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SVEIKINAME TREČIĄJĮ LIETUVIŲ KULTŪROS KONGRESĄ

KŪRYBA IR KULTŪRINIAI LOBIAI 
RAMIOJE NUOŠALĖJE

Dail. Kazio Varnelio aplinkoje pasižvalgius
KAZYS BRADŪNAS
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TARPKONGRESINIS PENKMETIS IR DABARTIS

Nemaža dalis mūsų dailinin
kų savo profesijoje yra didžiai 
ir užgirtinai aktyvūs parodų 
įvairiose kolonijose organizavi
mo ir spaudoje nuolatinio rody
mosi prasme. Nuo viso to labai 
toli atšokęs yra Kazys Varnelis. 
Tik tas jo atšokimas nesupras- 
tinas taip, lyg dailininkas būtų 
išsijungęs iš mūsų lietuviškosios 
bendruomenės, lyg jam visai ne
rūpėtų mūsų kultūrin’o gyveni
mo slinktis. Anaiptol! K. Var
nelis Chicagoje matomas kiek
vienos reikšmingesnės parodos 
atidaryme, koncerte, vaidinime, 
paskaitoje ar š aip būdingesnė
je kultūrinėje tos ar kitos rū
šies vakaronėje, popietėje. Tik 
tokiomis progomis jo nepama
tysi kur nors pirmose publikos 
eilėse, o vis kur nors nuošaliau, 
tyl:au ir kukliau.

Tėvas dlevd.lrbis, o sūnus 
avangardistas

§ia proga prisimena čia man 
ir dar vienas dalykas: mūsų 
kultūriniame gyvenime neretose 
šeimose iš kartos į kartą tie
siog, sakyčiau, paveldėjimo ke
liu pereinąs kūrybinis užsianga
žavimas. Ypač tai ryšku mūsų 
muzikos istorijos kelyje, kai 
pamatai, kad daugumos mūsų 
kompozitorių tėvai buvo vargo
nininkai. Dailėje tokių pavyz
džių mažiau, tačfau taipgi yra. 
Kazio Varneho atvejis čia yra 
vienas iš išskirtinai įdomiausių. 
Dailininko tėvas, taipgi Kazi
mieras, buvo žemaitis dievdir- 
bis, buvo vienas iš tų mūsų 
liaudies skulptorių, kurie lyg 
paskutiniai anos liaudinės skulp 
tūros m''"h!kanai šimtametę 
trad'ciįą pratęsė iki modernių
jų la kų. Kazio Varnelio tėvas 
mirė 1947 metais. Tėvas Varne
lis, kaip dievdirbis, figūruoja ir 
Lietuvių Enciklopedijoj, o jo, 
bedrožiančio “dievuką”, nuotrau 
ka puošia ir Lietuvoje neseniai 
išleistą "Lietuvių liaudies me
no” (skulptūros) II to. 214 psl. 
Taigi, tėvas giliausiomis savo 
kūrybos šaknimis įaugęs į seną
ją mūsų liaudies skulptūrą, o 
sūnus, kaip Lietuvių Einciklo- 
pedija sako:: “vienas pirmųjų
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lietuvių dailininkų domėjosi | 
abstraktine tapyba, 1949 m. 
pradėjęs kurti abstraktinėje 
dvasioje. Jo kūryboje galima 
paminėti geometrinių abstrak
cijų bandymus, tačiau kituose 
darbuose atsispindi kubistinės, 
kartais net biomorfinės ten
dencijos. Paskutiniais metais su
sidomėjo ir atsidėjęs studijuoja 
skulptūrą. Varnelio skulptūra, 
nors moderni, turi daug deko
ratyvinių elementų, kai kur 
gaudama pradžią lietuvių liau
dies motyvuose”. Taigi sūnaus 
avangardas savo gelmėse vis 
tiek susisiekia su tėvo š'mtme- 
tine tradicija. Ir šitas sūnaus 
ir tėvo modernizmo ir liaudinės 
tradicijos nenutrauktas santy
kis šiuo atveju yra tikrai pa
brėžtinai įdomus.

Pirminių struktūrų srovėje
Galėtume šioje vietoje sumi

nėti mokyklų vardus, kuriose 
Lietuvoje ir Vakarų Europoje 
K. Varnelis studijavo meną, ga
lėtume išvardinti visą eilę lie
tuvių ir amerikiečių bažnyčių, 
kurias šiame krašte K. Varne
lis pokario metais dekoravo ar

Dail. Kazys Varnelis

ba sukūrė joms įspūdingus vit
ražus, reikėtų nepamiršti ir vir
tinės lietuvių ir amerikiečių 
bendrinių parodų bei galerijų, 
kuriose buvo matomi ir Kaz o 
Varnelio darbai. Bet užteks pa
sakyti, o tai labiausiai džiugi
na, kad ir šiuo metu daginin
kas ir skulptorius (š. m. vasario 
25 d. sulaukęs 50 metų) yra pa
čiame savo kūrybos įsisiūbavi
me, vis nesustojęs vietoje, vis 
meno raidos pirmgaliuose, ką 
liudija ir šiame numeryje jo 
pastarųjų darbų nuotraukos. 
Šiuolaikinei jo skulptūrai ir ta
pybai yra būdingas konstrukty
vios ir grynosios formos tiesiog 
sidabrinis skambėjimas, kur 
elementarūs erdvės ir objekto į 
elementai pačioje moderniausio- ! 
je. taip vadinamų, “pirminių 
struktūrų” meno kryptyje pa
siekia kone klasikinio aiškumo.

2,600 tomų lituanistikos
Tačiau Kazio Varnelio kultū

rinis interesas nesiriboja vien

tik grynąja daile. Ž'noma, pir
moje eilėje jis yra tik dailinin
kas, tačiau aklinai neužsidaręs 
tik savo pašaukimo ir savo spe
cialybės ribose. Jam rūpi dauge- Į 
lis mūsų kultūrinio gyvenimo 
sričių, į ne vieną iš jų jis yra 
nukreipęs savo kantrų ir meto
diškai užsispyrusį žemaičio dė
mesį. Tebūna čia viena kita to
kia sritis suminėta.

Užtenka tik užsukti į erdvų 
Gabrielės ir Kazio Varnelių bu
tą artimoje Chicagos šiaurėje, 
kad pasijustum atsidūręs ne 
vien tik meno galerijoje, bet ir 
kone unikumin:ų tomų bibliote
koje, kartografijos muziejuje ir 
čurlioniados šaltinyje įvairiau
siomis pasaulio kalbomis.

Eini čia iš kambario į kam
barį ir negali atsistebėti vieno- i 
je vietoje sukauptu Lietuvą ir 
lietuvius liečančiu kultūriniu 
lobiu. Sakysim, Gabrielės ir Ka
zio Varnelių bibliotekoje rasi 
per 3,000 išskirtmai vertingų 
tomų, iš kurių 2.000 tomų yra 
lituanistika. Vien tik čiurlion a- 
dos rinkinys č a sudaro 50 po
zicijų įvairiomis pasaulio kalbo- 
m s: anglų, rusų, vokiečių, ita
lų, portugalų, prancūzų, lenkų 
ir lietuvių.

Praėjusių amžių leidinių
originalai

i 
Beve'k savo akimis netikėda

mas, sklaidai čia rankomis to
kius originalus, kaip: Joanes 
Blaeu rytinės Europos atlasas, 
išleistas 1659 m. ispanų kalba, 
rankomis koloruotas, kur yra 
bent du Lietuvos žemėlap ai su 
aprašymais, vienas iš jų pažy
mėtas "Magni Ducatus Litua- 
nia”. Čia pat ir "Lietuvos sta
tuto” penktoji laida, spausdin
ta Vilniaus akademijos jėzuitų 
spaustuvėje 1744 m.; Sebastian 
Muenster “Cosmographia Uni
versalia” 1544 m., dalis veikalo 
su pilnu tekstu apie Lietuvą ir 
Lenkiją; Schloesser Ludowig 
“Geschichte von Litauen” 1785 
m., vienas iš svarbiausių Lietu
vos istorijos veikalų po Koje
lavičiaus; Mykolo Lietuvio “Lie
tuvos - Lenkijos aprašymas’” 
išleistas Leidene (Olandijoj)

Kazys Varnelis Skulptūra be pavadinimo

1627 m.; K. Simonavičiaus “Ar- j 
tis Magnae Artileriae” 1650 m. 
Leidene; “Pasaulio istorija” ita- . 
lų kalba, 7 tom. 1738, kur ra
šoma apie Lietuvą ir Lenkiją.

Kartografijos !obis

Varnelių nuosavybė yra ir 
vienas iš pačių didžiausių pa
saulyje kartografijos rinkinių, 
lieč ančių istorinę Lietuvą. Vi
sa ši kartografja čia sutelkta 
atskiroje patalpoje, kurion įė
jęs, tiesiog paskęsti retenybė
se. Čia ir M. Radvilos Lietuvos 
žemėlapis su atskiru Dniepro j 
baseinu 1613 m., ir Lietuvos jė
zuito tėvo Nepreckio 1749 m. 
žemėlapis “Magni Ducatus Li- 
tuaniae”, ir kiti 16, 17 ir 18 : 
amž. Lietuvos žemėlapiai, kur u 
autoriai yra: Dankert, Kaezius, 
Homann, Lotter, Ptolomėjus, ! 'Nukelia i 4 psl i

Mercator, Sanson d’Abeviile, 
Coronelli, Fred liek de Witt, 
VVeigel, Zatta, Ro/lly ir kit.

Senųjų graviūrų grožis
Akį patrauk a ir graviūriniai 

seni miestų vaizdai. Čia ii Brau 
no - Hogenbergo 1574 m. Vil
nius ir Gardinas ir Norblino, 
Peter de Jode, Ozemblowskio ir 
k tų raižiniai Lietuvos praeities 
temomis. Labai puikus Dahlber- 
go raižinių komplektas, vaizduo
jąs Lietuvos karą su švedais 17 
amž. Gretimai matyti ir Lietu
vos bei Lenkijos valdovų port
retai, raižyti varyje, taip pat ir 
Lietuvos didikų (Radvilų, Sa
piegų ir kt.) veidai.

Ir visi šie knygų tomai, ir 
visa ši kartografija, grafika ir 
kt. yra tikrieji originalai, ne

Dvidešimtojo amžiaus antro
joj pusėj penkeri metai kultū
rinio gyvenimo raidoje yra la
bai didelis laikotarpis. Didelis 
ne dėl to, kad moderniaisiais 
laikais pats laikas būtų kuria 
nors prasme pailgėjęs. Atvirkš 
čiai, vaizdingai kalbant, laikas 
yra kaip tik kone sutrumpėjęs, 
kai šiandien visose žmogiško
sios veiklos srityse mes taip 
ža.biškai esame pagriebiami 
verpetuojančio ir raketomis 
priekin beskrendančio gyveni
mo, kad ir to la ko visur mums 
vis trūksta.

Tačiau mūsieji dabarties me
tai yra dideli ne kokiu savo 
pailgėjimu ar sutrumpėjimu, 
o įvykių ir atliktų darbų juo
se gausumu. Visa žmonijos is- 
.or Ja, XX amžiui artėjant į 
pabaigą, žaižaruoja tokiu nau
jų atidengimų, o drauge ir 
naujų kultūrinių laimėjimų 
tempu, kad žmogaus kūrybi
nių pastangų estafetė šian
dien per penkmetį nunešama 
toliau, negu per ištisus pen
kiasdešimtmečius ar net šimt
mečius praeityje. Sitai turint 
galvoj, ir mūsų, laisvojo pa
saulio lietuvių, kultūrinio gy
venimo laikotarpis tarp 1962 
metais įvykusio Antrojo kul
tu ros kongreso ir šį savaitga
lį Chicagoje vykstančio Trečio
jo kultūros kongreso turėtų 
būti didelis. Ar iš tikrųjų jis 
toks buvo?

Manau, kad reikalas būtų 
pertemptas, jei čia imtume gie
doti liaupses, sakydami, kad 
laisvojo pasaulio lietuviai kul
tūrininkai per pastarąjį penk
metį atliko atžmogiškus dar
bus. Tač:au taipgi būtų toli 
nuo teisybės, jei kalbėtume, 
kad nieko reikšmingesnio ne
padaryta. Šiaip ar taip, mes 
buvome svetur lietuviška kul
tūrinė bendruomenė, dar pa
kankamai gyva, dar pakanka
mai kūrybinga, kiek įmanoma 
Tokiose sąlygose. O kokio aki
vaizdesnio smuktelėjimo že
myn šiame tarpkongresiniame 
penkmetyje vargu ar berastu
me.

Vis dar, ka;p įprasta, tebu
vo leidž amos mūsų rašytojų 
grožinės literatūros knygos, 
kai kurios vertimuose patrauk- 
damos net amerikiečių kritikų 
dėmesį. Net ir knygos tira
žas nesumažėjo, o atvirkščiai, 
visos eilės knygų tiražai buvo 
ligi paskutinio išparduoti. 
Dž;ugu dar ir dėl to, kad šiuo 
penkmečiu čionykštėn mūsų li- 
teratūron atėjo bent keletas 
naujų vardų iš jaunosios kar
tos tarpo, iš karto užsireko
menduodami stipriu ir savitu 
braižu. Buvo jaučiamas ir li
teratūros vakarų tradicijos pa
gyvėjimas. Daugiau ar mažiau 
rašytojų nepamiršo ir periodi
nė ųiūsų spauda, nepamiršo sa
vo talka ir rašytojai savos:os 
spaudos. Tačiau stigo leidinių, 
kurie akademiniame lygyje 
nagrinėtų jau nemažą, per dvi

dešimt metų perkopusią lais
vojo pasaulio lietuvių grožinę 
literatūrą, žodžiu, mums trū
ko ir trūksta knygų apie pa
čias knygas. Reikia tikėtis, 
kad ateities metuose į šitai 
bus atkreiptas ypatingas ra
šančiųjų, leidyklų ir piniginių 
fondų dėmesys.

Muzikiniame gyvenime pas
kutinis penkmetis drąsiai gali- 
nėjosi su ankstesniaisiais. Pra
dedant operomis ir baigiant 
solistais bei instrumentalistais, 
gerų koncertų buvo. Chorai, 
jeigu vienui' kitur kiek ir pri
geso, tai šen bei ten ir visai 
naujai įsižiebė. Ką aplamai 
naujo mūsų kompozitoriai su
kūrė, būtų gana sunku tiksliai 
pasakyti, tačiau neabejojame, 
kad jų stalčiuose guli nemaži 
muzikiniai lobiai. Visuomeni
nių organizacijų ir privačių 
mecenatų dėmesys ateityje čia 
turėtų krypti į mūsų kompo
zitorių rinktinių veikalų išlei
dimą.

Tikra pastarojo mūsų muzi
kinio penkmečio naujiena yra 
sužibėjimas jaunosios kartos 
kompozitoriaus Dariaus La
pinsko. Jo kūryba, jo muziki
nė veikla ir jo dinamiška as
menybė turi bendruomeninės 
magnetinės traukos ne tik čia 
augančiam mūsų jaunimui, bet 
ir visai mūsų visuomenės mu
zikinei kultūrai, sukančiai laik
rodį pirmyn.

Dailės penkmetis buvo tie
siog kupinas parodomis ne tik 
Chicagoje, bet ir nuošalesnėse 
kolonijose. Net ir kontinenti
niai nuotoliai dailininkams ne
buvo kliūtys vienur ar kitur su 
rengti savo parodas. Reiškima
sis ne vien tik savo lietuviš
kosios bendruomenės rėmuose, 
bet ir pripažin'mo ir dėmesio 
laimėjimas svetimose galerijo
se buvo kūrybingesniems mū
sų dailininkams šiuo laikotar
piu gana būdingas. Ir jaunųjų 
talentų prieauglis dailėje bu
vo kur kas gausesnis, negu ki
tuos kultūriniuos sektoriuos.

Gaila tik, kad penkmeti; 
šiame Kultūros kongrese ne
užbaigtas mūsų dailininkų nau 
jausiu darbų paroda, tenkinan
tis tik metų metais Čiurlionio 
galerijoj sukauptu (daugeliui 
ne kartą matytu) mūsų daili
ninkų darbų pakartotiniu ro
dymu. Naujo galerijos direkto
riaus spaudoje pareikštas pa
siteisinimas, kad šviežiai ir 
naujai parodai paruošti trūko 
laiko, liūdesio nepašalina, nors 
paties naujo direktoriaus dėl 
to ir nekaltiname. Vis dėlto 
Kultūros kongreso rengimas 
buvo paskelbtas daugiau kaip 
prieš metus. Turėjo gražaus 
laiko apie tikrai kongresinės 
ir šviežios meno parodos ren
gimą konkrečiai galvoti ir kon
gresą organizavusieji, ir Čiur
lionio galerijai anksčiau vado
vavusieji, ir ją globojantieji.

(Nukelta į 4 psl.)
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TIKĖJIMAS IR KŪRYBINĖ 
PASTANGA DAR NEIŠBLĖSO

(f

Freiburgo "Ecole dės Arts & Metiers" dvidešimtmetį 
minint

ALGIRDAS KURAUSKAS

1966 m. vasario mėn. 11d. su
kako dvidešimt metų, kai Pietų 
Vokietijos Freiburg im Breisgau 
universitetiniame mieste gimė 
“Ecole dės Arts and Metiers”. Lie 
tuvių spaudoje ir gyvenime šios 
mokyklos vardas jau daug kartų 
buvo minėtas. Nesvetima mūsų 
visuomenei ir jos buvusių auklė
tinių nūdienė kūryba, veikla ir 
pasiekimai. Dvidešimčiui metų 
praėjus, jau įmanu praeitin pa
žvelgti objektyviau, pasvarstyti 
dalykus ramiau, siejant juos su 
dabartimi.

