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DARBO SROVĖJ

Naujasis Lietuvių kataVkų moksle akademijos Suvažiavimo darbų tomas

Tikriausiai mes dažnai įvai
riose mūsų recenzijose ir šiaip 
individualiuos mąstymuose no
rėtume tikėti, kad visa kultūra, 
raštas ir menai yra grynas tau
tinio originalumo audinys. Tik 
retkarčiais vos vienu kitu saki
niu esame priversti pripažinti 
kitų įtakojimą mums, žinodami 
kartu, kad ir tie “kiti” nėra jau 
taipgi be jokių įtakų. Todėl gan 
teisingai J. Aistis (“Milfordo 
gatvės elegijose”) pabrėžia, 
jog mums reikia griebtis įtakų 
iš pirminių šaltinių, o ne iš ne
tyro antro ar trečio vandens, t. 
y. artimų kaimynų, kurie jau 
perėmę naujas tradicijas iš Di
džiųjų. Todėl “kopijuoti” iš “ko
pijuotojo” vargu ar verta. Tad, 
sakykim, kad semsimės įtakų 
tik iš pačių Didžiųjų. Ar tuomet 
tikrai jau taip ir bus įmanoma 
pasisemti iš pačios vėliausios 
ir tyriausios, pirminės versmės?

Ar įtakos iš viso yra neišven
giamos? Ir kodėl? Savaime 
šiuose įtakų klausimuose staiga 
susiduriame su taip komplikuo
tu palyginamosios literatūros 
(ir menų) mokslu, kuris kartais 
panašėja į labirintišką žodžių 
kilmės — etimologijos mokslą. 
Bet ir lyginamoji literatūra, 
kad ir netiksli, nėra neišvengia
ma. Ir todėl verta ir mums laiks 
nuo laiko “persikratyti” ir vie
ną kitą, kad ir neauksinę mintį 
šioje srityje peržiūrėti. Blogiau 
yra tada, kai įtakotasis dievago
jasi, kad jis nieku neseka, o yra 
šimtu procentų originalus.

Svarbiausia — nėra jokios 
gėdos būti įtakotam (šituo mes 
tikriausiai negalime pasigirti). 
Tad žvilgterėkime į kitus. Kaip 
teiti į įtakas reaguoja? Ar jie 
jas slepia kur nors “po lova”? 
Atrodo, ne. Pavyzdžiui, imda

miesi įtakos iš Didžiųjų, saky
sime, iš prancūzų, susiduriame 
su įdomiu faktu, kad net didžio
ji prancūzų literatūra, kuri tu
rėjo įtakos mums, anglams, ru
sų simbolistams, vokiečių deka
dentams ir Amerikos natūraliz
mui, pati taipgi sėmėsi iš italų 
renesanso, Ispanijos, 18 šm. 
anglų ir rusų romanų. Šiandien 
jų pačių kritiko prancūzo Henri 
Peyre (“French novelists to- 
day”, 1967) teigimu atrodo, 
kad ir ta didžioji' prancūzų lite- 
tūra jau nuo pat 1930 m. (iki 
1955) buvo nepaprastai įtakota 
net Amerikos rašytojų, o taipgi 
T. Manno ir Kafkos.

Amerikiečiai 1930 m. Europai 
pasidarė nepaprastai įdomūs. 
Bet ne tik prancūzams ir ita
lams (Vittorini, Pavese), vokie
čiams, bet per prancūzų raštus 
net ispanams, Pietų Amerikai 
(Borges) ir šių dienų vokie
čiams (Boell, Grass). Vis dėlto, 
H. Peyre sako, nebuvo jaučia
ma kažkodėl tiek didelio užside
gimo senesniais amerikiečiais 
(Ha,wthome, Medville, Crane, 
Poe, London, Sinclair). Didžiau
sios įtakos prancūzams padarė 
keturi didieji: Hemingvvay, 
Steinbeck, Faulkner ir Dos Pas- 
sos. Po jų seka: Fitzgerald, 
Caldwell, Capote, Mailer, War- 
ren, Salinger ir Baldwin. (Dar 
mažiau: Cheever, Updike, M. 
McCarthy).

Prancūzai 1930—1955 “atra
do” lyg Ameriką. Ypač raštuose 
apie pietiečius (Faulkner, Cald- 
well), adventurizme, muštynėse, 
laisvėje, meilėje, girtuokliavime 
(Hemingvvay) ir, kas keisčiau
sia, net neprancūziškame daly
ke — linče( dramų jie net pa-

(Nukelta į 2 psl.)

