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ISTORIŠKAI APŽVELGTAS AKADEMINIS METRAŠTIS
Šio Lietuvių katalikų mokslo akademijos leidinio antrąjį tomą pasitinkant

Lietuvių katalikų mokslo akade
mijos METRAŠTIS. II tomas. Ro
ma 1966. Redaguoja A. Liuima, SJ. 
Lietuvių katalikų mokslo akademi
jos leidinys, Piazza della Pilotta 4. 
Roma. Leidinys 9% X 6% inč. for
mato, 372 psl., kaina $6.00. Užsa
kymus siųsti: kun. Rapolas Krasaus 
kas, Via Antonello da Messina 36, 
int. 3, Roma 10. Italija.

Jau taip buvo nuo pat pra
džių mūsų lietuvių emigracijo
je, kad tautinė kultūrinė veikla 
vešliausiai plėtojosi glaudžiame 
sąryšyje su bažnyčia. Nuo pa
rapijos ar, geriau, aplink savo 
pasistatydintą bažnytėlę pra
dėdavo kurtis įvairios draugi
jos, susivienijimai, sambūriai, 
klubai. Ryšium su parapinėmis 
organizacijomis atsirasdavo ir 
spauda, tiek periodinė, tiek ne
periodinė. žodžiu sakant, sava 
parapija bei bažnyčia lietuviui 
čionykščiame svetimame krašte 
buvo jo tėvynės gabalėlis, ir jis 
glaudėsi prie jos.

Panašiai dalykai vyko ir ant
rosios emigracijos bangos me
tu Antro pasaulinio karo pa
sekmėje. Nauji emigrantai, pa
prastai, dypukais vadinami, ir 
pritapo prie senųjų lietuviškų 
parapijų (kad pradžioj ir netaip 
sklandžiai kai kuriose vietose) 
ar susikūrė naujas, kur jų ne
buvo, ar senos pasirodė per 
ankštos. Dėl to lietuviškos ko
lonijos įvairiose šio krašto vie
tose yra iš esmės parapinės, ir 
dvasiškiai jose vaidina nepas
kutinį vaidmenį. Vyrauja taip Į 
pat bažnytinės organizacijos, 
ypač vienuolynai ir jų spauda. 
Pagal tą bendrą mūsų emigra
cijos polinkį prieš kelerius me
tus atgijo ir dar Lietuvoje įsteig 
tos Katalikų mokslo akademijos 
veikla. Tiesa, ji ne Amerikos 
lietuvių katalikų visuomenės at
gaivinta ir ne šiame krašte jo
sios vadovybė. Bet josios šak
nys glūdi katalikiškoje Ameri
kos visuomenėje, iš kurios ji 
traukia sau gyvybės syvus. 
Amerikos geradarių dosnumo 
paremta, jos vadovybė gali duo
ti visuomenei leidinius, vienin
telius mūsų visoje pasaulinėje 
emigracijoje. Paskutinis jos 
stambus (370 psl.) leidinys yra 
Metraščio II tomas, išleistas Ro
moje 1966 metais.

Mūsų skaitančiai visuomenei 
teikiamas žurnalo antrasis to
mas aprėpia 5 stambias studi
jas. Jos visos priklauso huma
nitarinių mokslų sričiai, atseit, 
liečia visuomeninio gyvenimo te
mas. Tad iš esmės jos yra ir is
torinės, nes, bet kokius visuo
meninius klausimus svarstant, 
neišsiverčia be istorijos.

Šiame numery:
• Stasys Šalkauskis ir Mikalojus 

Čiurlionis.
• Istoriškai apžvelgtas akademinis 

metraštis.
• Jonas Grinius apie Juozą Eretą.
• Kai mintis išsilaisvina iš nuobo

dulio.
• Iš amerikiečių poezijos.
• šių dienų “prajovai”.
• Knyga, džiuginanti mamą ir ma

žuosius.
• Kiprui Petrauskui 80 metų.
• Nauji leidiniai.
• Kultūrinė kronika.
• Moterų į^'venūnaa.

J. JAKŠTAS STASYS ŠALKAUSKIS IR 
MIKALOJUS ČIURLIONIS

Pirmoji didelės apimties (139 
psl.) Metraščio studija yra P. 
Maldeikio, mūsų žinomo peda
gogo. Josios tema: Modernio
sios pažangos problema. Kaip 
iš studijos pavadinimo matyti, 
autorius pasišauna kalbėti apie 
dabartinę pažangos sampratą ir 
konstatuoja jos visuotinį pripa
žinimą kasdieninio gyvenimo ap
linkoje. Ta pažanga, apie ku
rią visur kalbama, esanti susi
jusi su tiksliaisiais mokslais ir 
su materialiniu gyvenimu. Čia 
pat mūsų autorius nurodinėja 
ir pastebimą regresą mūsų vi
suomeninėje buityje.

Kai autorius ėmė nuo pat pra 
džių kalbėti apie pažangos žo
džio beveik visuotinį linksniavi-

Bazilionų vienuolyno vartai Vil
niuje (XVIII amž.)

mą, jis būtų turėjęs apibrėžti ir 
jo esmę. Negana pasakyti, kad 
“pažanga labai dažnai yra lai
koma keliu į gerovę, į teisingu
mą” ir t. t. Svarbu pradžioje 
nusakyti josios esmę. O tuo au
torius pasilieka skolingas skai
tytojui. Negana to. Autorius 
net aptemdo pažangos sąvoką, 
kai jis ją maišo su evoliucija 
ir net sako: “Istorija daug kur 
la’koma pažangos evoliucijos 
mokslu”. Iš tikrųjų, evoliucija 
(vystymasis) dabar yra centri
nė sąvoka istorijos apibrėžtyje, 
kur jąja žymima visuomeninio 
gyvenimo kaita la;ko eigoje; 
jąja pasakoma, kad žmonių bui-1 
tis nuolat kinta, ir sekti tą ki
timą yra svarbiausias istorijos 
mokslo uždavinys. Pažangos 
(progreso) sąvoka ir reiškia ki
timą. kur vėlyvesnė kitimo sta
dija laikoma geresnė, tobulesnė 
už ankstyvesnę. Iš to ir veda
ma. kad žmonija visuomet žengs 
į "šviesų rytojų”. Vadinasi, pro
greso sąvoka žiedžiama su ver
tinimu ir tuo ji esminga^ ski
riasi nuo evoliucijos, kur to ver- 
tin;mo nepaisoma. Tuo tarpu 
kai evoliucija yra aiškiai paste- 
b:mas reiškinys, progresas pa
teka neįrodytas visose gyveni
mo srityse ir tėra daugiau ti
kėjimo dalykas, kaip ir pats 
mūsų autorius kartą pastebi. 
Kaip šis tikėjimas kilo ir pa- 

I plito visuotinai, būtų buvusi stu

dijos autoriaus pareiga parody
ti skaitytojui. Tiesa, trumpai 
prabėgama jos istorija (3 psl. 
ir t. t.) nuo XVII a., peržvel
giant ją ne ;š pačių autorių - 
kūrėjų veikalų, bet iš užuomi
nų šiandienykščiuose kūriniuo
se. Labiausia’ pasigendama di- 
dž’ausio pažangos teoretiko 
Condorcet ir jo pagr ndinio vei
kalo — Eisąuise d’un tableau 
historiąue dės progres analy- 
zės.

Palikęs tik kiek paliestą, bet 
pagrindinai neišaiškintą pažan
gos doktrinos kilmę ir jos es
mę, Maldeikis dėsto jos aspek
tus šių dienų buityje. Čia jis 
aptaria ir kultūros krizę, ir lais
vės problemą, ir visuomenės su- 
masėjimą ir konservatyvizmą 
(jo vadinamą konservatizmu) 
su liberalizmu. Su šiais paskuti- 
n aisiais jis pamini progomis ir 
radikalizmą, nepaaiškindamas, 
kaip jis reikia suprasti. Tik iš 
kelių užuominų aiškėja, kad au
torius radikalizmu laiko pirmo
je eilėje komunizmą. Bet jis 
nekalba apie komunizmą kaip 
ir apie kitas sroves, išriedėju
sias iš konservatyvizmo ir libe
ralizmo. Kas-ne-kas, o komu
nizmas ir jo vyresnis brolis so
cializmas turėtų būti ypač pa
liesti ryšium su pažangos idė
ja dėl to, kad ji plito glaudžia
me sąryšyje su jais. O šių die
nų komunistams žodis “progre
syvus’’ tiesiog sparnuotu tapęs 

į ir jiems jis yra priešybė žo- 
1 džiui “reakcionierius”. Aplamai, 
pažangos idėja turi daugiau po- 

' lit'nį aspektą ir todėl ryšium 
su politinėmis srovėmis pirmoje 
eilėje gvildentina.

Apskritai, P. Maldeikio dide
lė studija, gali sakyti, monogra
fija persunkta Untergang (de- 
cay) nuotaikos mūsų laikų at
žvilgiu. Bloga yra tiksliųjų 
mokslų, technikinė bei matera- 
linė pažanga, nusmelkusi krikš
čioniškas, ideališkas vertybes. 
Ji nenešanti žmonėms didesnės 
laimės, ši vedamoji mintis su
tvirtinama dar, taip sakant, šių 
dienų aktualija, būtent, komu
nizmo užuomina. Mūsų autoriui 
“komunizmas yra pats didžiau
sias pasikėsinimas prieš Vaka
rų kultūrą, ypač prieš joje dar 
išlikusias krikšč'omškąsias įta
kas” (127 psl.). Kaip autorius 
šiame sąryšyje nepaminėjo ša-

Trakų pilis — gynimosi siena ir didysis donžonas šiandien.
Nuotr. P. Karpavičiaus

lia komunizmo ir nacionalso- 
I cializmo, kurie panašiais atve
jais dažnai gretinami? Ak, ki
toje vietoje (9 psl.) ir jo sako- 

Ima; “...bolševizmas, fašizmas ir 
! nacionalizmas, kurių įsigalėji- 
’ mas reikštų ir pačios vakarų 
kultūros galą”. Visai teisingai 

j jo čia pat pastebima, jog šie vi
si trys izmai yra kilę iš “Vaka
rų pažangos tendencijų ir savo 
filosofinius pagrindus yra pa
siėmę iš Vakarų filosofijos”.

Kai gerbiamas autorius — 
kaip ir kiti j jj panašūs moder
niškos visuomenės kritikai — 
kalba apie mūsų laikus ryšium 
su čia paminėtomis politinėmis 
aktualijomis, jie susipam’oja. 

į Iš vienos pusės jie pripažįsta, 
kad tos tik ką pergyventos ar 
gyvenamos srovės kilo iš vaka
rietiškos kultūros, o iš kitos 
pusės jie tvirtina, jog jos tą 
kultūrą žlugdančos. Iš tikrųjų, 
vakarietiška arba krikščioniško
ji kultūra tiek giliai įle’dusi 
šaknis j Europos istoriją, kad 
jos jokios srovės išrauti nega
lės ir jos to nė nesikėsina rau
ti. Kėsinimasis prieš krikščio

Misionierių bažnyčia ir vienuolynas Vilniuje. Visas architektūrinis ansamblis ,o ypač pati bažnyčia, yra 
tikras 17 - 18 amz. Vilniaus baroko šedevras. Nuotr. A Mockaus

niškąją Europos kultūrą būtų 
kėsinimasis prieš pačią istoriją, 
kas būtų neįsivaizduojama. Juk 
niekas negali išsisukti iš istori
jos sriauto ir atsidurti už jos 
ribų. Istorija neša visą žmoni
ją ir visą gyvenimą. Europos 
istorija yra krikščionybės kū
rinys, ir todėl istorija ir krikš
čionybė neišjungiamos paliks. 
Jos abi tvers, kol Europa gy
vuos.

Visai pagrįstai kun. dr. A. 
Liuima tame pačiame Metraš
tyje bando moderuoti Maldeikio 
išvadas straipsn u: Moderniosios 
pažangos problemos klausiniu. 
Teisingai straipsnio autor'us pa
žymi neigiamą, slegiantį įspūdį, 
kurį įspaudžia skai’ytojui Mal
deikio rodomi nuosmukio pa
vyzdžiai. Atitaisydamas studi
jos autorių, kunigas rodo ir tei- 
gamų pavyzdžių, liudijančių 
dvasinį mūsų laiko paklimą. 
Labai teisinga apibrendrinanti 
kunigo pastaba, kad visais lai
kais buvo dvi kryptys — pažan
gos ir degeneracijos. Gal istoriš
kai teisingiau būtų sakyti: vie-

(Nukelta į 3 psl.)

Kai 1848 metų liepos 4 d. 
JAV sostinėje buvo dedamas 
kertinis akmuo Jurgio Wa- 
shingtono paminklui, sakyda
mas kalbą atstovų rūmų pir
mininkas Robertas C. Winth- 
rop prabilo: "Dėkite kertinį 
akmenį paminklo, kuris turės 
tinkamai išreikšti viso ameri
kiečių krašto dėkingumą. Sta
tykite jį iki debesų ir vis tiek 
negalėsite pasiekti Jurgio Wa- 
shingtono principų aukštumo; 
išmūrykite paminklą ant kie
čiausios masės ir amžinos uo
los, vis tiek paminklas nebus 
patvaresnis kaip jo garbė; pa
statykite paminklą iš balčiau
sio marmuro, ir vis tiek jis ne
bus tyresnis kaip Washingto- 
no gyvenimas; paminklą kur
dami, išsemkite visus dėsnius 
ir taisykles senovės ir naujojo 
meno, ir vis tiek negalėsite pa
daryti jo labiau proporcingo, 
kaip VVashingtono charakte
ris”.

Šiuos žodžius mes galėtume 
kartoti ir apie savo tautos ne- 
užgęstantį žibinį — profesorių 
Stasį Šalkauskį, nuo kurio mir
ties gruodžio 4 d. sueis ketvir
tis šimtmečio ir kurio atmini
mas gruodžio 11 d. bus Chica
goje pagerbtas turininga aka
demija.

Prof. Stasys Šalkauskis 
mums žinomas kaip Rytų ir 
Vakarų kultūrų sintezės šauk- 
lys, tiesęs ta kryptimi gaires 
lietuvių tautos ateičiai. Bet jis 
mums yra taip pat ypatingas 
kaip žmogus, kuris savyje 
įstengė sukurti taip tobulą sin
tezę tarp proto ir širdies, tarp 
minties ir valios, tarp filosofo 
ir šventojo, tarp tarptautinių 
idealų puoselėtojo ir savo tau
tos mylėtojo, tarp mokančio 
nertis į gilią kontempliaciją ir 
tarp sugebančio iškilti į pir
maujančius veikimo vadus, 
tarp gilaus rašytojo ir tarp 
įtikinančiai nuoširdaus kalbė
tojo, tarp uždaro kabinetinio 
mokslininko ir tarp uolaus vi
suomenininko, tarp studijoms 
pasišventusio atsiskyrėlio ir 
tarp nuoširdaus bičiulio, tarp 
ryžtingo savos ideologijos rep
rezentanto ir tarp nuostabios 
tolerancijos vyro kitų pažiū
roms. Dėl viso to jis pasilieka 
aukštinamas savųjų ir gerbia
mas priešingos srovės žmonių.

Kiek kartų teko ir spaudoje 
jo skatinimą skaityti ir jau
kiame savybės susirinkime iš
girsti, kad reikia mums įsijung 
ti į Gyvosios Dvasios sąjūdį! 
Ir mes, nepriklausomos Lietu
vos auklėtiniai, turime atvirai 
prisipažinti, kad nebūtume 
taip tvirti savo pasaulėž.ūroje 
ir liktume skurdesni savo cha
rakteryje, jeigu mes Šalkaus
kio raštų nebūtume skaitę, jei
gu mes jo kalbančio nebūtume 
girdėję, jeigu su juo nebūtų 
tekę mums susitikti. Jei prof. 
Šalkauskio lietuvių tauta ne
būtų turėjusi, beveia kiekvie
nas mūsų savo asmenybėje bū
tume neturtingesni. Jau 25 
metai, kaip St. Šalkauskis yra 
karsto niūrumoje, o jis vis tiek 

tebėra gyvas jį pažinusiųjų sie
lose. Ir jo, mirusio, žodis tebė
ra daug galingesnis negu dau
gelio gyvųjų.

Lietuvių tauta yra daininin
kų tauta, davusi ryškių rašy
tojų. menininkų, v suomeninin- 
kų, politikų, bet tokį filosofą 
mes teturime tik vieną. Kiti 
yra tik jo mokiniai. Gal jie 
irgi panašiai galės nušvisti, jei 
jiems Praamžius duos daugiau 
laiko reikštis, negu prof. Šal
kauskiui, gyvenusiam tik 55 
metus, bet ta paslaptis atsi
skleis tik ateityje.

Vienas pačių pirmųjų dides
nių prof. Stasio Šalkauskio 
dmbų yra Šveicarijoj’ išleista 
stambi knyga “Sur les Con- 
fins de deux Mondes” (Ant 
dviejų pasaulių ribos), šiame 
veikale išryškinamas lietuvių 
tautos uždavinys kurti Rytų ir 
Vakarų kultūrų sintezę, iš 
abiejų perimant, kas yra 
geriausio. Ši idėja lietuviuo
se jau yra plačiai svarsty
ta. Mums, besiruošiantiems iš
leisti stambią Mikalojaus Čiur
lionio monografiją, įdomu, kad 
šis Šalkauskio filosofinis vei
kalas yra gausiai iliustruota^ 
Čiurlionio kūriniais. Įdėta arti 
20 Čiurlionio paveikslų. Kny
ga buvo spaudai paruošta 1917 
m., o dėl karo sunkumų iš
spausdinta 1919 m., ir jau ta
da, kai pačioje Lietuvoje ne 
vienas iš pirmaujančių kultū
rininkų dar svyravo dėl Čiur
lionio, Šalkauskis ne tik pats 
buvo jį atradęs, bet vienas iš 
pirmųjų jį parodė Vakarų pa
sauliui savo prancūziškai pa
rašytoje knygoje.

Tos iliustracijos tai ne vis
kas. Minėtoje savo knygoje 
Šalkauskis skyrė net 8 pusla
pius Čiurlionio kūrybai išryš
kinti. Šalkauskis pažymi, kad 
Čiurlionis buvo originalus kom
pozitorius ir nuo pašalinių įta
kų nepriklausomas menininkas. 
Didžiumą savo paliktų apie 
200 paveikslų jis sukūrė pas
kutiniais penkeriais trumpos 
savo kūrybinės karjeros me
tais. Čiurlionis kūrybinį gyvas
tingumą sėmėsi iš slaptųjų 
lietuvių tautos jėgų. Jis buvo 
iškilaus ateities lietuvių meno 
pirmtakas.

Jei Vakarų pasauliui Čiur
lionis dar buvo nežinomas, tai 
rusų kritikai, kurie buvo matę 
jo kūrinius, jau entuziastingai 
apie jį atsiliepė. Ir St. Šalkaus
kis anoje savo knygoje prime
na Čudovskio, Lemano, Via
česlavo Ivanovo ir kt. vertini
mus, išaukštinančius Čiurlionį, 
kaip į savo paveikslus sutelku
sį ryškius esminius gyvenimo 
bruožus, įkvėptą Oriento mis
tinių vizijų, išgirdusį nuosta
bią dangaus mechanikos melo
diją, atskleidžiantį amžinas 
harmonijas, pagaunantį pačią 
dalykų esmę, kuriantį menų 
sintezę, tapybine kūryba pa
gaunantį muzikinių vizijų 
bruožus, genijaus pasąmonės 
prasiveržimais mus nustebi
nantį; jei tapyba težino erdvę, 

(Nukelta į 2 psl.)



SRITYS, KURIOSE LIKO PĖDSAKAI
Juozas Eretas antrojoje savo tėvynėje

Kaip pavieniams asmenims, 
taip ir tautoms nesunku įsigy
ti draugų gerovės bei didybės 
laikotarpiu. Daug prasčiau drau
gystės reikalai atrodo tautos 
nelaimių metais, nors kaip tik 
tada draugai būna reikalingiau
si. Naujosios Lietuvos istorijoj 
per pastarąjį šimtą metų, kurie 
nebuvo mums nei didybės, nei 
ekonominės gerovės laikotarpiu, 
teturėjome tik du labai ryškius, 
iš svetur kilusius draugus — 
Jurgį Sauerweiną ir Juozą Ere
tą. Nors juodu abu yra palikę 
žymių pėdsakų Lietuvos gyveni
me, tačiau platėliau čia tesusto
sime ties pastaruoju — profeso
rium Juozu Eeretu, kuriam šie
met spalio 18 d. sukako 70 me
tų ir kuris Lietuvą laiko savo 
antrąja tėvyne.

Kadangi prof. J. Eretas dau
geliui lietuvių yra gerai pažįsta
mas, nemanau, kad būtų reika
lo smulkiai pasakoti jo biogra
fiją. Tuo tarpu jo dvasinis vei
das ir jo įnašas į Lietuvos kul
tūrą paaiškėja, sustojus ties to
mis sritimis, kuriose daugiau
siai teko dirbti mūsų sukaktu
vininkui.

