daug tebegyvų ir 
dar sveikų sveikiausių įvykių 
dalyvių. Visi labai noriai atsa
kė man į mano plačias anketas, 
kur stengiausi nustatyti įvykių 
detales, aplinkybes, fizionomis- 
tiką etc.

Visi romane paminėti įvykiai 
nėra mano sukurti ar pramany
ti. Jeigu buvo prietaringosios 
pusės, detalė buvo išleista. Toks 
paprastas, rodos, lengvas fan
tazijai sukurti dialogas, kaip dr. 
P. Mačiulio pašnekesys su A. 
Merkiu oro kelionės metu, ku
rį mini "Draugo” kritikas savo 
recenzijoje — yra papasakotas 
man pasikalbėjimo dalyvio.

Tas romano įvykių rikiavimas 
pagal t'k turimus davinius, su
ėdė daug laiko ir energijos, ta
čiau tai, kas duota, duota są
žiningai. Ar Kremliaus keltuvo 
lubos yra auksinės, ar Lietuvos 
atstovybės patarnautoja miego
jo ant virtuvės stalo rūsyje, 
ar Stalino veide yra pilkumas, 
ar Šakenis buvo užėjęs pas prez. 
Smetoną atpasakoti pagautą 
gandą, ar prezidento ir Galva
nausko automobiliai vos nesu
sidūrė prie prezidentūros var
tų, ir gausybė kitų įvykių, įvy
kėlių yra atidžiai patikrinti fak
tai. Tai yra “living history” ro-

Tarnavimas — grėsmė ar palaima? (5)

AR KOVA YRA DARBDAVIO 
IR DARBININKO SANTYKIŲ 

PAGRINDAS?
Ar teisinga yra sakyti, kad 

pagrindinis santykis žmonių tar
pe yra kova tarp darbdavio ir 
darbininko? Ir ar teisingai pa
darė Marksas, šią kovą padė
damas gamybinių santykių pa- 
grindan? Ir ar teisinga yra po
litikos pagrinde matyti taip pat 
kovą iki mirties, kur silpnesnės 
rūšys turi pasidaryti trąša stip
resnėms rūšims?

Nėra abejonės, kad tarnau
jančio ir tarnaujamojo kovose 
slepiasi daug žmonijos istorijos. 
Žmogaus su žmogumi santykia
vimas niekur nepasirodo toks 
daugiaformis, kaip tarnavimo 
santykiuose. Šio santykiavimo 
skalė siekia nuo jautrios meilės 
bei paslaugos iki kovos ir iš
naudojimo. Tačiau visų šių san
tykių pagrinde matyti vien ko
vą, nėra teisinga. Ne kova yra 
šių santykių pagrindas; kova 
yra greičiau šių santykių pada
rinys tada, kai jie gerai nefunk- 
cijonuoja.

Kai marksistai kalba apie 
žmogaus teises, jie pradeda nuo 
kovos. Be kovos jiems nėra dar
bo klasės. Tokia yra šios prob
lemos būklė šiandien. Pažiūrė

temomis
manisto privilegija ir didžiulis 
jo turtas. Tokiu turtu nedispo
nuoja rašytojas, rašąs pilna 
prasme istorinį romaną.

Bet kur yra tada čia ne repor
tažo, o “nonfiction” romano sa
vybė? O autoriaus pastangoje, 
iš aplinkybių susikuriančioje ap
linkybėje, įžvelgti į personažo 
vidų. Vidus niekad nebus re
portažo savybė; tai jau kūrybi
nio darbo sfera; tai jau kitas 
žanras.

— Kaip noriai ir kiek žmonės 
jums šia “išpažintine” prasme 
talkino ir kokia buvo jų reak
cija, perskaičius patį romaną?.

— Kaip jau sakiau, nesutikau 
nei vieno, kuris, man kreipian
tis, būtų atsisakęs plačiau ar 
siauriau talkinti pagal savo su
gebėjimus. Tačiau daugelis pa
prašė neskelbti jų vardų. Tad 
tenka neminėti ir visų vardų, 
nes kartais du ar trys įvelti į 
tą patį įvykį, ir įvykio vaizda
vime teko vadovautis keliais 
pateiktais aspektais.

Aišku, ir mano korespondentų 
reakcija į romaną nėra vieno
da. Juk jie figūruoja romane, 
kaip kad 'asmuo figūruoja jo 
portrete, ar jo nuotraukoje. 
Kartais nesutinkama ir su foto 
aparato žvilgsniu, juo kebliau 
priprasti prie padėties, kurią 
tau suteikia romane romanistas. 
Antraip gi, istorijos įvykyje 
dalyvavimas vis vien neatpalai
duoja asmens, kad ir kokią jis 
užimtų poziciją romano atžvil
giu, nes tada detalė būtų gauta

Mano namai (aliejus)A. Taimošaitis

kime, kokia ji yra buvusi anks
čiau, ir tai ne istoriniais, bet 
priešistoriniais laikais, kui iais 
marksizmo gynėjai mėgsta ope
ruoti.

Neseniai Vienos universiteto 
prof. D. J. Woelfel išleido stu
diją apie Europos religiją prieš-' 
indoeuropiniais laikais (“Chris- 
tus und die Religion der Erde” 
I t.). Jo uždavinys buvo sužino
ti, kokios religijos čia viešpata
vo, prieš ateinant į Europą in
doeuropiečiams.. Taigi, jis nori 
pasiekti labai senus laikus, dar 
prieš keltų kultūros pasirody
mą Europoje.

Metodas, kuriuo jis šios žini
jos siekia yra pakankamai įti
kinantis. Jis sutelkia labai daug 
archeologinių, etnologinių ir re
ligijos istorijos duomenų. Tokiu 
būdu jis prieina išvados, kad 
priešindoeuropinė Europos reli
gija yra atstovaujama, taip va
dinamos, megalito, arba didžių
jų akmenų kultūros. Vienu iš 
šaltinių pažinti megalito religi
jai jis laiko berberų tautą, gy
venančią šiaurės Afrikoje. Be
studijuodamas jos religiją, jis 
randa vieną apeigą, kuri nu

Premijuotojo romano viršelis, pieštas Pauliaus Jurkaus,

iš kito šaltinio. Čia esmingiau
sias faktorius yra objektyvumas 
ir visad tikras vaizdavimo pa
grindas — šaltinis. L. Tolsto
jus “Karas ir taika” skyriuose, 
kur yra absoliuti intervencija 
į personažų psichiką ar fizio

šviečia šios Europos religinės 
protėvynės pažiūrą į darbdavio 
ir darbininko santykius.

Viduriniuose Atlaso kalnuose 
žemės našumui užtikrinti būda
vo aukojamas ožys. Aukojimo 
metu su šio gyvulio krauju bū
davo patepama dešinioji šeimi
ninko koja ir kairioji jo tarno 
koja. (Žiūr. 460 psl.)

Šis paprotys mums daug sa
ko apie senovinę šios Europos 
religinės protėvynės socialinę 
kultūrą. Jis nesako, kad šioje 
kultūroje tarnas ir šeimininkas 
neturėjo konfliktų, bet jis sako, 
kaip jie žiūrėjo į šiuos konflik
tus. Iš šios apeigos galime iš
vesti, kad ne kova buvo laikoma 
šeimininko ir jo tarno santykių 
pagrinde. Ji liudija, kad šioje 
kultūroje buvo gerai supranta
ma abipusė šeimininko ir tarno 
priklausomybė. Atkreiptinas yra 
dėmesys į šio santykio lygumą. 
Čia yra patepama pvz. ne šei
mininko galva ir tarno ranka, 
kas atitiktų dabartinę ne vieno 
mūsų galvoseną, neišskiriant 
nei komunistų, kurie yra pasi
laikę darbams vadovaujančią 
šeimininko funkciją, bet šeimi
ninko dešinioji koja ir tarno 
kairioji. Tarnas ir šeimininkas 
šio religinio akto yra pastatomi 
bevelk lygioje plokštumoje. 
Kaip žmogaus viena koja nega
li pasakyti kitai, kad ji yra ne
reikalinga kitos, taip megaliti- 
nfeje senovėje šeimininkas ir jo 
tarnas turėjo gilią vienas kito 
ne tik priklausomybės, bet ir 
lygybės sąmonę.

nomiją, man atrodė sektinu pa
vyzdžiu. “Agonija” vaizduoja 
įvykius, liepsnojusius prieš dvi
dešimt penkerius metus. Tolsto
jaus romano įvykiai vyko prieš 
penkiasdešimt metų, kai jis ra
šė romaną.

! e, tik ne kova yra šio san
tykio pagrindas, bet ir ne eko
nominis pragmatizmas. Žinoma, 
e coaominė nauda nėra iš šio 
santykio išjungta. Tarnas yra 
tam, kad padėtų šeimininkui, o 
šeimininkas yra tam, kad ap
rūpintų tarną, kaip savo paties 
kūno dalį. Tačiau visas šis san
tykių kompleksas yra sukilnina
mas, pašvenčiant jį religiniu bū
du, kad jis neišvirstų į šeiminin
ko ir tarno tarpusavę, naikinan
čią kovą.

Ar šis, senesnis už žalvario 
amžių paprotys ne daugiau 
mums pasako apie Viduržemio 
jūros baseino socialinius santy
kius, negu didingi graikų bei ro
mėnų kultūrų architektūriniai 
ir politiniai statiniai?

Mes esame iš savo mokytojų 
daug prisiklausę apie graikų ir 
romėnų vergiją. Tai yra tiesa. 
Bet tai yra tiesa tik viename 
istorijos tarpsnyje. Ir tas tarps
nis, kurį mes pažįstame iš kla
sikinės Graikijos ir Romos bu
vo visiškai ne klasikinis so
cialinių santykių atžvilgiu. Tai 
buvo tik iškrypusi jų forma, pa
ti paskutinė, prieš šioms kultū
roms griūvant. Tačiau, jeigu 
šios kultūros sugebėjo iškilti ir 
susiccmentuoti į glaudžius ir pa
stovius socialinius junginius, 
tai padarė ne prievarta ir ne 
išnaudojimas, bet kažkas pozi
tyvesnio, ko pėdsakus šiandien! 
mums iškasa religijų istorija.

Kun. V. Bagdanavičius, MIC

Tolstojaus Napoleonas, Kutu- 
zovas, Aleksandras ir kiti jau 
neišvydo savęs romane. Kai ku
rie “Agonijos” dalyviai išvydo 
save romane. Jeigu jie man už
ginčytų autentiškumą ar neob
jektyvumą esmėje, ne detalėse, 
aš būčiau labai dėkingas, nes 
“Agonija” netrukus taps mūsų 
rinkoje nesugaunama. Antroji 
jos laida tada siektų būti juo 
labiau artesnė prie esmės ir au
tentiškumo.

— Gal jau turėjote progos 
jausti, kaip priimtas yra roma
nas šiaip sau eilinio lietuviško
sios knygos skaitytojo? Gal 
pats autorius yra romano skai
tytojų užkalbintas laiškais ar 
kitaip?

— Laiškų jau visas aplankas. 
Trumpas beveik visų nusaky
mas; “Prarijome knygą per 
naktį”.

__ Savotiškai žingeidu būtų 
sužinoti, kokioje nuotaikoje bu
vo rašomi “Agonijos” puslapiai? 
Ką jautė autorius: kartėlį, pyk
tį, atlaidumą, herojiškumą, men
kystę, — aplamai — pasitikėji
mą ar nusivylimą savo tauta, 
ar tik priekyje .jos atsistoju
siais?

— Reikia prisipažinti, kad 
profesinis romanisto pasitenki
nimas, apvaldant dėkingą dar
bui siužetą, yra čia neišvengia
mas. Tačiau kontrapunktu tam 
seka ta sentimentali patriotika, 
kuri mūsų kartoje visad bus 
skaudi ir neišnykstanti. Knygos 
motto ir finalinis žodis didelė
mis raidėmis yra vieninteliai 
autoriaus asmeninio išgyvenimo 
prasiveržimai. Kaip paprastai, 
kūrinyje aš nenoriu įvelti sa
vęs; to pat metodo buvo laiky
tasi ir rašant “Agoniją”.

Antra vertus, aš vis dėlto esu 
ištikimas savo esminiam kūry
binio reiškimosi metodui — te
zės ir antitezės dvikovai kūri
nio tūryje. Vienoje romano vie
toje aš prasitariau dėl romano 
tezės: istorija yra kuriama žmo-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
OHnpedas, Protezistas

Aparatai-Protezai. Med. ban
dažai, Spec. pagalba kopoms 
(Arch Supports) ir t. t.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III. 

Trt. PRospect 8-5084
Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštad. 9-1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. tr 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami Diiulfn piki

Ofiso telefonas: PR 841229 
Res. telef. VVAlbrook 5-5076

Rez. tel. 239 -4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS. 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti MI 3-0001

Ofisas 3148 VVest 63rd Street 
Tel.. PRospect 8-1717

Rezid.: 3241 VVest 66th Place 
Tel.: REpubUc 7-7808

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai. 

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street
Kampas 63-člos Ir Californla 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
Šeštad. 2—4 vai.

Trečlad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3018 

OR?"C. K. BOBELIS
Inkstu ir šlapumo takų chirurgija 

Tel. 695-0533 — Elgin 
425 N. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street 
Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233 
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9. 
antr., penkt. 1-5, treč. Ir šešt. tik 

susitarus.

Tel. ofiso HE 4-5758; rez. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija 
2751 VVest 51st Street 

Valandos: pirm., antr., ketv. 2—9 
vai., penkt. 10 v. r. iki 9 v. v.

šeštad. 10 v. r. Iki 1 v; popiet. 
Ligonius priima pagal sustarima.

gaus sprendimu. Tai yra anti
tezė Tolstojaus tvirtinimui, kad 
istorija yra mistinis sriautas, į 
kurį patenka žmonės, ir kuriam 
negalima priešintis. Tai gal yra 
nesąmoninga jo ideologijos tą
sa; nesipriešinti piktam. Nuo
sprendis yra lemiamas veiksnys 
istorijos tvėrime.

Tik pritaikius tą metodą vi
sam “Agonijos” įvykių labirin
tui, aš tariuosi galima rasti ir 
Ariadnos siūlą.

Įvykiai, personažai, įvykių ir 
personažų raizgynas, tėra tie 
dažai, kuriais dailininkas dro
bėje sukonkretina idėją. Nega
li autorius nei teisti, nei smerk

Ofs. 785-4477; Rez. PR 8-6060

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVU IR 

EMOCINES LIGOS
CRAVFORD MEDICAL BLOG 

6449 So. Polanki Road 
Valandos pagal susitarimą

Rez. GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001

Ofiso HE 4-1414, Res. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų Ilgos 

2454 VVest 71st Street 
(71-os ir Campbell Avė. kampas) 

Vai: kasdien 1—3 Ir 6-8 vai. vak. 
šešt. 12—8 v. p. p. 

Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220
Namu — rez. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A

GYDYTOJA*IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS

.2656 West 63rd Street
Pirm., antrad., ketvlrt. Ir penkt 

nuo 11 lkl 1 vai. Ir nuo 4 lkl Z v. v 
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 VV. 71st Street
Ofiso vai.: kasdien nuo 6 iki 9 v. v.;
Sešt 11 iki 4 vai. popiet; arba susi
tarus.

Tel. ofiso PO 7-0000. re*. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63 r d Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
Iki 8 vai. Trečiad. Ir šešt. uždai yta

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

2422 VVest Marąuette Road
Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimą, išskyrus trečiadienius už
daryta.

Ofiso ir buto tel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court. Cicero 
VAL.: kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad 
Ir šeštad. tik susitarus.

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS

VIDAUS IR KRAUJO LIGOS
5540 So- Pulaski Road

Pirm., antr., ketvirt. Ir penkt. nuo 
2—4 Ir 6—9 Ir pagal susitarimą.

Tel. REliance 5-1811

DR. WALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 VVest 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad., ketvlrtad. ir 
penkt. nuo 12—4 p. p., 6—8
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečlad. 
uždaryta.

Tel. ofiso Ir buto Olympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—3 vai. Ir 6—8 vai. vak..

Išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 polpet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South VVestern Avenue 
Pirmad., antrad.. ketv. ir penktad. 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p p. ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto Iki 3 vai. p p.

Ofiso tel. RE 7-1168.
Res. irt. 239-2919.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 VVest 71 st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso PR 8-7773 Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., ketvlrt. 5 — 8
antrad., penkt. 1 — 4

Prtlmlnšja tik susitarus. 

ti, nei atleisti, nei gailėtis — vi
sa tai įneštų chaosą į tezę, į kū
rinio struktūrą, ir tą “nonfic
tion” romaną perkeltų į polemi
kos sferą.