Buvusius “freiburgiečius” jun
gia ne v,ien praeities sentimen
tai, ne vien mokykla ir bendra 
profesija. Šios generacijos daili
ninkai, iš tikrųjų, yra tartum til
tas tarp nepriklausomos Lietuvos 
dailės tradicijos ir šiuolaikinės 
Vakarų meno mąstysenos. Nežiū 
rint kurio krašto dailės ešalonui 
šie dailininkai priklausytų, jie iš 
esmės yra lietuviškosios pasaulė
jautos produktas. Kiek buvo reik
šmingas Ecole dės Arts and Me
tiers egzistavimo faktas, teisin
giausiai tegalės atskleisti ir ver
tinti ateitis. Man parūpo trumpai 
sustoti ties ta sankryža, kur mū
sų visų keliai ir takeliai subėgo 
ir v išsiskyrė.

V. K. Jonynui 1946 metais Vo
kietijoje pradėjus daryti žygius į- 
steigti pastovesnės reikšmės ir pla 
tesnės apimties meno mokyklai 
ir.pąsiklidus apie tai žiniai išvie- 
tintųjų; stovyklose, anam sumany 
mui- visuotinio ir entuziastingo 
pritarimo neparodyta. Skeptiškai 
į šią mintį žiūrėjo net daugelis 
Jonyno buvusių auklėtinių ir ko
legų dailininkų. Abejoti tokio ek
sperimento realumu vertė lageri
nis nepastovumas ir tas faktas, 
kad teisinė išvietintųjų asmenų 
padėtis Vokietijoje anuomet bu
vo lygi nuliui, ir bet kuri projek
cija į ateitį atrodė ir teliksianti 
mūsų pačių vaizduotės padaru.

Vytauto Kazimiero Jonyno idė 
ja netilpo stovyklų rėmuose. Ją 
reikėjo išnešti ir įkūnyti už UN
RRA’os ribų ir stovyklinių komi
tetų smulkmenybių. Jonynas įta
kingų draugų anuomet susirado 
ir senas pažintis atnaujino alijan 
tų-prancūzų tarpe. Jau nepriklau 
somoje Lietuvoje užmegzti su jais 
ryšiai,, aktyvus Jonyno dalyvavi
mas. anuometinėje Lietuvių-pran 
cūzų kultūros draugijoje, įgytas 
prancūzų Garbės legiono atžymė 
jimas — tai bene ir buvo tie reikš 
mingieji Jonyno asmeniniai pre- 
rekvižitai, kurių pagalba jis pa
siekė anuomet pačius įtakingiau
sius: Prahcūzijos karinės valdžios 
asmenis; pateikdamas jiems savo 
sumanymą. Nesunku spėti, kad 
nieko prancūzams tuomet nebu
vo daugiau priimtinesnio ir nau
dingesnio, kaip vėl pademon
struoti savo tradicinę humaniz
mo ir kultūros misiją. Tai bu
vo skirtinga pažiūra nuo kitų ali- 
jantų — amerikiečių ir britų. 
Prancūzams ne tik Jonynas bu
vo ne naujas ir seniai pažįstamas 
žmogus; daugelis jų patys pažino 
Lietuvos gyvenimą prieš Antrą
jį pasaulinį karą, kai kurie jų dės 
tė Vytauto Didžiojo universitete, 
ėjo prancūzų diplomatinės tarny 
bos--pareigas Pabaltijyje ir su po 
kario Lietuvos tikra padėtimi bu
vo gerokai susipažinę. Jonynas 
pažinojo prancūzų mąstyseną. 
Jis pats kadaise studijavo Pary
žiuje, mokėjo jiems pateikti įspū
dingą, su prancūzų kultūra susi
jusį lietuvių sąrašą, sugebėjo aiš
kiai ir nedviprasmiškai nušviesti 
savo steigiamos mokyklos prasmę 
ir naudingumą.

1946 m. vasario mėn. 11 d. V. 
K. Jonynas gavo iš prancūzų ka
rinės valdžios raštą, pažymintį 
jos sutikimą atidaryti “Ecole dės 
Arts & Metiers” mokyklą pran
cūzų zonoje ir kviečiantį V. K. Rauwjus Mozoliauskas Partizanai
Jonyną būti šios mokyklos direk- (Freiburgo mokyklos laikų studijinis darbas)

toriumi. Bet tai tik oficiali mo
kyklos data. Iš tikrųjų praktiška
sis mokyklos steigimas, profesū
ros organizavimas, studentų ver
bavimas ir tikrojo darbo pradžia 
nusitęsė ilgiau. Reikėjo ne tik su
rinku ir atsivežti mokytojus bei 
studentus, bet juos aprūpinti ir 
reikiamais leidimais, patalpomis 
Freiburgo mieste ir jo pašonėje, 
Kanderno miestelyje. Vienur vei
kė keramikos ir skulptūros studi
jos, kitur — audinių studija, dar 
kitoje vietoje buvo studijuojama 
paišyba ir grafika. Galiausiai pa
vyko sutelkti visą mokyklą į vie
ną patalpą Freiburge, Wonnhal- 
destrasse 1, vadinamą. Rebhaus’ą 
buvusį kurortinį restoraną - vieš
butį, kuriame jau buvo įmanoma 
ne tik pradėti pastovesnį darbą, f 
bet ir įsteigti daliai studentų ben
drabutį. Pagaliau buvo sudarytas 
nuolatinės profesūros kadras, ad
ministracija, profesorių ir studen 
tų pastangomis bei talka atnau
jintas intensyvesnių studijų dar
bas. Iš įvairių Vokietijos kampų 
telkėsi studentai, daugiausia lie
tuviai, jau Lietuvoje pradėję dai
lės studijas, bet karo metu priver 
sti jas nutraukti. 1948 metais, su
rengus pirmąją mokyklos paro
dą, sąrašuose turėta 127 studen
tai, kurių tarpe būta septynių 
tautybių (jų tarpe Prancūzijos ir 
Vokietijos tikrųjų piliečių). Lie
tuviai joje sudarė 80 proc., o mo
kyklai vadovavo visi lietuviai dės 
tytojai, Nenuostabu, kad aprašy
damas. ir įvertindamas pirmąją 
“Ecole dės Arts & Metiers” pa
rodą “Aidų” žurnalo apžvalginin 
kas (Aidai, 1948 m. lapkričio 
mėn. Nr. 20) šitaip išsireiškė:

“Lietuviškajai visuomenei su 
(tos mokyklos studentų A. K.) 
darbais būtų įdomu susipažinti 
vien dėl to, kad apie 80 proc. 
mokinių yra lietuviai —geriau
sios tremtyje esančių menininkų 
pajėgos. Atvykęs į Mokyklą gali 
kartais pamanyti, kad čia kuri 
nors Kauno ar Vilniaus meno A-

kademija, nes jos studijose sutik
si ir flegmatiškąjį Vizgirdą ir jud
rųjį Jonyną, grafiką Valių ir ta
pytoją Valešką. Mokykla įsikūru
si vaizdingoje vietoje, prie pat 
Freiburgo, pažaliavusiam name, 
vadinamam Rebhaus. Tvirtos di
rektoriaus V. K. Jonyno rankos 
vadovaujama, ši mokykla, kaip 
jau minėjau, daug ko pasiekė.”

Tačiau teisybei neparodytume 
respekto, jei teigiamus šios mo
kyklos vaisius priskirtume tik vie 
nam žmogui ir jo talentui. Iš tik
rųjų, Freiburgo “Ecole dės Arts 
& Metiers” buvo kolektyvinis 
lietuvių šviesuolių laimėjimas. 
Štai mokyklos dėstytojų sąrašas:

Tapybos profesoriai ir instruk
toriai: Adomas Galdikas, Vikto
ras Vizgirda ir Adolfas Valeška.

Skulptūros: Aleksandras Mar
čiulionis,

Grafikos: Telesforas Valius, Al 
fonsas Krivickas.

Audinių studijos: Antanas Ta
mošaitis ir Anastazija Tamošai 
tienė.

Keramikos: Antanas Muraitis, 
Eleonora Marčiulionienė.

Paišybos: Vytautas K. Jony
nas, Vytautas Kasiulis, Teisutis 
Zikaras.

Perspektyvos ir braižybos: Inž. 
Vytautas Kmitas.

Scenos užkulisy prieš generalinę ‘‘Maro” operos repeticiją. Iš kairės j dešinę Julius Savrimavičius, kompo
zitorius Darius Lapinkakas. Aldona Stempužienė ir Stasys Baras. “Maro” ir kantatos “Karalius Mindau
gas” premjera įvyksta šiandien, lapkričio 25 (šeštadienį) 8 vai. vak. Marijos aukštesniosios mokyklos au
ditorijoj Chicagoje. Abu pastatymai kartojami ten pa. t dar ir rytoj, lapkričio 26 (sekmadienį) 3 vai. 30 min. 
popiet. Bilietų dar bus galima įsigyti prieš spektaklius Marijos aukšt. auditorijos kasoje. Sekmadienį kasa 
bus atdara nuo 12 vai. 30 min. Studentai ir moksleiviai sekmadienio spektakliui ten pat galės papigintomis 
kainomis gauti pristatomų kėdžių vietas. Nuotr. V. Noreikos

Meno istorijos: Aleksis Rannit 
Anatomijos: dr. Izidorius Kau

nas.
Prancūzų kalbos ir literatūros: 

Alfonsas Nyka-Nyliūnas ir Jad
vyga Aleksandravičienė.

Vokiečių kalbos ir literatūros: 
Magdalena Galdikienė ir dr. He 
nrikas Nagys.

Tai ne tik mūsų dailei reikš
mingos pavardės. Tai asmenybės, 
kurių pasišventimu šios mokyk
los studentai įgijo žinių ne vien 
mokyklos kurso rėmuose. Minė
tieji dėstytojai nepasitenkino 
vien tik privalomu, oficialiu pro 
gramos dėstymu. Jie nuolatos ska 
tino studentus plėsti savo akira
tį, gilinti savo žinias ir perprasti 
kiekvieną kultūros apraišką. 
Toks buvo Adolfas Valeška, su
organizavęs inspiruojančius, auk 
što intelektualinio lygio diskusi
jų penktadienius, vykstančius jo 
privačiame bute^ dažnai dalyvau 
jant pačioms svariosioms mūsų 
literatūros ir rri^no asmenybėms. 
Štai kad ir dailininkai Tamošai
čiai, stebuklingu ir herojišku bū
du iš Lietuvos parsigabenę nema
žą dalį savo privačios bibliotekos, 
ne tik leisdavo, Bet primygtinai 
skatindavo studentus ja naudo
tis. O tos bibliotekos būta vertin 
gos ir nemažos. Čia vykdavo sim 
poziumai, diskusijos ir paskaitos. 
Vokiečių ir prancūzų literatūros 
dėstytojai Henrikas Nagys ir Al
fonsas Nyka-Nyliūnas, neišsitek
dami oficialių paskaitų rėmuose, 
taip užkrėsdavo studentus, jog 
pokalbiai dažnai buvo tęsiami 
uždaruose rateliuose. Daugelis 
studentų savo praktiškuosius už
davinius atlikinėdavo vėliausio
mis naktimis ir visi profesoriai 
savo privačiu laiku koreguodavo 
darbus, teikė patarimus. Profesū
ros ir studentų santykiai pynėsi 
be galo draugiškoje atmosferoje. 
Mokyklos vadovybė organizavo 
ekskursijas į Vakarų Vokietijas 
meno muziejus, reikšmingąsias 
parodas, ruošė specialias išvykas, 
kaip į Elzaso-Lotaringijos Strass- 
burgą ir Kolmarą. Visa tai gero
kai praplėtė studentų žinias. A- 
nuomet Freiburgo mieste vyko 
nemaža retrospektyvinių žymių
jų pasaulio dailės meistrų paro
dų, vertingų koncertų, veikė vo
kiečių dramos ir operos teatrai. 
Šalia “Ecole dės Arts & Me
tiers” dalis mokinių studijavo dar 
kitas sritis Freiburgo Albert-Lud- 
wig universitete. Visose Freibur
go aukštosiose mokyklose studija 
vo arti pustrečio: šimto lietuvių 
studentų. Veikė čia ateitininkai, 
Šviesos sambūris, akademikai 
skautai, jūros skautai, Freiburgo 
lietuvių sporto klubas. Studentiš
kasis gyvenimas čia buvo gajus, 
gyvas, linksmas Jr giliai patrijo- 
tiškas. Nebuvo čia ardančių poli
tinių vaidų ir irzlių ideologinių 
ginčų. Šita harmonija tapdavo 
akivaizdi, gausiai renkantis į lie
tuviškuosius kultūrinius, pramo
ginius ir sportinius parengimus, 
kuriuos išradingai rengdavo tie 
patys Freiburgo studentai.

Freiburge telkėsi ir lankydavo
si kitur gyvenę mūsų talentingie
ji rašto ir kitų menų žmonės. Iš 

čia plėtė savo veiklą Lietuvių dai 
lės institutas, surengdamas paro
dą vokiečių Augustiner Muzeum 
Freiburge ir kituose reikšminguo
se Vakarų Vokietijos centruose. 
Čia užmezgė glaudžius ryšius su 
vokiečių leidyklomis ir meno žur 
nalu “Das Kunstwerk” V. K. Jo
nynas ir Aleksis Rannit, prista
tydami vokiečių meno sluoks
niams lietuvių dailininkus. Ne
maža dalis mūsų mokslo ir me
no žmonių suartėjo su vokiečių 
ir prancūzų įtakingais asmeni
mis ir toji bičiulystė turėjo nea
bejotinai teigiamos reikšmės vi
sų lietuvių statusui. “Ecole dės 
Arts & Metiers” buvo ne tik o- 
ficialiai globojama prancūzų vai 
džioš, bet ir pavienių prancūzų, 
kurių palankumas lietuviams bu 
vo akivaizdūs ir neeilinis. Šia pra 
sme kitos tautinės grupės lietu
viams tikrai galėjo pavydėti. Pa
minėtinų tik kelių tokių globėjų 
tarpe turėjome generolą Schmitt- 
lein’ą, generolą Koenig’ą, žymų
jį prancūzų meno kritiką Mauri- 
ce Jardot, prancūzų zonos guber
natorių generolą Pene (Pastaro
jo duktė studijavo “Ecole dės 
Arts & Metiers”, ir studentai 
niekados neužmirš tikrai karališ
ko pokylio, kurį jis surengė lietu
viams meno studentams guber-
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DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. ir 7—9 ..

Šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
prlimaml

8-3220 
5-5078 *

v.Va,.: 
vak. 
dieni .... , ____
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 
Res. (elef. WAll>rook

uždaryta. Ligoniai

Rez. tel 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS, 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
6449 S. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal Susitarimą. 
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-8222

Ofisas 3148 West 83rd Street 
Tel.: PROspect 8-1717 

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

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 lkl 3;___
čladleniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 vai.

tre-

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-čioa tr Californla 

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal susltar. 
Ofiso telef. 170-4042 

Rezid. tel. WAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir

Tel.

425

Route 25, Elgin, lllinois

šlapumo takų chirurgija 

695-0533 — Elgin 

N. Liberty Street

Tel. ofiso HE 4-5848. rez. 388-2238

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-8 
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt. tik 
susitarus.

Ofiso — HE 4-5758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street 
Valandos, antradieniais, penktadie
niais 2-9 v., šeštadieniais 16-1 v. p p. 
Ligoniai priimami pagal susitarimą 

natoriaus pompastiškoje reziden
cijoje). Jo prielankumas lietu
viams menininkams nenutrūko 
ir tada, kai “Ecole dės Arts & 
Meriers” jau nebeegzistavo.

Tuometinėmis aplinkybėmis 
“Ecole dės Arts & Metiers” stu
dentai, reikia pripažinti, turėjo 
gana privilegijuotas sąlygas. Se
najame Rebhause buvo daug jau 
nystės išsiliejimo, tačiau mokėta 
ir atkakliai dirbti, rimtai susitel
kti. Todėl profesoriai ne tik rū
pinosi studijų rimtumu, bet ge
bėjo būti atlaidūs, kantrūs ir su
prantantys studentų triukšmin 
goms, bet ne piktoms privačioms 
išdaigoms.

Chicagoje, Čiurlionio galerijo

Ofs 735 4477, Rez PR 8-6686

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

emocines ligos
CRAWFORD MEDICAL BLDG 

6446 So. Pulaski Road
Valandos pagal susltarlma

Rez. GI 8-0873

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

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

Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-8887
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
.pedalybė akušerija Ir moterų Ilgo* 

2454 VVest 7lst Street 
• (71-oe ir Caiunbell Avė. kampas) 
Vai kasdien 1—8 ir 6—8 vai. vak 

Šeštad. 12—3 vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel, PR 8-2220 
Namu — z*®- PRospect 8-6081 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 

J O K Š A
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VAIKU LIGOS 
2656 VVest 63rd Street 

Plrmad., antrad. ketvlrt. Ir penkt 
nuo 12 lkl 3 v. Ir nuo 6 iki 8 v. v. 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 VV. 71st Street 
Ofiao vai. kasdien nuo 6 iki 9 v.-v,. 
Yešt. nuo 9 lkl 12 vai.: arba susi 
tarus. ___

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nue 1—4 p. p. ir e 
iki 8 vai. Trečlad. ir šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympic 3-1381

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

Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečlad 
Ir šeštad. tik susitarus.

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

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: plrmad., antrad, ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8
vai. vak. šeštad. 12-3 vai , o trečlad. 
uždaryta.

Tel. ofiso ir buto OLy pic 2-4156
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 VV 15th Street Cicero
Kasdien 1—8 vai. ir 6—8 vai. vak- 

išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPICIALISTF
< MEDICAL BUILDING

1156 South Western Aveuue 
Plrmad., antrad., ketvirt. tr penkt 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai ryto lkl 1 vaL p. p., šeštad 
11 vai. ryto iki 3 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168
Rez. tel. 236-2616

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVeet 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso Ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773; Rez. PR 6-4732
DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 VVest 63rd Street
Valandos: plrmad . ketv., 5 — 8 vai 

antrad. Ir penkt. 1 — 4 va'!. 
Prilralngja tik susitarus

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-6801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 VVest 71M Street 
(71-os tr Campbell Avė. kampas) 

VaL kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v 
Šeštad. 9 v. r. — 2 v. p. p.