Informacijoj ir žurnalistikoj
Dar studentu tebūdamas 

Juozas Eretas susipažino su lie
tuviais studentais, kurie I-jo
pasaulinio karo pabaigoj studi- i minaras niekada neturėjo prie- 
javo Šveicarijos Friburgo uni- šų, J. Ereto seminaras iš kar- 
versitete, ir jų buvo įtrauktas to susilaukė priekaištų iš val- 
pirmiausia į žurnalistikos dar- dančiųjų sluoksnių pusės, nes, 
bą — informuoti Vakarus apie ! .
Lietuvą. Nors pirmoji jo knyga ' damas, profesorius labai prak- 
vokiškai ir prancūziškai (Lietu-| tiškai kreipė studentų dėmesį į 
va, jos praeitis, dabartis ir atei-1 svarbią ir opią Lietuvos kultū-

mt ormuoti Vakarus apie

tis) negalėjo būti originali, nes 
autorius tada (1918—19) Lie
tuvą mažai tepažinojo, tačiau 
tai buvo rimtas žingsnis į in
formacijos bei žurnalizmo sri
tį, su kuria jis turės reikalo 
beveik per visą gyvenimą.

Kai kuriais savo laikrašti
niais straipsniais jis vėliau pa
siekė tokios meniškos išraiškos, 
kokios jam gali pavydėti žymūs 
rašytojai. Kas yra matęs, su 
kokiu sisteminiu kruopštumu 
profesoriaus renka medžiagą 
savo straipsniams ir su kokiu 
stilistiniu rūpestingumu juos ra
šo, tas negali netarti, kad Lie-! žurnalistikoj, tačiau ir šiose sri- 
tuvoj Juozas Eretas buvo aukš-1 tyse sukaktuvininkas yra atli- 
tojo žurnalizmo mokytojas ir | kęs esminių dalykų. Kadaise

KERTINE PARAŠTE
(Atkelta iš 1 psl.) 

o muzika — laiką, tai, suteik
damas jų sintezę, Čiurlionis 
kūrė harmonijų sferas, kur 
dainuojama spalvomis ir spin
dimą melodijų tonais.

Šitokioje savo kūryboje Čiur 
lionis mažiau racionalus, bet 
jis savo paveikslams duoda to
kią sugestijos galią, kokios 
tapyba nepažino. Čiurlionis at
skleidžia gyvenimo okeanų 
bangavimą, gundantį blogio 
veidą, žemės ir dangaus susi
vienijimą konsteliacijose, pa
saulio gimimą po “fiat lux”, 
mitų fantazijos giliąją tikrovę, 
dykumų tylą, žemiškojo rojaus 
ilgesį. Šitokį Čiurlionį parodo 
Stasys Šalkauskis, pabaigoje 
trumpu sakiniu, taikliai apibū
dindamas jo kūrybą: tai buvo 
pasaulio sielos tapytojas.

t":
Bet mes šiuos žodžius rašo

me St. Šalkauskio mirties 25 
m. sukakčiai paminėti. Taigi, 
grįždami prie jo, dar turime 
pabrėžti, kad Šalkauskis nebu
vo filosofas anachoretas - at
siskyrėlis. Būdamas mūsų tau
tos likiminis pranašas, jis pa
nūdo savo susektos mūsų tau
tai skirtos misijos idėjomis 
persunkti visas lietuviškąsias 
minias, visų pirma veikdamas 
per joms vadovaujantį elitą ir 
tam įsteigė žurnalą “Romu
vą”, kurį pats redagavo ir lei
do. Sklaidai tuos, jau prade
dančius trupėti, du teišėjusius 
“Romuvos” numerius ir ste

DR. J. GRINIUS

rinki-pavyzdys. Jo straipsnių 
nys — “Strategija ties Madri
du” — ilgai liudys apie tai, tar
tum vainikuodama ankstesnius 
organizacinius žurnalistinius dar 
bus, kokiuos profesorius buvo 
atlikęs, kurdamas spaudos or
ganus kaip Blaivybės dr-jos 
“Sargybą”, sportininkams “Spor 
ą” ir “Jėgą ir Grožį”, “Pava

sario” sąjungai “Jaunimo Va
dą”. Tačiau visos Lietuvos var
du apie prof. J. Ereto darbą 
iškalbingiausiai bylos ELTA — 
Lietuvos Telegramų agentūra, 
kurios steigėju ir pirmuoju di
rektorium buvo tas jaunas švei- 
carietis, kurį važiuoti į Lietuvą 
bent metams buvo įprašęs mir
ties patale gulįs Mažosios Lietu
vos patriotas, studentas Ašmys.

Savo pastangas išauginti Lie
tuvai aukštai kvalifikuotų žur
nalistų Juozas Eretas taip pat 
ne kartą jungė su savo darbu 
Lietuvos universitete. Jo skai
tomas epizodinis žurnalistikos 
kursas ir jo vedamas žurnalis
tikos seminaras Teologijos - fi
losofijos fakulteto filosofijos 
skyriuj turėjo kažin kokią pa
ralelę su B. Sruogos teatro se
minaru. Tačiau, kai Sruogos se- 

savo žurnalistinės įžvalgos ve

ros sritį — laikraštiją. Drįstu 
teigti, kad žurnalistikos semina
ras prof. J. Eretui yra net pa
kenkęs asmeniškai (prisidėjęs 
prie profesoriaus etato neteki
mo), nes savo puolimuose prieš 
Teologijos - filosofijos fakulte
tą tautminkų valdžios žmonės 
vis minėdavo žurnalistikos se
minarą.

Jaunuomenėje

Nors Juozo Ereto darbas Blai
vybės draugijoj ir jaunimo or
ganizacijose neatrodė toks pio
nieriškas kaip informacijoj ir 

biesi, kad savo minties gilumu, 
inspiraciniais polėkiais per 45 
metus nepralenkė “Romuvos” 
dar nei vienas po jos buvęs 
mūsų žurnalas.

Savo šiuo žurnalu Šalkauskis 
buvo pasiryžęs išryškinti “tą 
gyvąją liepsną, kuria dega mū
sų tautos širdis”, pradėti “idė
jos žygį, kuris turi pakelti mū
sų tautos susipratimą į aukš
čiausią sąmoningumo laipsnį”.

“Romuvoje” atsiskleidžia St. 
Šalkauskio užmojis “taisyti tai, 
kas tarptautiniuose santykiuo
se vedė prie imperialistinio ka
ro, o visuomenės viduje — 
prie demagoginės revoliucijas”. 
Dėl to jis ryžtasi siekti pilnu
tinio žmogaus ugdymo, panau
dojant kertinius veiksnius — 
šeimą, mokyklą, Bažnyčią ir 
ugdant idealinius polinkius. Ir 
tada, anot St. Šalkauskio, “tik 
šitaip vedamas ugdymo darbas 
leis mūsų tautai ir visai žmo
nijai tikrai pasiruošti tikslams, 
kuriuos Apvaizda yra nusky- 
rusi mūsų pasauliui”.

Baigiant tenka prisiminti, 
kad yra žvaigždžių, kurių švie
sa tebesiekia mus net ir tada, 
kai tos žvaigždės jau užgesu
sios. Yra ir žmonių, kurių at
minimas šviečia net ir tada, 
kai jų gyvybė užgesusi; šito
kie skaidrūs spinduliai nušvie
čia net ir tamsiausią tautos 
likimo kelią, ir šitokiu yra 
prof. St. Šalkauskis.

J. Pr. 

nesi-

vysk. Valančiaus pradėtai ko
vai su girtuoklyste profesoriui 
nebeužteko tik tos draugijos 
susirinkimų su paskaitomis ar
ba miesteliuose organizuojamo
mis arbatinėmis — jam prirei
kė laikraščio, kuris siektų pla-' 
čiau ir žmonių mintis formuo
tų pastoviau. Kad girtavimui 
kelias būtų užkirstas žmogaus 
gyvenimo pradžioj, mūsų su
kaktuvininkas sumanė steigti 
“Angelo Sargo” draugiją vai
kams su jiems pritaikytu laik
raščiu.

Kad lietuvių jaunimas 
pratintų sėdėti tvankiose smuk
lėse prie degtinės ar alaus, lais
vosios Šveicarijos sūnus lietu
viams siūlė užsiimti sportu. To
dėl 1920—22 metais su vienu 
antru sporto mėgėju (St. Gar
bačiausku, K. Dineika ir kitais) 
Juozas Eretas suorganizuoja 
po viena antros dvi sporto są
jungas, garsias nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpiu, ir pats da
lyvauja pirmosiose lietuvių spor 
to šventėse. Jis didelės reikš
mės skiria sportui ir “Pavasa
rio” jaunimo sąjungoj, kurios 
pirmininku jis išbuvo šešerius 
metus (1922—28 metais).

Jo p:rmininkavimo laiku “Pa
vasario” sąjunga išaugo į dide
lę ir plačią organizaciją, kuiroj 
pavieniai skyriai (kuopos) bu
vo sujungtos į rajonus bei re
gionus (Žemaičių, Aukštaičių ir 

it. t.). Šitą svarbų lietuvių jau- 
1 nimo organizavimo ir kultūri
nimo darbą dirbdamas, profeso
rius kviesdavo į talką akade- 
m’nį jaunimą, dažniausiai stu
dentus ateitininkus, kuriems ši
taip susidarydavo visuomeninio 
demokratinio darbo gera mo
kykla. Nors organizuodamas 
jaunimą, mūsų sukaktuvininkas 
nebuvo toks naujas kaip sporte, 
tačiau ir Čia jis atliko pavyzdi
nių darbų. Antai, jo su studen
tais suorganizuotas “Pavasario” 
sąjungos kongresas Šiauliuose 
1924 metais buvo pirmasis Lie
tuvoj didelio masto jaunimo są
skrydis, turėjęs ne tik posė
džius, bet taip pat didelę eiseną, 
sporto rungtynes, chorinių dai
nų šventę, tautodailės parodą. 
Man rodos, kad vėliau atsira
dusi “Jaunosios Lietuvos” są
junga su savo kongresais nebe- 
sugalvojo ko nors naujo, ko ne
būtų buvę pirmajame “Pavasa
rio” kongrese Šiauliuose. Tik 
prof. J. Ereto įsteigtas prie “Pa
vasario’’ sąjungos Vyskupo Va
lančiaus liaudies universitetas 
neturėjo didelio pasisekimo. 
Viena, tuo laiku (1925—28 m.) 
miestuose dar buvo permažai 
jaunimo, norinčio mokytis po 
darbo valandų vakarais; antra, 
nuo 1926 m. nepalankioj politi
nės (antidemokratinės) nuotai
kos neskatino jaunų žmonių 
apie tokį universitetą burtis.

Moksluose

paliudyti profesoriaus parašyti 
tokie veikalai, kaip “Jonas Tau- 
leris”, “Meister Eckehartas”, 
“Jaunasis Goethe”, “J. W. Goe- 
the”, “Vokiečių literatūros is
torija I", išspausdinti 1929—33 
metais. Man atrodo, kad Lietu
vos universitetas Kaune netu
rėjo kito tokio germanisto, ku
ris apie vokiečius lietuviškai bū
tų parašęs tiek veikalų kaip 
Juozas Eretas. Ir vis dėlto ne 
kas kitas, bet jis tautininkų val
džios buvo atleistas iš profeso- 
r ų 1931 metais per Teologijos- 
filosofijos fakulteto tariamą re
formą ir tik po metų tegalėjo 
sugrįžti prie akademinio darbo 
pažemintas (vylesnio asistento 
titulu).

Tač'au šitas smūgis, suduotas 
politinais sumetimais, neuž
gniaužė profesoriaus Ereto 
mokslinės veiklos (jo dvi kny
gos apie Goethę (yra parašytos 
minėto smūgio metais arba tuoj 
po jo). Jausdamas tada susiau
rėjusią darbo dirvą universitete, 
dr. J. Eretas stengėsi Lietuvos 
mokslui duoti impulsų šalia uni
versiteto. Šiuo tikslu jis pasi
naudojo Lietuvos Katalikų 
mokslo akademija, kuri veikė 
nuo 1922 metų, bet tenkinosi 
gana siaura veikla (metiniais 
susirinkimais, pagalba Lietuvos 
enciklopedijai, stipendijomis be- 
sispecializuojantiems užsieniuo
se). Daugiausia prof. Ereto ini
ciatyva nuo 1932 m. Akademija 
pradeda ruošti mokslininkų ir 
mokslo mėgėjų suvažiavimus su 
įvairių specialybių sekcijomis ir 
referatais. Dėl jų stambiais to
mais ats’randa “Suvažiavimų 
Darbai”, kurių redakcija rūpi
nasi mūsų sukaktuvininkas. Ši
tą tradiciją dabar tebetęsia L. 
K. M. Akademija tremty.

Nors prof. Eretas, kaip moks
lininkas, daugiausia dėmesio bu
vo skyręs savo specialybei ir 
tarptautinėms bendrosioms prob | 
lemoms, tačiau jis neužmiršo 
nė lituanistikos darbų. Tai liu
dija Lietuvoj rankrašty likusi 
jo L. Rėzos studija, kurios tik 
dalis tebuvo išspausdinta 19381 
m. vardu “Rėzos santykiai su 
Goethe”. Dabar labiau mūsų su
kaktuvininko rūpestį lituanisti
ka atskleidžia stambi Stasio 
Šalkauskio biografija (1960 
m.). Dabar profesorius rašo 
darbą apie Kazio Pakšto gyve
nimą. Taigi, pradėjęs rašyti ne
priklausomybės laikotarpio lie
tuvių mokslininkų biografijas, 
Juozas Eretas tampa naujos 
srities pionierių.

Jei dar atsiminsime, kad dau
gumą anksčiau suminėtų dar
bų profesorius Eretas yra atli
kęs per 21 metus, praleistus ne
priklausomoj Lietuvoj, tur būt,

Trečioji sritis, kurioj mūsų 
sukaktuvininko asmuo buvo stip 
riai jaučiamas, buvo mokslinė. 
Dėstydamas universitete vokie
čių literatūrą, profesorius krei
pė studentų dėmesį ne tiek į 
pačius literatūros faktus, kiek 
į literatūrinius sąryšius — prie
žastis, įtakas, išdavas, giminys
tes. Tai buvo taikoma ne tik 
vokiečių literatūros viduje, bet 
ir jos santykiams su kitomis li
teratūromis bei su pasauliu. 
Nors kartais studentams atro
dydavo, kad šitoks platus lite
ratūros dėstymas jų neveda į 
tiesioginį (egzaminų) tikslą, ta
čiau vėliau paaiškėdavo, kad ši
toks metodas vaisingesnis — 
įvairūs faktai greit būdavo už
mirštami, bet dažniausiai pasi
likdavo galvoj tie įvairūs sąry
šiai bei giminystės.

Bet tai nereiškė, kad prof. J. 
Eretas nebūtų kreipęs apskritai 
dėmesio į literatūrinius faktus 
(rašytojų gyvenimą bei jų vei
kalus). Kad jis su didele rim
timi gilinosi į autorių gyveni-. 
mus jų kūriniams bei jų prob- j reikės sutikti, kad per šitiek 
lemoms geriau išaiškinti, gali l laiko vargu begalima padaryti

Prof Juozas Eretas Nuotrauka L. Kančausko

daugiau. Šitoks konstatavimas 
mums atskleidžia sukaktuvinin
ke didelę energiją ir pareigin
gumą jo antrosios tėvynės — 
Lietuvos ir jos sūnų atžvilgiu.

P. ŠILEIKIS, O.P.
Ortopedas, Protezistas 

Aparatai-Protezal. Med. ban
dažai, Spec. pagalba kojoms 
(Arch Supports) ir t. t.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IAB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, III.

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

v.Vai. 
vak. 
dieni 
susitarus.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 
2858 VVest 63rd Street 

kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 ..
Seštadlenias 10—1 vai. Trečla- 

; uždaryta. Ligoniai priimami
Ofiso telefonas: PR 8-3229 

Res. telef. VVA 5-5076

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GTNEKOLOGIN® CHIRURGIJA 

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

Priima ligonius nagai susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

Ofisas 3148 West OSrd Street 
Tel.. PRospect 8-1717 

Rezid.. 3241 VVest 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos. Kasdien nuo 1 iki 3; 
čiadlenlals uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 ik! 8 vai.

tre-

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63 rd 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. 476-4042 

Rezid. tel. WAlbrook 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 4-5849. 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 
Susitarus.
Tel. ofiso HE 4-5758; rez. HI5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija 
2751 VVest 51st Street

Valandos: pirmad., antr., ketvirt. Ir
penktad. 2—9 vai. v.

Šeštad. 1# v. r. Iki 1 v. popiet. 
Ligonius priima pagal susitarimą
Ofs. 735-4477; REZ. PR 8-6660

DR. E. DEGKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYB® — NERVŲ IR 

EMOCINES EIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BLDG. 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą.

Rez. GI 8-0873

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

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą Jei ne-

•pilir**vi v W •'Af'

Tačiau šios dvi brangios asme
ninės savybės nebūtų galėjusios 
atnešti tiek daug gerų vaisių, 
jei sukaktuvininkas savo pri
gimty nebūtų turėjęs didelio or
ganizacinio sugebėjimo. Kadan
gi esu buvęs profesoriaus Ereto 
studentu ir porą metų bendra
darbiu “Pavasario” sąjungoj, 
turiu pagrindo manyti, kad lie
tuvių individualistinėj visuome
nėj, kurią rusai per daugelį me
tų buvo nuteikę anarchistiškai, 
mūsų sukaktuvininko moralinės 
savybės būtų turėjusios suduž
ti, jeigu jų nebūtų stipriai rė
męs aiškiai vakarietiškas jo ta
lentas — sugebėjimas organi

Ofiso HE 4.1414, Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų ligos 
2454 VVest 7lst Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas)
J Vai: kasdien 1-—3 Ir 6—8 vai. vak. 

Šešt. 12—8 v. p. p. 
Trečiadieniais uždaryta.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K 6 A

GYDYTOJA TR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

2656 VVest 63rd street
Pirmad., antrad.. ketvirt Ir penkt. 
nuo 12 iki 3 v. ir nuo 5 iki 8 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 VV. 71st Street 

Ofiso vai.: kasdien nuo 6 iki 9 v. v.: 
šešt. nuo 9 iki 13 vai.; arba susi
tarus
Tel. ofiso PO 7-6000, rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
Iki 8 vai. Trečiad. Ir šešt. uždaryta.

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

8058 So, VVestern Avė. 
Chicago, 111. 60620

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimo, Išskyrus trečiadienius už
daryta.
Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

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

Vai., kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad. 
Ir šeštad. tik susitarus.
Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS.

5540 So. Pulaski Road
Pirm., antr., ketv. ir penkt nuo 
2—4 ir 6—9 ir pagal susitarimą.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(lietuvis gydytojas) 

3925 VVest 59th Street
Vai.: plrmad., antrad.. ketvlrtad. ir 
penktad. nuo 12—4 v. p. p., 6—8
vai. vak. šeštad 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta,
Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais/ 12 Iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECLALIST® 
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue 
Plrmad., antrad., ketvirt. ir penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p.p. Ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad 
11 vai. ryto Iki 3 vai p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168 
Rez. tel. 239-2919

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso PR 8-7773 Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Valandos: plrmad., ketv. 6 — 8 vai 
antrad. Ir penktad. 1 — 4 

PrllminSja tik susitarus.
Ofiso HE 4.1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
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 s. p. p.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Vidaus ligos 
10748 S- Michigan, Chicago 28, III.

Telef. ofiso: PUllman 5-6766 
Namu BEverly 8-3946 

PriSmlmo vai.; Kasdien t—I p D- 
šeštad 1—3 po p. Treč. ždarvta 

zuoti. šita savybe profesorius 
Eretas nemažiau pasitarnavo 
Lietuvai už savo pareigingumą, 
kuris daugeliui lietuvių tebetei- 
kia stiprybės dabar, mūsų tau
tinių sutemų metais, kada mes 
ypač pasiilgstam gerų draugų. 
1966. XI. 17.

—Washingtone įvykusioj 39- 
joj metinėj katalikų sąjungos 
konferencijoj už tarptautinę 
taiką pasaulyje, įvairūs kalbė
tojai plačiai nagrinėjo katalikų 
Bažnyčios uždavinius taikai pa 
šaulyje išlaikyti ir jos pastan
gas pagerbti tautų bendradar
biavimo santykius.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. ofiso PR 6-7800; Namu 925-7097
SPEC. VIDAUS LIGOS
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Valandos: 1—9 vai. p. p. 

Išskyrus trečiadieni
Tei. 423-2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 S. Kedzie Avė.

Vai.! pirmad., antrad., ketvlrtad. tr 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ij

šešt. 8 v. r. iki 3 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
Prieš šv. Kryžiaus ligoninę

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

Telef. REpublic 7-2290

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

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL.: 1 v. p. p. Iki 8 v. v. kasdien, 
trečiadieniais uždaryta; šeštadieniais 
nuo 10 v, r. Iki 1 vai, popiet.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES Iii PROSTATOS 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 West 7 lst St

Vai. antrad. nuo 2—5 popiety 
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, IU 

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

, Vizitai pagal susitarimą.

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

Ofiso tel. REllance 5-4410
Rez. tel. GRovehill 6.0617

Valandos pirm. Ir ketv. nuo 12 Iki 
2 v. p. p. Ir nuo 7 Iki 8 v. v.; antr. 
Ir penkt. nuo 12 Iki 2 v. p. p. Ir 
vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas. 2750 VVest 71 Street 

Telefonas 925 - 8296 
Valandos: 2—8 v. v., penkt. 10—12 
v. r., 2—8 vai. vak. šešt. 1—4 v. V. 
Sekmad. ir trečiad. — uždaryta.