Aš nuoširdžiai dėkingas kū
rybinga jai Nidos leidyklai ir re
daktoriui, kolegai Kaziui Barė- 
nui, kurių dėka “Agonija” da
bar, kaip man rašo mano bičiu
lis rašytojas B. Gražulis, “ant
rą kartą teikia agoniją skaity
tojui lietuviui išgyventi Lietu
vos agoniją”. k.

PLATINKITE “DRAUGĄ*

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
Specialybe — vidaus Ilgos 

(71-oh ir Campbell Avė., kampan) 
Vai. kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v.

Šešt. 9 v. r. — 2 v. p. p.

DR. JULIA MONSTAVIčIUS
Vidaus Ilgos 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
10748 S. Michigan, Chicago 28, III. 

Trt'f. ofiso: PUIlman 5-6766 
Numy: BEverly 8-31)16

Prlėm. vai.: kasdien 6-8 v. v., šešt 
1-2 v. p. p. Ir treč. uždaryta

Tel. ofiso PR 6-7800; Namu 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPEC. VIDAUS LIGOS
5159 South Damen Avenue

Valandos: 1-9 v. p. p.
Išskyrus trečiadieni 

'rel. 423-2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 S. Kedzie Avė.
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč ir

Šešt 8 v. r. iki 3 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTIIOPEDINfcS LIGOS

2745 VVest 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus ligonine 

VAL.: Pirmad.. antr., ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 v. ryto Ir nuo 6-8 v v 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais' Ir 
kitu laiku Susitarus telefonu:

Telef. REpubllc 7-2290

DR. ANT. RUDOKAS, Opf.
Tikrina akis Ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL.; 1 v. p. p. iki 8 v. v.' kasdien, 
trečiadieniais uždaryta: šeštadieniais 
nuo to v. r. Iki 1 v. popiet.

Rez. tel. PR 9-6730

DR. L. SEIBUTIS
Inkstu, pūslės ir šlapumo taku 

chirurgija
Ofisaa: Naujas adresas: 2454
71st St. (71-os ir Campbell Avenue 
kampas), tel. 773-2880.

Valandos pagal susitarimą

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas: 4255 VV. 63rd Street 

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRoveliill 6-0017

Valandos pirm, ir ketv. nuo 12 Iki 
2 v. p. p. ir nuo 7- Iki 8 v. v.; antr. 
ir penkt. nuo 12 iki 2 v. p. p, ir 
vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Marąuetto Parko ofisas: 2750 VVest 

71 Street, telefonas 925-8296 
Res. tel. WA 5-3099.

Valandos; 10—12 v. ir 7—8 v. vak., 
šešt. 10—12 v. ryte.

Kitas ofisas: 4644 South Ashland 
Avė., tel. CL 4-2806 

Valandos: 2—5 v. popiet kasdien 
Sekmadieniais ir trečiadieniais 

abu ofisai uždaryti.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St.
Tel. PRospect 8-1223 ar PR 6-5577 
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir
penkt. nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 
v. v. Šeštad. 2—4 v. popiet Ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namu GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street
Prlimlnčja ligonius tik Nusitarus 

Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 p. p. 
Treč. Ir šeštad. uždaryta
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Lietuviškųjų knygų knyga
"Aleksandryno" III tomo puslapius vartant

Praėjusių metų vidury išėjo 
reikšmingas veikalas mūsų kul
tūros istorijai, trečiasis ir pas
kutinis Vaclovo Biržiškos “Alek
sandryno” tomas. Tai senųjų 
lietuvių rašytojų, nuo pačių pir
mųjų mums žinomų, pradedant 
dar prieš Mažvydą buvusiu Mi
kalojum Hiissovianu, iki spau
dos draudimo, vadinas 1865, 
biografijos, bibliografijos ir 
biobibliografijos. Kitais žo
džiais tariant, tai yra kiek 
tik įmanoma pilniausias są
rašas visų lietuviškai rašiusių 
autorių, tų autorių visi paskelb
tieji ar nepaskelbtieji darbai ir 
suregistruota visa, kas tik apie 
juos kur buvo rašoma spaudoj. 
Tai milžiniškas, šalia kitų, viso 
gyvenimo Vaclovo Biržiškos 
darbas, tiesiog neįkainuojamos 
vertės. Tačiau tenka stebėtis, 
kad vis dar atsiranda žmonių, 
kurie priekaištauja leidėjui — 
JAV LB Kultūros Fondui, kad, 
girdi, ar vertėjo iš viso leisti to
kį “nepraktišką” veikalą? Jei 
kas taip galvotų iš senesnės čio
nykštės ateivių kartos, būtų dar 
labiau suprantama, bet tikras 
nesusipratimas, kai tokių balsų 
girdėti kartais ir iš jaunesniųjų. 
Bibliografija ir broliai Biržiškos

Galimas dalykas, kad daug 
kam neaiški bibliografijos są
voka ir jos reikšmė. Tačiau 
kiekvienas, kuris nors šiek tiek 
nuodugniau norės patyrinėti bet 
ką moksliškai susidurs su to 
klausimo literatūra, ims varty
ti knygas, o tų knygų nuo Gu- 
tenbergo laikų per pastaruosius 
500 metų, ačiū Dievui, pasauly
je išėjo arti 40 milijonų pava
dinimų! Taigi jose be vadovo 
paklysti lengviau nei džiunglėse, 
o bibliografija ir bus tuo vado
vu. Kas dažniau šaukiasi to va
dovo, arba moka geriau juo 
naudotis, padaro mažiau klaidų 
ir nesiveržia pro sieną ten, kur 
patogiai atdaros durys.

Kalbant apie patį “Aleksand- 
ryną”, reikia pastebėti keistą 
sutapimą visų trijų knygos to
mų ir trijų brolių Biržiškų. Pir
mąjį tomą parengė spaudai pats 
autorius Vaclovas B., bet jo at
spausdinto jau nesulaukė, mirė; 
II tomą iš V. B. rankraščių 
spaudai parengė kitas biolis, 
Mykolas B., bet ir tas mirė prieš 
knygos pasirodymą; III t. pa
rengė ir spaudos darbus prižiū
rėjo paskutinysis Biržiškų, Vik
toras, tačiau ir tas leidinio ne
sulaukė, mirė jo išvakarėse.

C. GKINCEVIČILS

Milžinai ir primirštieji
Ši trečioji dalis apima lietu

viškai rašiusius ar tik pradėju
sius rašyti 19 amžiuje, nuo S. 
Daukanto iki Prano A. Lišto, 
viso 119 autorių. Įdomi jų sta
tistika: iš to ska č aus 44 buvo 
pasauliečiai (tarp jų ir viena 
moteris — Karalina Praniaus-

Auekdotiškas okupantų 
bukaprotiškumas

Jei kas mano, kad “Aleksand- 
rynas” tėra sausas, neįdomus 
registras, lyg koks knygų kata
logas, klysta. Autorius, vėliau 
ir redaktoriai, pridėjo daugybę 
anotacijų, paaiškinimų, ties og 
surašė visą istoriją kiekvienos 
knygos ar rankrašč’o. Tos pa
stabos ir priedai kaip tik ir su
daro visą knygos įdomumą, lci-

Profesorius Vaclovas Biržiška
V. K. Jonyno piešinys

kaitė), 7 protestantų pastoriai 
ir 68 katalikų kunigai (du iš jų 
vėliau buvo vyskupais). Vadi
nas, absoliuti dauguma mūsų 
švietėjų anais sunkiais carų lai
kais buvo dvasiškija.

Ne visi jie yra vienos reikš
mės mūsų rašto istorijai. Kai 
kurie autoriai parašė vos vieną 
kitą straipsnį ar kokį vertimą 
paskelbė. Bet tarp jų išsirikiuo
ja ir tokie milžinai, kaip tas 
pats Simanas Daukantas, bro
liai Juškos, Motiejus Valančius, 
Antanas Baranauskas ir kt. Di
džiausias jų vis dėlto atrodo bu
vo Valančius, jo ir apie jį dar
bų sąrašas apima net 41 pus
lapį.

džia geriau pažinti 19 a. pirmo
sios pusės gyvenimą Lietuvoj 
ir rusų valdžios žmonių buka
protiškumą. Antai sužinom, kad 
mūsų vienuolynai buvo privers
ti labai slaptai priiminėti nau
jus vienuolius netikrais, miru
sių vardais. Rusų valdžia, norė
dama natūraliu būdu sulikviduo- 
ti vienuolynus, uždraudė priimi
nėti naujokus, laukdama, kol 
senieji išmirs. Kai Voroneco vie
nuolyne mirė vienuolis Laurina
vičius, tai buvo slaptai palaido
tas, o jo vardu Kretingos vie
nuolynas priėmė Varnių semi
narijos klieriką Tijūnaitį, kurį 
Valančius, žinodamas ką darąs, 
vėliau įšventino kunigu.

Anekdotiškas atsitikimas: S. 
Mikuckis, lenkų filologas, talki
ninkavęs lietuvių spaudos drau
dimui įvesti, buvo laikomas ir 
lietuvių kalbos žinovu, tai, Mu- 
. avjovo pakv estas, sudarė pir
mąją lietuviškai rusiškos abė
cėlės projektą, už kurį gavo 300 
rublių. Per neapsižiūrėjimą lie
tuviškam elementoriuj pravosla
vų tikėjimą vietoj “graikų” pa
vadino “griekų”. Žmonės, aiš
ku. suprato, kad pravoslavų ti
kėjimas vad namas nuodėmin
gu, ir tas tik labiau prisidėjo 
prie viso, kas rusiška, taigi ir 
a džių. nepasisekimo.

Rusų valdininkų priekabingu
mą va zduoja ii šie atsitikimai: 
kun. Vincas Juzumas, Šen. Var
nių klebonas, 1893 buvo nubaus
tas už bažnyčios stogo nudažy- 
mą be policijos žinios, o Barsty
čių filialistas J. Moncevičius 
1898 gavo baudą už šv. Vladis
lovo dienos šventimą. Varnių 
kunigų seminarijos rektorius 
kun. Juozas S. Dovydaitis, itin 
Valančiaus mėgiamas, turėjo at
sisakyti savo pareigų dėl to, 
kad nesutiko duoti klierikų dra
bužių rusų žandarams, kai tie, 
persirengę kunigais, norėjo ge
riau sekti žmones ir ieškoti 1863 
sukilėlių.

Nuo Saratovo iki Tilžės ir
Chicagos

Sužinome, kad pirmasis, ku
ris įvedė į mūsų raštus dabar 
vartojamą “v”, vietoj ilgai gy
vavusios lenkiškosios “w", bu
vo Saratovo dvasinės akademi
jos rektorius kun. Juozas Žel
vys. Sužinome įdomią istoriją 
populiai iausios lietuviškos mal
daknygės “Aukso altoriaus”, iš
leistos ar ne 33 kartus. Ypač 
verta dėmesio Antano Juškos 
dainų ir žodynų leidimų istori
ja. Kun. Juozas Juškevičius, au
torius 1852 m. knygutės apie 
Bažnyčios jubiliejų, vėliau per
sikėlęs į JAV ir veikęs ne tik 
lietuviuose, bet ir lenkuose, Chi
cagoje įkūręs lenkišką šv. Sta
nislovo parapiją, susilaukė ypa
tingos lenkų, nemalonės, nega
vęs iš jų ramybės net po mir
ties, iš lenkiškų kapinių perkel
tas į vokiečių šv. Bonifaco ka
pines. Pridrikis Kuršaitis, buvęs 
dešinioji prof. L. Rėzos ranka 
Karaliaučiaus universitete, žino
mas pamokslininkas, “Keleivio” 
redaktorius, važinėjęs visur, 
kur tik buvo lietuvių kareivių 
vokiečių kariuomenėje, bandė 
laimę į vokiečių parlamentą, bet 
pirmą kartą, 1874. Tilžės - Lan
kos apygardoj iš 7,000 balsuoto
jų gavo tik 30 balsų, gi vėliau 
iš Klaipėdos - Šilutės 1879 m. 
negavo nei vieno balso.

Stasė Šakytė

VELKUOS

IŠKELIAVIMO

RŪBĄ

VAKARAS

Temsta,
ir mano žingsniai lėtėja, 
kaip lėtėja kalno srovė, 
nutekėjus j plokštumą — 
ten ji mirgėdama 
grįžta į žemę.

Temsta,
ir aš mąstau apie pabaigą, 
velkuos iškeliavimo rūbą, 
sapnuoju grįžimą. 
Gal sugrįšiu kada 
kaip gėlė, o gal paukštis, 
dainuodamas 
pabaigos didingumą.

LAIKO JAU NEBUS

Kai patalas pavirs į dulkes, 
nebus jau laiko 
bestatytl namams,

todėl ir aš 
pabudinta galvoju, 
kaip nueiti į Rytus, 
į kalno pusę —

Kai patalas paviro į dulkes, 
nebus jau laiko 
beatbaigti namams,

todėl ir aš 
galvoju, kaip įkopti, 
kaip išsitiesti bokštu, 
kad visada Tave matyčiau.

ERDVĖ IR LAIKAS

Erdvė ir laikas 
nokina savo medį, 
sotina jį ir girdo 
ir išdalina kubais 
ir atomais.

Baigiamosios pastabos

Vieną trūkumą vis tik reikia 
pastebėti: biobibliografijose, li
teratūra apie autorius sudėta 
nepakankamai rūpestingai. Ban
dyta chronologine tvarka, bet, 
matyt, autoriui ir jo broliams 
redaktoriams bus pritrūkę kant
rybės ar laiko, taip ir liko neiš
lyginta, sumaišyta.

Iš viso Kultūros Fondas svei
kintinas, kad nepabūgo nepra
šytų iš šalies neigiamų patari
mų ir darbą ištesėjo. “Aleksand- 
rynas” bus visiems laikams ne

Pablo Picasso piešinys

j

•Erdvė ir laikas 
kelia jo šakas 
per šaltas tuštumas 
į naują
Pradžią.

VIDURDIENIS

Anei vėjo, 
nei garso, 
tik sodas 
palaimintas 
ir visi aviliai prisipildę 
atėjusia Valanda, 
tik pakilusiu pulsu pulsuoja 
šviesos Okeanas
ir banguoja 
gelmė.

RUDUO

Jau palikau gėles, 
tik užmigdysiu trapią 
vasaros oazę 
giliai 
savy.
kad, rudens vėjams ūžiant 
ir prietemai praeinant, 
matyčiau saulę 
ir spalvas.

pakeičiamas šaltinis ne tik kny
gos ar rašto, bet ir gili versmė 
apskritai visai mūsų kultūros 
ir tautos istorijai.

*

Vaclovas Biržiška, ALEKSAND- 
RYNAS. Senųjų lietuvių rašytojų, 
rašiusių prieš 1865 m. biografijos, 
bibliografijos ir biobibliografijos. 
III. XIX amžius. Išleido JAV LB 
Kultūros Fondas, leidinys Nr. 10 
(Lituanistikos Institutas). Čikaga 
1965. M. Morkūno sp. Leidinys 454 
psl., kaina $7.50; (perkant visos 
trys dalys kartu $15.00), gaunama 
ir “Drauge”.

Premijuotasis romanas 

jau išleistas

Jurgio Gliaudos penkioliktąja 
“Draugo” romano premija at
žymėtas romanas “Delfino ženk
le” knygų rinkoje pasirodys ry
toj. Romaną jau bus galima įsi
gyti Jaunimo centre, Chicagoje, 
per premijos įteikimo literatūros 
vakarą - koncertą. Psichologinės 
įtampos įvykiai knygoje rieda 
per 234 psl. Leidinio kaina 2.50 
dol.

Muzika, žodis ir šviesa
Pokalbis su muz. Darium Lapinsku

Praėjusį rudenį Ncw Yorke 
ir kiek vėliau Chicagoje sureng
ti muz. Dariaus Lapinsko kūri
nių koncertai susilaukė gyvo su
sidomėjimo, pasisekimo ir pla
taus atgarsio spaudoje. Mūsiš
kiai muzikos kritikai, lygiai kaip 
anksčiau svetimtaučiai, iškėlė 
jaunojo kompozitoriaus talentą 
ir jo savitą kūrybą.

Lapkritį ir gruodį D. Lapins
kas praleido Vokietijoje, kur, 
diriguodamas Stuttgarto sim
foninį orkestrą, magnetofono 
juoston įrašė sol. Stasio Bara
nausko atliktas operų arijas ir 
muz. Jono Zdaniaus orkestruo- 
tus lietuvių tautinius šokius. 
Baigęs tvarkyti magnetofoni
nius įrašus, grįžo atgal į Bos
toną ir čia sukūrė naują veika
lą, cantatą declamatą arba gar
so ir šviesos spektaklį "Miru- 
siems mūsų mylimiesiems", šio 
kūrinio premjera, kaip žinome, 
įvyksta šiandien vakare Jauni
mo centre, Chicagoje.

