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SEKTORIUS, KURIS LAUKIA 
JŲ ATAKOS

1. Egipto ir Graikijos pomir
tinis gyvenimas.

Žmogaus likimo klausimas po 
mirties yra, tur būt, pats didy
sis žmonijos rūpestis, į kurį 
Kristus davė nesitikėtai teigia
mą ir tvirtą atsakymą, būtent, 
kad visas žmogus kelsis iš mir
ties. Tokiu būdu buvo pasiektas 
visos žmonijos lūkesčių ir vil
čių išsipildymas. Pirm negu pe
reisime
šiandien krikščionijoje 
mirties problema, pažvelkime 
truputį į antikinės žmonijos pa
stangas nugalėti žmogaus mir
tingumą.

Tų kultūrų tarpe, kurios ryš
kiausiai kovojo prieš žmogaus 
mirtingumą, be abejo, tenka 
pirmą vietą skirti senajai Egip-
to kultūrai. Ši kultūra ne tik sa
vo milžiniškais statiniais įniru
siems gyventi liudija didelį ti
kėjimą į pomirtinį gyvenimą, 
bet yra verta dėmesio ir šio gy
venimo turinio supratimu. Taip, 
Chicagos universiteto egiptolo
gas J. A. Wilson") iškelia bū
dingą Egipto pomirtinio gyveni
mo bruožą, kuris anksčiau 
buvo pastebėtas, būtent: 
linksmumą. Egipto faraono 
mirtinis gyvenimas yra iš 
mės giedras. Kapų piešiniai mir
tį vaizduoja kaip derliaus ėmi
mo šventę. “Visas (šių piešinių) 
įspūdis yra pilnas pasitikėjimo, 
gyvas ir linksmas” (The Cultu- 
re of Ancient Egypt, 1963., 78 
psl.).

“Kapų piešiniai neryškina lai
dojimo ir šarvojimo scenų. Jie 
pabrėžia gausaus derliaus ėmi
mo malonumus, gamtos džiaugs
mą, medžioklės pramogą ir 
švenčių bei žaidynių susijaudi
nimą... Šis tvinstantis optimiz
mas buvo taip stipriai įsišakni
jęs, kad jis pergyveno net vad. 
pirmąjį Egipto krizės laikmetį” 
(78—79 psl.). Pomirtinio gyve
nimo sampratos pasikeitimas 
įvyko tik 19—20 dinastijos lai
kais. “Tada, pradedant 19—20 
dinastija, įvyksta viską nušluo- 
jantis Egipto kapų dekoravimo 
perversmas. Per keturiolika 
šimtmečių, ketvirtąja dinastija 
pradedant, kapų scenos vaizda
vo linksmą ir turtingą gyveni
mą. Pagrindinė tema buvo: ig
noravimas mirties ir teigimas 
laimingų ir sėkmingų gyvenimo 
fazių” (296 psl.). Pasak Wilso-

nė
jo 

po- 
es-

no, egiptietis tiesiog neigia mir
tį ir nori parodyti, kad su ja 
nesiskaito. Tačiau su 19—20 
dinastijomis “amžinybės netik
rumo šešėlis užkrinta ant sau
lėtos Egipto giedros” (297 psl.).

Priešingai, nelinksmas yra po
mirtinis gyvenimas graikų 
jados ir Odisėjos pasaulyje, 
rusieji didvyriai čia pereina 
mirtinėn karalystėn, kuri
ir nelinksma ir nelabai reali. 
Tai yra greičiau šešėlių kara
lystė. Tačiau graikiškosios pro- 
istorijos tyrinėtojas švedas Mar- 
tin P. Nilson kaltina Homerą, 
kad jis sugadino senąją, daug 
gyvesnę Graikų tautų pomirti
nio gyvenimo sampratą. Home
ro įnašą Graikijos pomirtinio 
gyvenimo kultūrai Nilsonas ši
taip liūdnai įvertina: “Visa pu
sė senosios religijos neteko įta
kos žmonijai; senoji mintis, kad 
miręs žmogus gyvena kape, dau
giau nebesutinkama” (A Histo
ry of the Greek Religion, 1964. 

'137 psl.).
Sielos, ne kūno, gyvenimą po 

mirties labiau išryškino atėjęs 
lavonų deginimo paprotys, at
neštas gyvulių augintojų kul
tūrų. Tačiau jis ne visą praeitį 
sunaikino. Nilsonas apie tai ra
šo; “Lavonų deginimo įvedimas 
skatino labiau sudvasintą sielos 
sąvoką, bet mirusiųjų kultui 
jis turėjo nuostabiai mažai įta
kos. Jis tebesitęsia tomis pačio
mis formomis, pagrįstomis mi
rusio žmogaus išlikimu pilnoje 
kūniškoje formoje” (103 psl.).

Graikų liaudies pažiūrą į po
mirtinį gyvenimą, kurį yra se
nesnė už klasinę, yra išlaikiu
sios Graikijos mistrijos, kaip 
eliausinės, orfejinės ir kitos. 
“Bendrinė Graikijos pažiūra į 
aną pasaulį buvo kažkas kito, 
negu tamsus Hades su savo iš
blyškusiais, nebyliais ir beva
liais šešėliais” (Nilson: Greek 
Folk Religion, 1965, 115 psl.). 
Taigi, Homeras, pakeisdamas 
šviesuomenės galvoseną, ne vi
są tautos galvoseną pakeitė. 
“Kunigaikštis buvo kunigaikš
čiu ir kape. Mirtis jo galios ne
sumažino. — čia glūdi raktas 
į graikų herojų kultą” (A His
tory of the Gr. Rel., 103 psl.).
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*)Jo tikroji pavardė yra Andrew 
MacLeish.
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Siame numery:

• Sektorius, kuris laukia jų ata
kos.

• Nemirtingumas ar prisikėlimas 
iš mirties. v
Istoriko kun. Jono Reitelaičio 
atminčiai.
Kazio Bradūno eilėraščiai, 

literatū-
•
• Emigrantiškos mintys 

roję.
Kelionės po Švediją įspūdžiai.
K. Žoroniskio paroda Chicagoje. 
Lituanistika Fordhamo universi
tete.
Amerikiečiai apie Leono Urbono 
tapybą.
Kultūrinė kronika.
Moterų gyvenimas.

2. Senojo Testamento pažiūra 
j pomirtinį gyvenimą.

Labai keistai atrodo, kad Se
najame Testamente beveik ne
skiriama jokio dėmesio pomir
tiniam gyvenimui. Tik paskuti
nėse Šen. Tęst, knygose, para
šytose keletą šimtmečių prieš 
Kristų, yra aiškių užuominų 
apie pomirtinį gyvenimą. Tai 
yra faktas, kuris kartais kelia 
ne tik susidomėjimo, bet ir su
sirūpinimo tiek Šv. Rašto tyri
nėtojų, tiek teologų tarpe. Tie
sa, beveik niekas neabejoja, kad 
Senojo Testamento žydai tikėjo 
į pomirtinį gyvenimą, bet kyla 
klausimas, kodėl jie apie tai ne
rašė. Tam galima nurodyti pora 
priežasčių.

Visų pirma tai bus buvę dėl 
to, kad šen. žydai visą savo dė
mesį skyrė gyvojo Dievo idėjos 
išlaikymui ir išryškinimui. 'O jei
gu kurioje visuomenėje gyvojo 
ir visagalio Dievo idėja yra ge
rai pastatyta, ten pomirtinis
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Lietuvių kariuomenės vėliavos dail. Adolfo Valeškos mozaikoje, kuri šiuo metu įrengiama Marųuette 
Parko Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios išlaukinėje siehoje. Mozaika vaizduoja Šv. Kazimierą, 
gelbstintį lietuvių kariuomenei pereiti per Dauguvą kovoje prieš rusus. Visa mozaika ir jos įdėjimo sie
non darbai atlikti A. Valeškos studijos. Nuotr. P. Petručio

gyvenimas išsisprendžia beveik 
pats savaime. Jeigu Dievas yra 
visagalis ir jei jis žmogų tikrai 
myli, tai tas būdas, kuriuo Die
vas pareikš savo meilę miru
siam žmogui žydo teologo aky
se nebuvo 
klausimas.

Pomirtinio 
mas kaip

pats svarbiausias

gyvenimo klausi- 
tik stiprėjo ir

ryškėjo tose kultūrose kur 
visagalio Dievo idėja nyko ar
ba buvo išnykusi. Šiandien re
ligijų istorija yra priėjusi pa
žiūros, kad įvairiose aukštosio
se antikinėse kultūrose politeis- 
tinės religijos išaugo iš labai iš
ryškinto mirusiųjų kulto. O mi
rusiųjų kultas galėjo išsivystyti 
tik ant labai stiprios pomirtinio 
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žmogaus gyvenimo sampratos.. 
Taip pvz. yra visai aišku, kad 
Dzeusas yra trijų veiksnių pa
darinys : mitologinio didvyrio, 
gamtos jėgų suasmeninimo ir 
visagalio Dievo liekanų. Babilo
nijos senasis dievas Tamuz yra 
gamtos atgimimo junginys su 
sūnaus idėja. Atrodo, kad jame 

(Nukelta į 3 psl.)
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Li< tuvių kariuomenės raiteliai Adolfo Valeškos mozaikoje, Marųuette Parko lietuvių parapijos bažny- 
cloje' Nuotr. P. Petručio

Jeigu mes prisiminsime mū
sų tautinio ir kultūrinio atgi
mimo laikotarpį XIX šimtme
čio pabaigoje ir XX šimtme
čio pradžioje, turėsime konsta
tuoti, kad vadovaujantį vaid
menį čia suvaidino daugelis 
jaunų intelektualų, kuriems te
ko studijas eiti ar ir gyventi 
užsienyje, kaip Basanavičius, 
Kudirka ir daugelis kitų.

Jų pavyzdys liudija, kad ir 
dabartiniai mūsų jaunieji in
telektualai, išsimokslinimą ga
vę tremtyje, gali panašų vaid
menį suvaidinti mūsų politinė
je kovoje ir mūsų kultūrinia
me veržlume. Jiems sąlygos 
yra net ir geresnės, kadangi 
jie yra augę lietuviškai labai 
sąmoningose šeimose, lankę li
tuanistines mokyklas, priklau
sę lietuviškiems jaunimo są
jūdžiams, net ir daugiau ar 
mažiau apsiskaitę lietuviškoje 
literatūroje.

*

Artėja Vasario 16 diena, ir 
daug ryšl'įau mes imame pa
sigesti šių: jaunųjų intelektua
lų talkos. Daugelis jų jau yra 
gražiai įsijungę, kaip tai ma
tome New Yorke, Los Ange
les ir kituose miestuose, bet 
daugelis dar galėtų būti akty
vesni.

Jeigu visuomenėje ir kultū
rinėje srityje dar pajėgiai rei
kiamus uždavinius atlieka vy
resnioji, nepriklausomoje Lie
tuvoje išaugusi, karta, tai nau
jųjų intelektualų talka būtų 
ypatingai svarbi amerikiečių 
ii1 apskritai užsienio spaudoje.

Tiesa, reikia pasidžiaugti, 
kad kaskart gausiau mūsiškių 
matome su specialiomis paskai
tomis įvairiuose moksliniuose 
suvažiavimuose, kaip inžinie
rių, medikų ir kitų. Taip pat 
jau, nors ir negausus, mūsiš
kių skaičius savo studijiniais 
straipsniais pradeda dalyvauti 
moksliniuose žurnaluose. Šito
kiuose atvejuose nesunkiai pa
aiškėja šių studijozų tautybė, 
ir nors jie pasirodo su pirmau
jančiomis studijomis savoje 
specialybėje, tai kartu yra ir 
gražus pasitarnavimas Lietu
vos reikalui.

*

Tačiau šioje srityje mūsų 
jaunieji intelektualai galėtų 
reikštis žymiai plačiau. Nebū
tinai čia ir pirmaujantis išsi
mokslinimas. Reikia tik ryžto, 
apsiskaitymo, kaip tai rodo pa
vyzdys Chicagoje gyvenančio 
latvio Tedis Zierins, kurio laiš
kai taip dažnai yra matomi 
Chicagos, o ir kitų didmiesčių 
amerikietiškuose laikraščiuose.

Mūsų jaunieji intelektualai 
turėtų atkreipti dėmesį, kad 
jiems savo taip svarbią lietu
vių tautai tarnybą angliškoje 
spaudoje būtų labai palanku 
pradėti pačių lietuvių leidžia
muose angliškuose žurnaluose, 
kaip “Lituanus” ar “The Ma- 
rian”. Jau keliasdešimt mūsiš
kių šiuo keliu eina. Kai kurių 
straipsniai, išspausdinti šiuo
se žurnaluose, buvo pastebėti

net ir daug platesnės publikos 
ir net kitų žurnalų redakcijos 
yra prašiusios leidimo persi
spausdinti.

Šitoksai bendradarbiavimas 
ne tik padėtų sėkmingai mūsiš
kiams plačiau prasimušti į 
anglišką spaudą, bet ir sustip
rintų abudu tuos žurnalus, ku
rie, nors savo turiniu laikosi 
gerai, bet gerinimui niekada 
nėra galo. ,

Veržimąsi į angliškąją spau
dą nelaikome kokių ambicijų 
ar prestižo reikalu, o tiesiog 
ieškojimu platesnių kelių pa
sitarnauti mūsų pavergtos tau
tos laisvės reikalui, supažindi
nimui su mūsų tautos kančio
mis, laisvės siekimais, mūsų 
kultūriniais laimėjimais.

*

Ir čia yra sritis, kur mūsų 
jaunesnieji intelektualai yra 
nepavaduojami. Iš Lietuvos at- 
vykusioji vyresnioji inteligen
tija, turinti gražių nuopelnų 
mūsų lituanistiniame, politinia
me, kultūriniame sektoriuje, 
sunkiau tegali nugalėti kalbos 
sunkumus, o jauniesiems inte
lektualams, šio krašto mokyk
lose išėjusiems savo studijas, 
tas uždavinys yra daug leng
vesnis. Ir čia jau mes turime 
gražių pavyzdžių. Ir Vardys, 
ir Zobarskas, ir Vygantas, ir 
a. a. Tarulis, ir eilė kitų jau 
yra labai sėkmingai pralaužę 
kelius. Aną dieną telefonu net 
iš Detroito vienas mielas mū
sų jaunas intelektualas skam
bino, ieškodamas informacijų 
apie Lietuvą ir lietuvius. Pa
tekęs į Associated Press redak
torių tarpą, jis gavo pritarimą 
ten iškelti ir Lietuvos reikalą 
nepriklausomybės dienos pro
ga.

*

Mes jau turime vieną kitą 
saviškį čia baigusį net ir žur
nalistikos studijas. Deja, jie 
kažkaip savo darbu nepasi
skardena. Kai kurie paskendo 
verslo įmonių leidžiamoje ko
mercinėje spaudoje, o galėtų 
šalia to plačiau reikštis didžio
joje amerikiečių periodikoje, 
begindami Lietuvos laisvės by
lą, iškeldami mūsų kultūrinius 
laimėjimus. Net ir rašydami 
bet kuriais kitais klausimais, 
jau tuo užimtų tvirtesnes po
zicijas, kad, reikalui atėjus, 
prabiltų ir lietuviškuoju klau
simu.

Tautos kruvinos vergijos 
metu reikalinga visuotinė mo
bilizacija ir kultūros, ir politi
niam fronte atlaikyti. Dar ge
riau, kai ryžtingieji intelektua
liniai pirmūnai, nelaukdami 
nei tos mobilizacijos, savano
riais stoja vietinėje spaudoje, 
o gal net radijuje ir televizi
joje, tarti žodį, kurio vergijo
je esantieji pasakyti negali. 
Nepaprastas Sibiro lietuvaičių 
maldaknygės pasisekimas ro
do, kad pasaulis nuoširdžiu 
lietuvio žodžiu, reikama for
ma ir tinkamu laiku pasakytu, 
gali labai susidomėti.

J. Pr.



LEGENDARINE TIKROVE
Istoriko kun. Jono Reitelaičio atminčiai

S. RAUDYS

Nuo Sasnavos iki Krikštonių

— Įeini kluonan, šalta, ran
kas gelia. Nei maldos, nei Die
vo. Kaip kunigas prie altoriaus 
iškenčia? Seirijuose kitaip. Nors 
toliau, bet geriau ten važiuosi
me.

Labai dar mažas buvau, vos 
šešerių metų, bet aiškiai atsi
menu, kad taip kalbėjo tėvas 
apie pirmąjį Krikštonių parapi
jos. bažnyčią, žiemos sekmadie
nį grįžęs namo. O tasai vargin
gas kunigas — Jonas Reitelai
tis, siuvėjas, mūrininkas, sta
lius, inžinierius, gydytojas, is
torikas, 1966 m. lapkričio mėn. 
30 d. miręs parapijoje, kurioje 
savo keturių dešimčių metų var
gų tikrovę pavertė legenda.

Bendresni jo gyvenimo bruo
žai sutelkti Lietuvių Enciklope
dijoje. Čia juos pakartosime. 
Bet šiose žiniose nesimatys nuo
stabaus žmogaus, Dzūkijos var
gingam kampe stebuklus kūru
sio, darbais išgelbėjusio gausią, 
žūstančią istorinę medžiagą.

Kun. Jonas Reitelaitis gimė 
1884 m. gruodžio mėn. 7 d. Sas
navos apylinkėje. Išmokęs siu
vėjo amato, kelerius metus 
vaikščiojo iš kaimo į kaimą. 
Pats pasiruošęs, 1907 m. Ma
rijampolės gimnazijoje išlaikė 
keturių klasių egzaminus ir įsto
jo į Seinų kunigų seminariją. 
1913 m. įšventintas kunigu, pa
skirtas Šventežerin vikaru, vė
liau perkeltas į Seirijus, 1926 
m. atsiųstas sukurti Krikštonių 
parapijos. Jau už dvejų metų 
jį kvietė Vilkaviškio kunigų se- 
minarijon dėstytoju, bet atsisa
kė palikti Krikštonių skurdą. 
Ir vėliau, keliamas į dideles, 
turtingas parapijas klebonu, at
siprašydavo vyskupo ir nesiju
dindavo.

