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PASITIKTI RUOŠIANTIS
Pasikalbėjimas su prel.. Vytautu Balčiūnu

Palangos smiltynuose.A. Žmuidzinavičius.

Kultūrinis užsisklendimas
Jau kuris laikas tekdavo nu

girsti, kad planuojama knygų 
serija pasaulėžiūriniais klausi
mais. Prieš keletą metų tie gar
sai ateidavo iš Romos, vėliau vis 
daugiau buvo girdima apie to
kias sutelktines pastangas čia, 
Amerikoje. Susisiekę su iniciato
riais, jau anksčiau norėjome in
formuoti visuomenę, bet vis bu
vo atsakyta — dar ne laikas. Tik 
kai po neseniai įvykusio jų pasi
tarimo Chicagoje kreipėmės j 
vieną iš jų — prel. Vytautą Bal
čiūną, jis mielai sutiko pasida
linti mintimis apie tai, kas pa
daryta ir daroma, atsakydamas 
į jam pateiktus klausimus.

— Lietuviškos knygos, net ir 
beletristinės, kelias išeivijoje nė
ra lengvas. Kas nulėmė, kad ry
žotės leisti knygų seriją tokia 
aktualia tema “Krikščionis gy
venime” ?

— Tai iššaukė labai didelis rei 
kalas literatūros, kuri padėtų ge
riau pažinti savo religiją ir kar
tu krikščionio akimis žvelgti į 
visas gyvenimo sritis. Matėme, 
kad neužtenka tik pavienių, ne
organizuotų pastangų tokiai li
teratūrai paruošti ir paskleisti. 
Planavome dar Romoje, o nuo 
1964 m. rudens, VI-jo Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos su
važiavimo New Yorke, ypač dė
ka daug širdies ir laiko tam ski
riančiam kun. dr. Jonui Gutaus
kui, buvo dirbama toliau Ameri
koje ir Kanadoje, palaikant ryšį 
su rašančiais ir ieškant naujų 
bendradarbių. Kartu tyrėme 
spausdinimo, administravimo ir 
platinimo galimumus, kol pasi
rinkome, kaip mums atrodo, tin
kamiausius.

— Kas sudaro tos knygų seri
jos redakcinį kolektyvą ir kaip 
planuojamas jo darbas?

— Grupė redaktorių, įvairių 
sričių specialistų, kunigų ir pa
sauliečių, įjungiama į serijos vei 
kalų atbaigiamąjį paruošimą, o 
visam darbui vadovauja šio re
dakcinio kolektyvo penkių narių 
vadovybė. Trys jos nariai jau se 
niai rūpinasi ir visais techni
niais serijos suorganizavimo bei 
apipavidalinimo reikalais. Seriją 
imasi globoti laisvojo pasaulio 
lietuviai vyskupai. Ją yra paža
dėję remti bei prisidėti prie p’a- 
tesnio jos paskleidimo lietuviš
kieji vyrų ir moterų vienuolynai 
bei katalikiškos lietuvių organi
zacijos.

— Ar jau turite leidėją?
— Spaudos ir administravimo 
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— Nuo to, kokia bus finansinė 
padėtis, dalinai priklausys ir se
rijos veikalų kokybė bei jos pa
sisekimas. Vien iš prenumerato
rių vargu ar bus įmanoma vers
tis Gal būt jos užteks spausdi
nimo ir administravimo išlai
doms padengti, bet tikrai jos bus 
maža, kad ir nepilnai, atsilyginti 
kitiems. Dėl to ieškome para
mos iš šalies. Tikimės, kad, kaip 
anksčiau, taip ir dabar, gerai 
knygai atsiras mecenatų ir rė
mėjų. Mūsų visuomenė vis labiau 
įsisąmonina, kad savo talentus, 
laiką ir jėgas pašvenčią knygų 
autoriai yra verti visokeriopos 
paramos ir norėti, kad jie dirb
tų tik už ačiū, būtų neteisinga.

— Ar pageidaujamas visuome 
nės pasisakymas spaudoje, ko ji

iš “Krikščionis gyvenime” lauk
tų, kurios temos jai labiausiai 
rūpi?

— Kėlimas spaudoje to, kas 
aktualu, bus neabejotinas pasi- 
tarnavimas serijos planuoto
jams Būsime dėkingi už kiek
vieną sveiką mintį, sugestiją bei 
patarimą, ateinančius per spau-

LIETUVIŲ LIAUDIES KARINĖS 
- ISTORINĖS DAINOS

D. Krištopaitė, LIETUVIŲ LIAU i 
DIES KARINES — ISTORINĖS 
DAINOS. Feodalizmo epocha.. Vil
nius, Vaga, 1965. 286 p. 13 x 21 
cm. Tiražas 2500 egz. Kaina 68 kap.
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Tokiu pavadinimu 1965 m. 
Vilniuje išleista D. Krištopaitės 

pedijos leidėjas Juozas Kapo
čius. Leidėju numatoma Ameri
kos ir Kanados Lietuvių kunigų 
vienybė.

— Kiek veikalų ši serija apims 
ir kokie klausimai juose planuo
jama pagrindiniau nagrinėti ?

Numatome išleisti į metus po 
3-4 knygas, kiekviena maždaug 
200-250 psl. Darbas bus tįsia- 
mas, kol to reikalaus pats gyve
nimas. Visų temų iš anksto nenu 
statome, kad būtų galima atsa
kyti ir į laiko iškeliamas. Ap
skritai, bus imamasi nagrinėti 
religiniai bei įvairių kitų sričių 
klausimai, turį ryšio su krikščio
niškąja pasaulėžiūra. Sieksime, 
kad “Krikščionis gyvenime” pa
dėtų susiorientuoti visose gyve
nimo srityse.

— Daugumas lietuvių išeivijo
je jau įstengia daugiau ar ma
žiau skaityti angliškai. Pasaulė
žiūrinės knygų serijos leidimas 
lietuvių kalba labiau pasiteisin
tų, jeigu joje būtų ir atitinkamos 
medžiagos apie Lietuvą ir lietu
vius. Ar šis momentas turima 
mintyje?

— Taip, neabejotinai “Krikš
čionis gyvenime" plačiai atvers 
duris viskam, kas būdinga mums 
lietuviams visose su pasaulėžiū
ra turinčiose ryšio srityse.

— Kokios temos bus imamos 
pirmiausia gvildenti? Ar jau tu
rima spaudai paruoštų veikalų?

— Pirmiausia bus išleista lie- Į studijėlė apie mūsų senąsias dai 
tuviškai II Vatikano susirinkimo 1 nas. Autorė nauja, bet tema 
dokumentai, kurių I tomas šio
mis dienomis jau bus pradeda
mas rinkti. Tai bus lyg bazė, į 
kurią atsirems kiti serijos vei
kalai. Eilė knygų jau parašyta ar 
rašoma. Iš jų galime paminėti: 
“Gyvoji liturgija”, “Pasaulietis 
Bažnyčioje”, "Krikščionio Die
vas”.

— Ar šitoks jėgų sutelkimas 
stambesniam užsimojimui neati
trauks pajėgesnių bendradarbių 
nuo periodinės spaudos? Kokių 
šiuo atžvilgiu išvadų galima pa
daryti, žiūrint į Lietuvių Encik
lopedijos leidimo laikotarpį?

— Manau, kad nėra ko bai
mintis. Periodinė spauda turi 
savo nuolatinius bendradarbius, 
kurių gal tik vienas kitas imsis 
mums rūpimų knygų rašymo. 
Antra vertus, ruošiamųjų veika
lų mintys, o kartais ir ištisos bū 
dingesnės jų dalys labai nau
dingai gali būti spausdinamos ir 
periodikoje. Gi Lietuvių Enciklo 
pedijos leidimo laikotarpis lei
džia padaryti išvadą, kad galu
tinai vis tiek bus nemaža lai
mėta. Juk tikrai, jeigu ši En
ciklopedija nebūtų buvusi lei
džiama, tur būt tik maža dalis 
ta, kas joje atspausdinta, būtų 
pasirodžiusi periodinėje spaudo
je ar knygų pavidalu. Be to, eilė 
žvmių Enciklopedijos bendradar
bių buvo kaj-tu ir žurnalų redak
toriai bei jų straipsnių autoriai.

— Kaip planuojamas tos kny
gų serijos platinimas?

— Serijai numatoma rinkti 
nuolatin us ėmėjus, kaip ėnc’klo 
pedijai. Pasižadėję imti jos vei
kalus, gaus kiekvieną išėjusį to
mą ir tik tada už jį atsilygins.

— Kaip numatoma išspręsti
lėšų klausimą? Gal jau turima 
šiam, reikalui stambesnių mece
natų? j

nebenauja: šis klausimas rūpėjo 
jau S. Stanevičiui ir S. Daukan
tui daugiau kaip prieš šimtme
tį. Tos rūšies dainas labai atsi
dėjęs nagrinėjo Mykolas Biržiš-į 
ka, iš kurio bandė pasišaipyti
B. Sruoga, pakliuvęs į rusiško 
formalizmo vandenis, sekęs A. 
Veselovskiu ir kitais. Pagaliau 
tas temas užkliudė ir šių eilučių 
autorius (žr. “šimtas liaudies ba 
ladžių”, 1941). Juos visus jau
noji autorė bando trumpai drū
tai sukritikuoti. Tačiau ji pati 
nedaug toliau pažengė nuo M. 
Biržiškos metodo ir didelių nau 
jienų neatrado. Tiesa, ji daugiau 
pabrėžia visuomeninį tų dainų 
pobūdį, kartais teisingai, kar
tais perdėtai. Ji dar skiria daug 
dėmesio dainų meninės išraiškos 
priemonėms, tačiau ir čia ji 
tik seka B. Sruogos pėdomis. 
Autorė dar bando remtis nau
jaisiais sovietų tautosakininkais, 
kaip V. I, Proppas, dažnokai 
juos cituodama, tačiau iš esmės 
tai nieko nepadeda, tai tik smil
kalai. Autorė būtų geriau pada

Cluca^od Aleno instituto parkuty Nuotr. A. Keao, S.J.

riusi, jei ji būtų daugiau susi
pažinusi ir labiau pasisavinusi 
tarybininkų atmetamą suomių 
istorinį—geografinį tautosakos 
tyrimo metodą. Reikėjo aiškiai 
nustatyti nagrinėjamų dainų ti
pus, o tada kiekvieną tipą ir jo 
atšakas vienoje vietoje visapu- 
šiškai išnagrinėti, nustatyti vie
tines atmainas arba “oekotipus” 
(švedų tautosakininko C. von 
Sydovo terminas), susekti jų 
tarpusavio įtakas ir pareinamu- 
mą. Dabar autorė blaškosi nuo 
vieno dainos tipo prie kito, pa
simeta ir nebesusigaudo, kas 
kur pridera, po kiek laiko vėl 
grįžta prie to paties dainos tipo, 
kartoja tą pačią pamėgtą tezę, 
arba pati sau prieštarauja. To
kie metodiški trūkumai neleis
tini jau eiliniame seminaro refe
rate, o spaudai skiriamam dar
bui reikalavimai turėtų būti dar 
didesni.

Šios pastabos dar nereiškia, 
kad visa 286 psl. knygelė yra 
niekų darbas. Autorė surinko 
nemaža medžiagos, stengėsi ją 
apdoroti, nustatyti istorinę tų 
dainų periodizaciją, daiė paly
ginimus su kitų tautų dainomis, 
bandė padaryti išvadas. Kai ku 
rios jos išvados yra įtikinančios 
arba seniai žinomos, tačiau dar 

dą ar kitais keliais.
— Į kur reikėtų kreiptis, no

rint tiesioginiai susisiekti su 
“Krikščionis gyvenime” serijos 
vadovybe?

Informacijos ir kitais reikalais 
rašyti: “Krikščionis gyvenime”, 
P. O. Box 909, Delhi, Ont„ Ca
nada. Kr.

DR. JONAS BALYS

Dr. Jonas Balys
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dažniau klausimas pasilieka neiš 
spręstas: gal taip, gal ir ne. Pa
galiau nuo ideologinio — mark
sistinio pobūdžio tendencijų mes 
atsiribojame, nes jos nėra rim
tos.

Autorė mūsų istorinėse dai
nose randa tik tris periodus: 
"Karų prieš kryžiuočius epochos 
dainos, baudžiavos įsigalėjimo 
laikotarpio dainos ir dainos apie 
XVII-XIX a. karus ir kariuo 
menę” (p. 9). Pirmajam perio
dui priskiria Sudaičio (“Išpylė 
pilelę, iškirto karelius”) ir kitas 
karo sutartines (“Kada, broli, 
tu parjosi?”, Ką parneši?”), 
dainas apie kareivio išvykimą 
karan ir žuvimą (“Jau ir atlėkė 
gulbių pulkelis” arba “Visi bajo 
rai į Rygą joja” ir “Aušta auš 
relė šviesi pazarėlė”) ir nelais 
vėn patekusių karių vadavimo 
dainas (“Sėdi sūnelis nevalioj”, 
daina paremta plačiai vak. Eu
ropoje paplitusiu “vadavimo” 
motyvu). Priskirdama šias dai
nas karų su kryžiuočiais gady
nei. autorė pabrėžia jų patrio
tiškumą: “Tokiu supoetintu
mirties vaizdu atskleidžiama he
rojaus žuvimo prasmė, jis iš
aukštinamas kaip tėvynės gy
nėjas. Kad jis žuvo gindamas 
tėvynę, pabrėžiama lakoniška

(Nukelta į 2 psl.)

Naujausioji lietuvių ateivių 
banga, Nepriklausomos Lietu
vos auklėtiniai, atėjo su giles
niu išsimokslinimu, stipresniu 
profesiniu pasiruošimu, su iš
ryškėjusiais talentais. Pačios 
aplinkybės taip susidėjo, kad 
iš Lietuvos buvo išblokšti žmo 
nės su didesne iniciatyva ir 
ryžtu.

Tai buvo ryškiai pajusta iš
eivijoje. pyko nauja kraujo 
transfūzija mūsų spaudoje, li
teratūroje, dailėje, muzikoje 
ir kitur, kuo labai ir labai rei
kia džiaugtis. Buvo atlikti to
kie monumentalūs darbai, kaip 
enciklopedijos išleidimas (rei
kia tikėtis, kad tas užmojis 
bus išvestas iki galo, išlei
džiant ir lituanistinę enciklo
pediją anglų kalba), pelnytai 
ėmėme pasiekti pirmąsias vie
tas tarp išeivių tautų savo ope 
romis, dainų šventėmis ir t. t.

Lietuviškasis kultūros dar
bas vykdomas kaip pavienių 
prasiveržiančių talentų, taip ir 
organizuotų vienetų, subūru
sių mokslo, meno, įvairių pro
fesijų talentus.

♦

Kaip mūsų kultūrinio darbo 
našumui, taip ir Lietuvos iš
laisvinimo siekimams būtų la
bai naudinga, kad, šalia in
tensyvios kultūrinės veiklos 
savybėje, būtų palaikomas gy
vas ryšys su kitų tautų ir pa
čios Amerikos kultūrininkais, 
kultūros sluoksniais. Atrodo, 
kad dabar tam ir palankesnės 
sąlygos susidaro. Kitados vo
kiečiai ir kitų tautų intelek
tualai, manydami, kad lietuvių 
tauta yra atsidūrusi kritiškoje 
grėsmėje, buvo susidomėję už 
konservuoti kiek galima dau
giau mūsų tautinių lobių folk
loro, kalbos tyrimo pavidale. 
Dabar eilė Amerikos aukštųjų 
įstaigų net siunčia savo pro
fesorius (pvz. Kansas univer
sitetas prof. Greene), kad ty
rinėtų ir kolektuotų lituanis
tinę istorinę medžiagą. Kiti 
universitetai savo biblioteko
se atidaro specialius skyrius 
ateivių spaudiniams, archy
vinei medžiagai. Taigi, susido
mėjimas auga, kultūros židi
nių durys darosi a‘viresnės ir 
jų vaidilų širdys prielankes
nės.

Šitokios aplinkybės vis la
biau skatina mus atsisakyti 
savo kultūrinio užsisklendimo, 
ir tai ta prasme, kad mes. vs 
didindami savųjų vertybių ug
dymą, palaikytume kultūrinį 
sąlytį su kultūrininkais ir kul
tūrinėmis įstaigomis, su kurio
mis pats gyvenimas mus su
vedė.

Šituo atžvilgiu gražiai reiš
kiasi mūsiškiai, patekę į pro
fesūrą. Jų straipsnius užnin
kame mokslo žurnaluose, jų 
paskaitos būna atitinkamų ša
kų specialistų suvažiavimuose, 
ir tai yra gražus laimėjimas, 
iškeliąs lietuvių vardą ir žadi
nąs susidomėjimą pačia Lietu
va.

*

Gražios iniciatyvos parodo 
ir medikai, techniškųjų moks
lų atstovai, kad ir nedirbą 
aukštosiose mokyklose, o per
ėję į pramonę ar šiaip veikią 

savo srityje. Ne vienas jų sa
vo moksliniais laimėjimais 
net atradimais ir išradimais 
yra atkreipę net šio krašto 
mokslo viršūnių akis.

Mažesnis kultūrinis kontak
tas tarp muzikų ir vokalistų bei 
dailininkų, bet visgi jis yra. At
skirų mūsiškių prasiveržimai 
ir šioje srityje yra net pasie
kę didžiąją spaudą, tuo duo
dant neįkainojamos reklamos 
mūsų tautai ir mūsų tėvų že
mės reikalui. Visa eilė mūsų 
menininkų dirba specialiose 
mokyklose, dalyvauja bendro
se šio krašto parodose. Tuo 
tenka džiaugtis ir šį reikalą 
plėsti.

*
Neužmirštamas pavyzdys, 

kaip vaisingas yra ryšys rašy 
tojo St. Zobarsko su eile kūry
bingų šio krašto rašytojų, poe 
tų, kritikų. Tik šio sąlyčio dė
ka universitetų ir miestų bib
liotekos buvo paturtintos lietu 
vių liaudies kūrybos pavyz
džiais, mūsų rašytojų kūrinių 
vertimais.

Tačiau tokie kontaktai ga
limi ne vien New Yorke, o ir 
Chicagoje, Detroite, Clevelan- 
de, Los Angeles, Toronte, 
Montrealyje ir daug kitur. Ne
būtinai, kad jie reikštųsi to
mis pačiomis formomis. Jau 
nemažai būtų pasiekta mūsų 
kūrėjams dalyvaujant vietinių 
kūrybingųjų intelektualų po
būviuose, pasikviečiant juos 
pas save. Iš to susidarytų žmo 
niško draugiškumo ryšiai, ku
rie paskui galėtų ltonkretizuo- 
tis kuo nors apčiuopiamesniu, 
kai reikalas bus pribrendęs.

•
Ypatingos vertės pažinčių 

sudarymas turėtų laikraštinin 
kų, radijo ir televizijos dar
buotojų tarpe. Šios masinio su 
sižinojimo priemonės darytųsi 
atviresnės lietuviškajam rei
kalui. Tiesa, mūsų laikraščių 
redakciniai štabai yra daugu
moje per maži, laikraštininkai 
darbu perkrauti ir dažnai nei 
laikas, nei jėgos nebeleidžia 
dar naujų uždavinių imtis. Bet 
kurie yra laisvesni, kurie gal 
būt perėję į pensininko am
žių ar taip pat energingesnis 
tą šaką pamėgęs studijuojantis 
jaunimas gali labai vaisingai 
stengtis iš mūsiškių užsisklen 
dimo išeiti ir susidarančiu 
nauni bičiuliškumu Lietuvos 
reikalui gražiai pasitarnauti.

Net ir kitose, mažiau kūry
bingose šakose, pasižymintieji 
gali su gražiu sėkmingumu 
Lietuvai draugų ieškoti. Pvz. 
šioje srityje jau gali džiaugtis 
laimėjimais Lietuvių filatelis
tų draugija, kurios nariai pa
laiko kontaktus su šios šakos 
mylėtojais.