Anądien, tik pasibaigus repe
ticijai, su muz. D. Lapinsku su
sitikome Jaunimo centre. Iki vi
durnakčio dar buvo likus gera! 
valanda laiko. Pasiūliau prisėsti, | 

pasišnekėti. Sutiko.
— Jūsų naujasis kūrinys ke

lia įvairių klausimų. Pavyzdžiui, 
kad ir pats pavadinimas. Ar ne
galėtumėt kiek paaiškinti ir 
svarbiausia apibūdinti kūrinio 
esmę ?

— Pažvelgus į kūrinio pava
dinimą. gali kilti įtarimo, kad 
aš ieškau čia pigios reklamos. 
Taip nėra. Šiame kūriny aš ieš
kau sintezės tarp kantatos ir 
spektaklio, tarp dainavimo ir 
deklamavimo. Visą tai bandy
damas apjungti šviesa, šviesos 
galia. Kai kūrinio eigoj klausy
tojų akys yra patraukiamos ar
ba, sakyčiau, bandomos nuste
binti šviesos ir kitais statinio 
teatro efektais, jų ausim patei
kiama sena lietuviškos raudos 
melodija, kuri veikalo vystyme 
yra keičiama, modeliuojama iki 
neatpažinimo.

— Atrodo, kad būsite išsa
miau susipažinę su Algimanto 
Mackaus kūryba. Sakykit, kas 
ten daugiausia jus domina, pa
traukia ir kiek ji yra tinkama 
muzikiniam išsireiškimui?

— Algimanto Mackaus poezi
ja mane patraukia dideliu kont

rastų įvairumu. Kai viename 
eilėraštyje randama lyriška — 
nostalgiška nuotaika, tai tuojau 
pat kitame eilėraštyje maištau
jantis revoliucionieriaus balsas. 
Tas kontrastų gausumas suža
vi, pagauna ir kompozitorių. To
kią poeziją beskaitydamas, susi
žavėjau ja ir apsisprendžiau su
kurti šį kūrinį. Kurdamas nau
dojausi “Jo yra žemė” ir “Cha- 
pel B” poezijos rinkiniais.

— Chicagos lietuviai su dide
liu dėmesiu laukia kūrinio prem
jeros. Tad gal galėtumėt kiek 
paryškinti kūrinio detales?

— Kūrinys parašytas mezzo 
sopranui ir tenorui solistams 
(Aldona Stempužienė ir Stasys 
Baranauskas) moteriai ir vyrui 
deklamatoriams (Milda Pakal
niškytė ir Leonas Barauskas), 
kalbančiam chorui, fortepijonui 
ir mušamųjų instrumentų gru
pei. Džiaugiuosi dalyvių pasi
šventimu. Repeticijos vyksta 
sklandžiai.

Kūrinį pradeda mezzo-sopra
nas žodžiais:

“Aš jau greitai nebūsiu, aš 
jau greitai užmigsiu, / Mano 
kraštas žiema, mano kraštas vi
durnaktis, Tik mano krašto 
delne, mėnuliui šviečiant, / Žė
ri apsnigtas sniegas”.

Po to seka moters deklama
cija: “Mes ir vėl čia susitikom, 
tam pačiam lietui lyjant’’..., pa
lydint labai permatoma muša

mųjų instrumentų palydu. Ši 
deklamacija pertraukiama te
noro šauksmu: “Žalios, žalios... 
Aštraus, aštraus”... Po šių, sa
kyčiau, erupcijų seka tenoro 
arija.

Tačiau, ką čia bepasakosi. Ne
įmanoma viską žodžiu išdėstyti. 
Greit viską patys pamatysit ir 

Dariaus Lapinsko naujausio muzikinio veikalo paruošoje. Iš kairės j dešinę: kompozitorius Darius Lapins
kas ir deklamatoriai Milda Pakalniškytė ir aktorius Leonas Barauskas. D. Lapinsko Cantata deklamata, 
arba garso ir šviesos spektaklis “Mirusiems mylimiesiems” bus išpildomas šiandien 8 vai. vak. Jaunimo 
centre, Chicagoje, ten į vykstančiame poeto Algimanto Mackaus minėjime. Nuotr. P. Petručio

išgirsit.
— Taip, be abejo, būtinai 

ateisim. Beje, girdėjau, kad kal- 
liančio choro sudėtis padidinta. 
Ar tai tiesa?

— Aš labai džiaugiuosi, kad 
tai buvo galima padaryti, nes 
šio veikalo finale, kur labai ak
tyviai dalyvauja šis vyrų cho

ras, reikalinga didelė dramatinė 
įtampa. Pradžioje planuotas ma
žesnis choras gal ir būtų pre- 
ciziškiau atlikęs savo užduotį, 
tačiau vargu, ar būtų buvusi 
atsiekta tokia dramatinė įtam
pa.

Dabartinė choro sudėtis yra 
tokia: Bernardas Prapuolenis 

(vadovas), R. Bičiūnas, J. Bra- 
dūnas, J. Lintakas, V. Nakas,
L. Narbutas, Pr. Naris, R. Sta- 
kauskas, L. Valaitis, R. Vėžys, 
A. Vosylius ir R. Zailskas.

Su dėmesiu klausiau D. La
pinsko aiškinimų. Įdomu. Pokal
bį baigiant, ėmiau ir išsitariau, 
kad, girdi, bent lietuviškame pa
saulyje nieko panašaus dar ne
teko išgirsti ir pamatyti.

— Taip, atsakė D. Lapinskas, 
ne tik lietuvių, bet ir tarptau
tiniame muzikos pasaulyje nie
ko panašaus neteko užtikti. Ir 
nemanau, kad būtų, šiame kū
rinyje muzika, žodis ir šviesa 
yra lygiagrečiose rolėse ir visa 
tai bandoma sujungti į vieną 
sintezę.

Tai išgirdęs kūrinį pavadinau 
unikumu. Tačiau šio muzikinio 
unikumo autorius, Darius La
pinskas, baigdamas pokalbį pri
dūrė :

“Neužmiršk, kad šio unikumo, 
muzikinio kūrinio vyriausias 
kaltininkas ne aš esu, bet Algi
mantas Mackus, kuris parašė 
šias eiles, kurios įkvėpė ir nu
statė šio kūrinio muzikinę for
mą. Šia forma tebuvo galima pa
rašyti tik Algimanto Mackaus 
poezijai”.

Pokalbį baigėm po vidurnak
čio. Atsisveikinome, tardami iki 
pasimatymo vasario 26 dienos 
vakare. P. Ptr.



APIE MIŠIOLO VERTIMĄ
BR. KRLŠTANAVKTUS, SJ

Sužinojęs, kad mudu su T. Ta
mošaičiu, SJ, verčiame mišiolą 
į lietuvių kalbą, ne vienas tau
tietis kreipėsi į mus, duodamas 
gerų patarimų, statydamas įvai
rius klausimus ir linkėdamas 
gero pasisekimo. Už viską esa
me dėkingi. Tikimės, kad susi
domėjimas mišiolu nesumažės.

Apie istorinę, dogmatinę ir li
turginę Mišių pusę T. Tamošai
tis parašė trumpą ir įdomų 
straipsnį, kurį “Laiškų Lietu
viams” skaitytojai ras vasario 
numeryje. Apie patį mišiolo ver
timą noriu parašyti “Draugo” 
skaitytojams.

Mišiolo vertimas yra labai 
įdomus, gana sunkus ir, reikia 
tikėtis, naudingas darbas. Tik 
sutelktom daugelio žmonių jė
gom jis gali būti neblogai atlik
tas ir duoti gerų vaisių.

Bendrieji sunkumai ir Stono 
pavyzdys

Pats Mišių tekstas susideda 
iš kelių dalių, įvairių maldų ir 
Šv. Rašto citatų. Verčiant mi
šiolą į lietuvių kalbą, neužten
ka lotynų kalbos, bet reikia mo
kėti ir kelias modernias kalbas, 
į kurias mišiolas jau išverstas. 
Palyginant vieną vertimą su ki
tu, kartais ateina galvon gerų 
minčių ir išsireiškimų. Be to, 
būtinai reikia susipažinti su žy
dų tautos istorija, josios kultū
ra, juridine, politine ir socialine 
santvarka, jos papročiais, su Šv. 
Žemės geografija ir klimatu bei 
su žydų tautos kaimynais. Juk 
tame fone parašytas Šv. Raš
tas. Be to rėmo kartais nesu
prantamas ir pats paveikslas.

Pradėkime nuo geografijos. 
Pvz. ką sako lietuviui Sionas? 
Kad žmonės nesumaišytų Siono 
su sijonu, visur pridėjome kal
ną, taigi Siono kalnas. Bet ir 
taip jis mums nieko nesako, jei 
nežinome, kad Siono kalną už
kariavo Dovydas, ant jo įkūrė 
Jeruzalės miestą, o jo sūnus — 
Saliamonas pastatė garsiąją 
šventovę. Taigi Sionas arba Sio
no kalnas buvo religinis, politi
nis ir kultūrinis žydų tautos 
centras. Jis reiškė žydams gal 
net daugiau negu mums Vilnius. 
Bet jei Šv. Raštas pvz. sako 
(Ps. 27,5): “Telaimina tave Die
vas iš Siono kalno”, kaip tą 
trumpą citatą būtų galima su
lietuvinti? Ar galima sakyti: 
“telaimina tave Dievas iš Vil
niaus, Aušros Vartų, Gedimino 
pilies” ir pan.? Ne! Kas taip 
darytų, tas apsijuokintų. Kai 
tas posmelis buvo rašomas, ta
da nebuvo nei Gedimino pilies, 
nei Aušros Vartų. Taigi reikia 
palikti Siono kalną ir tikėtis, 
kad kunigas ar koks rašytojas 
paaiškins, ką iš tiesų tas kalnas 
reiškia ir kodėl jis taip dažnai 
Šv. Rašte minimas Beje, vie
nas lietuvis pasiūlė rašyti Sio- 
ną ne su S raide, bet su Z, kaip 
rašo vokiečiai. Tą jo pasiūlymą 
mielu noru perduosime Litur
gijos komisijai.

Kai skirtumas yra 3500 metų

Yra ir kitokių sunkenybių. 
Tikrai esame girdėję Šv. Raš
to posakį: “Akis už akį, dantis 
už dantį”. Mums tas įstatymas 
atrodo žiaurus. Bet vienas Šv. 
Rašto specialistas sako, kad sa
vo laiku jis turėjęs kitą pras
mę ir buvęs labai teisingas. Jo 
tvirtinimu, anais laikais vienas 
teisingumo saikas galiojęs tur
tingiesiems ir galingiesiems, o 
kitas liaudžiai. Sakydamas “akis 
už akį", Mozė norėjęs pabrėžti, 
kad visi nusikaltėliai turi būti 
lygiai traktuojami, nepaisant jų 
socialinės padėties. Mes dabar 
sakome, kad “visi piliečiai įsta
tymams lygūs”. Bet ar aną po
sakį “akis už akį’’ galima iš
versti, kad “visi piliečiai įsta
tymams lygūs”? Jokiu būdu ne, 
nes tai nebūtų vertimas, bet 
komentaras. Ir vėl matome rei
kalą įsigilinti į visas aplinky
bes, kad tekstas būtų tinkamai 
suprastas ir išaiškintas. Be Šv.

Rašto specialistų neapsieisime. 
Antra vertus, jei Mozė ar kitas 
kuris nors Šv. Rašto autorius, 
žinoma, Dievo įkvėptas, būtų 
rašęs taip, kaip šių dienų teo
logai, moralistai ir įstatymų lei
dėjai, kas būtų juos supratęs? 
Jie rašė savo laikų žmonėms, 
mes rašome savo laikams, 
jų ir mūsų yra maždaug 
metų skirtumas.

Bėdos su barzda

Senajam Testamente 
daug drąsių posakių, didingų 
vaizdų ir palyginimų, kurie mū
sų ausims skamba keistokai, o 
kartais net juokingai. Kai T. 
Jonas Kidykas, SJ, laikydamas 
Mišias Brazilijos lietuviams, per
skaitė Ps. 132,2 posmelį, visi 
tautiečiai prapliupo juokais. Ar
kivyskupas J. Skvireckas tą 
posmelį išvertė taip: “štai kaip 
gera ir saldu, kai broliai gyve
na vienybėje; kaip tepalas ant 
galvos, kuris nuteka ant barz
dos, ant Aarono barzdos”. Ant
roje laidoje tas posmelis jau 
truputį skamba kitaip, būtent: 
“Štai kaip gera ir kaip malo
nu, kai broliai gyvena išvien. 
Kaip geriausias aliejus ant gal
vos, kuris nuteka ant barzdos, 
ant Aarono barzdos”. Viena
me posmelyje jau pakeisti net 
trys žodžiai: saldu, vienybėje 
ir tepalas. Bet barzda, kuri su
kėlė juokus, palikta. Ji primena 
mums tokį lietuvišką posakį: 
“Valgiau ir gėriau, per barzdą 
varvėjo, bet burnoje nieko ne
turėjau”. Todėl T. J. Bružikas 
maldaute maldavo, kad barzdą 
pakeistume kitu žodžiu. Bet ko
kiu?

' Nemažą barzdos dalį sudaro 
skruostai. Tas žodis nėra juo
kingas ir gali gerai pakeisti 
barzdą. Pagrindinė ir svarbiau
sioji to posmelio mintis nėra 
Aarono barzda, bet jo šventini
mas kunigu. Jo jausmai ir nuo
taika, šventinant kunigu, lygi
nama su gerai sugyvenančių bro 
lių nuotaika. Šv. Rašto auto
rius nori tuo posmeliu pasaky
ti, kaip Aaronas, šventinamas 
kunigu, jautė didelį džiaugsmą 
savo širdyje, taip ir gražiai su
gyveną broliai. Tas palygini
mas darosi suprantamesnis. Aa
rono šventinimą kunigu aprašo 
2 Moz. 29. Paprasti arba eili
niai kunigai būdavo šventinami, 
patepant aliejumi jų kaktą. Aa
ronas Dievo valia turėjo būti 
pašvęstas vyriausiuoju kunigu. 
Tą kunigystės pilnumą išreiš
kia aliejaus gausumas. Užpil
tas ant Aarono galvos, jis nu
tekėjo ne tik ant skruostų, bet 
ir ant drabužių. Iki šios dienos 
įvairiems šventinimams Bažny-

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE

CHICA GO S A V INGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 SO. VVESTERH AVENUE CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO SAVINGS ANI) LOAN BENDROVE, viena tarp žy
mesniųjų krašto finansinių (stalgų, aptarnauja šios apylinkes 
gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau virš 41 me
tus. visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama, palygi
namai, aukštų diviik'ndų. Mes nesiveržtame tapti pačia di
džiausia bendrove, bet stengiamės būti stiprūs finansiškai ir 
teikti pačius geriausius iMitamavimus mūsų taupymo ir sko
linimo nariams.

Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organizaci
jomis, noriai prisidėdami darbais ir finansais, kad galėtų im- 
siekti geresnių gyvenimo .sųlygų. Kviečiame visus taupymo ir 
paskolų reikalais kreiptis j Chicagos Taupymo tr Skolinimo 
Bendrovę, išaugusių į virš $53,500,000.00 turto įstaigų.

JOHN PAKEL, direktorių tarybos
ir bendrovės prezidentas

H PARKING

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS

Insured Family Savings 
College Bonus Savings 
Christmas Club Savings 
Vacation Club Savings 
Home Mortgage Loans 
Home Improvement Loans 
All Types of Insurance

Tarp 
3500

Corregio (italas, 1494-1534) Madona su Kūdikiu ir šv. Jonu
Šitą garsaus renesanso amžiaus dailininko paveikslą pastaruoju laiku 
įsigijo Chicagos Meno institutas už 500,000 dolerių.

čia vartoja aliejų ir tas simbo
lis niekam neužkliūva.

Apsvarsčius Ps. 132,2 posme
lį iš visų pusių, galutinė jo re
dakcija išėjo tokia: “Vai kaip 
malonu ir gera, kai broliai gra
žiai sugyvena; kaip šventasis 
aliejus ant galvos, nutekąs ant 
Aarono skruostų”.

Dėkojame Dievui, kad tokių 
Šv. Rašto posakių ir palygini
mų Mišių maldose yra nedaug. 
Jie nenustelbia pagrindinės min
ties ir rodo Bažnyčios univer
salumą. Kai kurios Mišiose var
tojamos Šv. Rašto vietos pa
rašytos maždaug 1500 metų 
anksčiau, negu ji pati buvo 
įsteigta.

Kaip toli galima eiti, keičiant 
Šv. Rašto žodžius?