ASSOCIATE OPTOMETRISTS 
Lietuviškai kall>a

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 W. 63rd St., GR 6-7044 

Tikrina akla Pritaiko akinius Ir "con- 
tact lensee“.

Vai.: 9:30—12:80 ir 1:80—3:80 
Kitom valandom susitarus 
Lttdaryta antrad. ir trečiai! 

je 1960 įdėtais vykstant “Ecole. 
dės Arts & Mętiers” buvusių ab
solventų grupinei parodai, Hen
rikas Nagys taip susumuoja jos 
rezultatus: “Šitoji paroda yra vie
nas įrodymų, kad Taikomosios 
dailės institutas (Ecole dės Arts 
& Metiers A. K.) tikrai suge
bėjo išauklėti, išmokslinti ir išau
ginti naujus dailininkus, supratu 
sius meno uždavinius ir misiją, 
sugebėjusius sęjfįtį laiko dvasią jr 
naujus dailininkus, supratusius 
meno uždavinius; jr misiją, suge
bėjusius sekti laiko dvasią ir nau 
jus, nuolat gyvus, formalinius ieš 
kojimus.” Ten pat Henrikas Na
gys tęsia: “Šiųųs,jaunus dailinin-

(Nukelta j 5 psl.)

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAI TR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
rel ofiso PR 6-7800: Namu 625 7667 

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

Išskyrus trečiadieni

Tel. 428-2660

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

Vai., plrmad., antrad., ketvirtad. Ii 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. L' 
šešt. 8 v. r. lkl 8 v. noplet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Prieš Šv. Kryžiaus ligonine

VAL.: plrmad., antrd., ketv., penkt 
nuo 9 Iki 11 v. ryto Ir nuo 6-8 v. v 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir kltt 
laiku susitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-2260

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

keičia stiklus Ir rėmus
4455 S. California Avė., YA 7-7381 
'»’AL.: 1 v. p. p liti 8 v. v. kasdien 
rečiadienlals uždaryta; šeštadieniais 
>uo 10 v. r. lkl 1 vai. popiet.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ POSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VVest 71st St.

Vai antrad. nuo 2—5 popiet 
ketvirtad nuo 6—8 vak 

Ofiso tėtef. 776-2880
Rez. telef PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 S. Cicero) Oak Forest, III. 

Kabineto tel. 687-2020 
Namu tel. 838-1071

Vizitai pagal susltarlma

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

Ofiso tel. REliance 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0617

Valandos: pirm, jr, ketv. nuo 12 lkl 
2 v. p. p. ir nuo 7 lkl 8 v. v.; antr. 
ir penkt. nuo 121 iki 2 v. p. p. ir 
vakarais pagal susltarlma.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

Telefonas 625-8266
Valandos. 2-8 v. v., penktad. 10-11 
v. r.. 2-8 vai. vak. šešt 1-4 v. vak 
Sekmad. Ir trečlad. — uždaryta.

Rez. tel. WA 5-3099.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERĮ 

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vaL: Pirm., antr., treč. b 
penkt. nuo 2 iki 4 vai. Ir nuo 6 lkl 8 
v. v. šeštad. 2—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susltarlma.
Of. tel. HE 4-2123. Namu GI 8-6195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 

2454 VVest 71st Street 
Priiminėja ligonius tik susitariu 
Vai.: 2—4 p. p Ir 6—8 v. vaa

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street 

Valandos 1 Iki 4 ir 6 lkl 8 v. vak 
Šeštadieniais 1 iki 4 vai. 

Trečiadieni uždaryta
Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VASKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 S. Albany Avė. 

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

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

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 7 lst Street
VaL: 2 lkl 4 v. p. p. ir 7 lkl 8 v. v. 

Treč. Ir šeštad. pagal susltarlma

•tiso tel. 767-2141. Namu 686-4854

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So. Pulaski Road
Vai., plrmad., antrad., penktad. 1—4 
ir 6—8 v. v.f ketvlrt. 6—6 v. vak 
■eatad.. 16—8 vai



-

LIETI VOS. ISTORIJA LENKIŠKAI
Prof. J. Ocl.manskio "Historia Litwy"

J. DAINAUSKAS

Ossolineum leidykla Vroclave, 1955 m. Poznanės universiteto 
Lenkijoje, šipmet (1937 m. vasa- Istorijos institute, prof. dr. H. Lo- 
rą) išleido Poznanės un-teto prof.' vmianskiui vadovaujant. 
J. Ochmanskio veikalų “Historia
Litwy” (Lietuvos istorija), nors 
pratarmėje autorius n.-1 isako, jog 
siekęs parašyti ne Lietuvos kraš
to, bei tik lietuvių tautos istori
ją, atpasakoti tos tautos nepa
prastą ir didingą praeitį.

Esą, lietuviai “gana vėlai, nes 
tik 1009 m., pirmą kartą pasiro
dė .Europos istorijos scenoje; Kry
žiuočių ordino pasmerkti sunai
kinimui, sugebėjo sukurti galin
gą valstybę, apsaugoti plačius 
Rusės plotus nuo mongolų jun
go, davė Lenkijai didingą Jogai- 
laieių dinastiją, o pasauliui daug 
puikių valstybės vyrų, mokslinin 
kų, menininkų; vėliau lyg suski
lo į dvi dalis: sulenkintą aukštes
nį luomą ir jojo niekinamą lie
tuvių liaudį, kuri, rusifikacijos 
gyvybiškai grasoma, ne tik atgi
mė kaip tauta, bet ir sugebėjo su
kurti savo nepriklausomą valsty
bę, gi po to... atmetė fašizmą ir 
pasirinko socializmą”. Tuose “rė
muose” J. Ochmanskis ir nagri
nėja Lietuvos istoriją — nuo se
niausių laikų ir iki 1940 metų.

Kritiškas stabtelėjimas ir savitas 
faktų vertinimas

Trumpai paliesdamas kelioli
ka “Lietuvos istorijų”, lenkų pa
rašytų, o taip pat ir Daukanto, 
Aleknos, Šapokos Lietuvos istori
jas, gana kritiškai stabtelėja prie 
trijų tomų “Lietuvos istorijos”, 
išleistos (1957, 1963, 1965) Vil
niuje, prikišdamas tam veikalui 
paviršutinį Lietuvos-Lenkijos san 
tykių nagrinėjimą ir apleidimą is 
torinės statistikos duomenų, be 
kurių, sako, šiandieną neįmanu 
nagrinėti nė krašto populiacijos, 
nė luomų struktūros, nė turtų 
valdymo apimties bei raidos. Gi 
pastarojo veikalo Lietuvos istori
jos periodizacija; J.''Ochmanskio 
manymu, nesiderina su istorine 
tikrove. J. Ochmanskis pabrėžia, 
kad savo veikale jis pirmučiausia 
bando duoti ne vien faktų atpa
sakojimą bei jų komentavimą, pa 
imtus iš kitų veikalų, bet siekia 
tų fakto autentiškumo patikrini
mo ir bando duoti savitus jų į- 
vertinimus ar net naujus paskirų 
problemų sprendimus. Didele da 
limi šis veikalas paremtas auto
riaus tyrinėjimais, darytais nuo

Lietuvos istorijos periodizacija
Veikalo kryptį geriausiai pa

vaizduoja autoriaus duota Lietu
vos istorijos periodizacija: L Lie
tuva ir jos geografinė aplinka. 2. 
Lietuvos atsiradimas; 3. Lietuvos 
valstybė XIII ir XIV a; 4. Lietu
va unijoje su Lerlkija, savo ga
lios viršūnėse, tarp XIV a. pabai
gos ii XV a. vidurio; 5. Lietuva 
didikų valdoma (1440-1548); 6. 
Lietuvos žydėjimo laikotarpis (1 
548-1648); 7. Lietuvos smukimas 
(1640-1750) ir kova dėl pažan-i 
gos (1750-1795); 8. Lietuva feo
dalinės epochos pabaigoje (1791 
-1861); 9. Tautinis Lietuvos at
gimimas (1861-1904); 10. Lietu
va revoliucijos ir reakcijos metu 
(1905-1914); 11. Lietuva I-jo Pa 
saulinio karo metu( 1914-1918); 
12. Nepriklausoma Lietuva tarp 
demokratijos ir fašizmo (1918— 
1940). Kiekvienas laikotarpis su
skirstytas į 15-20 skyrelių, apta
riant kiekvieno periodo svarbes
nius įvykius chronologiškai. Pa
baigoje pateikiama 1940-1960 m.

šiandieninėj Lenkijoj išleistos “Lie
tuvos istorijos” viršelis su Vytauto 
Didžiojo antspaudo nuotrauka vir
šuje.

autoriaus manymu, svarbesnių 
Lietuvos gyvenimo įvykių chro 
nologinė apžvalga. Knyga —348 
puslapių, kurių 290 apima teks
tą, gi 20 — bibliografiją, 13 — 
vardų indeksą ir 7 — vietovar
džių indeksą. Veikalą papildo 47

Vytauto Didžiojo statytoji Trakų pilis Galvės ežero saloje.

iliustracijos (kurių tarpe:Vasario 
16 dienos akto fotokopija ir A. 
Smetonos fotografija), daugumo
je paimtos iš lietuvių istorinės li
teratūros, o taip pat ir 5 žemė
lapiai. Vietovardžiai ir pavardės 
daugumoje rašomos lietuviškai. 
Labai turtingas bibliografijos są
rašas, apimantis apie 600 veika
lų, mokslinių darbų liečiančių 
Lietuvos istoriją, kurių tarpe yra 
38 veikalai, studijos išleistos po 
II-jo pasaulinio karo emigracijo
je, laisvajame pasaulyje. z

Du valstybei susidaryti

centrai ir sąlygos

J. Ochmanskio manymu, Lie
tuvos valstybei susiformuoti ypač 
geros sąlygos susidariusios XIII a. 
pradžioje: Rusė, kuri seniau ban
džiusi pavergti Lietuvą, nuo XII 
a. vidurio susiskaldę į tarp savęs 
nuolat besipešančias sritis, o po 
totorių invazijos visai neteko bet 
kokios politinės reikšmės; nuo 
lenkų, irgi susiskaidžiusių, lietu
vius skyrė sūduviai-jotvingiai, ir 
lietuviai iš tos pusės nebuvo nie
kieno puolami; šiaurėje, latvių 
žemėse, bandė įsitvirtinti vokie
čiai, bet lietuviai tada buvo už 
juos stipresni. Iš metraščių frag
mentinių žinių neabejotinai da
rytina išvada, kad pradžioje Lie
tuvos valstybei susidaryti brendo 
du centrai: Žemaitijoje ir Aukš
taitijoje. Vis dėlto ir po 1236 m. 
ties .Saule daugiausia žemaičių jė 
gomis prieš kryžiuočius laimėto 
mūšio žemaičiai nesuformavo sa- 
dami aukštaičiams.

Valstybė dar prieš Mindaugą

Jei Lietuvos paskirų sričių ap
jungimas ir tęsėsi iki Mindaugo 
vainikavimosi karaliumi, bet sa
vitas Lietuvos valstybės branduo 
lys, anot Ochmanskio, tikriausiai 
buvo susikristalizavęs dar prieš 
1219 metus. 1201-36 m. lietuviai 
buvo surengę ne mažiau kaip 40 
karo žygių prieš savo kaimynus, 
kurių 22 buvo į vokiečių paver
giamas latvių žemes, 14 — į Ru
sę ir 4. — į Lenkiją. Pažymėtina, 
kad 1207 m. žygyje į Latviją da
lyvavo kariai iš visos Lietuvos. 
1219 m. sudarant su Haličo Ru
se (Volinija) sutartį, derybose 
juk dalyvavo ir žemaičių kuni
gaikščiai, kurie gi niekad neturė
jo jokių tiesioginių susidūrimų 
su Haliču. Tai rodo, sako Och
manskis, kad Lietuvoje, kuri ne
abejotinai ilgai gyvavusi atskiro
mis genčių sritimis, laikui bėgant 
susidėjusiomis į sąjungą, tiek su
bręsta, jog jau mokėta . ten rū
pintis ne vien savo sritiniais, bet 
ir viso krašto bendrais interesais. 
Neabejotina, kad tam tikras Lie
tuvos valstybės branduolys buvo 
susiformavęs dar prieš Mindaugą 
Juk nežinomo vardo, tik vėlesnių 
šaltinių Rimgaudu vadinamas, 
Mindaugo tėvas, miręs prieš 1219 
m., kronikininkų žiniomis, buvo 
tiek galingas, kad Lietuvoje ne
turėjo sau lygaus.

Unijos komentaruose nieko 
naujo

Lietuvių-lenkų unijas autorius 
stengiasi atpasakoti, prisilaikyda

mas “tradicinių” lenkiškų tenden 
i cijų, veik nekritiškai kartoda- 
į mas lenkų senus teigimus apie su ■ 
važiavimą Kriave ir t.t. Pereida
mas prie naujesnių laikų, J. Och 
manskis dažnai griebiasi “termi
nologijos”, kurią vartoja J. Žiug
ždos, R. Šarmaičio, J. Jurginio ir 
kitų parengtoji, jau minėta Lie
tuvos “istorija”. Nepriklausomos 
Lietuvos valstybę jis vadina “bur 
žuazine respublika”, tačiau fak- j 
tus stengiasi atpasakoti teisingai. 
Pilsudskio veiksmus prieš atgimu 

| šią Lietuvos valstybę ir visą Len
kijos politiką Lietuvos atžvilgiu 
J. Ochmanskis nušviečia irgi tei
singai. Savaime suprantama, kad 
kai kurie jo formulavimai lietu
viams yra nepriimtini. Juk tai 
knyga lenkams. Vis dėlto tiek 
“prolietuviška” Lietuvos istorija j 
lenkuose pasirodo pirmą kartą.

Kiti J. Ochmanskio raštai, 
liečią Lietuvos istoriją

Autorius, kilęs iš vidurio Len
kijos, gerai pramokęs lietuvių kaiI 
bos, yra paskelbęs visą virtinę 
mokslinių studijų, liečiančių Lie 
tuvos istoriją: “Pastabos apie an- 
kstyvaus feodalizmo Lietuvos vai 
stybę” (tai V. Pašutos knygos 
“Lietuvos valstybės susiformavi
mas” gana išsami recenzija), 
“Gynybos organizacija Didžiojo
je Lietuvos Kunigaikštystėje prieš 
Krymo totorių užpuolimus XV- 
XVI a.” “Didžioji žemės ūkio re 
forma Lietuvoje ir Gudijoje XVI 
a” (prancūzų kalba). “Feodali
nės Lietuvos istorijos tyrinėjimų 
problematika dabartinėje Lietu

Moksliniai ir buitiniai įspūdžai iš Rumunijos
Maždaug kas penkeri metai pa 

šaulio kalbininkai suvažiuoja vie 
non vieton pasidalinti savo dar
bais, padiskutuoti senų ir naujų 
problemų. 9-sis pasaulinis kalbi
ninkų kongresas, kuriame man 
taip pat teko dalyvauti, įvyko 
1962 m. rudenį Cambridge, Mass. 
Harvardo universiteto ir Massa- 
chusetts Technologijos instituto 
(MIT) patalpose. Jame dalyvavo 
apie 900 kalbininkų iš maždaug 
50 valstybių.
1500 kalbininkų vienoje vietoje

10-sis pasaulinis kalbininkų 
kongiesas įvyko šiais metais rug
piūčio 28-rugsėjo 2 dienomis Bu
karešte, Rumunijoje. Mat, tokiem 
kongresam surengti reikalinga 
valstybės parama, nes mokslinės 
organizacijos ir universitetai tiek 
lėšų neturi. Rumunai, matyt, no
rėdami parodyti pasauliui savo 
pažangą kalbotyroje, tokį kongre 
są apsiėmė suruošti. Planavimas, 
susirašinėjimas, aplinkraščių iš
siuntinėjimas pasauliniu mastu 
reikalauja daug laiko, daug pas
tangų ir daug lėšų.

Šiame kongrese dalyvavo apie 
1500 kalbininkų iš maždaug 63 
valstybių. Kasdien buvo perskai
tyta ir išdiskutuota dvi pagrindi
nės paskaitos, skirtos visam kon
gresui, o ryte ir pavakariop vy
ko paskaitos net trylikos sekcijų 
posėdžiuose. Tokiu būdu buvo 
perskaityta daugiau kaip 600 pa
skaitų. Sekcijų paskaitoms šį kar

DR. ANTANAS KLIMAS*

buvo skirta tik 15 minučių, 
to 15 minučių — diskusijom, 

kai kurios paskaitos, žinoma, bu
vo ilgesnės, tai paskaitininkai pa 
prastai paskaitė tik ištraukas ir 
išvadas. Visos paskaitos bus vė
liau išspausdintos, dažniausiai

tą 
po

taip pat su diskusijų santrauko
mis.

Dominavo struktūralinė 
kalbotyra

Šiame kongrese vyravo paskai
tos iš teoretinės kalbotyros, buvo 
taip pat nemažai paskaitų iš psi- 
cholingvistikos, vaikų kalbos iš
sivystymo ir panašiomis temomis. 
Kaip tik ką minėjau, kongrese at

DIDŽIOJO LIKIMAS
K. Balmontas

Saulėlaidos lanku nuslydo Saulratis, kraujo spalva ištryškęs. 
Viršum vandens, kuris pavakarėje esti toks pakdęs. 
Vėl peruyvt no tas dienas, kurioms iau niekad nesugr’žti, 
[ praeitį paskendęs Vytautas, kovotojas pražilęs.