«

Džiugu, kad šis reikalas 
randa kaskart didesnį susido
mėjimą mūsų studentijoje. Pa 
laikymas glaudaus ryšio tarp 
Baltijos kraštų studentijos, da 
lyvavimas savo mokslo įstai
gos ruošiamose paskaitose, kur 
galima klausimų pavidale iš
kelti ir Lietuvos reikalą ir kur 
galjma savo patirtimi atskleis 
ti naiviems idealistams apie

(Nukelta j 2 psl.)



MAIRONIO BALADES
Jonas Aistis

Knygų leidykla Romuva (Jo
nas Galminas) išleido puošniai 
iliustruotą Maironio baladžių 
rinkinį. Knyga didelio formato 
(kolofone pažymėta 10” x 8”, al
bumo išvaizdos leidinys, atspaus 
tas dviem spalvom: tekstas juo
dai, o inicialai ir dauguma iliust
racijų mėlynai ir juodai, be to, 
vietomis dailininko išnaudotas 
ir popieriaus baltis, kuris kar
tais vaidina labai įspūdingos 
spalvos rolę.

Maironis labai dėkinga me
džiaga ne tiktai muzikams, bet 
ir dailininkams. Jo net dauguma 
eilių gali būti iliustruojama, o 
baladės, atrodo, gali būti labai 
plati dirva iliustratoriams. Dai
lininkas Pranas Lapė bus tikrai 
toje srityje pralaužęs pirmuo
sius ledus.

Iliustracijos

Dailininkas, aišku, iliustruoja 
taip, kaip jis veikalą supranta, 
kaip jį jaučia, ir svarbiausia, 
kaip jis siužetą mato. Pavyz
džiui Don Kichotą vienaip matė 
Gustave Dorė, kitaip Salvatore 
Dali, nors abu turėjo prieš akis 
tą patį veikalą. Tačiau abu mi
nėtu dailininku vadovaujasi teks 
tu, stengiasi autoriaus vaizdus 
ir mintis atskleisti ir nušviesti, 
o ne savo menu ir meistriškumu 
užgožti dalyką.

Man atrodo, kad dailininkas 
Pranas Lapė visą dėmesį su
kaupė į vieną Čičinską ir gal 
kiek persūdė jo dramatizmą. Ki
tos baladės atliktos labai statiš
kai, o vietomis net ir naivokai. 
Sakysime, Jūratės ir Kastyčio 
baladėje iliustracijos, nors savo 
stiliumi (atliktas plunksnos 
brūkšniu) būtų labai artimos 
Maironiui, bet, mano galva, tik
tai paskutinoji iliustracija turi 
glaudesnį ryšį su tekstu (Dabar 
lietuvė pamariais / Suvarsčius 
gintarų siūlelį...), o kitos gero
kai atsietos nuo teksto. Tai pa
stebiu dėl to, kad antroji baladė 
savo populiarumu, o ir meistriš
kumu nė kiek nenusileidžia Či
činskui. Šatrijos kalno baladės 
pirmoji iliustracija atlikta labai 
suprastintai, bet gana įspūdin
gai. tačiau ant kalno viršūnės 
uždėta realistinė figūra, kuri 
daugiau primena atiduodantį pa 
garbą kariškį negu šiaip žmogų, 
stebintį nuo kalno viršūnės atsi
vėrusį gamtovaizdį.

Bendrai paėmus, iliustracijas 
reikia vertinti teigiamai. Pagirti 
nas dailininko parinktasis mėly
nas iliustracijų fonas, kuris la
bai derinasi su baladžių paslap-

Lietuviu liaudies dainos
(Atkelta iš 1 psl.)

Vilniaus vardo užuomina” (p. 
37). Apdainuojami ne istoriniai 
įvykiai, bet kario likimas, “ta
čiau, skirtingai negu kitose ly
rinėse dainose, tas likimas, kaip 
matyti iš senesnių variantų, 
vertinamas tėvynės gynimo nuo 
priešų požiūriu, sukuriamas sa
vitas tėvynės gynėjo idealas — 
mūšio lauke žūstantis berne
lis" (p. 73-74). Pasakyta gra
žiai. Ar visos aukšiau paminė
tos dainos siekia kryžiuočių lai 
kus, tvirtų įrodymų trūksta, ta
čiau tokia galimybė yra. Tos 
dainos tikrai yra liaudiškiau
sios ir gražiausios mūsų istori
nių dainų tarpe.

Antrajam arba baudžiavos 
įsigalėjimo laikotarpiui autorė 
skiria tokias dainas kaip “Bro
lis ant dvaro žirgą balnojo”, 
“Parsiųsdinsiu gromatėlę”, “At
lėkė juodas varnas" (su žuvu
sio kario ranka snape — tarp
tautinė tema),“Už aukštųjų kai 
nelių”, sutartinė “Užugdė, už
ugdė” ir kt. Tai vis dainų apie 
kareivio žuvimą ar sužeidimą 
motyvai. Autorė šių dainų karį 

vadina “lyriniu herojum”. Jų 
visų bendra nuotaika tokia: ka
ras yra nelaimė, beprasmiškos 
žudynės, karys yra nelaimingo 

tinganuotaika. Svarbiausia yra 
tai, kad iliustracijos puošia lei
dinį, vietomis jį nušviečia ir pa
pildo, o tai kaip tiktai ir yra 
iliustracijos paskirtis ir tikslas. 
Dailininkas pagirtinas dar ir už 
tai, kad yra pasišovęs iliustruo
ti nedidelio tiražo lietuvių klasi
kų veikalus, o tai yra galima pa 
daryti tiktai nesuinteresuotai 
tam reikalui pasišventus.

Spauda
Patsai baladžių tekstas at

spaustas labai tvarkingai ir šva
riai. Sambūs rašmenys. Iš vi
so, atrodo, kad leidėjas yra at
sidėjęs meniškos ir puošnios kny 
gos reikalui. Gražiai išleista kny 
ga visais laikais yra didelė do
vana skaitytojui, o mūsų sąly
gomis yra žygio vertas pasiryži
mas ir gal net auka.

Maironis yra labai populiarus 
rašytojas. Tiesą pasakius, jis 
yra populiariausias. Jo Pavasa
rio balsai, kur įtrauktos ir bala
dės, yra sulaukę apie dvidešimt 
laidų. Reikia tikėtis, kad šis lei
dinys neužsigulės leidėjo sandė
ly ir bus greitai išpirktas, ir tai 
įgalins leidėją imtis naujo pa
našaus pobūdžio leidinio.

Prof. Brazaičio studija

Reikia prie to pridėti, kad kny 
gos gale pridėta prof. Juozo Bra 
zaičio trumpa studijėlė apie Mai
ronio balades, kuri taip pat la
bai pakelia knygos vertę. Studi- 
jėlėje patiekiama daug naujos 
šviesos, kuri padeda giliau ir 
pilniau suprasti Maironio veda
mąją mintį. Nereikia nei sakyti, 
kad pilnai suprasto kūrinio ver
tė skaitytojo akyse padidėja.

Giriant knygą, būtų nesąžinin 
ga nutylėti jos trūkumus. Mairo
nio baladės, kaip sakėme, at
spaustos be priekaišto, o Juozo 
Brazaičio paaiškinimai atspaus-

Maironis, VII kl. gimnazistas su 
motina ir sesutėm.

likimo auka. Kario santykis su 
jo šeima yra pagrindinė tema, 
bet ne kokie nors istoriniai įvy 
kiai, kurie liaudies žmogui buvo 
neįdomūs ir nesvarbūs.

Pagaliau dainų apie XVII- 
XIX a. karus ir kariuomenę 
pagrindinė tema esanti karei
vio išruošimas į žygį ir atsisvei 
kinimas su artimaisiais, nesi
gilinant į tolimesnį kario liki
mą. Čia pridera dainos “Nupirk 
man tris triūbeles” (ši tema 
taip pat randama gudų ir uk
rainiečių dainose), “Atnešk, mo 
tuše, man baltus marškinėlius”, 
“Sudievu tėvui ir motinėlei”, 
mažalietuvių “Treji gaideliai gie 
dojo” ir kt. Gausios yra rekrū
tų dainos, atsiradusios rusams 
okupavus Lietuvą. Rekrūtų 
gaudymas trukęs nuo 1785 iki 
1874 m. Būdingos rekrūtų dai
nos: “Penki broleliai žalioje lan
koj”, “Mūsų ponai su šaltyšiais 
slapta susitarę”, “Jau kad mes 
buvom trys brasutėliai” ir kt. 
Jos pasakoja apie rekrūto gau
dymą, graudų atsisveikinimą su 
namiškiais ir jo išvežimą, žiau
rų elgesį (sukaustymą pančiais 
ar įdėjimą kojų į kaladę, kad 
nepabėgtų), sunkias kariuome
nėje tarnavimo sąlygas, kaip 
beprasmiškas mušimas, badavi-.

ti labai netvarkingai ir, kas ar
šiausia, korektūra visai netaisy
ta. Kolofono sutvarkymas didele 
estetika nepasižymi, be to, jame 
paberti tokie kalbos lyčių perlai: 
“leidė ir spausdino”. Tokie da
lykai, trumpai drūtai tariant, ne
dovanotini. Ateityje leidėjas tu
rėtų būti apdairesnis.

Maironis. Baladės. Woodha- 
ven, N. Y., Romuva, 1966. Kai
na — $6.00.

Kertine 
paraštė

(Atkelta iš 1 psl.) 
minties ir laisvių paneigimą 
komunizmo diktatūroje ir nu
rodyti jų pasinešimą į impe
rializmą ir kolonializmą. Mū
siškiai studijozai kaskart dau
giau šioje srityje ima reikštis 
ir jau yra Vlikui davę žmogų 
(dr. A. Budreckį) tokiems kon 
taktams platesniu mastu pa
laikyti ir organizuoti.

Nereikėtų pamiršti ir knygų 
leidėjų, autorių, kontakto 
su atitinkamomis įstaigomis. 
Kiekvienos lietuviškos knygos 
po vieną ar du egzempliorius 
reikia pasiųsti ne tik į mūsų 
Pasaulio Lietuvių archyvą, bet 
ir į Kongreso biblioteką, Vati
kano biblioteką, vietinio uni
versiteto, vietinio miesto bib- 
'ioteką Miestų ir kai kurios ki 
tos bibliotekos tokiais leidi
niais būna tiek susidomėju
sios, kad net pačios perka, jei 
tik kas pasiūlo.

Apskritai, išėjimas iš to už
sisklendimo, pravėrimas durų

mas ir pan. Kai kuriose rekrūtų 
dainose ryški slaviškų dainų 
įtaka.

Skyriuje “Dainos apie karei
vio likimą ir dalią” aptariamos 
tokios dainos kaip mažalietuvių 
“Aš esmi žalnieriukas vis sve
timoj šalelėj” ir “Pareinu na
mo — nėra tėvelio”, dzūkų “Jau 
tavo mergelė už kito nuėjo”, ka 
rį lydinti mylimoji “Imk ir ma
ne drauge”, traukimas į sveti
mas šalis kaip “Rytoj iškeliau
sim į Vengrųjų žemę”, nusivy
limo daina “Kad būtum pagim
džius pilku akmenėliu” ir kt. 
Smulkiau nagrinėjama plačiai 
paplitusi baladė “Nuo žirgo kri
tęs bernelis” (p. 150-165), apie 
kurią esu paskelbęs studijėlę 
jau 1935 m. (žr. Tautosakos 
Darbai It.). Autorė bando ma
no darbą kritikuoti, tačiau pati 
nieko naujo nesuranda, net ne
moka atskirti prijungtos sava
rankiškos dainos apie paukščio 
nušovimą, kuri kartais duoda
ma kaip įžanga, nuo pagrindinės 
baladės temos. Vis dėlto ir ji 
po svyravimų pagaliau šią ba
ladę priskiria prie kariškų.

Iš dainų, mininčių vėlesnius 
istorinius įvykius, kiek panagri 
nėtos dainos apie karus su šve
dais, prancūzais (Napoleono 
karai), apie rusų — turkų ka
rus, pagaliau visų trijų sukili
mų prieš rusus dainos.

APIE ROUAULTO PAVEIKSLĄ

Norėčiau truputį paaiškinti I 
apie Rouaulto paveikslą, kurį 
atspausdinote kultūriniame prie 
de. Tai ne litografija, bet ofor
tas. Tai yra 29ta plokštė (plate) 
iš 58, priklausanti “Miserere” 
ciklui. Viso buvo atspausdinta 
450 albumai. Rouaultas 1914 
metais padarė pirmus piešinius. 
Vollardo (garsiojo prancūzų 
leidėjo) raginamas, jis tarp 
1920 ir 1927 sukūrė 58 metalo 
plokštes, vartodamas labai ori
ginalią ir naują techniką, šiame 
cikle Rouaultas bandė atvaiz
duoti pirmojo pasaulinio karo 
baisybes.

Pirmiausia jis tą atvaizdavo 
padarydamas juodo ir balto gu
ašus ir aliejus. Tie darbai bu
vo fotograviūros būdu perkelti 
ant bronzinių plokščių. Po to 
Rouaultas dirbo tiesiai ant 
plokščių, vartodamas instru
mentus: aąuatintą, “roulette” ir 
rūkštį su teptuku. Jis keitė ir 
eksperimentavo ant plokščių, 
kol išgaudavo jam tinkamą efek 
tą. 1927 metais, Rouaulto prižiū
rimi, Vollard ir garsusis spaus
tuvininkas Jacąuemin atspaudė 

visą seriją. Po to metalo plokš
tės buvo kanceliuotos (sulaužy
tos). 1947 m. Rouaultas plokš
tes atsiėmė iš Vollardo šeimos, 
pas kurią jos buvo iki 
Vollardo mirties, ir L’Etoile Fi- 

į kaimyninius ir vietinius kul
tūrinius sąjūdžius, juos ap
imančius žmones ir įstaigas 
praturtins ir mūsų pačių hori 
zontus ir laimės naujus drau
gus mūsų kultūrinių bei tauti 
nių užmojų reikalui. Bet tą 
vykdant nepamirština, kad vi 
sada pirmoje eilėje mūsų pa
grindiniu uždaviniu pasilieka 
savųjų kultūrinių vertybių ug 
dymas.

J. Pr.

A. Žmuidzinavičius savo jaunose 
dienose. Dail. Žmuidzinavičius po 
sunkios ligos mirė rugp. 9 d. Kau
ne, palaidotas rugp. 11 d.

J 
I

Šiaip knygelė lengvai paskai
toma, parašyta gyvai, nors vie
tomis per daug vandeninga. 
Tautosakos mėgėjui ji bus įdo
mi paskaityti, tačiau specialis
tui mažai ką naujo teduoda. Ta 
pačia tema anksčiau ji rašė “Li 
teratūros” žurnale, 1963, t. VI, 
p. 101-123: “Lietuvių karo-isto 
rinės dainos ir tikrovė”. Gerai, 
kad iš viso tokią temą ten dar 
galima nagrinėti. Savaime aiš
ku, kad turėjo būti “pažibinta 
žvakė” feodalui rusui ir komunis 
tui, pradedant pačiu pirmuoju 
įvado sakiniu, tačiau tolimes
niuose skyriuose daugiau laiky
tasi dalykiškumo. Beje, antrašti 
niame puslapyje pridėta įpras
tinė frazė “Feodalizmo epocha”. 
Istorikai ginčijasi ir kai kurie jų 
rimtai įrodinėja, kad Lietuvoje 
tikro feodalizmo praeityje iš vi
so nėra buvę. Tačiau neabejo
tina feodalizmo gadynė Lietu
voje prasideda su sovietų oku
pacija. Žemė, namai ir kitas 
turtas buvo ątimtas ir tik dabar 
savo patikėtiniams vėl duoda 
laikyti gyvenamus namus ar au
tomobilį, kurie tačiau kiekvienu 
metu gali būti vėl atimami. Ir 
tamsiausiais vadinamo feodaliz 
mo laikais Lietuvoje vis dar bu
vo likę laisvi; ūkininkų, o dabar 
jie visi paversti baudžiauninkais. 
Ar bereikia ryškesnio feodaliz
mo?

lante leidyklo vėl jas atspaus
dino. Pirma serija spausdinta 
1927 yra daug retesnė ir bran
gesnė. Antra serija meniškai ma 
žiau verta, nes ant atspausdintų 
darbų matosi išpjauti dryžiai. Sa 
vo darbe dažnai su Rouaulto 
kūriniais turiu susidurti.

V. Ramonis

GYDYTOJO ATSIMINIMAI 
APIE CHURCHILLĮ

Lordas Moran, Churchillio gy 
dytojas, parašė savo atsiminimų 
knygą apie didįjį valstybininką; 
veikalas pavadintas “Churchill: 
The Struggle for Survival” (išlei 
do Houghton, 877 pusi., $10). 
Veikalas paįvairintas intriguo
jančių atsitikimų, anekdotų įtar 
pomis; apie pusę jo skirta tam 
laikotarpiui, kai 1953 m. susir
gęs Churchillis pasitraukė iš mi 
nisterio pirmininko posto. Kriti
kai apie veikalą atsiliepia palan 
kiai. Autorius nesulaužo savo 
profesinės paslapties kaip gydy
tojas, o daugiau pasakoja apie 
Churchillį kaip iš arti jį pažinęs 
asmuo.

• Antrasis Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos Metraščio 
tomas jau atiduotas spaudai. 
Jį redaguoja ir leidžia L. K. 
Mokslo akademijos pirmininkas 
prof. Ant. Liuima, S.J. L. K. 
Mokslo akademija be savo ren
giamų mokslinių suvažiavimų, 
kurių paskutinis įvyko 1964 me
tais New Yorke, metodiškai sten 
giasi papildyti mūsų mokslinę li-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Proteristas 

Aparatal-Protezal. Med. ban
dažai, Spec. pagalba kopom* 
(Areli Supports) ir t. t.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 
2860 W. 63rd St., Chicago 29, III 

Tel. PRospect 6-5084
Vai. 9-4 Ir t-8. šeštad. 9-1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINTOS 

2858 West 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. tr 1—9 i 
vak. šeštadieniais 1*—1 vai. Trečia
dieni uždaryta Ligoniai priimam 
.usl tarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res. telef. VVAlbrook 5-5076

Res. tel. 239 - 4688
DR. K. G. BALU KAS 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIQO* 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

6449 So. Pulaski Road (Crawfor<: 
tfedicai Building) Tel. LU 5-644:

Priima ligonius naga) susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti MI 3-0001

Ofisas 3148 įvest 63rd Street 
Tel.. PRospect 8.1717 

Rezld.. 3241 VVest 66th Place 
Tel.: REpubllc 7-7888 

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 West 63rd Street 
Kampas 63-člos ir California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 478-4042 

Rezld. tel. IVAlbrook 5-3048

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

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

Route 25, Elgin, Illinois 
Tel. ofiso HE 4-5840. rez. 388-2233 

PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 West 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9.
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
Susltarua
Tel. ofiso HE 4-5758; rez. HI 5.3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija 
2751 West 51st Street 

Valandos, pirmad.. antr., ketv. 2—9 
vai., penktad. 10 v. r. Iki 9 v. vak.

Šeštad. 10 v. r. iki 1 v. popiet. 
Ligonius priima pagal susitarimu.
Ofs. 735-4477; REZ. PR 8-8080

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ Iii 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 

8449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą.

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija ir motery ligos 

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

teratūrą. Pastaraisiais metais be 
kita ko išleista du dižiuliai “Su
važiavimo darbų” tomai, t. y. IV- 
sis ir V-sis, ir graži kun. Staniu- 
kyno monografija. Salia to LKM 
akademija užsibrėžė kasmet leis 
ti Metraštį. Pirmasis Metraščio 
tomas išleistas 1965 metais, ku
riame randame keliolikos žymių 
autorių straipsnius iš įvairių 
sričių. Antrame, spaudai atiduo
tame, Metraščio tome ypatingo 
dėmesio susilaukia šių autorių 
studijos bei straipsniai: Petro 
Maldeikio “Moderniosios pažan
gos problemos”, prof. dr. Zeno
no Ivinskio “Lietuvių tautos ro
lė Europos istorijoje”, dr. Domo 
Jasaičio “Socialinė draudimo rai 
da įvairiuose kraštuose”, kun. dr.