Sozomenas, penktojo šimtme
čio Bažnyčios istorikas, pasa
koja apie tokį atsitikimą. Ledri 
vyskupas Triphillius, aiškinda
mas, kaip Išgnytojas pagydęs 
ligonį ir liepęs jam pasiimti pa
talą, vietoje patalo pasakęs lo
vą. Tuokart vyskupas Spiridio- 
nas labai pasipiktinęs ir jo pa
klausęs: “Ar tu esi didesnis už 
tą, kuris pasakė patalą, o ne 
lovą?’’ Tam vyskupui atrodė, 
kad negalima keisti net žodžių. 
Kitur, kaip rašo šv. Augustinas, 
du vyskupai susiginčiję dėl vie
no augalo — moliūgo — pava
dinimo (Joną 4,6) ir, 
pas žydus, klausė, kaip iš tie
sų šv. Raštas vadina tą auga
lą. Rabinas jiems atsakęs, kad 
hebraiškas, graikiškas ir loty-

>>

nuėję

MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS

• Sėli and redeem U. S. Bonda
• Safety Depoait Boxea
• Free Community Rooms 

for your organization 
meetings. (Free Coffee)

• Cash checks and pay
family bills with our special

all

money order checks. 
service charge to members 
U. S. Postai Stamps
Machine Service
We sėli Travelers Checks 
Save-by-mai! Kits
Notary Public Service

Two Large Free
Parking L)ts
Free Theatre tickets two 
Saturdays monthly for your 
children and mothers 
Christmas party vvith gifts 
to College Bonus Members

niškas tekstas sakąs tą patį.
Iš pirmųjų Liturginės komi

sijos pasisakymų apie mūsų 
vertimą galima daryti išvadą, 
kad nereikės eiti pas rabiną. 
Prel. V. Tulaba nuodugniai stu
dijavęs Šv. Raštą, keičia kai ką 
drąsiau, negu galima buvo ti
kėtis. Su kun. E. Abromaičiu ir 
kun. P. Dambrausku malonu 
bendradarbiauti. Jie kruopščiai 
peržiūri vertimą ir nesigaili pa
stabų. T. J. Vaišnys taiso kal
bą. Norėdami žinoti, kokį at
garsį ras vertimas pasauliečių 
tarpe, vertimo dalį davėme per
žiūrėti Jonui Minelgai, dr. A. 
Liulevičiui bei jo žmonai ir Skir
mantui Radvilai. Jų pastabos 
labai vertingos.

Surinkę iš visų, Liturginės ko
misijos narių pastabas ir pagei
davimus, dar kaką peržiūrėsi
me tekstą ir patieksime vysk. 
V. Brizgio ir vysk. Pr. Brazio 
sprendimui. Jie tars galutinį žo
dį ir pristatys vertimą Apeigų 
kongregacijai Romoje.

Nemaža reikėjo galvoti, svars 
tyti ir tartis, verčiant kitas Mi
šių maldas. Pvz. maldoje už mi
rusius taip sakoma: “Deus, cui 
proprium ėst misereri semper 
et parcere”. Kun. A. Sabaliaus
kas ir prel. F. Bartkus tą sakinį 
taip išvertė: “Dieve, kuris esi pa 
pratęs visuomet pasigailėti ir at
leisti”. Lietuvos kunigai, versda
mi palaiminimų maldas (ritua
lą), tą vietą išvertė truputį ki
taip: “Dieve, kuris visuomet pa
sigaili ir atleidi”. Mes išvertėm 
dar kitaip, būtent: “Dieve, ku-'

PATOGIOS VALANDOS:

ris savo esme esi gailestingas 
ir atlaidus”. Galima sakyti ir 
kitaip: “Dieve, kuriam sava pa
sigailėti ir atleisti”. Kuris ver
timas tikslesnis?

Kun. Sabaliauskas ir prel. 
Bartkus sako, kad Dievas pa
prato. Atleido nuodėmes vieną, 
kitą ar trečią kartą ir paprato 
atleisti. Bet ar taip galima sa
kyti? Netikslus atrodo ir ant
ras vertimas, sakąs, kad Dievas 
visuomet atleidžia. Kada iš tie
sų atleidžia ir kam neatleidžia? 
Negalima girti ir trečiojo verti
mo, nes jis filosofiškas. Nors 
tie du žodžiai “savo esme” ne
reikalauja daug filosofijos, bet 
kai kam gali būti nesupranta
mi. Gal geriau būtų sakyti “Die
ve, kuriam sava (arba būdinga) 
pasigailėti ir atleisti”. Bet tas 
žodis “sava” yra blankus ir be
spalvis. Tepagalvoja Liturginės 
komisijos nariai, kuris vertimas 
priimtinas.

Liūdna statistika verčia 
skubėti

Turint daug laiko, galima ver
timą tobulinti ir tobulinti. Bet 
laiko yra nedaug, ir jis labai 
greitai bėga mūsų nenaudai. 
Štai, maždaug, prieš 10 metų 
Amerikoje ir Kanadoje buvo 
146 lietuviškos parapijos, šįmet, 
išėjus sekmadienių ir švenčių 
mišiolui, atsirado tik apie 110 
lietuvių kunigų, kurie matė rei
kalą įsigyti lietuvišką mišiolą. 
Kitaip sakant, per 10 metų nu
tautėjo 36 lietuvių parapijos. 
Negalima įrodyti, kad naujas 
mišiolo vertimas sustabdys nu
tautėjimą, bet galima tikėtis, 
kad jį pristabdys. Juk metai tu
ri 52 savaites. Jei lietuvių vai
kai kas sekmadienį melsis iš lie
tuviško mišiolo, jie kasmet tu
rės 52 lietuvių kalbos pamokas. 
Lietuviškas mišiolas bus nau
dingas ir tiems, kurie dėl įvai
rių priežasčių negali lankyti lie
tuviškų pamaldų. Užėję į bet 
kokią bažnyčią ir sekdami Mi
šių auką su lietuvišku mišiolu 
rankose, jie savo kalbos neuž
mirš. Jei kokio nors žodžio ne
supras, galės pasiklausti drau
gų ar tėvų. Nevisos lietuvių ko
lonijos turi šeštadienio mokyk
las, bet visos gali įsigyti lietu
višką mišiolą ir iš jo melstis: 
garbinti Dievą ir neužmiršti sa
vo kalbos.

Pačių žmonių širdies balsas

Antra nauda yra religinė. Iki 
šiol girdėdavome tik labai mažą 
Mišių dalį savo kalba, būtent 
Evangeliją. Dabar girdėsime 
jau daugiau. Kai bus leista lai
kyti Mišias lietuvių kalba iki 
taip vadinamo Kanono ir po Tė
ve mūsų, du trečdaliai bus lai
koma lietuviškai, o tik vienas 
trečdalis lotyniškai. Tuokart at
sivers platesni horizontai ir ku
nigams, ir pasauliečiams. Kuni

gai turės daug gražios medžia
gos pamokslams iš Šv. Rašto 
vietų ir iš maldų, o pasauliečiai 
ras daug naujų minčių, apie ku
rias galės mąstyti bažnyčioje 
arba namie. Mišios nebebus 
jiems nesuprantamos, kunigo 
atliekamos apeigos, bet jų pa
čių širdies balsas, kyląs į dan
gų. Jie, melsdamiesi kartu su 
kunigu, pasijus esą gyvais, ak
tyviais ir būtinais Bažnyčios 
nariais. Kaip tik to ir norėjo 
atsiekti Visuotinis Bažnyčios 
susirinkimas. Liturgija yra vie
na iš daugelio priemonių duoti 
pasauliečiams Bažnyčioje tą vie
tą, kuri jiems priklauso. Reikia 
tikėtis, kad lietuviai kunigai, 
vykdydami Visuotinio Bažny
čios susirinkimo nuostatus, duos 
gražų pavyzdį pasauliečiams ir 
visur, kur tik yra lietuvių, įves 
lietuviškas pamaldas.

LIETUVIŲ VEDAMA NAUJŲ 
IR VARTOTŲ 

AUTOMOBILIŲ PREKYBA

Neptūne Motors Ine.
6516 South Western Avenue 

CHICAGO, ILL. 60636 
925 - 5121

Išslmokejimai mažu nuošimčiu 
per banką.

Atdara kasdien: Pirm. - Penktad. — 
9ikl 9 v. vak. Šeštad. nuo 9 iki 5 
v. vak., Sekmad. 11 lkl 5 v. vak.

Parūpinant., automobiliai pagal 
kUentų reikalavimų.

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šešta
dieniais Ir Sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:80 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vale.

VISOS PROGRAMOS IS WOPA 
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Telef. HEmlock 4-2413
7150 South Maplewood Avenue, 

Chicago, Illinois, 60620

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll
M O V I N G

ŠERĖNAS perkrauto baldus 
kitus daiktus. Ir iš toli. Miestoir 

leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PL. WA 5-8063
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išsimokėjimaismėnesiniais
LOAN ASSOCIATION

current dividend

Paskolos duodamos ilgam laikui,

BRIGHTON SAVINGS AND 
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. ir šeštadj 9 v. r. — 4:30 p. p.
Trečiad. uždaryta; Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v.

FRANK’S T.V. & RADIO, Ine
8240 SO. HALSTED STREET
DIDELIS PASIRINKIMAS 
RADIO, STEREO APARATŲ 
ORO VĖSINTUVAI

Telef. — OA 5-7252
ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
PARDAVIMAS IR TAISYMAS, 

SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI
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MONDAY ... 
TUESDAY ... 
WEDNESDAY 
THURSDAY . 
FRIDAY ........
SATURDAY ..

Stirbis Fuel Oils
Aliejus virtuvei Ir krosnims. 
“Geresnė ir pigesne alyva”

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

Chicago, m. 60629

TELEVIZIJAS: 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3; 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys. 
Pasiteiraukite apie naujas.

J. MIGLINAS
2549 W. 69 St., II auk., PR 6-1063

SIUNTINIAI | LIETUVĄ
COSMOS ENPRESS

MARCJUETTE GIFT PARCEL 
SERVICE 

2608 ir 2501 (Buvo 2439) W. 69 St
Chicago 20. IU. Tel. VVA 5-2787 

8212 South Halsted Street 
Chicago 8, IU. Tel. CA 5-1884

Lietuvių bendrov#, kuri turi teist 
siuntinius siųsti be tarpininku tiesiai 
savo vardu Iš Chicagos ) Lietuvy.

Didelis pasirinkimas geriausios rū
šies medžiagų Ir kitų prekių žemomis 
kainomis

E. ir V. Žukauskai

Sąžiningas Patarnavimas 
REAL ESTATE — INCOME TAX, 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS 

A. & L INSURANCE AGENCY 
AND REALTY

A. LAURAITIS 
4645 S. Ashland Avė., LA 8-8775 

(Currency Exchange patalpose)

BANGA
TV - Radio - Stereo 
Pardavimas ir taisymas 
2740 W. 63rd Street

Tel. _ 434-0421
P. Rnd5nM — K. šimulis

L i H Kl
SKELBKITĖS “DRAUGE”.

I

12:001’31.—8:00 P.M
9:00 A.M.—4:00 P.M.

Closed All Day
9:00 A.M.— 8:00 P.M.
9:00 A.M. — 8:00 P.M.

9:00 A.M. —12:30P.M.



Laiškai iš Ispanijos

LAIKAS SUSTOJA CORDOBOJE
BIRUTE CIPLIJAUSKAITE

Vienas iš gražiausių ir įdo
miausių miestų Andalūzijoje — 
Cordoba, išgarsėjusi jau romė
nų laikais (152 m. pr. Kr. ji jau 
buvo šios romėnų provincijos 
sostinė), savo žydėjimą pasieku
si arabų valdymo amžiais, virs
dama kalifato sostine bei svar
biausiu kultūros centru Ispani
joje, gi šiais laikais, nors žymiai 
mažesnė ir ne tokia svarbi, tu
ristą traukianti savo menu bei 
grožiu.

Tai miestas, kuriame kiekvie
nas akmuo byloja apie istoriją, 
kur kiekvienas kampas pilnas 
įvairiausių prisiminimų. Čia gi
mė ir augo Seneca, kurio stoi
cizmas tapo vienu pagrindinių 
ispanų charakterio bruožų. Joje 
gyveno ir kūrė taip pat išgar
sėję žydų filosofai Maimonides 
ir Averroes, kurių dėka Aristo
telio doktrinos pasiekė Vakarų 
pasaulį. Tuo pačiu laiku ten iš
kilo dar ir dabar visų skaito
mas poetas Ibn Hazm, ypatin
gai pagarsėjęs savo “Karvelio 
karoliais” ir turėjęs didelės įta
kos visai vėlesnių šimtmečių pie
tų Ispanijos poezijai. Viena iš 
didžiausių ispanų “aukso am
žiaus” (17 a.) figūrų poezijoje 
— Luis de Gongora, savo stilių 
suvijo lyg filigraną — taip pat 
kilęs iš Cordobos ir ten pralei
dęs didžiausią savo gyvenimo 
dalį.

Tipingas Cordobai ir Julio 
Romero Torres muziejus: ne dėl 
to, kad jis būtų tikrai ypatin
gas dailininkas (šio amžiaus 
pradžioje), bet labiausiai todėl, 
kad jo tapyti tipai — ypač mo
terys — ir šiandien tebegyvi ir 
bet kur gatvėj sutinkami: nuo
stabus arabų, žydų bei ispanų 
mišinys. Jo stilius gana senti
mentalus, bet veidai, kuriuose 
grožis ir gracija maišosi su pa
slaptingumu, tebežavi ir intri
guoja taip, kaip ir prieš septy
niasdešimt metų.

Cordoba tačiau ne vien tik 
menu, literatūra, mokslu išgar
sėjusi. Ji taip pat ir geriausių 
Ispanijos toreodorų lopšys. Čia 
atrandamas ir didelis to meno 
muziejus, o puikioje aikštėje dė
mesį traukia ir vieno iš garsiau
sių toreodorų — Manolete pa
minklas. Gi tavernos pilnos jų 
prisiminimų; netrūksta jose ir 
tik pradedančių šią karjerą 
“torerillos”.

Meno paminklai taip pat gy
vai primena visą istoriją. Iš ro
mėnų laikų užsilikęs tiltas per 
Guadalųuivir. Apie arabų didy
bę byloja viena iš įspūdingiau
sių Vakarų pasaulyje mečečių, 
statyta dviejų šimtmečių bėgy
je (8—10). Milžiniška, rūsti ir 
paprasta iš viršaus, viduj ji at
siveria lyg marmurinių palmių 
miškas. Jos granito kolonos su
vežtos iš visų pasaulio kraštų 
ir sujungtos nenutrūkstamon 
grandinėn pasagos formos lan
kais. Gi Mihrab — šventykla — 
stebina savo mozaikos smulku
mu bei turtingumu. Nepaprasta 
ši mečetė ir tuo, kad 15 a. ji 
buvo paversta katedra (o staty
ta ji ant 5 a. gotų bažnyčios 
pamatų) — visas vidurys už

Kas tik turi gerą skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Western PRosp. 8-5875
Vedėjas J. LIEPOMS

Pirmad ir ketvirtad nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 9 iki 6
vai vak Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 v.v.

verstas renesanso - baroko įna
šais, labai nesiderinančiais su 
jos nuogu didingumu.

Kitas arabų laikų didingas 
paminklas, nors beveik visai 
griuvėsiuose — tai apie 8 km 
už miesto pastatyti kalifų rū
mai Medina Azzahra, 9—10 
šimtmečio stebuklas. Deja, kin
tant dinastijoms, patys arabai 
jį beveik visai sugriovė. Dabar 
stengiamasi jį kiek galint at
naujinti, o dalis fragmentų yra 
Cordobos archeologijos muzie
juje, taip pat įrengtam senuose 
rūmuose ir su tokiu skoniu, 
kaip retai kur kitur gali pama
tyti.

Iš tų laikų užsilikus ir papras
tutė sinagoga ir visas apie ją 
besiraitantis geto, su siaurutėm 
vingiuotom gatvelėm, nubaltin
tais namukais ir žydiškąją kil
mę nusakančiais vardais. Taip 
pat ir žmonių tipai aiškiai liudi
ja žydiškąjį bruožą Cordobos 
gyventojuose.

Atkariavus miestą iš arabų, 
1236 m. Kastilijos karalius šv. 
Ferdinandas pradėjo naujų ka
ralių rūmų statybą, kurie po 
to ilgus šimtmečius buvo už
miršti ir paversti kareivinėm. 
Tik visai neseniai jie buvo at
naujinti, ir dabar jau prieinami 
lankytojui. Rūmai didingi, su 
puikiu vaizdu į visą miestą ir 
upę, su tipingais, arabų van
dens kultą primenančiais tven
kiniais bei sodais.