Besimokydamas Seinų kunigų 
seminarijoje, sudarė slaptą lie
tuvių klierikų ratelį, kurio tiks
las buvo mokytis lietuvių kal
bos, parūpinti straipsnių lietu
vių katalikų spaudai ir ugdyti 
beletristinius bei kitus meninius 
poreiškius. Jo rateliui priklausė 
Mykolaitis - Putinas, P. Geru
lis, M. Krupavičius, F. Bartkus 
ir kiti. Jau tada pradėjo rinkti 
istorinę medžiagą atskirų vieto
vių monografijoms. Būdamas 
vikaru, pasiekdavo Vilniaus ir 
Žemaičių kapitulų archyvus. Jos 
dalį išspausdino Gudelių, Liš
kiavos, Leipalingio, Veisėjų mo
nografijose. Paliko rankraščiuo
se Seirijų, Merkinės, Kirsnos, 
Būdviečio, Gražiškių mongrafi- 
jas, Lietuvos metrikos ištrau
kų rinkinį. Bendradarbiavo Lie
tuvių Tautoje, Šaltinyje ir ki
tur, išspausdino “Žydų tautą 
Kristaus laikais”, “Chilinskio 
Bibliją”.

Iš savo 82 metų amžiaus pas
kutiniuosius 40 praleido Krikš
tonyse. Šiai jo gyvenimo daliai 
nupiešti enciklopedijos neužten
ka.

nan pasilypėjusi, dykumėlėje 
stovėjo pirmoji bažnytėlė, iš ku
rios grįžęs mano tėvas purtėsi 
rankas.

Nušilus sniegui, žmonės ėmė 
kalbėti: klebonas Reitelaitis 
vaikštinėja po laukus ir ma
tuoja.

O kai pašalas išėjo, iš kaž
kur atsirado rąstų, pora nepa
žįstamų žmonių, mokančių juos 
tašyti, ir staiga išdygo mažytė 
klebonija. Tolėliau, gal už pus
kilometrio, tarp senokų pušų, 
išlindo medinis namelis, o jame 
įsikūrė iš Seirijų atvežta šeima, 
kuri įsteigė mažytę krautuvėlę.

Vasarą Krikštonys tapo pa
trauklesni: netolima kelionė į 
mišias, lentinėje bažnytėlėje 
karščiuose vėjelis per sienas 
perpučia, galima nusipirkti ži
balo, druskos, kitų smulkmenų, 
dėl kurių į Seirijus leistis — be
reikalinga^ arklių varginimas. 
Tačiau po mišių pasiėmei kilo
gramą cukraus ir važiuok na-

Kunigas, istorikas Jonas Reitelaitis, kairėje — statybų darbymečiu, dešinėje — švenčiantis savo 50 metų 
kunigystės jubiliejų.

šventė Kristui Karaliui (tada 
dar labai retai girdėta šventė), 
žmonės burbleno:

— Išpuola vėlai rudenį. At
laidai bus menki...

Ne, ir šie atlaidai būdavo gau
sūs!

Naktys su dokumentais
Kleb. J. Reitelaitis žmonėms 

buvo kunigas, gydytojas, ste
bukladaris, inžinierius, darbinių- 
kas ir paguodos versmė. Kad 
jis kartu yra ir istorikas, tur 
būt, tik dideli rašto vyrai ži
nojo.

Nuvažiavęs studijuoti ir ne
išmanydamas, kaip verstis, užė
jau pas prof. P. Dovydaitį pa
tarimo. Jis užklausė:

—: Iš kokios parapijos?

— Krikštonių.
_  Ten kunigas Reitelaitis 

klebonauja.
— Taip.
— Didelis žmogus, žymus is

torikas.
Nustebau. Atrodė, kad storų, 

ištinusių pirštų rankos, akmenų 
skeveldros subraižytos, šiam už
siėmimui netinka.

— Tai, taip, — patvirtino 
prof. Dovydaitis. — Kai parva
žiuosi namo, būtinai užeik ir 
pasveikink.

Nuėjau. Buvo vasaros pra
džia, paprasta savaitės diena, 
jau sutemę. Jį radau sėdintį 
prie tokios senos rašomosios 
mašinėlės, jog negalėjau supras- 

(Nukelta į 6 psl.)

Beldžiamės klebonijoje, tylu. Ei
nam bažnyčion, tuščia. Skubame 
prie griovio. Gi žmogus kastuvu 
verčia jį tolyn, kampu šonan

mo! Laukuose nesto'viniuosi, o i užsukdamas. Pu™nas- prakaite 
užeiti nėra kur. Isudirzęs. Kur kunigas? klau-

Į šiame. ‘Mirštantį vaiką atvežė-
Kai ant klebonijos nutūpė me krikštyti’. ‘Eikit bažnyčion’, 

stogas, pusiaukely tarp jos ir 
krautuvėlės pasirodė krūvos iš
verstos žemės. Maldininkai po 
mišių prieidavo ir žiūrinėdavo 
ilgą, gilų griovį, neturėdami 
nuovokos, kam jis reikalingas. 
O kai mūsų kaimynė susilaukė 
silpno kūdikio, tėvas su nuogąs
čiu tuojau leidosi naujon bažny
čion krikštui, o grįžęs stebėjosi:

— Nuvažiuojame — pūstynė.

jis sako, ‘pašauksiu’. Nueiname, 
laukiam. O gi už valandėlės tas 
pats žmogus atskuba, šventai 
apsitaisęs! Dieve mano, tai bent 
kunigas...

Kol žmonės pažino naujo ku
nigo veidą, tokių nuotykių ne 
vienas pripasakojo. Bet tada 
jau susirūpino, sujudo ir leidosi 
talkon. Kasė klebonas, kasė žmo

bažnyčio-

-

rankomis statytojeKun. Jonas Reitelaitis, pašarvotas savo 
je, Krikštonyse.

Rez GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija Ir moterų Ilgos

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. ofiso PR 6-7800; Namo 925-7897
SPEC. VIDAUS LIGOS

5159 South Damen Avenue
Valandos: 1—9 vai. p. p. 

Išskyrus trečiadieni

Kur kunigas?

Žemės reformos metu (1926 
m.) Seirijų ir Miroslavo parapi
jų kampe iš vieno dvaro susida
rė ištisas naujakurių kaimas, 
o kito laukuose — dar keletas 
•sodybų. Jos nutūpė ant žvyriaus 
kalnelių, buvusių savanorių, 
dvaro samdinių ir poros amati
ninkų suręstos.

Tik už kilometro krapštėsi 
Nemunas, per miškus upokš
nius susivedęs, vasarą naktimis 
skatindavo lakštingalos, anksty
vais rytais pakildavo glėbiai vi
sokiausių menkiau garbingų 
paukščių, siųsdavo kiškiai, 
taudavo lapės.

Akiai gražu, bet žemelė 
ginga. O štai Vilkaviškio
kupija prie šių naujakurių pri
segė kelis kaimus iš Miroslavo 
parapijos, porą iš Seirijų, at
siuntė kun. J. Reitelaitį ir palin
kėjo jam Dievo palaimos. Žmo
nės vos spėjo prieš žiemą sukal
ti daržinėlę, ant jos stogo iš
kėlė paprastą lentinį kryžių, ir 
va prie nedidelio miškelio, Kal-

rūs-

var-
vys-

Velionio kunigo karstas išnešamas iš bažnyčios j kapines

Į kunigo J. Reitelaičio laidotuves suplaukusios didelės • minios plačios 
apylinkės žmonių atsisveikinti su amžinybėn iškeliaujančiu savo kle
bonu.

nės. Griovys sukinėjosi kam
pais, keistais išsipūtimais, ir jau 
buvo žinoma, _  čia bus naujos
bažnyčios pamatai. O tada ūki
ninkėlių arkliai iš laukų tempė 
akmenis — labai daug, baisias 
krūvas suvertė! Pats klebonas 
prisivežė cemento, išsirinko ke
lis guvesnius padėjėjus, ir pra
sidėjo mūrinimas. Nuo šviesos 
iki šviesos, kasdien ir kasdien. 
Tik sekmadieniais buvo tylu, 
nes inžinierius — klebonas at
našavo mišias, be to, nebuvo ga
lima drumsti giesmės, pro lenti
nes bažnytėlės sienas išsiskver- 
busios.

Kai griovys prisipildė pama
tais, prie klebonijos prasidėjo 
naujas rausimas. Vėl ilgo, vėl 
plataus, vėl gilaus griovio. Drą
sesnieji užklausdavo kleb. Rei
telaitį :

— Kas čia bus?
Jis nusišypsodavo ir ilgai ne

pasakė. Tik vėliau sužinota: 
tai salė ir klebonija kartu.

Klebonas ir skurdžiai

Negreitai darbai baigėsi. Bet 
jau 1934 m. žmonės stebėjosi, 
kas taip aukštai užlips, bokštus 
uždengti. Bet už metų jie buvo 
su stogu, paties klebono uždėtu.

Išdygo du mūrai. Be jokių 
konstrukcinių mašinų, be inži
nieriaus, be meistro, šias visas 
pareigas — mašinos, inžinie
riaus, meistro — atliko klebo
nas J. Reitelaitis.

Bažnyčia kalnelyje atsistojo 
kaip grakšti stirna. Aukšta, di
delė, erdvi, jauki. Nors sunkiai 
statyta, bet miela.

Daug turtingesni Seirijų pa- 
rapiečiai niurzgė:

— Matai, ką skurdžiai pada
rė, gavę kun. Reitelaitį. O pas 
mus per mišias kaulus susilau- 
žom. Prašykime jo atgal!

Ir prašė, o vyskupas kėlė į 
Seirijus klebonu. Bet kun. Rei
telaitis nuvažiavo Vilkaviškin, 
kažką pasakojo ganytojui ir li
ko.

Salė su klebonija, nors žemes
nėje vietoje išsitiesusi, pralen
kė visas sales aplinkiniuose 
miesteliuose. Erdvi, graži, su 
daugybe rūsių. Šiame pastate 
buvo tyčiomis palikta vieta ant
rai krautuvėlei. Ji atsidarė, ir 
sekmadieniais po mišių žmonės 
sueidavo salėn pasišnekučiuoti, 
apsipirkti, atsikvėpti. Dabar jau 
buvo kur pastoviniuoti, pažįsta
mus susitikti, — žiemą ir va
sarą.

Krikštonių kaimas, visų už
mirštas (nors prieš keliolika 
amžių greičiausiai buvęs jotvin
gių (sūduvių) kunigaikščių bu
veinė, ką liudija neseniai ten 
atkasti kapai) ėmė augti į mies
telį, statomą kun. Reitelaičio 
sutrūkusiomis rankomis.

Vargstant
drabstant cementą, reikėjo ir 
dvasinių reikalų paisyti, ligo
nius su sakramentais lankyti. 
Važinėjo ratais, šliaužiojo ro
gėmis. Bet ne tik Komunija, ne 
tik Paskutiniu patepimu gelbė
jo. Atlikęs dvasininko pareigas, 
tapdavo gydytoju. Ir kilo, svei
ko ligoniai! Sklido gandas, ėjo 
kalbos — Krikštonių klebonas 
stebukladaris.

su akmenimis,

O gal taip it buvo. Atveždavo 
daktarų nepagydomus, atgaben
davo tolimus kelius, ir jis gal 
vaistais, gal nuraminimu, gal 
širdinga paguoda statė juos ant 
kojų. Šalino vidurių negalavi
mus, naikino nuo veidų rožes, 
stiprino po gimdymų pavargu
sias moteris.

O gandai sklido. Už tai atlai
duose prisigrūsdavo tiek žmo
nių, jog visi laukai, kiek užma- 
tydavo akis, knibždėdavo ark
liais ir vežimais. Tik garsieji 
Kryžiai prie Dusios ežero gal 
neatsiliko, bet kitose aplinkinė
se parapijose tik pusė priva
žiuodavo. Visi norėjo pamatyti 
stebukladarį ir jo darbus — 
naują bažnyčią, salę.

Gi kai pastatytą bažnyčią pa-

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

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

P. ŠILEIKIS, O.P.
Ortopedas, Protezistas

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

DR. ANNA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 
2858 West 63rd Street 

kasdien 10—12 vai. ir 7—9 ..
šeštadlenlas 10—1 vai. Trečla- 
uždaryta. Ligoniai priimami

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

Rec. tel. 239 - 4683

DR. K. G. BALUKAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINĖ CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
(Medical Building) Tel LU 5-6446

Priima ligoniui: uagal susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-8222

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

Resld.. 3241 VVest 6flth Plane 
Tel.: REpublic 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos. Kasdien nuo 1 iki 3; __ 
čiadlentals uždaryta. Antradieniais tr 
'erktadlenlals vak. nuo 7 Iki 8 va!

Vai. 
vak.
4 lėni 
susitarus.

v.

tre

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West OSrd Street 
Kampas 68-člos Ir California 

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

Trečlad. Ir kitu laiku pasai sutarti 
Ofiso telef. 478-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

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

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

Route 25, Elgin, Illinois

TeL oflao HE 4-5849. rez. 388-2238

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
f*usltaru>n

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

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rendra praktika ir Alergija 
2751 West 51st Street

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

šeštad. 10 v. r. . . '
Ligonius priima pagal susitarimą.

iki 1 v. popiet.

ir

Ofiso 735-4477; Rez. PR. 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — NERVU IR 
EMOCINĖS LIGOS 

CRAVVFORD MEDICAL BLDG. 
6449 So. Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą

Ofiso HE 4.1414, Rez. RE 7-8867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija ir moterų Ilgos 
2454 VVest 71st Street

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

Šešt 12—8 v. -p. p. 
Tre6ladlenln.lv n.Sn-v+r

I«l. 423-2660
DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 S. Kedzie Avė.

Vai.: pirmad.. antrad., ketvlrtad. p 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. h 

šešt. 8 v. iki 3 v. popiet.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKU LIGOS 

2656 VVest 63rd Street
Pirmąd., antrad.. ketvirt. Ir peolct. 
nuo 12 Iki 3 v. ir nuo 5 Iki 8 v. v. 
Šeštad. nuo 1 lk< * »a’.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
Prieš šv. Kryžiaus ligoninę

VAL.: plrmad., antr., ketv., penkt
nuo 9 Iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. t 
šeštad. nuo 2.4. Trečiadieniais 1. 
kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-2290

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendru praktika 
2815 VV. 71st Street 

Ofiso vai.: kasdien nuo 6 Iki 9 v. v.; 
šešt. nuo 9 iki 13 vai.; arba susi
tarus

Ofs. 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 

ę vai- Trečiad, Ir šešt. uždaryta.

DR. ANT. RUDOKAS, Opi.
Tikrina akis ir pritaiko akini ne. 

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė., YA 7-738)
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 IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VVest 71st St

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

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

8058 So. Western Avė. 
Chicago, HL 60620

Valandos; 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
msitarimą. Išskyrus trečiadienius už
daryta

Ofiso ir buto tel. OLyinpic 3-1381

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

Vai., kasdien 10-12 Ir 4-7 Trečlad 
Ir šeštad. tik sueitame

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 susitarlmą.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Lietuvis gydytojas) 

3925 VV’est 59th Street
Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12—4 v. p. p., 6—8
vai. vak. šeštad 12—4 vai., trečlad. 
uždaryto

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 VV. 15th Street, Cicero

Kasdien 1—3 vai. tr 6—8 vai. vak 
Išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniai^ 12 iki 4 popiet

DR. iRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
K ĖDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South IVestern Avent* 
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 susitarime

Ofiso PR 8-777* Re*. PR 6-47S2

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 West 63rd Street

Valandos: pirmad., ketv. 6 — 8 vai., 
antrad. ir penktad 1 — 4 

Priiminijp tik susitarus

>ftoc. HE 4-1818 Rez. PR 6-BS01
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kampu) 
Vai : kasdien 3.11 ryto ir 4-8 v vak 

Mt i r z - 9 r. a .

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 S. Cicero, Oak Forest, Hi

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

______ Vizitai pagal susitarimą,

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

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

Valandos pirm, ir ketv. nuo 12 Iki
l 2 v. p. p. ir nuo 7 Iki 8 v. v.; antr. 
tr penkt. nuo 12 iki 2 v. p. p. Ir 
vakarais pagal susltarlma.

DR. P. STRIMAITIS 1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija
Ofisas. 2750 West 71 Street 

Telefonas 925 - 8296
Valandos: 2—8 v. v., penkt 10—13
v. r., 2—8 vai. vak. šešt. 1—4 v. v. 
Sekmad. ir trečlad. — uždaryta.

Rez. tel. WA 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 vai.. 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 susltarlma.

Of. tel. He 4-2123. Namė GI 8-6191

DR. V. TUMASONIS 
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

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

Tre'". ir šeštad. uždaryta.

Telefonas — GRovehill 6-2823.
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street

Valandos: 1 Iki 4 Ir 6 iki 8 v. vak. 
šeštadieniais 1 iki 4 vai. 

Trečiadieni uždaryta. 

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 S. Albany Avė.
Vai. pirm., antrad., ketv. 6—8 y 
vak.; penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet 

Kitu laiku pagal susitarimą

Tel. ofiso PR 6-644O, res. HE 4-3154

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVeet ,1st Street
Vai. 2 iki 4 v. p. P. tr 7 Iki 8 v. v
Treč. Ir šeštad pagal susltarlma

Ofiso tel. 767-2141. Namu 636-4850
DR. PETRAS ZLIŪBA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6449 So. Pulaski Road

Vai : pirm, antrad., penktad. 1—4 
ir j—g v v.; ketvirtad. š—* 
šeštad 19—1 T

Tre6ladlenln.lv


NEMIRTINGUMAS
AR PRISIKĖLIMAS IS MIRTIES

(Atkelta iš 1 psl.) 
yra ir atgimimo iš mirties bruo
žas. Egipto Izis ir Ozyris yra 
brolio ir sesers ryšio sudievini
mas, sustiprintas atgimimo idė
jos.