Ofiso HE 4.1414, Rez. RE 7-8887
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir motery ligos 

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

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

Trečiadieniais uždaryta. 
Atostogose iki rugpiūčio 21 d.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K A A

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
2656 VVest 63 r d Street

Pirmad., antrad., ketvirt Ir penkt 
nuo 11 Iki 1 vai. Ir nuo 4 iki 7 v. v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.
Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika 
2815 W. 71st Street

Ofiso vai.: kasdien nuo 6 Iki 9 v. v.; 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.; arba susi
tarus.
Tel. ofiso PO 7-8000, rez. GA 3.7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 8
Iki 8 vai. Trečlad. tr šešt. uždarvta.

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

8058 So. VVestern Avė.
Chicago, III. 60620

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
.usitarimą, išskyrus trečiadienius už
daryta.
Ofiso Ir buto tel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai., kasdien 10-13 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
'irm., antr., ketv. Ir penkt. nuo 
—4 Ir 6—9 Ir pagal Busitarlmą.

Tel. REllanoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 VVest 59th Street 

Vai.: pirmad., antrad.. ketvirtad. tr 
penktad. nuo 12—4 v. p. p., 6—8
/ai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečlad. 
uždaryta.
Tel. ofiso ir buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

išskyrus trečiadienius.
šeštadieniai^ 12 Iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7158 South įvestom Avenup 
Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p. p., šeštad. 
11 vai. ryto iki 3 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1188 
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 Weet 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso PR 8-7773 Rez. PR 8-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Valandoj: pirmad., ketv. 5 — 8 vai., 
antrad. ir penktad. 1 — 4 

Priiminėja tik susitarus.
Ofiso HE 4.1818 l/ez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9.11 ryto ir 4-8 v. vak. 

šešt. 9 v .r. — 2 v. p. p.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Vidaus ligos
10748 S. Michigan. Chicago 28, OI

Telef. ofiso: PUlImaa 5.6766 
N'amy: BEverlv 8-3946

PrlSm. vai., antrad. — ketv. «—t 
v. v.; šeštad. 1—> v. D. P-. Kitom 
dienom uidaryta.

Vyt. Bagdanavičiaus filosofinė 
studija “Lietuviška materialisti 
nė raštija iki Nepriklausomybės 
paskelbimo,’” kun. dr. Juozo 
Vaišnoros straipsnis "Mėgini
mas Lietuvoje įsteigti Nekalto 
Prasidėjimo riterių ordiną”, 
prel dr. Pauliaus Jatulio straips
nis ir kiti pranešimai. Metraštis 
spausdinamas Romoje.

• Dail. Vyt. Virkau sukurs 
viršelį Ramojaus knygai “Bro
liai, kritusieji už laisvę." Kny
goje bus pavardėmis suminėta ir 
aprašyta apie 200 žuvusių par

tizanų ir apie kita tiek bus aptar 
ta naudojant jų slapyvardžius. 
Knyga turės apie 200 puslapių. 
Leidinys jau renkamas. Leidžia 
Lietuviškos Knygos klubas.

TeL ofiso PR 8-7800; Namy 925-79M

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue 

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

Telef. 423 - 2680
DR. L RINGUS

RENTGENOLOGAS
9760 8. Kedzie Avė.

Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad u 
penktad. 8 v. r. Iki 9 v. v. Treč. 1> 

šešt. 8 V. r. Iki 1 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
■PEC. ORTHOPEDINE8 LIGOM 

2745 Weet 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus llgdhlnp

VAL: Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 v. ryto ir nuo 8-8 v. y. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais 1. 
kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. REpubllc 7-2290

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

keičia stiklus ir rfams
4455 S. California Avė., YA 7-7381 
VAL.: 1 v p p. iki S v. v. kasdien, 
trečiadieniais uždaryta, šeštadieniais 
nuo 10 v. r. Iki 1 v. popiet.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ ITSLFS IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VVest 71at St.

Vai.; antrad. nuo 2—5 po pietį’ 
ketvirtad. nuo 6—8 vak. 
Ofiso telef. 776-2880 
Rez. telef. PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 S. Cicero, Oak Forest, III 

Kabineto tel. 687-2020 
Namy tel. 839-1071

Vizitai pagal susitarimą.

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

Ofiso td. REllanoe 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0617

Valandos pirm. Ir ket” nuo 12 Iki 
8 v. p. p. Ir nuo 7- Iki 8 v. v.; antr. 
ir penkt. nuo 12 iki 2 v. p. p. U 
vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Marymtte Parko ofisas: 2450 We« 

71 Street. telefonas 925-8298 
Res. tel. IV'A 5 3099. 

Valandos: 10—12 v. Ir 7—8 v. vak 
šsšt. 19 —12 v. ryte.

Kitas ofisas: 4644 South Ashland 
Avė., tel. CL 4-2896 

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

abu ofisai uždaryti.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

I ENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ} 
LIGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. U 
penkt. nuo 2 Iki 4 Ir nuo 8 Iki I 
v. v. šeštad. 2—4 v. popiet Ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.
Of. tel. He 4-2123. Nnmė GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 West 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus.
Vai. 2—4 p. p. Ir «—8 V. v.

Treč. Ir šeštad. uždaryta.
Telefonas — GRovehill 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street 

Valandos: 1 iki 4 ir 6 iki 8 v. vak. 
šeštadieniais 1 iki 4 vaL 

Pirmad., antrad. Ir trečlad. uždaryta.
Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 S. Albany Avė.

Vai., pirm., antrad., ketv. 6—8 v.
vak.; penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet. 

Kitu laiku pagal susitarimą.
Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.. 2 iki 4 p. p Ir 7 iki 8 v. v. 

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą.
Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.: pirmad., antrad., penktad. 1—4 
Ir 8—g v v.; ketvirtad. B—S
Mtad. lt— 1 ▼.



Šiluvos Dievo Motinos koply
čios šventinimo proga VVashing
tone buvo užprašyti kūrybingie
ji mūsų kompozitoriai parašyti 
duotiems tekstams religinės dva 
sios muzikinių kūrinių. Tų kū
rinių pirmieji išpildymai įvyks 
iškilmių metu VVashingtone, juos 
atliekant iškiliesiems mūsų solis 
tams. Kompozitoriams buvo nu
rodyta, kokiems balsams jie turi 
rašyti; Pr. Bičkienei, sopranui, 
parašė Br. Markaitis, S.J., R. 
Mastienei, mezzo-sopr., buvo 
kviestas J. Zdanius, bet jam po 
kurio laiko atsisakius, prašomas 
parašė J. Bertulis; bosui J. Vaz- 
neliui — J. Kačinskas ir solistų 
kvartetui — J. Gaidelis. Tie kū
riniai — didelis įnašas į mūsų re 
liginę muziką, nes tokių rimtų 
kūrinių labai mažai teturėjome. 
Čia pateikiu tų kūrinių apžvalgą.

Komp. J. Gaidelio "Malda” 
kvartetui

Julius Gaidelis parašė “Tikin
čiųjų maldą”, žodžiai kun. VI. 
Budrecko, solistų kvartetui su 
fortepijonu. Šis kūrinys savo tu
riniu ir forma yra visiškai nau
jas mūsų muzikinėje literatūro
je. ■dis susideda iš penkių invoka 
cijų, kur po kiekvienos invoka- 
cijos baigiama “Meldžiam Tave, 
Viešpatie”, panašiai kaip gie
dant “Šventas Dieve”.

Kiekvienas solistas atgieda in- 
vokaciją vienas, kiek primenan
čią žinomąją melodiją “šventas 
Dieve”. Po to seka kvartetas 
"Meldžiam...” Pirmą invokaciją 
atgieda bosas (J. Vaznelis) kuk 
lia melodija ir jam kvartetas ir
gi kukliai atliepia. Antrąją al
tas (R. Mastienė) irgi kukliai. 
Trečiąją tenoras (A. Pavasaris) 
kiek sudėtingesnę melodiją, bet 
kvartete įvedamos imitacijos vi
siems balsams, viskas palaips
niui kyla, auga, muzikinės slink 
tys raizgosi, giesmė vis darosi 
sudėtingesnė ir todėl ši dalis pa
ilgėja.

Ketvirtąją sopranas (Pr. Bič- 
kienė) atlieka irgi nesudėtinga 
intonacija, bet už tai kvartetas 
išsiplečia dar plačiau kaip tre- 
čiojoj. Čia solistai turi įsitempti, 
kad nenuslystų, nes harmonija 
moderni, kupina disonansų, ma
žai benaudoja klasikinės harmo
nijos formules. O savarankus 
fortepijoninis palydas neduoda 
dainininkui įstojamojo balso. 
Paskutinė intonacija, nukreipta 
į Mariją — “Per Marijos Šilu
vos Dievo Motinos užtarimą iš
klausyti mus teikis”, giedama 
soprano ir alto drauge. Tai su
daro labai malonų klausai poil
sį, ko ir muzikinė kūrinio eiga 
reikalauja tam, kad toliau kom-

JUOZAS ŽILEVIČIUS

pozitorius tęstų dar sudėtinges
nes muzikines pynes, sudarytas 
iš pirm tai vartotų melodinių fra 
zių, visaip polifoniniai vystyda
mas. Čia komp. J. Gaidelis paro
do puikų sugebėjimą naudotis 
kontrapunktinėmis priemonė 
mis: toną išplėsdamas, sutrum
pindamas, susmulkindamas, net 
išverstinėje padėtyje įpindamas 

net kanonines imitacijas į tą įdo 
mų kontrapunktinį įvairių fra
zių bei temų junginį. Ir visa tai 
atrodo lyg taip ir reikia. Prie 
pabaigos taip pat yra poroj vie
tų ramesnės nuotaikos ansamb- 
linių junginių. Kūrinys skambės 
didingai naujoviškos harmonijos 
rūbuose pasipuošęs.

Nežiūrint veikalo sudėtingu
mo, yra išlaikytas religinėje mu
zikinėje nuotaikoje, už tai ir so
listams kompozitorius nedavė 
arijų pobūdžio įtarpų, kaip pvz. 
intonacijose būtų galėjęs bravū
ros pasirodymui panaudoti. 
Kvartete solistų melodijos yra 
lanksčios, gyvos, plačios apim
ties, bet sudėjus jas krūvon, pasi 
daro puikus derinys. Tas kūri
nys tinka religiniuose koncertuo
se, tik reikėtų įrašyti vargoninį 
pritarimą, kad vietoje fortepijo
no galima vargonais palydėti. 
Tada vietoje kvarteto giedotų 
choras, o vietoj solistų — chori
nių balsų grupės arba solistai. 
Veikalas didingas, teikiantis mu 
zikos mėgėjams daug džiaugs
mo.

Šiluvos Svč. Marijos garbei 
trilogija

Trilogija susideda iš trijų 
giesmių.

Br. Markaitis, S.J. parašė “Ne 
nuženk nuo akmens”, žodžiai K.

Grigaitytės, sopranui solo su for 
I tepijono palyda.

Kaip žinome, komp. Br. Mar
kaitis, S.J. kaip kompozitorius 
yra stambi pajėga. Jo smuikui 
sonata, įgrota plokštelėje, aplan 

Į kė viso pasaulio šalis ir, grojant 
radijo stotyse, susilaukta gražių 
įvertinimų (Australija, Afrika, 

i V. Vokietija ir kt.) Jau išpar- 
| duota pirmoji laida. Be to, jau 
■ keleri metai jis turi savo kūrinių 
rečitalius Floridoje. Anglų spau
da aukštai vertina jo kūrybą. 
Žodžiu, visapusiškai prinokęs kū 

i rėjas, pačiame kūrybingume.
Tad sudaro džiaugsmo, kad jis 
ukūrė šia proga stambų kūrinį. 

Nežiūrint jo šiandienės kūrybos, 
jis sukūrė labai religinės nuotai
kos ilgesnį kūrinį rondo formo
je. Nors harmonija sudėtinga, 
bet melodija laisvai plaukianti 
šalia laisvos fortepijoninės pa
lydos. Kūrinys politonalinės mu
zikos rūšies, teikia daug nauju
mo, perdėm polifoninio palydos 
eismo, nėra nudėvėtų ir nuobo
džių harmoninių, melodinių ar 
ritminių nuotrupų, laisvai ir pa- 

i traukliai klausomas.
Melodija solistui duoda pro- 

I gos reikštis laisvai, o ne muziki 
nių tarpų šokinėjimais (dažnai 
beprasmiai tik instrumentams, o 
ne žmogaus balso savybėms skir 
tiems), melodiją stengiantis ko 
gražiau atlikti ir sielos įdėti. Di
delis komp. turtas, kai sugeba 
balso dainingumą panaudoti nū
dieninėje muzikoje. Sopranų ar 
tenorų repertuaras galės pasidi
džiuoti, ypač pajėgesni balsai, 
tik pianistams teks nemažai sun 
kūmų palydą nugalėti ir prie so
listo meniškai prisitaikyti.

Jeronimas Kačinskas parašė 
"Lietuvos Karalienė,” žodžiai EI. 
Tumienės, solo bosui su forte
pijono palydu. J. Kačinskas jau 
seniai kuria moderninėje dvasio
je, davęs nemažai religinės muzi 
kos didelių, sudėtingų kūrinių 
ir mažesnių, todėl jis turi išug
dęs savajį “Aš” ir kalba savo kai 
ba laisvai, vartodamas įvairias

Komp. Bruno Markaitis, S.J.

muzikines priemones. Jo kūry
bos būdas yra skirtingas nuo 
aukščiau suminėtų kūrėjų: sa
vaime aišku, jog kiekvienas iš 
jų eina savais keliais ir todėl 
reiškiasi muzikiniai savitumai ir 
skirtingi muzikinių turtų naudo 
jimai. Kurie dalyvaus VVashing
tone tų kūrinių pirmame išpildy 
me, patys įsitikins, kas sugebės 
tų kūrinių dvasią suprasti, nes 
jie yra neeiliniai, bet specialiai 
toms iškilmėms sukurti iškilų
jų mūsų kūrėjų.

Kalbamasis kūrinys bosui 
skamba giliai nuotaikingoje re
liginėje dvasioje. Kai kuriose vie 
tose didesnei žodžių prasmei iš
ryškinti vartoja melodijos re- 
čitatyvinį (skaitymo) būdą, atsi 
sakant nuo melodijos ir bendrai 
visame kūrinyje nedaug melodi
jos, bet ji yra santūri, neišeinan 
ti į platesnius balso apimties pa 
kraščius. Kūrinys neilgas, forte
pijono palydas nesunkus, jis tin 
ka ir baritonui bei mezzo-sopra
nui.

Juozas Bertulis parašė "Juod
bruvė mergaitė”, žodžiai A. Jas 
manto, mezzo-sopranui su forte
pijono palyda, šis autorius savo 
kūrybos būdu skiriasi nuo aukš
čiau minėtų Jis laikosi ant 
slenksčio: bandydamas kai kada 
pažiūrėti ir į nūdienės muzikos 
pasaulį, bet nedrąsiai ir atsar
giai. Jįs yra senas vilkas lietu
viškosios muzikos kultūros dir
vonuose. Kalbamas kūrinys ne
ilgas, melodija nesudėtinga, pa
lyda judri ir neperkrauta kokiais 
aštresniais sąskambiais, linkus 
solistui gelbėti intonacijoje, ne- 
atitolstant toli nuo pritariamo
sios melodijos išvingiavimų. Pri
tarimas nesunkus, lengvai priei
namas ir nevirtuozams ir neope- 
riniams solistams.

Šie tad trijų paskutinių kom

pozitorių kūriniai ir sudaro trilo
giją

Labai sveikintinas dalykas už- 
prašymas kompozitorių parašyti 
naujus kūrinius, bet neturim 
pasitenkinti vien tik jų išpildy
mu iškilmėse. Koplyčios įrengi
mo komitetas turėtų tuos kū
rinius išleisti viename sąsiuvi
nyje su trumpa apžvalga, kaip 
jie atsirado, kad paliktų juos at 
einančioms kartoms. Taip pat 
reikalinga, ir net būtina, paga
minti plokštelę tų kūrinių, kad 
žmonės turėtų namuose ko pra
kilnaus pasiklausyti, o ne vien 
tik polkučių, tango ar ko nors 
panašaus. Tokių plokštelių se
niai jau reikėjo parūpinti. Tad 
panaudokim šią progą, kokios 
mes gal jau nebesulauksime.

• Lietuviškas ritualas jau 
spausdinamas M. Morkūno spaus 
tuvėje. Panaudojamas Lietuvoje 
atliktas vertimas su išeivijos lie 
tuvių liturginės komisijos, ku
riai vadovauja vysk. V. Briz- 
gys, pataisomis. Spausdinimą 
prižiūri tėvai jėzuitai. Ritualas 
bus pilnas, apims gal apie 500 
puslapių. Išeis apie spalio mėn.

Komp. Juozas Bertulis

SALVATORE QUASIMODO

Laiškas motinai
"Muter dnlciss'ma, dabar minios krenta, 
Naviglio veržiasi pro užtvanką, 
medžiai ištinę nuo vandens, atidegę inio sniego; 
aš neliūdžiu šiaurėje: aš nesu 
taikoje su savim, tačiau aš nelaukiu 
kieno nors atleidimo, daugelis .nūn skolingi ašaras, 
kaip vyras vyrui, žinau, kad nesveikuoji, kad gyveni 
kaip visų poety motinos, neturtinga 
ir teisinga savo meilė įe 
tolimiems vaikams, šiandieną aš, 
kuris tau rašau”. — Pagaliau, pasakysi, |x>rą žodžių 
iš to vyruko, kuris nakčia pabėgo trumpam švarkely 
su keletu eilėraščių kišenėje. Vargšas, toks karštakošis, 
kurią dieną kur nors dar žus. — 
‘'Tikrai, atsimenu, išvykau iš tos pilkos stoties 
lėtu traukiniu, vežančiu migdolus ir apelsinus 
į I merus žiotis, pilnas šarkų, 
druskos ir eukaliptų. Bet dabar aš tau dėkoju 
už ironiją, kurią palikai 
ant mano lūpų, švelnių kaip ir tavo. , 
Tas šypsnys mane apsaugojo nuo aimanų ir kančių. 
Ir nesvarbu, kati dabar aš apraudu tave 
ir visus tuos, kurie laukia — kaip kad tu 
nežinodami ko. Ak, švelnioji mirtie, 
nepaiiedk laikrodžio virtuvėje, kuris tiksi ant sienos; 
visa mano vaikystė prabėgo pro jo veido 
rodykles, pro tas išpieštas gėles: 
neliesk senių rankų, nei širdies.
Gal kas atsilieps* O pasigailėjimo mirtie, 
drovumo mirtie, sndievii, brangioji, sudievu mano 
dulcissima mater."

Išvertė P. Gaučys

(jiiasimodo (sk. Kvasimodo) italų poetas, 1959 m- laimėjęs No
belio literatūros premiją. Karo išgyvenimų poveikyje atrado didžiąją 
žmogaus gyvenimo tikrovę. Apdainuoja gamtą, jūrą ir metų įnikus.

P. G.

KULTŪRINĖ KRONIKA
• Dr. J. Girniaus nauja kny

ga apie ateitininkų ideologiją 
baigiama rinkti “Drauge", Lei
džia “Ateitis”.

• Vysk Pr. Bučio atsimini
mų antras tomas jau paruoštas 
spaudai. Surašė prof. Z. Ivinskis, 
redagavo kun. dr. J. Vaišnora, 
MIC.

• Prof. Juozas Žilevičius vi
są laiką dirba tvarkydamas Mu
zikologijos archyvą Chicagoje, 
Jaunimo centre. Jam talkina 
mok. Z. Girdvainytė, O. Vyš
niauskienė, J. Jokubauskienė ir 
archyvaras Jonas Narukynas. 
Dabar vykdoma inventorizaci
ja ir tvarkoma kartoteka. Tas 
darbas dar užims apie pusę me
tų.