Tačiau visas Cordobos grožis 
glūdi ne vien tiktai meno pa
minkluose. Ten kiekviena gat
velė pilna staigmenų, kiekvie
nas kiemas traukia akį. Nėra, 
tur būt, visoj Ispanijoj miesto, 
kuris taip mėgtų gėles ir suge
bėtų taip skoningai dekoruoti 
ne tik savo namus, bet ir kie
mus bei aikštes. Festivalio me
tu — gegužės mėnesį — visa 
Cordoba virsta didžiuliu gėly
nu. Gražios ir patrauklios taip 
pat Cordobos aikštės bei aikš
telės, kiekviena su savo charak
teriu, kiekviena su savo istori
ja. Išgarsėjęs ten “Septynių ži
bintų Kristus”, apsuptas išbal
tintų vienuolyno mūrų. Nema
žiau patraukli ir “Žirgo” aikš
telė, priglaudžianti tipingas už
eigas ir kelis muziejus. Kas ke
letą žingsnių galima ten atrasti 
naują aikštelę, naują gatvelę su 
vingiuojančiais laiptais, kur nė 
nejunti, kaip praeina visa die
na, jose beklajojant.

Kalbant apie Cordobą, nega
lima nepaminėti ir jos vynų. 
Kam teko ragauti žinovų paly
dimam visas Montilla ar Mori- 
les rūšis, tas jau ir nebenori 
ieškoti kitų įmantrumų: jie 
kvapnūs, švelnūs, bet kartu ir 
daug stipresni už paprastą vy
ną, ir savaime įkvepia daugiau 
džiaugsmo.

Garcia Lorca tvirtino, kad 
Cordoba yra miestas, kuriame 
laukia mirtis. Paprastas pake
leivis betgi iš jos išsiveža visai 
kitą įspūdį: tai Ispanijos isto
rija savo geriausiuose momen
tuose ir grožis, kuris amžiuose 
nepradingsta.

Gėlėmis dekoruotos aikštelės Cordoboje

BALTIJOS VALSTYBIŲ PROBLEMOS 
KOLEKTYVINEJE KNYGOJE
(Atkelta iš 1 psl.) 

nuoti Baltijos jūroje. Man at
rodo, kad taikliausiai, trumpai 
ir aiškiai viską apėmė savo 
straipsny “Power politics on the 
Baltic” dr. Kasias (155—160 
psl.).

Dabartinę grėsmę yra tiksliai 
nurodę patys bolševikai, vos 
spėję užgrobti valdžią Rusijo
je. 1918 m. kalėdiniame Izviesti- 
ja numeryje taip parašė: “Esti
ja, Latvija ir Lietuva užstoja 
Rusijai kelią į Vakarų Europą. 
Jos skiria sovietinę Rusiją nuo 
revoliucinės Vokietijos. Reikia 
tą kliūtį pašalinti. Raudonasis 
Rusijos proletariatas privalo 
turėti galimybę išplėsti revoliu
ciją Vokietijoje. Baltijos užka
riavimas įgalins sovietų Rusiją 
kelti bolševikinę revoliuciją 
Skandinavų kraštuose. Baltija 
pavirstų raudonosios revoliuci
jos jūra”.

Gan tikslus ir gerai dokumen
tuotas yra dr. Edgar Andersen, 
San Jose Statė College, Calif., 
istorijos profesoriaus straipsnis 
apie mėginimus sudaryti Balti
jos sąjungą, nepriklausomoms 
valstybėms kuriantis ir karo 
veiksmams visomis kryptimis 
siaučiant. Viso apima 20 pusla
pių. Jis cituoja ir lietuvišką li
teratūrą.

Labai įdomus Californijos 
universiteto politinių mokslų 
prof. Malbone W. Graham’o 
straipsnis (137—146 psl.) apie 
Baltijos valstybių pripažinimą 
Amerikos diplomatijos formaci
joje. Išdėstęs valstybės depar
tamento vadovų kietą nusista
tymą dėl Rusijos nedalomumo, 
prezidento Wilsono žmonos ir 
politikierių užmačias atsilaikyti 
rinkimuose prieš respublikonus, 
straipsnį baigia lietuvių laimė
jimu. Jis, tiesa, nieko neužsime
na apie surinktą milijoną para
šų, bet vaizdžiai nupasakoja 
apie senatoriaus Henry Cabot 
Lodge sutartį Bostono viešbu
tyje su lietuviais. Jei jie savo 
balsais Massachusetts valstybė
je padės jį perrinkti, jis parems 
Lietuvos reikalą. Kai viskas ge
rai pasisekė ir prezidentūrą lai
mėjo respublikonas Warren G. 
Harding, lietuviams papūtė pa
lankesni vėjai. Vieną 1922 m. 
(knygoje klaidingai pažymėti 
1923) vasaros dieną preziden
tas paskambino savo valstybės 
sekretoriui Charles Evans Hu- 
ghes. Jis patyrė, atrodo, pirmą 
kartą, kad JAV dar nepripaži
nusios Lietuvos nepriklausomy
bės.

“Ar mes nepripažįstame Lie
tuvos?”

“Ne”, — atsakė Hughes.
"Tai kodėl, po velnių, nepri

pažįstame?”
Sekretorius mėgino aiškinti. 

Prezidentas jį pertraukė ir pa
liepė tuojau pripažinti. Liepos 
22 d. rytą 11 vai. JAV pripaži
no Lietuvą, Estiją ir Latviją...

Rusų įtaka pasibaigė (145— 
1446 psl.).

Iš kitų straipsnių yra paminė
tinas dr. Dietrich Loeber apie 
sovietų teisės tyrinėjimus už so
vietinio bloko ribų; prof. dr. 
Herbert Tingsten apie politinių 
pabėgėlių misiją, kuri šiandien 
yra daug reikšmingesnė negu 
bet kada, nes savo kraštus bu
vo priversti apleisti daugelis 
veiklių intelektualų, kurie turi 
galimybių praverti pasauliui 
akis apie didžiausią vergijos im
periją. Gan vienišas tarp politi
nių ir ekonominių svarstymų 
prasikiša dr. J. G. H. Hoff- 
mann, Paryžiaus universiteto 
teologijos fakulteto garbės pro
fesorius, su savo straipsniu 
“Les Eglises et la Communau- 
tė Europėenne". Jis išryškina 
šių dienų politikos ir ekonomi
jos dominavimą, Europos visuo
menės nužmoginimą, klaidingą 
liberalizmą, ir šaukiasi vienin
gos krikščioniškos dvasios at
gaivinimo.

Visų svariausias yra prancū
zų pulk. Jean Chabanier straips
nis (81—121 psl.) apie Balti
jos valstybes nuo 1940 m. (Les

‘t B.

Dr. M. J. 
Poliunek

NUGARKAULIS:
Dr. M. J. Pohimek, D.C.

Nugarkaulis yra teį
darytas iš 26 atskirų 
kaulų: 7 kaklo kau
lai, 12 viršutinėj ir 
vidurinėj nugaros da- 

; lyje, 5 žemutinčj nu- 
| ganos dalyje ir 2 du- 
| bens srityje. Visi šie 
. kaulai turi tam tikiu. 
I judėjimo laiBvę. Tai 
padaro žmogaus lie
menį lankstų.

Nugarkauli^ turi du 
pagrindinius uždavi
nius. Pirma .jis pare
mia visą žmogaus kūno struktūrą 
liemens srityje. Jis palaiko galvą, 
rankas, pečius, šonkauliui ir visus 
organus krūtinėje bei pilvo plote. 
Antra, jis apsaugo nugarkaulio sme
genis, kurie eina ištisai visą nugar
kaulį jo centre. Nugaros smegenys 
tikrumoje yra tęsinys smegenų, kurie 
Iš galvos eina žemyn per kaklą, vir
šutinę nugaros dalį ir baigiasi žemu
tinei nugarkaulio dalyje.

Eidami žemyn, nugaros smegenys 
išleidžia nervų šakai, kurios praeina 
tarpe nugarkaulio slankstelių ir eina 
J visus kūno organus bei audinius: j 
akis, ausis, šlrdj, plaučius, skilvį, ke
penim kraujo indus raumenis, kau
lus ir visą kūną. Kiekviena kūno da
lis yra aprūpinta tais norvals. Ner
vai priverčia šias dalis funkcijonuotl.

Dabar jūs galit suprasti kodėl nu- 
garkaulLs yra tokd svarbus. Jis pa
remia visas liemens Lr galvos dalis. 
Jis apsaugo nugarkaulio nervų siste
mą. Kaip tik dėl šių savo uždavinių 
nugarkaulid gali būti daugelio nega
lavimų šaltinis.

Nugarkaulio slanksteliai nuo spau
dimo ar įtempimo guli išjudėti iš sa
vo normalios padėties ir joje pasi
likti. Kai tai atsitinka nervai, kurie 
eina tarp tų slankstelių, gali būti er
zinami dėl išisIdariuBlo įtempimo ar 
spaudimo. Tada nervai nebegali nor
maliai tvarkyti impulsus ir todėl pra. 
sideda sutrikimai tuose nervuose ir 
jų aptarnaujamose srityse.

Jei vienas ar daugiau nugarkaulio 
kaulų bent truputį Išjuda iš norma
lioj padėties, tas nervas bus pažeis
tas. Kad atitaisius negalavimą, kaulai 
turi būti atstatyti j savo vietą. Tai 
yra ką chiropraktikas padaro. Ir tai 
atliekama be jokio skausmo ar nepa
togumo pacientui.

fils straipsnelis yra vienas Iš seri
jos pamokymų apie sveikatą Iš 
SOUTHWEST CHIROPRAOTIC 
UIJtNIO. 273S W. 55th St.. tel 47(1- 
S422 Dr. M. J. Pohnnek. Dr. R. 
CzapUcId ir Dr. D. J. McCarthy.

(■k.)

Taupmenos įdėtos iki 15 dienos mėnesio, 
pelno dividendų nuo pradžios mėnesio.*

Paskolos namams įsigyti ar taisyti
TURTAS VIRS $100,000,000-00 
REZERVAI VIRŠ $9,500,000.00

Bendrovė iš seno vedama tėvo ir sūnaus

JUSTIN MACKIEWICH JUSTIN MACKIETCICH, Jr.
Direktorių Tarybos Pirmininkas Prezidentas

VALANDOS:

Pirmadieniais 9 iki 8 v. vak. 
Antradieniais 9 iki 4 v. vak.

Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 9 iki 8 v. vak. 
Penktadieniais 9 iki 4 v. vak. 
šeštadieniais — 9 iki 12 vai.

Standard Federal
8 AV I N G S & LO AN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ. — CHICAGO, ILLINOIS 60632 

Telef. — Virginia 7-1141

Etats Baltiųues depuis 1940). 
Tai gerai dokumentuota 25 me
tų Baltijos valstybių okupaci
jos, genocido, deportacijų, rusi
fikacijos ir visuotinės vergijos 
apžvalga. Viskas apie kiekvieną 
kraštą, Estiją, Latviją ir Lietu- 
tuvą, išdėstyta faktais, ne bend
rybėmis.

Savo straipsnį pulk. Chaba
nier pradeda; “Kai 55 balsais, 
prieš 8, susilaikius 13, visuoti
nė Jungtinių Tautų sesija pri
ėmė 1956 m. gruodžio 13 d. re
zoliuciją, smerkiančią sovietų 
politiką Vengrijoje, neva lais
vojo pasaulio ‘kolektyvinė’ są
žinė manė jau pakankamai pro
testavusi prieš Budapešto žu
dynes ir deportacijas”... Ir bai
gia pabrėždamas Jungtinių Tau
tų ir pasaulio mirtiną tylą dėl 
sovietų kolonialinės imperijos 
plitimo. Ką gi, kadangi “lietu
viai, latviai ir estai nėra nei 
negrai, nei arabai, nei papua- 
sai, ir jų žemės neslepia nei va
rio, nei uranijaus, nei žibalo”, 
tai sunku tikėtis, kad Jungtinės 
Tautos siųstų savo kariuomenę 
grąžinti pavergtoms tautoms 
apsisprendimo teisę... “Tylos są
mokslas dėl tragiško Baltijos 
kraštų likimo dar nepalaužtas, 
nepaisant garsaus Abraomo 
Linkolno posakio, kad pasaulis 
negali gyvuoti, jei pusė yra 
laisva, o antroji vergauja”.

P. S. Papildomai pavyko su
rasti smulkesnių biografinių ži
nių. Kaarel Robert Pusta gimė 
1883 m. vasario 29 d. Narvoje, 
Estijoje. Mokėsi savo krašte, 
Prancūzijoje ir Šveicarijoje. Ne
priklausomai Estijos valstybei 
susikūrus, bemaž visą laiką bu
vo užsieniuose diplomatiniu at
stovu. 1940 m. atvyko į Ameri
ką. Nuo 1953 m. buvo Estijos 
diplomatiniu atstovu Prancūzi
joje ir Ispanijoje. Mirė Madride 
1964 m. gegužės 4 d.

Comitė dės Amis de Kaarel 
R. Pusta adresas; Drottningga- 
tan 85, Stockholm, Švedija.

LEO’S SINCLAIR SERVICE
LEONAS FRANCKUS, Sav.

Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 
Tune-ups ir Motorų remontas 

5759 So. Western Avenue 
Kampas 581, h Street 

Telefonas PRospect 8-9533

SKELBKITĖS “DRAUGE”.

Naši yra ne kovos nežinanti vie
numa, o ti kta vienuma .kuri iš
auga iš skaudžios patirties, kad 
ir intymiausioje sielos su siela ko
munikacijoje lieka neužgrindžiama 
bedugnė.

— J. Grinius

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimi
W A G N E R & SONS 

Typeuritcrs — AiMine MachlaM — 
Checkvriters

Nuomoja — Parduoda — Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS

Virš 50 m. patik Linas patarnavimas 
NAUJOJE VIETOJE

5610 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

PLANINGAS TAUPYMAS

Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokamvisas pašto 
persiuntimo išlaidas.
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Artesian Restaurant
2432 VVest 63rd Street (63rd & Artesian)

• Skanūs valgiai
• Geras patarnavimas

• Puiki atmosfera

ir
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JOKIO LAUKIMO — GREITAS PATARNAVIMAS. 
TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ,

Rezervacijoms skambinkite — 436 - 4622
Atdara sekmad. iki ketvirtad. 6 v. ryto iki 1 v. ryto, penktad. 

šeštadieniais iki 5 valandos ryto.

PIETŪS 
$1.65 & $2.25

Visų rūšių 

taupmenoms

4 kartus 

metuose
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EURIPIDAS IR JO "TROJIETĖS
Matyto spektaklio įspūdžiai

SAULE JAUTOKAJTE

Amerikiečių teatro kolekty
vas The Nailonai Repertory 
Thcatre”, gastroliuojantis Chi
cagoje, Studcbaker teatre, įsi
steigęs 1961 m.. su dideliu ryž
tu pristato teatro žiūrovams 
klasikinius veikalus, tokių au
torių. kaip Schillcr o, Anderse
no, Čechovo, Ibseno ir kitų. Tru
pei susiorganiza-;■ r. jos inc’a- 
torius vieni pavadžio ideal stais, 
o kiti “nuts”. Surinkus daugy
bę profesionalų ar t stų, su 
žvaigžde Eva LaGallienne prie
kyje, iškeliavo pirmai gastrolei 
aplankyti 60 Amer koz miestų. 
Trupės užmojis yra skat nti su
sidomėjimą teatru, ypač tur nt 
prieš akis jaunimą ir mokykli
nio amžiaus žiūrovą. Tuo pačiu 
ir suaugę teatro mėgėjai turi 
progos pamatyti įvairių scenos 
veikalų.

Šiemet ši trupė teatro meno 
mėgėjams pristato tris veika
lus. Dvi komedijas — Girar- 
doux "The Madwoman of Chail- 
lot” ir Sheridan “The Rivals”, 
o ir graikų dramaturgo Euri
pido tragediją “The Trojan Wo- 
men" — “Trojictės”, pirmą kar
tą pastatytą Atėnuose 416 me
tais prieš Kristų. Pastaroji yra 
įdomi mums tuo, kad jos tema 
ir po 2500 tebėra aktuali,

¥
Euripidas, vienas didžiųjų 

graikų tragikų, gyvenęs maž
daug 480—406 metais prieš 
Kristų, parašė 92 veikalus, iš 
kurių devyniolika, jo vidurinio 
ir vėlesniojo kūrybos laikotar
pio, yra išlikusių Iki šių laikų. 
Išskirtini savo populiarumu yra 
“Alkestis”, “Medėja”, "Elekt
ra”, “Ifigenija Aulldoje”, 'To
nas", "Trojictės” ir kiti. Tebe- 
siaučiant graikų dešimties me
tų karui, Euripidas nusivylęs 
graikų karių žiauriu elgesiu, pa
siryžo parodyti atėniečiams tik
rąjį karo siaubą ir jo pasėk- 
mefi Graikai parodė savo tikrą
ją demokratiją, leisdami šią 
tragediją suvaidinti Atėnuose.