Rez. tel. VVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

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

Ofiso vaL. Pirm., antr., treč. Ir 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. Ir nuo 6 Iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 v. popiet Ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Of. tel. He 4-2123. Name GI 8-6191

DR. V. TUMASONIS 
CHIRURGAS 
2454 VVest 7 lst Street 

Priiminėja ligonius tik susitarus.
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 ▼. v.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8 pėdai j bč AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street 

Valandos: 1 iki 4 ir 6 Iki 8 ▼. vak 
šeštadieniais 1 iki 4 vai.

Plrmad., antrad. Ir trečiad. uždaryta
Tel. PRospect 6-9406

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 S. Albany Avė.

Vai., pirm., antrad., ketv. 6—8 v. 
čak.; 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 v. p. p. Ir 7 iki 8 V. v. 
Treč. ir šeštad. pagal susitarimą.

Ofiso tel. 767-2141. Narni) 636-4850
DR. PETRAS ZLIOBA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6449 So. Pulaski Road

Vai.: pirm., antrad., penktad. 1—4 
r 6—8 v. v.; ketvirtad. 5—8 T. v.>

Seštad. 10—2 T.



KAI MINTIS IŠSILAISVINA IŠ NUOBODULIO
Dail. Leono Urbono žodis Algimanto Kezio, S), nuotraukų parodą Jaunimo centre, 

Chicagoje, lapkričio 19 d. atidarant.

Esu dėkingas, turėdamas pri
vilegiją kalbėti šią parodą ati
darant. Bet kada girdėjote, jog 
Urbonas m elai sutiko š ą paro
dą atidaryti, tai kažkaip neiš
kęsiu, neišdavęs paslapties, kaip 
tas sutikimas įvyko. Prieš porą 
savaičių, kada aš buvau užsi
ėmęs savo parodos ruošimu, ku
rią jūs matėte šiose patalpose, 
Alg!mantas Kezys priėjo prie 
manęs su labai susirūpinusiu vei 
du ir paklausė: “Ponas dailinin
ke, kaip jūs galvojate, ar foto
grafija yra irgi menas?” Aš bu
vau per daug užsiėmęs, kad jam 
aiškinčiau savo paž ūras. Aš jam 
trumpai atsakiau, kad fotogra
fija gal būt yra ne menas, bet 
fotografavimas gali būti menas. 
Priklauso, kas fotografuoja. 
Tuo tas mūsų pokalbis ir pasi
baigė. Aš galvojau, kad pasibai
gė, bet pasirodo, kad ne. Vakar 
Algimantas Kezys vėl mane už
kalbino: “Atsimenate, kai jūs 
sakėte, kad fotografavimas *irgi 
gali būti menas? Ar malonėtu
mėte tą dalyką pakartoti?’’ Aš 
sutikau, jog galiu. Ir matote, 
aš esu čia, ir man tenka tą pa
tį dalyką pakartoti prieš jus 
visus.

Išnaudodamas šią progą, aš 
bandysiu pagalvoti, ar yra foto
grafavimas menas? Šiandien, 
kada toks didelis skaičius nau
jų meno priemonių ir kelių pa
saulyje pasirodo, meno žiūrovas 
lyg ir susimaišo: kas yra me
nas, kas nėra menas, kas yra 
amatas, kas yra grožis, kas yra 
kūryba? Savo galvo.j'mui atnau
jinti mes imame knygą, o tų 
knygų yra tiek daug, tų nuomo
nių dar daugiau, ir rezultate 
mūsų galvojimas yra galutina' 
sumaišytas. Kuo daugiau skai
tome, tuo labiau neaišku taip, 
kad sugauti tikrą sąvoką, nu
statyti tikrą kriterijų, pagal ku
rį mes galėtume patys nusi- 
spręsti, kas yra. menas, tiesiog 
pasidaro neįmanoma. Tuo būdu 
galvodamas, aš jaučiu pareigą 
perspėti mielus klausytojus, kad 
ir mano teigimas gali būti dar 
viena hipotezė, dar vienas au
toritetas, kuris bando pasakyti, 
kas yra menas. Vien tik norė
damas to išvengti, aš pasiūly
čiau tokią ekskursiją. Prašau 
klausyti mano išvedžiojimų, ma
no galvojimų, kąip aš suprantu 
fotografavimo meną, o jūs, sek
dami mano žodžius, duokite sa
vo mintims laisvę. Išvystykite 
savo mintis paraleliai, ir tik šiuo 
būdu galėsite prieiti išvados, ar 
fotografavimas yra menas, ar 
ne.

Žvelkime į praeitį, kada fo
tografija atėjo ir pradėjo reikš
ti pretenzijų į meno pasaulį. Ga
lima sakyti, kad ji dalinai iš
stūmė portretą, užėmė labai 
stambią vietą peizažo vaizdavi
me, ypatingai, kada prie foto
grafavimo prisidėjo spalva. Pa
viršutiniškai žiūrint, taip ir at
rodo — menininkas - tapytojas 
fotografijos yra stumiamas į 
šalį, į siauresnį kampą. Vadina
si, atsiranda tam tikras apsiri
bojimas, pasidalinimas menu. 
Ar tikrai taip yra? Norėdami 
giliau išspręsti šį klausimą, ir 
vėl paklauskime savęs, ar yra 
fotografavimas menas ? Ar daug 
yra meno, kad fotografas, pa
kviestas kokios nors moters nu
fotografuoti būrelį vaikučių 
kaip galima linksmiau, su gerai 
nutaikytam šypsenėlėm, kad ji 
ateityje galėtų juos taip prisi
minti ir pasigėrėti. Fotografas 
daro viską, ką gali, ir tą norą 
gražiai patenkina. Žiūrovas, gi, 
pamatęs to darbo rezultatus, 
gal sakys, štai, čia menas. Bet 
čia, tikriausiai, nėra meno. Čia 
yra amatas, gerai atliktas dar
bas. Mes per dažnai amatą su 
menu, su kūryba sumaišom. 
Nieko negalima sukurti be gero 
amatininko rankų. Ir vis tiek 
geras amatas yra toli nuo me
no ir nuo kūrybos. Kada gi me
no sąvoka įeina į fotografavi-

mą9 Ogi tada, kai bedirbdamas mu jis irgi pergyventų tą dva- 
fotografas staiga pastebi kaž
ką naujo, netikėto. Jo darbo 
praktikoj susidaro tam tikras 
netikėtumas, kuris lyg ir pasiū
lo tolimesnes galimybes savo 
amatui plėsti. Permatęs tas ga
limybes, jis ieško vietovės, tam 
tikros aplinkos, kurioj jis galė
tų šį naują atradimą išbandyti. 
J s iš anksto numato, kad tie 
rezultatai sukels jam pačiam 
pasigėrė j mą ir publikos susido
mėjimą. Ir štai, jaunas fotogra
fas išeina į aplinkumą, susiran
da sau motyvą ir su didž’ausiu 
užsidegimu, naudodamas v:są 
savo patyrimą, nufotografuoja, 
ryškiau išvysto, ir čia turime 
šio darbo rezultatą. Šiame pro
cese įvyko kažkas naujo ir ne
laukto. Tai jau yra menas. Ne

sinį pak limą ? Galima drąsiai 
sakyti kad ne. Šis kūrinys su
kels gal ki as mintis. Bet fak
tas, kad įvyksta pakilimas, ir 
yra svarbiausia. Pagvvėj mo 
laipsnis gali būti panašus fo
tografo ir ž ūrovo, nesvarbu, 
kok'a minčių raida kūrybinia
me darbe ir darbo pasigėrėjime.

Eikme dar viena žingsnį to
liau. Klausk me ką g: meninin
kas duoda žmogui? Ka Algi
mantas Kezys duoda savo fo- 
tograPia? Kodėl jis nuolatos 
budi ir, išėjės į gamtą, savo aki
mi tarsi pač:a aparato lense, 
viską matuoja, ieško? Kodėl il
gas valandas d rba varginantį 
laboratorijos darbą, tas nuo
traukas vysto, tobulina? Argi 
visa tai ko nors verta?

ar tūkstančio kitų meni- 
darbus, suprasime, kad 

ar kitu būdu menininkai 
gražina gyvenimą. O tai
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nebereikia klausti, ką menas 
mums duoda. Mūsų aplinka, mū
sų kasdieninis pilkas darbas ve
da mus į nuobodulį. Nuobodžios 
m ntys gyvybės nevysto, bet ją 
migdo, marina. O gyvybė nori 
plėtotis. Momentas, kada pa
matai meno kūrinį ir kada leidi 
tam kūriniui į save prabilti, ta
da atsiranda mūsų pagyvėjimas, 
atbudimas. Naujos, gyvos min
tys įsiterpia į tuos m’l'jonus 
minčių, praturtina sąmonę. 
Šiandien j šitą salę Algimantas 
Kezys savo pastangom atnešė 
mums medžiagos nauiom gyvom 
m ntim bręsti. Žiūrėdami j A. 
Kezio 
ninku 
vienu 
kuria,
vra labai svarbu, ne tik svarbu, 
bet kartu ir būtina.

Me! klausytojai, jeigu jūs 
atidžiai sekate mano minčių ta
ką, ir jūsų minč ų takas tuo pa
čiu vystosi. Tai dabar esame 
priėję prie to taško, kur galima 
paklausti, ar yra taip svarbu, 
kokiom priemonėm žmogus iš
sako savo jausmą? Argi viena 
priemonė yra kilnesnė už kitą? 
Kilnesnė savo medžiaga, savo 
chemija, savo egzistenciniu am- 
ž um, ar kuo nors kitu? Meni
nis procesas, kūrybinis pagyvė- 
j'mas vyksta žmogaus dvasioje, 
jo smegenyse, nesvarbu, kokių 
priemonių sukeltas. Tas sielos 

i pergyvenimas, ta harmonija 
yra mums svarbi, o priemonės 
yra visai atskiras dalykas. At-

skyrę meno priemones arba iš
raiškas nuo pačios kūrybos 
jausmo arba nuo paties meno, 
jas galime ir atidžiau analizuo
ti, vertinti. Ir ta priemonė yra 
kilnesnė, vertingesnė, kuri giles
nį susidomėjimą individui duo
da, didesnį dvasinį pakilimą ja
me iššaukia. Čia prieiname iš
vados, kad nėra vienodų indivi
dų kad kiekvienas savo meninį 
pajutimą išvysto tik pagal savo 
pr gimtį ir subrendimą ir tuo 
būdu sau pamėgtas priemones 
pasirenka. Būdami lygiateisiai 
piliečiai prieš Dievą ir žmones, 
mes turime pilną teisę ir garbę 
nas'rinkti šias priemones. Iš ko
kio taško bežiūrėtumėm, priei
sim logiškos išvados, kad meno 
priemonės yra visos lygiateisės. 
Jų vertė priklauso nuo kūrė
jo minčių gausumo, technikos 
pažinimo, nuo jo sugebėjimo į 
o’rmąsias tos srities menininkų 
eiles įkopti ar net kitus pra
lenkti, kitaip sakant, nuo jo pa
žangumo.

Mieli žiūrovai, pažvelkite į 
Algimanto Kezio pastangų re
zultatus. Žiūrėkite į šiuos dar
bus ir duokite sau pilną laisvę 
juos pajusti taip, kaip jūs galit. 
Pamirškite visus rūpesčius, ne
klauskite, kodėl A. Kezys vieną 
ar kitą 
ką jis 
Leiskite 
prabilti,
kitą pasakys. Nestebėkite, nes 
jie čia tam yra iškabinti.

motyvą sau pasirinko, 
rinkdamasis galvojo, 
darbams patiems į jus 
Gal jie kiekvienam ką

AKADEMINIS METRAŠTIS

tas darbas, bet žmogaus minčių 
pakilimas darbo metu yra me
nas.

Žiūrėkime, kas toliau vyksta. 
Iš šio meno gimė meno kūrinys. 
Meno kūrinys keliauja toliau. 
Kūrinys nėra menas, o tik po
tencialas nešti, kelti meną. Į 
meno kūrinį pažvelgia žmogaus 
akis, žiūrovo neapsiginklavusio 
taisyklėm, nuostatais ir klasifi
kacijom, bet laisva akis, visuo
met pasiruošus ką nors naujo 
išvysti, ką nors džiuginančio, 
kūrybingo pergyventi. Kada 
akis pastebi naują meno kūrinį, 
kad ir sukurtą fotografijos ke
liu, širdy įvyksta pasigėrėjimas. 
Tuo metu užmirštami kasdieni
niai rūpesčiai, mintis išsilaisvina 
iš nuobodulio. Naujas gyveni
mas prasideda, atsinaujina. Ne
žiūrint to, kad tai vyksta žai
biškai ir gal tęsėsi sekundes ar 
m5nutes, mums yra be galo 
svarbu pergyventi, nes tik tokiu 
būdu menas kartoja savo amži
nybę.

Kūrybos procesas, nuo įkvė
pimo perėjęs į kūrinį, o toliau 
į žiūrovo sielą, šiuo atveju at
liktas fotografijos priemonėmis, 
patį fotografavimą padaro me
nu ir jį pastato šalia visų kitų 
meno pasireiškimo būdų, kaip 
tapyba, grafika, ar ką beminė
tame.

Gal kils mums klausimas, ar 
žiūrovas pajunta tą patį, ką fo
tografas pajuto? Ar kūrėjas 
tikrai komunikuoja, perduoda? 
Ar, sakysim, ta nuotrauka ar 
motyvas kokio užleisto kampu
čio gamtoj, architektūroj ar ki
tur, kuri patraukė budrią ir 
jautrią Algimanto Kezio akį, 
nuves žiūrovą jausmu į tą pačią 
vietą, kad su tuo pačiu jautru-

(atkelta iš 1 psl.) 

na kokia kryptis rodėsi žmoni
jai ar jos daliai pažangi, kita — 
degeneruota. Juk spręsti, kas 
pažangu ir kas degeneracija, 
reiškia dalykus vert’nti. O ver- 
tin mas pareina nuo bendro vi
suomenės kultūrinio pobūdžio, 
nuo jos gyvenamo laiko dvasios.

Toliau gerbiamas profesorius, 
koreguodamas P. Maldeikį, ban
do apversti jo išvadą ir įrodinė
ti kad materializmas yra dva
sinės kultūros krizės pasekmė, 
o ne jos priežastis. Nesigilinant 
i autoriaus argumentus, kurie 
daugiau teologijos mokslu grin
džiami. tenka padaryti pastabė
lę dėl kliudytų istorinių dalykė- 
1 ų. Turiu galvoje jo suminėtus 
popiežius ir jų enciklikas (342 
—43 psl.). Manding, kunigas 
prasilenkia su istorijos mokslo 
esme, kai jis samprotauja, jog 
tokios enciklkos, kaip Rerum 
novarum, Mater et magistrą ir 
kai kurios Pijaus XII galėju
sios pasirodyti kokiu šimtmečiu 
ar daug anksčiau. Istorijos 
mokslo požiūriu (ypač turint 
galvoje B. Crocės teoriją) taip 
samprotauti nevalia. Anos en
ciklikos, išleistos prieš 100 ar 
daugiau metų, negalėtų būti, 
kaip Rerum novarum ar Mater 
et magistrą, nes jos neatitiktų 
savo laiko. Tokio dalyko istori
joje neatsitinka. Kiekvienas 
reiškinys, kiekvienas kūrinys, 

I kiekvienas žodis ar bet koks

Atsakymą šiam klausimui su
rasti siūlyčiau kiekvienam iš 
mūsų pagalvoti, pasidairyti po 
š ą salę, kur ant sienų kabo Al
gimanto Kezio pastangų liudi
ninkai. Pažiūrėkim į juos, ir iš 
karto pajusim, kad kiekvienas 
darbas duoda staiga naują kryp
tį mūsų mintims, arba tiesiog 
naujas mintis. Tai yra neišven
giama. O kada pažvelgsime pa
tys į save, pajusime, gal pama
tysime, kad ir visas mūsų gy
venimas susideda iš daugelio 
milijono minčių. Ta minčių juos
ta prasideda su mūsų sąmonės 
pabudimu vaikystėje ir tęsiasi 
iki mirties. Šiame milijonų min
čių tarpe bus keletas, kurias 
šiandien Kezio darbai mums bu- ’___
kėlė. Tad, man atrodo, kad jau I mostas liudija savo laiką ir te-
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Pionierių miestelis Montanoj. Nuotrauka Algimanto Kezio, SJ. iš 
“Portfelio *66”

Iš amerikiečių poezijos
Lewis Turco

ŠIS NAUJOKŲ MIESTELIS

Senis vandenynas pramurma į mūsų miestelio kelius, 
sviedžia savo vandenis pajūrio vietai apleistai 
čionai kur aš sėdžiu, mąstydamas apie laiką ir jo grobimus. 
Mes irgi esam girdėję undines dainuojančias viena kitai — 
nūnai mūsų ausys kaip sraigių, jūsų bus irgi panašios. 
Senatvė yra laikas kartumui ir gailesčiui.

•!

gali būti tik toks, koks derina- 
s su laiku. Tad Rerum nova- 
rum yra XIX a. galo dokumen
tas, Mater et magistrą — XX 
a. vidurio ir ankstyvesnės en
ciklikos būtų liudijusios savo 
amžių. Jos būtų buvusios skir
tingos.

Kun. V. Bagdanavičius, vie
nas daugiausia1 filosofinėms 
problemoms atsidėjęs, duoda 
šiame Metraštyje studiją: Lie
tuviška materialistinė literatū
ra iki nepriklausomybės paskel
bimo. Tema perdėm literatūrinė 
istor’nė, ir jai būtų pravertęs 
istorinio dėstymo metodas, ku
rio studijoje pasigendama. Pa
gal istorinį metodą autorius bū
tų turėjęs pirmiausia parodyti, 
iš kokių pagrindų ir kaip ta ma
terialistinė pasaulėžiūra kilo. 
Tai būtų buvę geriausiai pada
ryti pačios studijos pradžioje, 
kur sakoma, jog material'zmas 
prasidėjęs nuo “Aušros” ir jos 
redaktoriaus dr. J. Šliūpo. Šio
je vietoje būtų tikę parodyti 
skaitytojui, iš kur J. Šliūpas, 
tas lietuviško materializmo pro
tagonistas, tą doktriną gavo. 
Čia autoriui būtų reikėję palies
ti kiek ir rusiškų radikalų liau
dininkų (narodničestvo) sąjūdį, 
jau gyvą pirmoje XIX a. pusė
je. Iš jų Šliūpas ir kiti 
materialistai mokėsi savo 
rinos.

Kaip autorius nepaisė
zės, taip nesilaikė ir kronologi- 
nės tvarkos visame dalyko dės
tyme. Vietoj chronologinio jis 
pasirinko tematinį dalyko dės
tymo būdą. Pagal jį autorius 
suskirstė lietuviškus materialis
tinio turinio straipsnius ir vei
kalus net į 13 grupių. Bet skir
tumas tarp tų grupių neišėjo 
jau toks ryškus. Jis ir negalė
jo būti ryškus dėl minimų dau
giau publicistinių straipsnių 
margumyno su mišriomis temo
mis. Tad autoriaus teikiamos 
grupės ne taip jau skiriasi kita 
nuo kitos.

Grupės ribose duodami straip 
snių ar veikalų turiniai, neski
riant originalų nuo vertimų. 
Kiek keista, kai pirmoje grupė
je ir dar pirmuoju veikalu ei
na verstinė Lafargue’o knygu
tė. Ar negeriau būtų buvę, jei 
autorius būtų apsiribojęs vien 
originalia lietuviška literatūra 
ir vengęs verstinės? Galima bu
vo tenkintis tik ta svetima li
teratūra, kuria lietuvis autorius 
vien sekdamas savaimingai ra
šė ar savų minčių į ją įdėjo.

Keistos dainos dar tebeaidi aplink miestelį naujokų, 
nuo šeivamedžio krūmo, su šaknimis išrauto ir palikto džiūti 
pietų saulėj, nuo kurios pavojų nėra jokių 
kitų, vien tik jūros slūgimas ir padangių liūtys.
Atėjom stebėti, kaip mūsų dienos nueina; jūsų bus irgi panašios. 
Senatve yra laikas kartumui ir gailesčiui.

Gailiuos šio miestelio, kur mano sūnūs priglaus mane.
Mano dukterys glamonės kūdikėlius: gyvenki ir leiski gyventi. 
Gailauju išmintimi vaikelio, kuri išsaugos mane
taupyti gyvenimo laikui, katrą dar turiu kitiems išgyventi. 
Mums gaila šio pakraščio jūros. Tai ir jūsų ateitį liečia — 
Senatvė yra laikas kartumui ir gailesčiui.