Į delną pažiūrėjo daugel kartų išbandytos dešinės, 
Kaip žveig’atna j chartą, dovanojusią laimingą lemtį, 
Ten raukšlių vingiurse regėjo puslapių raides, 
Kad net valia nepajėgia skirtos dalios atremti.

Kentėjo metų pusšimti kliūtis, klastas, nelaisvę, 
Kad taptų galingiausiuoju valdovu Lietuvos.
Nesantaikas su tirpdė ir rietenas tarpugaves sukaustė, 

Numanė, kad ir liūtas nelaimi nieko be kovos.

O, Lietuva — galingas ąžuolas, kurį apglėbt nelengva. 
Gi menėj ąžuolo trijų arklių vežimą galima statyt.

- Bet kai Saulėskrytis lanku saulėlaidos nusirita palengva, 
Prabėgusias dienas pergamente taip patrauklu skaityt.

Kas numanys, ką dantys tie baltieji slepia?
Šią šypseną atspėti ne bet kas galės.
Betgi galiūno dalią toksai nusakymas aprėpia: 
Juk dirvai kiekvienai yra riba ir matos dugnas kiekvienos duoitės.

Per amžius apgaubtas Kęstučio pasmaugto šešėlio, 
Jogaila pynė Vytauto kėslams pinkles,
Tačiau vairuotojas budrus laivus šauniai j sausumą iškėlė, 
Bi virpulio praplaukdamas tas apgaulingąsias grėsmes.

Germanai buitį Lietuvos vis lenkė, draskė, laužė, 
Bet, viesulus sukėlęs, Vytautas į galą įveikė ir juos. 
Ir Žalgiry ar Griunvalde dar iki šiolei gaudžia 
Lietuvių pergalės šauksmai, trimitai skambūs Lietuvos.

Kaip Dievo rykštė, žemėm siausdavo mongolai, 
Vargai, gaisrai ir maras — totorių pėdsakai liūdni. 
Tik Lietuvos valdovas chanus drąsiausiai puolė, 
Perkūnas sugriaudė iki Auksinės Ordos ugnimi.

Nuo Baltijos senos plačiomis stepėmis kalbesiai blaškės: 
“Vytautas, būk sveikas, Vytaute” — o tėjai skleisdavb tą tardą. 
Ir pursluose jisai Juodojon jūron, ton bekraštėm 
Ant balto žirgo įžengė, iškėlęs spindulingą kardą.

Kai purpurinis Saulratis saulėlaidos lanku nuslysta, 
Ir aš, į savo sielą žvelgdamas, virš pranašingų vandenų 
Regiu štai Vytautą '— jisai iš praeities atklysta, 
Ir spindi savo Lietuvai, kaip rikis tų galingųjų dienų.

Vertė S t. M e r i n g i s

Konstantinas Balmontas (1867—1943) rusų poetas, estetas it 
individualistas, kurio eilėraščiai pasižymi dideliu muzikalumu. Gy
venime buvo artimas mūsų poeto Jurgio Baltrušaičio draugas. Po 
bclševikinės revoliucijos pasirinko tremtį laisvajame pasauly ir 
apsigyveno Paryžiuje. Domėjosi lietuvių liaudies dainomis ir lie
tuvių literatūra, kai ką iš jos versdamas rusų kalbon. Rašė poe
zijos grynai lietuviškomis temomis.

vos istoriografijoje (1945-1959)” 
“Feodalinė renta ir dvaro ūkis 
Vilniaus vyskupijos žemėse nuo 
XIV a. pabaigos iki XVI a. vidu- 

j rio”, “Lietuvių tautinis-kultūri-
nis judėjimas XIX a. (iki 1890 

.m.)”, tai 200 puslapių veikalas, 
išleistas 1965 m. Balstogės mok- 

I slo draugijos leidinių serijoj, “Ve 
nediški Lietuvos pradai”, “Lietu

vos apgyvendinimas 1790 me
tais”, “Lietuvos istorija dabarties 
lenkų veikaluose”, “Lietuvos že
mių pavadinimai XIII a. — Lie
tuva, Nalšėnai, Deltuva” (pran
cūzų kalba). Tie rašiniai rodo, 
kad J. Ochmanskiui Lietuvos is
torijos klausimai gana išsamiai ir 
įvairiapusiškai pažįstami.

iškiai dominavo struktūralinė-te-1 ną profesorių iš Pietų Afrikos pa- 
cretmė kalbotyra. Net ir daugelis stebint, kad, girdi, patys kalbi- 
europifčių, kurie anksčiau dau ninkai vartoją tokią kalbą, kad 
giau dirbdavo istorinės kalboty
ros srityje, beveik lenktyniavo 
vienas su kitu, skaitydami kuo į- 
mantriausių teoretinių išvedžio
jimų paskaitas, kurios daugiausia 
remiasi, paties paskaitininko vad. 
“kalbine vidine intuicija”, o ne 
moksliškai surinktais pačios kal
bos faktais. Daugelyje paskaitų, 
kaip dabar yra lyg pasidarę ma
dinga, skambėjo naujai sukurtos 
terminologijos. Teko girdėti vie-

Rumunijos sostinė Bukareštas — bendras miesto vaizdas

no paskaitoje, kuri lietė baltų, 
slavų ir germanų kalbų senuo
sius santykius buvo taip pat daug 
medžiagos iš baltų kalbų, ypa
tingai iš lietuvių kalbos.

Kongresas be politinio aspekto
Rumunai kongresą buvo labai 

gerai suorganizavę: tvarkingai, 
iškilmingai. Kongresą atidarė Ru 
munijos min. pirm. Maurer, ku
ris su keliais kitais ministeriais 
taip pat dalyvavo ir šeštadienį 
ministerių kabineto suruoštame 
priėmime.

Visame kongrese, atrodo, buvo 
stengiamasi išvengti politinio as
pekto. Jokiose kalbose politika ne 
buvo minima. Tik keliolika ame
rikiečių profesorių savo pašto dė
žutėse rado šiaurės vietnamiečių 
studentų atsišaukimą, nukreiptą 
prieš JAV. Patys rumunai sten
gėsi mus visur vežioti ir mums 
rodyti viską, kas yra grynai ru
muniška: Rumunijos istoriją,
liaudies meną, tautinius šokius, 
rumunišką muziką, papročius, 
tautinius drabužius, rumuniš
kus filmus. Vengė minėti komu
nizmą, net socializmą. Tarp kit
ko, niekur nematėme komunis
tiški) balvonų paveikslų, tik vie
nas kitas komunistinis šūkis kur 
nors ant fabriko stogo teko pa
stebėti.

Sostinė ir reikmenų kainos
Pats Bukareštas yra gražus mie 

stas, išplanuotas Paryžiaus pavy? 
džiu, su Triumfo arka viduryje 
ir plačiomis alėjomis, išeinančio
mis nuo arkos į visas puses. Ma
tyti nemažai medžių ir gėlių. Bet 
automobilių labai nedaug: ma-

(Nukelta J 4 psl.)

Bukarešto senamiesčio kampelis, 
dešinėj bažnyčia.

vienas kito nesupranta... 
i Nebuvo kalbininkų iš Lietuvos

Didžiausia grupė šalia pačių 
šeimininkų rumunų, buvo iš JAV 
daugiau kaip 200. Sovietų dele
gacija buvo nelabai didelė — gal 
apie 60. Maskva, deja, neišleido 
nė vieno lietuvio kalbininko, 
nors Vilniuje šiuo metu tikrai y- 
ra apie 20 kalbininkų, kurie yra 
nė kiek neblogesni, negu dauge- j 
lis rusų,, kurie į kongresą buvo: 
atvykę. Čia aiškiai matyti, kas y- 
ra okupuotoje Lietuvoje šimta
procentinis bosas. Juk žinoma, 
kad kai kurie lietuviai, daugiau
sia griežtųjų mokslų darbuotojai, 
esti kartais įspraudžiami į sovie
tų delegacijas užsienin. Vienam 
kitam net pavieniui leidžiama j 
kiek pakeliauti, bet kalbininkus j 
aiškiai laiko pavožę po Maskvos 
puodu.

Baltų kalbų skoliniai 
rumunų tarmėse

’l c-kiai padėčiai esant, žinoma, 
nebuvo nė vienos paskaitos išim
tinai baltų kalbų klausimais. Bal 
tų kalbų faktai, teisybė, buvo 
naudojami keliolikoje paskaitų, 
kurios lietė indoeuropiečių bei j 
ugro-finų ir indoeuropiečių lygi- į 
namosios kalbotyros problemas, į 
bet, deja, nebuvo nė vienos pas
kaitos, pagrindinai liečiančios bal j 
tų kalbų problemas, nekalbanti 
jau apie išimtinai lituanistines I 
problemas.

Tik trijose paskaitose buvo ge- tracijai ji naudojo latvių vaikų, 
rokai baltų kalbų medžiagos. Vie 
nas jaunas rumunas kalbėjo a-

pie senuosius baltų kalbų skoli
nius kai kuriose rumunų kalbos 
tarmėse, nurodydamas, kad ank
sčiau kai kurie šių senų žodžių 
huv. laikomi slaviškais skoliniais. 
Kitoje paskaitoje viena latvė pro 
fesorė iš Lundo (Švedijoje) kal
bėjo apie vaikų kalbos išsivysty
mą dviejų kalbų sąveikoje. Ilius-

augančių Švedijoje, pavyzdžius, 
daugiausia savo pačios vaikų. Ma i
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beveik jau ir sutaria
me...

Ir kai
*

dabar po kurio laiko

4

Kazys Varnelis Konstrukcija

(Atkelta ;š 1 psl 1 lą”. Gundau Kazį Varnelį para-
kokios reprodukcijos ar per- i šyti straipsnį apie jo tur.mą 
spausdinti leidiniai. Sunku net dail. Izidorių Ilekį ir jo kūrybą, 
įsivaizduoti, kaip visa tai re kė- iškeliant jį iš grėsmingos už- 
jo kruopščiai rinkti ir kiek lėšų ■ maršties. Ir dėl šito su Kaziu 
tam skirti. Varneliu

Amerikos lietuvis dailininkas
O čia štai dar kone primirš

to Amerikos lietuvio dailininko vėl galvoju apie Varnelių pasto- 
Izidoriaus Ilekio 9 darbų tapy- gėje regėtą dailininko studiją, 
bos kolekcija. Da lininkas gimė nustatytą naujais skulptūros ir 
Ramygaloje 1889 m., o meną 
studijavo Chicagos Meno insti
tute, 1921 metais jame įsigyda
mas dailininko diplomą. Jis yra, 
galėtume sakyti, kone kitų mū
sų čionykščių dailininkų Šileikos 
(miręs Lietuvoje) ir Šileikio 
amžininkas. Kai kuriomis temų 
ir išraiškos savybėmis šie trys 
mūsų dailininkai sudaro beveik 
“lietuviškąją Chicagos mokyk-

tapybos darbais, kai mintimis 
perbėgu jų biblioteką ir kitus 
lituanistinių retenybių rinkinius, 
lyg ir v skas akyse pragiedrėja, 
kada patiri, jog dar ir mūsuo- 

; se gali sutikti žmonių, nepasi
metusių, bet kietai kūrybai ir 
šventam lituanistiniam reikalui 

<='davusių ir po svetimose pa- 
l dangėse jau trečias dešimtmetis 
I trunkančios tremties.

(Atkelta iš 3 psl.) 
tyti nemažai sunkvežimių, tokių 
suvargusių, senų, bet daugiausia 
žmonės važinėja autohusias, tro
leibusais ir tramvajais. Du daly
kai ,kaip ir visuose kituose ko
munistiniuose kraštuose, yra pi
gūs: autobusai ir laikraščiai. Va
žiuoti autobusu kainuoja 60 ba- 
ni (tai rumunų ‘centai’), t.y. a- 
pie 5 centai, o laikraštis kainuo
ja 30 bani, t.y. mažiau negu 3 
centai.

Tik įžengus į Rumuniją, gali
ma tuojau pamatyti komunisti
nio skurdumo palikimą: pačiame 

' Bukarešio tarptauriniam aerodro 
me pinigų keitimo įstaiga yra to
kia prasta, kad tokios ir netur- 
tingiausiame Lietuvos valsčiuje 
niekur nebūtų galima rasti: vis
kas primityvu. Tramvajuose ir 
autobusuose konduktoriai neturi 
tokio mažmožio, kaip bilietams 
perdurti žnyplių: bilietus, jeigu 
reikia, perduria paprastu pieštu
ku. Gatvėje pardavinėja limona
dą, vis paplaudami tuos pačius 
stiklus.

Krautuvėse, bent apie miesto 
centrą, atrodo, prekių yra, nors 
viskas, palyginti, brangu. Atro-i 
do, kad darbininkas uždirba a-1 
pie 700 lei į mėnesį. Moteriški i 
batai gi kainuoja apie 230 lei, Į 
automobilis — apie 40,000 lei. | 
Taigi, reikėtų gerai padirbėti, no 
rint šeimą batais aprūpinti. Ofi
cialus lei kursas: 12 lei už do
lerį, o turistai gauna specialias 
privilegijas: 18 lei už dolerį.

Tačiau pačiame Bukarešte jau 
čiasi lyg linksmesnė nuotaika.1 
Mes sužinojome, kad jau dabar 
galima turėti nuosavą butą, net 
jį parduoti bei keisti. Galima tu
rėti nuosavą automobilį. Jau dve 
ji metai, kai galima kreiptis ne 
tik ‘drauge’, bet ir ‘pone’. Ta
čiau viena jauna šeima dar te
begyvena viename mažame kam 
barelyje, turi dalintis virtuve ir 
vonia su dar pora šeimų... Matyt, 
tokių yra dar nemažai.

nes sekm. anksti ryte mes jau iš- 
dūmėme j laisvą Vieną.

Laisvės ilgesys
Patys žmonės Bukarešte labai 

malonūs, kažkaip mieli, manda
gūs, paslaugūs. Netoli mūsų vieš
bučio buvo rodomas amerikietiš
kas filmas. Nuo pat ankstaus ry
to ligi vėlaus vakaro tas kinas 
buvo taip apgultas jaunų žmon- 
nių, kad šaligatviu praeiti buvo 
neįmanoma. Tuo tarpu kiti ki
nai, atrodo, buvo pustuščiai. Vie 
na aišku: yra didelis laisvės il
gesys. .. v J

V. MACIŪNAS

Prie gret mo stalo sėdi Algis, 
šeštad'eninės mokyklos mokinu
kas, ir garsiai skaito populiarų
jį Aisčio eilėraštį, jį atmintinai 
besimokydamas,:

Laukas, kelias, pieva kryžius,
Šilo juosta mėlyna, 
Debesėlių tankus ižas
Ir graži, graudi daina.

Bukareštas — viena iš pagrindinių gatvių. Automobilių sostinėje buvo 
matyti kur kas mažiau negu šioje nuotraukoje.

Proviricijoje dar liūdniau

Išvažiavus kaiman, vaizdas dar 
liūdnesnis: atrodo, viskas sukol- 
chozinta. Matyti kiek senų sunk
vežimių, keli seni traktoriai styro 
laukuose, bet daugiausia matyti 
dirbant ir važiuojant arkliais ir 
jaučiais ir net karvėmis, kaip kad 
buvo ir prieš 50 metų. Suvargę 
senukai ir vaikigaliai paplentės 
dulkėtoje žolėje ganosi savo kar
vutes. Kelis kartus matėme mo
teris, nešančias didelius glėbius 
žolės ant galvos: matyt, ruošia 
šieno nuosavai brangiai karvutei 
žiemai.., !

Bažnyčios atrodo suvargusios, 
nuskurusios, apleistos, nors gal | 
neuždarytos, bent ne visos. Kai I 
kurios, atrodo, paverstos muzie-1 
jais, kai kurios yra kartu bažny-; 
čios žmonėms, o muziejai turis
tams. Pamaldų neteko matyti,

M

— Pala, pala, — sakau. — Ne 
"graži, graudi”, bet “graudi, 
graudi daina”.

— Kad vadovėlyje yra taip, 
ka p aš skaičiau.

Patikrinu. Va;kas teisingai 
sakė. Ką gi, vadovėlio autorius, 
matyt, nutarė pagerinti Aisčio 
tekstą. Juk reikia vaikams pa
kartotinai priminti, kad lietu
viška daina graži. Koks čia rei
kalas pabrėžtinai, kelti tik jos 
graudumą...

Algis skaito toliau:
...samanotas stogas žadas, 
šunies balsas prietemy.
— Apsirikai, Algi, ------ vėl

įsiterpiu, — turx,,būti: “Ir šuns 
balsas prietemy”.

— Kad vadovėlyje vėl ne taip, 
tėveli.

Suabejoju. O gal Aistis bus 
netinkamą kilmininko formą pa 
vartojęs, ir vadovėlio autoriui 
teko pataisyti jo eilėraštį, nely-

KERTINE
i A'kelta iš 1 psl. •

Teatrinėje penkmečio veik
loje netrūko įprastinių pasta
tymų, net avangardinių bandy
mų. Tačiau visu to polėkio 
naujumu ir užmojo apipavida
linimu išskirtinai pabrėžtinas 
Chicagos Scenos darbuotojų 
Donelaičio “Metų” insceniza
vimas 1964 m. Drąsus buvo ir 
“Aukso žąsies” filminis skry
dis išeiviškose mūsų sąlygose. 
Plačiau taip ir liko neįkūnytas, 
nors spaudoje pakartotinai už
simintas. literatūrinių plokštė
tų re'kalas bei mūsų kultūros 
dokumentacijos garsinėje fil- 
moje būtinybė.

Penkmetyje lietuvių kalba 
išleistais mokslo veikalais gir
tis būtų per drąsu. Aiškiai jų 
pasirodė nedaug. Į šios rūšies 
Ftuanistiką ypač ateityje rei
kėtų atkreipti sukauptą dėme
sį. Tenka pasidžiaugti, kad 
Lietuvių fondas, atrodo, tam 
reikalui procentų nepagailės.