Euripido bendralaikiai dra
maturgai Aischilias ir Sofoklis 
savo tragedijoms paimdavo me
džiagą iŠ senovės mitų, pasižy
minčių daugiau ar mažiau idea
liu ir religiniu pobūdžiu. Kaip 
graikų architektūra išlaikė to
bulą formą, taip ir šiedu rašy
tojai įkūnijo savo veikaluose 
taipgi tradicinę ir klasikinę for
mą. Tuo tarpu Euripidas, jau
niausias iš tos trejukės, paim
davo Benas temas su didingais 
vardais, kaip būdavo teatro rei
kalaujama, bet perkeldavo vei
kėjus į tuometinį gyvenamąjį 
laikotarpį. Kai Aischilo ir Sofok
lio veikėjai yra daugiau proto
tipai. matematiški simboliai, 
žiūrovams pristatomi tik iš vie
nos pusės, tai Euripidas savo 
personažus pristato visapusiš
kai, išgvildendamas jų veiklos 
motyvus, elgesį, likimą gana 
realistinėje šviesoje. Autoriaus 
pasirinkti mitologiniai herojai 
bei jų žygiai jam tarnauja kaip 
priemonė reikšti tikriesiems 
žmogaus pergyvenimams. Daž
niausiai veikėjai įvelkami į kas
dieninio žmogaus rūbą, kartais

Senosiom (iruikiioH detalė

tapo savo žiūrovų pa
neš buvo gyvenimiš-

apie Euripido mirtį pa-

žiūrovams 
pergyventi 
pusantros 
gilią tra-

į valstiečio, tarno ar net vaiko. 
Iš anksto atskleisdamas veikė
jų padėtį, Euripidas parodo, ko- 

ė.l. žmonės dramos konflikte 
/e kia taip, o ne kitaip. Ve kė- 
ių nuotaikos keičiasi iki kraštu- 

• nnmų, kartais net tame pa- 
č ame veikale varduojant ir re- 
i! Btiivus žiaurumus, ir kilnų 

li> roizmą, ir švelniausius senti- 
,-n®nt tts. Euripidas buvo kriti
kuojamas už menkų herojų ir 
ie<!orų moterų gausumą savo 
.eikaiuose, kas tais laikais bu
vo !a koma pažeminimu tikro- 
s-os 'r kilniosios graikų trage
dijos. Bet šitai nepakenkė Eu
ripido kilimui bei pasisekimui, 
net priešingai — dar labiau ra- 
šytojaa 
mėgtas, 
kesnis.

Žiniai
siekus Atėnus, net Sofoklis ap
sivilko liūdesio rūbais, pagerb
damas savo nepilnai įvertintą 
konkurentą.

¥
"Trojiečių” veiksmas tęsiasi 

vienoje scenoje be jokios per
traukos, kas padeda 
geriau įsijausti ir 
drauge su veikėjais 
valandos trunkančią
gėdiją. Pakilus užuolaidai, prie 
Trojos sugriautų vartų, kartą 
buvusios garbingos ir turtingos 
miesto - valstybės, guli jos nu
galėtoji karalienė Hekaba. Ji 
kartu su kitomis pavergtomis 
trojietėmis dalinasi bendru iš
tiktu skausmu, nes visas jas 
laukia tas pats likimas — ver
gija. Belaukdamos atvykstančių 
priešų laivų, kurie turi jas iš
gabenti į svetimą kraštą, jos 
meldžia dievų keršto ir laukia 
teisybės. Tai šauksmas, pilnas 
skausmo, gailesčio, pažeminimo, 
skriaudos, neapykantos, nusivy
limo ir liūdesio. Ne vienas iš 
žiūrovų nušluostė skruostu rie
dančią ašarą, ypatingai gal pa
čioje šiurpulingiausioje scenoje, 
kada graikai, atėmę iš motinos 
rankų, nužudo paskutinį trojietį 
— berniuką. Žiūrovus tačiau 
kiek nuramina veikalo įvade jū
ros dievo Poseidono įspėjimas, 
kad nugalėtojai už padarytas 
skriaudas ir nusikaltimus bus 
mirtimi nubausti, užėjus jūrų 
audroms: "Beprotis yra mirtin
gasis, kuris grobia miestus, iš
niekina šventyklas ir kapus — 
mirusiųjų šventą poilsio vietą, 
ncB jo prakeikimas arti”. Euri
pidas aiškiai pasako, kad karas 
ir nežmoniškumas niekada ne
išeina į gerą, nes abi pusės turi 
skaudžiai už jį užmokėti.

Pasibaigus spektakliui, neleng 
va atsipeikėti iš vaikystės grį
žusiuos pergyvento karo žiau
rumų prisiminimuos. Kaip tro- 
jietės apverkė savo artimuosius, 
žuvusius kovoje, taip ir šian
dien ne vienas, pamatęs scenoje 
“Trojietes”, visa tai išgyvens 
dar kartą, prisimindamas pra
rastus ir savo artimuosius karo 
audrose.

Kokią datą šiai Euripido tra
gedijai prirašytume, vis tiek ji 
bus gili ir gyva, nes jos jėga 
glūdi tame, kad ji iškelia pa-

------------------- ------------- - -------------------------- "■ — . .........

PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 
DAR SUSPESIME PAGAMINTI ŠVENČIŲ 

SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

Apie rašytojų A. Siniavskio 
J. Danielio bylą Maskvojeir

biuleteniai buvo spausdinami ir 
visuose Lietuvoje leidžiamuose 
laikraščiuose. Pranešimai — by
los eigos aprašymai buvo labai 
panašūs į aprašymus Lietuvoj 
neseniai buvusių tokių parodo
mųjų bylų, iškeltų buvusiems

grindinius žmogiškuosius ele
mentus: meilę žmogui ir tėvy
nei, kančią, laisvę, troškimus, 
kurie yra reikšmingi ir univer
salūs visais laikais. Nė tūkstan
čiai metų nepajėgs tokio stip
raus veikalo pasendinti, nes jis 
visada bus žmonių mėgiamas, 
skaitomas ir lankomas.

Tąd prasmingai Euripidas bu
vo pavadintas pasaulio skaus-' 
mo poetu.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

Rankomis ifipiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai, 
rėmai.

2400 S. Oakley
Tel. VIrginiai

STEIN TEXTILE CO
urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms dekoraty
vinių medžiagų, ne Iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų: da- 
mAsko, brokados, “boucle'a’', “fiberglass”.

P1RKSITE NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ
STEIN TEXTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, nylons, taffetą, aksomo, ANGLIŠKU MER2IAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą Ir tolimąjį Sibirą 
už žemas kainas.

616 W. Roosevelt Rd., Chicago 7, Iii., HA 7-3737
Atdara kasdien ir sekm. 9:15 r. iki 5:30 vak. Pirmad. uždaryta

Nemokama vieta mašinoms už kampo į šiaurę 
Jefferson St. Chcrnin’s aikštėje

partizanams arba "spekulian
tams”. Juose irgi buvo tik kal
tinimai ir smerkimai. Plačiai 
perduoti prokurorų bei teisėjų 
klausimai, trumpai ir saviškai 
kaltinamųjų atsakymai. Pabai
goj paminėjo, kad po žodį tarė 
ir gynėjai, bet nieko neperdavė, 
ką gynėjai sakė. Tačiau pažy
mėjo, kad paskelbus bausmės 
paskyrimą, publika plojo.

vo įleisti, ir jie tegalėjo apie by
lą informuoti tik iš to, ką gavo 
paskaityti sovietiniuose laikraš
čiuose.

Jie visi pastebėjo, kad bylos 
“viešumas” buvo gana savotiš
kas: teismo salėn publikos bent 
kiek įleista, bet tik atrinktos, 
pagal prokuratūros leidimus, ir 
jos iš viso vos ketos dešimtys. 
Kas galėjo būti įtariamas bent 
kiek prijaučiąs kaltinamiesiems 
arba ne visiškai įsitikinęs jų 
kaltumu, tas leidimo įeiti teismo 
salėn negalėjo gauti. Plojimai 
po sprendimo (atsimenam, kad 
Rygoj plojo net mirties spren
dimui!) paliudijo, kad publikos 
į teismo salę atranka daroma, 
kaip "klakerių” (plojikų) sam
dymas teatruose.

Toliau užsienių laikraštininkai j 
pastebėjo, kad visuomenė buvo 
informuojama tik apie teisiamų
jų kaltumą, bet niekas nežinojo, 
ką tie rašytojai iš tikrųjų pa
rašė. (Panašiai anais metais Vil
niuje visa virtinė rašytojų — 
jų tarpe net V. Mykolaitis - Pu
tinas — turėjo eiti tribūnon ir 
smerkti Pasternaką už “Dakta
rą Živago”, nors nei vienas 
turėjo supratimo, kas tame 
mane parašyta.)

Rašytojų byla galės būti 
ras pavyzdys Tarptautinei
ristų komisijai, uoliai tyrinė
jančiai, kaip įvairiuose kraštuo
se vyksta teisingumo vykdy
mas. Savo ryškiu panašumu ir 
į Baltijos kraštuose Sovietų Są
jungos vartojamus teisingumo 
vykdymo metodus ji gali padėti 
nušviesti Lietuvos padėtį atitin
kamuose tarptautiniuose sluoks
niuose. (ELTA)
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Gowns b.v Martha
PORTRAITS • CANDIDS 

3213 South Morgan St. Y A 7-5858

GARDŽIAUSIA DUONA—BULKUTES—SAUSAINIAI—TORTAI
ge- 
ju-

Ši byla buvo aprašyta ir už
sienių, ypač Amerikos laikraš
čiuose. Tačiau šių laikraščių ko
respondentai aiškiai pažymėjo, 
kad į tą “viešą” teismą jie nebu-

BRUNO KEPYKLOJE

LIETUVIŠKĄ DUONA

4’/2
ANGLYS

SINCLAIR ALYVA SuperFIame

Daugiau kaip 50 metą 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

3339 So.Lituanica Avė 
CL 4-6376

Kai Valgo Bruno Duona 

Visad žydi Kaip Aguona'

Sav. BRUNO MACIANSKIS

ANT VISU
SĄSKAITŲ,

VAN DER WAGEN<

POrtsmouth 7-80203605 West 63rd St.
• ė »• 

HUH

Ave., Chicago 
7 - 7238 - 59

August Sslduks*, 

Prezidentas

Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

4040 Archer Avė. Chicago, ILL. 60632 
Telef. CL 4-4470

metalu aplieti

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANAS Į USSR

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų. t 

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC
(LICENSED by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y., IN 7-5522

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Firma - skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. 
Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI
V.
N. Y.

BROOKLYN. N. 
N'EW YORK 3. 
NEWARK. N. J. 
SOUTH RIVER, 
UTICA, N. Y. 
FARMTNGDAEE. 
PHILADELPHIA 
ALLENTOVVN. PA. 
ROCHESTER 5, N.
LOS ANGELES I. CAU 
UinOAGO 22,
RALTIMORE 31, MU. 
RUFFAI«O 12, NEW YORK 
DETROIT 12, MICH.
HARTFORD 0, CONN. 
JERSEY CITY. N. J. 
SYRACUSE 7, N. Y..
CLEVELAND 18. OHIO 
HAMTRAMCK, MICH.
KO. BOSTON, MASS 
TRENTON 10. NEW JERSEY

N. J.

N. J.
23. TA.

V,

ILL.

i53o ni nFORn avė.
78 SEOOND AVENUE 
314 MARKET STREFTT
40 WHITEHEAD AVENUE 
•63 BLEECKER STREET 
FREEffOOD ACRES 
031
120
558
107 
1211 NO. ASHLAND AVENUE 
1906 II.EFT STREET
701 FILLMORE AVENUE 
11601 JOS CAMPAU AVENUE 
843-47 ALBANY AVENUE
803 GROVE STREFTT 
1200 SOUTH AVENUE 
1028 KENT1AVORTH AVENUE 
11339 JOS CAMPAU AVENUE 
396 W. BROADWAY 
1152 DEUTZ AVENUE

W. GIRARD AVENUE 
TRJIHMAN STREET
H1 OKON AVENUE

SO. VERMONT AVENUE

IN 
OR
MI 
OL 
RE

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir kotvir. >—9 vai., antr., treč. Ir fieštadieniala nuo

Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 v. po pietų

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
B. B. PIETKIEIVICZ, Prez.

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

7-6105
4- tMO
2-2452
7- S32O
2-747*

303-04*4
P* 9-4507
HE 5-1054 

232-2042
5- 0550 
0-2818 
2-4240
5-0700
8- 02*8
7- 5181
5-0308
5-9740
1- 0690 
*-3980
8- 1120
2- 0300

t Naujas aukštas dividendas
0 mokamas už investavimo

sąskaitas

1 D.DU 
nr 
ni 
TX
TO 
CH
HE 
GR 
PR
TO 
AN 
EX

VAI A VITOS • ANTRAD. lr PENKT............................9 v. r. iki 5 ▼. v.
VALIŪNE. VIS. pirmad ir KETV............................. 9 v. r. iki 9 v. v.

ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d............Trečiad. uždaryta

PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 81 d.



IŠLEIDŽIAMI VYSK. P. BUČIO ATSIMINIMAI

Gilią vagą mūsų tautos isto
rijoje palikusio vysk. P. Bučio 
atsiminimų pirmasis tomas jau 
atspausdintas "Draugo” spaus
tuvėje. Ats.minimtis surašė 
prof. Z. Ivinskis, redagavo J. 
Vaišnora, MIC. Juos išleidžia 
Lietuviškos knygos klubas, lei
dinio mecenatas — kun. Vin
centas Puidokas.

Zita Sodeikienė Nuotaikos
Iš kovo 19 Čiurlionio galerijoje atidaromos jaunųjų dailininkų parodos

NAUJI LEIDINIAI
• Lietuvių katalikų mokslo aka

demijos METRAŠTIS. I tomas. Re
daguoja A. Liuima, SJ. LKMA lei
dinys 1965 m., Roma. Metraščio 
tiražas 1000 egz. Spaustuves išlai
dos apmokėtos prel. Mendelio ir 
prel. Valančiūno lėšomis. Leidinio 
formatas 9*/2x6J<į inč., XI 
psl., kaina $6 00, užsakymus 
šiuo adresu: Rev. Rapolas 
sauskas, Via Antanėlio da 
sina 36, int. 3, Roma 10, Italija.

374 
siųsti 
Kra- 
Mes-

kasmet. Jame bus 
studijos iš visų 

paruoštos ne pagal 
kilusios savaime iš 

Tai nėra,

Metraščio prakalboje jo redak
torius A. Liuima. SJ. be kita ko, 
rašo: “Metraštį, kaip neperiodinį 
leidinį, pramatoma išleisti, kiek tai 
bus įmanoma, 
spausdinamos 
mokslo sričių, 
užsakymą, bet
mokslinio nusiteikimo.
kaip galėtų kas nors pramanyti, 
jėgų skaldymas ar konkurencija 
esantiems žurnalams. Priešingai, 
tai yra didelės spragos nors dalinis 
užkimšimas — sudarymas galimy
bių kurtis ir bręsti mūsų mokslinei 
literatūrai. Ne visos studijos, ar 
tai dėl specialaus mokslinio pobū
džio ar tai dėl ilgumo, gali leng
vai sau tinkamą vietą surasti mūsų 
kultūriniuose žurnaluose, periodi
nėje spaudoje. Ne visos studijos 
tinka net ir plataus masto kultū
riniams žurnalams Redaktoriai 
turi žiūrėti, kad straipsniai būtų 
įdomūs, kad jie būtų aktualūs, kad 
atitiktų žurnalo pobūdį, paskirtį 
ir skaitytojų nusiteikimus. Metraš
tis gi nuo tų visų varžtų ir nuo 
bet kokios "Prokrusto lovos” at
sisako. Vienintelė paliekama sąly
gą — aukštas mokslinis studijos ly
gis”.

Tokį kone poleminio atspalvio 
Metraščio redaktoriaus žodį, matyt, 
bus iššaukusi “Aidų” redaktoriaus 

>dr. Juozo Girniaus nuomone, prieš 
kiek laiko pareikšta tos pačios Lie
tuvių katalikų mokslo akademijos 
Amerikos rytinio pakraščio židinio 
susirinkime, kur Girnius pasisakė 
prieš “Metraščio" leidimų, kai pa
čiam “Aidų” žurnalui kas mėnesį 
suorganizuoti būtino lygio medžia-

gą kas kartą darosi sunkiau ir 
sunkiau.

Ar tikrai Metraštis atitraukia 
rašančiųjų talką nuo "Aidų”, ryš
kiau bus matyti ateityje, nors jau 
ir pirmame Metraščio tome skai
tome vieną kitą studiją - straips
nį, kurie, atrodo, galėjo praversti 
ir “Aidams”.