W. S. Merwin

CEZARIS

Mano apavas yra veik nudilęs
Ir, kai laukiu prie ledinių durų,
Girdžiu kaip kyla aukštybėsna jo garbei šauksmas Cezaris Cezaris.
Bet, kai žiūriu pro langą, matau vien lygumas
Ir tingų vėjo malūnų erdvėj išnykimą,
Šimtmečiais sausinamus tamsėjančius laukus.
Vis tiek tai yra manoji šalis.
Budįs niekšas prataria: “Ką gi pakeisi”.
Jis pažiūri į savo laikrodį, išima
Iš vazų tuštumą
Ir laiko ją iškėlęs patikrinimui.
Tai yra vakaras,
Kai lietus ima lyti nepabaigiamai.
Vieną paskui kitą traukia iš savo dantų naktį
Ir pagaliau aš pradedu pildyt
Savo pareigą
Stumdamas prezidento vežimėlį pro gėlių lysves.
Pro tuščiųjų laiptų apačią, 
Tikėdamas jog jis yra miręs.

SAMBRĖŠKA ŽIEMOS METU

mūsų 
dokt-

gene-

Saulė leidžiasi j šaltį be draugų,
Be priekaištų, po visko, ką ji mums padarė, 
Ji nusileidžia, niekuo netikėdama.
Kai ji išnyksta, aš sriautą ntfgirstu ją besivejantį. 
Nusigabeno savąjį vagojimą, tai yra ilgas kelias.

Grynas vertimas negali būti pri
skirtas prie UetuviŠKOS materia
listinės literatūros.

Apsiribojęs savais autoriais 
ir sava literatūra, autorius bū
tų davęs tikrą lietuviško mate
rializmo istoriją, ir tai būtų bu
vęs geras įnašas į mūsų kultū
ros istoriją. Studija būtų buvusi 
daug įdomesnė, jei būtų atsi
žvelgta daugiau į tos literatū
ros gamintojus, apie juos pla
čiau pakalbėta. Vertas būtų bu
vęs pvz. platesnės apžvalgos 
Dembskis. Tenkintasi vien jojo 
pora veikaliukų ir tų turinys 
atpasakotas J. O. Sirvydo žo
džiais. O jis paliko kur kas dau
giau raštu, ir Lietuvių Enciklo
pedijoje jų bent 9 suminėti. 
Dembskis dar tuo savaimingas 
ir įdomus autorius, kad jo an- 
tibažnytinės idėjos gimin:ngos 
Prancūzų revoliucijos įtakoje gi
musiam krikščioniškos demo
kratijos sąjūdžiui, kurio didžiu 
vadovu buvo kunigas Lamennais

4

Vertė St. M e r i n g i s

(1782—1854). Suminint kiek ga
lima daugiau autorių, reikėjo 
įtraukti į studiją be Amerikos 
dar ir Lietuvoje tą pačią lite
ratūrą gaminusius (pvz. S. Ma
tulaitį, S. Kairį, A. Janulaitį, Z. 
Aleksą ir kitus). Būtų išėjęs 
daug pilnesnis dalyko vaizdas. 
Dėstant literatūrą pagal asme
nis, galima būtų buvę paminėti 
ir vienas kitas autoriaus atlik
tas vertimas, jei tai naudinga 
jo paties kūrybai paryškinti.

Nors kun. V. Bagdanavičiaus 
darbas ne be trūkumų, tačiau 
jis vertingas papildas mūsų raš
liavoje jau pačiu savo pionieriš- 
kumu. Vėlesnieji to dalyko mė
gėjai galės pasinauodti juo ge
resniems darbams.

Gražiai, nuosekliai, tikrai įgu
dusi istoriko plunksna parašy
tas dr. J. Vaišnoros straipsnis: 
Bandymas įvesti Nekaltai Pra
dėtosios ordiną Lietuvos - Len
kijos valstybėje. Įžangoje trum
pai apžvelgiama Marijos kulto 

(Nukelta į 5 psl.)



MUSŲ KALBA
RED. D R. P R. SKARDŽIUS

ŠIŲ DIENŲ „PRAJOVAI”
Tam tikri dalykai gyvenime I 

vis kartojasi. Štai XVI—XVII 
amž. mūsų rašytojai arba ver
tėjai, sus durdami su naujomis 
sąvokomis, dažnai negalėdavo 
rasti tinkamų savų, lietuviškų 
žodžių kuriam naujam dalykui 
nusakyti ir todėl, re’kalo pri
versti arba sus'darydavo nau
ją žodį arba, paprasčiau, pasi
imdavo kokį atitikmenį iš kai- , 
myninių kalbų. Tai buvo dažnai 
daroma ir vėliau, XVIII bei XIX 
amž.; ta; pas’taiko ir dabar, 
ypač išeivijoj. Pvz. lietuviai, at
sidūrę anglo - saksų kraštuose, 
maž au žinomus, skirtingus 
daiktus dažnai ima vadinti ne 
savais, bet svetimais žodžiais, 
kaip antai: fenas “vėsintuvas, 
vėdiklis, ventiliatorius” (iš ang. 
fan), purčius “priebutis” (iš 
ang. porch) ir kt. Visai panašiai 
ir Ona Bagdonaitė - Greimienė, 
versdama Jurgio Baltrušaičio 
(mirusiojo poeto sūnaus) “Re- 
veils et prodiges”, prancūzų 
prodige verčia slavišku skoliniu 
prajovas, kuris šiaipjau dabar
tinėj bendrinėj kalboj, bent ge- 
resniuose tąja kalba rašytuose 
raštuose paprastai nebevarto
jamas. Dėl to pasiaiškindama 
vertėja išnašoj rašo: “Verčiant, 
deja, nepavyko surasti jokio 
“gryno’ lietuviško žodžio, ga
linčio išreikšti mūsų liaudyje j 
dar taip gyvus prajovus” (žr. 
Metmenys, XI, 1966, 24 psl.). 
Tuo, žinoma, netenka stebėtis: 
gyvendama svetur, vertėja ga
lėjo ir nerasti gero atitikmens 
prc. žodžiui prodige išversti. Bet 
š a proga įdomu pastebėti, kad 
šios sąvokos mūsų vertėjai daž
nai kaip reikiant negalėdavo 
tinkamai lietuviškai nusakyti ir 
prieš 3 ar 4 šimtmečius, todėl 
tuomet buvo pvz. rašoma: ste
buklus. arba čiūdus, rodžia (M. 
Daukšos Post.); didi dievo dy- 
vai ir stebuklai, rodys dyvus 
(J. Bretkūno Post.), baisūs pra- 
jėvai (M. Daukšos Post.) ir kt. 
Iš visko matyti, kad O. Bagdo
naitė - Greimienė dabartinėj pa
dėty irgi nedaug ką naujo ga
lėjo sugalvoti, todėl ji verčia: 
Atbudimų viduramžiai sudaryti 
iš autochtoninių prajovų, nau
jai iškilusių iš pačių giliausių 
Vakarų kultūros klodų; ir vie
nur ir kitur atbudimo metais 
žmonėms pastoviai vaidenasi 
prajovai. ir t .t.

Norėdami tai geriau suprasti, 
pažiūrėkime, ką iš tikrųjų reiš
kia visi šie minimieji žodžiai. 
Prajovas arba prajėvas, pasko
lintas iš gudų projava, visų pir
ma yra retas, nuostabus reiški
nys arba nelaimingas, nelemtas 
koks būs mo ženklas, todėl mi
nėtieji slaviškieji žodžiai, dy- 
vas, čiūdas (arba cūdas) ir pra
jovas (prajėvasĄ seniau šalia 
stebuklas dar būdavo ir žymė
mis verč ami: plg. dar rusų pro
java 
sa”
Prc. 
visų 
rodo 
niams; toliau tuo žodžiu dar nu
sakomas koks nuostabus, retas 
dalykas, lyg tai būtų stebuk
las. arba asmuo, pasižymįs sa
vo nuostabiais darbais arba su
gebėjimais: todėl prc. enfant 
prodige. vok. Wnnderk*nd da
bar vieno kito l’etuviškai ir 
verčiamas stebuklą vaikiu. Vo- 
kieč’ai nr?. nrod’ge verčia “Wun- 
der: YVimd^rkind”. Taip pat ir 
mums nro<iiee visu p’rma gali 
būt' stebuklas, t. y. retas, nuo
stabus. stebėtinas dalykas, sla
viškais skoliniais tariant — dy- 
vas. čiūdas arba prajovas; dėl 
darybos plg. tarm. deguklas 
“lempa degamasis indas’’, pe
ryklas “peras, gemalas", žibuk-

las “blizgutis, blizgalas’1 ir kt. į 
Bet kadangi stebuklas dabar Į 
reiškia ne tik nepaprastą, nuo-I 
stabų, nusistebėjimą keliantį, 
bet ir gamtos dėsniams priešin
ga antgamtinį dalyką, tai kai 
kas, norėdamas to dvireikšmiš- 
kumo išvengti, yra arba gah bū
ti Hnkęs pirmosios reikšmės ste
buklą (t. y. nepaprastą, nuo- 
.stabų stebėtiną dalyką) kaip 
nors kita'p pavadinti, pvz. nuo- 
stabvbė stebinys. stebalas ste
lgias ar kitaip. Tač;au mūsų, 
kairi ir kitu V. Europos kalbos, 
to”hūt'nai nereikalauja: vienas

ir tas pats žodis gali turėti ne 
vieną, bet kelias ai'oa bent ke- 
į.oiiKą įvairių (artimų arba niu- 
ansinių) reiKšmių. Ir šis dau
giareikšmiškumas yra ne koks 
nors kalbos sumenkėjimas, bet, 
priešingai, jos turtingumas, šių 
laikų kalbinio lankstumo ženk
las. Juk nuolat ir nuolat vis 
naujoms sąvokoms randantis, 
mes negalime ir neprivalome 
neribotai v’s tik naujus žodžius 
sudarinėti net ir artimesnėms 
sąvokoms žymėti. Kaip kad yra

j anglų, prancūzų ir kitose kul- 
tūr ngose kalbose, ir mes daž- 

1 nai galime artimesnės reikšmės 
sąvokas vienais ir ta’s pačiais 
žodžiais nusakyti, bet. žinoma,

j ta’p kad iš sak’nio k'ekvienas 
[skaRvtoias reikiamaia reikšmę 
i oraiofu lenp^'ai be iok'u sunke- 
nvb’n aJnaž’nti. 5ifais s>im°ti- 
m«ie nr«invn v’pfoi P'a’ėtn būt' 
lengvai vartodamas ’r stebuklas.

P. S. i "Meškiuko Rudnosiuko” autorius 
i — Vytė Nemunėlis, žinomasis mū
sų poetas Bernardas Brazdžionis.

mometrą, susirgus buvo kiti, 
laipsniai, todėl posmelį apie li
gos metu turintį šešiasdešimt Į 
šešius laipsnius karščio mešKiną 
autorius pakeitė posmeliu:

tai irgi šis tas, kovojant už gry
nesnį ir platesnį lietuviškąjį žo
dyną šiame krašte.

P. Svilhis

Tris savaites išgulėjo 
Raiščių raiščiai ant akių, 
O kiek karščio jis turėjo. 
Šimtą dešimt be penkių.

Be abejo, būt geriau, jei 
torius būtų š am posmeliui suei- 
liavimą radęs be matematiško 
sprendimo, ką tikrai lengvai ga
lėjo padaryti, tačiau gerai, kad 
pata’sė, nes pirmykštė redakci
ja vargu ar būtų vaikui čia su
prantama. Šiaip jau pasakėlė 
išlieka ta pati, tie patys žmo
giški meškinai, k:škiai ir paukš
čiai. Tegu knygelė puošia kiek
vieno mažojo knygynėlį, tegu 
jis deklamuoja ir mokosi, tegu 
jam padeda mama, nes tai lie
tuviška knygutė bent kiek ga
linti išlaikyti konkurenciją gau
sybėje čia gražiai išleistų ame
rikietiškųjų knygų vaikams. 
Nuo šios knygutės vaikas ne
bėgs, kaip tas meškiukas nuo ............................. ...
bičių:

au-

LEO'S SINCLAIR SERVICE 
5759 So. Western Avenue 

LEONAS FRANCKUS, Sav.
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-ups ir Motorų Remontas 
Kampas 58th Street 

Telefonas — PRospect 8 - 9533

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

RINOS IR NUTEKAMIEJI 
VAMZDŽIAI

Ekaperti&tkai uždedam naujus ir tai
some senus. Pilnai apsidraudę. Dar
bas garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-6047 arba RO 2-8778

KNYGA, DŽIUGINANTI
MAMĄ IR MAŽUOSIUS

Trečiajai "Meškiuko Rudnosiuko" laidai pasirodžius

Vytė Nemunėlis MEŠKIUKAS kadaise deklamavo mamos, o
RUDNOSIUKAS. Eilėmis parašy- dabar jau deklamuoja jų vaiku- 
ta pasaka mažiesiems. Spalvotas čį j kaį kuriais atvejais jau 
iliustracijas p eše dail. V. Stanci- . . Ų, ,.J.

Antroji laida beveik niekuo 
nesiskiria nuo pirmosios laidos, 
kuri išleista prieš 15 metų. Be 
abejo, autorius kai kur įvedė I 
pataisymų. Europoj medicinoj j 
mes vartojome Celsijaus ter-1

— Kam man bėgti, kam man 
rėkti,

forma- 
Išleido 
Sunset 
90029.

kaitė - Abraitienė. Didelio 
to, įrišta kietais viršeliais. 
"Lietuvių Dienos”, 4364 
Blvd., Los Angeles, Calif.
Kaina $3.00. Gaunama "Drauge”.

*

juokiasi, kad 
pasitaiko tokių 
pradeda nepasi- 
ir vaikai, pvz.

y j^(

TELEVIZIJAS: 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys. 
Pasiteiraukite apie naujas.

J . MIGLINAS
2546 W. 69 St., II auk., PR 6-1063
3^ *4* 34£ *4t 341 *4t 34J 34J MI 34J 34t *4t 34i 34^ 14134t 341 *4t MI 34J m 34J 341-

...... .................
SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 10 Iki 11 vai. ryto. BeSta- 
dlenials ir sekmadieniais nuo 8.30 Iki 
9:80 vai. ryto. Vakarais pirmadia 
Uis K ? vai vftlr

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

Telef. HEmlock 4-2413 
1150 South »l»plewood Avenue 

Chicago. luinols 00029 
m**M*****l«««0ie******M****IIH*

APDRAUDŲ AGENTCRA
NamO, automobilių, 
gyvybes. sveikatos 

ir biznio

Patogios iSsiinokPJi- 
ino sąlygos

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233

FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. 
RADIO STEREO APARATŲ’ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 
ORO VfliSJNTUVAT SPAT.VOTOS • TET.EVTZTTOP 4PARATAT.

Amerikiečiai 
i Kalėdų metu 
| žaislų, kuriais 
i dalinti tėvai
elektriniu traukinėliu. Ir litera- 

j tūroje yra knygų, kurios lygiai j 
i džiugina suaugusį ir mažą. Nors 
lietuvių literatūroj tokių nėra 
daug, tačiau jau trečia laida iš- 

j leista B. Brazdžionio, mažųjų 
pasauliui žinomo Vytės Nemu
nėlio vardu, Meškiukas Rudno
siukas yra vienas iš tokių retų
jų leidinių. Gnygutė, kaip ir ant
roji laida, iliustruota nuotaik’n- 

į gaiš dail. V. Stančikaitės lietuvių 
! taut niais drabužiais papuoštais 
meškinais ir kitais žvėreliais 
taip, kad miela knygą paimti į 
rankas, jau net ir jos teksto 
neskaičius. Gi Vytės Nemunėlio 
tekstas yra vaikiška’ žaismin
gas. literatūriškas ir šviežias. 
Vaiko pasaulis visais laikais 
toks pat, todėl nenuostabu, kad 
“Meškiuką Rudnosiuką” mielai

ir vaikaičiai, nes pirma Meškiu
ko laida išėjo 1939 m., ir anuo
metinė dešimtmetė jo skaityto
ja dabar jau arti keturiasde
šimties metų. Tačiau savo nuo-1 
taikingumu “Meškiukas”, kaip 
minėjome, žavi ne tik mažąjį, 
bet ir suaugusįjį skaitytoją, ir 
retas kas negirdėjo jaunimo 
stovyklose Vokietijoje ar Ame
rikoje jo dainuojamo.

Dėl nuostabaus posmų leng
vumo ir grakštumo, dėl humo
ristinio pasakėlės atspalvio, ji 
smagi ir nuota kinga deklamuo
ti, lengva ir išmokti, smagi dai
nuoti. Ta prasme “Meškiukas 
Rudnosiukas” įsipilietino mūsų 
literatūroje ne tik kaip kūrinys, 
bet ir pačius vaikus ne kartą 
linksmai pavadiname meškiu
kais rudnosiukais. Dėl termino 

; patrauklumo ir jo neabejotinos 
i giedrios charakteristikos “Meš
kiukas Rudnosiukas” tampa 
gražios vaikystės simboliu, to
dėl nenuostabu, kad V. Jony
nas. rašydamas apie P. Tarulio 

i knygą Vilniaus rūbą, taip pat 
Meškiuko Rudnosiuko sinonimu 
pavadino šviesųjį vaikystės lai
kotarpį.

“čudo, divo. nėvidal’, čude- 
(V. Dalaus aiškinimu), 

prodige (iš lot. prodigium) 
pirma reiškia tai, kad at- 

prieš nga gamtos dės-

on investment bonus 
PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS 
mokama 4>Ą% dividendų kaa puameti ir 
kiekvienus metus, 4 metams praėjus.

5%
I

Man bitelė neįgels:
Stori mano kailinėliai —
Kur tik lįs, ten įsivels.

Vaiką pamokius, vienas kitas 
posmelis jam įsivels atmintin, M************!**************************'

HOUKS: Mon. 9-8; Tues., Thurs.. Fri. 9-5; Sat, 9-1; Wed. Closed

LONG TERM 
BONUS 

SAVINGS 
ACCOUNTS

DIVIDEND CHECKS 
MAILED OUARTERIY 
ON INVESTMENT 
SAVINAS 
ACCOUNTS

1447 So. 49th Court 
CICERO, ILLINOIS • 60650

Phone 656-6330

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

B. ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joiepk F. Grlbamfcsi 
Esecutiv* Secrctary

Restoranas Neringa

lAKUUtllE rAKK - AMEKIKU) LltlUVIŲ SUSIINtlt — O
80 MILIJONŲ PERŠOKUSI BENDROVĖ JI — %

CHICAGO SAVINGS
MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE

AND LOAN ASSOCIATION
6245 SO. WESTERN AVĖ. CHICAGO, ILL.
CIIICAGO SAVINGS AND LOAN BENDROVE. viena tarp žj- 
inesnhiju knisto fhuinsiiiiii (staigų, aptarnauja šios apylinkės 
gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau virš 42 me
tus, visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama, palygi
namai. aukštų dividendą, l’er paskutinius 10 metu Chicago 
Savings išmokėjo savo taupytojams virš 12 milijonu dolerių di
videndais. šiais metais išmokami dividendnt sieks beveik du 
milijonus dolerių. .Mes nesi verži ame tapti |>ačla didžiausia ben
drove, bet stengiamės būti stiprūs finansiškai ir teikti |>aeiu.s 
geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir skolinimo nariams.

Mes bendriularbiaujame su vietinėmis lietuvių organizaci
jomis, noriai prisidedami darbais ir finansais, kad galėtų i>a- 
siekti geresniu gyvenimo sąlygii. Kviečiame visus taupymo ir 
paskolų reikalais kreiptis j Chicagos Taupymo ir Skolinimo 
Benrov'e, išaugusių i virš $80,000,OOO turto (staigų.

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS-

eurrent dividend
DIVIDENDŲ MOKAMA 

Už 1 meti; investavimo bonus 
dar išmokame po ui

BRIGHTON SAVINGS AND IA)AN ASSOCIATION 
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinoid 60632 

Valandoa: Pirmad., Antrad., Penktad. lr šeštad. 9 v. r. iki 4:10 v p p.
Trečiad uždaryta; Ketvlrtad 9 v. i. Iki 8 v v

ON INVESTMENT 
ACCOUNTS 

NUO Š. M. SPALIO 
1 DIENOS

Federalinės vyriausybės 
a|Mlraudos įstaigoje visos 

taupymo sąskaitos 
apdraustos iki 

$15,000.00
60636

CHICAGO SAVINGS BENDROVE kviečia visus lietuvius, ypatingai 
tuos, kurie dar nesate aplankę mūsų 80 milijonų dolerių finans nes 
įstaigos, vienos įdomiausios visoje Chicagoje. Pradedant liepos (.lu 
ly) 5 diena visi atsilankiusieji bus vaišinami šaltu lemonadu, skania 
kava su lietuvišku sūriu ir kitais skanumynais. Nėra reikalo būti mū
sų taupymo i-r skolinimo nariu, kad galėtumėte pasisvečiuoti pas mus. 
Atvykusiems bus parodyti visi bendrovės įrengimai, pagerinimai ir

pagražinimai. Atsilankę pamatysite gėlėmis išpuoštą pirmą įstai
gos aukštą, Laimės Šaltinėlį — Wishing Well, per kurį surenkama ir 
išdalinama kasmet įvairioms labdaringoms įstaigoms apie $1,200.00. 
Pamatysite plačiai žinomą didelį Chicago Savings Prezidentinį kam
barį, kuriame yra vietos 260 asmenų ir kuris veltui duodamas orga
nizacijų susirinkimams. Susirinkusiems veltui jame teikiame kavą. Šis 
kambarys yra išpuoštas dideliais Jungtinių Amerikos Valstybių pre-

zidentų paveikslais ir trumpomis jų gyvenimo žiniomis. Pamatysite 
įvairių rinkinių kabinetą ir daug kitų įrengimų bei patagumų, kuriais 
per metų metus naudojasi mūsų taupymo ir skolinimo nariai.