Šiaip kultūrines temas lie-

ginant kokį mokyklinį namų 
darbą. Bet juk ne kartą girdi
me priežodį: “Šuns (ne:šunies) 
balsas neina į dangų”. Dėl visa 
ko žvilgteriu Skardžiaus - Barz- , 
dūko - Laurinaičio “Lietuvių 
kalbos vadovan”. Randu: šuo, 
šuns... Atverčiu ir Akademijos 
išleistąjį “Dabartinės lietuvių 
kalbos žodyną”. Matau: šuo, 
šuns (šunies)... Taigi pirmoje 
vietoje deda trumpesnę kilmi- 
n;nko lytį: tokius ir pavyzdžius 
parenka: “Šuns akys”, “Į šuns 
dienas ką išdėti”... Nebenorėda
mas Algio akyse diskredituoti 
vadovėlio, sakau:

— Na, gali būti ir vienaip ir 
kitaip. Skaityk toliau.

Vėl krūpteliu, girdėdamas ge
rai pažįstamas dvi paskutines 
eilutes:

Gera čia gyvent ir mirti! 
Gera dirbt čia Lietuvoj!.. 
Nieko vaikui nesakydamas, 

imu vadovėlį. Tikrai, Aisčio “ge
ra vargt čia Lietuvoj!” pataisy
ta — “dirbt”. Na, žinoma, kaip 
gi Aistis galėjo rašyti, kad Lie
tuvoj galima vargt. Nesupran
tu tik, kodėl eilėraštyje buvo 
paliktas “samanotas stogas ža
lias”, o ne pataisytas į blizgan
čios skardos ar raudonų šerpių 
stogą.

— Algi, kaip tas tavo vado
vėlis vadinas?

— “Gintaras”, tėveli.

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE
80 MILIJONŲ PERŠOKUSI BENDROVE

CHICA GO S A V INGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 S0. VVESTERN AVĖ.
CHICAGO SAVINGS AND LOAN
'.ytnesniųjų krašto finansinių įstaigų, aptarnauja šios 
linkės gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau 
13 metus, visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama 
palyginamai aukštą dividendą Per paskutinius H) .metų 
i'hiiago Savings išmokėjo savo taupytojams virš 14 milijonų 
dolerių dividendų Chicago., Taupymo Bendrovė stengiasi būti 
stipri tinansiškai ir teikti pačius geriausius patarnavimus

■ v.- ovupymo ir skolinimo nariams.
.'>i;-ss bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organi- 

-.acijomis noriai prisidėdami darbais ir finansais, kad gi
rtų pasiekt: 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 apif $1,200 00 Pamatysite 
plačiai žinomą didelį Chicago Savings Prezidentinį kambarį, kuriam, 
yra vietos 200 asmenų ir kuris

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS

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

i.
2
3
4
5
6 
7

PARAŠTE
čiant laikraščiuos ir žurnaluos, 
nuomonėmis pasikeitimas bu
vo gana gyvas, bet pakančiai 
išbalansuotas, lyg ir netekęs 
ankstesniame penkmetyje de
gusio ideologinio aštrumo. Ir 
šitai vertintume pliusu. Tačiau 
minusu paženklintume neretai 
kultūrinių faktų vertinime vis 
pasitaikančius karčius asme
niškumas, net piktos valios bei 
pavydo apraiškas. Kartais tad 
ir būna įspūdis, kad mūsuose 
vis dar pavojinga pasukti kiek 
šviežesnių kūrybiniu keliu, kad 
kas nors prišokęs nenupiautų 
tau kojų. Kiek ūgtelėti aukš
čiau įprastinio lygio ne kartą 
taipgi pavojinga, nes rikiuotės 
lygintojui ar lygintajai nukirs
ti kito prasikišusią galvą yra 
beveik pareiga.

Nežiūrint visko, Trečiąjį kul
tūros kongresą pasitinkame su 
viltimi, kad jis dar nebus pas
kutinis, nors ir kaip, jį beruoš- 
dami, vieni kitiems įsipyksta- 
me ir persitempiame. Tik pa
tys nenuvertinkime to, ką pa
darome. Atsimenu, kaip ka- 
dase prof. K. Pakštas, besi
skundžiančiam prieškarinio 
Kauno, kaip laikinosios sosti
nės, provinciališkumu atšovė: 
“Daug posaulio pervažiavus, 
Kaunas, palyginti, visu savo 
kultūriniu gyvenimu, man at
rodo, yra ne pustrečio milijo
no, bet penkiolikos milijonų 
valstybės sostinė”. Ar tik ana
logiškai nevertėtų ir mums pa
tiems be jokio menkavertišku
mo pagalvoti ir apie visas čio
nykštes mūsų kultūrines pa
stangas, o juo labiau Trečiąjį 
lietuvių kultūros kongresą pa
sitinkant ir sveikinant.

k. br.

vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ii*j kitus miestus1) 
portretūra 
meno darbų nuotraukos ir

Tel. —
422 MENAHAN STREET

kiti foto patarnavimai
HY 7-4677
— RIDGEYVOOD, N. Y. 11237

CIRCUIT
PASIRINKIMAS SPALVUOTU AR PAPRASTU TELEVIZIJŲlJ 
• RADIJŲ • STEREO • ORO VĖSINTUVŲ • TAISYMAS,)

CHICAGO, ILL. 60629, TEL. 471-2446 ).
SYo ■ĘSa'FJ “ĘžST- f '«

rt?-

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNTTURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 S. Western , PR 8-5875
Vedėjas — 3. LIEPONIS

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai 
dienom nuo 9 vai iki 6 vai. vakaro

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai. popiet

Kitom

ILL.CHICAGO,
BENDROVE viena

60636

VISUOSE 
TAUPYMO 
SKYRIUOSE

Federalinės vyriausybės 
apdraudos įstaigoje viso# 

taupymo sąskaitos 
apdraustos Iki

veltui duodamas organizacijų su-

MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:
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Sėli and redeem U S Bond> 
Safety Deposit Boxes 
Free Community Rooms for 
your organization meeting 
(Free Coffee)
Cash checks and pay all family 
bills with our special money

sirinkimams Susirinkusiems veltui jame telkiame kavą Sis kamba
rys yra išpuoštas dideliais Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentų 
paveikslais ir trumpomis jų gyvenimo žiniomis Pamatysite įvairių 
rinkinių kabinetą ir daug kitų įrengimų 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 514% Šiandien mokslas kainuoja

aukščiausi dividendai, net 
nuo $6 000 iki $12.000 ir

daugiau Jei pradėsite mažais mėnesiniais indėliais taupyti nuo 
vaiko jaunų dienų, tai nei neapsižiūrėsite, kai sutaupysite mokslui 
reikalingus pinigus Galite pradėti $2.50, $5.00, $10.00 arba net 
$2500 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 romesnė sąžinė (Šio mokslo taupymo skyriaus nereikia 
sumaišyti su dabar garsinamu Certificatų taupymo skyrium)

Valdyba, direktoriai ir visi tarnautojai Jūsų lauksime
JOHN PAKEL, Sr„ Prezidentas

12
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order checks No service charge 
to members
U S Postai Stamp Machine 
Service
We sėli Travelers Checks 
Save-by-mail Kits
Notary Public Service

16
17

18

Two large Free Parking Lota 
Free Theatre tiekets two Šatui 
days each month for your chil- 
dren and motherB
Christmas party with gifts to 
College Bonus Members

———■a

MONDAY 
TUESDAY 
MEDNESDAY 
THURSDAY 
FRIDĄ Y .... 
SATERDAY .
_.... ............. .

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

................. Closed Ali Day
9:00 A.M—8-.00P.M. 

9:00 A.M.—8:00 P.M 
. 9:00 A.M.—12:30 P.M.

I



skyrėsi tik priemonių ir sąlygų 
ribotumu. Eksperimentinės, a- 
vangardinės mokyklos tiek Euro
poje, tiek ir kitose šalyse dar te
bėra išimtis, o ne taisyklė. Paga
liau svarbu žinoti, jog nei viena 
meno mokykla studentų, iš tik
rųjų, nemoko, o tik suteikia pa
grindines sąlygas, tik sudaro at
mosferą labiau subrendusių dai
lininkų priežiūroje ieškoti savojo 
atsako į bendrinius uždavinius. 
Jokia mokykla dar nėra pagami
nusi menininko. Jokia mokykla 
neišmokė tikros kūrybos poeto, 
muziko ar dailininko. Mokykla, 
ir tai kiekviena mokykla, tėra var 
tai, pro kuriuos įeinama į dide
lį, neišmatuojamą kūrybos pašau 
lį. Jame daugiau pavojų paklys
ti ir pasimesti, mažiau —suras
ti savo tikrąjį kėlią. Štai kodėl di
dieji menininkai niekad neišsitek 
davo formaliųjų mokyklų rėmuo 
se. O vis dėlto daug talentų din
gtų, jei meno mokyklos visai ne
egzistuotų.

Freiburgo mokyklos epocha 
baigėsi prieš daugelį metų. Kiek
viena jaunystė nusineša su sa
vim romantiką, svajones ir 
džiaugsmą. Tačiau darbas, ieško- 

mokyklos” dailininkai. Vietos ir|jimas '■'Patirtis j^Heka ateičiai, 
laiko ryšys nepagamino jiems 
bendros klišės, neužantspaudavo 
jų kūrybos vienu štampu. Tokio 
laimingo fakto priežasčių gali bū 
ti keletas: individualus kūrybinis 
potencialas, vėlesnis išsisklaidy
mas po kitas meno mokyklas. Bet 
ir šios įmanomos priežastys a 
priori nepaneigia prielaidos, kad 
Freiburgo meno mokyklos dėsty
tojai puoselėjo bei skatino atski
rų studentų individualų meninį 
braižą, kuriam buvo lemta su
bręsti ir nepaskęsti dar kitose mo
kyklose, dar kitose atmosferose ir 
meno filosofijose.” (Margutis, 
sausis, 1962. Vinjetė: Freiburgas, 
Elskus, Chicaga). <«

Svarbu čia paminėti dar vieną, 
dažnai užmirštamą faktą, jog mo 
kyklos tikslas buvo dvilypis: Vys
tyti kūrybinį individualų studenjve. Laimingas esu, daug darbo 
to potencialą grynojo meno sam- sudėjęs į jaunąją kartą ir maty- 
pratoje ir suteikti jam minimali- damas, kokie sodrūs vaisiai bręs-

i Atkelta iš 2 psl ;
kus jungia tačiau ne bendras sti
lius ar priėjimas (Institutas išven 
gė daugelio panašių mokyklų blo 
gybės — uždėti vienų antspaudą, 
suniveliuoti menines asmeny
bes), bet pati kūrybinė nuotaika, 
jaunų kūrėjų troškimas ieškoti sa 
vitų išraiškos priemonių ir savo 
asmeninio braižo. Rebhaus’o 
bendrabutis buvo jiems daugiau 
nei bohemiška gyvenvietė, kur 
buvo kantriai dirbama, mokoma 
si, studijuojama ir linksminama
si. Rebhaus’as buvo tapęs savotiš 
ku dailės centru, menininkų 
draugystės namais, kur kiekvie
nas žingsnis Europos pokarinėje 
dailėje buvo pasitinkamas atvira 
sąmone, diskutuojamas, analizuo 
jamas ir vertinamas glaudžiam 
profesorių ir studentų rate.”

Jei ir įtartume Henriką Nagi 
šališkumu, kaip buvusį tos mo
kyklos profesorių ir tikrąjį jos bi
čiulį, tai 1962 metais įvykus “frei 
burgiečio” Albino Elskaus dailės 
parodai, jokios su ta mokykla 
“giminystės” ryšių neturėjęs Al
gimantas Mackus “Margučio” 
žurnale rašė: “Freiburginės mo
kyklos lankytojai, o jų sąrašas ne 
tik apstus ir svarus, nėra “vienos

ta jų rankose.” (“Draugas”, an
troji dalis, 1967.XL4, Nr. 259, Il
gametė stipendija užsieniuose, 
Pokalbis, su dali. Vytautu K. Jo
nynu.)

Neabejoju, kad buvęs mokyk
los direktorius, V.K. Jonynas kai 
bėjo riti vien už save, bet simbo
liškai ir už tuos savo kolegas, ku
rie tą pačią mintį gal tik kitais 
žodžiais išreikštų. Šio vakaro mo- 
tto vietoje tad ir norėtųsi pasi
naudoti Jonyno žodžiais: “Kad 
prabėgę dienos mus nekaltintų.” 
Šio vakaro kukli žodinė ir vaiz
dinė apybraiža tebūnie paskata 
nesustoti, nepavargti visiems 
tiems, kurių tikėjimas kūrybine 
pastanga dar neišblėso.

KATALIKŲ UNIVERSITETE | ;
ROMOJE

Sacro Coure katalikų univer
siteto medicinos ir chirurgijos 
fakultete Romoje pradėjo sep
tintuosius mokslo metus. Ta 
proga iškilmingas šv. Mišias 
aukojo Šv. Tėvo generalinis 
Vikaras Romai kard. Traglia, 
dalyvaujant universiteto profe
sūrai, gausiems studentams ir „ .. ....
civilinio bei božnytinio gyveni-1 V,telis »™gunert«hte Portreto studija
mo aukštiems svečiams. (Freiburgo mokyklos laikų studijinis darbas)

Freiburgiečių senieji takeliai išsi
skyrė. Gal teisingiau, kiekvienas 
pasuko savuoju keliu. Mokykla, 
kaip mokslo institucija, baigė sa
vo egzistenciją 1949 metais, emi 
gracijai į užjūrius įsisiūbavus.

“Draugo” literatūrinio priedo 
redaktoriaus užklaustas, kaip jis 
vertina jo įkurtos ir vadovautos 
Freiburgo mokyklos misiją ir vė
lesnį jos auklėtinių pasireiškimą, 
Vytautas Kazimieras Jonynas at
sake: “Kuriant Freiburgo mokyk
lą, jai vadovaujant ir joje dės
tant, turėjau tik vieną troškimą 
it baimę, kad beprasmiškai pra
bėgę dienos mus nekaltintų. Frei I | 
burgo mokyklos misiją turėtų ver Ž 
tinti kiti. Džiaugiuosi, kad tos- į| 
mokyklos auklėtiniai savo menu j 
aiškiai kalba už mokyklą ir sa- :Į

Saigh, sulaukęs 95 metų am
žiaus. Popiežius Paulius VI-sis 
katalikų melkitų patriarką kar
dinolu paaukštino 1965 metais.

Libano sostinėje Beirute mi
rė Antijochijos Melkitų Pat- 
riarkas kard. Maximos IV

MIRfi KARDINOLAS
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NUOLATINĖ 
SIUVIMO MOKYKLA j 

vadovauja prityrusi mokytoja- : 
instruktorė

IRENA BERNOTAVICIENE.

Išmokite naujo suprastinto siuvimo metodo : 
per 10 pamokų. Pamokos dėstomos lietu- j 
ir anglų kalbomis. Registruokitės iš anks- : 

kad patektumėt j pirmesni kursą, pas
AND B. SEWING SCHOOL VEDEJg I 

TEL 927-0044-45 šARVYDA DIKINI

Package Express & Travel
AFFILIATED WITH PODAROGIFTS, INC.

PRIIMA UŽSAKYMUS BUTAMS 
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

^1

MES TAIP PAT PRIIMAME UŽSAKYMUS SOVIETIŠ
KIEMS AUTOMOBILIAMS, SKALBIAMOMS MAŠI
NOMS, SIUVAMOMS MAŠINOMS, TELEVIZIJOS APA
RATAMS, RADIO PRIIMTUVAMS, PRODUKTAMS ir 
t.t.

I

Reikalaukite nemokamų KATALOGŲ mūsų vyriausioje 
ir visuose mūsų skyriuose.įstaigoje

M a i n O f f i c e:
Norėdami geriau aptarnauti mūšy gausius klientus* perėmėme 
dar vieny restoraną Oak Lawn mieste. Galite būti užtikrinti, kad 
turėsite skanius valgius, skuby patarnavimą, kaip ir mūšy pir
mame restorane. Kviečiame ii lauksime jūsų atsilankant.

EXPRESS & TRAVEL 
AGENCY, INC.