Turint prieš akis faktą, kad 
labai išryškintas mirusiųjų kul
tas vedė betarpiškai į stabmel- 
dybę, galima suprasti, kodėl žy
dų tauta, nors buvusi nelaisvė
je Egipte ir Babilonijoje, ne tik 
nieko nepasisavino iš tenykščio 
mirusiųjų kulto, bet savo šven
tose knygose visiškai ignoruoja 
šį klausimą. Kartais ji tiesiog 
juokiasi iš jo. štai kaip vienas 
psalmininkas priekaištauja Die
vui, nesulaukdamas savo mal
dos išklausymo: “Argi tu darai 
stebuklus įnirusiems? ar miru
sieji kelsis ir šlovins tave? Ar
gi apie tavo gerumą pasakoja
ma kape, apie tavo ištikimybę 
mirusiųjų buveinėje? Argi tavo 
stebuklai pasirodo tamsybėse ir 
tavo malonė užmiršimo žemė
je?” (87, 11—13., Skvirecko 
vertimas).

šiuos psalmės žodžius mes tu
rėtume suprasti ne taip, lyg kad 
čia būtų formalus pasisakymas 
prieš iš numirusių prisikėlimo 
idėją. Greičiau čia yra egiptie- 
tiško pomirtinio gyvenimo su
pratimo kritika. Kai izraelitai 
buvo Egipto nelaisvėje, ten val
dė 18 dinastija. Cheopso pira
midė ir kitos piramidės jau se
niai stovėjo tada, kai Juozapas 
buvo brolių parduotas Egiptan. 
Pasak E. Voegelin, jau tada pi
ramidės žmogui atrodė ne ma
žesnė seniena, negu mums at
rodo Chartre katedra (Israel 
and Revelation, 1956, 59 psl.). 
Visai galimas dalykas, kad žy
dams tada ir vėliau egiptiškas 
pomirtinio gyvenimo optimiz
mas atrodė perdaug naivus ir 
nepatikimas, kad jie būtų ga
lėję jį pasisavinti kaip patikimą 
pasaulėžiūrą. Dėl to ir šios psal
mės autorius greičiau čia nori 
išreikšti gyvenimo kape ne
veiksmingumą.

Mūsų bendralaikis prancūzas 
filosofas Claude Tresmontant 
yra atsidėjęs Šen. Testamento 
tyrinėjimui filosofiniu metodu. 
Jis nori nustatyti pagrindines 
sąvokas, kurios vadovavo seno
vės žydo galvosenai. Savo įdo
miose studijose jis prieina išva
dos, kad kūrimo iš nieko sąvo
ka, atremta visagaliu Dievu bu
vo pagrindinė Šen. Testamento 

sąvoka. (Biblical Metaphysics, 
atspausta Cross Currents 232 
psl.) Tai yra sąvoka iš esmės 
priešinga panteistiniam pasaulio 
išsivystymo supratimui. Kita 
sąvoka, savo reikšmingumu pri
lygstanti pasaulio sukūrimo są
vokai, buvo gimimo sąvoka. Ją 
beaiškindamas, Tresmontant 
randa būdą pažinti ir žydiška
jam pomirtinio gyvenimo supra
timui.

“Žmogaus siela, nebūdama 
dieviškosios substancijos dali
mi, nėra iš savęs amžina. Siela 
yra sukurta. Žmogus yra gimęs. 
Ir jei jis turi ateitį, jei jis yra 
pašauktas turėti dalį amžinaja
me gyvenime, ateinančiame pa
saulyje, tai yra Dievo dovana. 
(Žmogaus) egzistencija priklau
so nuo Dievo ne kaip būtina 
emanacija, bet kaip laisvas ir 
neužsitarnautas sukūrimas. Ne
mirtingumo negalima išvesti iš 
žmogaus esmės. Jei žmogus tu
ri viltį, tai ji yra Dievuje, bet 
ne žmoguje... Biblijoje mirtis 
yra niekinama; ji yra pabaisa 
ir nevilties apraiška” (240 psl.). 
Taip Tresmontant aptaria Se
nojo Testamento pažiūrą į mir
tį. Iš šios analizės mums aiškė
ja, kodėl Šen. Testamentas daug 
nekalba apie mirtį. Tai nereiš
kia, kad žydų religija neturėjo 
tikėjimo į pomirtinį gyvenimą. 
Tai tik reiškia, kad Dievo visa- 
galingumo įr jo artumo žmogui 
idėja buvo tokia veiksminga, 
kad ji savyje, jei taip galima 
išsireikšti, paskandino tokį eg
zistencinį klausimą, kaip pomir
tinis žmogaus gyvenimas.

3. Kristaus įnašas pomirti
niam gyvenimui.

Susipažinę su pagrindinėmis 
pažiūromis į mirtį prieškrikščio
niškais laikais, mes prieiname 
prie Kristaus mirties ir prisikė
limo. Kristui mirtis yra reali. 
Jis mirties neišgyvena su egip- 
tietiška derliaus ėmimo nuotai
ka. Jam mirtis yra pabaisa. Ta
čiau pomirtinis gyvenimas jam 
taip pat yra realesnis, negu ho
meriškos sielos nemirtingumas. 
Kristaus pomirtinis gyvenimas 
taip pat nebevyksta ir kape, 
kaip manė senovės egiptietis. 
Kristaus kapas pasidaro tuš
čias.

Kristaus prisikėlimas iš mir
ties, apšt. Pauliaus stipriai pasi
savintas ir išryškintas, iš tikrų- 
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KAZYS BRADŪNAS

I

Kas pasaka, kas realybė?
Kas gi šviesa, kas tamsa?
Kas akimirka, kas amžinybė?
Kas perlai, o kas rasa ?

Viskas — arti ir toli,
Vienumoj ir kontrastuos.
Ir kaip atsakyti gali,
Kur gilumos, o kur brastos,

Kur pasibaigia žmogus, 
Ir kur prasideda Dievas?
Kur garuojanti žemė,
Kur debesuotas dangus,
O kur vien kūrybos motyvas?..

II

Kas gali būt realiau,
Kaip mediniai kryžiai prie tako 
Ten, kur tu ir kur aš gimiau, 
Ten, kur smiltys į viską atsako...

Atsigulki j žolę laukuos,
Paskęsk j peizažo spalvą,
Vien stebėki, kaip vėjai šukuos 
Baltą debesio galvą.

Ir nieko nebus realiau,
Kaip tavo paties alsavimas,
Ir nieko giliau,
Kaip š. it.nio čiurlenimas...

III

šią. naktį keroja žvaigždynai 
Šakom be šaknų,
Mudu, žiburį užsigesinę, 
Laukiam ošimo miškų.

Vien tyla...
O tyla, kad net girdim,
Kaip skyla minčių kevalai,
Kaip kaimo pakape spindi...
Argi tu taip vėlai

Dabar atsišauktum, Geroji, 
Kurios niekada nemačią u?..
Tyla...
Vien žvaigždynai keroja
Į vidurnaktį dar plačiau...

IV

Karaliūnai ieško niekad nerasto, 
Žėrinčio po stogu šiaudiniu, 
Tokio mažo, tokio paprasto,
Pamesto ir pamiršto žynių.

O jei mudu rasim netikėtai,
Ir pasauly viskas pasikeis, 
Jei Lubėgsim kaip vaikai saulėtais 
Poringių ir pasakų keliais,

Ar parnešime kažin ką didelio, 
Ko viršūnės žvilgsnis nepasieks?
O gal šauksime balsu paklydėlio 
Žemėje, kurios neranda nieks...

V

Nuogas palikai prieš visą būtį,
O diena jau vėsta gesdama,
Ir akyse ima mėlynuoti 
Begalinių tolių giluma.

Aš bijau, nebežinodamas ir ko gi, 
Vien drebu, tartum rasa lape, 
Vien jauti, o pasakyt nemoki, 
Krūptelėjęs kalno ramybe...

Tūkstantmečio pilkapio velėna 
Šešėliuoja paukščio lėkimu... 
Palaikyki man pūkinę pienę, 
Kol sugrįšiu jūros dvelkimu.

EMIGRANTIŠKOS MINTYS 
LITERATŪROJE

Rousseau, Mickevičius, Nabokovas ir Montherlandt

PETRAS MELNIKAS

Po šio karo lietuviškų knygų 
lentynos prisipildė įspūdingom 
autobiografijom. Jas rašė emi
grantai generolai, politikai ir ei
liniai piliečiai. Daug jų dar bus 
parašyta, nes prisiminimai ge
resnių laikų tėvynėje visuomet 
kankins emigrantą, ir autobio
grafija, kaip literatūrinė forma, 
bus visuomet populiari ir jos 
meninė ekspresija bus dažnai 
regima.

Nuo Homero iki 18 šmt. ši li
teratūrinė forma nebuvo varto
jama. Tik po Jean Jacųues Rou
sseau memuarų “Confessions” 
atsirado šimtai jos pasekėjų. 
Rousseau mums, lietuviams 
emigrantams, yra artimas dar 
ir dėl kitų priežasčių. Taipgi ir 
kiti garsūs rašytojai, kaip Dan
tė, Volteras, buvo priversti ap
leisti jų gimtąjį miestą ar kraš
tą ir kentėjo sukandę dantis 
nuo šio psichologinio smūgio — 
emigracijos traumos. Tačiau 
nei vienas iš jų nėra užfiksavęs 
atvirai gražioj literatūrinėj for
moj emigranto ilgesį, nusivyli
mą ir sunkumus, prisitaikant 
prie naujos aplinkumos ir sve
timų papročių. Rousseau yra 
pirmas ir šitoje srityje.
Emigracijos pirmosios dienos

Štai jo mintys 1728 metais, 
apleidus gimtąjį miestą Ženevą:

“Mano pabėgimas, kai tik aš 
jį pradėjau, man atrodė malo
nus. Kaip skirtinga buvo mano 
dalelė, nuo tos, kurią mano 
karšta fantazija įsivaizdavo. 
Štai kokios mintys turėjo kan
kinti mano lengvabūdišką pasi
ryžimą: aš, dar jaunas (16 me
tų), palieku savo kraštą, savo 
tėvus, savo dar neišmoktą dar
bą, savo uždarbį ir kažkur to
li, toli neišvengiamai atrasiu 
kančią, neapykantą, vergavimą 
kitiems ir gal... mirtį...”

Tik laisvės troškulys jį žadi
na iškeliauti:

“Vien tik laisvės idėja pri
vertė mane pajudėti. Laisvas ir 
mano paties ponas. Aš tikėjau, 
kad galėsiu veikti ir pasiekti, ko 
tik norėsiu”.

Pasitikėjimas ir optimizmas 
persunkęs jo pirmas emigraci
jos dienas.

“Su pasitikėjimu aš įžengiau 
į platųjį pasaulį; tikėjau, kad 
kiekvieną mano žingsnį lydės 

šventės, lobiai, nuotykiai ir pa
siruošę man patarnauti drau
gai; aš tik turėjau pasirodyti”.

Rousseau, kaip pastebime, ir 
prieš 200 metų, turėjo ant svars 
tyklių tas pačias svajones ir tą 
pačią emigrantišką realybę.

“Perpetuum mobile” ir 
draugystė

Kelis kartus jis grįžo į savo 
gimtąją Ženevą, bet turėjo iš 
ten vėl pasitraukti dėl įvairių 
jo įsivaizduotų ir tikrų asmeni
nių priešų. Amžina emigracija, 
miestų keitimas (Torinas, Lo
zana, Lijonas, Paryžius, Ber
nas, Londonas ir kiti) pakenkė 
jo charakteriui, palaužė jo ner
vus, sveikatą ir palengva įkvė
pė nepasitikėjimą net savo ar
timiausiais emigracijos drau
gais.

Apie savo klajonių draugus 
— užsieniečius jis šitaip, gana 
pesimistiškai atsiliepia:

“Patyrimas mane įtikino, kad 
draugystė, statoma ant nelygių 
pagrindų, yra visuomet kenks
minga silpnesniam”.

Šį “nelygų pagrindą” jis jau
tė net ir menkniekiuose ir net 
tuo laiku, kai po pirmų jo raš
tų jį kviesdavo apsilankyti Pran 
cūzijos karalius Liudvikas XV, 
kunigaikščiai ir literatai.

Jo įgimtas švelnus, romantiš
kas ir atviras charakteris (iš
siliejęs iki išpažinties formos 
jo autobiografijoj), nuoširdu
mas, mandagumas ir pareigin
gumas jam emigracijoj ne tik 
nepadėjo, bet net dalinai tapo 
priežastimi jo nepasisekimų. At
rodo, jog tik kietas, veržlus ir 
niekuo nepasitikįs jo draugo 
vokiečio Grimm charakteris tin
ka emigrantams. Rousseau, su 
jo mandagumu ir nesocialiu 
charakteriu, gal būtų geriau 
padaręs, pasilikdamas savo na
muose Ženevoje?

“Jeigu būčiau pasilikęs 
namuose...”

Jis šitą galimybę yra taipgi 
apsvarstęs. Jei liktų namuose, 
Rousseau sako:

“Aš būčiau išaugęs į gerą 
krikščionį, gerą pilietį, gerą šei
mos tėvą, gerą draugą, gerą 
darbininką (grafiką) — gerą 
žmogų visais atžvilgiais. Ši ma- 
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prie

Valerijonas

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)
Čia, kaip Fresno Californijoje,. žmonės 

gali ramiai vaikščioti gėlėtose aikštėse, 
pirktis parduotuvėse, ilsėtis kavinėse, sėdė
ti prie spalvingais lietsargiais pridengtų 
staliukų, atokiau nuo automobilių sriauto. 
Po aikštes vaikšto, kreipdami į savo apsi
rengimą ypatingą dėmesį, formaliai manda
gūs švedai. Apie 40% jų šviesiaplaukiai.

Apačioje šio centro yra ir požeminis 
miestas. Be parduotuvių, ten yra ir požemi
nių traukinių stotys. Priemiesčių gyvento
jai gali tais traukiniais per kelioliką minu
čių atvykti čia, į didmiesčio širdį.

r
Lanko šį centrą ir turistai. Ieško jie čia 

garsių pritaikomojo meno gražios išvaizdos 
kristalo dirbinių, keramikos, kilimų su vi
kingų raštais, mezginių ir nerūdijančio plie
no stalo komplektų. Kai kurie ieško Indone
zijos tamsaus medžio tiko baldų, kurie pas
taruoju laiku visur pasidarė labai populia
rūs. Tik turistams Stockholme nedaug pi
nigų belieka suvenyrų pirkimui, apmokėjus 
Europoje aukščiausias viešbučių ir pragy
venimo išlaidas. Čia pietūs geresniame res
torane gali kainuoti iki 10 dol. Taip pat ste
bina griežtai suvaržytas alkoholinių gėri
mų pardavimas. Čia nėra nei barų, nei ta
vernų. Tik alus parduodamas kiek laisviau 
ir jo galima užsisakyti ir šaligatvių kavinėse.

Švedų yra pasiruošta ir atominiam ka
rui. Visur mieste pastatytos didžiulės slėp-

Jakas

tuvės. Dabar jos naudojamos kaip automoL 
bilių pastatymo vietos ar gimnastikos salės.

Ir Švedijoje industrializacija, subėgimas 
į miestus, aukštas ekonominis lygis, diskusi
jos televizijoje ir spaudoje apie suaugusių 
hipokratiškumą ir nemoralumą sumažino 
tėvų ir puritaniškos bažnyčios autoritetą. 

- Tas sutrukdė normalų jaunuolio brendimą 
ir balansuotą savo vidaus pasaulio intymes

Sumodernintas “šieno turgus”. Kairėje — koncertų salė.

nį pažinimą. Jaunuolio dvasia be gilumos 
ir be atramos taško išskydo į platumą ir 
gerokai pasimetė. Kaip ir kitus miestus, 
taip pat ir Stockholmą užplūdo tokie nelai
mingi, nebalansuoti jaunuoliai su gitaromis, 
basi, barzdoti, ilgais, sunarpliotais plaukais 
ir blankiais veidais, lyg kokie priešistoriniai 
tvariniai. Jie paraduoja ir ieško nuotykių 
miesto centre, prie prabangių parduotuvių 
ir svarbesniuose parkuose.

Amerikoje, kad ir tokioj Chicagoje, byt
nikai turi savo susibūrimo vietas šiaurinė
je miesto dalyje, toliau nuo centro ir par
kų, o Stockholme jie save iškiša dėmesio 
centran, tuo tik erzindami praeivius.

Geriau būti be batų raiščių, kaip be knygų
Stockholme knygynai stebina turistą 

krūvomis angliškų knygų. Be pigių, minkš-
Meniški ir praktiški kristalo gaminiai.

tais viršeliais, yra daug ir su kietais virše
liais. Kaip galima spręsti iš knygų nugarė
lių, leidiniai vis mokslo, literatūros, techni
kos, ekonomijos, meno ir kt. temomis. Dau
geliui nuo 1943 m. anglų kalba yra lyg ir 
antroji jų kalba, nes ji yra privaloma mo
kyklose. Bet anas susidomėjimas knygomis 
svetima kalba parodo ir švedų intelekto pla
tumą. Žinoma, nelengva surasti matą, ku
riuo galėtume vadovautis, spręsdami apie 
žmogaus vidinę kultūrą, išsilavinimą, intere
sus ir jo akiračio platumą. Gal būt, ne visi 
pritars, bet vis dėlto manau, kad šiai prob
lemai ypač tinkamas kriterijus yra lektūra. 
Iš to, ką žmogus skaito, gali pasakyti, kuo 
jis domisi. Be to, kiekvieno švedo inteligen
to namuose yra biblioteka ir lentynos nuo 
grindų iki lubų yra prikrautos knygų. Dide
liam skaitymo pamėgimui taipgi talkina il
gos, tamsios ir šaltos žiemos. Kai žiemą die
nos viduryje jau gali čia danguje stebėti 
žvaigždes, tai nėra malonesnio laiko pralei

dimo, kaip namų šilumoje skaityti knygą 
ar laikraštį. Net Švedijoje didelio pasiseki
mo turį kooperatyvai taipgi prekiauja nau
jomis ir vartotomis knygomis. Ir švedų mei
lė knygoms išreiškiama populiariu posakiu: 
“Geriau būti be batų raiščių, kaip be kny
gų”. O kad taip mes, laisvojo pasaulio lietu
viai, pasektume šiuo šviesiųjų švedų pavyz
džiu, Kaip tada čia mūsų literatūra klestė
tų! Ir kaip tada mums nereikėtų rausti 
prieš savąją tautą!