Valdyba, direktoriai ir visi tarnautojai Jūsų lauksime.
JOHN PAKEL, 8r.» Prezidentas

1. Insured Family Savings
2. College Bonus Savings
3. Christmas Club Savings
4. Vacation Club Savings
5 Home Mortgage Loans
6. Home Improvement Loans 

Ali Types of Insurance7.

8. Sėli and redeem U. S. Bonds
9. Safety Deposit Boxes

_ 10. Free Community Rooms for 
your organization meetings. 
(Free Coffee)

11. Cash checks and pay all family 
bills with our special money

order checks. No service charge 
to members.

12. U. S. Postai Stamps Machine 
Service

13. We sėli Travelers Checks
14. Save-by-mail Kits
15. Notary Public Service

16.
17.

18.

Two large Free Parking Lots 
Free Theatre tickets two 
Saturdays monthly for your 
children and mothers 
Christmas party with gifts to 
College Bonus Members

MONDAY ... 
TUESDAY ... 
VVEDNESDAY 
THURSDAY .
FRIDAY..........
SATURDAY

PATOGIOS VALANDOS:

12:00 P.M. —8:00 P.M 
9:00 A.M.—4:00 P.M.

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

9:00 A.M. — 12:30 P.M



KIPRUI PETRAUSKUI 80 METŲ
AL. GIMANTAS

Kai bandai peržvelgti lietuviš
kosios operos nue tąjį kelią, be 
jokios abejones, ir tai pačioje 
pirmoje vietoje susiduri su Kip
ro Petrausko vardu. Tas vardas 
neatsiejamai surištas su Lietu
vos operos įsteigimu, jos pir
muoju spektakl'u, jos tolimes- 
niąja raida, jos iškilimu ir išsi
laikymu, galima drąsiai teigti, 
pirmaeilių Europos operų e'lė- 
se. Gi lietuviškajai auditorijai 
Kipro vardas visą laiką buvo 
beveik magiškas žodis. Ne vel
tui, ir Lietuvos operos skelbi
muose, v;suose spektakliuose, 
kuriuose dalyvaudavo Kipras, 
visada būdavo pridėta pastaba 
“su Kipru Petrausku”. Na. ir 
b’lietų kainos, jam dalyvaujant, 
visados būdavo truputį aukštes
nės.

Kipro mitas mūs;škės operos 
scenoje nebuvo dirbtinai išpūs
tas, perdėtas. Čia nereikėjo jo
kios propagandos, jokių specia
lių gerbėjų klubų. Operos žiū
rovai nuo pat pirmųjų Kipro 
pasirodymų scenoje pamilo jį 
ir kaip solistą ir kaip aktorių. 
Ir, reikia pripažinti, lietuviško
ji publika savo reikalavimuose 
buvo pakankamai reikli ir iš
prususi. Dirbtinai iškeltų, išrek
lamuotų sceninių stabų nemė
go, jų kratėsi, bet visada gebė
davo tinkamai įvertinti tikrąjį 
talentą. Gi Kiprui tos įgimto
sios Dievo dovanos tikrai nesto
kojo. Ir jo gerbėjai ir žymiai re
tesni kritikai visi drauge pripa
žindavo. kad jis t;krai yra mū
sų operoje pirmasis nepakeičia
mas, negalimas imituoti.

Graži išvaizda, nuostabaus 
tembro balsas, tikriausiai įg mti 
aktoriaus gabumai, visa jo bal

sinė kultūra darė jį tikrai neei- 
Tniu Lietuvos operos solistu. Jis 
kartu buvo ir pukus lietuviško
sios kultūros, lietuviškojo meno 
reprezentantas užsienyje. Jo 
gastrolės Latvijoje, Estijoje, 
Suomijoje, Argentinoje sulaukė 
pačių palankiausių vietos kritikų 
įvertinimų. Gi 1937—38 m. se
zone jis dainavo ir operinio teat
ro šventovėje — Milano Scalo
ję. Žymusis pasaulinio garso bo
sas F. šaliapinas ne kartą vie
šumoje yra išsireiškęs, jog lai
kąs mūsų Kiprą ne tik savo ge
riausiu bičiuliu, bet ir nemažes
ni’ solistu!

Kauno operos žiūrovai, gali- 
' ma sakyti, buvo pr vilegijuoti 
i matyti ir girdėti Kiprą, atlie
kantį tokias roles, kaip Alfre
das (Trav’atoje), Radamesas j 

j (Aidoje), Canio (Pajacuose),' 
Don Jose (Carmen), Eleazaras 
(Žydėje), Žermanas (Pikų Da
moje), Faustas. Čia, žinoma, su- 

j žymėti tik patys svarbiaus’eji 
vaidmenys, bet, toli gražu, ne 
visos operos, kuriose Kipras dai
navo. Čia buvo tik paminėtos 
rolės, kurių atlikimą stebint 
Kipro interpretac joje, ne maža 
dalis žiūrovų verkė ar džiaugė
si, juokėsi ar viską pergyven
davo kartu su solistu scenoje. 
O tai jau yra labai vaizdus ir 
tinkamas solisto įvertinimas. 
Ka'p žinia, lietuviai esame gana j 
konservatyvūs ir gana rezervuo
ti savo aplodismentuose, verti-1 
nant sceninius spektaklius. Bet | 
Kinro avėju, be jokių išimčių, i 
publika jokių susilaikymų, re-1 
zervų neturėjo. Jo arijos daž
nai būdavo pertraukiamos ploji-, 
mų audros, reikalavimų kartoti, 
o ir spektakliui pasibaigus, ka- į

! tučių įsisiūbavimas dar ilgai ne- Į 
: paleisdavo Kipro nuo scenos.

Šiandien, garbingo amžiaus j 
sulaukęs, Kipras, aišku, nebe
dainuoja. Karui pasibaigus, jis 
savąjį talentą ir sugebėjimus 
bandė perduoti jaunajai kartai, 
mokydamas jaunesn uosius so
listus. Neseniai teko kalbėtis su 
pažįstamu, kuris prieš porą me
tų lankėsi Lietuvoje ir buvo 
susitikęs ir kalbėjęsis su Kipru. 
Pasakotojo teigimu, tada jis dar 

į buvęs žvalus, elegantiškas, nors 
jau ir amžiaus naštos pažymė
tas. Skundėsi silpnėjančia at
mintimi, prašė perduoti sveiki- 
n mus jo buv. kolegoms, operos 
kolektyvo nariams, gyvenan
tiems už Lietuvos ribų.

Liet. Enc klopedijos žiniomis, 
K. Petrauskas gimė 1886. XI. 
10/22 d. Čia pažymėta diena ir 
senuoju rusų kalendoriumi. 
Kiekvienu atveju, šį mėnesį, mū
sų sukaktuvininkas švenčia 80 
m. amžiaus sukaktį. Neužmirš
ta jos ir išeivijoje esą tautie
čiai. Solistas Kipras Petrauskas, kuriam šj mėnesį suėjo 80 metų.

DRAUGAS, šeštadienis, 1966 m. lapkričio 26 d. 5

das Raguckas už Brighton Bakery; 
po 25 dol. E. ir B. Blinstrubai, dr. 
J. Dubinskas, Cosmos Parcel Ser
vice, J. Dudėnas, A. Abaris, J. U-1 
čiukas, O. Liubinskienė, K. Kuprei-1 
šis, M. Kiela, J. Miceika, K. Rep
šys, J. Savickas. R. Stasiukaitis ir 
Mutual Fed. Savihgs and Loan 
Ass: po 20 dol. — A. Lapkus, J. 
Šiurna ir J. Lieponis; po 15 dol.— 
kun. A. Juška; po 10 dol. J. Bace
vičius, V. Kačinskas, P. Nadas, J. 
Leimonas, J, Kuzas Jr., V. Šimo- 
liūnas, J. Leščys, M. Kiriejus, V. 
Butkus, A. Avižienis, A. Lukšys, K. 
Rimašauskas, dr. J. Ramonas, dr. 
L. Kriaučeliūnas, dr. M. Linas, dr. 
A. Prunskis, dr. St. Budrys, R. ir J. 
Tijūnai; po 5 dol. J. Badauskas, V. 
Petrašiūnas ir jauniausioji 9 metų 
aukotoja Ramunė Janušaitytė. Viso 
2000 dol.
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SIUVIMO MAŠINOS
BERNINA • NECCHI • ELNA • 

PFAFF • KENMORE 
(Šveicariškos, vokiškos, itališkos, Ja
poniškos, Singer ir kitos). Taisome, 
parduodame ir nuomojame prieina
momis kainomis Ir ^lygomis. Dar
bas greitai ir sąžiningas. Turime 
dalis, pritaikome pagal skon) kabi
netus. Aptarnaujame Chicagoje ir 
priemiesčiuose. Parduodame ir taiso
me dulkių siurblius.

B & B SEWING MACIŪNE CO. 
4214 S. Archer Avė., Chicago, 111. 
00632. Tel. 927.0044; 027-0045.

Vedšjas Arvydas M. Dikinis

SIUNTINIAI J LIETUVĄ
ir kitus kraštus

Paminklas mūsų genijui pagerbti

Rašytojas Jurgis Gliaudą, priim
damas ketvirtąją “Draugo” premi
ją, praėjusį pavasarį Jaunimo cen
tre stipriai akcentavo mintį, kad 
lietuvis kūrėjas turi veržtis į sve
timuosius, tarptautinius vandenis 
su savąja kūryba, tik, deja, patys 
rašytojai be visuomenės paramos 
nėra pajėgūs savo kūrinius išleisti 
svetimomis kalbomis. Todėl ir mū
sų rašytojų geri veikalai dažniau
siai pasilieka vien savųjų tarpe. 
Tuo tarpu šiandien pats laikas 
mums svetimųjų tarpe iškelti lie
tuvių kūrybinį pajėgumą ir paro
dyti lietuvių kultūrines vertybes, 
bei savąjį kūrėją. O viso to lietuvių 
išeivija tikrai turi ir tuo su pagrin
du gali didžiuotis.

Šios taiklios rašytojo mintys pra
skambėjo iškilmių salėje. Tačiau 
auditorija pasiliko pasyviai tyli. Ir 
po to niekas nemėgino konkrečiai 
į šią prolblemą pažvelgti iš arčiau.

Rašytojo žodis, kupinas širdies ir 
gerų norų, būtų gal ir visai likęs 
be atgarsio, jeigu po anos mūsų li
teratūros šventės nebūtų įvykęs 
privatus pokalbis tarp trijų senų 
bičiulių — rašytojo Jurgio Gliau- 
dos, rašytojo Anatolijaus Kairio ir 
Jurgio Janušaičio. Darganotą pa
vasario dieną šie bičiuliai dalinosi 
mūsų kultūrinio gyvenimo įspū
džiais, prisimindami lietuvišką kny
gą ir vargingose sąlygose vis tebe- 
kuriantį lietuvį rašytoją. Buvo stab
telėta ir ties rašytojo Jurgio Gliau-

dos paskata veržtis tarptautinėn i 
plotmėn. Ir šiame pokalbyje kiek 
ilgiau sustota ties Jurgio Gliaudos 
romanu “Ikaro sonata”, kuriame 
vaizduojamas mūsų didysis genijus 
M. K. Čiurlionis ir jo gyvenimas. 
Tai būtų puikus veikalas parodąs 
tapybos ir muzikos genijų lietuvį 
svetimiesiems. Knyga iškalbingai 
liudytų lietuvių kultūros gajumą. 
Bet lėšų klausimas tokius svarsty
mus vis nuvesdavo į sunkiai spren
džiamą lėšų klausimą. Rašytojas 
Jurgis Gliaudą tada prisiminė apie 
mažą talką dideliems darbams. Abu 
kiti bičiuliai, lyg juokaudami, pri
tarė rašytojo keliamai minčiai ir 
kuklią talką pažadėjo. Po valandė
lės visi trys jau skirstėsi su vilti
mi, kad “Ikaro,sonatą” sekančiais 
metais į savo rankas ims angliškai 
skaitančioji visuomenė.

Tada netrukus gimė tylus penkių 
asmenų komitetas, kurį -sudarė ra
šytojas A. Kairys, Jurgis Janušai- 
tis, V. Šimkus dr. A. Labokienė ir 
V. Urbonas. Jie darbą pradėjo ryž
tingai ir per. ketūrias savaites sutel
kė 2000, — dol., tuo įgalindami 
knygų leidyklą Manylands Books, 
vadovaujamą St. Zobarsko, pradėti, 
“Ikaro sonatos” anglų kalba išleidi
mo darbus. Tas darbas šiuo metu 
vyksta sėkmingai. Romaną verčia 
geras stilistas. Veikalas bus išleis
tas skoningai, aprūpintas amerikie
čio kritiko įvadu ir iliustruotas rink
tinėmis Čiurlionio reprodukcijomis.

Šio veikalo išleidimas anglų kal
ba ir būtų vienas iš gražiųjų, negrei 
tai nykstančių paminklų savajam 
lietuviui kūrėjui, o tuo pačiu sveti
mieji arčiau pažins lietuvių kultūrą 
ir geriau supras lietuvio kūrėjo dva
sią.

Šį didelį kultūrinį darbą atl.kti 
įgalino dosnūs, lietuvių kultūros 
reikalais besisieloją, nuoširdūs au
kotojai. “Ikaro sonatos” išleidimui 
iki šiol aukojo: po 100 dol. — dr. 
Jonas Byla, J. Grybauskas, Jurgis 
Janušaitis, Jonas Kebleris, Julius 
Nemoff, Lucy Raila, dr. Jonas Šal
na, O., ir V. Šimkai, Vincas Urbo
nas ir Ponas X; po 50 dol. — dr. 
K. Ambrozaitis, dr. K. Balukas, Jo
nas Indriūnas, Kress Brothers, Vin
cas Kuliešius, dr. A. Labokienė, inž. 
Jonas Stankus: po 30 dol. — Alfre-
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LIETUVIŲ VEDAMA NAUJŲ 

IR VARTOTŲ
AUTOMOBILIŲ PREKYBA

Neptūne Motors Ine.
6516 South Westem Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS 60636 

Telef. — 925-5121

Išsimokėjimai mažu nuošimčiu 
per banką.

Atdara kasdien: Pirm., Penktad. — 
9 iki 9 v. vak. šeštad. nuo 9 iki 
6 vai. v. Sekmad. 11 iki 5 v. vak.

Parūpinami automobiliai pagal 
klientu reikalavimai..

Knyga bus išleista sekančių me
tų pavasarį . Jos išleidimo proga 
Chicagoje numatoma suruošti kny
gos pristatymo visuomenei vakarą, 
į kurį pažadėjo atsilankyti ir kny
gos autorius rašytojas Jurgis Gliau
dą. Knygos pasirodymo proga bus 
atitinkamai pagerbti ir visi “Ikaro 
sonatos” išleidimo talkos dalyviai 
— nuoširdūs čia išvardinti aukoto
jai.

Gi talkos komitetas šiam J. Gliau
dos romanui anglų kalba išleisti iš 
savo pusės visiems lietuviškosics 
knygos bičiuliams — aukotojams 
taria nuoširdų, lietuvišką ačiū ir 
tuo savo darbą baigia, daugiau jo
kių aukų tam reikalui neberenka.

Romano, liečiančio mūsų didžiojo 
kūrėjo M. K. Čiurlionio gyvenimą 
ir kūrybą, išleidimas anglų kalba, 
tikime, prisidės prie bendro dabar
tinių mūsų kultūrininkų pastangų 
dar labiau sudominti pasaulį mū
suoju Čiurlioniu, pasišau.įant anglų 
kalba išleisti ir išsamią Čiurlionio 
monografiją.

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

M O V I N G
SERENAS perkrausto baldus ir 

kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. Wfl 5-8063

***»i!li*i»(**l»!******l»!l*»»i***ilt**

DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi 
J. RUDIS Tel. CLiffside 4-1050
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A. ABALL ROOFING CO.
įsteigta prieš 49 metus.

Dengiame visų rūšių stogus, Taiso, 
me arba dedame naujus kaminus, rl- 
nas, nutekamuoju. vamzdžius. Dažo- 
me Iš lauko. Taisome mūru - “tuok 

Pilnai apsidraudė. Visasonografiją. poinUng“ Pilnai
Kaip matome, sujungtomis jego- | darbas garantuotas

LA 1-6047 arba RO 2-8778
Skambinkite bet kuriuo laiku 

Apskaičiavimai nemokamai
III IIlllllllllIIllllllllllllIIIi,IIIH,lllllII III IIII

mis galima padaryti daug ir nau
dingų darbų. Daugiau tokių talkų 
mūsų kūrėjams! JVŠ

J & S CONSTRUCTION CO. 
JTLIAN SEDLAUSKAS 

100 Boylston St., Boston, Mass. 
Atliekame įvairius namų darbus 

vidaus Ir iš lauko.
Nemokamiems apskaičiavimams, 

skambinkit
3 3 8 -7 7 0 0

M O V I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 So. Lituanica Avenue 

Tel. FRontier 6-1882

ui

J

Kipras Petrauskas, kairėje — “Pajacuos”, dešinėje — “Eugenijuj 
Oniegine”

AKADEMINIS METRAŠTIS
(Atkelta iš 3 psl l

plėtra, riterių ordinų kūrimasis 
ir Marijos garbinimo polinkis 
juose. Straipsnis yra naujas 
įnašas į Lietuvos - Lenkijos 
ypač Bažnyčios istoriją. Jis duo
da įrodymų, kokią d dėlę įtaką 
turėjo karaliaus dvare vienuo
liai, ypač jėzuitai tame XVII a. 
Iš to galima išvesti, kad jie ne
maža reiškė ir valstybiniame gy
venime ir panaudojo savo įtaką 
gaivinti katalikybei ir slopinti 
reformacijai. Straipsnis meta 
kiek šviesos ir į išaugusią bajo
rų savivaldą su jų laisvėmis. 
Bajorai priešinosi karaliui, no
ručiam steigti naują ordiną, 
kurio 72 nariai būtų buvę lyg 
karaliaus paladmai, atseit, nau
ji rūmų d;dikai. Jie savo garbe 
būtų prašokę bajorų masę ir 
tuo lyg pažeidę bajor’škas lais
ves. O to bajorai negalėjo sau 
leist’ ir ordino steig’mą sutruk
dė.

Skirtingas yra dr. D. Jasai
čio straipsnis: Sveikatos drau
dimas ir sociai’nis saugumas. 
Po trumpos įžangėlės autorius 
nuodugniai ir žiningai pavaiz

duoja socialinį draudimą Vokie
tijoje, Anglijoje, Australijoje, 
Šve carijoje, Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse ir laisvoje Lie
tuvoje. Graži informacinė me- 
dž’aga tuo visiem opiu klausi
mu.

Pagarb ai ir jaučiamai turėtų 
skaityti k'ekvienas lietuvis Met
raštyje įdėtą mūsų tautos ne
užmirštamo draugo a. a. A. Ru- 
žaniee - Ružancovo sudarytą lie
tuvių išeiviu katalikų religinę 
bibliografiją 1959—1965 m. Tai 

j gali būti ir paminklinis darbas 
to mūsų nenu’lstamo ir vienin
telio bibliografo specialisto, šis 
darbas — kaip ir kiti — rodo 
ii buvus išsitobulinusį bibliogra
fą. mokėjusį ne šiaio sau, bet 
na<ral dabartino bibliografijos 
mokslo reikalavimus registruoti 

i ir klasif’kuoti veikalus. Ga’la, !
kad ija buvo bene “paskutinis 
Mohikanas” mūsų bibliografi
jos d rvoie ir kol kas. vargu ar 
vra. kas jo darbą tęstų. Kalba
mas akademijos Metraštis ša
lia aptartų vertingų studijų tei
kia ypatingam skaitytojų dė- 

j mesiui šį mūsų garbingo biblio- 
‘ grafo pavyzdinį darbą.

TV - Radio - Stereo
BANGA
Pardavimas ir taisymas

2649 W. 63 rd Street
Tel. 434 - 0421

P. Rudėnas K. šimulis

GARBAGE DRUMS
WITH COVERS & HANDLES

Visų rūšių 

taupmenoms

4 kartus 

metuose

NUO SPALIO MĖN. 1 DIENOS

Taupmenos įdėtos iki 10 dienos mėnesio, 
pelno dividendų nuo pradžios mėnesio

NUO DABAR TAUPOMOS S-TOS YRA APDRAUSTOS IKI $15,000.

TURTAS $103,000 000 00
REZERVAI $9,800,00000

Bendrovė iš seno vedama tėvo ir sūnaus

Paskolos namams įsigyti ar taisyti
JUSTIN MACKIEWICH JUSTIN MACKIEWICH. Jr.