1530 Bedford Avė., Brooklyn, New York 11216
TEL 467-5522

PACKAGE

nių techninių, amato žinių, pa
ruošiant emigraciniams netikėtu
mams. Iš čia: Ecole dės Arts & 
Metiers. Anuomet pastarasis, pra 
gmatinis motyvas ne vieno mū
sų intelektualo buvo rimtai kriti
kuojamas, kaip siauras ir ribotas, 
bet čia buvo pamirštama, jog mo 
kykla nebuvo normali valsty
binio gyvenimo institucija ir bu
vo skirta egzistuoti tik kelerius 
metus .Antra vertus, ji nebuvo 
lietuvių mokykla. Reikiamiems 
akademiniams kreditams gauti iš 
anuometinių prancūzų švietimo 
įstaigų teko paklusti ir anųjų rei
kalavimams. Kad tokie kreditai 
buvo vertingi, pirmiausia paaiš
kėjo prancūzų valdžios mokyklos 
absolventams suteikti tolygių 
Prancūzijos mokyklų diplomai. 
Kąd tokie diplomai buvo ne vien 
popieriaus gabalas, įrodė Pary
žiaus meno mokyklų vadovybės, 
kai tose institucijose savo studi
jas gilino “Ecole dės Arts & 
Metiers” stipendininkai, gauda
mi atitinkamas užskaitas, toly
gias prancūzų mokykloms. Daž
nu atveju ir kituose kraštuose iš
eitų dalykų studijas betęsiantiem 
asmenim buvo užskaitoma. Bet 
ne tai svarbu — pilną šios mo
kyklos kursą baigę studentai, pa
tekę į kitas mokyklas, įsitikino, 
kad išmokti dalykai anaiptol ne
buvo tokie jau menkaverčiai 
kaip ne vieno, mokykloje bebū
nant, bandyta samprotauti. Tie
sa, savo pobūdžiu ji liko keisto
ka Lietuvos dailės mokyklos ir 
“Ecole dės Paris” kombinacija. 
Tačiau tokių mokyklų Europoje 
buvo dižioji dalis, todėl ir “Eco
le dės Arts & Metiers” nuo jų

• ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
RINKOS IR NUTEKAMIEJI 

VAMZDŽIAI 
EkspertiAkaai uždedam naujus ir tai
some senus. Pilnai apsidraudę. Dar
bas garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-6047 arba RO 2-8778
• ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦
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MOVI NG
J. NAUJOKAITIS

.Ilgų metų patyrimas.
Apdraustas perkrapstymas

WA 5-9209 Chicago, Illinois
miiiiiiiiiiiiiiitiitiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiK

M O V I N G
4ERRNAS perkrausto baldus >■ 

<itu? daiktus. Ir Iš toli Miesto lei 
Urnai ir pilna apdrauda 
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

Mirbis Fuel Gils
Aliejus virtuvei ir krosnim;, 
“Geresnė ir pigesnė alyva“

Tel. HEmlock 4-6264
PETER STIRBIS

6741 So. Map)ewood Avenue 
Chicago, III. 60629

■

Ii

LUIZ’S Smclair SERVICE

67th ir So. VVestern Avenue 
Telef. — 476-8780

Tune-ups — Stabdžiai — Patam;’ 
vimas kelyje. Karoserijos (Bodv 
ir sparnų (Fender) taisymas. Pil 
nas motorų pataisymas ir plovimas

Savininkas Aloyzas Kūniškas

PRIVATŪS KAMBARIAI
ASMENŲ

tr šventad nuo 1 00 vai po pietų

GREITAS PATARNAVIMAS
350 SĖDIMŲ VIETŲ

Kilty's Restaurant
4545 West 95th Street, Oak Lawn, Illinois

(2 blokai * rytus nuo Cicero Avenue)

Telef. — GAfden 4-5800

Jauk atmosfera Skanūs valgiai — Skubus patarnavimas

VESTUVĖMS IR BANKETAMS YRA
NUO 10 IKI 800

atdaru kasdien nno 8’30 va) ryto Sekmad

Artesian Restaurant
2432 Wesf 63rd Street (63rd & Artesian)
• Skanūs valgiai

• Geras patarnavimsas

• Puiki atmosfera

P I
$1.65

ETOS
IR S2.25

LAUKIMO 
TALPA

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

ir šeštadieniais iki 5 vai. ryto.

TOKIO

H

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

nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas
• Metinis dividendas 43/<* išmokamas du kari per metus už

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

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

22’2 VVEST CERMAK ROAD • CHICAGO ILL. 60608 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed 
AD.IOINING OUR OFFICE RTTH.DTNU JOHN J. KAZANAUSKAS President

........ -- ~ r ----- ------- --------- J

JAU DVYLIKA METŲ VEIKIA LIETUVIŲ 
BERNIUKŲ MOKYKLA —

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA
K e n n e b u n k p o r t e, Maine,

SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEISUM.

Išeinamas pilnas j kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursas. =
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba (po 4 vai. savaitėje, 4 gru- = 

pėms).
Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama E 

lietuviška gyvenimo orientacija. Pati gimnazija padeda mokiniams = 
įstoti į kolegijas. E

Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių.
Atlyginimas visiems prieinamas. E
Atsižvelgiama į kiekvienos šeimos padėtį.
Registruokite mokinius 1968 - 1969 m.
Priimami mokiniai, baigę 8 skyrius.

Informacijų ir kitais reikalais rašykit:
Rev. Rector E
St. Anthony High School
Kennebunkport, Maine 04646 E

'.lllllilllllllillllllllllllilllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllli.
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SKIP'S Self Service į
LIGUOR STORE i

■ 5515 S. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
NOVEMBER - LAPKRIČIO 22, 24 ir 25 D. D.

J BISQUIT 3 STAR COGNAC Fifth $5.29

l» CAMUS GRANDE Fine CHAMPAGNE
g COGNAC Fifth jgg,98 £

ME1STERBRAND V.S.O.P.
itil IMPORTED GERMAN BRANDY Fifth $4.89 M

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

■ RICCADONNA IMPORTED
VERMOUTH dry or sweet 30 oz. Bottle. $1.39 g

POPULAR BRAND OF IMPORTED
6 Yr. Old 86.8 Proof CANADIAN
WHISKY Fifth $4.98 |

j MOET CHANDON Imported White Seai

CHAMPAGNE Fifth $3.98 ■

j ALEXIS LICHINE BEAUJOLAIS
Superieur 1964 Vintage

I
Į LOWENBRAU or WURZBURGER 

IMPORTED GERMAN BEER 
Case of 24—12 oz. Bottles

Fifth $į,98 ■

2ase $7.95 £
g BUDVVEISER BEER £

Case of 24—12 oz. cans Case $3.69 •
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Kazys Varnelis Projekcija sferoje

• ^‘LAIŠKŲ LIETUVIAMS” 
konkursas suaugusiems ir jau
nimui. Antrasis Vatikano susi
rinkimas pravėrė Bažnyčios du
ris visokioms permainoms, ku
rios . vienus džiugina, kitus su
krečia. “Laiškų Lietuviams” re
dakcija nori suteikti progą vi
siems pasisakyti, Haip tos per
mainos juos paveikia. Todėl 
skelbia rašinio konkursą tema 
“kaip aš vertinu tai, kas šiais 
laikais dedasi Bažnyčioj”. Ver
tinant atsiųstuosius rašinius, 
bus atsižvelgiama į jų faktišku
mą bei asmeninį nusistatymą.

Rašinys (straipsnis, beletris
tinis vaizdelis ir kt.) turi būti ne 
ilgesnis kaip 3,OOQ žodžių, pasi
rašytas slapyvardžiu ir išsiųs
tas kartu su atskirame vokely
je įdėta tikrąja autoriaus pavar
de j bei adresu “Laiškų Lietu
viams*'. redakcijai, 2345 W. 56th 
St., Chicago, III. 60636, U.S.A. 
Konkurso terminas — 1968 m. 
vasario 1 d. (pašto antspaudo 
data). Ats’ųsti rašiniai tampa 
žunralo nuosavybe ir gali būti 
jame spausdinami. Vertinimo 
komisiją .sudaro: Aloyzas Baro
nas (pirm.), kun. Vytautas Bag 
dandanavičius, MIC, Jonas Bag
donas, Dalia Kučėnienė ir Flo- 
rentina Kurgonienė. Skiriamos 
premijos: I — 100 dol., IL — 
50 dol. ir III — 25 dol, Premi
joms 100 dol. jau yra įteikęs 
V. Kuliešius.

Įdomu taip pat žinoti, ką gi 
mūsų jaunimas galvoja apie per 
mainas Bažnyčioje. Verta ir 
jiems patiems apie tai pasvars
tyti. Todėl ta pačia tema skel- 
biąmas rašinio konkursas jau
nimui, ne vyresniam kaip 20 
metų amžiaus (siunčiant raši
nius, pažymėti "jaunimo kon
kursui”).. Skiriamos dvi premi
jos: I —t 50 dol. ir H — 25 dol.

“Laiškų Liėtuviams” 
redakcija

v U . . . f I. lt. Į.

• Gal ir lenkai pradės susipras
ti^ Chicagoje š. m. rugsėjo 
mėn. pabaigoje t, v. “Lenkų’res- 
publiko.3 tautinio iždo komite
tas” išleido 1968 ir 1969 m. 
kalendorių, skirtą lenkiškiems 
reikalams, kuriame 4^2 pslapių 
paskyrė lietuvių - lenkų santy
kių klausimui. Kalendoriaus lei
dėjas yra teisių dr. J. Szygows- 
ki, buv. Lenkijos generalinis 
konsulas Chicagoje, gi dabar 
"Lenkų legalistinės vyriausybes 
egzilėje" įgaliotas ministeris. 
Savo pobūdžiu kalendorius yra 
leidinys, kuriame įrodinėjama 
lenkų egzįįįnės, vyriausybės eg
zistavimo teisėtumas, o pats 
“kalendorius" užima tik du psl.

Anoniminiame straipsnyje 
(nes pasirašytas tik “Jan R...- 
is”) teigiama, kad lietuvių - 
lenkų nesantaikos šaknys siekia 
XIX amž. ir rįšasi su Rusijos 
carų politika, siekiant kiršinti 
savo tarpe anuo metu rusų val
dytas tautas.

Kalendoriuje rašoma, reikia

atsiminti, jog antilenkiškas nuo 
taikas Lietuvoje ugdė ir lenkiš
kas elementas, o ypač dvarinin
kai, kurie nesuprato savo vaid
mens Lietuvos krašte. Tas ne
supratimas, anot rašančiojo, ar 
net lietuviškų re:kalų išdavimas 
pasireiškė tada, kai lietuvių tau
ta kovojo dėl savo laisvės ir ne
priklausomybės. POW byla Lie
tuvoje ir jos rengto sukilimo 
demaskavimas, Suvalkų sutar
ties sulaužymas, neva sukilusio 
Želigovskio Pilsudskio įsakymu 
atliktas Lietuvos sostinės Vil
niaus užgrobimas, Vidurio Lie- 
tuovs sudarymas, o vėliau jos 
įjungimas į Lenkiją, labai ap

CRANE SAVINGS

STEIN TEXTILE CO

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

__  ANTRAD lr PENKT............................... v. r. Iki 6 ▼. T. VALANDOS: pirmad ir ketv............................» ▼. r. iki » v. v.
ftEšTAD 9 ▼. r. iki 12 ▼. d Trečiad uždaryta 1

Įsigykite urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms de
koratyvinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų: 
damasko. brokados. “boucle’s” ir “fiberglass“.

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSITE DOVANĄ.
STEIN TEXTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, nylons. taffeta, 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 v. r. iki 5:30 vak. Pirmad. uždaryta.

Nemokama vieta mašinoms pasistatyti už kampo j šiaurę 
Jefferson Street — Chemin’s' aikštėje.

į

HOURS:

Mon. & Thurs. 9 A M. to 8 P.M.
Tues. & Fri. 9 A.M. to 4 P.M

Wednesday — Closed
Saturday 9 A.M. to 12 Noon

per annum, eurrent rate 
Paid Quarteriy

Eam the highest passbook rate in 
our history, paid ųuarterly. Earnings 
at our eurrent rate of 4%% per annum, 
compounded ąuarterly, are equal to 
an average annual rate of 433%. 
Are you now receiving earnings on 
your savings four times a year? 
Your passbook savings account has 
time or minimum reųuirement You 
may add any amount at any time.

no

PEDERAL 
S A V INGS 

I •V** W
4M2 Archer Avenue • Chicago, Illinois 60632 • Pitone VI 7-1141

sunkino lietuvių - lenkų santy- I 
kiusl "Savo vaidmenį suvaidino 
ir skirt ngi tautų būdai: lenkų 
piktliežuvavimas, 1 etuviuose vis 
iššaukiąs antilenk škumą.

Suvalkų sutarties sulaužymą 
ir Vilnįaus užėmimą straipsnio 
autorius net pakartotinai laiko 
svąrbiausiomis lietuvių antilen
kiškumo priežastimis. Pagaliau 
samprotaujama, kad tam tik
ras atitolimas nuo lenkiškos 
kultūros galėjo turėti ir teig'a- 
mos reikšmės lietuviams, ypač 
savo valstybės kūrimo pradžio
je, bet Lietuvoje toji neapykan
ta prieš, lenkus per g:liai įleidu
si šaknis, nes 20 metų ji buvo 
kurstoma, nors tai lietuviams 
nesutrukdė 1939 m. suprasti ir 
užjausti lenkus, užgriuvus karo 
tpagedįjan Pabaigoje autorius 
mano, kad yjidclių pagerėjimų 
toje' srityje nematyti ir emigra
cijoje, nors pripažįsta, kad pvz. 
Statę Street Čhicagųje pernykš
tis dekoravimas Lietuvos mies
tų herbais buvo visai nevykęs. 
Ateityje vis dėlto atrodo, kad 
tie santykiai pagerėsią!

Beje, įsidėmėtna, kad kitais 
metais sueiną 400 metų nuo 
Liublino unijos, tačiau tiems 
metams skirtame ir Chicagoje 
išleistame lenkiškame kalendo
riuje, net ir rašant lietuvių - 
lenkų santykių reikalu, apie ke- 
turšimtmetį unijos jubiliejų nė 
žodž u neužsiminta.

— Italijoj sėdi ligi gyvos gal
vos kalėjime nuteistas vokietis 
Kappler, 60 m., už karo metu 
nužudytus 335 italus. Dabar už 
jo sutiktų tekėti viena jį ilgai 
globojusi italė, bet vargu ar 
vyriausybė leis.

— Karšta vasara. Bakersfield, 
Cal„ mieste, 67,000 gyventojų, 
užregistruota, kad rugp. mė
nesį 25 d. buvo temperatūra 
100 laipsnių ir aukščiau.

highest
raies
in our 
hlstory

Mūsų erdviose pata’posc 
tur me d’dž’ausi pasirinkimą 
visų modernišku ba’dų, elek
trinių krosnių, radijo h tele- 
viz jos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų.

ST. ANTI10NY

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

ROO EVELT FURNITURE CO-
F A. RA<r G? (S ir N. BERTULIS

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara p rtnad. ir ketvirtad. 9-9 vai., antrad.. trečiad ir šeštad.

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 vai. po pietų

K

ON INVESTMENTS.
Uniti of $100.00 
Dividend Checks 
Mailed Ūuarterly

į

ON BONUS SAVINOS
Uniti of $1,000.00 

for 3 teari 
Dividend. Paid 

Ouarterly 
or Corapounded

1447 So. 49th Court
CICERO, IUINOIS • 60650

Phonc (Area Code 312) 656-6330

HOURS: Mun. 98; Tue»., Thur»„ Fri. 9-5, $at. 9.1; Wed. Clo.ed 
SavMjr In By Tke lOfli Of THc Monfh Wlll Earn from T*» I.t

KALĖDINIAI SIUNTINIAI II M.
Pradžiuginti ir paiemti savo artimuosius Lietuvoje artėjančių 
Švenčių proga kiekvienas lengvai tai galime padaryti, pasinaud< 
darni Baltic Stores patarnavimu ir pasiųsdami jiems dovanų siun 
rinėlį.

Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujamą siuntinuką š 
Baltic Stores kainoraščio arba užsakyti jam patinkamą jau pa 
ruoitą siuntinį. Žemiau išvardiname kelis, kurie yra labai prak 
tiški ir ten laukiami.

MoteriJtas Kalėdini 1967.
Itališkas haličniri’8 lietpaltis. 3 jardai vilnonės kostium nės me 
džiagos. 1 labai geros rūšies megstukas. 2 p. vilnonių arba na lo 
ninių kojinių. 1 komplektas vilnonių arba nailoninių apatmių 
rūbų. 1 p. odinių pirštinių, 1 vilnonė gėlėta skarele, vilnonei 
nė ei medžiaga. 1 dėžė šokolado.
£75.00

Vyriškas Kalėdinis 1967
3įį jardų puikios vilnonės kostiuminės medžagos, 1 itali.kas 
lųninis lietpaltis. 1 nailoniniai maršk'niai, 2 p. vilnonių arba
loninių kojinių. 1 p. odinų pirštinių, 20 sigąrečių. 3 jardai vilno
nės aukštos rūšies paltui medžiagos.
£75.00

Jungtinis siu abieju siuntiniu siuntinys 
kainuoja tik $140.00

Maisto 1967.

suk

nai 
na -

3 sv. taukų. ’/2 sv. arbatos. y2 sv. geriamo šokolado. 'Ą sv. ka 
kavos, 2 sv. ryžių, 3 sv. geriausios rūšies miltų. 1 dėžutė nescafe.
1 sv. maišytų saldainių, 1 sv. razinkų, 1 sv. cukraus, !4 sv. pipirų 
ir *4 sv. lauro lapų.
£30.00
P-3. Vilnonė medžiaga dėl dviejų paltų ir angliška "ilntaiė m 
džiaga dėl vyriško arba moteriško kostiumo
$75.00
V-3 10 jardų kostiuminės medžiagos dėl trijų kostiumų
£55.00

LIETUVIŠKA VALGYKLA GRAŽIAUSIAS 
LIETUVIŠKAS RESTORANAS. KURIAME 

GAMINAMI LIETUVIŠKI VALGIAI

Praktiški dalykai, kuriuos galima dadėt i betkur siun
tini. Itališki lietpalčiai, nailonin'ai lietpalčiai $11.00. five'eariški 17 
akmenų laikrodžiai $27. Vilnonės skarelės $4.00. T'go grojimo 
plokštelės.

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

“PALANGA" RESTAURANT
6918 So. Western Avė. - GR 6-9758

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

i

BALTIC STORES. LTD
(Z. J U R A S )

421 Hacknev Rd., London. E. 2$ Engiand 
TELEF. — SHO 8734.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma Garantuotas ir grei 
tas siuntinių pristatymas.

& rrnillll-lu

ANO LOAN ASSOCIATION
B. B. PIETK1EWICZ, Prez.

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

<

4>

per annum o n
6 month certificates.

Naujas aukštas dividendas 
mokamas už investavimo

sąskaitas

Savings Certificates are issued 
minimum amounts of $10.000 and 

larger amounts in $1000 multiples
Safety for savings and financial 

strength are a tradition at 
Standard Federal Savings.

Passbook Savings in by the lOth 
of the Month Earn from the lst.

STANDARD 
ttttMl

Assets over $120,000,000
PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS 

UŽUOLAIDOMIS.

SAVINGS



GRAŽIAUSIA DOVANA 
BET KOKIAI PROGAI

Puikiausia autentiška ilgo projimo 
lietuviška plokštele .gražiai įvyniota, 
mo namai arba stereo

REŲUEST RECORDS
Neimkite pakaitalo! Kreipkitės j 

jūsų apylinkės krautuvę arba rašy
kite nemokamo katalogo šiuo adr.:

Reųuest Reeords. Ine.,
66 Mechanic Street

New Rochelle. New York 10801

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas Atdara pirmad. ir 
ketvirtad. vakarais iki 9 vai.