Nemažą dėmesį švedai parodo ir savo 
gausiai spaudai. Tik kažkodėl nuo 1932 m., 
rinkdami į valdžią socialdemokratus, vis
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Įvairiaspalvės kristalinės vazos.



k

dar- 
būti

pe: be to pats lituanistinis 
bas svetur vargiai galės 
labai našiai dirbamas.

panašiai gali būti, rodo jau tas 
faktas, kad pastaruoju laiku 
paskubomis, net nelaukiant se
kančio suvažiavimo, visiems na
riams jau išsiuntinėtas paties 
prezidento sugalvotas, bet pre
zidiumo vardu pasirašytas pro
jektuojamas statuto vieno pa
ragrafo papildymas, kuris iš 
dalies galės sudaryti tam tikro 
kartėlio ne tik patiems lietu
viams lituanistams, bet ir kita
taučiams arba kitų valstybių 
piliečiams, kurie yra arba gali 
būti Lituanistikos Instituto na
riai; be to, tai gali duoti pro
gos ir kitokiam nereikalingam 
raugui užraugti. Būtų gerai, 
kad .Institutas, būdamas gryna 
mokslinė institucija, viską da
rytų, kad daugiau būtų lituanis
tinio susiklausymo, pakantumo 
ir atodairumo pačių narių tar-

labai originalios; antra 
esą negalima pasitikėti

MUSŲ KALBA

LITUANISTIKOS DARBAI
Pernai pasirodė Lituanistikos 

Instituto metraščio, Lituanisti
kos darbų, pirmoji knyga, ku
rią A. Mažiulis Draugo priede 
(1966, nr. 52) jau spėjo gana 
plačiai pareęenzuot, taigi antrą 
kartą čia apie tai, žinoma, ne
betenka plačiau šnekėti. Aš šį 
kartą noriu paliesti tik vieną 
kitą dalyką, kuris A. Mažiuliui 
galėjo neperdaugiausia rūpėti.

Visų pirma krinta į akį, kad 
šis metraštis pasirodo kaip Li
tuanistikos Instituto organas, 
bet apie tą Institutą, išskyrus 
angliškai verstą jo statutą, nei 
žodžio nepasakyta: atrodo, kad 
jis, kaip deus ex machina, yra 
staiga iš dangaus nukritęs. O 
tuo tarpu jo praeitis siekia dau
giau kaip 15 metų: jis 1950 m. 
dr. P. Joniko rūpesčiu buvo 
įkurtas Lietuvių Profesorių D- 
jos Amerikoje. Per tą laiką šis 
Institutas ne kažką nuveikė 
(išleido V. Biržiškos Aleksand- 
ryną ir kt.), bet dėl to nėra 
kaltintinas vien buvęs Instituto 
prezidentas, — dėl to yra kal
ti visi Instituto nariai, ypač 
skyrių vedėjai, kurie nei piršto 
pajudinimu neprisidėjo prie Ins
tituto veiklos paspartinimo; 
pvz. vienas toks vedėjas man 
yra tiesiog pareiškęs, kad jis 
neduosiąs Institutui spausdinti 
jokių savo darbų, kol In-to pre
zidentu būsiąs P. Jonikas. Kad 
šios rūšies vienašališko nusista
tymo bei kaltinimų yra buvę 
ir daugiau, aiškiai galėjome pa
stebėti iš buvusio prezidento 
pranešimo I. Kultūros Kongreso 
Lituanistinės sekcijos posėdyje.

Iš atskirų metraščio straips
nių man ypač patiko J. Gimbu
to “Mažosios Lietuvos krikštų 
formos”. Įdomu, kad krikštai 
“antkapiniai paminklai” (kryž
miniai krikštai, lentiniai plokš
tiniai krikštai...) daugiausia pa
žįstami Maž Lietuvoj ir iš da
lies V. Žemaitijoj; tai rodo ir 
kalbiniai šaltiniai. Pati seniau
sia šio žodžio reikšmė yra ta 
pati, kaip ir kryžiaus, tik tarp 
jų yra tas skirtumas, kad krikš
tas yra žymiai senesnis, pasko
lintas iš šen. gudų, dar prieš 
įvedant katalikybę Lietuvoj (jo 
šaltinis yra tas pat, kaip rusų 
krest, lenkų chrzest ir kt.), ir 
dabar daugiausia vartojamas 
pakitusia reikšme “krikštijimas, 
baptism, Taufe”, o kryžius yra 
žymiai vėliau atsiradęs iš len
kų krzyž. Taigi krikštas “kry
žius” priklauso senesnei mūsų 
tikybinių terminų grupei (plg. 
bažnyčia, gavėnia, Kalėdos, kū
čios, kūmas, Velykos, verba ir 
kit.), o kryžius — vėlesnei (plg. 
mišią, pekla ir kt.).

Kitas įdomus straipsnis yra 
anglo R. Sealey “Velnias lietu-, 
vių tautosakoj”. Čia autorius,, 
naudodamasis tik keliais ribo-, 
tais šaltiniais, ir esmingiau ne-. 
sigilindamas į lietuviško velnio 
problemą, tarp ko kito, kaip ir 
daugelis kitų, mėgina velnią 
sieti su vėle, bet ta jo sąsaja 
dar tebėr gana silpna; šią savo 
silpnybę mato ir pats autorius, 
sakydamas, kad vėlės sąvoką 
“reikia dar toliau nagrinėti”. 
Tačiau ne tai yra svarbu, — 
svarbu, kad jis šią sąsają mė
gino pagrįsti tautosakiniais duo
menimis, ko mūsiškiai tautosa-, 
kininkai, kiek žinau, nėra net i 
mėginę daryti. Aš savo laiku 
vienam kitam esu siūlęs para-' 
šyti diseętaciją apie mūsų vėl-, 
nią, bet nei vienas iš jų neapsi-. 
ėmė to daryti. Apie tai esu kal
bėjęs ir su vienu kitu mūsų ta^u- i 
tosakininku, bet nieko nepe- 
šiau: sako, nėra užtenkamai Į 
medžiagos, kad ką nors iš-1 
samiau galėtum parašyti apie i 
lietuviško velnio reikšmės raidą 
(jo sąsają su vėle, velioniu ir 
kt.), nes liaudinės velnio tradi
cijos, turėdamos bendrai euro- 
pišką krikščionišką pobūdį, ne-

sančios 
vertus, 
jokiu kalbiniu dievavardžio (ir 
pridėkim — velniavardžio) aiš
kinimu, jei “to nepatvirtina ki
ti patikimesni šaltiniai” (pvz. 
tautosaka ir kt.). Vadinas, 
ko šiuo tarpu iš tautosakos, 
vosios liaudies tradicijos ir 
negalime patvirtinti, tai čia 
daug ką galį padėti ir kalbiniai 
tiek senesniųjų, tiek naujųjų 
laikų, kartais net gana garsių 
kalbininkų įrodinėjimai arba 
aiškinimai. Bet čia tuojau pat 
tenka pastebėti; o kiek daug, 
pradedant nuo XIX pabaigos ir 
dar šiais laikais, įvairių tauto
sakininkų ar tautotyrininkų pri- 
svaičiota visokių niekų, kurių 
nemažą dalį teko ir kalbinin
kams atraizgioti; pvz. tik ką 
neseniai vienas tautosakininkas 
buvo linkęs manyti, kad mūsų 
velnias tarp ko kito galėtų būti 
išverstas ir iš velionies. Antra 
vertus, tiek kalbotyriniai, tiek 
tautosakiniai išvedžiojimai gali 
būti pateisinami, kiek jie yra 
paremti įtikinamais, autentiš
kais duomenimis ir moksliška, 
logiška tų faktų interpretacija. 
Jeigu kurios nors vienos srities 
mokslinės išvados negali būti 
tuojau patvirtinamos kitos sri
ties duomenimis, tai dar nereiš
kia, kad šios išvados yra iš viso 
niekam vertos. Yra juk paste
bėta, kad pvz. kalbotyriniais 
būdais kartais galima daug gi
liau įžvelgti senovę, negu tau
tosakos ar kitais keliais. Štai 
kalbininkai (ir dabar vienas ki
tas tautosakininkas) sako, kad 
mūsų senovinis vėlinąs (dabar
tinis velnias) yra sietinas su vė
lė (arba vėlė) “numirėlio dva
sia, geisterhafte Gestalt dės 
Verstorbenen”, velys “numirė
lis”, ds. vėliai “numirėlių, 
gyvėlių šventė, Totenfest”, 
lionis “numirėlis”, latvių 
“numirėlių dvasios, Geister 
Verstorbenen” ir kt.; prie 
būrio dar priskirtina ir 
Daukšos veliuoka “velnias”. 
Bet paprastas šių žodžių paly
ginimas dar aiškiai neparodo, 
kas juos visus draugėn sieja. 
Ta sąsaja mums jau daugiau 
paaiškėja, kai senovine šaknies

ne- 
ve- 
veli 
der 
šio 
M.

p. s.

K. Žoromskis Pasaka
Iš parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoje

vėl- reikšme laikome ne ką ki
ta kaip “mirti”; plg. tocharų 
wdl- “mirti”, part. act. wlds, 
part. praet. walu, verb. subst. 
wlalune ir kt., žr. W. Schulze, 
E. Sieg ir W. Siegling, Tocha- 
rische Gram. 1931, p. 471. To
liau tam reikalui nemaža liudi
ninkų randame dar ir germanų 
kalbose: šen. vok. aukšt. wal 
“kovos laukas”, šen. isl. valr 
“lavonai karo lauke” ir kt. Pa
grindinė germ. *wala- reikšmė 
yra buvusi “negyvas, miręs” ir 
gimininga toch. valu “t. p.”, 
wlalune “mirtis” ir kt. Taigi pa
gal vėl- “mirti” mes dabar jau 
geriau galime suprasti ir vėlė 
(vėlė) “numirėlio dvasia (dū
šia)”, ir velys, velionis “numi
rėlis, nabašnikas” ir kt. Mūsų 
velnias (vėlinąs), be abejonės, 
irgi yra tos pat šaknies vedi
nys, tik dabartinė jo reikšmė 
amžių būvyje yra jau gerokai 
nutolusi nuo pirmykštės; dabar 
tik iš dalies ją begalime sieti 
su “mirtimi”. Bet reikia tikėtis, 
kad netrukus ateity, remiantis 
tiek įvairiais kalbiniais duome
nimis, tiek kitų artimų sričių 
(religijos bei kultūros istorijos, 
tautosakos ir kt.) liudijimais, 
galės būti ir šis dalykas rei
kiamai išaiškintas.

Daugiau aktualesnių dalykų, iš 
skyrus specialų struktūralistinį 
W. R. Schmalstiego straipsnį, 
“Lituanistikos darbuose” beveik

ir nėra. V. Maciūnas pasakoja, 
kaip jis ieškojo naujų A. Straz
do biografijos šaltinių, kurie 
savo laiku jau anksčiau buvo 
paskelbti Aiduose. K. Avižonis 
dėsto savo pastabas dėl J. Jakš
to Lituanistikos Instituto su
važiavime skaitytos paskaitos, 
kuri per “nesusipratimą” (t. y. 
dėl tam tikro sąspyrio) pateko 
ne į “Lituanistikos darbus”, bet 
į Aidus. Platus nekrologų sky
rius atrodo beveik vietoj, bet 
jų dalis galėtų geriau tikti laik
raščiams, ne lituanistinių tyri
nėjimų1 žurnalui. Iš dalies yra 
įdomios A. Mažiulio recenzinės 
pastabos dėl 1964 m. Vilniuje 
pasirodžiusių “Lietuvių etnogra
fijos bruožų”, kur jis sumini 
nemaža tikrai lietuviškų etno
grafinių pavadinimų, kurių vie
toj recenzuojamos knygos au
toriai apsčiai vartoja svetimų 
žodžių arba net grubių skolinių. 
Pagaliau daugiau kaip ketvirta
dalį visos knygos užima žinomo 
slapuko B. Jonaičio “Bibliogra- 
phia baltica”, kuri pačiai litua
nistikai yra abejotinos vertės, 
nes 1. baltų sąvoka čia vartoja
ma geopolitine prasme (t. y. 
ji apima ne tikruosius etninius 
baltus, lietuvius, latvius ir kt., 
bet iš dalies ir estus), 2. mini
ma nemaža dalykų, kurie su li
tuanistika maža ką bendro tu
ri, pvz. pramonė ir kt.,

Darbų pavadinimo 
Instituto preziden- 

jrodinėjo, kad žodis 
esąs nevykęs lietu-

3. pati bibliografija yra nepil
na, sudaryta tik apgraibomis.

Baigiant šias pastabas, tenka 
trumpai dar prisiminti ir nese
niai vykusį smarkoką ginčą 
dėl tos pačios lituanistikos, ku
ri eina sudaromąja paties Insti
tuto ir jo 
dalimi. Čia 
tas karštai 
lituanistika
vių kalbininkų padaras, kurio 
esą negalima net padoriai ir į 
anglų kalbą išversti; bet į tai 
jam pakartotinai buvo atsaky
ta, kad šis terminas yra visai 
gerai sudarytas ir mums didžiai 
reikalingas, jau turi kelių de
šimtmečių gražias tradicijas 
(jis ir dabar Lietuvoj tebevar
tojamas), ir todėl jis turi būti 
paliktas ramybėje. Po šių po
kalbių atrodė, kad visas šis rei
kalas tuo ir bus baigtas; bet 
man neseniai vienas kitas pasa
kojo, kad visdėlto ir toliau ne
atsisakoma minties kaip nors 
atsikratyti lituanistikos, ir tam 
reikalui, sako, net galvojama 
pakeisti patį Instituto statutą. 
Ar taip iš tikrųjų bus, aš tuo 
tarpu nežinau; bet kad taip ar

SIUNTINIAI | LIETUVA
ir kitus kraštus

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. WA 5-8063
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TELEVIZIJAS: 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys 
Pasiteiraukite apie naujas.

J . MIGLINAS
2549 W. 69 St., II auk., PR 6-1063 
•JC 'X X X ‘A? X X XX XXX XX X X

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii
A. ABALL ROOFING C0.

Jstegta prieš 49 metus. 
Dengiame vWų rūšių stogus Taiso 

me arba dedame naujus kaminlus. ri- 
nas, nutekamuosius vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome mūrą — “tuck- 
polntlng”. Pilnai apsidraudė. Visas 
’arbas garantuotas.

LA 1-6047 arba R0 2-8778 
Skambinkite bet kuriuo laiku.

Apskaičiavimai nemokamai 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinillii

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE
80 MILIJONŲ PERŠOKUSI BENDROVE

C///G4GO S A V INGS
AND LOAN ASSOCIATION

CHICAGO, ILL.6245 S0. WESTERN AVĖ.
CHICAGO SAVINGS AND LOAN BENDROVE, viena tarp 
žymesniųjų krašto finansinių įstaigų, aptarnauja šios apy
linkės gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau virš 
43 metus, visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama, 
palyginamai aukštą dividendą. Per paskutinius 10 metų 
Chicago Savings išmokėjo savo taupytojams virš 14 milijonų 
dolerių dividendų. Chicagos Taupymo Bendrovė stengiasi būti 
stipri finansiškai ir teikti pačius geriausius patarnavimus 
savo taupymo ir skolinimo nariams.

Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organi
zacijomis, noriai prisidėdami darbais ir finansais, kad ga
lėtų pasiekti geresnių gyvenimo sąlygų. Kviečiame visus 
taupymo ir paskolų reikalais kreiptis į Chicagos Taupymo 
ir Skolinimo Bendrovę, išaugusią į virš $84.000.000 turto 
įstaigą.
CHICAGO SAVINGS BENDROVE kviečia visus lietuvius, 
ypatingai tuos, kurie dar nesate aplankę mūsų 84 milijonų 
dol. finansinės įstaigos, vienos įdomiausių visoje Chicagoje.

Atsilankę pamatysite gėlėmis išpuoštą pirmą įstaigos 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 kambarį, kuriame 
yra vietos 200 asmenų ir kuris veltui duodamas organizacijų su-

ŠTA1 NARIAMS TEIKIAMAS

1.
2.
3.
4.

Insured Family Savings
College Bonus Savings 
Christmas Club Savings 
Vacation Club Savings

5. Home Mortgage Loans 
6 Home Improvement Loans 
7. All Types of Insurance

SERV.

2608 
2501 
3212

5-2787
5-2737
5-1804

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS

MARQUETTE GH' T PARCEL
3 skyriai Chicagoje:

«»Ui St. Tel. WA
Olitli St. Tel. AVA
So. Hnlsted St. Tel. CA

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

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

E. ir V. Žukauskai

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7 ■ 5168

/"'IDf'l IIT TT \f & RADIO (LIETUVIAI)VrirCVsOl I I .v Sav DAN LIUTIKAS 
NAUJŲ PARDAVIMAS - VARTOJAMŲ TAISYMAS 

GREITAS patarnavimas — GARANTIJA — KREDITAS.
I 2412 WEST 71st ST , CHICAGO, ILL. 60629, TEL. — 471-2446

PADIDINTAS DIVIDENDAS VISOM TAUPYMO SĄ-TOM.

INSURFD

On savings accounts on investment bonus
NUO SAUSIO MĖN. I d., 1967

Sąskaitos apdraustos iki $15,000 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632
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FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5 - 7252 S
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO, £
STERĘO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS, TAIPGI 8
ORO VĖSINTUVAI, SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI. |

---------- -

Kas tik turi gerą skonį,

Viską perka pas Lieponį!

FURNITURE CENTER, INC.