Direktorių Tarybos Pirmininkai Prezidentas

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

Trečiadieniai? uždaryta 
Ketvirtadieniais 9 iki 8 v. vak. 
Penktadieniais 9 iki 4 v. vak 
Šeštadieniais 9 iki 12 vai

30 and 50 gal. — Free Delivery

5622 S. Racine 434-1113

Standard Federal
SaV/NGS <& LO A N ASSO CIATION

OFCHICAGO
4192 ARCHER AVĖ — CHICAGO, ILLINOIS 60632 

Telef. - Vlrginia 7-1141

/"‘lOPI I IT T X! & KADIO (LIETUVIAI)
I I-V- Sav DAN LIUTIKAS

S KI P'S Self Service

NAUJŲ PARDAVIMAS — VARTOJAMU TAISYMAS 
GREITAS patarnavimas — GARANTIJA — KREDITAS, 

g 2412 WEST 71st ST., CHICAGO, ILL. 60629, TEL. — 471 -2446

LIOUOR STORE
5515 SO. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202

NOVEMBER — LAPKRIČIO 23, 25, 26 D. D.

VVITRZBURGER Imported Gerinau BEER
Case of 24—12 oz. Throw Away Bottles Case $7.95

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $5.29

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

MEE8TERBRAND VJ8.O.P. GERMAN
BRANDY Fifth $4.89

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

RICCADONNA VERMOUTH IMPORTED
Dry or Sweet 80 oz. Bottle 29

KRUPNIK (HONEY PUNCH) Fifth $2.98

COINTREAU I KĮUEUR or
COINTREAU & BRANDY Fifth $4.98

ASSORTED 1968 V1NTAGE
GERMAN VVINES Fifth $1 29

SOUTHERN COMFORT LIQUEUR
100 Proof Fifth $3.89



NAUJI LEIDINIAI
• AIDAI, 1966 m., spalio 

mėn., nr. 8. Naujas žurnalo są
siuvinis pradedamas V. Vaitie
kūno straipsniu “Kultūrinis 
bendravimas su Lietuva”. Au
torius temą, atrodo, ima iš pa
čių pašakny, paskutinio žodžio 
nepasakydamas, nes rašto tę- 
srnys dar bus ir kitame “Ai
dų” numeryje. Vladas Jakubė- 
nas duoda išsamų III Dainų 
šventės įvertinimą, nepagailėda
mas ir įvairių, ateičiai labai nau
dingų pastabų. Zenonas Ivinskis 
baigia savo straipsnį “Lietuvos 
krikšto problema", pasisakyda
mas už 1387 metų Lietuvos 
krikštą, ankstesnio Mindaugo 
krikšto nelaikydamas lietuvių 
tautos krikšto data. A. Ramū
nas rašo apie šiemet mirusį, ge
rai lietuviams žinomą pedago
gą F. W. Foersterį. Grožinę li
teratūrą šį kartą žurnale at
stovauja Vlado Šlaito, Juozo 
Kėkšto, Zefirinos Balvočienės 
eilėraščiai ir Pulgio Andriušio 
feljetonas. Šviežiai įdomūs V. 
Šlaito ir J. Kėkšto viešas pasi
keitimas vienas kitam dedikuo
tais eilėraščiais. Tenai šlaitas 
Kėkštu; be kita ko rašo:

Žmonės,
vargo išvarginti,
rašo geriau negu tie, kurie 

vargo nematė
(aš kalbu apie tuos,
kuriems tenka gyventi ir skursti 

be savo krašto).

Ir Kėkštas Šlaitui atsako:
Tu Londone, aš Varšuvoj, bet 

mes abu
Tą patį vargą velkam.
Abiem mums širdys (kaukdamos 

net) verkia
(Aš apie ilgesį ir skausmą 

mirtiną kalbu).
Apžvalginėje žurnalo dalyje 

minima gen. St. Raštikio 70 me
tų sukaktis, rašoma apie pro
testus universitetuose, apie hei- 
degeristų suvažiavimą, apie kse
nono nugalėjimą, recenzuojama 
“Lietuvių beletristikos antologi
jos’’ antroji dalis. “Aidus” reda
guoja dr. Juozas Girnius, 27 
Juliette St,, Boston, Mass. 021- 
22. Metinė prenumerata — $7. 
Administracijos adresas: 680
Bushwick Avė., Brooklyn, N. 
Y. 11221.

• MICKIEVHCZ BLAETER. 
MCMLXV1, Heft XXXI. Žurna
las, išeinąs tris kartus metuo
se. Prenumerata 10 markių. At
skiro numerio kaina DM 3.50.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANAS Į USSR

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS
FIRMOS

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

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

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

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

Prie firmos skyrių yna 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. Y. 
NEW YORK 8, N. Y. 
NEtt ARK. N. J.
SOUTH RTVER, N. J. 
UTIOA, N. Y.
FARMINGDALE, N. J. 
PHIIADF.I,PmA 28, PA. 
ALLF.NTOIVN, PA. 
ROOHESTER 5, N. Y. 
LOS ANGELES 4, CAL. 
CHICAGO 22, ILL. 
BAIiTIMORE 31. MD. 
BVFFALO 12, NEW YORK 
DETROIT 12, MICH. 
HARTFORD S, CONN.
JERSEY CITY, N. J. 
SYRAOUSE 7, N. Y., 
OLEVELAND 18, OHIO 
HAMTRAMCK. MICH. 
SO. BOSTON, MASS 
TRENTON 10, NEW JERSEY 
RAHWAY, N. J. 

Redaguoja Dr. Hermann Bud
densieg, 6909 Baiertal / Heidel- 
berg, Kirchengrund 31, W. Ger
many.

Ta pačia proga prisimintina, 
kad “Mickiewicz Blaeter” redak
torius yra ir mūsų Donelaičio 
“Metų” vertėjas į vokiečių kal
bą. Naujas Buddensiego ir jam 
talkinusio Eduardo Astramsko 
Donelaičio poemos vertimas 
kaip tik šį rudenį Vokietijoje 
pasirodė didelio dėmesio ver
tu leidiniu. Ir Buddensiego re
daguojami “Mickevičiaus lakš
tai” savo puslapiuos nuolat skel 
bia įvairios lituanistinės medžia
gos. Ir čia minimame naujau
siame žurnalo sąsiuvinyje duo
damos skaitytojams devynios 
lietuvių liaudies dainos, paim
tos iš 1909 metais Leipzige iš
leisto rinkinio “Tautų meilės 
sodas” ir perspausdinama pir
moji Kristijono Donelaičio ME
TŲ recenzija, kuri buvo pa
skelbta 1818 metais Jenoje leis
tame literatūriniame žurnale. 
Lituanistinė medžiaga dar pa- 
p’ldoma keliolika lietuviškų pa
tarlių bei priežodžių ir Lietuvo
je gyvenančio Astramsko dviem 
eilėraščiais, sukurtais Čiurlionio 
paveikslų motyvais.

• Albert Gerutis, GEDAN- 
KEN ZUR SOWIETISCHEN
R USJSIFIZIERUNGSPOLITIK 

LM BALTICUM (Mintys apie 
sovietų rusifikacijos politiką Pa- 
baltyje). Atspaudas iš “Actą 
Baltica” 1965 / 1966.

šioje vokiečių kalba rašytoje 
studijoje dėstoma įvairios te
mos, lieč’ančos Lietuvos oku
paciją ir rusų pastangas ją nu
tautinti. Ypač plačiai kalbama 
apie rusų priemones prieš že
mės nuosavybę ir religiją, rusi
fikaciją per mokyklas, spaudą, 
teatrus, slavų tautų antplūdį ir 
lietuvių diskriminaciją tautiniu 
bei kultūriniu atžvilgiu. Šią stu
diją Baltų institutas atspausdi
no it atskiru leidiniu, plačiai 
pasklidusiu pasaulio mokslo ir 
kultūros sluoksniuose.

• THE MARIAN, November 
1966. Tėvų Marijonų Chicagoje 
leidžiamas religinės kultūros 
žurnalas, 1966 m. lapkričio mėn. 
numeryje rodo pastangas įtrauk 
ti naujų bendradarbių su gero
mis kvalifikacijomis. Kansas 
universiteto istorijos profeso-

I rius V. R. Greene, rodąs daug

1580 BEDFORD AVĖ.
78 SECOND AVENUE
814 MARK ET STREET
40 WHITEHEAD AVENUE 
»«8 BLEECKER STREET
FREEWOOD ACRES
031 W. GIRARD AVENUE
120 TILGHMAN STREET
558 HUDSON AVENUE
107 SO. VERMONT AVENUE 
1241 NO. ASHIAND AVENUE 
1900 FLEET STREET
701 FILLMORE AVENUE 
11001 JOS CAMPAU AVENUE 
043-47 ALBANY AVENUE
303 GROVE STREET 
1200 SOUTH AVENUE 
1028 KEN1LWORTH AVENUE 
11339 JOS CAMPAU AVENUE
390 W. BROADWAY 
1152 DEUTZ AVENUE
717 W. GRAND AVĖ. 

susidomėjimo lietuviais ir pats 
tiek pramokęs lietuvių kalbos, 
kad su žodynu gali suvokti 
spausdintą lietuvių tekstą, rašo 
apie lietuvius imigrantus į JAV. 
Architektas Edm. Arbas gau
siai iliustruotame straipsnyje 
svarsto naujas liturgijos ir baž
nytinės architektūros idėjas. 
Laikraštininkas Ed. Staffer 
nagrinėja sielos kultūros pasi
reiškimus gerais darbais. Su ku
biečiais pabėgėliais bendraujan
ti autorė A. Miller pasakoja 
apie jų religines aspiracijas.

Daktarės laipsniu apvainika
vusi savo studijas kazimierietė 
sės. Agnesina čia eilėraščiu iš
sako savo religinius jausmus 
Šiluvos šventovėje Washingto- 
ne. Šio žurnalo redaktorius kun. 
J. Prunskis reportažu perteikia 
pergyvenimus vienos britės gai
lestingosios sesers, kuri polijo 
paralyžiaus ištikta, daug laiko 
praleidusi geležiniuose plaučiuo
se, įstengė cezarinių operacijų 
keliu susilaukti septynių kūdi
kių ir juos išauginti. Keliauto
ja G. Brendel aprašo savo nuo
tykius Aliaskoje, o jėzuitų mi
sionierius Almeida pavaizduoja 
gyvenimą alkio kankinamoj In
dijoj. Patraukliai laisvės tema 
rašo jauna bendradarbė F. Lauč 
kaitė, laimėjusi amerikiečių 
konkursą. Konvertite poetė 
Veria Mooth duoda savo religi
nį eilėraštį. Pagaliau — red. J. 
Prunskio ir laikraštininko H. 
Peisson paruošta naujųjų kny
gų apžvalga. Žurnalas gausiai 
iliustruotas.

• PHOTOGRAPHS / ARI
MANTAS KEZYS, S.J. Publi- 
shed by LOYOLA UNIVERSI- 
TY PRESS, Chicago, III. 60657. 
Liuksusinis leidinys, didelio for
mato rinktinių A. Kezio nuo
traukų albumas. Atskirų temų 
skyrius palydi santūriai poetiš
kas Bruno Markaičio, SJ, žodi
nis tekstas, o žinovo, specialis
to ir jautraus menininko akimi 
A. Kezio kūrybą apžvelgia Chi
cagos Meno instituto nuotraukų 
skyriaus vadovas Hugh Ed- 
wards atskiru straipsniu. Lei
dinio gale dar pridėta leidėjo 
pastabos ir vienasakininis kiek
vienos nuotraukos aprašas. Al
bume telpa 67 įvairaus didumo 
nuotraukos. Leidinio kaina 
$3.95, gaunamas “Drauge”.

• POKTFOLIO ’66. Photo- 
graphs by Algimantas Kezys, 
S.J. Lietuvių tėvų jėzuitų leidi
nys. Aplankan sudėta daugiau 
kaip 60 naujausių Algimanto

IN 7-0400 
OR 4-1540
MI 2-2452 
CL 7-0820 
RE 2-7470

303-0404 
PO 9-4507 
HE 5-1654

232-2942 
DU 5-0550 
HU 0-2818 
DI 2-4240 
TX 5-0700 
TO 8-0298 
CH 7-5104 
HE 5-0308 
GR 5-9746 
PR 1-0696 
TO 9-3980 
AN 8-1120 
EX 2-0306

381.8997 

Kezio nuotraukų. Nuotiaunų la
pai 10x8 inč. formato. Nuotrau
kų temomis atskirame lape pra-1 
sitaria Bruno Markaitis, SJ, 
Alė Rūta ir Balys Chomskis, 
be k:ta ko, sakydamas: "Metę 
atidų žvilgsnį į šį Algimanto 
Kezio fotografijų rinkinį, paste
bės me, kad menininkas nėra 
realybės stebėtojas, jos faktų 
rinkėjas, bet tikrovės atskleidė- 
jas. Jo gamtos peizažai, pasta
tai, daiktai, žmonės mąsto, kal
ba, filosofuoja. Kartais mato
me simbol'stinę, paslėptą pras
mę, kartais mistinio pasaulio 
atspindį, kartais jo paties dva
sios pėdsakus. “Portfdlio ’66” 
karna $3.00, gaunamas “Drau
ge”.

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1966 in. spalio mėn., nr. 9. Tė
vų jėzuitų leidžiamas religinės 
ir tautinės kultūros mėnesinis 
žurnalas. Vyr. redaktorius — 
Kęstutis Trimakas, SJ. Prenu
merata metams 4 dol. Adresas: 
2345 W. 56th St., Chicago, III. 
60636. Vedamoji žurnalo naujo 
numerio tema yra dvasiniai pa
šaukimai. Jų dabartinę situaci
ją aptaria ir problemai sprendi
mo ieško šie atskirų straipsnių I 
autoriai: prel. V. Balčiūnas, J 
Gintarė Ivaškienė, Motina Ma-| 
rija Aloyza ir Ged. Kijauskas, 
SJ. Skelbiama tuo klausimu an
keta. A. Grauslys recenzuoja 
naują A. Maceinos knygą “Die
vo Avinėlis”, o Albinas Bara
nauskas duoda pluoštą kūry-

M O V I N G
perkrausto baldus iš arti ir toli.

A. BENIULIS
Chicago, III. 60632. Tel. RE 7-7083

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

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

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

V, ——   .......... z

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ii 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 3-4711
Atdara plrmad. Ir ketvlr. 9—9 vai., antr., treč. Ir šeštadieniai* nuo 

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

A

CRANE SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETK1EVVICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIimillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllEIIĮ:

PLENTY OF FREE PARKING

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

ANTRAD. ir PENKT..........................9 v. r. iki 5 v. v
PIRMAD Ir KETV............................9 v. r. iki 9 v. v.
ŠEŠTAD. 9 v. r. Iki 12 v. d............Trečlad. uždaryta

VALANDOS:

bingai moder nios, autoriui labai | 
būdinga nostalgija atmieštos | 
lyrikos pluoštą, pavadintą “šeši i 
tremtinio atodūsiai”.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

nėse mokyklose. Iliustravo Zita So- | šalpos fondo TRYLIKTASIS SEI- 
deikienė. Knyga kietai įrištu. 9x6 į MAS. Jaunimo metai. 1966 m. lap
inė. formato, 171 psl., kaina $3.00, | kričio 26—27 d., Chicago, III. 24 
gaunama “Drauge”. | psl. rotatorinis leidinys, pateik’ąs

Balfo tryliktajam seimui įvairias iu- 
• Bendrojo Amerikos lietuvių formacijas bei veiklos apyskaitas.

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

viški valgiai.
Atdara nuo 6:00 valandos ryto iki 8:00 

valandos vakaro.

• Nijolė Jankutė, DANUTE STO
VYKLAUJA. Išleido Lietuvių 
skaučių seserija, Chicago, III. 1966. 
T. ražas 1,000 egz. Iliustravo Felici
ja D. Prekerytė. Meninis virbelio 
apipavidalinimas Lydijos Kokly- 
tės. Leidinys 10x8 inč. formato, 
kietai įrištas.

• J. Plaeas, TĖVIŠKĖS SODY
BA. Vadovėlis lituanistinių mo
kyklų trečiam skyriui Išleido JAV 
LB Kultūros fondas. Laidinio nr. 
17. Vadovėlio išleidimą $1,000 su
ma parėmė Lietuvių fondas. Chi
cago, 1966 m. JAV LB Šivetimo 
tarybos šis vadovėlis pripažintas 
tinkamu III-jam skyriui lituanisti-

j-------------------------------------------------------------------------------------------------

PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 
DAR SUSPĖSIME PAGAMINTI ŠVENČIŲ 

SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

STEIN TEXTILE CO.

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

JADVYGA ir — JUOZAS BARTKUS, Savininkai
.- ■ - ...................-.............

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

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 GAUSIT DOVANĄ
STEIN TE.YTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, cylons, taffetą, aksomo, ANGLIŠKŲ MERŽIAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą 
už žemas kainas.

616 W. Roosevelt Rd., Chicago 7, III.. HA 7-3737
Atdara kasdiep ir sekm. 9:15 r. Iki 5:30 vak. Pirmad. uždaryta

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

......... ................... .................. ...---------------------- ---------------------- ---------------  -—/P

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ

RUDUO JAU ČIA
NETOLI IR KALĖDOS...
Dabar jau pats laikas pagalvoti ir paplanuoti, kokį dovanų 

siuntinį pasiųsti savo artimiesiems.
Padaryti tai yra paprasta ir lengva, taip pat ir pigu, pasinau

dojant leidžiamų siųsti prekių kainoraščiu, kurį gali gau
ti kiekvienas veltui, pareikalavęs pas mus.

Tiems, kurie neturi daug laisvo laiko, arba nežino, ką reikė
tų siųsti, siūlome jau paruoštus praktiškus ir reikalingus siunti
nius.

RK I. (Moteriškas)
Vilnonė paltui medžiaga, itališkas nailoninis lietpaltis, neper

matomo japoniško nailono suknelei 4 jardai, 2 p. vilnonių arba nai
loninių kojinių, 1 vilnonė gėlėta arba su įvairiais raštais skarelė,
1 šilkine skarelė, 2 biro, vilnonis megztukas ir graži dėžė šokoladi
nių saldainių.

075.00.

RK 2. (Vyriškas)
Grynos vilnos nertinis, 3% jardo vilnonė kostiumui medžiaga,

2 nailono viršutiniai marškiniai, 2 p. vilnonių kojinių, 1 p. odinių 
pirštinių, 2 biro, 1 kaklaraištis, 1 itališkas nailono lietpaltis ir dėžė 
šokoladinių saldainių.

075.00.
Jungtinis siuntinys RK 1 ir RK 2 kainuoja $135.00.

4 sv. taukų, % sv. arbatos, % sv. geriamo šokolado, % sv. ka
kavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. miltų, 1 dėž. nescafe, 1 sv. saldainių, 1 sv. 
razinkų, 1 sv. cukraus, x/ą sv. pipirų, x/2 sv. šokolado.

030.00.
Tebesiunčiami mūsų skelbtieji didelio pasisekimo turį siunti

niai: V.-3, IOĮ/2 jardo kostiumams medžiaga, už 055.00, P-3, trims 
paltams angliška vilnonė medžiaga už $60.00 N-4, 16 jardų ne
permatomo nailono sukhelėms už $15.00.

BALTIC STORES, LTD.
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England
Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas su ga

vėjo parašu patvirtintas pristatymas per 3-4 savaites. Visos siun
tos registruotos ir apdraustos.
ATSTOVAI: Gaiva, 3570 W. Vernor, Detroit, Mich-, A. Kusinskis, 
167 Coiledge Str., Apt. 2. Sudbury, Ontario, Canada, L. Radzevičius, 
R. R. 2. Port Arthur, Ontario, Canada.

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITVVINAS, Prez. 

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

teikiame nemokamai.
Raštine atdara kasd en nuo 8 vai 
ryto iki 6 vai. vakaro ii šeštadie

niais iki 8 vai. p. p.

Artesian Restaurant
2432 VVest 63rd Street (63rd & Artesian)

• Skanūs valgiai
• Geras patarnavimas

• Puiki atmosfera

T D SP I E
$1.65 & $2.25

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.
HiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiuiiimiiiiiiiiiiuibiiiHiiiiiimiiiiiin^



• Algirdo Landsbergio “Pen
ki stulpai turgaus aikštėje” To
ronte. “New Canadian Theatre” 
Toronte atidarys savo penktąjį 
sezoną su šia A. Landsbergio 
drama anglų kalboje. Veikalą 
režisuoja R. Andre, dekoracijas 
piešia Mahmoud Rashid, nuo
latinis CBC (Canadian Broad- 
casting Corporation) dailinin
kas. “Penki stulpai turgaus aikš 
tėję” statomi nuo lapkričio 30 
iki gruodžio 18 d. Centrai Lib- 
rary teatre.

“New Canadian Theatre” bu
vo įsteigtas 1963 metais. Jį su
daro daugumoje iš Europos 
imigravę aktoriai ir aktorės. 
Pirmasis NCT pastatymas bu
vo John Van Druten’o “Aš pri
simenu mamą”, kurį recenzuo
damas Toronto dienraštis “The 
Globė & Mail” pareiškė: “To
rontas dabar turi naują ir labai 
sugebančią profesionalinę teat
ro grupę”. Vėliau NCT pastatė 
suomio Miką Waltari, dano 
Kari Schluterio, esto Eduard 
Wilde ir Maxim Gorkio dramas.