3314 VVest 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

Kuriam galui 
mokėti daugiau ?

PIRKDAMI NAUJUS AR VARTO
TUS AUTOMOBILIUS SUTAUPY
SITE NUO $500 IKI $1.000.

PLYMOUTH • VALIANT

BALZEKAS MOTCR 
SALES; INC.

4030 Archer, VI 7-1515
“U WILL LIKĘ US” 

CHRYSLER • IMPERIAL

NAUJI 
LEIDINIAI

• Vladas Šlaitas, 34 EILĖ
RAŠČIAI. Išleido Juozas Kapo
čius 1967 m. Viršelis Pauliaus 
Jurkaus. Spaudė Lietuvių En
ciklopedijos spaustuvė, 361 W. 
Brodvvay, So. Boston, Mass. 
02127. Rinkinys 48 psĮ.

Tai šeštoji Vlado Šlaito, Lon
done (Anglijoj) gyvenančio mū
sų poeto, poezijos knyga. Iš jų, 
kaip žinome, “Ant saulėgrąžos 
vamzdžio” yra laimėjusi mū
suose pačią reikšmingiausią 
Lietuvių rašytojų draugijos 
premiją, kaip geriausioji 1959 
metų knyga.

Naujajame rinkinyje, kaip ir 
pats knygos vardas rodo, tel
pa 34 eilėraščiai. Visi jie ir šį 
kartą yra perdėm šlaitiški: pui
kūs laisvo eiliavimo pavyzdžiai, 
lėtai banguojančio, vien atsi
dūsėjimu, ar intymiu kreipiniu 
pertraukiamo ritmo, graudaus, 
bet stoiškai ramaus filosofinio 
pamušalo.

Rinkinio temose plūduriuoja 
nostalgiški ir skaidrūs kūdikys
tės ir jaunystės atsiminimai, da
barties vienatvė, bet ir Dievo 
malonės artuma. Tai vis tėmos, 
be kurių daug kas poezijoje ne
galėjo ir negali apsieiti. Tik 
Šlaitas savo intymiu šiltu žo
džiu ir jausmo nemeluotumu, 
tokiu betarpiu kalbėjimu tiesiog 
skaitytojo širdin tas temas pa
darė mūsuose specifiškai šlai- 
tiškomis. Net ir temas karto
damas, poetas vis sugeba joms 
atrasti naują žodį, naują poetinį 
įvaizdį ir naują savo paties eilė- 
raštinę poziciją, kad kiekvienas 
posmas suskamba vis naujais 
ir sunkiai pakartojamais tonais. 
Viso to yra apstu ir šiame “34 
Eilėraščių” rinkinyje.

Dr. Adolfas Damušis diskusijose L. F. B. rytinio Amerikos pakraščio 
suvažiavime New Yorke. Nuotr. V. Maželio

• Laiškai lietuviams, 
1967 to., spalio mėn., Nr. 9. 
Naujame žurnalo numeryje iš 
karto, al^is labiau užkliūva už 
tokių* temų: “Blogio vaizdavi
mas literatūroje”, “Filmo me
nas ir bažnytinio atsinaujinimo 
įtaka”, “Meilė gyvenimo ir lite
ratūros š-viesoje”, “Akistata su 
Dievo marintoju Altizeriu” ir 
kit. Puikūs keturi Alb. Bara
nausko eilėraščiai, rodą, kad jų 
autorius mūsų nūdieninėn poe- 
zijon tikrai atneša naują, lie
tuviškai savą ir sodrų, bet nie
kieno šitaip neeiliuotą žodį. Pus
lapinė V. Kašubos skulptūra 
metalo plokštelėje šį numerį iš 
karto padaro estetiškai pa
traukliu. Gražiai visumon dera 
ir Uosio Juodvalkio nuotraukos 
bei Z. Sodeikienės piešiniai.

• TECHNIKOS ŽODIS, 1967 
m., rugsėjo - spalio mėn. Nr. 5. 
Naujame žurnalo sąsiuvinyje 
skelbiami prof. dr. inž. Jono 
Šimoliūno suomiškieji jaunystės 
dienų atsiminimai, 1956 metais 
įrekorduoti magnetinėn juoste
lėm Tęsiamas anksčiau pradėta
sis ir labai įdomus “Pasikalbė
jimas su mūsų humanitarais”, 
šį kartą humanitarams atsako 
tiksliųjų mokslų atstovai: dr.

Jurgis Gimbutas, dr. Kęstutis 
Keblys ir dr. Zenonas Reka
šius. Tai, tur būt, vienas iš įdo
mesnių dalykų, bet kada spaus
dintų “Technikos Žodyje”. Ne- 
iškenčiame čia nepacitavę trum
pos ištraukėlės iš K. Keblio 
minčių: “Nemanau, kad profe
siniai sambūriai būtų kokiu 
nors tiltu į organizuotą lietuvių 
visuomenę tiems žmonėms, ku
rie jaučiasi nuo jos atitrūkę. 
Jei koks profesionalas neleis

vaikų į lituanistinę mokyklą, 
nebus niekad girdėjęs apie 
Bendruomenę, neskaitys lietu
viškos spaudos ir grožinės lite
ratūros, kratysis visų pareigų, 
tai jo priklausymas kokiai nors 
chemikų lietuviškai draugijai 
nebus galima laikyti parsmingu 
įsijungimu į lietuviškos bend
ruomenės gyvenimą. Nesutinku, 
kad į profesinius sambūrius rei
kėtų žiūrėti kaip į DP stovyk
las nuo organizuotos lietuviškos 
visuomenės bėgantiems specia
listams”.

• SEALANTS. Edited by 
Ado'.fas Damušis. Reinhold Pub 
lishing Corporation leidinys, 
382 psl, kaina $17.50. Visiems 
gerai ižnomas dr. inž. Adolfas 
Damušis yra šios knyogs redak
torius ir 45% jos tūrio auto
rius, nors įvairios knygoje lie
čiamoms sritims ir buvo pasitel
kęs visą eilę specialistų.

Knygoje aprašomos medžia
gos angliškai vadinasi “Sea- 
lants”. Lietuviškoi gal čia tiktų 
vartoti “Rišuoliai”. Tai yra plas 
tinių medžiagų gaminiai, parem
ti naujais sintetikais. Jie varto
jami jungti statybines konst
rukcijas bei kelių plokštes. At- 
mosferinų veiksnių įtakoje, 
konstrukcijų dalims ar kelių

SOTUS UŽKANDŽIAI 
Kartą, (žengus vidun, 
jūsų širdys nuskraidins 
jus i niekad nepamirš
tama tropikinį Pietų 
Paclflko grožį. Pasi
džiaukite puikiais tro- 
pikiniais ar ameriko
niškais kulinarijos ga
miniais, atydžlu patar
navimu ir elegantišku 
patogumu.

\Jou ll leave your lieart 
nt the '

RESTAURANT AND LOUNGE <į;/
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plokštėms judant, rišuoliai įsi
tempia bei susitrauika. Judėji
me jie sankabiai laiko judan
čias dalis. Tuo būdu konstrukci
jose ir kebuose išvengiama ply
šių.

Ši knyga yra pirmoji, apra
šanti tas specialias technologi
nes medžiagas.

SEMINARIJŲ REFORMA

Kolumbijos sostinėje Bogoto
je Pietų Amerikoje buvo susi

rinkę 35 kunigų seminarijų rek
toriai aptarti seminarijų refor- 

, mos klausimus. Pagal Vat ka- 
no II-jo susirinkimo ir pasauli
nio vyskupų Sinodo direktyvas 
numatoma nemažai pakeitimų 
įvesti filosofijos, teologijos ir 
sielovados mokslų programose. 
Kolumbijoje, kuri turi virš 15 
mil. gyventojų, šiuo metu ku
nigų seminarijose studijuoja 
1,300 seminaristų - studentų.

REMKTTE “DRAITGA”

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Paikina Facilities

FUNERAL HOME

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4605 - 07 South Hermitage Avenue 

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

Telefonai: LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

Rankomis išpiaustytf paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai ir metalu aplieti 
rėmai.

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

Siųskite Pinigus 
j Lietuvę

Išnaudokit juos kaip galima 
geriau. Nemokėkit jokių per
siuntimo. mokesčių.

US dolerių pažymėjimai
' yra geriausia dovana.

Vertingiausia dovana
tik US dolerių pažymėjimai.

Duokit savo giminėms ke
turius kartus daugiau nei gry
nais rubliais. Jūsų giminės 
tai patvirtins. ”

Tik dolerių pažymėjimai
įgalina jūsų gimines nusipirk
ti visko, ko jie tik nori — 
maisto, aprangoj ir daug, 
daug kitų reikmenų — ame
rikoniškų, vakarų europietiš
kų ir vietinių — specialiose 
dolerių krautuvėse ,ar Vnesh- 
posyltorge labai žemomis, 
specialiai doleriais kainomis. 
Jūsų giminės tai patvirtins.

Pilna garantija. 
Jokio mokesčio.

Už šį patarnavimą nėra jo
kio mokesčio nei siuntėjui, 
nei gavėjui, nes išlaidas ap
moka Vneshposyltorg.

Užsisakykit dabar. Užsisa
kykite tik per

INTERTRADE 
EXPRESS 

CORP.
125 E. 23rd Street 

New York, N. Y. 
10010

Prarykite neapmokamo 
katalogo.

In addition to eiininrft the highest dividend rate on 
your savings, you ean receive, absolutely FREE, 
your choice of ene of the valuable gifts pietured 
here. Simply open an account for $300.00 or more 
or add that amount to your present account. All 
gifts are of excellent ąuality, made by nationally 
recognized companies.
Free gift offer ends on Jan. 13, 1968. Stop in 
soon to Midland Savings ... a personai service 
community thrift institution since 1914. Sorry, 
only ome gift per family. No mail reąuests, please.

SAVERS.. .TAKE YOUR CHOICE

HIGHEST EARNINGS

per annum

ONE-YEAR CERTIFICATES
Certificates issued for min- 
imum amounts of $5,000.00 
or more. Dividends are paid 
on all certificates 12 months 
from date of issue.

REGULAR PASSBOOK 
SAVINGS
This high passbook rate is 
the highest allowable by law. 
Save when you want or with- 
draw in any amount at any 
time. Savings in by the 15th 
of January earn from the lst 
of that month.

per annum

SAVINGS INSURED TO $15,000 BY AN AGENCY 0F THE UNITED STATĖS GOVERNMENT

MIDLAND SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

4040 Archer Avė., Chicago, III. 60632, Tel. CL 4-4470 M

petkus ra
IEVAS IR SŪNUS

f MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

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

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOPLYČIOS

Tel. GR 6-2345 - 8
TeL TO 3-2108-08

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

ir kita papuošimų.

2443 VVest 63rd Street, Chicago
Telef. PRospect 8-6833 PRospect 8-0834

X.*2

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lteftivlų Laidotuvių Direktorių Asoeiacijos Nariai

STEPOHAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tek REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tek Virginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tek I.Afayette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-8401

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

LEOHARDAS F. BUKAUSKAS
10821 SO. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3819 SO. UTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138 — 1180 1

VASAITIS — BUTKUS
1446 SO. 50th AVĖ., CICERO, ILL Tel. OLympio 2-1003

LAWN FUNERAL HOME 
Sigmund i. Sutkus 

7909 STATK RD., OAKI.AVVN, ILL, Tel
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Redaguoja St. Semėnienė, 6507 S. Troj St., Chicago. III. 60629 
Tel. 925-5988

DIEVUI IR BROLIAMS
■ nesusierzinti, nesusvyruoti, ne
pasiduoti nekantrumui. "Vyro 
išmintis pažįstama iš kantry
bės”. Tik kantrumu jūs la mesi
te gyvenimą savo sielai. Ne
kantrumas ardo mus pačius mū
sų viduje, įžeidžia artimą, griau
na sugyvenimą. Reikia nešioti 
vienas kito naštas, tada įvyk
dysime įstatymą. Didesnė atgai
la yra sugebėti šypsotis kančio
je, kaip vaikščioti, užsidėjus pa
čiam kokią atgailą. Kristus gy
veno, kaip ir mes, žmogišką gy
venimą ir paliko pavyzdį. Iš Jo 
reikia semtis jėgų, nes Kristus 
yra “Kantrybės ir paguodos 
Dievas” (šv. Povilas). “Iš to 
pažins jus, kad esate Dievo mo
kiniai. jėi turėsite meilės vie
nas kitam”.

Mūsų meilė turi būti tarnau
janti meilė, atsižadanti, nuo
lanki, paslaugi, dosni ir gailes
tinga. Būti patarnaujančiu vi
siems, visur, visada, viskuo. Tai 
parodys, kiek mes esame krikš
čionys.

Už dideles vertybes reikia 
mokėti didelius pinigus. Dvasi
nes vertybes įsigyjame t'k per 
auką, ryžtą, dvasinę discipliną, 
dideles pastangas. Reikia mirti 
sau, kad Dievas gyventų mu
myse. Visa kasdienybė yra pū
na aukos ir nusigalėjimo. Eiti 
tinkamai gyvenimo keliu, kurį 
Dievas mums skyrė —■ yra mū
sų uždavinys. Viską priimti 
kantriai, su džiaugsmu ir visą 
savo gyvenimą atiduoti Dievui 
ir broliams.

Tai žiupsnis minčių, kurias 
pažėrė prel. J. Balčiūnas. Reko
lekcijose dalyvavo 40 lietuvių 
moterų. Kitą metą rekolekcijos 
bus irgi lapkričio pradžioje. Re- 
kolektančių būrys galėtų būti 
didesnis. Yra 50 vietų.

Taip. Dievas stovi šalia mū
sų, kviečia ir laukia. Tik nuo 
mūsų priklauso, ar mes į Jį at
sisukame.

“Visą savo gyvenimą atiduo
kime Dievui ir broliams. Už tai 
Dievo Avinėlis nuves prie gy
vybės šaltinio, nušluostys nuo 
akių kiekvieną ašarą”.

Ta kryptimi prel. J. Balčiū
nas kalbėjo per aštuonias kon
ferencijas lietuvėms moterims 
uždarose rekolekcijose lapkri
čio mėn. 9—10—11 dienomis Ce- 
naele vienuolyne, 11600 So. 
Longwood Dr., Chicagoje, duo
damas vis šviežią, naują, gyvą 
ir labai praktiškai gyvenimišką 
aspektą. Toji tema neišsemia
ma, nes tikėjimas remiasi mei
le Dievui ir žmogui. Kaip Kris
tus yra neatskiriamai Dievas 
ir žmogus, taip ir mūsų tikėji
mas turi reikštis meile Dievui 
ir žmogui. Jei mylime žmogų, 
išjungdami Dievą — esame stab 
meldžiai; jei mylime Dievą ir 
nekenčiame žmogaus — esame 
fariziejai. Mažiausias patarna
vimas, iš meilės Dievui pada
rytas artimui, yra vertesnis už 
didžiausius darbus be meilės.

Dievo meilė yra didi dovana 
žmogui. Dovana, kurią žmogus 
pats savo valia turi priimti. Var 
gas tam, kuris nori matematiš
kai Dievą išsiaiškinti, Jj supras
ti. Dievas yra neaprėpiama di
dybė, protu gi galime suprasti 
dalykus, kurie neprašoka žmo
gaus išminties. Dievas yra virš 
visko. Tad žmogus protu gali 
išsiaiškinti kai kurias tikėjimo 
tiesas, bet tikrasis Dievo supra
timas yra — realizuoti, kad 
esame per menki Dievą supras
ti. “Viešpatie, Tu tikrai esi pa
sislėpęs Dievas”.

Šių dienų žmogus nori viską 
išsiaiškinti. Kaip ir renesanso 
laikais, žmogus dabar stovi vis
ko centre. Visur regimi žmo
gaus sugebėjimai, jo laimėjimai. 
Žmogus nepriima Apreiškimo. 
Savo protu jis kuria savo D e- 
vą. Tai yra klaida. Esminis gi 
tikėjimo nusiteikimas yra pa
jėgti nusižeminti ir atsiverti, 
būti imliu. "Štai, aš beldžiu į 
duris ir klausiu, ar jos man at
sidarys. Jei durys atsidarys (jei 
— tu jas atversi), aš įeisiu ir 
gyvensiu ir duosiu gausiai gy
venimo”, — kalba Kirstus.

Kai stebime dangoraižius ar 
šiaip pastatus, nematome jų pa
matų, o pamatai yra pati svar
biausia pastato dalis. Jei jie 
bus nepakankamai stiprūs, vis- j 
kas vieną dieną sugrius. Ver- I 
tybės yra žmogaus gyvenimo Į 
pamatai. Labai svarbu tinkamai 
•jas pasirinkti ir pasisavinti. Ver 
tybės radikaliai nesikeičia. Pa
saulis keičiasi. Reikia, kad žmo
gus pasaulį pažintų, bet ne jam 
(pataikautų, o jį pakeistų. Rei
kia pažinti tiesą, ir tiesa pada
rys žmogų laisvą. “Aš esu Tie
sa, Kelias ir Gyvenimas”. Tai
gi, — Dievo pažinimas, Jam at
sivėrimas išlaisvina žmogų. 
“Dieve, kad pažinčiau Tave, kad 
pažinčiau save” (šv. Augusti
nas). Kai mes kenčiame, kai 
liūdime, kai išgyvename nelai
mę, Dievas tada yra ypač arti 
mūsų. Jis stovi ir laukia. Rei
kia tik į Jį atsigręžti ir, kaip 
šv. Teresėlė pasakytų, pulti Jam 
į glėbį. Nuodėmė mus supan
čioja. Ištikti nuodėmės, mes nu
stojame laisvės.