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois

PARKING*

(

INSURED

sirinkimams. Susirinkusiems veltui jame teikiame kavą. Šis kamba
rys yra išpuoštas dideliais Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentų 
paveikslais ir trumpomis jų gyvenimo žiniomis. Pamatysite įvairių 
rinkinių kabinetą ir daug kitų įrenginių bei patogumų, kuriais per 
metų metus naudojasi mūsų taupymo ir skolinimo nariai.

Ypatingai kviečiame vaikų tėvus pradėti taupyti vaikų moks
lui reikalingus pinigus. Mes turime specialų skyrių, kuriame taupomi 
mokslui reikalingi pinigai (College Bonus Savings). šiame skyriuje 
laikomiems pinigams mokami patys 
iki 5'A%. Šiandien mokslas kainuoja

daugiau. Jei pradėsite mažais mėnesiniais indėliais taupyti nuo 
vaiko jaunų dienų, tai nei neapsižiūrčsite, kai sutaupysite mokslui 
reikalingus pinigus. Galite pradėti $2.50. $5.00, $10.00 arba net 
$25.00 sumomis į menesį Kai padėsite 200 kartų po $25.00. tai 
susidarys reikalinga suma Tokiu būdu bus užtikrintas jaunimui 
reikalingas mokslas. Vaikams bus lengvesnė ir gražesnė ateitis, o 
tėvams ramesnė sąžinė. (Šio mokslo taupymo skyriaus nereikia 
sumaišyti su dabar garsinamu Cert'ficatų taupymo skyrium).

JOHN PAKEL, Sr., Prezidentas

MARQUETTE PK., 6211 So. Western, PR 8*5875
Vedėjas J. LIEPONIS

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

VISUOSE 
TAUPYMO 
SKYRIUOSE

60636

MUSŲ PILNAS PATARNAVIMAS-

8.
9

10.

11.

Sėli and redeem U. S. Bonds 
Safety Deposit Boxes 
Free Cominunity Rooms for 
your organization meetings 
(Free Coffee) x
Cash checks and pay all family 
bills with our special money

TEL GR 6*7575

Federalinės vyriausybės 
apdraudos įstaigoje visos 

taupymo sąskaitos 
apdraustos iki

aukščiausi dividendai, net 
nuo $6.000 iki $12,000 ir

order checks. No service charge 16. 
to members.

12. U. S. Postai Stamps Maehine 
Service

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

Two large Free Parking Lots 
17.

18

Free Theatre tickets two 
Saturdays monthly for your 
ch ldren and muthers
Christmas party with gifts to 
College Bonus Members

Valdyba, direktoriai ir visi tarnautojai Jūsų lauksime.

PATOGIOS VALANDOS:

MONDAY ..................... .12:00 P.M.—8:00 P.M.
TUESDAY ....... ............. . 9:00 A.M.—4:00 P.M.
WEDNESDAY ........... ................ Closed All Day
THURSDAY ................ . . 9:00 A.M.—8:OOP.M.
FRIDAY ......................... .9:00 A.M.—8:00 P.M.
SATURDAY ................ . 9:00 A M — 12:00 P.M.



KAI RAMYBĖ NUGALI AUDRA
Įspūdžiai iš dail. K. Žoromskio parodos 

Čiurlionio galerijoje, Chicagoje

K. PRIEšPYLIS

Stebint dabarties tapybą ame 
rikiečių galerijose ir lankant 
mūsiškių dailininkų modernistų 
parodas, ne vienam gali kilti 
įspūdis, kad šiandieninio meno 
vienas iš gana būdingų bruožų 
yra jo audringumas. Audringu
mas spalvose, kompozicijoje, te
mose, tapybos technikoj ir pan. 
Įspūdį gali sustiprinti audringie
ji A. Galdiko, R. Viesulo, J. 
Bagdono ar ir dabar iš Austra
lijos atvežti Leono Urbono dar
bai. Vėjų ir geroko spalvų iš- 
taršymo apsčiai rastume ir pa
ties K. Žoromskio ankstesnėse 
drobėse.

Tačiau klystume, jei tą aud
ringumą laikytume tiesiog da
barties meno taisykle. Savojo 
laiko kūdikiu lygiai gali būti ir 
audringasis ir ramybe alsuojan
tis paveikslas. Ir vieno ir ant
ro gerumas pareina ne nuo vie
nokio ar kitokio jo pobūdžio, bet 
nuo paties dailininko talento, 
pajėgumo autentiškai išsisakyti, 
o jau nesvarbu ar garsiai ar ty
liai. Sakysim, niekas neabejo
jam mūsiškio Vytauto O. Vir
kau talentu ir jo modernumu, 
tačiau kokia, tiesiog povande
nine ramybe dvelkia visa eilė 
jo ryškiųjų drobių.

Atrodo, kad ir Kazimieras Žo- 
romskis su šia pastarąja savo 
paroda įžengia į ramųjį, mažiau 
šaukiantį, o daugiau mąstantį 
savo kūrybos periodą. Tiesa, ir 
šioje parodoje dar matome vie
ną kitą paveikslą, primenantį 
ankstesniuosius jo darbus. Į to
kią grupę dar galėtume įrikiuo- 
ti: Pakrantėje (nr. 14), Vėtra 
(nr. 9), Laivas sudužo (nr. 17) 
ir dar keletą kitų panašių. Visi 
jie savo užmoju ir tapybiniu at
likimu yra taipgi neblogi. Ta
čiau šį kartą mus jie mažiau 
domina, ir plačiau čia apie juos 
nekalbėsime,“ juo febiau, kad šid 
pobūdžio K. Žoromskio tapyba 
mūsų spaudoje jau anksčiau ne 
kartą buvo analizuota.

Šiandien mūsų dėmesį labiau 
pririša tie ramieji, mąstytiniai 
K. Žoromskio darbai, kurių vi
sai eilei yra labai būdingas sod

rus gelsvas koloritas, sakytume, 
kone rembrantiškas koloritas, 
lyg atklydęs į čia iš senųjų 
meisterių portretų, iš jų tam
soje šviečiančių veidų.

Ir tikrai reikia nemažo įgu
dimo ir kūrybinės ugnies iš to
kio, kone vienspalvio paveikslo 
padaryti akį patraukiančią ir 
susimąstyti verčiančią drobę. O 
gero rezultato dailininkas to
kiuose paveiksluose pasiekia ne
atsitiktinės kompozicijos plane, 
gerai išbalansuotose plokštumi
nėse formose arba plačių dėmių 
su kone auksakališku kruopš
tumu išbaigtose, smulkiose de
talėse. Pvz. šitokį, kone Čiur
lionio “Jūros sonatos” grafinį 
detalių išbaigimą primena ir vie
nas iš parodoje būdingųjų šios 
rūšies darbų “Vėlai rudenį” (nr. 
22).

Nepasakytume, kad K. Žo- 
ramskio pastarųjų tapybų ra
mybė yra statiška. Tik judesys 
ir formų augimas šį kartą ne 
tiek akimi pastebimas, kiek 
mintimi pajaučiamas. Tai toks 
judesys, kurį randame laisvoje 
nesutechnintoje gamtoje. Štai, 
sakysim, paveikslas “Preliudas” 
(nr. 6). Jame tarsi iš rudo bran 
duolio, tarsi iš sėklos auga vi
sa šviesioji šios kompozicijos 
forma. Čia pat ir “Pasaka” (nr. 
5), lyg ir “Preliudo” tęsinys, 
lyg ir diptiko antroji dalis, kur 
pirmapradės formos vešliai ko
pia švieson, buvusį branduolį pa
versdamos aukštyn pakylančiu 
žiedu. Kitur vėl, kaip paveiksle ' 
“Laikas daro savo” (nr. 32), 
seno nykimo ir naujo gimimo 
slinktis lyg ir susitinka ant gy
vybės ir mirties ribos ir jau ne
lengva užčiuopti, kur pabaiga, 
o kur pradžia. O gal čia iš viso 
šios dvi sąvokos nebeegzistuo
ja? Gal čia jos abidvi ištirpsta 
nesibaigiančiame Būties turiny
je...

Tačiau čia akcentuodami sod
raus, geltono kolorito naujau
sius K. Žoromskio darbus, visai 
nenorime sudaryti įspūdžio, kad 
dailininkas šį kartą nėra spal
vingas. Anaiptol. Spalvingumo

K. Žoromskis Laikas daro savo
Iš parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoje

netrūksta visoje eilėje pačių 
naujųjų paveikslų. Tik spalvos 
(ruda, juoda, raudona, mėly
na) šį kartą taipgi yra lyg ir 
prigesintos, lyg ir atvėsusios, 
neskaudinančios akies savo ašt
rumu, o maloniai glostančios 
ramiu savo gilumu. Ryškiausias 
šio apibūdinimo pavyzdys galė
tų būti nemažo formato, mėly
nų plotų drobė, pavadinta “Šiau
rėje” (nr. 33). Vėsuma ir nos
talgiškas, šiaurietiškas ilgesys 
dvelkia iš paveikslo į žiūrovą. 
Tai lyg Peer Gynto suitos me
lodija, nuaidinti ir nutylanti 
melsvoje fiordų tolybėje.

Aplamai, “ramusis” Zoroms- 
kis šį kartą meno bičiuliams pa
teikė ne vieną gero brandumo

paveikslą, įrodantį, kad moder
nusis menas net abstraktinėse 
savo formose nėra vien tik pa- 
sitaškymas spalvomis, bet sun
kaus darbo ir talento įtemptų 
pastangų kūrybinis rezultatas.

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 8.80 iki 
l':30 vai. ryto. Vakarais pirmadie. 
nialb 7. vai. vak

VISOS PROGRAMOS Iš W0PA 
1490 kil. AM Ir 1027 mg. FM 

Telef. HEmlock 4-2413 
1150 South Uaplevtood Avenue 

Chiratgo, Illinois 00020

EMIGRANTIŠKOS MINTYS 
LITERATŪROJE

(Atkelta iš 3 psl.) 
no padėtis gyvenime man pa
tiktų ir gal dėl jos būčiau net 
išdidus. Taip praleidęs savo pa
prastą gyvenimą, ramų ir nie
kam nežinomą, aš būčiau tai
kiai miręs savos šeimos būre
lyje”.

Savaime suprantama, tokiu 
atveju jis nebūtų pagarsėjęs. Ir 
jis būtų visų greit pamirštas. 
Gal tik jo namiškiai po mirties 
karts nuo karto jį maloniai pri
simintų.

Šios mintys, kad ir negau
sios, apima pagrindinius emi
gracijos klausimus ir jos neiš
vengiamas problemas. Kas 
mums ypatingai vertinga, tai 
šio 18 šmt. emigranto atviru
mas, realistiškas samprotavi
mas ir jo meniška autobiogra
finė forma.

Emigracija literatūroje

Literatūros istorija tikrai 
praturtėtų, jei Dantės laikais 
autobiografijos forma būtų bu
vus žinoma ir šis poezijos ge
nijus būtų pats turtinga litera
tūrine forma pasipasakojęs apie 
savo ištrėmimą iš Florencijos. 
Jo “Dieviškoji komedija” yra 
pilna Florencijos asmenybių, bet 
ten trūksta paties Dantės — 
tremtinio minčių. Tik mūsų poe
to A. Mickevičiaus “Pono Tado” 
įžangoje poezijos formoje sutin
kame tokį atvirą, nors trumpą 
emigrantiškos traumos išsaky
mą. 26 metų amžiaus Mickevi
čius turėjo apleisti savo kraštą 
dėl politinių priežasčių. Likusią

savo gyvenimo dalį “perpetuum 
mobile” dvasios stumiamas jis 
praleido Italijoj, Šveicarijoj ir 
Prancūzijoj, kur jis rašė, mokė 
ir visuomet planavo savo tautos 
išlaisvinimą.

Yra stebėtina, kad Naboko- 
vas, savo pagrindinei temai pa
sirinkęs emigraciją iš Rusijos 
(“The Gift”, “The Defence” ir 
kt.), nevartoja emigrantiško 
liūdesio ir išdidumo minčių. Tai 
yra retas reiškinys. Originalus, 
jis yra ir tuo, kad gana šaltai 
ir be jokio susijaudinimo trak
tuoja ir savo rašymą “mirštan
čia kalba” (rusiškai) ir “mirš
tančiai publikai” (rusų emi
grantų laikraščiuose). Tik po 
jo sėkmingų anglų kalba rašy
tų knygų, šios “mirštančia kal
ba” ir “mirštančiai publikai” 
rašytos knygos išvydo platųjį 
pasaulį...

XX šmt. kova prieš ir už ko
munizmą yra šaltai traktuoja
ma H. De Montherlandt romane 
“Chaosas ir naktis”, kur emi
granto personažas yra anarchis- 

I tas, pabėgęs į Paryžių po pralai
mėto karo prieš Franko Ispani
ją. Pasenęs, savo nelaimingumą ' 
Paryžiuje jis šitaip sau pasi
teisindavo: “Jo kraštas yra taip 
pat nelaimingas. Taigi jo liūde
sys yra kilnus. Bet, jei jo kraš
tas yra laimingas, tai jo liūde
sys Paryžiuje yra tik pralaimė
jusio liūdesys”. Grįžęs į Ispani
ją, jis areštuojamas Madride... 
po jo mirties...

Emigracijos tema yra įdomi, 
nes gyvenime reta. Ji yra da

vusi įkvėpimo daugeliui rašy
tojų. Emigracijos siela ir atvi
ri autobiografiniai bruožai su
tinkami Bunino ir kitų caristi- 
nės Rusijos emigrantų raštuose. 
O Nabokovo prieškariniai emi
grantiški raštai, kai .kurių kri
tikų manymu, yra verti net No
belio premijos.

• Popiežius apie menus. Po
piežius Paulius VI-sis, priimda
mas neseniai Italijos vyskupijų 
liturgijos ir krikščioniškojo me
no komisijų atstovus, susirin
kusiems Romoje į studijų die
nas, pabrėžė, kad visuotinio 
Bažnyčios susirinkimo pradėta
sis liturginis atsinaujinimas rei
kalauja artimesnio visų meno 
šakų specialistų bendradarbiavi
mo... Liturginės apeigos — pa
brėžė Popiežius — tarnaudamos 
Aukščiausiojo garbei, reikalau
ja aukščiausio tobulumo... šven
tasis menas čia atneša savo 
gražiausias dovanas, kurios re- 
gimamomis formomis išreiškia 
dvasines ir antgamtines ver
tybes...

Stirbis Fuel Gils
Aliejus virtuvei ir krosnims 
“Geresnė ir pigesnė alyva”

Tel. HEmlock 4-6264

PETER STIRBIS
6741 So. Maplewood Avenue 

Chicago, III. 60629

DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO

Kilimai ir apmušti baldai valomi
J. RUDIS Tek CLiffside 4-1050

Restoranas Neringa
CXk t:MnMMMMM—W1Sni

LIETUVIŠKI IR AMERIKONIŠKI 
VALGIAI

2632 Wesf 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

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti dau 
gel metų patyrimo siunčiant

DOVANAS — SIUNTINIUS | USSR.
Gavėjas nieko nemoka Tūkstanč’ai klijentų patenkinti. Garan 

tuotas sk.ubus ir tikslus pristatymas Visi siuntiniai apdrausti. Vi
suose mūsų skyriuose yra gausus aukštos rūšies prekių pasirinki 
mas prieinamom kainom.

Dėl informacijų ir nemokamų katalogų kreipkitės į visus mūsų 
skyrius.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
NEW YORK, 3, N. Y. — 31) 3nd Avenue 
NEW YORK. N. Y. 10011, 108 XVėst 14th St. 
BROOKLYN II, N Y — 370 I niun Aveni>? 
BROOKLYN 7. N. Y. — 600 Sutter Avenue 
BOSTON 18. Ma». — 271 Sliaumiii Aveiui* 
SOUTH BOSTON, MASS., 327 W. Broadway. 
BTFALLO 6. N. Y. — 332 Ftllmori Vienur
CHICAGO 22, III., — 2222 W Chicago Avenue 
CHICAGO « III. — 3212 So fl.Jsted Street 
CLEVETAND 13. Ohio — 901 Literai? Road
DCTROIT. Mich..—*800 Michigan Avenue
GRAND RA1WS2 Mich. — 636 38 Rridge St.

11333 .!<)► Campau
____ Tel. 

IRVINGTON’ 11, N. J. — 762 Springfield Avė 
YOUNGSTOVVN 3. Ohio 21 i ift» Aveiiu< 
I/OS ANGFLFS 22 Calif.- OHO s<, Mbtnflc Blvd 
TAKEVVOOD. N. J. — 126 Ith Street 
NE W AR K 3, N. J. —- 128 spn.urflehl Lemu 
NEW HAVEN, Conn. — 509 ( nnacrv^ 
PATTERSON 1, N. J. — 99 Mato strrr* 
PASSAIC. N. J. — 176 Mark* t t

PinLADELPHIA, Pa. 19122 — 1214 N. 5th St ...
• P1TTSBI KG H 3. Pa — • 307 t Gar-on streei
• SAN FRANCISI’O CalK JO7« sutter Street
• VVATKRBITRY. Conn. — 905 Banį* Street
• U’ORCESTFR Mass. — 169 Millbury Street

• ______  _____ . ___
• HAMTRAMCK, Mich. — 11333 Joe
• HARTFORD, 14, Conn., 200 Frau M i i«
• N

N

J. 
N. J-

Earn More ai Standard Federal

4192 Archer Avenue • Chicago, llllnole 60632 e Phonei VI 7-1141

INSURED

HOURS
Mon., Thurs. 9-8/Tues., Frl. 94 

8at. 9-12/Wed. CIOMd

of the U.S. Government.

7 Year Savings Certmcate

minimum investment.

Pardavimas ir taisymas
2649 West 63rd St., Tel. 434-0421 
P. Rudėnas K. Šimulis

TV', Radio, Stereo, Air-Conditioners

BANGA

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

FRANK Z A P O L I S
320814 West 95th Street 

Chicago, Illinois 60642 
Tel. GA 4-8054 ir GR 6.4339

etaK%neč3te*HeĖ3«ėJ»Ėš*jieueėie£»:ie-j>.-v'.:......