• Lituanistikos instituto met
raštis jau surinktas M. Morkū
no spaustuvėje, sulaužytas į pus
lapius ir spausdinamas. Norima 
išleisti rugsėjo pradžioje.

• Kelstė Janulis, žumalizmo 
profesorius Nevados universite
te, mirė Reno mieste turėdamas 
49 m. amžiaus. Jis yra buvęs 
“Chicago Tribūne” reporteris, 
Nevados universitete profesoria
vo nuo 1949 m.

• Dr. J. Tiltinis, savo kelio
nėse po Europą aplankęs Angli
ją, Vokietiją, Austriją, dabar iš
vyko į Italiją.

• Prof. dr. A. Papiausi<o-Ra- 
mflno naujausia knyga: “Dia
logas tarp Romos ir Maskvos” 
jau išėjo iš spaudos. Ją išleido 
Ottavos universiteto Psichologi
jos ir pedagogikos fakultetas, 
kuriame lietuvis mokslininkas 
profesoriauja.

• Antanus D. Yuknis parašė 
suglaustą Tado Kosciuškos bio
grafiją anglų kalba "Thaddeus 
Kosciuszko. The Champion of 
Freedom". Leidinyje išryškina
mas Kosciuškos lietuviškumas, 
nusakomas jo vaidmuo 1794 m. 
sukilime, jo ryšiai su Napoleo
nu, jo laiškas carui, jo laisvės 
kovos Europos ir Amerikos kon
tinentuose. Leidinys turi 16 
pusi., išleido prel. J. Karalius, 
J. K. Tautmyios slapyvardžiu.

• Antano Giedriaus knyga 
“Aišvydo pasakos” jau baigta 
rinkti “Draugo" spaustuvėje. 
Ištaisius paskutines korektūras, 
netrukus bus spausdinama. Lei
džia Lietuviškos knygos klubas.

niaus universiteto įkūrimas

Tęsinys straipsnio apie vysk. Protasevičių ir jėzuitus

PAULIUS RABIKAUSKAS, SJ
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4. Vyskupo sudėtos aukos.

Vysk. Protasevičius tikrai nesigailėjo 
duoti visko, ką tik galėjo, naujos kolegijos 
ir universiteto reikalams. Kažin ar rasime 
visoje jėzuitų ordino istorijoje kitų tokių 
fundatorių, neišskiriant nė kunigaikščių ar
ba karalių, kurie būtų tiek asmeniškai įdė
ję vienos kurios įstaigos įsteigimui ir išlai
kymui. Pamėginkime bent trumpai suminėti 
stambiąsias vysk. Protasevičiaus aukas. Vi
sų pirma jis už 10,000 auksinų nupirko iš 
pono Mikalojaus Jasienskio mūrinius rūmus. 
Apie juos patys jėzuitai sako, kad visame 
Vilniuje nebuvę geresnės medžiagos ir tvir
čiau pastatytų namų (nulla in civitate Vil- 
nensi ista domo meliore materia aut firmius 

*5 ėst exaedificata). šiuo netoli vyskupo kuri
jos esančius rūmus kadaise sau pasistatė 
minėtojo Jasienskio dėdė, kapitulos prela
tas, archidiakonas Jasienskis. Jų remontui 
ir jėzuitams gyventi pritaikymui vyskupas 
dar turėjo išleisti apie 2,000 auksinų (apie 
40 auksinų tuomet užtekdavo vienam žmo
gui pragyventi vienerius metus). Vyskupo 
pinigais buvo taip pat nupirkti trys kaimi- 
nystėje esą nedideli namai, kad būtų vietos 
kolegijos išsiplėtimui. Jos išlaikymui vysku
pas visų pirma užrašė iš vyskupijos žemių 
nuosavybę, esančią Medininkų apylinkėje — 

5 senoviškos mylios nuo Vilniaus, važiuo
jant į Ašmeną. Buvo 5 kaimai su 48 vala
kais žemės (1 valakas, pagal K. Jablonskį, 
buvo lygus maždaug 21.8 ha), taigi per 
1,000 ha; visa žemė buvo išdalinta valstie
čiams, kurie kasmet duodavo tam tikrą 
duoklę pinigais ir natūralijomis. Taip pat 
nuo pat pradžios jėzuitams buvo užrašytas 
Rykantų ežeras ir kaimelis su 4 valakais 
žemės, bet po kelerių metų jėzuitai Rykan
tus pardavė. Kai 1570 m. atvyko nemažas 
būrys jėzuitų, vyskupas savo pinigais įgijo, 
pirma laikinai, po kelerių metų visam laikui 
dvi dideles nuosavybes: iš kalvino Mikalo
jaus Radvilos, Vilniaus vaivados, už pasko
lintus 5,000 auksinų gavo kaip įkaitą dešim
čiai metų Širvintų miestelį ir dvarą, ir pana
šiai už 7,500 auksinų iš Radvilos Našlaitė
lio Dvariškių (Dworzyscze) žemes, esančias 
Lydos apylinkėse. Ypačiai Dvariškiai buvo 
svarbūs kolegijos išlaikymui. Nors tos že
mės buvo 11 mylių nuo Vilniaus, bet apėmė 
iš viso 189 valakus (beveik 4,200 ha), iš ku
rių 22 valakai priklausė Dvariškių dvarui, 
visą kitą valdė valstiečiai, gyvenantieji vie
nuolikoje kaimų. Dvariškius Radvila Našlai
tėlis 1574 m. didžiadvasiškai pervedė kole
gijai visam laikui už fą jau įmokėtą sumą, 
nors tikrumoje jie buvę verti apie 15,000 

auksinų, o dėl Širvintų vyskupas dar turėjo 
bėdos, nes kalvinas Radvila nenorėjo jų ga
lutinai perleisti jėzuitams. Tik, kai vyskupas 
prie jau įmokėtų 5,000 auksinų pridėjo dar 
1,500, jis sutiko parduoti, nors jie nebuvo 
tiek verti, bet ‘kitaip iš eretiko nebuvo gali
ma išgauti’.Vėliau, kai jau buvo įsteigtas 
universitetas, jėzuitai Širvintus iškeitė į 
Trakelius, buvusius karaliaus nuosavybėje; 
jie davė daugiau pelno ir, kas svarbiausia, 
susisiekė su Dvariškių žemėmis. Prie to dar 
reikia pridėti dvi altarijas Maišiogaloje, ku
rias vysk. Protasevičius su popiežiaus leidi
mu buvo sau pasilaikęs, kai tapo vyskupu. 
1573 m. jis jas dovanojo jėzuitams. Iš abie
jų beneficijų — kiekvienai altarijai buvo už
rašyta po dvarelį — jėzuitai kasmet gau
davo apie 200 auksinų įplaukų.

Kai buvo nutarta 1578 m. rudenį Vilniu
je pradėti dėstyti teologiją, T. Provinciolas 
liepė rektoriui Varševickiui eiti pas vyskupą 
prašyti pagalbos teologijos profesorių išlai
kymui. Varševickis iš pradžių manė, kad ge
riau būsią vyskupą palikti ramybėje, nes 
paskutiniuoju metu jis pasidaręs kiek san
tūresnis (tenacior) ir kartą jam pasakęs 
*quod non deberet ab illo quicquam amplius 
sperare’ (tegul jau nieko daugiau iš jo ne
besitiki) ; Dievas pasirūpinsiąs, kad kolegija 
galėtų toliau vystytis. Tačiau, kadangi jo 
viršininkas taip įsakė, Varševickis pasimel
dęs vis vien nuėjo pas vyskupą. Jam kal
bėjo, kad jau tiek padarius, nederėtų per
leisti kam kitam uždėti vainiką (ne incepti 
operis paimam aliis concederet, cum eam 
ipse referre posset). Vyskupas išklausė rek
toriaus įtikinėjimų, pagalvojo ir dar tą pa
čią dieną pažadėjo duoti dar 3,000 auksinų. 
Kitus 3,500 auksinų teologijos kurso įsteigi

mui buvo užrašęs mirdamas Radvilos Naš
laitėlio dvariškis Tiškovskis. Jėzuitai pradė
jo ieškoti, ką už tuos pinigus nupirkti, kitaip 
sakant, kapitalą investuoti. Kaip tik tuo 
metu pasitaikė, kad jaunam vyskupui Jur
giui Radvilai, gyvenančiam ir studijuojan
čiam Romoje, labai prireikė didelės pinigų 
sumos. Broliai, patys tiek neturėdami, pa
siūlė jėzuitams už paskolintus pinigus įkeis
ti savo Žemaitkiemio žemes. Jėzuitai labai 
mielai sutiko ir 1577 m. rugpiūčio mėn. 23 
d. buvo pasirašytas pardavimo su teise at
sipirkti (kaip tuomet vadindavo) aktas. Rei
kiamus 8,500 auksinų jėzuitai sutelkė iš jau 
turimų 6,500 ir dar paskolintų 2,000 auksi
nų, už ką turėjo patys įkeisti neseniai vys
kupo dovanotas Maišiogalos altarijų bene
ficijas. Po dvejų metų vysk. Protasevičius 
išmokėjo ir šią skolą, kad jėzuitai galėtų 
naudotis jiems priklausančiomis nuosavybė
mis. Žemaitkiemis, pradžioje, taip sakant, 
tik laikinai parduotas, 1581 m., t. y. vysk 
Radvilai po vysk. Protasevičiaus mirties grį
žus į Vilnių, perėjo visai į jėzuitų nousavy- 
bę. Vysk. Radvila viską dovanojo Akademi
jai, nereikalaudamas nieko daugiau pridėti, 
nors perleidžiamų žemių vertė buvus kur kas 
didesnė. Žemaitkiemis, Trakeliai ir Dvariš
kiai buvo iki pat jėzuitų panaikinimo pa
grindinis Akademijos išsilaikymo šaltinis, 
nes, kaip žinome, iš studentų už mokslą nie
ko nebuvo imama.

Vyskupo neišsenkąs dosnumas aprūpino 
atvykusius jėzuitus ir jiems pavestą kolegi
ją visu, ko tik reikėjo. Čia suminėjau tik pa
čias stambiausias fundacines aukas. Mažes
nių įvairiomis progomis duotų aukų ir kito
kiais būdais suteiktų pašalpų, jei norėtume 
viską, kas surašyta išlikusiuose šaltiniuose, 

išskaičiuoti, susidarytų ilgokas sąrašas. Jis 
rūpinosi, kaip jau matėme, net tokiais da- 
kolegijai teko taip pat didžiausia vyskupo 
lykais kaip valgiu ir apsirengimu. Vilniaus 
palikimo dalis. Testamentu jis kolegijai už
rašė visus savo sidabrinius daiktus ir auk
sinį vyskupo kryžių su grandine, viskas apie 
6,000 auksinų vertės; be to, visus grūdus, 
kurie liks jam mirštant, pusę viso medaus, 
kurį laikė kolegijos rūsyje, visus kilimus ir 
gobelenus (aulea) ir kt.

Bet ne visuomet ir vyskupui pavykdavo 
lengvai suteikti to, ko jėzuitams reikėjo. 
Štai pora išlikusiuose šaltiniuose išsamiai 
aprašytų pavyzdžių.

5. Sv. Jono bažnyčia priskiriama kole
gijai

Jau pirmaisiais jėzuitų Vilniuje apsisto
jimo metais iškilo problema, kurią ir prie 
geriausių norų nebuvo lengva išrišti. Jėzui
tams skirtame name jų pačių ir pradžioje ne
didelio skaičiaus mokinių reikalams vysku
pas įtaisė gražią koplyčią. Bet, kaip ir visur 
kitur, taip ir čia, jėzuitams buvo reikalinga 
vieša bažnyčia, kur jie galėtų žmonėms sa
kyti pamokslus, klausyti išpažinčių. Pradėta 
svarstyti apie šalia stovinčią, erdvią parapi
jinę šv. Jono bažnyčią, kurios klebonu ir ar- 
chipresbiterium, kitaip sakant, miesto deka
nu, tuomet buvo ispanas dr. Petras Roizijus. 
Viceprovinciolas, irgi ispanas, T. Sunyeris 
nuėjo pas Roizijų tartis, kokiomis sąlygomis 
būtų galima bažnyčia naudotis, bet klebonas 
nenorėjo apie tai nė kalbėti. Matyt, T. Sunye
ris pasakė vyskupui, kad be bažnyčios jie ne
galį sutikti pasilikti Vilniuje. Protasevičius 
tuoj pat pažadėjo jiems pastatyti naują baž- 

(Nukelta į 4 psl.)



ANGLIJOS SOSTINĖJE APSILANKIUS
Juozas Tininis

Jau kelintą dieną vaikštau po 
sužlugusios Britų imperijos sos
tinę Londoną, atvykęs iš šviesio
sios Kalifornijos, iš Los Ange
les palmių pavėsio. Pirmą kartą 
gyvenime lankau šį milžinišką ir 
įdomų miestą. Iš senų, didingų 
paminklų aikštėse, iš architektu 
rlnių valstybinių pastatų bylo
ja šimtmečiai apie garbingus 
anglų imperijos žygius, nuskam
bėjusius nebesugrąžinamoje pra 
eityje.

Lydimas Londone gyvenančių 
dailininko V. Jokūbaičio ir poe
to V. Šlaito, pirmiausia aplan
kiau Britų muziejų. Didžiausią 
įspūdį man čia padarė Egipto 
skyrius su meniškai iš granito 
iškaltomis faraonų statulomis, 
su hieroglifais išrašytais sarko
fagais, su gerai išsilaikiusiomis 
mumijomis, kurių amžius siekia 
net kelis tūkstančius metų prieš 
Kr. Visos šios Egipto civilizaci
jos liekanos, britų atgabentos 
nuo Nilo krantų, rodo, kokį aukš 
tą kultūros laipsnį buvo pasiekę 
faraonų laikų skulptoriai bei bal 
zamuotojai. Hieroglifiniai teks
tai, raštininkų išgraviuruoti ar 
dažais išrašyti prieš tūkstančius 
metų ant akmeninių ar medinių 
sarkofagų, tiesiog stebina žiūro
vą savo ženklų dailumu ir simet- 
riškumu. Deja, nebūdamas egip
tologas, aš nemoku šifruoti šių 
hieroglifų, kuriuos pirmasis iš
skaitė Champalionas, Napoleo
no armijos karininkas.

Šiame muziejuje eksponatų se 
numu pasižymi ir Asirijos sky
rius, kuriame apstu reljefinio 
pobūdžio akmeninių meno kūri
nių, vaizdais skelbiančių tos tau 
tos valdovų žygius, aprašytus 
pleištaraščiu ar dantiraščiu.

Taip pat įdomus senovės grai 
kų skyrius su marmurinėmis 
apdaužytomis statulomis, su dai
liomis įvairaus dydžio vazomis, 
kurių šonai išpiešti mitologiniais 
vaizdais. Britai, kadaise buvę 
pasaulio viešpačiais, visus tuos 
eksponatus atsigabeno iš užka
riautų kraštų, pirmieji supratę 
meninę ir istorinę jų vertę ir 
tuo būdu juos apsaugoję nuo vi
siško sunaikinimo. Jų sumanu
mo dėka šiandien pasaulis turi 
progos išvysti jau seniai žlugu
sių civilizacijų meno liekanas, 
kurių vertė dabar skaičiuojama 
Bilijonais dolerių.

Sakoma, kad muziejus iki šiol 
dar nėra išstatęs visų Egipto ir 
Graikijos meno kūrinių, kad juos 
slepia požemiuose, nes bijo, kad 
tų kraštų vyriausybės neatsiliep 
tų ir nepareikalautų jų grąžinti.

Aplankiau ir žymiausią tapy
binio meno muziejų, vadinamą 
National Gallery. Jame sukaup
ta neįkainuojamos vertės meno 
turtai. Jo salėse iškabinėti žy
miųjų pasaulio dailininką pa
veikslai, kurių tapytojais buvo: 
Rafaelis, Perrugiano, L. de Vin- 
ci, Michelangelo, Lippi, Botticel- 
li, Renoir, Murillo, Velasųuez, EI 
Greco, Zurbaran, Goya, Gains- 
borough, Reynolds, Turner, Ru- 
bens, Rembrantas, Cranach, Ti-

tianas, Veronese, Tintoreto, 
Romney ir daugybė kitų. Neži
nia, ar yra pasauly kitas toks 
muziejus, kuriame būtų sukaup
ta tiek daug garsių tapytojų kū
rinių. Man krito į akį Renoiro 
paveikslas, vaizduojąs aktorę 
Misiją Šert, kuri vėliau autobio
grafijoje gailėjosi, kad tapyto
jo prašoma nesutikusi daugiau 
apsinuoginti. Taip pat mano vaiz 
duotę dilgino Tintoreto paveiks
las “Paukščių Tako kilmė’’ ir 
Reynolds “Gracijų vainikavi
mas”. Negalima atsistebėti Tin
toreto vaizduotės lakumu! Ta
čiau didžiausią įspūdį man darė 
italų dailininko paveikslas “Lai
kas, naikinantis grožį”. Paveiks 
las vaizduoja tris figūras: gra
žią merginą, seną vyriškį su smė 
lio laikrodžiu ir su angelo spar
nais ir antrą seną žmogų, kuris 
dviem pirštais liečia merginos 
veidą, rodydamas, kad jos gro-

Dr. Juozas Tininis

gerys Nelsonas”, atsako vyriš
kis.

Londono aikštėse ir parkuose 
yra nemaža paminklų, pastaty
tų prisiminti karo žygiams ar 
pagerbti buvusios anglų imperi
jos didvyriams, karų laimėto
jams bei kolonijų valdytojams. 
Štai Green parke stovi A. Rodi- 
no skulptūrinis kūrinys “Calais 
miesto piliečiai”. Anglai, apsupę 
šį miestą, norėjo išžudyti visus 
jo gyventojus, bet paskui armi
jos vadas nusprendė palikti juos 
gyvus, jeigu jam prisistatys lais 
vu noru burmistras su miesto 
tėvais, šie drąsūs prancūzai pri
sistatė ir buvo nužudyti. Savo 
pasiaukojimu jie išgelbėjo nuo 
mirties miesto gyventojus. Tam 
įvykiui atminti Rodinas, žymu
sis prancūzų skulptorius, sukū
rė garsų kūrinį, kuris yra vie
nas iš geriausių jo darbų. Anglai, 
dideli praeities gerbėjai, nupir
ko iš prancūzų šią grupinę statu 
lą ir pastatė ją Green parke, kad 
praeivis ja pasigėrėtų.

Londono bažnyčios, ypač goti- 
nio stiliaus, taip pat yra architek 
tūrinio meno šedevrai, iš kurių 
įspūdingiausi Westminsterio ir 
Šv. Pauliaus katedros. Pastaro
ji savo didinga kupolą primena 
Romos Šv. Petro didingą ba
ziliką. Katedros viduje, pasie
niuose ir požemiuose, trūnija žy 
miųjų anglų kūnai sarkofaguo
se, kuriuos laikas atkakliai sa
vo dantimis graužia.

Man teko aplankyti ir Angli
jos provincijos miestą Herefor
dą, kuriame gyvena med. dr. K.

Petras Vaškys. Dekoratyvinė vaza
(molis)

Valteris su dainininke žmona. 
Mieloje jo šeimoje aš praleidau 
keletą malonių dienų. Jis nuve
žė mane parodyti gotinę šio savo

miesto katedrą, statytą vienuo
liktame amžiuje. Laikas iš oro 
jau buvo ją aptriušinęs. Kated
roje apstu sarkofagų, kuriuose 
ilsisi buvę šios šventovės vysku
pai, didikai ir visokie riteriai. Ir 
visi šie sarkofagai savo mirtina 
tyla kalba apie praeinamybę, 
apie nesustabdomą laiko upę, į 
kurią, anot Heraklito, negalima 
du kartu įbristi. Iš mielo kolegų 
B. ir K. Valterių prieglobsčio su 
grįžau į Londoną didžiai susi
mąstęs apie laiko paukštį, kurio 
dar niekam nepavyko nutverti už 
sparnų.