Kantrybė brolių meilės tar
nyboje yra aukščiausia vidinės 
jėgos išraiška. Atlaikyti kūno 
ir dvasios smūgius reikia turėti 
jėgos. Tai gali didvyriškumo tu
rinčios sielos, gyvenančios Die- 
vuje. Impulsu vadovaujasi gy
vuliai, Žmogui privalu valdytis,

Gelėtas kelias... I'raeit.n? Ar ateitim?.. Nuotr. Ged. Naujokaičio
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KOLONIALINĖ MEKSIKA
B. CIPLIJ APSKAITĖ

Daugelyje Meksikos miestų 
bei miestelių visos trys jos kul
tūros: senoji indėnų, koloniali- 
nė ir modernioji, dažnai glau
džiasi viena prie kitos. Dauge- 
l s šventovių apjungia nors dvi 
pirmąsias, bet pasitaiko, kad ir 
jose prijungiama visai nauja da
lis: iš senųjų piramidžių akme
nų pastatytoj baroko bažnyčioj 
užtinkamas modernus vitražas 
ar freskas. Taip, kaip XVI— 
XVII a. užkariautojai stengėsi 
ištrinti visus pagonybės pėdsa
kus, porevoliucinis meksikietis 
geidžia užmiršti ispanų prie
spaudą.

Kolonialinė Meksika turi sa
vo įvairumo, ir sekant jos ap
raiškas mene, galima susidary
ti paties krašto istorijos vaizdą. 
Daugiausia jos apie Mexico C.ty. 
Miestai kaip Querėtaro ar Dolo- 
res Hidalgo itin svarbūs tautos 
atbudimo periode, ten barokas 
jungiasi su naujomis idėjomis. 
Įdomu tai, kad kiekvienas kolo- 
nialinis miestelis turi labai sa
vitą veidą. Žinoma, bendras jų 
visų bruožas: didžiulės baroko 
bažnyčios, beveik perkrautos or
namentais, daugelis papuoštos 
tikru auksu. Tačiau centre jos Danutė Augienė

Rudenio ūkanose.., __ Nuotrauka V. Maželio

■ daug virtuoziškesnės (pvz. Ca- 
pilla dėl Rosario Puebla’oj ar 
Santa Prisca Taxco), pietuose 
— kuklesnės. Tik visai netoli 
nuo Yucatan keliauninką nuste
bina grynai kolonialinis, praė
jusią didybę bei puošnumą bei 
smarkią ispanų įtaką rodantis 
miestukas — San Cristobal de 
las Casas.

Patys gyventojai taip pat at
spindi istoriją. Taip pvz. Guana- 
juato, šiaurėje nuo Meksikos, 
kuris kartais lyginamas su Ita
lijos kalvų viduramžių ar rene
sanso miestukais ar su ispaniš
kąja Cuenca. žmonių veidai ten 
daug baltesni, jų bruožai daug 
taisyki,ngesni, negU kitur. Čia 
ilgą laiką buvo ispanų administ
racijos bei kultūros centras.

Savo darnumu bei vieningu 
stiliumi akį itin patraukia Mo- 
relia, kalnais ir ežerais atskirta 
nuo Mexico City. Jau vien ke
lionė į ten akiai nes baigianti 
puota. Vos tik ten atvykus, pa
sijuntama, kad tai planuotas 
miestas: beveik visi pastatai 
vienodo aukštumo, beveik kiek
vienas iš jų su didingų propor
cijų, neperkrautu puošmenom 
patio. Tai tikras rojus per sve
timus vartus galvą kaišiot mėgs
tančiam: kiekvienas namas at
skleidžia nenumatytas galimy
bes. Daug kur iš pat o į antrą 
aukštą veda iškilmingi, gražių 
proporcijų laiptai. Matyt, kad 
ten gyventa ispanų didikų, mė
gusių grožį bei proporcijas.

Net ir netoli nuo Morelia esan 
tis nedidutis Patzcuaro, išgar
sėjęs savo keramika bei ypatin
ga žuvim, stebma savo aikščių 
ir net kai kurių gatvelių didin
gumu, lyg koks Ispanijos cent
ro miestukas, kur XVII a. vieš
patavo vienas ar kitas didikas.

Puebla vėl siūlo visai kitą 
vaizdą; tai plytų ir koklinių ply
telių margas spalvų žaismas. 
Kai kurių bažnyčių fasadai taip 
išmarginti, kad net akys raibs
ta. Ten aiškiai atsispindi noras 
nustebinti, noras pritraukti sa-1 
vo nepaprastumu. Tok os baž
nyčios tik toj apylinkėj randa
mos. Puebla yra ir išgarsėjusi, 
ornamentais perkrauta Capilla 
dėl Rosario, kur auksas blyk-i 
čioja iš visų pusių, o bendras 
vaizdas primena vestuvinį tor
tą. Prie beveik kiekvieno namo 
ten galima sustoti, ypač jų išo
rė tiesiog neatsižiūrima.

Iš visų įdomiausia ir įspūdin
giausia, tur būt, nėra nei jos ka
tedra, nei arkivyskupo rūmai, 
o mažytė, jau gana toli laukuo
se stovinti Santa Maria de To- 
nanzintla: baroko interpretacija 
indėnų akimis. Primityvios, nai-, 
vios figūros, kur pagonybė aiš
kiai maišosi su krikščioniškais 
simboliais; neįprasti ryškių spal
vų deriniai; neribota vaizduotė.

Vien dėl tos bažnyčios apsimo
kėtų aplankyti Meks.ką. Šiek 
tiek į ją panašus kitas “primi- 
tyvas”: Tlacalochahuaya, netoli 
nuo Oaxaca. Tik vietoj reljefų 
ten indėnų vaizduotė liejasi 
freskose.

Cuernavacoj iš ispanų laikų 
išlikę vešlūs parkai ir sodai; se
najam mieste Mexico City dar 
galima atrasti nemaža rūmų, li
goninių, valdžios pastatų. Dau
gelyje jų vyrauja aiški linija ir 
tam tikras orumas; tik bažny
čios perkrautos fantazija, ta
čiau ir jų kai kurios — pvz. 
Eduardo de Tresguerras staty
ta La Valenciana Guanajuato ar 
Santo Domingo Oaxaca’oje — 
jau pavirtę klasiškais pamink
lais. Beveik juokingai, kažkaip 
ne savo vietoj atrodo neoklasi- 
kinė statyba, kaip Guanajuato 
teatras: mažytėj aikštėj, ma
žam, tarp kalnų įspraustam 
miestukyj įgrūstas didingų grai
kiškų kolonų fasadas su bronzos 
skulptūromis ant stogo.

Ypatingai įdomu susipažinti 
su kolonialinė Meksika tam, kas 
matė Ispaniją, iš kurios čia im
portuotos beveik visos idėjos, 
visi modeliai. Tai beveik neįti
kėtina, nes naujame krašte, tarp 
skirtingų žmonių ir pats baro
kas pavirsta visai originalia, 
net nauja meno apraiška.

i

PADĖKOS DIENOS ŽENKLE |;

STEFANIJA STASIENE, Cleveland, Ohio

Skilvelį ir širdį apvirti nedrLapkrltis niūrus ir lietingas.
Gamtoje išnyksta paskutinės deliam kieky vandens su prie- 
rudens šiltos os spalvos ir niū
rios bei tamsios artėjančios žie
mos. dienos mus vėl grąžina į 
namus.

Tad nenuostabu, kad tokia s 
niūriais rudens vakarais gimė 
didelė dalis mūsų gražiosios ir 
turtingos tautosakos bei papro- 
čų.

Pati gamta po vasaors inten
syvaus ir produktingo vegetaty
vinio periodo pasirinko ateinan
čius mėnesius poilsiui ir noujų 
jėgų sukaupimui ateinančio pa
vasario gyvybei pažadinti.

Žmonės sėkmingai užbaigė 
darbus ir, surinkę iš laukų vi
sas gėrybes, dabar rado tinka
miausią laiką už visa tai Aukš- 
čiaus ajam padėkoti ir tinkama 
švente savo džiaugsmą atžy
mėti.

Tai prasminga Padėkos Die
na, kuri ir mums, kaip krikš- 
č'oniškai r ūkininkų tautai, nė
ra svetima.

Kaip kiekviena šventė, taip ir 
ši, šalia religin’ų bei vidinių 
žmogaus jausmų pasire'škimų 
atžymima ir išorinėm apraiš
kom, kaip vaišėm ir t. t.

Šiame krašte šios šventės 
proga kiekviena šeima, sekdama 
tradiciją, paprastai pietums pa
tiekia paukšt:eną. Pirmenybė, 
žinoma, čia skiriama kalakutui. 
Tad, palikime prie šio tradici
ne paukščio, tik šį kartą mė
ginkime jį patiekti truputį skir
tingu būdu.

Kalakuto vyniotinis
Paruoštą vartojimui kalakutą 

per nugarą įpiauti ir mėsą pei
lio pagalba stumti žemyn. (Žo
džiu, nuo kaulų nuimti mėsą, 
saugojant odą, kad nesusidras
kytų.)

skoniais: salierų, trupučiu mor
kų, porų, petruškų.

Pavir nūs sumalti, pridėti 4 
valg.šaukšt. pyrago džiūvėsių, 
įpilti šiek tiek sultinio, kuriame 
virė skilvelis. Pagal skonį įdėti 
druskos, truputį pipirų ir 1 ar- 
bat. šaukšt. smulkiai kapotų 
petruškų lapelių. Pagaliau su
dėti 3-jų kiaušinių išplaktus bal
tinius (tryniai nenaudotini). Pa
lengva išmaišyti. Kalakuto nu
imtą mėsą pakloti, šiek tiek pa
barstyti druska, išlyginti gražiai

Lietuviška širdis prie Atlanto

Tvaskantis Sto. Domingo bažnyčios 
interjeras — Santo Domingo medis, 
Oaxaca, Meksikoj.

Atlanto pakrantėje. Miami 
mieste, dabar garsėja lietuvė 
Ona Petrauskaitė - Ross. Ji bu
vo pakviesta pasirodyti televi
zijoje, apie ją rašė vietos laik
raščiai “Miami Herald” ir “Mia
mi News”. Jos vyras miręs, bet 
ir likusi našle ji nepasimetė, 
o savo energiją nukreipė į glo
bą labiausiai pagalbos reikalin
gų vaikų ir jaunimo — neišsi
vysčiusių dėl smegenų sužaloji
mo (cerebral palšy). Specialio
je klinikoje ji padeda šiems ne
laimingiesiems išvystyti kalbą, 
moko juos, kaip apsirūpinti sa
ve, kaip savarankiškai tvarky
tis namuose.

Gimusi Chicagoje. Jos tėvas 
buvo gydytojas Jonas Petraus
kas. Mokslus ėjo Voss ir Barry 
kolegijose. Tačiau studijų ji ne
užleidžia nei dabar. Ji vienoje 
Miami kolegijoje ima Šv. Raš
to, Vatikano susirinkimo doku
mentų gilesnį kursą, studijuoja 
psichologiją. Išsilavinimas 
padeda visuomeninėje ir karita- 
tyvinėje veikloje. Jį. yra JAV 
Moterų tarybos narė, Cerebral 
Palšy direktorių tarybos narė, 
be atlyginimo lavina 15 Q0 
protiškai atsilikusių vaikų.

Būdama giliai religinga ji

FILMŲ
Meistriškas filmas

ĮVAIRUMAI
negaus atskiro buto, kol nesusi
lauks bent vieno vaiko.

Tai tik ironijos dalis. Užgau
liojančiai besityčiojant jo tėvui, 
girdint nesubtilių juokų krušą * 
iš draugų, dengiant privatišku- 
mą popieriaus plonumo sieno
mis, jaunasis su savo žmonele 
negali pradėti normalaus vedy
binio gyvenimo Jaunoji, kurios 
žinios apie vedybinį gyvenimą 
tėra gautos tik iš nugirstų mo
terėlių istorijų, kalt na save. 
Visą mėnesį jaunieji tai laiko 
paslaptyje, o rūpestis auga.

Pagaliau tėvai suž’no, kad 
vędybos “neįvyko". Iš ju reak
cijų stebėtojai patiria jų pačių 
baimes, netikrumus ir kitas 
“šmėklas”, bėgančių metų pa- 

i kastas Jaunojo tėvas, anglų ak- 
ti tikrai išskirtiniu pastatymu. | foriaus John Mills (gyvenime 

Hayley’s tėvas) asmeny, sū
naus “nepasisekimą” priima sau 
už asmenišką kaltę. Žiūrovai su
žino, kad ir jo vedybinė naktis 
buvo keistoka.

■»

su- 
fil-

Šiais laikais danžai tenka 
tikti su vieša opinija, kad 
mai yra perkrauti gyvenimo 
purvo bei kitokio šlamšto, gir
di, net neapsimoka visai gaišti 
brangaus laiko šitokiam “me
nui” Tačiau tokio teigimo su- 
visuotinimas būtų taipgi klai
dingas žingsnis, nes toli gražu 
ne visi filmai mėgaujasi ne
švarumų dumblu.

Štai, geras pavyzdys yra 
spalvotas filmas “The Family 
Way”. Tai tikrai mažas, me'st- 
riškas kūrinys, tai sveikų pažiū
rų sugrįžimas į ekraną. Visas 
filmas sukasi apie meilę, bet 
taip subrendusiai bei skoningai 
pristatytą, kad negali nesižavė-

Tada grįžta ir įsitikinimas, kad 
keičiasi laikai gerojon pusėn, 
o filmų pasauly išauga ir suau
go kartu tekstai, režisieriai ir 
stebėtojai.

Minimas filmas yra puikus 
pavyzdys to ekraninio laimėji
mo šiandieniniame gyvenime, 
kai filmai nagrinėja esmines 
problemas tikrų, realių žmonių.

Nepaslaptis, kad tai nėra 
koks atsitiktinumas, kad teks
tas buvo parašytas Bill Naugh- 
ton, kuris parašė ir “Alfie”. Jis 
turi talentą ištraukti natūralų 
humorą iš pačių skaudžiausių 
žmonių santykių.

Filmas susuktas daugiausia 
šiaurės Anglijoje, smarkiai su
pramonintame krašte — Bol- 
ton mieste. Veiksmas vyksta 
darbo žmonių aplinkoje.

Populiarioji Hayley Mills ir 
Hywel Bennett vaidina dvejetą 
jautrių, gerokai nekaltų jau
nuolių jaunavedžių, kurie yra 
priversti pradėti vedybinį gy
venimą jo tėvo pergrūsto namo 
viename kambaryje. Mieste — 
trūkumas butų. Jaunoji pora 

raumenis ir paruoštą įdarą 
šaukštu išdėlioti ant trečdalio 
kalakuto. Atsargiai suvynioti ir 
siūlu aprišti. Padėti ant skar
dos, vyniotinio paviršių patepti 
sviestu, apdėti keliais salierų 
kotais, pora morkų, petruškų, 
porų. Kepti prie 350 laipsnių. 
Po pusvalandžio palaistyti viš
čiuko sultiniu (3 kubikai viš
čiuko sultinio atskiesti viename 
puoduke karšto vandens). Laiks 
nuo laiko, atdarius orkaitę, 
šaukštu palaistyti vyniotinį. 
Kepti iki vyniotinio paviršius“ 
bus gražiai apkepęs. Iškepus 
dėti į pailgą lėkštę, nuimti siū
lus, papuošti virtom slyvom, 
peruškų lapeliais.

Tinka bulvių košė, žali žirne- 
l’ai, spanguolių ar bruknių uo
gienė.

įstojo . šv. Domininko tretįjį 
ordiną, yra pirmininkė sąjūdžio, 
organizuojančio moterų uždaras 
•rekolekcijas Miami mieste, dar
buojasi Miami Beach šv. Patri- _ 
ko parapijos katalikių moterų 
klube.

Klausinėjama ji pasakojo:
— Daugelis esame nuo pat 

mažens katalikai, bet mes turi
me vieną kartą gyvenime tikrai 
atsiversti ir tapti nuoširdžiai, 
šiltai religingi. Džiaugiuos, kad 
pajutau, jog galiu būti įrankiu, 
padedančiu ir kitiems suvokti 
religijos vertę. Kaip domininko- 
nė tretininkė, gyvendama tarp 
pasauliečių, aš galiu sutikti 
žmones ir džiaugiuosi progomis 
kiek galima juos laimėti Kirs- 
tui.

Ji yra išsispecializavusi moks
liniuose maitinimosi pagrinduo
se. įsigilinus į dietetiką ir moko 
'vaikus bei tėvus (nuo 6 iki 60 
metų) higieniško maitinimosi 
pagrindų. Gyvena 245 E. Rivo 
Alto Island, Miami Beach, Fla.

Kai gausus būrys lietuvių At
lanto pakrantėje palmių pavė
syje susėdome prie stalų pasi
vaišinti, ji pirmoji visus papra
šė sukalbėti maldą, kam visi 
mielai pritarė. J. Daugi.

Dviejų šeimų gyvenimas ru- 
tulioiasi autentiškame fone. 
Muzikinė palyda (Paul McCart- 
ney, iškėlęs Beatles) turi baro
kinio elemento savo perėjimuo
se nuo formalumo ir paprastos 
melodijos.

Vaidyba visų aktorių pieist- 
riškai puiki. Ypač geras tėvas 
— John Mills. Hayley Mills čia 
išsilaisvina iš Walt Disney fil
mų tipų (kur ji švitėdavo) ir 
tampa gracinga ir talentinga 
jauna aktore. Naujokas Hywel 
Bennett — idealus jaunikis, ku
ris visad turi atrodyti vyriškas, 
net suabejojimo momentais.

Ir taip šis filmas, sprendžiąs 
dviejų kartų gyvenimą, perduo
tą su reikiama didybe bei pa
garba, sąžiningumu, paprasta 
kalba ir neišpasakytu humoru, 
tinka jaunuoliams ir suaugu
siems. St. S.
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