New at Standard Federal! Reauires $10,000

Passbook Savings
Earnings paid and compounded fourtimesa

year. No minimum. No time reųuirements. Addi-

RADIO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radio Pro
grama Naujoj Anglijoj, iš stoties 
WLYN, 1360 bangos, veikia sek
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 vai 
po pietų Perduodama: vėliausių 
pasaulinių žinių santrauka ir ko
mentarai, muzika, dainos ir Mag- 
dutės pasaka. Programą veda — 
Steponas J. Minkus. Biznio reika
lais kreiptis į Balde Florists — 

1 gėlių bei dovanų krautuvę, 502 E. 
Broadtvay, So. Boston, Mass., Tel. 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas ir 
•‘Draugas”.

tions can be made in any amount.

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

Nevv Higher Insurance umit
Certificates and Passbook accounts now In

sured to $15,000 by the Federal Savings ana
Loan Insurance Corporation, a permanent agency

ASSETS $105,000,000 RESERVES $10,000,000

i
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RINOS IR NUTEKAMIEJI 

VAMZDŽIAI
Ekspertištkal uždedam naujus ir tal
žome senus. Pilnai apsidraudę. Dar
bas garantuotas.

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

Passbook savings In by the lOth of the month earn from the lst
4-5450
3- 3005
4- 495?
5- 6808
2
8-0008
6- 2071 
8-0966 
5-2737
t 1008
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GI. 7 1575 
233-8030 Ir 246-021?
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3-4818
l 27 5-» 
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6-6766 
8-2868
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Chicagoland’s Strongest

STANDARD
F EE D S R La
SAVINGS

i

APDRAUDŲ AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-223S

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUUIIIIIIIII

NamS, automobilių, 
gyvybes, sveikatos 

Ir biznio
Patogios išsimokėji- 

mo solygee

M O V I N G 
A. VILIMAS
Apdraustas perkraustymaa 

Įvairių atstumų 
$415 So. Lituanica Avenue 

Tel. FRontier 6-1882



LEGENDARINE TIKROVE
(Atkelta iš 2 psl.)

ti, ką su ja galima nuveikti.
Šiuo metu, kai lauke krapš

tytis jau negalima, kleb. Reite- 
laitis iš darbininko buvo tapęs 
istoriku. Ir taip kasnakt, Krikš
tonių ramybėje, prie menko ži
burio sėdint.

Nuvedė mane į rūsius po nau
ja sale, dėl kurių, ją statant, 
žmonės kraipė galvas, neišma
nydami, kam jie reikalingi. Gi 
ten gulėjo krūvos dokumentų, 
surinktų iš aplinkinių parapijų, 
vyskupijų ir^jūtų jam prieina
mų šaltinių. Buvo kelios knygų 
lentynos, kurių viena ir medici
nai skirta.

Pirmosios okupacijos metu ir 
mūsų apylinkėje atsirado keli 
raudoni gaidžiai. Vienas jų net 
Alytaus milicijos vadu tapo. Už 
metų, atėjus antram okupan
tui, kleb. Reitelaitis juos užda
rė šalia istorinių dokumentų rū
siuose. Kai atvažiavo vokiečiai 
ieškoti, pasakė:

— Taip, pas mane yra. Bet 
neduosiu. Nieko čia daug nepri
darė.

Palaikė ten, pamaitino kelias 
savaites. Praėjus įkarščiui, iš
leido. Vienas jų, nespėjęs kleb. 
Reitelaičio rūsin įsirangyti, Sei
rijuose buvo sušaudytas pirmų
jų vokiečių dalinių.

Atrodo, kad paisydami dide
lės jam žmonių rodomos pagar
bos, bolševikai jo sunkiai ne
vargino ir trečiosios okupacijos 
metu, nors Krikštonių apylin
kėje siautėjo didelės partizanų 
kovos su stribais. Baigdami pra 
džios mokyklą, išėjome aštuoni 
berniukai. Iš jų trys žuvo, vie
nas dingo be žinios, trys atsi
dūrė Sibire. Ir vis partizaninių 
veiksmų pasekmės prie Krikš
tonių.

O kai ši asmenybė mirė, “Li
teratūroje ir mene” (1966 m., 
gruodžio mėn., 24 d., nr. 51) 
buvo paskelbta:

“Š. m. lapkričio 30 d. Krikš
tonyse (Lazdijų raj.) mirė is
torikas- kraštotyrininkas Jonas 
Reitelaitis (g. 1884 m.), kelias
dešimties monografijų apie pie
tų Lietuvos vietoves autorius. 
Gudelių, Veisiejų, Leipalingio 
monografijos, Liškiavos mieste
lio istorija buvo išspausdintos 
periodiniuose leidiniuose. Kitų 
monografijų (apie Seirijus, Mer
kinę, Kirsną, Būdvietį, Gražiš
kius ir kt. vietoves) liko rank-

Amerikiečiai apie Leono Urbono tapybą

Svečio i š Australijos dail. 
Leono Urbono kūryba, po sėk
mingų parodų Chicagoje ir New 
Yorke, atkreipia į save vis di
dėjantį lietuvių ir amerikiečių 
dėmesį. Šiuo metu dail. Urbono 
tapybos darbų paroda vyksta 
(nuo vasario 5 iki kovo 4) Cle- 
velande, Gallery International 
patalpose (13218 Superior at 
Euclid Avė.). Clevelande leidžia
mas žurnalas “Fine Arts” pas
tarajame savo numeryje ta pro
ga įsidėjo dviejų L. Urbono pa
veikslų nuotraukas, kartu duo
damas ir kai kurių parodoje iš
statytų darbų įdomią analizę, 
kurią parašė žinoma meno kri
tikė, redaktorė ir kolekcionierė 
Katherine White. Jos apraše 
Leonas Urbonas ir trys jo dar
bai aptariami šitaip:

“Leonas Urbonas tapo savo 
akvareles su mistiko bravūros 
įkarščiu. Jis vartoja plačią tech
nikos skalę: naudoja tapybą 
pirštais, skaptuoja peiliais plo
nus kolorito sluoksnius, lanks
tydamas popierių ant šlapios 
spalvos, leidžia formoms sau- 
vališkai lietis arba dideliais, 
lanksčiais teptukais paskleidžia 
jas plokštumoje. Jo paveikslai 
— tamsūs sapnų centrai, pilni 
užmirštų audinių, vaiduoklių, 
greičio ir jausmų.

“Threshold” — tragiška, dra
matiškos jėgos tapyba su skaus 
mingomis religinėmis užuomino- 
nomis. Minkšti, dulsvi rusvumai, 
rudumai ir sunkūs, akli purpu
rai, vėsi mėlynė ir tuščias gel
tonumas įstringa puslapin lyg 
įsišakniję pasąmonės vaizdai. 
Brangakmenys ir pabaisos, kry- 

raščiai. J. Reitelaitis taip pat 
paliko vertingų privilegijų (XVI 
a.), dvarų inventorių, Lietuvos 
metrikos ištraukų rinkinį”.

Nei žodžio, kad J. Reitelaitis 
buvo kunigas, savo darbu pa
statęs bažnyčią, salę, įkūręs 
dvi krautuvėles, gydęs, mokęs 
moteris megzti ir siuvinėti.

Žmogus
Pilnas ir mažokas, gal 5’5” 

ar 5’6” ūgio, einant kiek į šo
nus krypuojąs, apvalaus veido 
ir pūslėmis nusėtų rankų kleb. 
J. Reitelaitis jį pažinusių atmin
tyje liks šventuoju. Nepamirš 
Krikštonių, Gudonių, Šlapikų, On 
ciškių, Juozapavičių, Dubravų, 
Bucinciškės, Vozbūčių, Roičių ir 
Seirijočių kaimai. Jo niekas ne
matė supykusio ar net susigin
čijusio. Veide pasirodydavo vien 
menkas, neskausmingas rūpes
tis dideliais darbais, kuriuos 
buvo užsiėmęs Krikštony
se, arba nieko nesakąs šyps- 
nelis. Paprastumas, kuklumas, 
nueito gyvenimo kelias jį darė 
pilku kaimiečiu, ir niekas, vai 
niekas, matęs jį prie statybų 
prakaituojantį, negalėjo pagal
voti, kad naktimis šis žmogus 
po istorinius dokumentus kni
sasi.

Kalėdų laikotarpiu, baigęs 
lankyti gretimą ir mūsų kaimus, 
dieną užbaigdavo mano tėvų na
muose. Buvau gal aštuonerių, 
kai vakarienės metu, įsibėgėjus 
paprastučiams pokalbiams, tė
vas atsargiai užklausė:

— Kaip atsitiko, klebonėli, 
kad į kunigus išėjote?

Kun. Reitelaitis juokaudamas 
atsakė:

— Pažiūrėjau į veidrodį, 
negražus, kaip galvijas, tad 
patraukiau seminarijon.

Suaugę nusijuokė, o aš visą 
vakarą stebėjau ir nesupratau: 
jis man buvo labai gražus. Tik 
vėliau susigaudžiau, kai bran
desni metai leido galvoti: šis 
pasakymas kaimo žmonėms bu
vo suprantamesnis, už aiškini
mą apie apaštalavimą, vynuo
gyną, Dievo aveles.

O kleb. J. Reitelaitis buvo 
apaštalas, meilę, ramybę, pa
guodą darbo išvargintiems žmo
nėms nešęs paprastumu ir triū
su. Istoriniai darbai paliko jo 
vardą, o nuostabiu uolumu ir 
sugebėjimu atliktos kunigo 
reigos pažinusiųjų akyse jį 
gaubė šventumo skraiste.

gi 
ir

žiai, skliautai, antkapiai ir 
neliai, ratai ir akys, turbanai ir 
amžinybė visai tai bežiūrint per
lekia mintimis.

“Imminent” — erdvinių ma
nipuliacijų, besivystančių for
mų, daigų, keistų šviesų tapyba 
su žemės - citrinos, rudomis, 
oranžinėmis ir baltomis spalvo
mis. Čia išsibalansuoja asimet- I. 
rinis greitumas: kunkuliuojąs į 
judėjimas ir šokanti lakių dė-Į 
mėlių raižyta šviesa leidžia pa
justi dygstančias sėklas, srū
vančias povandenines sroves.

“Mood” — tai Rorschacho at
bulų, ištemptų ir sudvigubintų 
formų konvoliucija. Spalva tvink 
čioja šen ir ten, lyg gongo vir
pėjimas aidinčioj salėje, žėrė
dama oranžinės spalvos plonuo
se sluoksniuose, kartu su per
matoma juoda ir ruda. Urbono

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

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas 4%% išmokamas du kart per metus už

visas taupymo sąskaitas.
PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokėjimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS

K. Žoromskis Traukinys prie semaforo
Iš parodos Čiurlionio galerijoj, Chicagoj

L 1t si 1./]

NEMIRTINGUMAS
AR PRISIKEIIMAS IŠ MIRTIES

(Atkelta iš 3 psl.) 
jų yra kertinis krikščioniškos 
pasaulėžiūros akmuo. Nekalbant 
jau apie visą pomirtinio gyveni
mo teologiją, kuri žada žmogui 
amžinąją laimę su Dievu Dan
guje, čia išryškėję pora dalykų, 
kurie anksčiau buvo žmonijos 
tik daugiau ar mažiau nujausti.

Visų pirma čia paaiškėjo ta 
neįtikimai nuostabi tiesa, kad 
žmogus po mirties turės pilną 
žmogiškąjį gyvenimą, t. y. su 
kūnu. Kita tiesa, kuri čia įgavo 
didesnio tikrumo, yra ta, kad 
kūnui mirštant, žmogaus siela 
nemiršta.

Abi šias tiesas tautos nujau
tė ir savo nujautimus išreiškė 
papročiuose ir moksluose. Ta
čiau ir to nujautimo turinys 
buvo silpnas ir išraiškos prie- 

kryptis yra galvotrūkčiais te
kanti, lyg menininkas nepajėg
tų niekur sustoti. Pats dailinin
kas plaukia šių paveikslų ban
gomis, jas sugaudamas, jas pa
kreipdamas, bet ir pats jų ne
šamas. Paveikslai pilni jėgos, 
nevaržomi, atlikti didele rizika, 
turtinga ir gyvastinga akimi”. 
(Fine Arts, Jan. 30, 1967).

Palankias mūsų dailininkui 
recenzijas parašė ir kiti Cleve
lando laikraščių meno kritikai: 
Helen Borsick “The Plain Dea- 
ler” vasario 5 d. laidoje ir Ma- 
rie Kirkwood “The Sun” vasa
rio 2 d. laidoje. 

pa- 
ap-

AND LOAN ASSOCIATION

sąskaitas

T Ū SP I E
$1.65 & $2.25

JOKIO

ir

|

Kiekviena 
sąskaita 
ligi
SI 5.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

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, lllinois 60629

Tel. PR 6-8998

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

Atdara pirmad. ir ketvir. 9--9 vai., antr. 
Sekmad. atdaro

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO, ILL. 60608 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

LAUKIMO — GREITAS PATARNAVIMAS 
TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ.

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

šeštadieniais iki 5 valandos ryto

n v. r. iki 5 ▼. v. 
9 v. r. iki 9 v. v. 
Trečiad uždaryta

ANT 1-nu METŲ
CERTIFIKATŲ

monės netobulos. Kad žmonija 
nebuvo abejinga kūno likimui 
po mirties, liudija tūkstantme
tės tradicijos tiek Egipte, tiek 
megalitinėje kultūroje apskri
tai. Tik jos neįstengė suvokti 
kūno gyvenimo kitur kaip kape. 
Dėl to jos statė kapus, daug 
tvirtesnius negu savo gyvena
muosius namus, ir mirusiųjų bu
veinę aprūpindavo ginklais bei 
nuolatiniu maisto tiekimu aukų 
formoje. Tačiau nepaisant šios 
tvirtos kultūrinės tradicijos, 
kiekvienas jautė, kad kapas nė
ra tobulas žmogaus kūno liki
mo išsprendimo būdas. Kristus 
į tai davė atsakymą, atsikelda
mas iš kapo.

Gal kiek geriau buvo prieš-

toli
M O V I N G

perkrausto baldus iš arti ir

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

CHICAGOS PONIOS IR PANELĖS,
Nereikalingi plaukai sunaikinami atsargiai, efektingai, ekonomiš- 

kai! Pasauly garsui metodas vartojamas, pripažintas visų daktarų.
Lūpos, žandai, skruostai, antakiai, kakta, ran

kos, kojos.

Kankintis visa gyvenimų su nereikalingais plaukais, 
tai jau perdaug. Laikas tik pasunkina padėti, kiekvienas 

j odos ligų gydytojas tai žino.
.' Kodėl laukti T* Tuoj Skambinkit DE 2-6631 ir pa.
j sikalbėklte.

Elektrologistė — JANINA POCS, Marshall Field
Annex Bldg., 25 E. Washington St. Suite 1420

Daugiau kaip 50 metų 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams. 

krikščioniškais laikais su sielos l 
nemirtingumu. Tiek moteriškos 
teisės žemdirbiškos kultūros, 
tiek vyriškos teisės gyvulių au
gintojų kultūros buvo tikros, 
kad žmoguje ne viskas miršta. 
Tačiau kiek realus ir kiek in
dividualus yra šis išlikimas, ne
buvo aišku. Kad žmogui nerei
kia paskęsti nebūtyje iki kūno 
prisikėlimo, bet kad jis gali tęs
ti asmeninį gyvenimą amžinybė
je tuoj po mirties, liudija Kris
taus žodžiai, pasakyti ant kry
žiaus latrui: “Dar šiandien būsi 
su manim rojuje”.

Krikščioniška dvasios nemir
tingumo tiesa rado gerą atgar
sį graikiškoje šviesuomenėje. 
Bažnyčios tėvai užsikabino už 
graikų turėtos sielos sampratos 1 
ir Kristaus amžinojo gyvenimo; 
mokslą šiuo pagrindu lengvai | 
paskleidė žmonijoje. Ne taip

SIUVIMO MAŠINOS
BERNINA • NECCHI • ELNA • 

PFAFF • KENMORE 
(Šveicariškos, vokiškos, itališkos, ja
poniškos, Singer ir kitos). Taisome, 
parduodame ir nuomojame prieina
momis kainomis ir sąlygomis. Dar
bas greitai ir sąžiningas. Turime 
dalis, pritaikome pagal skoni kabi
netus. Aptarnaujame Chicagoje ir 
priemiesčiuose. Parduodame ir taiso-; 
me dulkių siurblius.

B & B SEVVING MACHINE CO. 
4214 S. Archer Avė., Chicago, III. 
60(132. Tel. 027.0044; 027-0045.

Vedėjas Arvydas M. DikinLs

r

metalu aplieti

Avė., Chicago
7 - 7258 - 59
-- ----------------j

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

v

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

2400 S. Oakley
Tel. VIrginia!

i lengvai ėjosi su kūno prisikėli- 
! mo tiesa. Graikų filosofai šios 
tiesos visiškai nesugebėjo pri
imti. Kai apašt. Paulius jiems 
pradėjo apie tai kalbėti, jie pa
prašė tą klausimą atidėti kitam 
kartui (Apd. 17,32). Tiesa, 
šiandien ši tiesa Bažnyčioje yra 
tvirtai atstovaujama, tačiau

praktiškai tikinčiųjų galvoseno
je ji yra apsupta abejonės še
šėlių. Jeigu mes šiandien pada
rytume žmonių apklausinėjimą, 
ar jie tiki į kūno iš mirusių pri
sikėlimą, mes, tur būt, gautu
me iabai didelį nuošimtį neigia
mų atsakymų.

(Bus daugiau)

"7r~' ~ .... -=%
Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

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

valandos vakaro.