Anglų rašytojas S. Johnsonas 
yra pasakęs: “Kai žmogui nusi
bosta Londonas, tai jam nusibos
ta ir gyvenimas”. Man jis ne tik 
nenusibodo, bet aš buvau juo 
sužavėtas. Aplankęs jo muzie
jus, aikštes su paminklais, įskai
tant ir Kleopatros adatą, senas 
katedras, Nidos leidyklą, “Eu
ropos Lietuvio” redakciją, susi
tikęs su lietuviais dailininkais 
Braždžiu, Jokūbaičiu, Gaputyte, 
su poetu V. šlaitu, novelistu K. 
Barėnu bei kitais nuoširdžiais 
lietuviais — A. Žukausku, A. 
Pranskūnu, K. Makūnu ir Pluku, 
kurie man parodė daug paslau
gumo, atsisveikinau su britų sos 
tinę pilnas įspūdžių ir per kana
lą patraukiau į Amsterdamą pas 
Olandijos karalienę. O iš ten 
sparnuotas Pegasas mane sku
biai neš į snieguotas Alpių vir
šūnes.

LIQUOR STORE

ST. ANNE FINE CALIFORNIA 
BRANDY

AUGUST — RUGPICCIO 18, 19, 20 D. D.

PEKEMAN IMPORTED LONDON
DRY GIN Fifth $3.98

Fifth $4.98GRAND, TULLY LIQUEUR

DUFF GORDON 10 Year Old IMPORTED
SPANISH BRANDY Fifth $4.98

COGNAC “NAPOLEON” V.R.Q.P. Fifth $5.98

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

RICCADONNA VERMOUTH IMPORTED
Dry or Sweet 30 oz. Bottle $ -j 29

Fifth $-|.69
FINE DOURO PORT WINE

1958 Vintage

POPULAR BRAND OF IMPORTED
CANADIAN WHISKY 86 Proof Fifth $4.49

O’KEEFE IMPORTED CANADIAN
Beer or Ale 24-12 oz. Throw away bottles $4.98

Cas«

žį jau ima ardyti negailestingas 
laikas. Ak, viskas pasaulyje 
sensta, net ir gražiausios mergi 
nos neatlaiko prieš laiko jėgą, 
net ir patys šio muziejaus pa
veikslai nežymiai deformuojasi. 
Iš savo palydovo dail. V. Jokū
baičio patyriau, kad muziejaus 
sandėliuose yra sukrauta tūks
tančiai senų paveikslų, laukian
čių restauracijos. Šia proga pri
simintinas Horacijaus pasaky
mas: Tempus rerum edax (lai
kas daiktų ėdikas).

National Gallery yra prie pat 
milžiniškos Trafalgaro aikštės, 
kurios vidury kyla į dangų lai
ko nujuodinta graikiška kolona, 
užsibaigianti admirolo Nelsono 
statula. Kolonos papėdėje didžiu 
lės liūtų figūros, britų galybės 
simboliai. Aikštėje yra ir basei
nas su mitologiškomis figūro
mis ir trykštančiais fontanais. 
Ant grindinio aikštėje vaikšto 
balandžiai ir žmonės, kurių dau
gelis, atrodo, turistai, kaip ir aš. 
Vienas anglas, matyt, atvykęs 
iš provincijos, rodo gal kokių de
šimties metų savo sūnui koloną 
ir sako: “Tai mūsų tautos did
vyris Nelsonas. Jis sunaikino 
prancūzų laivyną”. Tuo tarpu 
ties manim sustoja jauna pran
cūzų pora — aiškiai turistai. 
Mergina pažvelgia į koloną ir 
klausia savo palydovo: “Kas čia 
per paminklas?” “O, tai krau

MARQUETTE PARKE
6812 So. Western, PR 8*3493

ČIA GAUSITE LIETUVIŠKUS VALGIUS PRITAIKYTUS 
JŪSŲ SKONIUI!

Atdara kasdien nuo 7 vai. ryto iki 8 vai. va.kA.ro, seleniadienlaia 
uždaryta. J. Ir K. Baltramonlai, sav.

.>1

I

.v. .Y. .v. v. .r? ™ r.y.-.v.-v..r.

| pp | IIT TT \/ & RADIO (LIETUVIAI) ž 

I UI I I I.V. Sav DAN LIUTIKAS!
NAUJŲ PARDAVIMAS — VARTOJAMŲ TAISYMAS. T 
GREITAS patarnavimas — GARANTIJA — KREDITAS.* 

2412 WEST 71st ST., CHICAGO, ILL. 60621), TEL. — 471 - 2446 |

Standard Federal
SAVINGS & LOA N ASSOCIATION

O F CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ. — CHICAGO, ILLINOIS 69632

Paskolos namams įsigyti ar taisyti

Taupmenos įdėtos iki 15 dienos mėnesio, 
pelno dividendą nuo pradžios mėnesio.

TURTAS $103,000,000-00 
REZERVAI $9,800,000.00

Bendrovė iš seno vedama tėvo ir sūnaus

JUSTIN MRCKIEWICH IUSTIN MACKIEWICH, 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.

Telef. — VIrginia 7 -1141

Vilniaus universiteto 
įkūrimas

(Atkelta iš 3 psl.).
nyčią. Nupirko netoliese, einant pilies link, 
du sklypus, vėliau ir trečią, pradėjo vežti 
statymui reikalingą medžiagą. Tačiau vysku
pas nebeturėjo pinigų; praėjo ištisi metai, at
vyko didesnis jėzuitų būrys, o statyba vis dar 
nebuvo pradėta. Roizijus kartais sekmadie
niais leisdavo Hostovinui ir vėliau Varše- 
vickiui sakyti pamokslus; bet kai buvo pa
prašytas. kad leistų per kleboniją, kuri sto
vėjo tarp jėzuitų gyvenamo namo ir baž
nyčios, pereiti, einant į bažnyčią, klebonas 
griežtai atsisakė, nors jėzuitų prašymą pa
laikė pats vyskupas ir taip pat didelis Roi- 
zijaus draugas miesto vaitas Aug. Rotun- 
das. Tada jėzuitai paprašė bent rakto, kad 
anksti galėtų įeiti į bažnyčią laikyti mišių. 
Roizijus atsakė: “Unum esse in coelo clavi- 
gerum, sanctum Petrum apostolum, unum 

item apud S. Ioanr im Vilnensem, Petrum 
Roysium hyspanum, nec ullum se vivo aliam 
clavem esse habiturum.’ (Vienas teturi dan
gaus raktus — šv. Petras apaštalas, taip 
pat vienas teturi Vilniaus Šv. Jono bažny
čios raktus — Petras Roizijus, ispanas; kol 
jis būsiąs gyvas, niekas kitas rakto ne
gaus). Vyskupas naujos bažnyčios statyti 
vis nepradėjo. Kartą rektoriui Varševickibi 
teko išsikalbėti su vienu miestiečiu apie 
besiruošiamą statyti bažnyčią. Šis nurodė 
visą eilę nepatogumų, jei bažnyčia būtų 
statoma numatytoje vietoje: 1) vieta esan
ti labai nuožulni ir drėgna; pamatams rei
kėsią daugiau darbo ir išlaidų negu pačiai 
bažnyčiai; 2) ten į pakalnę ties bažnyčia 
subėgtų viso miesto srutos; 3) ir kas svar
biausia, einant į bažnyčią, reikėsią eiti pro 
vyskupo rūmus; nors dabartinis vyskupas 
laikąs nedaug tarnų (modestam familiam), 
bet anksčiau buvusieji vyskupai laikyda
vę daug dvariškių ir, kas žino, ar busimieji 
vyskupai panašiai nesielgs; o tie vyskupo 
dvaro vaikėzai dažnai esą tokie priekabin
gi, kad nedaug kas iš vyrų ir beveik niekas 
iš padorių moterų ponių ar panelių neiš

drįsta eiti į tą bažnyčią. Ji liksianti tik ko
legijos mokinių ir vyskupo dvariškių baž
nyčia. T. Varševickis, viską gerai apgalvojęs 
ir su vyskupu pasitaręs, nutarė prašyti ka
ralių, kad jis savo autoritetu prijungtų prie 
kolegijos Šv. Jono bažnyčią ir kleboniją. 
Anksčiau buvęs karaliaus kanceliarijos no
taru, Varševickis gerai žinojo, kaip rašomi 
karaliaus dokumentai. Todėl jau Vilniuje jis 
paruošė rašto, koki iš karaliaus norėjo gau
ti, metmenis, parašė laiškus princesei Onai 
ir nuncijui, kad padėtų tame svarbiame rei

kale. Vyskupas Protasevičius pažadėjo, jei 
karalius suteiks prašomą raštą, dr. Roizi- 
jui duoti tris sykius daugiau pajamų ne
šančią Pasvalio beneficiją. Užuodė ir Roizi
jus, kad kažkas daroma. Dar labiau supyko 
ant jėzuitų ir nebeleido T. Varševickiui tęs
ti pradėtų šv. Jono bažnyčioje sakyti gavė
nios pamokslų; o dėl siūlomos pakaitai be
neficijos pasakė: Kol gyvensiąs, niekuomet 
jėzuitai negausią tos bažnyčios, ir jis nesi- 
leisiąs į jokias derybas su vyskupu, nors 
jam siūlytų ir keturis kart didesnes paja
mas. Karalius netrukus suteikė viską, ko 
tik buvo prašyta. 1571 m. kovo mėn. pabai

goje atėjo oficialus raštas, bet nebebuvo 
vilties juo naudotis, nes dr. Roizijus neju
dėjo iš vietos ir nieko neįsileido. Bet visą 
reikalą išsprendė pats Dievas. Praėjus vos 
trims savaitėms nuo rašto gavimo, sveikas 
ir stiprus dr. Roizijus pirmadienį po Atve
lykio staiga gavo pleuritą ir po trijų dienų 
mirė. Jėzuitai tuojau perėmė bažnyčią ir 
kleboniją, atsisakydami visų kitų bažny
čiai priklausiusų beneficijų (pvz. Valakum- 
pių dvaro), kurias vyskupas paskyrė kuni
gui, turinčiam administruoti parapiją (vi- 
carius perpetuus), nes jėzuitai patys para
pijos valdyti nesutiko. Kai mieste pasklido 
žinia, kad jėzuitai perėmė Šv. Jono bažny
čią, klaidatikių pakurstyti karštesnieji ka
talikai pradėjo ,bruzdėti: jie pastatę bažny
čią ir kleboniją, jie įtaisę brangius bažny
tinius rūbus, auksinius ir sidabrinius indus, 
dabar ateiną visai svetimi ir viską pasiimą. 
(Iš tikrųjų, nors bažnyčia dabar priklausė 
kolegijai, parapijiečių atžvilgiu niekas ne
pasikeitė, nes ji liko parapijine bažnyčia ir 
toliau). Kai kurie iš jų užrakino zakristiją, 
paslėpė visus kielikus, monstrancijas, relik
vijoms taip, kad jėzuitai, norėdami baž

nyčioje laikyti pamaldas, turėdavo viską at
sinešti iš savo namų koplyčios. Beveik tris 
mėnesius tęsėsi tie neramumai. Tik kai lie
pos mėn. grįžo iš Varšuvos Vilniaus vaitas 
Rotundas ir išdėstė miesto tarybai, kokia 
yra karaliaus valia, buvo nustota priešintis 
ir atidaryta zakristija.

6. Katedros mokyklos bėdos

Kita didelė sunkenybė iškilo 1572 m. pra
džioje. Ji lietė katedros mokyklą. Be jėzuitų 
įsteigtos aukštesniosios mokyklos Vilniuje 
veikė visa eilė pradžios ųiokyklų. T. Hosto- 
vinas viename laiške, rašytame 1570 rugsėjo 
mėn. 12 d., taigi, maždaug praėjus viene- 
riems metams po jo į Vilnių atvykimo, ordi
no generolui, sako: ‘Šiame Vilniaus mieste 
yra daug tautybių, būtent: lietuviai (juos mi
ni pirmoje vietoje!), rutėnai (rutheni — šiuo 
vardu būdavo vadinami ukrainiečiai, bet 
taip pat ir bendrai visi stačiatikiai), toto
riai, lenkai, vokiečiai, žydai, nemaža italų ir 
armėnai.

(Bus daugiau)

va.kA.ro


Dailininkas Petras Lukas
apsigyveno Santa Monikoje

Interview vietoje

Dvejus metus išgyvenęs In
dijoje, kur jis dirbo Santinike 
tan, Rabindranato Tagorės uni
versitete, dailininkas Petras Lu
kas grįžo į Venezuelą. Trumpam 
sustojęs Carakas mieste, birželio 
pradžioje jis atskrido į Los An
geles. Kiek laiko jis čia gyvens? 
Nežinia. Jis išvažinėjo Indiją, 
Italiją, Egiptą, Amazonės 
džiungles, ieškodamas naujo ir 
egzotiško. Santa Monikos jau
kumas jam tikrai imponuoja, čia 
rašytojo Juozo Tinimo pastogė
je Lukas įrengė savo studiją.

Kaip paprastai, pirmasis įsi
kūrimo mėnuo prailgo formaly
bių grandinėje. Ir tenka čia ap
žvelgti keliais žodžiais jo studi
jinę kelionę per daugelį žemy
nų. “Master of Arts” diplomas 
Italijoje; aukso medalis už dar
bą Meninės technikos parodoje 
Paryžiuje 1937 metais; dalyva
vimas meno parodoje Romoje; 
studijos Vienoje; 1959-62 profe
soriavimas Mėridos — Andų uni
versitete Venezueloje; studijos 
Santiniketan universitete Indi
joje.

Čia jis paliko daugybę port
retų, rašo Visva-Bharati spauda, 
jam ten surengus savo darbų pa
rodą 1965 m. vasario mėn. Ir 
pačioje parodoje iš jo išstatytų 
74 darbų bent pusė buvo port
retai.

Portreto paslaptis man atsklei 
dė Indija, prisipažįsta Lukas. 
Žmogaus pirmasis atradimas 
portretui glūdi jo akių ir jo 
žvilgsnio pažinime.

Tad, plaukdamas laivu bibline 
Raudonąja jūra, kurioje nusken
do faraonas su savo kariuome
ne, Lukas neišsisuko iš pareigos 
piešti laivo kapitono portretą. 
Tai buvo jo pirmas toks portre
to darbas, laivui siūbuojant ant 
Raudonosios jūros bangų. Bet 
nepaskutinis, nes daugelis kelei
vių tuoj pat užsakė nupiešti sa
vo portretus.

Daugelis jo portretinių darbų 
paliko venezueliečiams, Venezue- 
los lietuviams, ir, be abejo, liks 
jų daug ir Los Angeles lietuvių 
seklyčiose.

Santiniketan universiteto port 
reto konkurse Petras Lukas lai
mėjo pirmą vietą, nupiešdamas 
universiteto įkūrėjo rašytojo R 
Tagorės portretą. Tas portretas 
liko, jam išvykus, puošti univer 
siteto salę.

Lukas daug keliavo po Indiją. 
Jis gyveno netoli žemės stogo 
— Himalajų kalnyno, kurio pei
zažus jis taipgi tapė. Jis bus tik
riausiai pirmas lietuvis dailinin
kas, pasiekęs tas vietas. Indų 
menas paliko jam gilų įspūdį. 
Kai kurie Luko tapiniai persunk 
ti ta mistine rytietiško piešimo 
meno dvasia. Tačiau jis lieka 
savimi. Ištikimybė įspūdžiui ir 
tiesai — tai mano uždavinys me
ne, sako Lukas. Jis mėgsta spal
vas, ir jo indiški paveikslai ku
pini nelauktų spalvinių kontras
tų. Kai kurie paveikslai paženk
linti simbolikos. Didžiulis Vaidi
los paveikslas, kuriam jis sutei
kė mitologinio lietuviško krivio 
simboliką, liko Indijos nuosavy-

be. Keistu nujautimu, lyg teig
dami sanskrito ir lietuvių kal
bos giminingumą, indai surado 
lieluviškame Krivių Krivaityje 
ipingus indiškuosius bruožus.

S. R Das, Visva Bharati uni
versiteto vicerektorius, įvade į 
Luko parodos programą pažymi: 
stovint prieš Luko darbus, kyla 
pasitenkinimas, stebint jo bri- 
liantiškas spalvas, sujungtas su 
indiškosios meno mokyklos švel
numu. Lukas yra ne tik talentin 
gas vakarietiško standarto dai
lininkas, bet ir sugebėjęs savo 
ekspresiją praturtinti indiško
sios meno mokyklos pagava.

Teko patirti, kad “Lietuvių 
Dienų" žurnalas mielai sutiko 
surengti Los Angeles P. Luko 
darbų parodą. Tai žada įvykti 
rudenį.

Būdamas tikras bohemininkas 
savo prigimtimi, Lukas paten
kintas apsigyvenimu Tininio pa
stogėje, patenkintas savo studi
ja, losangeliečių vizitais ir port
retų užsakymais. Ir iš tikrųjų, 
anot lakaus posakio, menas 
nuostabus stebukladarys: žmo
nės miršta, o jų portretai lieka. 
Petras Lukas priklauso prie tų 
stebukladarių, kurie veidus įam
žina drobėje...

Kokios meno mokyklos Lu
kas ? Taip paklaus tas, kas skirs 
to dailininkus kaip vaistinėje 
vaistus...

Ir čia dailininkas Lukas atsa
kytų, jog jis domisi visu menu 
ir visą laiką studijuojąs bei sten
giąsis pasilikti tik savimi.

J. G.

Dail. Petras Lukas (viduryje), Marija Gliaudienė ir rašytojas Jurgis 
Gliaudą.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
★ Vilniuje įvyko Baltijos vals 

tybių psichologų konferencija.
loj iki 1954 metų. Mirė 1956 me
tais, būdamas 85 m. amž. (E)

DEKORAVIMAS
IS VIDAUS IR IŠ LAUKO 

Kilimai ii ipniošti baldai valam* 
j toi • i irr,id< t 10.5.

SIUNTINIAI | LIETUVA
ir kitu* kraštui

P. NEDZINSKAS 406.Y *r.h.

Chicago <11 60682 Tel Y A 7-598

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrauto baldu 

U kitus daiktus Ir iš toli Miesto 
leidimai ir pilna apdraud 
2047 W. 67 PL. WA 5-8063

★ Pianisto Igno Giedgaudo- 
Prielgausko, prieš 10 metų mi
rusio Šiauliuose, užrašai, doku
mentai, nuotraukos yra perduoti 
Centriniam valstybiniam archy
vui Vilniuje. Archyvo mokslini 
bendradarbė, nors ir susidariusi 
iš užrašų įspūdį, kad velionis sa 
vo gyvenime "neišvengė priešta
ravimų” — suprask, netinka 
įsprausti į ankstyvųjų bolševiz
mo pionierių gretas — vis dėlto 
ragina muzikologus susidomėti 
to muziko pedagogo palikimu ir 
papasakoti apie jį menu besido
minčiam jaunimui, mažai tepa- 
žįstančiam lietuvių muzikinio gy 
venimo istoriją. Ignas Prielgaus 
kas dėstė Šiaulių muzikos mokyk

ir Dail. Gerardas Bagdonavi
čius, grafikas, daugelio Šiau
liuose besimokiusiųjų buvęs pie
šimo mokytojas, daugelio ex lib- 
ris autorius, tebegyvena savo se
najame name ir tebedirba. Lie
pos pabaigoje susilaukė 65 metų 
amžiaus ir ta proga planuoja su
rengti savo darbų apžvalginę pa
rodą. (E)

★ Muzikologas Vytautas 
Landsbergis, M. K. Čiurlionio 
biografijos ir kūrybos tyrinėto
jas, atrado duomenų, rodančių, 
kad Čiurlionio kūrinių būta Lon
dono parodoje prieš pirmąjį pa 
saulinį karą, tačiau jo kūriniai 
ten (jau po Čiurlionio mirties), 
atrodo, reprezentavo rusų dailę, 
kaip ir dabar atsitinka lietu
viams sportininkams ar meninin 
kams, tos pačios “tėvynės” iš
leidžiamiems į užsienius.