Pirmajame Metraščio tome pa
skelbta šie įvairaus ilgumo straips
niai: A. Liuimos, SJ “Bažnyčia, 
kaip regima Mistinio Kristaus Kū
no apraiška”; J. L. Navicko “Žmo
gaus esmė intencionalinių aktų švie 
soje”; Z. Ivinskio “Pirmasis Lietu
vos karalius Mindaugas ir jo pa
likimas” ; J. Vaišnoros. MIC "Pet
ras Kriaučiūnas, lietuvių tautinio 
atgimimo pradininkas”; V. Gidžiū
no, OFM “Iš Simno istorijos”: A. 
S. Bačkio “Socialinis Krikščiony
bės pajėgumas"; M. Krupavičiaus 
"Naujo pasaulio santvarka”; J. Pi- 
kūno "Mokymo mašinos ir testavi
mo pasėkos mokslo dėstyme” ir A. 
Ružancovo — Ružaniec “Lietuvių 
išeivių katalikų religinė knyga”.

Nemaža Metraščio puslapių už
ima leidinio dalis, pavadinta “Mū
sų mirusieji”, šį kartą čia įvairių 
autorių prisimenama šie mirusieji, 
kanauninkas V. V. Butvilą, kun. 
dr. Ign. Cesaitis, kun docentas M. 
Merkelis, vysk. V. Padolskis, dr. 
Ig. Skrupskelis, arkivysk. J. J. 
Skvireckas, prof. K. Šalkauskis, A. 
Tumėnas, kan. dr. S. Osoris ir prel. 
A. Viskantas. R. Krasauskas tomo 
gale pateikia Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos veikimo ir dar
bų apžvalgą ir A. Liuima. SJ as
menvardžių ir vietovardžių rodyklę.

Metraštyje labai pasigendama 
straipsnių ir studijų temomis, lie
čiančiomis grožinę literatūrą, me
ną, muziką. O be jų visa metraščio 
medžiaga darosi pernelyg pakry
pusi į istorinius, teologinius, so
ciologinius ir kitus panašius dau
giau ar mažiau teoretinius svars
tymus, kai tuo tarpu dabartyje pa
ti Bažnyčia ieško artimesnio kon
takto su rašytoiaiB, su menininkais 
bei muzikais. Šitai labai jau aki-

Atsiminimų pirmasis tomas 
pavadintas “Pasiruošimas dar
bui”. Pasakojami atsiminimai 
knygoje suskirstyti į šiuos sky
rius : Jaunystė, Marijampolės 
gimnazija ir jos mokytojai, Sei
nų seminarija, Petrapilio dva
sinė akademija, Studijos užsie
niuose ir Priedas — Prieš se
najam “Tėvynės Sargui užge- 
mant.

Atsiminimai yra didžiai ver
tingi ne tik grynai istorine, kul
tūrine prasme, bet ir literatūri- 

| ne. Vysk. P. Būčys taip gyvai 
ir taip paprastai, o kartu ir su 
didelio pasakotojo talentu ir a- 
kylaus stebėtojo talentu pasklei
džia čia savo atsiminimų lobį, 
kad skaitytojas prie knygos pus 
lapių bus prirakintas, kaip prie 
intriguojančio 
gero romano.

Šalia Mykolo 
mų ir atskirais

ir visapusiškai

Vaitkaus rašo- 
tomais leidžia-

vaizdu kitų tautų įvairiuose kultū
rinio pobūdžio katalikų leidiniuose, 
plačiai užgriebiant šiandienines li
teratūros, dailės ir muzikologijos 
temas. Mūsuose to dar labai pasi
gendame, paliekant visą šią plačią 
ir kūrybiškai gyvą sritį kam nors 
kitam, bet ne katalikams.

Tokiai situacijai esant, nenorė
tume sutikti su Metraščio redakto
riaus įvadiniu pasiaiškinimu, kone 
atsisakymu nuo įprastinio redaga
vimo, patį redagavimą laikant lyg 
ir "Prokrusto lova”. Ar nenustoja 
tada Metraštis geros dalies savo 
prasmės ir savo poveikio į patį srū
vantį gyvenimą ir ar mūsų katali
kai intelektualai ir toliau pasiliks 
daugiau ar mažiau tik geri kabi
netiniai archyvarai, dėmesį litera
tūrai. dailei, ypač gyvajai ir kū
rybinei jų dabarčiai pamiršdami ir 
pozicijas šiame sektoriuje visai ap
leisdami.

Ir šitas rūpestis čia kreipiamas 
ne vien tik į Metraščio redaktorių, 
bet ir į gausius Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos narius ir į raš
tingųjų plunksnas aplamai, kurios 
šiam reikalui neišjudinamos.

Pristatome Visokių Rūsiu 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

A

SKlP'S Self Service
LIOUOR STORE

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
1EBRUARY — VASARIO 24, 25, 26 D. D

f

MEISTERBRAND V. S. O. P.
IMPORTED GERMAN BRANDY Fifth$4.89

BISQUIT THREE STAR COGNAC F’tth $5.29

STOCK 10 YEARS OIJ) V.S.O.P.
IMPORTED BRANDY Fifth $3.98

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. $4.89

OINZANO VERMOUT1I Dry or Sweet Fifth .39

POPULAR BRAND OF IMPORTED 6 year old
CANADIAN W1HSKEY Fifth $4.29

PIERRE CART1ER 1961 VINTAGE
Importai Roti or White Bordeaux Wine Fifth $-j| J9

SOUTHERN COMFORT 100 Proof 
LIQUEUlt $3.89

BI.ATZ BEER
Case of 24 12 oz. Throw Away Bottles Case $3.09

MILLER HIGII LIPE BEER
Case of 24—12 oz. Cans Case $3.39

\
laida jau išsemta. Šiuo metu 
spaustuvėje tebėra lakštuose 
1,000 viršeliuosna neįvilktų an
tologijos egz. Kadangi užsaky
mai dabar plaukia labai lėtai, 
leidėjas negali rizikuoti padeng
ti jų įrišimo išlaidas. Išdavoje, 
tie 1,000 egz. greičiausiai bus 
sunaikinti, nors jų visų įrišimas 
tekainuotų apie 400 dolerių. Lei 
dykla kviečia lietuvius užsisaky
ti didesnį kiekį tos antologijos 
ir tuo įgalinti jos įrišimą. Už
sisakiusieji gaus vieną egz. už 
4 dol. Šiaip jos kaina yra 6 dol.

Kodėlgi apie šį reikalą negalė
tų pamastyti ir Lietuvių fon
das. Juk ir Praeger leidykla, 
leisdama Vytauto Vardžio re
daguotąją knygą “Lithuania un- 
der the Soviets”, taipgi neapsiė
jo be pačių lietuvių užtikrintos 
paramos.

Naujas “Lituanus” numeris

Vysk. P. Būčys kunigavimo 
pradžioje

mų savo puikių atsiminimų, da
bar išsirikiuos taipgi naujas šio 
pobūdžio raštijos mūsuose še
devras — vysk. P. Bučio atsi
minimai. Leidinys netrukus 
suodys knygų rinkoje.

DAINŲ RINKTINE 
IEŠKO APDARO

pa-

(408Voyages Press leidykla
VVest 57 Street, Nevv York, N. 
Y.) praneša, kad pirmoji lietu- 

. vių liaudies dainų antologijos 
angliškai, The Green Lindėti,

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITVVINAS, Prez. 

3039 So. Halsted St., VI 2-1272 
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai.
Raštine atdara kasd en nuo 8 vai. 
ryto Iki 6 vai. vakaro Ir šeštadie

niais iki 3 vai. p. p.

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MEGBJAMS

ma Manyland Books leidykla 
yra atskiromis knygomis išlei
dusi jo novelių ir apysakos “Pa
gundos” vertimus. Gražiai prie 
viso to prisideda ir pastarasis 
“Lituanus” numeris.

© Solistas Virgilijus Noreika, 
iš Lietuvos pasiųstas studijuoti 
dainavimą prie Milano Scalos 
Italijoje, gavo progos Scaloje

padainuoti Pinkertono partiją 
G. Puccini operoje “Madam But- 
terfly”.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Arche,
Chicago, III. 60632 Tel YA 7-5980

4^ J || “T T & RADIO (LIETUVIAI)
VinUUI I I .V. sav. DAN LIUTIKAS

NAUJŲ PARDAVIMAS e VARTOJAMŲ TAISYMAS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS

2412 WEST 71st St., CHICAGO, ILL. 60629, TEL. — 471-2446i
|E|

Daug sutaupysite 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, Illinois 60029

Tel. PR 6-8998
l

Šis trečiasis 1965 metų žur
nalo numeris skirtas rašytojui 
Vincui Krėvei - Mickevičiui. Vir
šelį puošia dail. A. Kurausko 
apipavidalintas rašytojo profi
lis. žurnalo puslapiuose apie 
Vincą Krėvę, kaip lietuvių lite
ratūros klasiką, rašo Br. Vaške
lis, o rašytojo kūrybos apžval
gą nuo lietuviškųjų ligi Toli
mųjų Rytų temų duoda Vincas 
Maciūnas. Atspausdinta taipgi 
"Skirgailos” ir kiek trumpesne 
ištrauka iš "Dangaus ir žemės 
sūnų”.

Taigi pastaruoju metu Vin
cas Krėvė angliškai kalbančiam 
pasauliui yra jau neblogai pri
statytas. Zobarsko vadovauja-
— ~~

GERIAUSIAS METŲ 
PREKES

DOVANOMS JŪSŲ GIMINĖMS 
IR ARTIMIESIEMS USSR

Jūs galite pirkti firmoje Podarogifts, Ine.
Jūsų patarnavimui Podarogifts, Ine. Parodų Salėje išstatyti tik 
ką gauti "laimėtojai” tarptautinėse parodose.
Susipažinkite su naujausiu modeliu automobilio "Maskovic”;
Apžiūrėkite pagerintos kokybės motociklą “I2-PLANETA”;
— televizijos aparatai naujausios konstrukcijos;
— foto aparatai su patobulintais objektyvais, pagamintais iš 
ypatingo stiklo;
— ekonomiški šaldytuvai;
— elegantiški kailių paltai ir kepures iš pagarsėjusių rusiškų 
kailių;
— pagarsėję rusiški delikatesai: grūdėtos ikros, didžiųjų vėžių 
konservai: “Catka” ir "Ako”, o taip pat kiti maisto produktai.
Visa tai Jūs galite pirkti pas mus.
Pirktos specialiai atpigintomis kainomis prekes pristatomos Jūsų 
giminėms;
— neribotas kiekis;
— be muitų;
— be kitų rinkliavų.
Podarogifts, Ine. garantuoja skubų, tikslų dovanų pristatymą ir 
pranešimą apie jų gavimą.
Reikalaukite naujų mūsų katalogų kuriuose rasite pasirinkimui 
daugybę pramonės gaminių ir maisto produktų.
Dovanų pažymėjimas — geriausias būdas užsakyti dovanas savo 
giminėms USSR:
Jis žymiai suprastins užsakymų formalumus;

Išpildys bet kokius Jūsų giminių pageidavimus;

Patenkins juos pasirenkant užsakytų prekių pagal savo skonį ir 
jų kokybę;
Padės suderinti Visasąjunginės importo-eksporto “Vnešposyltor- 
gui” priimti užsakymus kitų įmonių prekėms, nenurodytoms ka
taloge;
Nustebins Jus savo pirkęjiška specialybe.
Išimtinai palankūs kainomis — kelialapiai Jūsų artimiesiems gy
venantiems USSR į puikiausius kurortus Sovietų Sąjungoje;
Jų vaizdai išstatyti Podarogifts, Ine. Parodinėje Salėje.

Rašykite, skambinkite, reikalaukite informacijų iš Podarogifts, 
Ine. — vienintelės firmos J.A.V-se turinčios specialią sutartį su 
V/O “Vnešposyltorg” išpildyti dovanų užsakymus Jūsų giminėms 
USSR.

Podarogifts, Ine
220 PARK AVENUE SOUTH

NEW YORK, N. Y. 10003
Telefonas: 212-228-9547

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON, 

SAVININKO

SAINT CASIMSR 
MONUMENT CO.

3911 West lllth Street 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste 

Telef. — CEdarcrest 3-6335 
Vienas blokas nuo kapinių

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YArds 7-1741 2
4330*34 South California Avenue
Telef.: LA 3-0440 ir LA 3-9852

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

2533 West 7lst Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

S,
b

KOPLYCIOS
Tel. GR 6*2345 * 6

Tel. TO 3-2108*09

6845 SO. VVESTERN AVĖ.

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDlTlONED KOPLYČIOS

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS G&LINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 Weet 6Srd STREET

Telef. PR 8-0833 PR 8-0834

Laidotuvių Direktoriai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tek REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

MAlmoMs vnrrA
REpabUs T-8606 REpubHs T-MM

H i©

ANTANAS M. PHILLtPS
8307 LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

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

POVILAS J. RIDIKAS
8354 8. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

VASAITIS - BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ. CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1008



Lietuvių gerove besirūpinančių

Redaguoja St. Semėnienė, 6507 S. Troy St., Chicago. UI., 60629 
Tel. 925-5988

DRAUGAS, šeštadienis, 1966 m. vasario mėn. 26 d

oterų

yven i m

Stipraus ir sklandaus administratyvinio susiorganizavimo 
draugija žengia į šeštus metus

Sekmadienį, vasario 6 d., 3 
vai. p. p. Jaunimo centre įvyko 
metinis Lietuvos Dukterų drau
gijos susirinkimas.

Susirinkimas buvo pradėtas 
dr-jos kapeliono kun. dr. F. Gu- 
recko invokacija.

Susirinkimui pirmininkauti bu 
vo pakviesta S. Semėnienė ir 
sekretoriauti B. Briedienė.

Draugijos pirmininkė E. Ku- 
čiūnienė padarė išsamią metinės 
veiklos apžvalgą, šiltais žodžiais 
dėkojo valdybai ir visoms na
rėms už nuoširdų bendradar
biavimą.

žinierių žmonos, paaukodamos 
75 dol.

Kaskart vis daugiau atplau
kia pavienių asmenų aukų ir vi
sos jos labai šiltai sutinkamos 
ir sunaudojamos labai geriems 
tikslams.

PLB Kultūros tarybos pirmininkas dr. Jonas Puzinas ir PLB valdybos sekretorė Milda Lenkauskienė tariasi 
Jaunimo metų programos reikalais. PLB Kultūros taryba ruošia eilę straipsnių bei studijų jaunimo klausi
mais- V. Pliodžinsko nuotrauka

MIŠRIOS VEDYBOS
N. BUTKIENĖ, Reading, Pa.

suskirstymas j 21- 
padarė organizaci- 
daug sklandesnę.

- narių rodyklinė

Draugijos 
ną seniūniją 
jos veiklą 
“Krivūlė” -
knygutė taip pat atliko didelį 
pagalbinį darbą ir ji bus lei
džiama kiekvieneriais metas.

Iš pirmininkės pranešimo bu
vo matyti, kad draugija pasie
kė stipraus ir sklandaus admi
nistratyvinio susiorganizavimo. 
įvairios funkcijos pavedamos 
atskiriems skyriams.

Sunkiausią draugijos naštą 
neša socialinis skyrius, kuriam 
nepailstamai vadovauja A. Ri
mienė ir E. Rožėnienė. Jos ve
da šelpiamųjų kartotekas, krei
piasi į valdybą, prašydamos pa
šalpų, išrūpina miesto pašalpas 
ir asmeniškai aplanko šelpia
muosius.

Neįmanoma yra visus prašy
mus patenkinti ir suteikti pa
kankamą pagalbą visiems, kam 
jos reikia.

E. Diminskienė savo žodyje 
labai teisingai pastebėjo, kad 
L etuvių Bendruomenė turėtų 
stipriai remti Lietuvos Dukterų 
dr-ją, nes vienas iš jų tiksiu 
turėtų būti — tupintis tautie
čių gerove. Draugija planuoja 
visiems lietuviams pensinin
kams. gaunant.ems minimai nę. 
pensiją — 70 dol. mėnesiui, skir
ti nuolatinę paramą, nes dažnai 
yra neįmanoma iš gaunamos 
pensijos pragyventi. Tačiau tuo 
tarpu dar nėra pakankamai lė
šų šį projektą įvykdyti.

Direktorės pateikė susirinki
mui naujos valdybos kandida
čių sąrašą, kuris buvo susirin
kimo papildytas ir priimtas.

Susirinkusių skaičius buvo 
gausus. Malonu buvo matyti 
daug naujų veidų __naujų na-

rių, kurių tarpe buvo S. Oželie- 
nė ir solistė J. Armonienė.. J. 
Armonienė įstojo į Lietuvos 
Dukterų dr-ją su daina. Bai
giant susirinkimą, ji padainavo 
keletą dainų ir sukėlė giedrią 
ir jaukią nuotaiką. Jai akom- 
ponavo muz. Kirstukienė.