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

JADVYGA ir — JUOZAS BARTKUS. Savininkai

Josepft F. Gribauskas 
Executive Secretary

ST. ANTHONY A
SBįt SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

LONG TERM
BONUS 

SAVINGS 
ACCOUNTS

1447 So. 49th Court 
CICERO, ILLINOIS • 606S0

Phone 656-6330

DIVIDEND CHECKS 
MAILED OUARTERLY 
0N INVESTMENT 
SAVINGS 
ACCOUNTS

HOURS: Mon. 9-8; Tues., Thurs.. Fri. 9-5; Saf. 9-1; Wed, Closed

Vx

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

LIETUVIŲ {STAIGa

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
tr Seštadieniate nuo 

po plotu

CRANE SAVINGS
B. B. PIETK1EWICZ, Prez.

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

Naujas aukštas divideudas 

mokamas už investavimo

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

.... aNTkaD. it HMT.VALANDOS: pjrmad ir ketv ...........
ŠEŠTAD lkl 12 v A

Artesian Restaurant
2432 West 63rd Street (63rd & Srtesian)

• Skanūs valgiai
• Geras patarnavimas

• Puiki atmosfera



LAIKAS UŽSIREGISTRUOTI
LITUANISTIKAI FORDHAMO 

UNIVERSITETE

DRAUGAS, šeštadienis, 1967 m. vasario mėn. 11 d. 7

Fordhamo universitete dėsto
ma lituanistika vasaros metu 
nuo 1957 m. Tikslas šios pro
gramos — duoti lietuviškam 
jaunimui tai, ko jis negali gau- 
tr‘kitose šio krašto mokyklose, 
padėti jaunimui pagilinti lietu
vių kalbą ir supažindinti su lie
tuvių literatūra ir kitomis kul
tūrinėmis vertybėmis.

Šią vasarą numatyti du lie
tuvių kalbos kursai: pradedan
tiems ir pažengusiems. Pažen
gusiai grupei be lietuvių kalbos, 
bus dėstoma lietuvių literatūra 
ir kultūros istorija. Dėstytojais 
yra pakviesti lituanistai: prof. 
A. Salys, prof. J. Puzinas, dr.
K. Ostrauskas, lėkt. St. Barz- 
dukas, prof. A. Vasys ir kiti. 
Kursams vadovauja tėv. prof. 
VI. Jeskevičius, SJ.

'<• KREDITAI. Už kursą stu
dentai gauna 4 kreditus, kuriuos 
;?ali perkelti ir į kitą universi
tetą. Priimami ir laisvi klausy
tojai.

REGISTRACIJA. Užsiregist
ruoti reikalinga jau dabar, pri- 
siunčiant $25 čekį Fordhamo 
universiteto vardu. Toji suma 
bus įskaityta į mokestį už moks
lą. Šią registraciją galima atlik
ti laišku, nurodant, kurioje gru
pėje norėtumėt dalyvauti — 
pradedančiųjų ar pažengusiųjų. 
Formali registracija bus birže
lio 29 ir 30 d.

LAIKAS. Vasaros semestras 
prasideda liepos pradžioje ir tę-

• Prano Naujokaičio “Drau
go” konkursą laimėjęs roma
nas “Žydinčios dienos” šiuo me
tu jau spausdinamas “Draugo” 
spaustuvėje. Premijos įteikime 
ir “Draugo” literatūros šventė
je - koncerte kovo 5 d. romaną 
skaitytojai jau galės įsigyti.

• Algimanto Kezio, SJ, nuo
traukų paroda šiuo metu vyks
ta Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejuje (4012 Archer Avė., 
Chicagoje). Parodoje išstatyta 
keliasdešimt žinomojo mūsų nuo 
traukos menininko darbų. Įdomi 
naujiena — kai kurios nuotrau
kos šį kartą yra paspalvintos 
ypatingu cheminiu būdu. Lig 
šiol visur matydavome tik juo-

•-da - balta A. Kezio nuotraukas. 
Paroda muziejuje vyksta visą 
vasario mėnesį. Muziejaus lan
kymo valandos nuo 1 vai. po
piet iki 4 vai. 30 min. kasdien 
ir sekmadieniais.

• Lietuvos istoriją vokiečių 
kalba GRUENDZUEGE DER 
GESCHICHTE LITAUEN, pa
ruoštą Manfredo Hellmanno, 
neseniai išleido Darmstadto 
mokslinių knygų leidykla Va
karų Vokietijoje. Vokietijos lie
tuvių bendruomenė ją plačiai 
naudoja supažindinti su Lietu
va ir jos kančios keliu tuos, ku
rie nemoka lietuviškai.

• Maironio žodžiai Vilniaus 
katedroj. Vilniaus katedroj (da-

> bar Paveikslų galerija) sausio 
22 d. koncertavo valstybinis 
choras. Programoje, tarp ko ki
ta, buvo ir šios dainos: Kur bė
ga Šešupė, Užmigo žemė, Va
saros naktys ir Jaunimo giesmė.

Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ

CARR MOODY 
LUMBER CO. 
STASYS LITWINAS, Prez.

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

teikiame nemokamai.
RaAtinA atdara kasd en nuo 8 va) 
ryto iki 6 vai. vakaro ii šeštadfp 

niais Iki 3 vai p. p.

siasi iki rugpiūčio vidurio. Pa
skaitos numatytos nuo 1—4 
vai., tačiau, studentams pagei
daujant, laikas gali būt pakeis
tas. Pereitų metų vasarą kur
sai vyko nuo 6—9 vai. vak.

STIPENDIJŲ REIKALU. Sti
pendijų fondo mes neturime. 
Praeityje mes patys rinkdavo
me aukas ir šelpdavome studen
tus. Šiais metais patariame pa
tiems studentams kreiptis į or
ganizacijas ar pavienius asme
nis ir prašyti paramos. Tikrai 
nepajėgiantiems sumokėti uni
versitetui už mokslą, ir nega
lintiems iš niekur gauti para
mos, mes stengsimės padėti.

LIETUVIŲ JAUNIMO OR
GANIZACIJOS - Skautai, Atei
tininkai, Neo - Lithuania, Vyčiai, 
Santara - Šviesa ir kt. turėtų 
paraginti savo narius, kad skir
tų nors vieną vasarą savo gim
tosios kalbos studijoms. Orga
nizacijos galėtų pasirūpinti ir 
parama vykstantiems į kursus.

JAUNIMAS kviečiamas pasi
naudoti šių metų kursų plačia 
programa. Čia ne tik studijuo
site, bet ir jaukiai praleisite va
saros atostogas lietuviškoje ap
linkoje. New Yorke nenuobo
džiausite. Numatomos išvykos 
po New Yorką ir jo apylinkes.

Smulkesnės informacįjos ka
taloge. Kreiptis — Prof. A. Va- 
sys, Fordham University, Bronx 
N. Y. 10458. Tel. 933-2233, Ext. 
218.

Latvių kalbon išverstas ir išleistas 
Vinco Ramono romanas “Dulkės 
raudonam saulėleidy” (Putekli sar- 
kana rietą).

• Vincas Ramonas latviškai. 
Šio žymaus mūsų rašytojo ro
maną “Dulkės raudonam sau
lėleidy” Emilis Skujeniekas iš
vertė latvių kalbon ir jų “Sel- 
zemnieka Apgads” leidykla iš
leido gražiai įrištą ir puikiai api
pavidalintą knygą. Spausdinta, 
matyt, latviškoj spaustuvėj 
“Laikmeta” Minneapoly, Minne- 
sotoj. Anksčiau latviai yra išsi
vertę ir išleidę ir kitą Ramono 
romaną, daug triukšmo sukėlu
sius “Kryžius”. Aplamai, reikia 
pastebėti, kad latviai mūsų au
toriais rodo nemažą susidomėji
mą. Jie yra išsivertę ir dr. J. 
Girniaus dvi knygas: “Tauta ir 
tautinė ištikimybė” ir “Žmogus 
be Dievo”, o šiuo metu latvių 
teatruose plačiai vaidinama Ana 
tolijaus Kairio komedija “Diag
nozė”. Visa tai rodo didelį lat
vių kultūrinį gajumą, kai net 
iš svetimų kalbų vertimai juo
se dar gana plačiai praktikuo
jami, tuo tarpu kai mūsuose jie 
jau seniai pamiršti.

• Nauja lietuviškosios temos 
prof. dr. A. Semto knyga. Ne
seniai išėjo nauja Wisconsino

Lietuviškas Restoranas - METROPOLIS
6538 So. Westem Avė., Chicago. — Tel. 476-9009

Vienintelis lietuviškas restoranas gerais patiekalais, kaip šašlykas, 
šnicelis ir kt., didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gčrimų.

Lietuviškoj jaukioj nuotaikoj galėsite praleisti laikų, ^skaniai paval
gyti ir atsigaivinti.

Atdaras kasdien nuo 11 vai. ryto iki vėlumos. Pirmadieni uždaryta. 
Visi prašomi žitftilankyti

Savininkai PETRAS IR ANTANINA KAUŠAI

Algimanto Kezio, SJ, nuotrauka iš Balzeko Lietuvių kultūros muzie
juje vykstančios jo foto darbų parodos.

• Atrasta 3,000 ikonų. Alek
sandrijos universiteto archeo
logų grupė Egipte, vykdydama 
kasinėjimus Šv. Kotrynos vie
nuolyne .Sinajaus kalne, šiomis 
dienomis surado šventų pa
veikslų - ikonų kolekciją, kurią

universiteto prof. dr. Alfredo 
Senno knyga THE GREAT PO- i 
WERS, Lithuania and the Vii- f 
na Question 1920—1928. Lei- 
den, E. J. Brill 1966, XII+ 239 i 
psl. Autorius nuodugniai nagri- i 
nėja Vilniaus klausimą nuo 1920 
iki 1928 metų: Vilniaus byla 
Tautų s-goj, 1925 m. Locarno 
susitarimą ir Vilniaus klausimą 
tarpt, politikoj iki 1928 m.

Tai jau antras dr. A. E. Sen
no veikalas apie Lietuvą. 1959 
m. jis išleido stambų darbą — 
The Emergence of Modern Li- 
thuanią. (E.)

• Antanas Sutkus — sukak
tuvininkas. Sausio 26 d. 75 me
tų amžiaus susilaukė Antanas 
Sutkus, buvęs Lietuvos Valsty
bės teatro, Valstybės radiofono 
direktorius, anksčiau Tautos te
atro ir satyrinio teatro Vilkola
kio vadovas.

Šiuo metu A. Sutkus gyvena 
Vilniuje, yra teatro veteranų 
draugijos pirmininkas, renka 
lietuvių teatro istorijos medžia
gą, yra surinkęs Lietuvos teat
ro veteranų atsiminimus ir pats 
parašęs atsiminimų knygą.

Sutkaus sukaktuvių dieną 
Vilniaus Teatro ir Muzikos mu
ziejuje atidaryta paroda, kuriai 
jis irgi surinkęs daug ekspona
tų. (E.)

• Vilniuje pagerbta rašytoja 
Ieva Simonaitytė. Sausio 22 d. 
Vilniaus konservatorijos salėje 
buvo surengtos iškilmės pagerb
ti Ievai Simonaitytei, jos 70 m. 
amžiaus sukakties proga, šalia 
sveikinimų ir pagarbinimų, bu
vo ir koncertas, kuriame daly
vavo vargoninkas L. Digrys, 
violenčeliste S. Narūnaitė, so
listai dainininkai I. Žukaitė ir 
V. Noreika. Be to, aktorė A. | 
Leimontaitė (dabar jau pensi->. 
ninkė, bet dar grįžtanti scenon, 
kaip aktorė “solistė” — viena 
sugebėdama užimti vakaro pro
gramą) skaitė ištrauką iš su
kaktuvininkės apysakos “Pik
čiurnienės”. Iškilmė buvo rodo
ma televizijoj. Mačiusieji rašo, 
kad Simonaitytė atrodžiusi žva
li ir linksma. (E.)

• Saitai su Maskva. Sausio 
9 — vasario 3 d. Maskvoje vyko 
lietuvių mokslininkų ir ypač me
nininkų pasirodymai “didiesiems 
broliams” Maskvoje. Vilniuje ta 
proga per laikraščius ir radiją 
vyko Maskvos kultas. “Tiesa”, 
tarp ko kita, šiais žodžiais dū
savo: “Maskva... Daug ką me
na šis vardas Lietuvai. Tūks
tančiai nematomų saitų riša 
mus su ja...” Be abejo, nemaža 
tiesos glūdi šiuose dūsavimuose. 
Ypač pagalvojus apie čekistų 
slaptojo tinklo saitus...

J

| sudaro apie 3,000 paveikslų, ge- Į I
Irai išsilaikiusiu..ir didelės m.e-
ninės vertės. Mokslininkai tiki
si šios kolekcijos pagalba su
sekti Bizantijos ikonografijos 
vystymosi istoriją.

• Katalikų universitetas Etio
pijoj. Etiopijos mieste Asmaro- 
je sausio 26 buvo oficialiai ati
darytas šventosios Šeimos ka
talikų universitetas, kuriam pri
pažinta pilnos valstybinių uni
versitetų teisės. Atidarymo iš
kilmėse dalyvavo Kardinolų ko
legijos dekanas kard. Tisse- 
rant, Etiopijos imperatorius 
Haile Selassie, kuris yra šio 
universiteto kancleris, italų vy
riausybės delegacija, Seminari
jų ir universitetų kongregacijos 
atstovai ir daugelis kitų žymių 
asmenybių.

NAUJI LEIDINIAI

• THE MARIAN, February 
1967. Tėvų marijonų leidžiamas 
anglų kalba religinės kultūros 
mėnesinis žurnalas, vas. mėn. 
numeris. Katalikų spaudos mė
nesio proga įžanginį straipsnį 
duoda sesuo M. Agnesina, nese
niai doktoratą gavusi kazimie- 
rietė. A. Lemberg rašo apie 
Bažnyčios padėtį Estijoje. Ke
liautoja G. Brendel pasakoja 
apie Šiaurės Amerikoje nukan
kintus misionierius ( šv. Izao
ką Jogues ir kt.) ir apie pasta
tytą jų garbei šventovę Auries- 
villeje, N. Y. Kontempliatyvinia- 
me Belgijos vienuolyne gyvenan
ti seselė, Pax pseudonimu, rašo

Automobilio nelaimės atveju skambinkite
(In case of accident, call)

COUNTRY AUTO REBUILDERS
GR 6 - 7777 24 hour towing service

Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
smulkūs pataisymai

FRONT WHEEL ALIGNMENT — VVHEEL BALANC1NG 
RODY AND F E N D E R W O R K 

PAINTING, MECIIANICAL REPAIR

2423 W. 59th St., Chicago, III., 60629
Savininkas — MIKAS ČESAS

FUNERAL HOME

PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 
DAR SUSPĖSIME PAGAMINTI ŠVENČIŲ 

SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

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

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ
STEIN TENTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, nylons, taffetą, aksomo, ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą 
už žemas kainas.

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

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

1
Azrking Fckž&Bm J

6845 SOUTH WESTEHN AVĖ. REpublic 7-8600 j
T H RE E

AJR-CONDITIONED CHAPELS

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO.

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3 - 6335
Vienas blokas nuo kapinių

LAWN FUHERAL HOME
Sigmund J. Sutkus

7909 STATĖ BD„ OAKLAVVN ILL. TEL. 636-2320

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

PETRAS BIELIŪNAS
1348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

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

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

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

a

Dovanos Velykoms 
pasieks greičiausiai Jūsų artimuosius 

LIETUVOJE 
jei siųsite jas per

CENTRAL PARCEL SERVICE, Ine.
220 South Statė St., Tel. WA 2-9354 

arba
2618 West 63rd St., Tel. WA 5-2466

SIUNTINIAMS SUDARYTI MES TURIME YPATINGAI GAUSŲ 
PASIRINKIMĄ VERTINGIAUSIŲ PREKIŲ.
Priimame siuntinius, sudarytus i Priimame užsakymus dova- 
iš siuntėjų nuosavų daiktų bei I noms iš sovietinių gaminių, 
produktų. I

ATPIGINTOS KAINOS dovaniniams AUTOMOBILIAMS
GALIOJA IKI š. M. KOVO 20 D., Jos sekančios: 

“Volga” GAZ-2IR $2,365.19 “Moskvitch” 408-E $1.954.88
“Volga” GAZ-2IUS $2,553.70 "Moskvitch” 408 $1,759.39

“Zaporozhets” ZAZ-965A $957.60
Reikalaukite iš mūsų naujus katalogus bei muitų sąrašus.

GARANTUOTĄ SIUNTINIŲ PRISTATYMĄ ATLIEKAME JAU 
NET 20 METŲ.

apie dabar tebegyvenančius ka-1 laikotarpyje turėtas problemas 
talikų rašytojus Europoje. Laik j su tėvais. Henry Peisson ir 

Juoz. Prunskis duoda recenzi
jas eilės naujesniųjų knygų, jų 
tarpe ir to puikaus vadovėlio 
mokytis lietuvių kalbai — “In- 
troduetion 
nian”.

Numeris 
įvairiomis 
želio, Naujokaičio, Kezio ir kt.) 
bei reprodukcijomis Rubenso, 
Munch, Rimšos ir kitų kūrinių.

raštininkė Anne Miller, Miami 
mieste susitinkanti su pabėgė
liais iš Kubos, pasakoja apie re
ligijos padėtį Castro diktatūros 
priespaudoje. Kanadietė Floren- 
ce Julien atskiru straipsniu pa
mini Kanados valstybės 100 
pietų sukaktį ir aptaria ta pro
ga Montrealyje įvyksiančią pa
saulinę parodą. Vieno Chicagos 
gydytojo žmona — Margaret 
Ross — aprašo susižiedavimo

to Modern Lithua-

gausiai iliustruotas 
nuotraukomis (Ma-

HJ

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4605 - 07 South Hermitage Avenue 

Telefonas — YArds 7 - 1741 - 2
4330 - 34 South California Avenue

Telefonas LA 3 - 0440 ir LA 3- 9852

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ii kitų papuošimų
2443 West 63rd STREET

Telef. PRospect 8 - 0833 PKospect a - 0834

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUHERAL HOME
TRYS MODERNIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOKPLYČIOS

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

L

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

KA T(J PADAREI IŠ MANO 
VEIDO...