Liepos 29 d. V. Landsbergis 
pateikė didelę muzikinę apybrai
žą apie M. K. Čiurlionį per Mask 
vos radiją. (E)

e
Chicagos InternationaI aerodrome. Nuotr. A. Kezio, S.J.

★ Vilniaus Dailės muziejuje 
liepos 31 d. atidaryta vyresnio 
sios kartos lietuvių tapytojo 
Viktoro Vizgirdos paroda. Vil
niaus laikraščiuose nurodyta 
kad dailininkas “šiuo metu gy
vena Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse". Trijose muziejaus ša

lėse esą rodoma daugiau kaip 90 
portretų, peizažų ir natiurmor
tų, saugojamų Vilniaus Dailės ir 
Kauno M. K. Čiurlionio vardo 
muziejų fonduose. Parodoje taip 
pat esą V. Vizgirdos darbų, gau
tų iš privačių kolekcijų.

Vilniečiams tas pranešimas 
buvo staigmena, nes tai pirmas 
atsitikimas per 20 su viršum me
tų, kad rengiama nuo okupaci
jos į užsienius pasitraukusio ir 
dabar Amerikoj gyvenančio dai
lininko darbų paroda. Pirmas 
dažnam parupęs klausimas buvo, 
ar tie iš privačių kolekcijų gau
tieji darbai irgi tik Lietuvoje iš
likę dai'ininko darbai, ar gal yra 
ir naujų. Antras klausimas, ar 
recenzentai apie V. Vizgirdą kai 
bės tik kaip apie “velionį” dai
lininką, kūrusį tik prieš ketvir
tį šimtmečio, ar užsimins, kad 

I jis tebėra ir dar turėtų kuo pa 
rodą papildyti? Ir pagaliau, ar 
paroda rengiama susižinojus su 
dailininku, ar
Tie ne meninio pobūdžio klausi
mai, be abejo, didina vilniečių 
dėmesį parodai. (E).

Restoranas Neringa
LIETUVIŠKI IR AMERIKONIŠKI 

VALGIAI

2632 West 7lst St.,
Telef. — 778-9359

Atdara kasdien nuo 6:30 vai. ryto 
iki 8 v. v. Sekm. nuo 9v.r. iki 8 v.v.
Teresė Karvelaitienė — T- J. Aguiar

“nuožiūriškai”’?

— Amerikoj iš 35 prezidentų 
11 buvo generolai.

**** j 

8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

if RADIO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS, 
i ORO VĖSINTUVAI SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

eurrent dividend on lnveatment bonus
444% DIVIDENDŲ MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. I 
Už 1 metu investavimo bonus mokama 4K % dividendy kas pusmeti ir 

dar išmokame po (4% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 Archer Avenue, Chicago, lllinois 60632
Valandos: Pirmad., Antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. iki 4:30 v. p p 

Trečlad uždaryta: Ketvirtad. 9 v. r. iki 8 v. v.
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JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANAS Į USSR

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS
FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC
(LJOENSED 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:
BROOKLYN, N. 
NEW YORK 3, 
NEWARK, N. J.
SOUTH RIVER, 
UTICA. N. Y. 
FARMINGDALE,
J’HILADELPHlA _ 
ALLENTOWN. PA.
ROOHESTUR 5, N. Y. 
LOS ANGEI.ES 4, CAL 
OHTOAGO 22, ILL.
BALTTMORE 31. MD 
BUFFAIO 12, NEW YORK 
DETROIT 12 MICH 
HARTFORD 6, OONN.
JIJRSEY CITY. N. J. 
SYRAOUSE 7, N. Y., 
CLEVELAND 13 OHIO 
r> X vrrr- Ą MICH
SO. BOSTON, MASS 
TRFVTON 16 NEW JERSEY 
RAHAVAY, N. J.

1530 BEDFORD AVĖ.
78 SEOOND AVENUE 
311 MARKET STREET
10 tVHtTEHEAD AVENUE 
001 BLEECKER STREET 
FREEWOOD AORES 
631
120
558
107 _ _____________ _____
1241 NO. ASHLAND AVENUE 
1000 FLEET STREET
701 FILLMORE AVENUE 
>1601 JOS CAMPAU AVENUE 
043-47 ALBANY AVENUE
808 GROVE STREET 
1200 SOUTH AVENUE 
1028 KENILWORTH AVENUE 
<1330 me CAMMI AVENUF 
306 W. BROADWAY 
iii? OFUT7 AVENUE
717 W. GRAND AVĖ.

W. GIRARD AVENUE 
TIIjGHMAN street 
HUDSON AVENUE

SO. VERMONT AVENUE

IN 
OR
MI 

OL 
RE

N. J.

N. J.
23, PA.

Y.
N. Y.

<11 invvstmentų

4
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PATOGIOS VALANDOS:

MONDAV .......................... 12:00 PJd.—8:00 P.M
TUESDAY ....................... 9:00 A.M.—4:00 P.M.
WEDNESDAY ................ Closed All Day
THURSDAY ..................... 9:00 A.M. — 8:00 P.M.
FRIDAY . ................... 9:00 A.M. — 8:00 P.M.
SATURDAY..................... 9:00 A.M. — 12:80 P.M.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP
LEO’S SINCLAIR SERVICE 
5759 Sc. VVestern Avenue 

LEONAS FRANCKUS, Sav.
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 

Tune-ups ir Motorų Remontas 
Kampas 58th Street 

Telefonas — PRospect 8 9583 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii iiiiiiiiiinniii

7-6405
4- 1540
2-2452
7- 0320
2-7476

808-0404 
PO 0-4507 
HE 5-1654 

232-2942
5- 6550
0-2818
2-4240
5-0700
8- 0208
7- 5164
5-6308
5-9710
1- 0696
9-3986
8- 1120
2- 0306

381.8907

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE

CHICA GO S A VINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 SO. VVESTERN AVĖ. CHICAGO, ILL. 60636 TEL GR 6-7575

CHICAGO SAVINGS AND LOAN BENBROVfi, viena tarp žy
mesniųjų krašto finansinių įstaigų, aptarnauja ši<>s apylinkes 
gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau virš 41 me
tus. visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama, palygi
namai, aukštų dividendą. Mes nesiverKame tapti pačia di
džiausia bendrove, bet stengiamės būti stiprus finansiškai ir 
teikti pačius geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir sko
linimo nariams

Mes liendradarbiaiijame su vietinėmis lietuvių organizaci
• »mis noriai prisidėdami darbais ir finansais kad galėtų pa

siekti geresnių gyvenimo sąlygų. Kviečiame visus taupymo ii 
paskolų reikalais kreiptis j Chicagos Taupymo ir Skolinime 
Bendrovę, išaugusią į viro $53,500.000.00 turto ištaigą.

JOHN RAKEI a direktorių tarybo*
ir bendrovės prezidentas

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MOŠŲ PILNAS PATARNAVIMAS

Lnsured Family Savings 
Colleg< Bonus Savings 
Christmas Club Savings 
Vacation Club Savingp 
Home Mortgage Loans 
Home Tmprovement Loaru 
All Types of Insurance

šeli and redeem U. S. Bondf 
Safety Deposit Boxes 
Free Community Rooms 
for your organization 
mest ings (Free Coffeej 
Cash ?heeke and pay aii 
family bills with our special

money order checks. 
service charge to membert 
U S. Postai S‘amps
Machine Service
We sėli Travelers Checks 
Save-by-mail Kits
Notary Public Service

Two Large Free
Parking Litą

Free Theatn tickets two 
Saturdays monthly for your 
children and mothers 
Christmas party with gifts 
to College Bonus Members

ANGEI.ES


DRAMAMKA
LANDSBtRGI-ZEMKAlNĮ

PRISIMINUS
Jonas Miškinis

tuo pačiu “Dainos” draugijai. 
Pirmieji lietuviški mėgėjų vaidi
nimai ne tiek siekė meninių tiks 
lų, kiek norėjo daina ir vaidini
mais žadinti lietuviuose tautinę 
sąmonę, kelti ir ugdyti tautinį 
susipratimą. Taigi, tie vaidini
mai ir jų rengėjai yra atlikę di
delį tautinės kultūros darbą, o 
jame viena garbingiausių vietų 
tenka kaip tik Gabrieliui Lands- 
bergiui-Žemkalniui.

KULTŪRINĖ KRONIKA

Šiemet rugpjūčio 28 d. sukan
ka penkiasdešimt metų, kai Lie
tuvos sostinėje Vilniuje mirė pir 
mojo lietuviško teatro organiza
torius, kūrėjas ir rašytojas dra
maturgas Gabrielius Landsber
gis-Žemkalnis. Jis gyvendamas 
daug dirbo lietuvių tautai, ypač 
lietuviškos scenos menui.

G. Landsbergis gimė 1852 m. 
sausio 21 d. Biržų apskrityje, 
Kompanščiznos dvare, netoli Lin 
kuvos. Mokėsi Šiaulių ir Mintau
jos gimnazijose, bet pasunkėju
sios gyvenimo sąlygos neleido 
jam išeiti viso aukštesniojo 
mokslo. Jis išstojo iš gimnazijos 
ir kurį laiką mokėsi Rygoje te
legrafijos. Įgijęs specialybę, bu
vo paskirtas į Maskvą telegrafo 
valdininku. Tarnaudamas Mask
voje, Landsbergis nesitenkino 
tuo, ką buvo išmokęs, bet tuojau 
įstojo į tenykštį universitetą lais 
vu klausytoju teisių mokslo stu
dijuoti. Tačiau vėliau buvo pa
imtas į rusų kariuomenę. 1877 
m. Landsbergis dalyvavo rusų 
— turkų kare, o paskui kelerius 
metus gyveno Jaltoje, Kryme. Iš 
čia sugrįžęs į Lietuvą, gyveno 
Joniškėlyje ir Linkaičiuose, kur 
vertėsi privataus advokato dar
bu. Lietuvoje gyvendamas, jis su 
artėjo sų lietuviais kaimiečiais, 
kur tik galėdamas juos užtarda
vo ir jiems padėdavo. Dvarinin
kas Karpis taipgi dažnai paves
davo tvarkyti savo reikalus, ir 
Liandsbergis, tą darbą dirbda
mas, įgijo autoritetą žmonėse, 
palikdamas apie save gražiausių 
atsiminimų. Bet tai nepatiko apy 
linkės bajorams, kurie ėmė 
Landsbergiu bodėtis. Iš to pra
sidėjo intrigos, ir jis pagaliau 
buvo priverstas vėl 1895 m. va
žiuoti Maskvon. Laisvai Mask
voje jis tebegyveno tik penkerius 
metus.

Areštas

1900 metais Landsbergis bu
vo įpainiotas į gyd. L. Vaineikio 
bylą dėl lietuviškų raštų ir areš
tuotas už “priešvalstybinę pro
pagandą”. Keturis mėnesius iška 
lintas Liepojos kalėjime, buvo 
ištremtas trejiems metams į 
Smolenską. Atlikęs ten savo 
bausmę, sugrįžo į Vilnių. Čia 
kaip tik lietuviams tuo metu bu
vo grąžinta spauda. Vilniuj jis 
daugiausia dirbo prie lietuviškų 
laikraščių ir buvo “Vilniaus Ži
nių” administratorius. Be savo 
tiesioginio darbo, jis daug laiko 
pašventė ir lietuvių scenos me
nui, pats organizavo chorus, 
ruošdavo spektaklius, kuriuose 
pats režisuodavo, vaidindavo ir 
pats parašydavo scenos veika
lus. Vilniuje begyvendamas, jie 
parašė Lietuvoje plačiai pagar
sėjusią dramą “Blindą, taip pat 
melodramą “Birutę”, misteriją 
“Betliejaus lopšelį” ir dar kitų 
scenos veikalų. Tie veikalai tuo

G. Landsbergis - Žemkalnis

metu lietuvių buvo mėgiami ir 
vaidinami ne tik miestuose, bet 
ir kaimuose.

Žadino tautinę sąmonę

1907 m. mirė Landsbergio 
žmona. Tai labai jį sukrėtė. Iš 
Vilniaus jis persikėlė gyventi į 
Kauną. Čia jis vėl aktyviai reiš 
kėši "Dainos” draugijos veiklo
je, režisuodamas jos ruošiamus 
veikalus. Po metų paliko Kauną 
ir išsikėlė į Šiaulius, kur gavo 
draudimo draugijos inspekto 
riaus vietą. Šiauliuose taipgi ne- 
sišalino nuo lietuviškosios veik 
los, rengdamas “Varpo” draugi
jos vakarus. Taip pat specialiai 
atvažiuodavo į Kauną talkinti

Karo audrai užėjus

Prasidėjus Pirmajam pasau
liniam karui, jis 1915 m. išsikėlė 
vėl į Vilnių, kur vokiečių okupa
cijos metu režisavo lietuvių vei
kalus ir pats juose vaidino. Pas
kutinį kartą režisavo 1916 m. bir 
želio 29 d. statomą veikalą “šilo 
gėlė”. Tą veikalą režisuodamas, 
jis pasijuto sergąs ir,-grįžęs iš 
teatro, daugiau iš savo buto išei 
ti jau negalėjo. Du mėnesius pa
sirgęs, mirė 1916 m. rugpiūčio 
28 d. Buvo palaidotas Rasų ka
pinėse.

Savo raštus jis pasirašinėdavo 
Žemkalnio slapyvardžiu. Iš jo li
teratūrinio darbo dar tenka pa
žymėti istorinė studija “Lenkai 
ir lietuviai”, kuri buvo išversta 
į lenkų kalbą, anuomet sukėlė 
didelį lenkų nepasitenkinimą.

Lietuvos Vytauto Didžiojo uni 
versitetas išleido Gabrieliaus 
Landsbergio-Žemkalnio mono
grafiją.

• 25 metai kai mirė Liudas 
Jakavičlus sueina šiandieną. Tai 
plačiai Lietuvoje paplitusių 
kalendorių ir kitų knygų leidė
jas, liaudies teatro darbuotojas. 
Kilęs iš Akmenės, Mažeikių ap
skrities, mirė Anykščiuose. Dau
giausia gyveno Rygoje, kur su
organizavo pirmą lietuvių teat
ro spektaklį, teatro mėgėjų Žais
lo draugiją; leidus spaudą, įstei 
gė knygyną, įrengė spaustuvę, 
leido juokų kalendorius, laikraš
tį “Juokdarį”, redagavo ir leido 
"Rygos Naujienas”. 1919 m. grį
žęs Lietuvon įsteigė Šiauliuose 
knygyną, yra parašęs eilę kny
gelių, daugiausia liaudžiai.

• Broniaus Zumerio knyga 
“Dabarties sutemos” jau surink
ta “Draugo” spaustuvėje. Daro
mos paskutinės korektūros ir 
greit bus spausdinama. Leidžia 
Tėvų Marijonų Šv. Kazimiero 
provincija.

• Dr. Prano Skardžiaus 
“Lietuvių kalbos akcentologija” 
jau pusiau surinkta M. Morkū
no spaustuvėje. Leidiniu rūpina
si Ped. Lituanistikos institutas.

• Prof. W. C. Kvaraceus, 
dėstąs Tufts universitete, Med- 
forde, Mass., rašo įvertinimą

Londono universiteto pedagogi
nės psichologijos lektoriaus Ro
berto G. Andry jam atsiųstos 
knygos “The Latvian Republic”. 
Prof. Kvaraceus straipsnis bus 
išspausdintas marijonų leidžia
mame žurnale “The Marian”, ku 
rį redaguoja dr. J. Prunskis.

• Algimanto Kezio, S.J. foto 
parodą Lietuvių bendruomenė 
ruošia Los Angeles mieste Lietu 
vių dienos proga rugsėjo 11 d. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Be kitų ir dvi šiame kult, prie
do numeryje dedamos jo nuotrau 
kos bus išstatytos toje parodoje.

• Lietuvių Katalikų mokslo 
akademija šaukia savo konfe
renciją Washingtone, D. C. 
Konferencija įvyks sekmadienio 
rytą, rugsėjo 4 d., 10-12 vai., 
Statler Hilton Hotel, Pan-Ame- 
rican Room. Joje bus dvi paskai 
tos: “Šiluvos šventovės reikšmė 
Lietuvai” — kun. dr. Juozo Vaiš
noros, MIC ir “Pirmieji bandy
mai krikštyti žemaičius’’ (Že
maičių krikšto 550 m. jubiliejui 
paminėti) — tėv. dr. Viktoro Gi
džiūno, OFM. Paskutinės paskai 
tos koreferentu bus prof. dr An
tanas Vasys.

PLANINGAS TAUPYMAS

Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, 

mes apmokame 
persiuntimo išlaidas.

PlraUiMį, mundlmį ir paakiAdianį Chartarcd and Sapcrvmd by the United Stata Goaraaeat

•m 9 vai. ryto Iki 4 vaL pa pia tf. 2212 W. CBRMAK ROAD • CHICAGO A. ILUNOB
KatvirtadiaaĮ aao 9 vaL ryto iki 8 v. «wk.
SodtodiaaJ tono 9 vaL ryto iki 1 vaL po ptetą 

Tro&odioaį aidaryto vioą dtoav
Pboae Vlr^toia 7-7747 Jobo J. Inu.abia,

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOŠŲ ĮSTAIGOS

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

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 60629

Tel. PR 6-8998

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie. 
niais 7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IS WOPA
1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 

Telef. HEmlock 4-2413
7150 South Maplewood Avenue, 

Chicago, Illinois. 80028
■ ... ... ... ... ... ... ■ . ■ ... ... -J- . Ą . ■ . ■ . Ą . - ... ■ . ■ ... .A. ... ... .M.dr". -V. *▼. • -▼» VT. .V, rfV

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufaeturers

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai.

2400 S. Oakley Avė., Chicago 
Tel. VIrginiai 7-7258-59

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
COSMOS EXPRESS

MATMJVETTF, G1FT PARCEL 8ERV

Šiomis dienomis buvo išleista 
nauja lietuvišką promoginės mu
zikos plokštelė, įdainuota 
AURELIJOS PAUKŠTELIENfiS -

JARAITES
su Mei Dokich ir jo čigonų 

akomponavimu.

siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai 
savo vardu ii Chicagos 1 Lietuva.

Didelis pasirinkimas geriausios rū
šies medžiagų ir kitų prekių žemo
mis kainomis

E. ir V. Žukauskai

8 skyriai Ohicanoje:
$608 W. 80 St. Tel. VVA 5.2787
■2501 W. 80 St. Tel. VVA 5-2737
8212 S. Halsted. Tel. OA 5-1884

Lietuvių bendrove, kuri turi

Šią gražią romantišką plokštelę 
Chicagoje galima įsigyti pas Kar
velį, Gradinską, Marginiuose, Ter- 
roje, pas Brazdžionj ir Drauge.

Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prez. 

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

teikiame nemokamai.
Raštinė atdara kasd en nuo 8 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro ir šeštadie

niais iki 8 vai. p. p.

i

CPANĘ»

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

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

T Naujas aukštas dividendas 
O mokamas už investavimo

sąskaitas

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

V AT AAmn«4- antrad. ir PENKT...........................9 v. r. iki 5 ▼. v.
VALAI'lllVB. PIRMAD ir KETV............................9 v. r. iki 9 v. v.

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

J

Tik per 10 dienų...
trumpam vasaros sezonui ir už labai papigintą kai* 
ną siūlome ypatingai gerus ir praktiškus siuntinius, 
kurie pristatomi į Lietuvą oro paštu laike 10 dienu.

Šie taip praktiški ir reikalingi siuntiniai suteiks Jūsų arti
miesiems malonią staigmeną ir netikėtą paramą, tad nepraleiskite 

šią retai pasitaikančią progą ir pasinaudokite šiuo mūsų specia
liu pasiūlymu.