“Penkių stulpų turgaus aikš
tėje” pas'r nkimą šiam sezonui, 
vienas NCT valdybos narys ši
taip pagrindė; “...Šis vaidinimas 
yra stiprus dramatiniai, turtin
gas poetine nostalgija ir turi 
plačių, universalinių užuominų... 
Jis primena iškilesniuosius mo
derniosios airių literatūros vei
kalus, kalbančius apie rezisten
ciją Airijoje... “Penki stulpai” 
yra ne tik aktualūs, apimdami 
tiek daugelio žmonių agonišką 
patirtį šiame šimtmetyje, bet 
ir universalūs, nes tokių aplin
kybių žaizdre žmonės priverčia
mi išreikšti ir atsistatyti., pa
grindines žmogiškąsias ir mora
lines vertybes...”

“Tai vienas reikšmingiausių 
vaidinimų iš Amerikos, kurį 
man teko skaityti daugelio me
tų bėgyje”, užbaigia NCT vai-, 
dybos narys.

“Penkis stulpus turgaus aikš
tėje” lietuvių kalba šį rudenį iš-1 
leido Šviesos - Santaros Algi
manto Mackaus vardo knygų 
leidimo fondas. Taip pat žadu 
pasirodyti knygos formoje ang
liškoji ir latviškoji šios dramos 
versijos. (Angliškosios versijos 
išleidimui reikia iš anksto ga
rantuoti tam tikro egz. kiekio 
nupirkimą, kuo šiuo metu rū
pinamasi.)

• Anatolijaus Kairio “Diag
nozė" latvių teatruose. Žinomas 
lietuvių bičiulis ir knygų vertė
jas Janis Zarins jau praeitais' 
metais išvertė į latvių kalbą po-' 
puliarią Anatolijaus Kairio ko
mediją “Diagnozę”. Šiais me
tais yra realizuojamas šios ko
medijos pastatymas net keliuo
se latvių teatruose.

Chicagos latvių teatras “Diag 
nozę” repetuoja jau nuo anksty
vojo rudens. Režisuoja Arthur 
Gaikis. Premjera numatoma Į 
sausio ar vasario mėn. Tikimasi 
aplankyti daugelį latvių kolo
nijų su gastrolėmis. Šių metų> 
gruodžio mėn. 3 d. “Diagnozė” 
statoma Milwaukee latvių teat
re.

Latvių veteranų sąjungą 
“Dauguvos vanagai” rengia 
“Diagnozės” premjerą Pacifiko 
pakraščiuose, Takomoje, Tako- 
mos ir Portlando latvių koloni
joms.

Mus pasiekė žinia, kad auto
rius davė sutikimą ir trečiajai 
“Diagnozės” premjerai Denvery, 
Colorado, kur veikalą numato
ma pristatyti latvių visuomenei 
balandžio mėn. Režisuoja žino
mas Janis Krumins.

Šių metų lapkričio mėn., Pa
dėkos savaitgalyje, Toronte, Ka
nadoje, įvyksta Latvių teatro 
festivalis. šiame festivalyje, 
tarp kitų veikalų, bus pirmą 
kartą pristatyta ir Anatolijaus 
Kairio “Diagnozė” — vieninte- i 
lis veikalas iš svetimų autorių. 
Reikia pažymėti, kad tai yra 
iš viso pirmas lietuvio parašy- Į 
tas veikalas, suvaidintas latvių 
teatro tremtyje.

• Baltiečių ir vokiečių santy- : 
kiai. Spalio 16—22 d. Vokieti-1

joje (Friedrichsdorf / Taunus) 
įvykusioj studijų savaitėj buvo 
nagrinėti l.etuvių - latvių - es
tų santykiai su vokiečiais. Lie
tuvių - vokiečių santykius dėstė 
prof. Z. Ivinskis ir prof. Hell- 
mannas. Latvių - vokiečių — 
proi. Valters ir prof. Rimscha, 
estų - vokiečių — prof. Ange
lus iš Lundo ir prof. Weiss. Dr. 
Namsons iš Koenigste.'no kal
bėjo apie tautybių santykius 
Baltijos kraštuose, naujųjų lai
kų istorikas dr. Kranhals pa
teikė Antrojo pasaulinio karo 
vokiečių okupacinės politikos 
Baltijos kraštuose apžvalgą, o 
dr. Ischreyt iš Luenneburgo 
kalbėjo apie sovietinę okupaci
nę politiką. Pagaliau prof. V. Si- 
vers kalbėjo apie Baltijos kraš
tų ir žmonių ypatingumus, o 
A. Gruenbaumas apie emigraci
jos klausimus.

• Dail. Prano Gailiaus paroda 
Paryžiuje. Ten tebegyvenančio 
ir kūrybiškai besireiškiančio 
da;lininko Gailiaus graviūrų pa
roda nuo lapkričio 22 iki gruo
džio 16 vyksta “Galerie le Fal” 
patalpose Paryžiuje. Paroda 

į spaudoje vadinama: OEUVRE 
IGRAVEE DE PRANAS. Šį kar
tą eksponuojami atskiri Prano 

(grafikos darbų ciklai: Meta- 
morphoses. Intra muros, Pro- 

' fil Expression, Gravures recen- 
I tęs.

• Baltijos erdvė — Europos 
dalis. Lueneburgo Rytų akade
mijoj, Vokietijoj, lapkričio 25— 
27 d. vyksta Baltiečių draugijos 
suvažiavimas. Penki įžymūs kal
bėtojai, jų tarpe svečiai iš Da-

■ nijos ir Suomijos, 
i — Baltijos erdvė, 
gos Europos dalis.

ATSIŲSTA PAMINĖTI DRAUGAS, šeštadienią, 1966 m. lapkričio 26 d. 7'

kalbės tema 
kaip vienin-

• Baltų dienos 
uiame mieste. Lapkričio 14—19 
d. Tuebingene, Vokietijoj, vyko 
Baltijos Kultūros dienos. Uni
versiteto bibliotekoj buvo do
kumentų apie Baltijos praeitį 
paroda (iš dr. Rėklaičio, Otto 
Bongo ir universiteto rinkinių).

Lapkričio 17 d. buvo kameri
nis koncertas: latvis violenče- 
listas prof. A. Teichmanis, estų 
tenoras Naan Poeldas ir solistų 
kvartetas, pateikęs lietuviškų 
chorinių kompozicijų. Lapkrič o 
18 d. dr. H. J. Dahmenas skaitė 
paskaitą apie Baltijos tautų 
liaudinę muziką.

uuiversiteti-

• “Dar vienas nacionalinis 
baletas”, — pareiškė Tiesa apie 

Į Leningrade surengtą (lapkričio 
į 4 d. parodytą ir Vilniuje) lie
tuvio autoriaus A. 1 
baletą, vardu “Gęstantis kry
žius”. (Valdinėj lietuvių kalboj 
tenai “nacionalinis” reiškia tau
tinis.)

Kiek tas baletas tautinis, aiš
kėja iš autoriaus paaiškinimų. 
Pasirodo, autorius įsileido į mo
dernios muzikos “avantiūrą”, 
panaudodamas net elektroninius 
instrumentus. Tokiam užsimoji
mui reikėjo atitinkamos temos, 

i Todėl pasirinko uždavinį “mu- 
į zikiniais vaizdais atskleisti da- 
I bartinį Amerikos gyvenimą’’. 
Tačiau autorius, matyt, supra- 

! to, kokį Amerikos gyvenimą ga
lima rodyti sovietinėj scenoj. 
Todėl pasirašė libretą apie “ra
sinės diskriminacijos Jungtinėse 

I Amerikos Valstybėse problemą” 
tragiškoje baltos Beti ir negro 
Bobo meilėje. Ir išėjo... naujas

vaikų laikraštėlis laisvajame pa
sauly. Redaguoja ir admi i.struoja 
Nekaltai Pradėtosios Marijos se
serys. Metinė prenumerata $4 00. 
Adresas: Eglutė, Immaculate Con- 
ception Convent, R. F. D. 2. Put- 
nam, Conn. 06260.

• Juozas Eretas, MAŽOSIOS 
TAUTOS IR VALSTYBĖS. Jų 
reikšmė Europai. Studijos turinys: 
I. EUROPA — NUOSTABUS GAM
TINIŲ OPTIMUMŲ RINKINYS —
1. Grakšti mūsų žemyno struktū
ra, 2. Ideali proporcija tarp jūros 
ir žemės. 3. Patogi Europos geogra
finė padėtis, 4. Europa — mažųjų 
herdvių žemynas, 5. Demografiškas

| JŲ TAUTŲ IR VALSTYBIŲ V AID 
, | MUO — 1. Priekaištai mažiesiems,

2. Mažosios valstybės siela — lais
vė, 3. Mažosios valstybės pagrindas 
— teisė, 4. Brangiausias mažos vals 
tybės turtas — kultūra, 5. Mažoji I 
valstybė — pilietinių privalumų op-1 
timumas, 6. Mažųjų silpnybė, 7. 
Kaip gelbėti mažuosius, 8. Didžiųjų 
trapumas, 9. Galima mažųjų neigia
mybė; III KETVIRTOJI LIETU 
VA; Bibliografija. Studija 16 psl., 
išleista Šaltinio, 16, Hound Rd., 
West Bridgford. Nottingham, 
Britain.

• J. Ambraška ir J. Žiugžda, LIE
TUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 
I dalis. Fonnetika ir morfologija. 
Išleido JAV LB Kultūros fondas 
1966 m. Perspausdinta iš pirmos 
1937 m. Sakalo b-vės laidos. Tira
žas 1,000 egz. 181 psl., kaina $2.50, 
gaunama “Drauge”.

• KREPŠINIO IŠVYKA AUST
RALIJON. Redagavo Jonas šoliū- 
nas. 1964—jų m. Š. Amerikos lietu
vių krepšinio rinktines išvykai Aust 
ralijon prisiminti leidinys, gausiai 
nuotraukomis iliustruotas. Viršelis 
Vyt. Valaičio. Kalbą peržiūrėjo A. 
Tamulynas. Išleido Juozas J. Ba- 
chunas, Chicago, 1966 m. Leidinys 
11x8 inč. formato, 154 psl., kaina . tirštumas. 6. Golfo srovė; II MA2Ų- 
$3.00, gaunamas “Drauge”.

• GIMTOJI KALBA, 1966 m., nr.
2. Bendrinės kalbos laikraštis. Re
daguoja L. Dambriūnas, 4314 40th 
St., Brentwood, Maryland 20722. 
“Gimtoji Kalba” eina keturis kar
tus per metus, kaina metams 2 dol.

I Administracijos adresas: Gimtoji 
Kalba, 5348 Š. Talman Avė., Chi
cago, III. 60632. Gimtoji Kalba yra 
Lietuvių kalbos draugijos organas, 
leidžiamas JAV LB Kultūros fondo

• LITHUANIAN SPORTS RE- 
VIEW, 1966, Vol. 2. Gausiai iliust
ruotas, anglų kalba leidžiamas lie-

Gt.

1 •* ' ' Į tuviškosios sporto veiklos žurnalas • MUZIKOS ŽINIOS, 1966 m.,
Rekašiaus Redaktorius Povilas Žumbakis. Žur- nr. 2—3. Amerikos Lietuvių Rė

nalą leidžia lietuvių atletų klubas mos katalikų (ALRK) vargoninin- 
Aras, spausdina M. Morkūno spaus | kų sąjungos leidinys. Prenumerata 
tuvė Chicagoje. Numerio kaina 75 metams $2.00. Redaktorius — Juo- 
centai.

• EGLUTĖ, 1966 m., lapkričio cero, 111. 60650. Žurnalą užsisakyti 
mėn., nr. 9. Vienintelis lietuviškas galima Sąjungos ižd. Prano Amb-

zas Kreivėnas, 1602 So. 48 Ct. Ci-

l

i

ražo adresu: 27471 Markbarry Dr., 
Euclid, Ohio. Naujasis numeris 30 
psl. su gausiais J. Gruodžio, A Ra
čiūno, A. Aleksio, J. Gaubo ir L. 
Budrecko gaidų piredais.

• JERONIMAS KAČINSKAS /
FOUR MINIATURES (Keturios 
miniatiūros) Flute, Clarnet & Cello. 
Published by Izidorius Vasyliūnas, 
27 Dimick St., Somerville, Mass 
02143, U.S.A. Didelį darbą atlieka 
žinomasis mūsų smuikininkas Iz. 
Vasyliūnas, pats savo kaštu leisda
mas pasaulin mūsų kompozitorių 
kūrinius. Lėšas tam reikalui smui
kininkas surenka iš savo smuiko $2.00. Adresas: Akėčios. 122 VVyck- 
koncertų. 'off Avė.. Brooklyn, N. Y. 11237.

• ATEITIN, Vokietijos SAS ne
periodinis leidinėlis, nr. 30/31, 
Muenchenas, 1966. XI. I—VIII me
tai. Leidinys spausdintas rotato
rium, 32 psl. “Ateitin” leidžia Vokie
tijos Studentų ateitininkų sąjunga. 
Redaguoja Vincas Bartusevičius, 74 
Tuebingen, Hartmeyerstr. 6/81, W. 
Germany.

• AKĖČIOS, humoro, satyros, 
sarkazmo, ironijos ir poilsio pluoš
tas, 1966 m. spalio mėn. nr. (8). 
Laikraštis išeina 4 kartus per me
tus. Redaguoja Balys Varūnas, lei
džia Vaga. Metinė prenumerata

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUHERAL HOME
TRYS MODERNIOS

2533 West 71 st Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

i

KOKPLYCIOS

Tel. GR 6*2345 • 6
Tel. TO 3-2108*09

ii

• Lietuvių talentai okupanto 
, labui. Montrealio Pasaulinėj pa- 
i rodo j bus ir Lietuvos vitraž’stų 
kūrinių. K. Morkūnas rengia 

i vitražą vardu “Himnas darbui”, 
o A. Garbauskas su A. Stoškum 
— “Tėvynę”, šis pastarasis kū
rinys būs ąs apie penkių tonų 
svorio. Vitražai gaminami iš 
storo stiklo (iki 25 cm.), labai 
sudėtingos metalo konstrukci- lietuvių tautinis baletas! (E?) 
jos, stiprios rišamosios medžią-1 

I gos. Tie kūriniai, tačiau puoš 
ne Lietuvos, o “didžiosios tėvy-

’ nes” paviljoną.

Svarbus Pranešimas 
siundantiems švenčiu dovanu siuntinius giminėms 

Soviety Sąjungoje.

1 O % NUOLAIDA 
visiems populiaraus standarto ir speciailiai šventėms 
maisto siuntiniams. TA NUOLAIDA JAU VEIKIA.

Reikalaukite asmeniškai arba raštu mūsų Specialų Maisto 
Katalogų, kuriuose rasite 22 Populiaraus Standarto siuntinius.Katalogų, kuriuose

SPECIALŪS ŠVENČIŲ MAISTO SIUNTINIAI

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQŲETTE GIFT PARCEL SERV. 
S skyriai Chicagoje: 

W. 09tli St.
W. «9tli st.
So. Halsted St..

Tel. WA 
Tel. XVA
Tel. CA

5.2787
5-2787
5-1804

2«08
2501
3212

Lietuvių bendrovė, kuri turi teisę
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai 
savo vardu iš Chicagos 1 Lietuvę.

Didelis pasirinkimas geriausios rū
šies medžiagų Ir kitų prekių žemo
mis kainomis.

E. ir V. Žukauskai

10%, 20%, 30% pigiau mokėsite
už apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pad

FRANK Z A POLIS
3208 % West »5tli Street 

Chicago, Illinoifi 60642 
Tel. GA 4-8054 ir GR 0-4331)

No.
1.
2.
3.

1 ŠVENTINIS
SOVIETIŠKĄJĮ____. _ _
VYNAI "PORTVINE" arba "MADERA” 0,75 litro 
DEGTINU "----------- - — - ----------

4. VYNAS SST____________ _________ ___
ARMĖNIŠKAS KONJAKAS 

5-mls ŽVAIGZDŪMIS. 0,5 litro 
SALAMI — RŪKYTA 
VĖŽIAI 220-245 gr. 1 dėžut. 
JUODA (eršketo žuvies) IKRĄ 56 gr. 1 d&žut.

$34.00 dabar
ŠAMPANAS 0.8 litro

■STOLIC’NAYA" 0,5 litro 
lUAS “CINANDALI” 0,75 litro

5.

6.
7.
8. _ __ _____ _ _ _
9. MARINUOTI AGURKAI DEŽESE 500 gr. dūžut.

10. SAUSAINIAI 500 gr.
11. ŠOKOLADINIAI SALDAINIAI "TRUFELI”

No. 2 MAŽA DOVANA $25.00 dabar
1. ARMĖNIŠKAS KONJAKAS 5-mis ŽVAIGŽDĖMIS
2. JUODA (eršketo žuvies) IKRĄ 1 dšžut. 56 gr.
3. VĖŽIAI 1 dšžut. 220-240 gr
4. KAVOS MILTELIAI 1 dšžu't. 50 gr.
5. ŠOKOLADINIŲ SALDAINIŲ MIŠINYS 

dšžut. 400 gr.
6. SOVIETIŠKAS ŠAMPANAS 0,8 litro 1 bonka

No. 3 GASTRONOMINIS

— 1
— 1
— 1
— 2

— 1
— 1
— 3
— 4
— 2
— 1
— 1

$30.60
bonka 
bonka 
bonka 
bonk.

bonka 
kg.
dėž. 
dėž. 
dėž 
dėž.
kg.

$22.50
— 2 bonk.
— 2 dOž
— 2 dšž
— 3 d8ž.

— 2 dSž.
— 2 bonk.

$31.00 dabar $#7.90

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

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

Chicago, UI 60629

Heating Contractor
Įrengiu naujus ir perstatau Se
nus) visų rūšių namo apšildymo 
pečius ir air 
naujus ir senus 
rinas (gutters), 
mui boilerius, 
dirbti mieste ir užmiesčiuose. 
Darbas atliekamas greit ir są
žiningai. Apskaičiavimai nemo- 
1' ’ I I I I ’ I 1

DOMAS ŽUKAUSKAS
H KATI N G & SHEET METAIt 

4444 S. Western, Chicago », III.
Telefonas VI 7-3447

condltloning j 
namus. Stogų 
vandens šlldy- 
Turlu leidimus

ISfŠAVINCS/ MES MOKAME

Daugiau kaip 50 metą 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

5%
ANT BONŲ 
SĄSKAITŲ

I

Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

INSURED,
• * io 7c IIMNZS

August Saldukas, 

Prezidentas

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

1. DEGTINE STOLIČNAJA 0,50 litro 1 bonk.
2. VYNAI "PORTVINE” arba "MADERA” 0,75 litro
3. ŠPROTAI ALYVOS MEDŽIŲ ALYVOJE 350 gr.
4. KIMŠTA SALAMI (FARSH) 250 gr. 1 dSžut.
6. MARINUOTI AGURKAI DfiŽUTEJE 500 gr.

1 d&žut.
6. RŪKYTA SALAMI
7. CIGARETES SU FILTRAIS “NOVOST” 

po 20 paJtel.
8. ŠOKOLADINIAI SALDAINIAI “MIŠKA- 

KOSOLAPI”
9. RAUDONA ŽUVIS PAMIDORŲ SUNKOJE

350 gr. dėžut.
10. VĖŽIAI 220-240 gr. dėžut.
11. JUODA (eršketo žuvies) IKRĄ 56 gr. dėžut.
12. RŪKYTA KIAULIENOS NUGARINE arba 

BEKONAS
13. OLANDŲ SŪRIS

— 2 bonk.
— 2 bonk.
— 1 dėž.
— 2 dėž.

— 2 dėž.
— 1 kg.

— 10 pakol.

— 1 kg.

— 2 dėž
— 1 dėž.
— 2 dėž.

— 1 kg.
— 2,3 kg.

No. 4 DOVANOS PRIE ARBATOS $26.00 dabar $23.40
1. ARBATA "CEYLON” arba "INDIA" 50 gr. pakel. —
2. VYNAS "KAGOR” 0,75 litro —
3. VYŠNINIS LIKIERIS 0,5 litro —
4. ŠOKOLADAS “LUX” 100 gr. plyt. —
5. ŠOKOLADINIAI SALDAINIAI

“STRATOSPHERE" —
6. šOKOI^ADELIŲ RINKINYS 400 gr. dėžut —
7. KARAMEL SALDAINIAI "VĖŽIŲ KAKLELIAI” —
8. SAUSAINIAI "MOE LIUBIMOIE” 500 gr. dėžut.—
9. GABALINIS CUKRUS —

10. KONDENSUOTA SALDINTA GRIETINE
400 gr. dėžut. —

11. MARMALADAS — PARINKTAS 650 gr. dėžut. —
12. KAVOS MILTELIAI 50 gr. dėžut. —

2 pakel.
1 bonka
1 bonka
2 plyt.

1 kg.
1 dėž.
0,5 kg.
2 dėž.
1 kg.

2 dėž.
4 dėž.
5 dėž.

No. 5 GROSERINIS PASIRINKIMAS $26.50
1. KVIETINIAI MILTAI
2. GRIKIŲ KRUOPOS
3. RYŽIAI
4. LYDYTAS SVIESTAS 450 gr. dėžut.
5. SAULĖGRĄŽŲ ALIEJUS 500 gr. bonkoje
6. TAUKAI
7. KONDENSUOTAS SALDINTAS PIENAS

410 gr. dėžut.
8. CUKRUS SMULKUS '
9. NATŪRALŪS MEDUS 600 gr. dėžut.