ELENA VASYIJCNIENfi

Stasys Santvaras kartą skai
tė savo eilėraščius. Ir viena jų 
frazė, būtent — “Senatve, ką 
tu padarei iš mano veido” įstri
go mano atmintin. Gi Stasys 
Santvaras turi tokį lengvą sti
lių, taip gražią, dainuojančią 
savo priegaidžiuose lietuvių kal
bą. Tačiau ne tai mane patrau
kė, o eilėraščio turinys. Tas tu
rinys mane sekiojo kaip šmėk
la: aš visur mačiau senus, ne
gražius, raukšlėtus veidus. Ir 
požeminiuose, ir gatvėje, ir sto
tyse, ir darbe... Kiekvienas pa
gyvenusio žmogaus veidas at
rodė man pabaisa: ir raukšlės, 
ir padidėjimas raumenų, ir toks 
visiškas sumedžiagėjimas, su- 
mėsėjimas...

tų aš žiūrėsiu į kitus panašius 
veidus, aš stengsiuos žiūrėto tuo 
pačiu žvilgsniu: ieškoti to, ką 
ten atradau. Gal metai, kurie 
palieka savo antspaudą veide, 
nebeatrodys man tokie negai
lestingai žiaurūs, nes, kai gali 
pajusti grožį, gali pajusti ir ver
tę. Ar neturi vertės žmogaus 
viltys ir nusivylimai, žmogaus 
svajonės ir jų sudužimas, žmo
gaus norai ir jų palaidojimas? 
Ar to viso negalima bus išskai
tyti ir iš kitų pusiaukelyje savo 
gyvenimo stovinčiojo žmogaus 
veide? O kaipgi veidai tų, ku
rių savininkai yra jau persiritę 
per pusamžį? Gal ir jų grožį aš 
pamatysiu kuriame nors veide.

Amžiaus išgražintas ponios 
veidas

Kartą vakare atėjo-pas mane 
viena lietuvė. Ir staiga mano 
nuomonė apie pagyvenusio am
žiaus veidus pasikeitė: aš ilgai 
žiūrėjau į jos veidą, ir tas vei
das buvo man gražus. Kodėl? 
Aš mačiau jame nebe raukšles, 
bet tą vidinį, paslėptą grožį. 
“Mano mamytė mirė prieš porą 
mėnesių”... Ir aš išskaičiau iš 
kalbančios veido visą jos liūdesį, 
visą jos skausmą. Tačiau veidas 
buvo labai gražus... Kai kalbos 
eigoje ji palietė savo vaikų gy
venimą, jų svajones, jų darbus, 
jos veide spindėjo meilė, ir tas 
veidas buvo šviesus. Kai mes 
kalbėjome apie praeitį, apie stu
dijas, apie mūsų odisėjines ke
liones Vokietijoje ir pirmuosius 
metus čia Amerikoje, jos vei
das darėsi man artimas. Mes 
sėdėjome gan arti, ir aš galėjau 
gerai įsižiūrėti į kalbančiąją. 
Raukšlės nebeatrodė man raukš 
lėmis, o tik šešėliai, kurie, kaip 
dailininko teptukas, pabraukda
vo tamsesnių ar šviesesnių spal
vų... Ir pirmą kartą žilstelėju
sio plauko atspalvis buvo kaip 
sidabro siūlas tamsiame audiny
je. Kodėl gi aš td anksčiau pas 
nieką nebuvau pastebėjusi? Ir 
aukšta kakta, išbrėžta kaip 
skaptu, man priminė kūdikio ne
išbraižytus smegenis, gi vėliau 
gyvenimas ten iškala visokius 
braižinius. Ar kakta nebuvusi 
tik paviršiaus atspindys? Ar 
mintys, galvotos ir apgalvotos, 
nėra palikusios savo kilnių žy
mių šitoje aukštoje, tokioje gar
bingoje kaktoje? Ir jos tamsiai 
mėlynos akys, ar jos neliudija 
minties gilumos, vienišumo ir 
paslapties? Ar blakstienų nulei
dimas nesako,x kiek kartų tos 
akys užsimerkdavo, kad nema
tytų to, kas buvo draudžiama, 
arba ko pačios nenorėjo maty
ti? Aš atkreipiau dėmesį ir į 
siauras lūpas, kurios tai šyp
sojosi kažkokia vidine laime, tai 
vėl užsičiaupdavo vienišu skaus
mu. O veidas man darėsi vis 
gražesnis. Jau aš ir nustojau 
analizuoti: aš tik žiūrėjau į kal
bančios veidą, ir jis man buvo 
daug gražesnis už daugelį jau- j 
nų veidų. Kai aš mečiau žvilgs-' 
nį į jaunąjį veidą, man net pa
sidarė baugu: iš kur gi ten tiek į 
neramybės, tiek vidinio nuovar
gio? Neužmiršau gražių bruo
žų, man trūko jau raukšlių ir 
viso to, ką duoda žmogui am
žius.

Grožio ir vertės pajutimas
Man ilgai pasiliks atmintyje 

tos ponios veidas. Ir kiek kar-

KADAISE VALGĖME RAGAIŠĮ
STEFANIJA STASIENfi, Cleveland, Ohio

Lietuviai vartoja duoną be
veik prie kiekvieno valgio. Taip 
jau įprasta iš seno, ir todėl ji 
buvo taip visada branginama. 
Net mūsų liaudies pasakojime 
sakoma, jog kartą piemenėlis, 
numetęs trupinį duonos, buvo 
uodo paskųstas Dievui, kad jį 
nubaustų. Kad duona yra viso 
maisto pagrindas, pripažįsta ir 
dabartiniai mitybos žinovai, 
kaip pvz. Lelord Kordel ir kiti.

Ypač šiandien, kada maisto 
i 'roduktai gražinami žmogaus 
akiai patenkinti, o sveikatai pa
verčiami kartais nuodais, gera 
ir sveika duona mūsų mityboje 
turėtų užimti pirmą vietą. Tai
gi, kas mėgsta kepti, gali bent 
retkarčiais ir namuose išsikepti 
skanią, turtingą proteinais ir 
sveiką duoną. Lietuviai dar 
mėgsta ir ragaišį, todėl šį kar
tą pamėginsime padėti iškepti 
ragaišį.

Imti: 1 unciją mielių, 1% puo
duko šilto vandens, 3 valg. 
šaukšt. medaus, 2 valg. šaukšt. 
Safflower alyvos, 2 puod. stam
biai maltų kvietinių miltų, 1 
puod. sojos miltų, 1 puod. ry
žių miltų, % puod. lieso pieno 
miltelių, 1 arbat. šaukšt. drus
kos.

Mieles išleisti vandeny. Pri
dėti 1 valg. šaukšt. medaus ir 
truputį miltų. Tegul mielės pra
deda daugintis. Paskui supilti 
alyvą ir likusį medų. Supilti

Gili žiema, bet gyvas upeliukas. Nuotrauka V. Maželio

i kvietinius miltus ir gerai išmai
nyti. Dabar supilti dalį sojos, 
.yžių ir pieno miltelių (kartu 
sumaišyti). Tegul gerai pakyla. 
Supilti druską, likusius miltus 
ir gerai išmaišyti. Sudėti į pa
teptas aliejumi pailgas skardos 
formas ir leisti gerai pakilti, 

i Kėpti 350 laipsn. temperatūroj 
j. apie 55 minutes. Išėmus iš or
kaitės, paviršių patepti tirpytu 
sviestu.

IŠ MOTERŲ PASAULIO

★ Lietuvių Moterų klubų fe
deracijos Chicagos klubo narių 
susirinkimas įvyks rytoj, sek
madienį, 3 vai. 30 min. p. p. 
Jaunimo centre. Gauta labai 
svarbių pranešimų iš centro 
New Yorke ir GFWC Washing- 
tone. Susirinkusioms ruošiama 
neeilinė staigmena.
★ D. Kraučeliūnaitė šiuo me

tu vieši Ispanijoje ir yra labai 
sužavėta kraštu. Jai teko sueiti 
su p. Bučkiais, kurie sausio 
mėn. apleido Madridą ir grįžo 
Paryžiun. Taipgi ji susitinka su 
kun. Patalavičium, diskutuoja 
žinias iš JAV, džiaugiasi “Drau
gu”, nors tas aplanko ir ne kas
dien. Ispanų tarpe ji yra kaip 
lietuvaitė, ne amerikietė, ir 
jiems yra tkirai didelė staigme
na sutikti lietuvaitę, klausinėja 
josios apie Lietuvą ir sužino iš 
jos ne tik apie gimtąjį kraštą,

Rytų Vokietijos moterys
Kaizerio Wilhelmo, o vėliau 

z Hitlerio laikais, eilinės vokie- 
Lės moters gyvenimas būdavo 
apibūdinamas 3 K: “Kueche, 
iinder und Kirche” ( virtuvė, 

zaikai ir bažnyčia). Komunisti- 
įėje Rytų Vokietijoje dabar 
alkai pakeisti į darbą.
Skelbiama net, kad Rytų Vo

kietijos ateitis pareis nuo vo
kiečių moterų pasiruošimo pa
dalinti visą savo gyvenmią bei 
aisvą laiką tik darbui ir vaikų 

gimdymui, nes R. Vokietija ne- 
uri nei pakankamai darbinin

kų, nei vaikų. Dėl didelių nuos- 
olių karo metu ir darbininkų 

pabėgimo į Vakarus R. Vokie
tija tapo kraštu, kuriame daug 
senų žmonių su maža darbo jė
ga ir mažu gimimų skaičiumi.

Tarp 1963 ir 1965 m. gimimų 
skaičius nukrito nuo 4.7 iki 3.1 
tūkstančiui, o Vakarų Vokieti
joj — 7.2 tūkstančiui. Tuo pa
čiu laiku joks kitas kraštas pa
saulyje neturi tokio didelio pro
cento moterų, dirbančių už na- 
nų ribų: 70% R. Vokietijos 

moterų dirba kiekvieną dieną.

bet ir net apie lietuviškąją ko
loniją Chicagoje. Sutinka daug 
įdomių asmenų. Draugauja su 
viena šeima — ponia yra buv. 
Filipinų ambasadoriaus Jungti
nėse Tautose duktė, o jos vy
ras reiškiasi politikoje. Sutin
ka taip pat dabartinio Ispanijos 
atstovo Vatikane sūnų su po
nia, išsilavinusią ir įdomią porą. 
Nustebino savo žiniomis apie 
Lietuvą.

(Atkelta iš 3 psl.) 
dėlto skaito daugiausia liberalinius ir ne
priklausomus laikraščius.

Stockiiolmo Djurgarden saloje 75 akiai 
yra paskirti Skansen etnografijos atviram 
muziejui, pasilinksminimo parkui Grona 
Lund, zoologijos ir botanikos sodams. Da
bar Skansen švenčia 75 m. sukaktį, šį atvi
rą muziejų miškingose kalvose kasmet, dau
giausia sekmadienio popietėmis, aplanko 
apie 2 milij. lankytojų. Visi, ramiai žings
niuodami, lanko atviro muziejaus apie 100 
išsimėčiusių pastatų. Čia yra atkelta iš 
griaunamos Stockholmo miesto dalies net 
keletas ištisų blokų. Taip pat perkelti iš pro
vincijos į čia charakteringesni dvarų rūmai. 
Iš įvairių provincijų perkelti senieji ūkinin
kų trobesiai ir taip išdėlioti, kad gali susi
daryti visą senovės kaimo vaizdą. Stiklo 
pūtėjai, puodžiai ir žvakių gamintojai čia 
senose dirbtuvėse ir senais įrankiais de
monstruoja savo amatus. Yra čia ir seno
vės medinė bažnyčia su varpine, aptverta 
mūrine tvora. Bažnytėlė yra labai populiari, 
ypač dar ir dabar nuolat naudojama jung
tuvėms. Visi Skansen etnografinio muzie
jaus pastatai yra labai įdomūs. Jie padeda 
suprasti šios šalies turiningą žmonių praeitį.

Skansene dažnai pasirodo ir tautinių šo
kių šokėjai su savo spalvingais tautiniais 
rūbais. Retkarčiais įvyksta ir dramos bei 
baleto spektakliai. Retai, bet pasirodo ir 
žymioji švedų soprane Birgit Nilsson, kuri 
1959 m. New Yorke su taip dideliu pasiseki
mu debiutavo Metropolitan operoje.

Netoli nuo Skansen yra pati didžiausia 
turistų atrakcija Stockholme — Vazų laivas 
— vaiduoklis. Tai vienas 17 amž. galingiau
sių Vazos laivų, kuris dėka technikinės pa-

Carl Milles studijoje.

žangos 1961 m. buvo iškeltas iš jūros dug
no. Kai Švedija senaisiais amžiais buvo jū
ros galybė, šis 190 pėdų ilgio, 90 pėdų aukš
čio, apginkluotas 64 patrankomis Vazos lai
vas buvo pastatytas ir parengtas Trisde
šimties metų karo operacijoms, bet, vos iš
kėlęs būręs, dėl sunkaus svorio su visa įgu
la nugrimzdo į Baltijos dugną. Ir taip jūros 
dugno dumblyne laivas išgulėjo 300 metų. 
Dabar iškeltieji laivo griaučiai su visu kro
viniu restauruoti ir išstatyti laikiname mu
ziejuje. Šis “vaiduoklis” nuolat apipurkščia- 
mas glicerino ir vandens mišiniu, norint ap
saugoti medį nuo perdžiūvimo. Planuojamas 
šiam laivui nuolatinis muziejus. Prie laivo 
specialiose patalpose rodomi laive rasti ra
diniai ir supažindinama su laivo iš jūros iš
kėlimo istorija.

kinių skulptūrų, kurias skulptorius buvo 
parsivežęs iš Italijos.

C. Milles darbai puošia ne tik Švedijos, 
bet ir JAV Miestus. Galvojama, kad jo ge
riausi kūriniai yra JAV. Ypatingai vertina
mas Detroito priemiestyje Bloomfield Hills 
esančios skulptūros, simbolizuojančios Or- 
fėjaus muzikos užkerėtas kompozicijas.

Teatras su 18 amž. sceniniais efektais, 
sensacijos, mitai, kūrybingumas ir 

3 stebuklai
Už 6 mylių nuo Stockholmo, Malaren 

ežero saloje, Drottningholm 18 amž. kara
liškoje vasaros rezidencijoje, atskirame švie
siai geltoname spalvos pastate, atrodančia- 
me kaip dvaro rūmai, dabar yra nuostabus 
vasaros teatras. Per visą 19 amž. teatras 
buvęs užmirštas ir apneštas dulkėmis. Prieš 
45 metus atsitiktinai jis buvo aptiktas, iš
valytas ir atnaujintas. 1966 metais rugsėjo 
mėn. teatras minėjo 200 m. sukaktį. Sukak
tuvės buvo iškilmingai atšvęstos. Be savo 
geriausių operinių talentų ir baleto šokėjų, 
buvo pakviesta dar ir V. Vokietijos, Dani
jos ir kt. kraštų operinės pajėgos.

Geros akustikos teatro salė turi 442 vie
tas. bet scena be pakilumos. Patalpose yra 
išlikusios 18 amž. dekoracijos anų laikų sce
niniai efėktai ir kostiumai. Šio amžiaus prie
das yra tik elektros šviesa. Operos sezonas 
prasideda čia gegužes mėn. pabaigoje ir bai
giasi rugsėjo mėn. pabaigoje. Operos ar ba
leto spektakliai įvyksta 3 kartus savaitėje.

*

Nėra tinkamesnės vietos, kol dar apžiū-h 
rinėjama sostinė, pakalbėti apie Švedijos 
pramonės ir kultūros laimėjimus, o taipgi 
ir apie jų nuosmukius, šiandien tuo domisi 
įvairių kraštų spauda. Užsienio laikraščiuo
se galima užtikti sensacingų ir kone mitinių 
straipsnių apie šio krašto socializmą, seksu- 
alizmą ir nusižudėlius. Nusižudo čia dau
giausia vieniškos moterys gegužės mėn. sa
vaitgalis. Taip pat laikraščiai ar žurnalai 
apsčiai rašo apie Švedijos seksualinį auklė
jimą mokyklose, apie menką žmonių pamal
dumą (nors religijos pamokos privalomos 
mokyklose, bet sekmadieniais tik 3% švedų 
atvyksta į pamaldas, o tik pusė gyventojų 
tiki pomirtiniu gyvenimu), apie aukštoką 
procentą vaikų, gimusių iš netekėjusių mo
tinų, apie girtuokliavimą ir dar kitas šio •* 
modernaus gyvenimo negeroves ir žmogiš
kąsias silpnybes.

Dažnai švedai į tokius užsienio spaudos 
straipsnius reaguoja, o kartais tarpusavyje 
pakalba tik apie nuostabų žmogaus aklumą 
savo ydų atžvilgiu. Žinoma, tų negerovių 
Švedijoje yra, bet kur jų nėra? Visų tautų 
bendra ypatybė, kad jos savo neigiamybių 
nemato ir neobjektyviai kitus nuvertina, sa
ve idealizuodamos.

Verta aplankyti priemiestyje, Baltijos 
jūros Lidingo saloje, pasaulyje žinomo, 1955 
m. mirusio modernaus švedų skulptoriaus 
Ceri Milles namus ir jo skulptūrų parką. 
Aukštai virš uosto iškilusioje terasoje ange
lų skulptūrinėje grupėje, linksmi skraidan
tieji angelai muzikantai, lyg angeliškame 
balete, šoka Dievo rankos keliami į dangų. 
C. Milles mėgo savo kompozicijose sužmo
ginti angelus. Net angeli;'\ ame balete šokė
ja ant rankos turi laikrodį. Be skulptoriaus 
originalių kompozicijų ar replikų, parke iš
statyta ir jo turėtų graikų bei romėnų anti-

Folkloru pasižyminčios Dalarno provincijos Lek- 
sando tautiniai rūbai su provincijos simboliu — 

mediniu arkliu.

(Bus daugiau)

Angelų - muzikantų skulptūrinės kompozicijos.
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