Sausio 11 d. 7 vai. vak. Brie
džių namuose įvyko draugijos 
valdybos posėdis. Posėdyje da
lyvavo Lietuvos Dukterų dr-jos 
garbės pirmininkė Juzė Dauž- 
vardienė, praeitų ir šių metų 
valdyba ir direktorės.

Pasiskirsčius pareigomis, 1966 
m. valdybą sudaro: pirmininkė 
— E. Kučiūnienė, vicepirminin
kės — E. Rožėnienė ir D. Bart- 
kuvienė, iždininkė — B. Brie
dienė, archyvo sekretorė N. 
Vengrienė, korespondencinė sek 
retorė — B. Bagdanskienė, vy
riausia seniūnė — A. Vepštienė, 
vaišių vadovė — S. Toliušienė, 
valdybos kandidatės — G. Ba- 
radienė ir E. Kielienė.

Linkime sėkmės ir ištvermės 
šių metų valdybai.

O. D.

JAUNA VISUOMENININKE 
JŪRA GAILIUŠYTĖ

Jūra Gailiušytė darbuojasi 
Jaunimo metams ir Jaunimo 
kongresui. Ji yra Pasaulio lie
tuvių jaunimo kongreso Finansų 
komisijos vicepirmininkė ir Pa
saulio lietuvių bendruomenės

Jūra Gailiušytė

1965 m. buvo išduotos 238 
pašalpos 44 asmenims. Į tą skai
čių neįeina 76 seneliai Oak Fo- 
rest prieglaudoje, kuriems taip 
pat buvo įteikta Kalėdoms po 
porą dolerių.

Iš viso 1965 m. išmokėtų pa
šalpų suma siekia $4,517.02. 
Draugijos iždo lėšos sutelkia
mos pačių narių, ruošiant pa
rengimus bei leidžiant laimėji
mams dovanas. Taip pat papildo 
iždą ir nario mokestis.

Kai kuriais atvejais dr-ja 
kreipiasi į savo vyresnį brolį — 
Balfą. Praeitais metais Balfo 
parama draugijos šelpiamiems 
asmenims siekė beveik 300 dol.

Jadvygos Tijūnai+ienės 70 metų
sukaktis

N. BUTKIENĖ, Reading, Pa.

Kiekvieneriais metais Lietu
vos Dukterų dr-ja gauna auką 
iš giedrininkių, o praeitais me
tais jų pavyzdžiu pasekė ir in-

Šiais metais ponia Jadvyga 
Tijūnaitienė atšventė 70 metų 
sukaktį, šiandien šis amžius ne
laikomas dideliu, jam toli ligi 
vidurkio, iki kurio Amerikos 
moterys gyvena. Kada J. Tijū
naitienė gimė, tada vaikams 
pranašavo, kad jie turės laimę 
susilaukti 60 metų. O šių dienų 
medicina daro pastangas tą am
žių net padvigubinti. Ir tikrai, 
mes matėme, kad daug žmonių 
šiandien susilaukia 90 metų ir 
daugiau, net būdami darbingi. 
Užtenka paminėti buv. Vokieti
jos kanclerį Adenauerį, kuris, 
būdamas darbingas, susilaukė

Lietuvos Dukterų dr-jos kapelionas kun. dr. F. Gureckaa perduoda va
dovavimo plaktuką draugijos pirmininkei EI. Kučiūnienei.

Nuotr. V. Noreikos

. 90 metų. Tiek metų buvo susi
laukęs Churchillis, buv. JAV 
prezidentas Hooveris, Baruchas 
ir daug kitų mums mažiau ži
nomų asmenų. Tad žmogui, su
silaukusiam 70 metų, dar per 
anksti galvoti apie senatvę ir 
reikia dar nepasitraukti iš dar
bingų skaičiaus. Apie to amžiaus 
darbingumą tenka bemaž kas
dieną skaityti spaudoje.

Moka ir lietuviai nemažam 
metų skaičiui atsispirti, bet dau
gelį jų slegia pergyventi įvykiai, 
ryšium su tėvynės nepriklauso
mybės praradimu. Sunku tarp 
jų rasti šeimą, kuri nenukentėjo 
nuo dviejų pasaulinių karų. Vie
na tokių yra J. Tijūnaitienė, ku
rios giminės neišvengė tokio li
kimo. Ji pati turėjo dusyk keisti 
gyvenvietę. Savo laiku lenkų 
buvo su kitais rinktiniais lietu
viais - patriotais ištremta iš Vil
niaus krašto už savo veiklą lie
tuvybei platinti. Antrą sykį tu
rėjo dėl II pasaulinio karo ap
leisti tėvynę, dėl kurios jaunys
tėje tiek kovojo.

Jos kelias buvo toks pats, 
kaip daugumos tremtinių. Pir
ma, ji turėjo Vokietijoje pergy
venti visus DP lagerio malonu
mus. O JAV, nepaisydama savo 
amžiaus ir sveikatos negalavi
mų, ji ėmėsi fizinio darbo, kol, 
išėjus į pensiją, pastoviai apsi
gyveno Mt. Carmel, Pennsyla- 
nijoje.

Čia ji visą laiką pašvenčia dar 
Lietuvoje numylėtam darbui, 
skulptūriniams pagražinimams.

Savo namų dalį ji paskyrė tiems 
darbams, pavadinusi šią patal
pą tautišku muziejumi, nes vi
sos figūros ir jų drabužiai vaiz
duoja lietuvių tautiškų pasakų 
personažus. Jos grupuojamos tų 
pasakų veiksmams pavaizduoti. 
Yra ir istorinių momentų gru
pės. Žinoma, randame čia Gedi
mino bokštą, kryžius, koplytė
les.

Toks J. Tijūnaitienės atsida
vimas numylėtam darbui yra 
geriausia priemonė nejausti 
sveikatos negalavimų ir atitolin
ti mintis apie senatvę. Niekuo
met nevėlu pradėti daryti tai, 
ką žmogus troško jaunystėje. 
Niekuomet nevėlu įgyvendinti 
savo svajones. Tad valio J. Ti- 
jūnaitienei' Linkime jai dar 
daug metų nenuvargti, puoselė
jant savo meniškuosius gabu
mus ir kurstant meilę Lietuvai!

B. Rašimaitė — Cicero madų pa
rodos metu.

Jaunimo metų Talkos komisijos 
sekretorė.

Jūra Gailiušytė gimė Kaune, 
Lietuvoje. Pradžios mokyklą 
pradėjo lankyti Vokietijoje ir 
užbaigė JAV. Gimnaziją baigė 
Clevelande — Notre Dame Aca- 
demy. Gimnazijoje besimokyda
ma, buvo gimnazijos redakcijos 
kolektyvo narė, priklausė Na- 
tional Honor Society, “Quill and 
Jcroll” žurnal stų klubui ir griež 
tųjų mokslų klubui. Bakalauro 
laipsnį iš chemijos įsigijo Not
re Dame kolegijoje 1963 m. Ko
legijoje turėjo John Huntington 
Foundation stipendiją ir Mother 
Billiard stipendiją. Magistro 
laipsnį iš biochemijos įsigijo 
1965 m. Wayne Statė universi
tete, Detroit, Michigan. Univer
sitete dvejus metus turėjo Na- 
tional Science Foundation sti
pendiją.

1959 m. baigė “Music School 
Settlemcnt”, Clevelande piano 
klasę. Baigusi, vienerius metus 
dėstė pianiną toje pačioje muzi
kos mokykloje. “Dirvos” jaunų
jų menininkų konkurse laimėjo 
antrą vietą už skambinimą pia
ninu.

Jūra Gailiušytė priklauso 
skautų ir ateitininkų organizaci
joms ir “Giedros” korporacijai. 
Tose organizacijose ėjo įvairias 
pareigas. 1961—62 mokslo me
tais Lietuvių studentų sąjungos 
centro valdyboje ėjo užsienio 
reikalų vedėjos pareigas, o 1964- 
65 mokslo metais buvo Lietuvių 
studentų sąjungos centro val
dybos sekretorė. Vienu laiku 
buvo “Draugo” “Akademinių 
Prošvaisčių” redakcijos narė; 
rašė “Drauge", “Ateityje”, “Ai
duose”, “Skautų Aide”, “Tėviš
kės Žiburiuose”. Už savo raši
nius yra laimėjusi premijų. Pri
klausė tautinių šokių grupei 
“Grandinėlei”, “Čiurlionio” an
sambliui, “Vaidilos” teatrui.

Jūra Gailiušytė yra pakviesta 
į “Cuyahoga Community” kole
giją Clevelande ir nuo šių metų 
pavasario semestro pradeda ten 
dėstyti chemiją.

Mišrios jungtuvės buvo prak
tikuojamos senais laikais, dar 
prieš Kristaus gimimą. Kada 
kuri nors tauta pastebėdavo, 
kad jos žmonės menkėja, tai 
ieškodavo progų užpulti kaimy
nus ir kaip karo grobį iš nuga
lėto krašto išveždavo jaunas 
moteris, kurias apvesdindavo su 
savo vyrais. Tuo būdu tautos 
kraujas atsijaunindavo, ir tau
ta vėl stiprėdavo. Anuo metu 
praktikuojamas mišrių vedybų 
būdas buvo masinis ir privers
tinas.

Tačiau kartu su civilizacija 
išnyko šis mišrių vedybų būdas; 
šiandien tokios vedybos gali bū
ti tik laisvu susitarimu, pagal 
besituokiančių skonį bei norą. 
Išimtį gal sudaro tie kraštai, 
kurie dar slaptai praktikuoja 
vergiją, ir pagrobtos moterys 
parduodamos, kaip Saudi Arabi
joje ar Etiopijoje.

Baltosios ir juodosios rasės 
vedybos

Praktika parodė, kad ir lais
vos mišrios vedybos atneša daž
nai didelį nusivylimą.

Iš pradžių vedusiųjų skirtu
mai, kai viską nusveria meilė, 
kai jaunavedžiai patenkinti vie
nas kitu, nesudaro sunkumų. 
Daugiausia nukenčia jų vaikai. 
Pačiai teko pažinti vieną profe
sorių, baltos rasės, kuris, bū
damas studentu, vedė to paties 
kurso studentę — negrę. Dabar, 
tapęs profesoriumi, pajuto, kad 
padarė nelaimingais žmoną ir 
vaikus, kurie daug nukenčia. 
Kitų profesorių žmonos vengia 
su ja susitikti, o balti vaikai 
nenori žaisti su jų vaikais, ku
rie visi primena 
kūno spalva.

Tokių problemų 
tik tokios mišrios 
vienas iš sutuoktinių pilnai susi
sieja su kito sutuoktinio gyve
nimu: ar keičia tikybą, ar pra
deda jaustis antro sutuoktinio 
tautos nariu. Kaip pavyzdžiui, 
indų senojo Aga Chano (Aga 
Šacho Mahometo) žmona — 
prancūzė. Ji atsisakė savo reli
gijos ir pilnai įsijungė į indų 
tautą, pasidarydama tikra in
de. O po savo vyro mirties ji 
pasiliko gyventi Indijoje ir prak 
tikuoja visas religines apeigas,

kurias priklausytų jai daryti 
pagal savo padėtį.

s
Susiviliojimas aukštos kilmės 

vyru

motiną savo

gali išvengti 
šeimos, kada

R. Trimakienė, modeliuotoja madų 
parodoje Ciceroje vasario 6 d.

Iš kur atsirado kvepalai ir perlai?

Vargiai ar kuri moteris pa-) bei uždegimo ir niekas neužau- 
galvojo, kad nedaug būtų rin
koje kvepalų bei brangiųjų per
lų, jei sūrių vandenų gyvūnai 
būtų sveiki ir jų sveikata ne
sušlubuotų... “Ambergris”, vie
nas svarbiausių bei geriausių 
pagrindų kvepalų gaminime, yra 
iškosėjamas nesveiko banginio 
(vad. ambergris yra kažkas pa
našaus į vašką). Sakoma, kad 
jei kas rastų jį plaukiojantį van
deny, būtų vertas gražios su
mos. Taipgi, jei' kukli, maža 
austrė neįsileistų smėlio į savo 
kevalą, neįvyktų jokio erzinimo

Jaunos merginos labai greitai
• savotiškai apsigauna. Joms im- 
i ponuoja būti aukštos kilmės vy- 
i ro žmona ir su juo nuvažiuoti 
i į “pasakišką” kraštą. Bet, varg-
• šelės, nė nesvajoja, kad ištekė- 
i jusios už mahometonų tikybos 
į vyrų, nevisada jos bus jo vie

nintele žmona, kur šalia jos ga
lės būti ne tik antra, bet ir tre-

. čia, o gal ir ketvirta ar penkta. 
Be to, pagal tos religijos nuo
status, vyras gali net ir po tri
jų savaičių nutraukti jungtu
ves, net be jokios jos kaltės stu 
ja persiskirti. Geriausiu atveju 
jis jai apmoka kelionę atgal į 
Europą. Jų jungtuvės dažniau
siai būna įvykdytos Europoje 
civiline metrikacija.

Žinoma, būna ir laimingų ve
dybų, pvz. Jordano karalius 
Husseinas vedė vieno anglų ka
rininko dukrą.

Juodukai noriai veda baltas 
m. toris. Taip anglo Sir Steffard 
Cr pps duktė Peggy sutiko Lon
done baigusį aukštą mokslą 
Ghanos prominentą Josephą 
Appiachą ir ištekėjo. Jie turi 
dabar du vaiku, kurie nieko ne- 
paveldėjo savo išvaizda iš bal
tos rasės motinos. — jie abu 
gryni juodukai. Dabar, pasikei
tus Ghanos politikai, Joseph 
Appiacho padėtis pasidarė pa
vojinga ir Peggy situacija ne
pavydėtina. Vienintelė jos vil
tis — pabėgti iš ten su vaikais. 
Žinoma, ji bus Anglijoje te r p 
savųjų, bet ar neturės jos vai
kai sunkumų? Savo vyro kraš
te ji pati jautėsi saugi, kol jos 
vyras buvo įtakingas ir jos vai
kai gyveno tarp savųjų. Lon
done jie bus svetimi, net tarp 
savo giminių baltųjų. Ar pripa
žins Anglijos giminės tuos varg 
šus juodukus savo vaikaičiais, 
pusbroliais, sūnėnais?

Patarimai merginoms dėl 
vedybų

Atrodo, kad dar ilgas kelias, . 
kol visi žmonės supras, kad jie 
visi yra to paties Dievo vaikai, 
neskirstant jų rasėmis ir tau
tybėmis. O tada išnyks visos 
vedybinės ir kartu politinės 
problemos.

Bet kol to dar nėra, Anglijo
je įsisteigė organizacija, kurios 
svarbiausias uždavinys apšvies
ti merginas, kurios, perskaičiu- 
sios 1001 nakties pasaką, susi- 
vilioja egzotiškais kraštais.

Ypač sėkmingai veikia Kath- 
lcen Luce ir Janet Moss pata
rimo įstaiga jaunoms mergi
noms. Joms daug sykių pavyko 
išgydyti merginas nuo jų ro
mantiškų iliuzijų ir grąžinti į 
sveiką jungtuvių reikšmės su
pratimą ir tuo būdu išgelbėti 
nuo neapgalvotų, rizikingų žings 
nių, kuriant mišrias šeimas.

Ir mūsų lietuviškuose laikraš
čiuose ne sykį užtikdavome pa
tarimus, ypač jauniems vyrams, 
neskubėti vesti svetimtaučių, 
nes yra galimybė susilaukti lie
tuvaičių iš pavergtos Lietuvos, 
o ypač nemaža merginų atva
žiuoja iš Lenkijos, iš Punsko 
apylinkių. Lietuviai iš Amerikos 
važiuoja ten jų pasirinkti arba 
išsikviečia jas kaip sužieduoti
nes.

gintų brangiųjų perlų.

Prancūzės naujoje 
profesijoje

Prancūzų reformatai nutarė 
leisti moterims skelbti žmonėms 
Šv. Raštą — būti pastoriais, 
lygiomis teisėmis su vyrais.

Atsirado ir stiprių oponentų. 
Tačiau pastorius Pierre Bour- 
guet, bažnyčios prezidentas, 
prašė prieš balsavimą vienybės 
ir ragino priimti viską, kas 
būtų nutarta.

Yra pranašų, kurie tvirtina, 
kad netolimoje ateityje, net mū
sų epochoje, mūsų vaikaičiai 
skrajos tarp planetų, kaip da
bar mes tarp žemynų. Tai gal 
tada tikrai pasikeis ir žmonių 
pažiūros į rases ir tautas, o visi 
žemės gyventojai jausis vienos 
šeimos nariais. Bet iki keisis lai
kai, o su jais ir žmonių pažiū
ros, vis dėlto lietuviai tvirtai 
nusistatę vengti mišrių vedybų 
ir savo vaikams pataria tuoktis 
su savo tautos ir tos pačios re
ligijos jaunimu.
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