Mergužėlė (01).
Itališkas labai populiarus lietpaltis, vilnone kostiumui arba 

vasariniam paltui medžiaga, 4 jardai gėlėtos šilkinės suknelei 
medžiagos, 1 nailono skarelė, 1 šilkinė labai graži gėlėta ska
relė, 2 poros geriausių nailono kojinių, 1 nepermatomo nailono 
bliuskutė.

Kaina $65.00.
Bernužėlis (02).

Nailoniniai spalvoti arba balti viršutiniai marškiniai, 1 te- 
relyno kaklaraištis, vilnonė vasariniam kostiumui medžiaga, arba 
juoda kostiumui medžiaga, 1 specialus labai stiprus Itališkas 
lietpaltis, viena pora nailono kojinių su 6 mėnesių garantija, 1 
be rankovių su kostiumu dėvimas megztukas.

$65.00.
Jungtinis Mergužėlės ir Birnužėlio siuntinys kainuoja tik

$120.00.
Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio pasisekimo 

turėjusieji siuntiniai: V-3 — 10V2 jardo angį. viln. medž. trims 
kostiumams už 55 dol.; P-3 — 9 j. trims paltams viln. angį, me
džiagos už 60 dol.; N-4 — 16 jardų nepermatomo nailono gra
žiausių raštų 4 suknelėms už 45 dol.; ir M -13 vertingas augšto 
kaloriteto maisto siuntinys 22 lbs. už 30 dol.

Prie visų išvardintų siuntinių galima pridėti pageidaujamų 
dovanų iš mūsų katalogų arba Jūsų pačių supirktų prekių. Jūsų 
pačių siuntinius išekspedijuojame iš Londono tik už 12 dolerių, 
plius faktinos Sovietinio muito išlaidos. Tokius siuntinius galite 
mums siųsti žemiau nurodytu adresu pažymėdami mūsų tranzi
tinio sandėlio ženklą: B. O. 11690/64.

BALTIC STORES LTD.
421, Hackney Road

London, E. 2., Great Britain
Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir ga

vėjo parašu patvirtintas pristatymas per 3-4 savaites. Visos siun
tos registruotos ir apdraustos.

Atstovai: L. Venckus, 7030 Talman Avė., Chicago, UI., tel. 
436 - 0494; Gaiva, 3570 W. Vernor, Detroit, Mich.; ir A. Kusinskis, 
124 Park Str., Sudbury, Ont., Canada.

—............ .......... ............ --......... =^J
PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 

DAR SUSPĖSIME PAGAMINTI ŠVENČIŲ 
SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

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

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUKIT DOVANA.
STEIN TEXTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, nylons, taffetą, aksomo, ANGLIŠKŲ MERŽ1AGŲ 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. Chernin’s aikštėje

PRISTATYMAS

ROCHKES MEDICAL .JD 
ARTS

3213 W. 63rd Street
Tel. VVA 5 - 4787

NEMOKAMAI

MAISTAS

REMBLAKE - ROCHKES 
APOTHECARY 

2421 W. 63rd Street 
Tel. HE 4-1500

IR GAMINIAIDIABETINIS
Mes patelefonuosime Jūsų gydytojui

,1 .................. .............. . ——------------------------------
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Artesian Restaurant
2432 West 63rd Street (63rd & Artesian)

• Skanūs valgiai
• Geras patarnavimas

• Puiki atmosfera

=

ir

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

Rezervacijoms skambinkite — 436 • 4622
Atdara Bekmad. iki ketvlrtad. 6 v. ryto iki 1 v. ryto, penktad.

šeštadieniais iki 5 valandos ryto.

PIETUS
$1.65 & $2.25

=
■ji

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711Vilių pirkimo, nuomavimo taip pat ir dėl visų kitų reikalų 
Ispanijoje, prašome kreiptis į mūsų atstovą ten: Palanga Proper- 
ties, Ltd., 24 Calle Monasterio de Poblet, Comarruga, Prov. de 
Tarragona, Espana.

Atdara pirmad. ir ketvir. 9—9 vai., antr., treč. ir šečtadienlate nuo 
9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 v. po pietų



VASAROS TEATRĄ
APLANKIUS

Įspūdžiai iš šio teatro spektaklių

SAULĖ JAUTOKAITĖ

Vienas vasaros teatrų — 
Court Theatre — yra Chicagos 
universiteto damos skyrius, ku
ris kas vasarą savo teatro mėgė
jams pastato po kelis klasikinius 
veikalus, kiekvienam vaidinimui 
paskirdamas po tris savaites. Vi 
si spektakliai vyksta po atviru 
dangum, tarp keturių to paties 
universiteto gotiško stiliaus, pil 
ko mūro pastatų, medžiais pasi- 
pošusiame kieme. (Lietui lyjant, 
spektakliai vyksta įprastinėje 
Mandel salėje).

Kieme stovi paprasta dekra- 
cija, primenanti viduramžių lai
kų Shakespearinę sceną, suside
dančią iš namo, laiptų ir uždan
gos. Ta pati scena “patarnauja” 
visiems trims vaidinimams. Apie 
sceną apskritimu susėda publi
ka, susidedanti iš mažadug 300 
žiūrovų. Gal didžiausia šios rū
šies teatro nauda yra ta, kad žiū 
rovai labai artimai gali dalyvau
ti spektaklyje. Čia žiūrovas nebe 
stebi veikėjų iš toli ir tiktai iš 
priekio, bet, rodos, kartu daly
vauja, artimai sekdamas veikė
jų išgyvenimus. Šio teatro spek
taklyje, artistams besivaikščio- 
jant publikoje arba kieme, pub
lika ir autoriai sueina į glaudų 
kontaktą. Tiktai kartas nuo kar
to praūžiantis “jetas” primena 
žiūrovams ir veikėjams, kad tai 
tik vaidinimas, vykstąs dabar, 
20-tame amžiuje, Chicagoje, prie 
57-tos ir University gatvių. Nors 
šio teatro artistai yra dramos 
fakulteto studentai, tačiau labai 
puikiai atlieka pasirinktus kla
sikus. Mačiusiam tą patį veikalą 
išpildant iš Anglijos atvykusiam 
Old Vic ir Stradford-on-Avon 
trupėms, vistiek šis teatras pa
lieka labai malonų, ir gerą įspūdį, 
nedaug atsilikdamas nuo garsių
jų profesionalų.

Kiekvienas teatro mėgėjas, nu 
vykęs į Chicagos universiteto 
Court teatrą, praleis gražų ket
virtadienio, penktadienio, šešta
dienio ar sekmadienio vasaros 
vakarą įdomioje viduramžių teat 
ro dvasioje.

Court Theatre šią vasarą 
savo žiūrovams pristato tris kla
sikus: George Bernard Shaw 

Šv. Joną’’ (Saint Joan) ir Wil- 
liam Shakespeare dvi komedijas 
“Dvyliktoji naktis“
Night”) ir “Linksmosios 
soro kūmutės” (“Merry 
of Windsor”).

George Bernard Shaw 
1950) veikalas “Šv. Joana” para
šytas 1923 m. trejiems metams 
praslinkus nuo jos paskelbimo

šventąja, šis anglų dramaturgas 
su įprastuoju sąmojum šv. Joa
ną atvaizduoja daugiau protau
jančią ir maištaujančią savo ap
linkoje, negu religinių jausmų 
pagautą paprastą Arkietę mer
gelę.

VVilliam Shakespeare (1564 — 
1616) didžiausias pasaulio dra
maturgas, paliko teatrui 38 vei
kalus. Nors jis daugiau žinomas 
kaip stiprus tragikas, bet nema 
žai parašė ir komedijų, šio auto
riaus “Dvyliktoji naktis” yra ro
mantiška komedija, pilna sąmo
jaus, meilės ir juoko, sukompli
kuota dvynukų: brolio ir sesers. 
Shakespeare giliai įžvelgdamas 
kiekvienos profesijos bei luomo 
žmogų ir nuodugniai pažindamas 
jų charakterį, savo veikėjus pri
stato žiūrovams gyvenimiškus. 
Autoriaus dramatinis pasaulis 
yra pilnas prasmingų žodžių, me 
taforų, aforizmų. “Dvyliktosios 
nakties’’ pagrindinę mintį gal 
tiksliausiai išreiškia vienas šios 
komedijos veikėjų — Malvolio — 
sakydamas: “some are born
great, some achieve greatness, 
and some have greatness thrust 
upon them”.

Antroji Shakespeare komedi
ja “Linksmosios VVindsoro kurnu 
tės” (nuo rugpjūčio 19 — rugsė
jo 4 d.) yra linksma komedija, 
paimta iš vidutinės klasės, ku
rios pajuokos auka yra Falsta- 
fas.

Tur būt, teisingai amerikiečių 
istorikas VVilliam Prescott (1796 
-1859) yra kartą pasakęs, kad 
karžygių nugalėjimai yra tiktai 
tų laikų siauras teatras, bet toks 
Scott arba Shakespeare bus nuo
latos atnaujinami dar negimu
siose kartose, kai tuo tarpu nu
galėtojų vadas bus užmirštas ar
ba gyvens tik dainiaus dainose 
ir metraštininko lapuose.

(“Twelfth 
Wind-
Wives

(1856-

Chiagos Aukšt. lit. mokyklos mokytojai. Pirmoje eilėje sėdi (iš k. 
į d.) Z. Visockienė, E. Songinienė, A. Šimaitienė, dir. J. Mae'.lionis, 
I. Serapinas, A. Rūgytė, tėvų komiteto pirm. J. Vasmkevičius. Antroje 
eilėje stovi: kun. A. Kezys, SJ, N. Pupienė, kun. J. Raibužis, D. Ve
lička, I. Smieliauskienė, P. Lampsatienė ir V. Liulevičius.

V. Noreikos nuotr.

I

• Kun. Algimantas Kezys S. 
J., sudarė savo fotografijų rin
kinį, pavadintą "Portfolio ‘65’’. 
Prie rinkinio pridėta taip pat ir 
straipsniai, kuriuos parašė kun. 
Br. Markaitis, Chicagos Meno 
Instituto Fotogrofijos skyriaus 
kur atorius Hugh Edwards ir K. 
Bradūnas. Rinkinys bus platina
mas parodose, kurių kun. A. Ke- 
zys turi visą eilę.

• Neseniai atspausta trečioji 
laida knygos "Lietuva, mano tė
vų žemė” turi taip pat gerą pa
sisekimą, kaip ir pirmosios dvi 
laidos. Daugumas ją perka pa
dovanoti jaunimui. Knygą pa
rengė ir savo spaustuvėje atspau 
dė Vladas Vijeikis.

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų rūšių
grindis. J. BUBNYS. RE 7-5168

• Dr. Algirdas Budreckis, 
dėstąs Rutgers universitete, pa
rašė vertingą studiją apie vysk. 
Valančiaus blaivybės sąjūdį. Stu 
dija bus išspausdinta “The Ma- 
rian” žurnalo spalio numeryje.

• Dr. J. Balio knyga "Lietu
vių liaudies pasaulėjauta“ jau

Išspausdinta “Draugo" spaustu
vėj ir dabar yra rišykloj. Lei
džia Pedagoginis Lituanistikos 
institutas, mecenatas — Liet, 
taut. akad. sambūris, vadovau
jamas K. Kasakaičio. Knygos 
viršelis sudarytas dail. A. Valeš- 
kos priežiūroje.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

O
 TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605*07 South Hermitage Avenu*

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

Prof. J. Eretą sveikina artėjančios 
70 metų sukakties proga Alina 
Grinienė iš Miuncheno.

Nuotr. K. J. Dėdino

LENKAI TYRINĖJA LIETUVOS PRAEITĮ
Jaunas lenkų istorikas J. Och prieš karą turėjo Vilniuj, 

manskis, pernai išleidęs knygą 
apie lietuvių tautinį atgimimą 
<Litewski ruch narodowo kultu- 
ralny w XIX wieku), dabar in
formuoja, kad jau spausdinama 
jo kita knyga apie Lietuvą — 
“Lietuvos istorija” (Dzieje Lit- 
wy). Kitais, 1967 m., pasirody
sianti knyga apie lietuvių lenkų 
santykius nuo 1917 metų, o šie
met dar Lenkijoj pasirodė žino
mo folkloristo O. Kolbergo vei
kalas "Litwa” (Lietuva), parašy 
tas prieš šimtą metų, bet iki šiol 
buvo nespausdintas. Pernai pa
sirodė “Studia i materialy dzie- 
jow Suvalszczyzny”, o 1963 me
tais “Materialy do dziejow ziemi 
sejnenskiej’’. šioj didelėj (436 
p,), vien Seinų sričiai skiriamoj 
knygoj, tarp kitos įdomios bei 
aktualios medžiagos yra ir 
straipsnis apie lietuvių lenkų ko
vą dėl Seinų 1918-1920 metais.

Daug dėmesio Lietuvai ir ap
skritai baltams skiriama įvai
riuose periodiniuose leidiniuose, 
kaip Balstogėje leidžiamas Actą 
Baltico-Slavica, Rocznik Bialos- 
tocki (Balstogės metraštis), 
Rocznik Olsztynski ir kitur. Pa
žymėtina, kad Balstogėje dabar 
lenkai kuria tokias mokslo bei 
kultūros institucijas, kokias

tv• Chicagos Aukšt. lit. mokyk- tai labai greit ją išmoko. Visi, 
loj, veikiančioj Jaunimo centre, lankęsi stovykloje, žavėjosi šia 
dėstys 14 mokytojų: tikybą — daina ir džiaugėsi, kad muzikas 
kun. Algimantas Kezys, S.J.,| Fąustas Strolia nuoširdžiai tal- 
kun. Jonas Raibužis, S.J.; lietu
vių kalbą ir literatūrą — Juozas 
Masilionis, Ignas Serapinas, Ele 
na Songinienė, Aldona Šimaitie
nė ir Domas Velička; Lietuvos 
istoriją — Vincentas Liulevičius 
ir Alicija Rūgytė; Lietuvos geo
grafiją — Palmyra Lampsatie
nė; grožinį skaitymą — Zita Vi
sockienė; dainavimą — Bernar
das Prapuolenis; tautinius šo
kius — Nijolė Pupienė ir Irena 
Smieliauskienė.

Kun. J. Raibužis, J. Masilio
nis, A. Šimaitienė, D. Velička ir 
A Rūgytė šioje mokykloje yra 
išdirbę daugiau kaip po dešimtį 
metų.

Naujuosius 1966-67 m. m. mo
kykla pradeda rugsėjo 10 d. Tą 
dieną 9 vai. r. prasidės senųjų 
mokinių registracija, 9 vai. 30 
min. pataisų egzaminai ir vasa
ros darbų patikrinimas, 11 vai. 
naujųjų mokinių priėmimas. Bai
gę lit. mokyklų 8 skyrius priima 
mi be egzaminų į 5 kl., kiti tu
ri laikyti stojamuosius egzami
nus raštu (diktantas ir atpasa
kojimas) ir žodžiu (skaitymas). 
Norį laikyti egz. į vyresnes kla
ses turi mokėti peršokamų kla
sių kursą.

• Spaudai ruošiamas leidinys 
apie skautų stovyklas, šiame lei 
dinyje numatyta vaizdais paro
dyti stovyklos pergyvenimus 
Tam tikslui renkamos būdingos 
fotografijos iš šių metų stovyk
lų. Kun. Algimantas Kezys, 
daug fotografavęs šių metų sto
vykloje, jau atrinko šiam leidi
niui dalį savo fotografijų. Leidi
nys bus bazuojamas Rako sto
vyklavietėje įvykusiomis šios va 
saros stovyklomis. Leidinį orga
nizuoja skautininkas Vladas Vi
jeikis su Lituanicos tunto štabo 
pagalba.

• Juozo Plačo parengtas va
dovėlis trečiajam lituanistinių 
mokyklų skyriui jau baigiamas 
spausdinti. Vadovėlį iliustravo 
Sodeikienė. Leidžia A.L.B. Kul
tūros fondas su Lietuvių fondo 
parama.

• Muzikas Faustas Strolia 
parašė muziką Lituanicos skau
tų tunto Tauro stovyklos dainai, 
žodžiai s. Vlado Vijeikio, kuris 
vadovavo šiai sovyklai. Dainos

elodija labai patraukli ir skau

kininkauja jaunimui praktiškai 
padėdamas. Lituanicos 
skautai labai didžiuojasi 
savo daina.

tunto 
pirma

• J. Kairio straipsnį 
Rusija kolonizuoja Lietuvą” iš
spausdino anglų kalba leidžia
mas žurnalas “ABN Correspon- 
dence” savo š. m. liepos — rug
pjūčio numery.

“Kaip

M O V I N G
Apd raustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 So. Lituanica Avenue 

Tel. FRontier 6-1882

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELIHYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laMotnvIų 

ir kitų papuošimų 
2443 VVest 63rd STREET

Telef. PRospect 8 - 0833 PRospect 8 - 0834

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii 

PERKRAUSTAU 
baldus arti ir toli. 

ALBINAS BENIULIS,
Chicago, III. 60632. Tel. RE 7-7083 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

BANGA
TV - Radio - Stereo 
Pardavimas ir taisymas 

2649 W. 63 rd Street
Tel. - 434 - 0421

P. Rudėnas — K. šimulis

•s FUNERAL HOME

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

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

viški valgiai.

Atdara nuo 6:00 valandos ryto iki 8:00 
valandos vakaro.

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

JADVYGA ir — JUOZAS BARTKUS, Savinihkai

4/2 STOGELIAI

BUTKUS
Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

August Saldukas, 

Prezidentas

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

ANT VISU
SĄSKAITŲ

HEAVYDUTYS7RUCTURAL
STECLPOSTS IRAUS

STEEL BASE WIRE CABtE
FOR MAYIMUM TENSION

IEAVY DUTV HOTDIP
GAL VAM1ZED WIRE

Mūsų istorijos draugijos pa
reiga būtų kiek plačiau bent in
formuoti apie naują istorinę li
teratūrą svetimomis kalbomis, 
susijusią su Lietuvos istorija, 
ypač apie aktualesnius dalykus. 
Bet ar ji tai daro?

Daugiau kaip 50 metų, 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

1
Parking FcrcUitlea J

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubllc 7-8600 j

T

Ali POSTS SĖT INRIGI8
COMCIEIĮ (OUNOAIIPM

MEAVY.DIE CAST.TRUI
SOUARE.GATEC0RMER1

CMOICE OF POST i BATt
ORNAMENTS

t

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

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

AIK8TR AUTOMOBI1JAMS STATYTI

KOPLYČIOS
Tel. GR 6-2345 - 6
Tel. TO 3-2108-09

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON. 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 

<911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimu Visame Mieste
Telef. — CEdarcresf 3-6335

Vienas blokas nuo kapiniu

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
IJetnvlų IaMdatuvIų Direktorių Aeoctacijne Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpubllc 7-1213
2314 W. 23rd PLACK Tel. VIrginia 7-6672

Vis kas tik reikalinga namų 
pagerinimui ir pagražinimui
TVOROS: įvairiausio alu- 
minijaus, plastikos, plieno, įvai
rių spalvų.

DURYS - LANGAI: įvairių spalvų 
ir kainų — K. Butkaus kon

strukcijos.

Naujausi žieminiai balto emalio 
ir “stainless steel" langai.

KOSTAS
6811 South Bell Avenue, Chicago,

Tel. PR 8-2781 rytais ir vakarais: 
kuriuo laiku.

(dirbtuvė)
Illinois 60636
LU 5-6291 bet

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

ANTANAS M. PRILUPS
3307 S. UTUANICA AVĖ. Tel VArds 7-3401

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1011

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

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

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

Skaitykite ir platinkite dienr. Draugu
Remkite tuos, kurie skelbiasi dienr. Drauge.
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Leidžia Lietuvių Studentų Sąjunga

Redaguoja Regina Petrikonytė, I.C.C. Donas,
R.F.D. 2, Putnam, Connecticut.
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MOKSLO MELAMS PRASIDEDANT
“DAUG PROGŲ-TIK NAUDOKIMĖS”

Netrukus prasidės vėl mokslo 
metai ir su. jais — studentų su
sirinkimai bei suvažiavimai, pa
skaitos, parodos, programos bei 
kitokie įvairūs suėjimai. Greit 
baigsis Jaunimo metai — ir vėl 
visi susėdę išnagrinėsim, kas 
įvyko, ką nuveikėm, ir klausim 
vėl savęs: ‘‘Kas toliau?” Ir vėl- 
seks dideli, įspūdingi užsimoji
mai, kurie pareikalaus daug dar
bo ir po kurių vėl nebus aišku, 
kur sukti ir už ko griebtis.