10. MAKARONŲ PRODUKTAI 600 gr. dėžut
11. TROŠKINTA KIAULIENA 338 gr. dėžut.
12. SALDAINIAI "MIŠKĄ KOSOLAPIY”

dabar $23.85
— 2 kg.
— 2 kg.
— 1 kg.
— 4 dėž.
— 2 bonk.
— 1 kg.

.— 4 dėž.
— 2 kg.
— 2 dėž.
— 2 dėž.
— 3 dėž.
— 1 kg.

IR
NERIBOTAS PASIRINKIMAS PAGEIDAUJAMOS KOKYBES PRO
DUKTŲ IR NERIBOTAS KIEKIS SVORIO PAGAL MŪSŲ MAISTO 
produktų sąrašų, iš kurio jūs patys sudarote savo užsakymų.

Ikšioliniai $5.00 kaštai NESKAIČIUOJAMI.

TUOJAU PASINAUDOKITE viršuje minėtais SPECIALIAIS 
pasirinkimais ir SKUBĖKITE užsakyti ŠVENTĖMS 

DOVANAS SAVO GIMINĖMS.
Kreipkitės asmeniškai, skambinkite arba rašykite

PODAROGIFTS, INC.
220 PARK AVENUE SOUTH (Corner 18th Street)

NEW YORK, N. Y. 10003. PHONE: 212 — 228 9547 

arba per bet kurį autorizuotą atstovą ar skyrių.

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

O
 TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. YArds 7-1741-2
4330-34 South California Avenue

Telef. LA 3-0440 ir LA 3-9852

■s
rf FUNERAL HOME

T H RE E 
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

it;l

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA 
J Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 
& ii kitų papuošimų
I 2443 West 63rd STREET
& Telef. PRospect 8 - 0833 PRospect 8 - 0834

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON 

SAVININKO 

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

STEPONAS C. LACKAWIGZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1218
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vlrginia 7-6672

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

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-8572

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

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

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

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus

7909 STATĖ RD., OAKLAWN ILL. TEL. 636-2320

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50tb AVĖ. CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003
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Paruošė JUOZAS PRUNSKIS

yvenrmas

DVI DIENOS DAUSOSE
EM. PETRAUSKAITE

Negyvenk vien malonumams

psichologiškų ištraukų iš mote
rų dienynų.

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

Lietuvoje 1965 metais išėjo, juodulės dešros — su krauju 
labai stambus veikalas “Lietu- kabyklas — skersinukas, paga
vių kalbos gramatika” (752 
psl.), kur be kitko yra gausu 
terminų, re kalingų mūsų šei
mininkėms. Kai kurie jų dar 
nepilnai nusistovėję, kai kurie 
gal ir neprigis, bet daugelį jų 
jau randame ir prof. J. Balčiko- 
n'o “Dabartinės lietuvių kalbos” 
žodyne. Tokių terminų kasdien 
esame reikalingi, tai čia juos ir 
duodame, tikėdamies’, kad kal
bininkai juos papildys, patiks
lins. o toks žodynėlis padės iš
laikyti kalbos grynumą šeimoje.

MOTERYS JAV
POLITIKOJE

Kur eina pasaulis? Kur eina 
Amerika? Tai populiarūs šių 
dienų šūkiai. Tačiau ir mes visi 
kažkur vis skubame, kažkokiais 
nesibaigiančia’s rūpesčiais per
sunkti be atodairos bėgame. 
Kur pagaliau mūsų kelio galas, 
kur nuskubėsime? Tik tada, ka
da tenka atsidurti prie naujo 
kapo, pamata', kaip menki ir 
laikini visi tie smulkūs gyveni
mo rūpestėliai. Ir tada geriau
siai įsitikini, kaip naudinga yra 
bent valandėlei tame gyvenimo 
įsibėgėjime sustoti ir apsidairy
ti — kuria kryptimi eina mūsų 
keliai? Ar nereikėtų juos patie- 
sinti, išlyginti?

Praėjus lapkr. 8 d. rinki
mams, 13-koje išrinktųjų į aukš 
tus politinius postus moterų 
tarpe randame dainininkę, mo
kytoją ir dvi advokates. Jos vi
sos turi tarp savęs bendro tai, 
kad yra šeimų motinos. Dau
guma jų, vyrų remiamos, pra
dėjo politinę karjerą savo vals
tijų seimuose.

Amerikos istorijoje tik tre
čią kartą įvyko tai, kad moteris 
tapo išrinkta valstijos guberna
tore. Čia turima galvoj Lurleen 
Wallace, 40 metų, keturių vaikų 
motina, kuri dabar pakeičia sa
vo vyrą Alabamos gubernatū- 
roje.

Senatorė Margaret Chase 
?imith (R., Me.), vienintelė mo
teris tarnavusi abiejuose kon
greso rūmuose, išrinkta ketvir
tam terminui senatan.

Vienuolika moterų išrinktos 
į kongreso atstovų rūmus. Jos 
yra: Margaret Heckler (R., 
Mass.), Patsy Mink (D., Ha- 
waii), buvusi radijo dainininkė 
Charlotte Reid (R., III.), advo
katė Martha Griffiths (D., 
Mich.), Leonor Sullivan (D., 
Mo.), advokatė Florence Dwyer 
(R., N. J.), Edna Kelly (D., N. 
Y.), Frances Bolton (R., Ohio), 
Edith Green (D. Ore.), versli
ninkė Julia Hansen (D., Wash.) 
ir mokytoja Catherine May (R., 
Wash.).

Rinkimuose nepasisekė tik 
vienai moteriai, kandidatei į 
JAV-ių senatą ir 14-ai kandida
čių į atstovų rūmus.

A guaninis — trintų aguonų 
pienas, pyragas su aguonomis 

Gailūs man’mi nusivylė- a?fce?fas - valgis, pagamintas 
te, - pasakė j s baigiamojoj J™? 
kalboj, — gal tikėjotės ką nors 
naujo išgirsti? Aš jums tik pa
kartojau amžinai nesenstančias 
krikščioniškojo katekizmo tie
sas.

Klaidūs gyvenimo keliai kar
tais taip susinarplioja, jog rei
kia būti išminčiumi, kad galė
tumei pats savo jėgomis juos 
išnarstyti. Yra labai naudinga, 
kada į pagalbą ateina ir aplin
ka, ir autoritetas, pati Dievo 
palaima. Tai visa mes, kelios 
dešimtys moterų, ir suradome 
vieną savaitgalį, užsidariusios 
Cenacle rekolekcijų vienuolyne.

Pirmą kartą čia atsidūrusi, 
tampi labai maloniai nustebin
ta. Maloni ir iškilminga aplinka 
atpala:duoja dvasią nuo sun
kiųjų gyvenimo varžtų ir reika
lų. To vienuolyno patalpos, at
rodo, tam ir sukurtos. Čia ne
radai, kaip tikėjaisi, tos rūščios 
rimties, kokia dvelkia senųjų 
vienuolynų mūrai. Čia atsiradai, 
tarsi, gražiuose ir turtinguose j 
rūmuose, kur šviesu, erdvu ir 
patogu. Mus sutiko jaunų, ma
lonių vienuolių - seselių besišyp
są veidai, lyg mes čia būtumėm 
labai mielos ir laukiamos v!eš- 
nios. Tuojau pasijutome viskuo 
aprūpintos, savo nuožiūron ga
vome patogius kambarius, čia 
radome dvi meniškai įruoštas 
koplytėles (net ir mūsų meni
ninkų darbais). O ir to vienuo
lyno dvasios vadas — kapelio
nas, pasirodo, beesąs lietuvis 
kunigas.

Čia taip pat buvo didelė susi
rinkimų salė, knygynas, erdvus 
valgomasis ir daug gražių, jau
kių kampelių — visur galime ei
ti, viskuo naudotis.

Iš tikrųjų, jos n:ekados ne
sensta, tik reikalinga jas vis 
prisiminti, nuo jų nenutolti,. jo
mis gyventi, mažiau po gyve
nimo kemsynus klampinėti.

Kas aš esu ir kam gyvenu 
pasaulyje? — tai p’rmoji tema. 
Turiu sekti Kristų ir su Juo neš
ti savąjį kryželį. — Kas yra 

j tikrasis gyvenimas? Ne tam gy
vename, kad su mirtimi išnyktu- 

’ me. Žmogus save pažemina, gy- 
j vendamas tik tam, kad kuo 
' daugiau :š gyvenimo malonumų 
turėtų. “Ta; iškrinta iš Dievo 

i planų”. Ir taip paeiliui mums 
j buvo aptarta labai dsug rel’gi- 
j hių tiesų, kaip reikėtų ir kaip 
nereikia gyventi.

Mes buvome labai užimtos ir 
susikaupusios. Mes skaitėme. 

, meldėmės ir ieškojome atsaky
mų. Ir juos suradome ir todėl 
grįžome patenkintos, la:mingos 
ir gal geresnės. Daug gyvenimo 
apraiškų lyg įgavo naujos pras
mės, nes tapo Tikrosios Medės 
apšviestos. Juk iš mūsų taip 
maža reikalaujama — vien tik 
geros valios ir nuolankios mei
lės. Taip maža. O tikrumoje la
bai sunkiai įvykdoma.

iš miltų arba kruopų, kiaušinių, 
pieno, džiovintų vynuogių ir 
prieskonių; pudingas

atažiedis — antro žydėjimo žie- 
i das
atbriigos — nuo drabužio at
brizgę siūlai

atkaltė — kėdės atlošas 
atkimštė — prietaisas kamš
čiams traukti

avizainis — avižinių miltų ra
gaišis

brauklys — smuiko trauktuvas, 
smičius

bulvienė — bulvių sriuba 
burninis muilas — burnai praus 
ti

dagtis — “knatas”
dantenos — dantų smegenys

į deglas — fakelas
dilius — išdilęs peilis
duonainė — duoninė 
duonienė

dryiainis — dryžas audeklas 
graibštas —
griebtuvas

griebtukas — įrankis putoms 
nugriebti

grikainė — grikių kruopų košė 
grūdikas — kuoka košei grūs
ti, grūstuvas

grūstinė — stambios miežių 
kruopos

gruzdąs — taukuose virtas tra
pus pyragaitis

įdaras — kišinys, faršas
įmova — įmautė, futliaras, žie

das vamzdžiams sujungti
šutė — trumpas apdaras, striu
kė

iškirptė — iškirpimas prie kak
lo, dekoltė

sriuba,

D. Stončiūtė Lino raižinys

Kur moterys džiaugiasi tyla...

Patyrusios organizatorės J. 
Meškauskienė, E. Daugirdienė 
ir D. Augienė iš anksto buvo nu- 
mačiusios ir puikiai paruošusios 
išsamią programą, kurioje vis
kam buvo numatytas laikas — 
ir konferencijoms, ir maldoms, 
ir apmąstymams bei poilsiui. 
Sunkiausai įvykdoma sąlyga 
buvo tylos išlaikymas. Vis už
simiršti ir neiškenti ką nors 
nepasakius. O toji tyla dar la
biau padidina tą susikaupimo 
rimtį. Valandai susirinkusios į 
salę, pasitardavom, pakartoda- 
vom giesmes. Giesmes koply
čioje vedė Janina Lieponienė. 
kitoms pritariant.

Kun. dr. J. Vaišnora laikė 
mums net 3 konferencijas kas
dien, nuosekliai į vieną lygų 
ciklą surišdamas įva'rias, labai 
aktualias temas. Nedėstė jis 
mums filosofiškai aukštų teolo
ginių tiesų, nes’griebė ta’p pat 
ir puošnaus poetiško patoso bei 
įmantrių sąvokų. Jo kalba buvo 
natūraliai paprasta, autoritetin
gai įtikinanti ir tėv’škai pamo
kanti. Tarpais jis įterpdavo ii' 
humoro, ypač paskaitydamas

V. K. Jonynas Šiluvos Marija

riestainis — žiedo pavidalo kvie
tinių miltų kepinys

saga— skrituliukas drabužiams 
susegti

sagė — įsegamas po kaklu pa
puošalas

sąšlavos — šiukšlės
sausainis — džiūvėsis, tešlainis 
sąvėlė — nuospauda
sąvėlės — atmirkę nešvarumai, 
kurie veliasi, trinant odą

segė — metalinis kabliukas dra
bužiams susegti

skaninys — skanėstas, gardu
mynas

lys drabužiams pakabinti 
kuponas — peilis mėsai kapoti 
kapotė — įrankis su kotu dar
žovėms ar mėsai kapoti 

kelmutis — toks valgomas gry
bas 

kėpis — kepaišis, kepinys su 
varške ar kanapių pienu 

keptuvė — plokščias metalinis 
indas blynams, mėsai ir kit
kam kepti 

kaurutis — valgis, padarytas 
iš tešlos gumulikų, susuktų 
ant rėčio ar trintuvės (marmu- 
tis, ežiukas) 

kopus t ainis — suvyniotas į ko
pūstlapius virtos mėsos gaba
liukas

krapštukas — šakalėlis dantims
krapštyti 

lagaminas — valiza 
laidynė — prietaisas drabužiams

’yginti, "prosas”
'dytiniai — leistiniai kukuliai 

lašinėtis — pyragaitis su laši
niais

maltiniai — kapotos ar maltos 
mėsos valgis, kotletai

marginė košė — maišyta pu
siau miltų, pusiau bulvių 

mazgotė — skuduras kam maz
goti, šluostyti 
■ idainis — meduolis

menturis — šakotu galu paga
lys košei grūsti

■nėsėčiai — “koldūnai”
miežainis — miežinis ragaišis 
mygtukas — elektros spaustu

kas, jungiklis
• ūltainė — tam tikras miltų 
valgis

, mišrainė — smulkiai supiausty-
skylėtas samtis, tų daržovių, kiaušinių, silkės 

ir pan. mišinys su grietine ar 
kitokiu padažu, vinegretas 

muilinė — dėžutė muilui įdėti
muštinis — žlėgtainis, bifštek- skląstis — įtaisas durims už- 
sas

narstytinis — narstukas, gruz
dąs, žagarėlią

nešyklė — ppie skrynios galų 
kilpa, už kurįos nešama

nuognaibos — kas nugraiboma
nuo ko nors

nuoraiža — nuoplova, atraiža 
nuosėdos — nuogrimzdos, sedi- 
mentai

orkaitė — virtuvės krosnyje 
įrengta dėžė maistui kepti

padažas — valgio dažinys, pa
mirksiąs, sosas

pakaba — ąselė, kilpelė drabu
žiui pakabinti

paklodė — marška lovoje po 
apačia pasikloti

palaidiniai marškiniai — kurių j 
rankovės nesusegamos

palankas — drabužio palenkta
Į vieta
pamuilės — muilinas vanduo 
papustas — diržas skustuvui pa-

' pustyti
pasukos — skystimas, kuris lie-

Į ka sumušus sviestą, “maslion-
| kos”
pašluostė — skarulys pašluos
tyti, mazgotė

plokštainis — plonas, be mielių 
kepamas pyragas

poveržlė — metalinis žiedas, de
damas po veržle

prakaląs — įrankis skylei pra
kalti, skylmušys

nrausyklė — dubuo, indas praus
tis

nrėskučiai — virti, prėski teš
la niai, valgomi su saldytu van

j deniu it aguonomis, “sližikai” 
priedangas — užklotas, pvz. ko
joms pridengti vežime 

priepirkis — priperkamos kor
tos

priesvylos — svilėsiai, sviltenos
pri,juostė — drabužis, prijuo- ! 
siamas prie liemens ką nors 1

' dirbant
putėsiai — toks saldus plakti-
nis valgis, musas

ramentas — luošo žmogaus
' ramstis
raudonikis — raudonviršis (gry
bas)

raukas — maišo, sūrmaišio su
rauktoji vieta

rieklės — kartelės malkoms ar
j drabužiams džiauti (rieti —

krauti į riekies)

graižtvomis ant sraigto už
sukti

virtiniai — valgis iš varškės, 
bulvių ar maltos mėsos rutu
liukų, apsuktų tešla

vyšnainė — vandens, duonos ir 
vyšn'ų mutinys
žandenos — žandų plaukai 
žarsteklis — lazda krosniai mai
šyti

žindukas — kūdikio čiulptukas 
žlėgtainis — bifšteksas
žnybtu kai — ma žos replelės 
kam nors nužnybti, pvz. žva
kės dagč ui

žnyplės — kartelė su praskeltu 
galu obuoliams raškytisklęsti

skutiklis — bulvėms skusti įtai
sas

smeigtas — virbalas su galvute
kam prismeigti

spirgintuvė — indas, kuriame
ką spirginama

spurai — atskarę audeklo
lai, brizgai

stiklainis — stiklinis indas
kuoti ar uogienei laikyti

sultinys — buljonas
sumuštinis — dvi duonos riekės
su sviestu, sūriu ar kuo kitu 
tarp jų 
sviestainis — sviestins pyragai
tis

šaltėsiai — šalti valgiai
šaltiena — mėsos, kaulų nuo
viro sustingę drebučiai su mė
sos gabaliukais; košeliena 

šiukšlinė — indas šiukšlėms su
mesti

šiūruoklė — šiaudų ar metali
nių drožlių griūžtė kam šiū
ruoti, • šveisti, plaušinė vonioj į 
nusitrinti

šluostikas — skepeta šluostyti 
švirkšlys — priemonė vandeniui 

I švirkšti, gaisrinė žarna 
į tešlainis — saldus kepinys iš1 
' tešlos gabalėlių 
tirpyklė — indas kam tirpyti 
trintuvė — prietaisas bulvėms 

j trinti, “tarka” 
i troškė — nuskustos, supiausty- ! 
i tos ir riebalų, prieskonių pri- 

,į dėius troškintos bulvės 
1 trumpikė — pala dinukė, bliuzė 
trumpikės — trumpos kelnaitės 
tvarstis — raišt's žaizdai ar 
skaudamai vietai aprišti 

uogainė — uogų sriuba 
uogainis — uogų pyragas 
užkabas —durų kablys 
uogienė — uogų košė, konfitū
rą

I 'žkišalas — prietaisas durims
' užkišti
užvarstis — batų užvarstomas 
raištis

varškėč’ai — virtiniai ar pyra-
ga'čiai su varške

varžtas — sraigtas kam nors 
priveržti 

ve'ėklė — lenta žlugtui velėti 
velėtuvė — indas skalbiniams 

plauti
veltiniai — iš vilnų veltas žie-

j mos apavas
veržle — metalinė plokštelė su greso Chicagos grožio karalaitė.

— New Yorke buvo iškilmin
gai paminėta domininkonų or
dino 750ties metų įsikūrimo su
kaktis. Iškilmėse dalyvavo du 
tūkstančiai dvasiškijos ir pašau 
liečiu atstovų.

ga-

ve-

Sakoma, moterys iš prigimties 
Į linkusios į tuštybę. Tokia dau
gelio vyrų nuomonė, ypač, jei 

i tai liečia madas. Bet domėjima
sis madom s drauge parodo, kad 
mūsų moterys tebėra gyvos, ak
tyvios ir... moteriškos.

Spalio mėnesio gale Toronto 
j moterys turėjo ypatingą malo- 
I numą išvysti Chicagos pon:ų 
I suruoštą madų parodą Toronte. 
Prisikėlimo parapijos salėje tuš
čių vietų neliko, net gerokam 
burei ui pasivėlavusiųjų teko 

I stovėti. Torontietės buvo ir anks 
! čiau organ zavusios šios rūš’es i 
. pramogų, bet visos pirmykštės 
parodos buvo komercinio pobū
džio. Chicagiečių būrelis toron- 
tietes nustebino savo parodos 
originalumu. Tai nebuvo iš 
krautuvių pasiskolinti rūbai, bet 
pačių ponių suprojektuoti, pa
siūti ir išmegzti or gina lai. Dar 
sykį lietuvė moteris įrodė, kad 
sumanumu ir nepaprastu darbš
tumu galima pasiekti puikių re-

• zultatų. Puikūs megzti apsiaus
tai ir vakar'nės suknelės užė
mė torontiškėms kvapą.

Pertraukos metu seserys E. 
Blandytė ir O. Jameikienė, 
akompanuojant panelei Skrins- 
kaitei, padainavo porą dainų. 
Tai gera sugestija ateityje pa
sikviesti tas malones solistes 
dainų vakarui.

Poniai N. Vengrienei neatvy
kus, ją pavadavo Jaunimo Kon
greso Chicagos grožio karalaitė 
Laima Čepaitytė.

Iš tikrųjų, Marijai Remienei, 
O Jameikienei ir O. Baukienei, 
E. Blandytei, B. Rašimaitei ir

j L. Čepaitytei priklauso gili pa- 
i dėka, aukojusioms savo darbą 
I ir laiką Toronto Nekalto Prasi
dėjimo seselių veiklai paremti.

Tas simpatingas būrelis ir 
ateityje su nrkantrumu bus to- 
rontiečių laukiamas. Kiek teko 
girdėti, sesuo Rita jau užsakė 
kitam sezonui salę...

1. V- K.

Cikagietės modeliuoja Toronte. Iš k. į d.: M. Reiniene, ®. Blandytė, O. 
Jameikienė. O Kaukienė. B. Rašūnaitė ir L Čepaitytė — Jaunimo kon-
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