Čia reikėtų pabrėžti, kad užsi
mojimai, ar jie būtų dideli ar ma 
ži, visi pareikalauja nemažai ryž 
to bei materialinės paramos, ta
čiau perdažnai ignoruojamas tre 
čias elementas — tęstinumas. 
Apie ryžtą ir pinigą neverta ir 
bekalbėti, tačiau jie įskaitomi į 
visai kitą kategoriją nuo tęsti
numo. Bet visi trys šie elemen
tai yra būtini darbo pasisekimui. 
Taigi, pagalvokime, ką tas tęsti
numas reiškia.

Dideli ir puikiai suorganizuoti 
darbai, jeigu jie nesiriša, yra 
kaip ir beprasmiai. O kad mūsų 
didesni užsimojimai pasisektų, 
turime koncentruotis ir į tuos 
mažesnius, neesminiai atrodan
čius, užsimojimus. Kartais tie di 
deli, įspūdingai atrodantys dar
bai yra kaip tik tie, kurie turės 
mažiausia vertingų rezultatų. 
Tik palaipsniui eidami prie rei
kalo ir nebandydami per daug 
aprėpti, atsieksime pagrindinius 
mūsų tikslus. Nors projektas ir 
įspūdingai atrodo, tai dar nereiš 
kia, kad jis visapusiškai efek
tingas. Iš esmės mūsų išeivijoj 
darbai (ypatingai kas liečia po: 
litiką) yra dar tik pradėti, čia 
man prisimena labai tinkama lie 
tuviška patarlė: “Neperšokęs 
per tvorą, nesakyk op”.

Visgi didelė dauguma lietuviš
ko, studentiško amžiaus jaunimo 
lanko Amerikos universitetus ir 
kolegijas, kur randasi daug pro
gų pasisakyti ir pasireikšti. Uni
versitetus baigę, šie jauni inte
lektualai gauna įtakingas pozici
jas, gerose įstaigose, kuriose taip 
pat progų netrūksta pasisakyti. 
Šitoks jaunuolis, kartą dalyva
vęs lapkričio 13 d. žygyje, Stu
dentų suvažiavime, Kultūros kon 
grėsė, Jaunimo kongrese, organi 
zacijos valdyboje ar kitoj pana
šioj situacijoj buvęs, negali grįž
ti į mokyklą ar darbovietę ir 
vaizduoti, kad jis tipiškas ame
rikietis ir kad jis niekur nebu
vęs ir nieko ypatingo nepadaręs. 
Jis turi tačiau išlaikyti šių didin 
gų darbų dvasią, pasisakydamas, 
kas jis yra, ką jis galvoja, koks,

“Ar atsimeni, kai mes per naktį dainavom?!” Iš kairės: Aldona Bal
čiūnaitė, Karaūtjub ir Birute Balc.ūnaitė. Nuotr. G. Naujokaičio | čiu, o CV-ba tariasi su būsimais

jis žmogus ir kodėl jis gyvena, 
kaip jis gyvena ir galvoja, kaip 
jis galvoja.

Tad, šis jaunimas, turėdamas 
geras sąlygas, turi taip pat ir 
pareigą tinkamai progas išnau
doti, o tų progų begalės. Atrodo 
kad jaunoji karta šį reikalą ge 
riau ir geriau supranta, ir tai 
pradeda įrodyti jų darbai.

Grynai kaip pavyzdį norėčiau 
papasakoti apie kai kuriuos nau
jus Studentų sąjungos darbus ir 
užsimojimus.

Kiekvienais metais kokiame 
nors universitete įvyksta USN- 
SA (United Statės National Stu- 
dent Association) suvažiavimas. 
Šį USNSA organizacija yra vie
na iš stipriausių Amerikos stu
dentų organizacijų. Ją sudaro 
studentai atstovai iš beveik kiek 
vieno universiteto Amerikoj. 
Kasmet savo suvažiavime jie iš
leidžia rezoliucijas, kurios re
prezentuoja visos Amerikos stu
dentų nuomonę ir nusistatymą. 
Į šį suvažiavimą yra pakviesti 
kaip žiūrovai ir studentų atsto
vai iš lietuvių tarpo. Oficialiai 
L.S.S. reprezentuoja lietuvius 
studentus šiuose suvažiavimuo
se, tačiau būtų labai sveika ir 
naudinga, jeigu lietuviai studen
tai savo universitetuose stengtų
si susipažinti su USNSA atsto
vais, kad šie, atvykę į USNSA su 
važiavimą, žinotų, kas yra tas 
lietuvis studentas ir ką jisai gali.

Yra ir kitų progų skelbti lie
tuvių vardą. Pavyzdžiui, per 
WIND radijo stotį Chicagoje 
kiekvieną rytą yra duodamas 
skelbimas apie komunizmą, ragi
nant atsibusti ir pradėti kovą 
prieš šią galingą raudoną ranką, 
kuri stengiasi įsigalėti Amerikoj, 
ypatingai bandydama infiltruoti 
jaunimo organizacijas. Šia proga
L.S.S. pasiuntė šiai radijo sto
čiai laišką, paaiškindami, kad 
mes esame lietuvių pabėgėlių an
tikomunistinio jaunimo organi
zacija ir kad mes remiame šios 
stoties pastangas informuoti pub 
liką-ir jų norą nugalėti komuniz
mą. Šį L S.S. laišką programos 
komentatorius net perskaitė per 
radiją, viešai pagindamas mūsų 
organizaciją, ir jos užsimojimus.

Taigi, progų, progelių yra ne
mažai. Tik išnaudokime kiekvie
ną, nemanydami, kad kokia pro
ga yra per menka. Kiekvienas 
kontaktas ir viešas pasireiški
mas palieka savo antspaudą — 
ir to nepamirškime.

Rūta Dorharkaitė

Studijų savaitės valdyba: Iš k. j d., seselė Paulė (moderatorė), Regina 
Petrikonytė, Dalia Skrinskaitė, Antanas Saulaitis S.J., kun. Vingaudas 
Damijonaitis, sesuo Jurgita ir Gediminas Naujokaitis.

Linksmi stovyklautojų veidai. Nuotr. G. Naujokaičio

CENTRO VALDYBA SVARSTĖ
21 PUNKTĄ

Trečiasis 1966-67 LSS Centro 
vald. posėdis įvyko New Yor
ke liepos mėn. 23-24 d. Šiame 
posėdyje dalyvavo K. P. Žygas, 
A. Saulaitis, SJ, S. Rastonis, P. 
Vainius, K. Snieška ir kol. R. 
Domarkaitė, kuri atstovavo LSS 
Tarptautinį skyrių.

Viso buvo išnagrinėtas 21 
punktas. Susirinkime CV-ba bai
gė tvarkyti iki šiol neužbaigtus 
darbus ir nustatė šių metų orga
nizacines gaires.

Didžiausia iškilusi problema 
buvo skyrių bei pavienių narių 
'traukimas į bendrą LSS veiklą. 
Ši problema egzistuoja dėl daug 
priežasčių. Svarbiausia priežas
tis tai blogas tarpusavio bendra
darbiavimas ir komunikacija 
tarp CV-bos ir skyrių. Yra deda
ma daug pastangų ir tikimasi 
netolimoje ateityje šią kliūtį nu 
galėti.
Kiti diskutuoti punktai buvo 
LSS suvažiavimas, naujai įkur
ta Pasaulio lietuvių studentų at
stovybė (PLSA) ir USNSA su
važiavimas. Platesnė informaci
ja apie šiuos punktus bus pateik 
ta vėliau. Posėdis praėjo geroj 
nuotaikoj. Visi dalyviai buvo ati 
dūs ir pasiryžę dirbti. Tokio di
delio masto posėdžiai yra reika
lingi ir CV-bos yra numatomi 
ateityje.

Kazimieras A. Snieška

CV-ba ir jos
bendradarbiai
Centro valdyba ir jos bendra

darbiai pereitą mėnesį atsikvėpė 
nuo Jaunimo kongreso ruošos ir 
vykdymo įtampos. Prieškongre- 
sinės stovyklos vedėjas Antanas 
Saulaitis, S. J., LSS atstovė Ra
munė Kviklytė ir visko koordina 
tore Rūta Domarkaitė iš tikrųjų 
pelnė ne poilsį, bet pensijas. Met 
raščio redakcinis kolektyvas su 
Mykolu Drunga, išleisdami Met
raštį prieš kongresą, nudžiugino 
ne tik studentiją, bet ir visą vi
suomenę savo dovanėle. Antra, 
mažesnė, sąjungos dovanėlė bu
vo Irenos Srugytės surinktas dai 
norelis, kurio visos kopijos bu
vo išdalintos nemokamai prieš- 
kongresinėje stovykloje. Dainorė 
lio populiarumas sucementavo 
sąjungos planus mokslo metų bė
gyje išleisti dainorėlį su gaidom.

ŠĮ mėnesį CV-ba ir jos bendra- 
darb:ai planuota suvažiav'mo ir 
skyrių metinės veiklos gaires. 
Audrius Šileika ir kiti Suvažia
vimo rengimo komiteto nariai 
Toronte jau susitarė su viešbu- 

prelegentais ir diskusinių būrelių 
vedėjais. Skyrių valdyboms jau 
pranešta, kokia procedūra jie 
bendradarbiaus su Šarūnu Valiu
kėnu įsigyjant ir platinant Met
raštį. Kazys Snieška, C V-bos iž
dininkas, atspausdinęs LSS na
rio korteles, dabar nerimauja, 
laukdamas rudens jas išsiųsti. 
Stasys Rastonis, CV-bos sekre
torius, po kelių mėnesių triūso 
baigė sutvarkyti sąjungos raš
tus, kad jie būtų paruošti per
duoti Pas liet: archyvui. Sutvar 
kyti raštai dar nėra išsiųsti, nes 
A. Saulaitis, S.J. ir K. P. Žygas 
juos dabar peržiūri ir renka 
įdomias idėjas iš praėjusios stu
dentų veiklos. Šį rudenį sąjun
gos skyrių valdybos sulauks idė
jų ir veiklos metodų knygutę, 
kuri turėtų nemažai pagelbėti 
skyriams veiklą beplanuojant ir 
vykdant.

K. P. Ž.
— o —

• Antano Škėmos raštų I to
mas jau yra spausdinamas 
dr. M. Morkūno spaustuvėje ir 
numatoma per mėnesį jį išleisti. 
Iš viso bus raštų 3 tomai.

Paulius K. Žygas, LSS Pirmininkas apžiūri stovyklavietės 'miškus. 
Nuotrauka G. Naujokaičio

Diskusijos. Iš k. Į d.: Regina Kryžanauskaitč, Linas Raškauskas, Kęs
tutis Bagdonas, Aldona Šapokaitė ir Antanas Sanlaitia S.J.

Vakarinis posėdis aptariant sekančios dienos darbus. Iš k. į d.: Stasy i 
Rastonis, Kazys Šniečka, Antanas Saulaitis S J., Ričardas Baltuli 

Nuotrauka G. Naujokaičio j (Vokietija) ir seselė Paulė. Nuotrauka G. Naujokaid

Jaučiu pareigą “laisvinti Lie
tuvą”, dalyvauju visose demonst 

' racijose, į kurias įstengiu nu- 
| vykti. Vaikščiojau prieš Baltuo
sius Rūmus Washingtone ir žy
giavau paskui žygininkus Man- 
hattano “slumuose”, tie jau fil
me įamžintoje Lapkričio 13-tos 
manifestacijoje. Reiškia, esu pa
tyręs pėstininkas. Tačiau susida 
riusios sąlygos neleido važiuoti 
New Yorkan savaitgalį po Jau
nimo kongreso ir dalyvauti de
monstracijose prieš Sovietų am
basadą ir Jungtines tautas. O 
buvo proga vėl pagrūdyt padus 
ir tuo pasidaryti tikru demonst
rantu, bet, atrodo, reikės laukti 
sekančios demonstracijos.

Apgailestaudamas dėl šios 
spragos mano patriotizmo įrody
mo istorijoje, susidomėjau vi
somis žiniomis, kurios apšvietė 
demonstracijos eigą ir efektus. 
Sekiau spaudą, skaičiau reporta 
žus ir straipsnius, įsigilinau į 
nuotraukas ir klausinėjau daly
vių. Žinias rinkau, kad susidary
čiau demonstracijų bendrą vaiz 
dą ir kad galutinai nuraminčiau 
savo neramią sąžinę.

O mano smalsumas apie tai, 
kas liečia demonstraciją, nusira
mins, kada sužinosiu atsakymus 
į sekančius klausimus: ar de
monstracija sukėlė pyktį tuose, 
kurie supažindinti ar kuriems 
primintas blogis, prieš kurį de
monstruojama? Ar demonstraci
ja sukėlė baimę tuose, kurie at

r’ems buvo pirmintas blogis, 
prieš kurį yra demonstruojama? 
Neteko klausytis praeivių komen 
tarų, darytų demonstracijai be- 
vykstant, tai šis šaltinis seniai 
užsidarė, šaltiniai liko tik pačių 
demonstrantų įspūdžiai apie pub 
liką, kurios lavinimui jie de
monstravo, ir nuotraukos, užfik
suojant stebinčių minas jiems be 
regint demonstraciją. Bet daugu 
mas demonstrantų jau sugrįžo į 
tolimas vietoves, tai jų įspūdžiai 
irgi atkrenta. Liko tik nuotrau
kose pagautas praeities momen
tas kaip liudytojas demonstra
cijos efektyvumo.

Peržiūrėdamas spaudoje pasi
rodžiusias nuotraukas ir kitas 
— privačiuose rinkiniuose, pašte 
bėjau, kad fotografam nerūpėjo 
ta publika, į kurią apeliavome. 
Gali sakyti, kad ji buvo net ig
noruojama. Šitas dėmesio ne
kreipimas taip pat būdingas pa
tiems demonstracijų organizato
riams ir mūsų spaudai, nors jos 
pareiga šitokius įvykius visapu
siškai atraportuoti saviems skai 
tytojams.

Iš atspausdintų nuotraukų 
sprendžiant, manytum, kad de- 
monstruojam tik savo naudai, 
tik sau įrodyti mūsų patriotiz
mą. šitaip reikalui esant, mūsų 
demonstracijos pasidaro lygios 
piknikams, pramogoms ir para
dams. Demonstracijas iš dalies 
sulyginant su šiais parengimais 
savo vienpusišku ir nekritišku

New Yorko policija lietuviams demonstruojant ties Jungi. Tautų 
ruimais.

sakingi už daromą skriaudą? Ar 
demonstracija pateisintai pakė
lė viltis tų, kurie kenčia dėl da
romos skriaudos?

Jeigu bent vienas iš anksčiau 
minėtų tikslų pasiektas demons 
tracijos dėka, tai demonstraci
ja buvo naudinga. Kitaip ji yra 
nepasisekus ir toliau, ją taip ir 
reikėtų klasifikuoti.

Dabar dėl New Yorko. Pradė
jau su pirmu klausimu. Ar de
monstracija sukėlė pyktį tuose, 
kurie buvo supažindinti ar ku-

jų traktavimu spaudoje. Ir kada 
sava spauda neskiria rimto, rū
pestingo dėmesio demonstraci
joms, negaliu suprasti, kaip drįs 
tam reikalauti kitataučių rimto 
dėmesio.

Tiems, kurie New Yorko de
monstraciją nori rimtai traktuo
ti, noriu parodyti vieną įdomią 
nuotrauką, padarytą demonstra
cijos eigoje. Matome policinin
kus, kurių pareiga — sulaikyti 
supykusius lietuvius demonstran 
tus, kada jų aistra peržengs man 
dagumo ribas. Nuobodį besiilsin
čių tvarkdarių veiduose matome, 
nuobodulį galbūt būtum matę de 
monstraciją reginčioje publikoje. 
Jiems aišku, kad demonstracija 
riaušių nesukels. Triukšmo ne
bus. Demonstrantai nepavojingi, 
jie mandagūs. Niekas nėra supy
kintas, ir dar svarbiau, gėda šį 
kartą nekrenta piktadariams.

Jei kas nors turi nuotraukų, 
įrodančių sujaudintą publiką, 
malonėkit spaudai pristatyti, ši
tokių įrodymų akivaizdoje tuoj 
lakeisiu savo nuomonę. Nuotrau 
kos, įrodančios okupanto baimę 
demonstracijų poveikyje arba vii 
tį pavergtųjų veiduose taipogi 
yra ieškomos.

Kult, priedo red. pastaba. Tu
rime džiaugtis, kad autorius ir 
jo kartos kolegos taip domisi de
monstracijomis prieš Lietuvos 
navergėjus. Savo straipsnyje au-

Arvydas Barzdiikaa' turi visą pa
saulį rankose, darydamas vakarinį 
pranešimą (prie vėliavos.

Nuotr. G. Naujokaičio

KAS TURI “STUDENTŲ 
GAIRES”?

Liet. Stud. sąjungos CV-ba 
stengiasi surinkti pilną komplek 
tą sąjungos leidinio “Studentų 
Gairės”. Šį komplektą planuoja
ma įjungti į sąjungos archyvą. 
Iki šiol CV-ba turi tiktai sekan
čius numerius: 1953 nr. 7-8,1955 
nr. 20, 1956 nr. 23, 1960 nr. 1, 2, 
3, 1963 nr. 40, 1964 nr. 41, 42.

Daug numerių trūksta, ir CV- 
ba būtų labai dėkinga, jeigu as
menys, turintieji trūkstamuo
sius numerius, juos prisiųstų se
kančiu adresu: Stasys V. Rasto
nis, 735 Smith St., Providence, 
Rhode Island 02908.

KULTŪRINES NAUJIENOS
• Dail. J. Pilipauskas sukū
rė viršelį leidinėliui "Marijo

nų vienuolija”, kuris jau išspaus 
dintas “Draugo” spaustuvėje. 
Aptaria Marijonų tikslus ir dar
buotę spaudoje, sielovadoje, 
draugijose, mokyklose, misijų 
srityje.

• Prel. J. Končiaus knyga 
“Atsiminimai iš Balfo veiklos” 
jau išspausdinta “Draugo” spaus 
tuvėje. Veikalas gausiai iliustruo 
tas, turi 404 puslapius, knygų 
rinkoje pasirodys šiomis dieno
mis.

• Dr. J. Dauparo knyga 
“Lietuvos žemės ūkis” M. Mor- • 
kūno spaustuvėje jau surinkta 
ir baigiama sutvarkyti spausdi
nimui. Turės per 200 puslapių. 
Tikimasi už kelių savaičių paleis 
ti j knygų rinką.

• Dail. A. Varnas vasaroda
mas Beverly Shores užfiksuoja 
drobėje įdomesnius peisažus.

• N. Jankutės knyga "Danu
tė stovyklauja" šį rudenį išeis 
iš spaudos. Turės apie 80 pusi.

• Dail. Z. Sodeikienė ruošia 
iliustracijas Amerikos Liet. Mon 
tessori draugijos leidžiamai kny 
gai mažiesiems lavintis skaity
me.

• Režisorius Ipolitas Tvir- 
butas sunkiai serga.

torius iškelia vieną aspektą, bet) 
yra dar ir kitų. Jei policija pri-l 
pažino, kad lietuvių demonstra-l 
cija buvo kultūringa, be neleis-l 
tinų išsišokimų, tai tik garbė! 
lietuviams. O kad ir tokios de-l 
monstracijos turi savo vertę iri 
įtaką, galime spręsti iš okupantų! 
Lietuvoje leidžiamos spaudos —1 
ten jie gerokai jaudinasi dėl ši-l 
tokių demonstracijų.
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