LIETUVIŲ KATALIKŲ MOKS
LO AKADEMIJOS SUVAŽIAVI
MO DAUBAI. VI tomas. Išleido 
Lietuvių katalikų mokslo kadenci
ja, 1969 m. Ramoje. Redagavo kun. 
Antanas Liuima, S.J. 496 psl. Lei
dinio kaina $10.00, gaunamas 
“Drauge”.
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Iš tėvynės išblokšti mokslinin
kai — lituanistai dauguma netu
ri laimės dirbti savo profesijoje ir 
neturi idealių sąlygų mosklinėm 
studijom gilinti. Ir vis dėlto susi
laukėm tokių svarių veikalų, kaip 
šis. Lietuvių katalikų mokslo aka
demija reiškias, kaip daugiau i- 
niciatyvos turintis mūsų moksli
nis vienetas, išleidęs Šešis ir jau 
spausdinąs septintą suvažiavimo 
darbų tomą, išleidęs penkis met
raščio tomus ir ruošiąs spaudai šeš 
tąjį bei davęs dar penkis įvairių 
mokslininkų savo narių veikalus. 
Visi žinome, kad tai ypatingas 
nuopelnas akademijos pirminin
ko prof. Liuimos, ir jis savo lai
mėjimais yra pelnęs vieną iš pir
mųjų vietų mūsų kūrybiningosios 
šviesuomenės-mokslininkų tarpe. 
Artėjant L.K.1 mokslo akademijos 
suvažiavimui, kuris įvyks rūgs. 1- 
6 d. Toronte, mums miela pasi
džiaugti neseniai išspausdintu L. 
K. mokslo akad. darbų tomu.

Kolektyvinis mokslininkų 
darbas

Siame tome yra išspausdintos 
paskaitos, laikytos L.K.M. akade
mijos šeštajame suvažiavime 19- 
64 m. rūgs. 4-7 d. New Yorke, 
Fordhamo universitete. Veikalas 
kolektyvinis, įvairių šakų specia
listų, apimąs daugelį sričių. Visi 
straipsniai parodo autorių gilų sa
vo nagrinėjimo dalyko suvokimą, 
uolų susipažinimą su tos šakos li
teratūra, pamilimą lietuviškųjų 
reikalų ir branginimą religinės 
pasaulėžiūros.

Vertybių prasmė materializmo 
antplūdy

Medžiaga suskirstyta pagal mi
nėtojo suvažiavimo eigą. Pirma
sis skyrius — pilnaties posėdžio 
paskaitos. Prof. d'r. Juozas L. Na
vickas rašo aktualia dabarties te
ma — “Vertybių prasmė mate
rializmo akivaizdoje”. Autorius 
gausiai apžvelgia marksistinės-le- 
nininstinės filosofijos kūrėjų ir jos 
atstovų materialistinę pasaulėžiū
rą ir, lygindamas su krikščioniš
kuoju humanizmu, taria: “Kuo
met žavimės asmens dosnumu, 
kuomet kalbame apie savo atsa
komybę tiesai, kuomet brangina
me laisvę, kuomet giriame gro
žį, kuomet stebimės išmintimi, 
mes žinome, kad stovime ne prieš 
iliuzijas, bet prieš besąlyginės 
svarbos dalykus ir autentiškos rū
šies realybes. Mes aiškiai supran
tame, kad taip suprastoms verty
bėms materializme nėra vietos. 
Mes ypatingai apgailime, kad ši 
filosofija yra bejėgė prieš reduk
cijos metodą kuris teisingumą 
paverčia paprastu legalizmu, mei
lę — sublimuotu lytiniu geismu, 
draugystę — socialiniu instinktu, 
o etines vertybes suveda į komp
leksų sąvokas”.

JUOZAS PRUNSKIS

Kova dėl savos raidės

Mūsų istorikas prof. S. Sužiedė
lis, nagrinėdamas jau daugelio 
svarstytą temą “Lietuvių tautos 
kova dėl raidės” įstengia žvelgti 
į tai iš naujo taško, iškelti nau
jus dokumentinius liudijimus. Jis 
primena Muravjovo sekretoriaus 
A. Mosolovo paskelbtą caristinės 
valdžios siekimą: “Rusiškumo ir 
pravoslavijos stiprinimas yra pa
grindinis mūsų uždavinys”. .Švie
timo ministerio taryba jau 1870 
m. buvo paskelbus: “Visi kitatau 
čiai, gyveną mūsų tėvynės ribo
se, be jokio ginčo privalo būti ru
sinami”.

Psichoanalizė ir teologija

Antrasis skyrius — teologijos 
sekcijosc’Liv’ triaKe vjtek. dr. 
P. Brazio,MIC studiją “Psichoa
nalizė katalikiškos doktrinos švie
soje”. Nors autorius dėl mirties 
neįstengė iki galo paruošti šiosios 
studijos spaudai, bet beveik visa 
pagrindinė medžiaga jau čia yra 
ir ji stebina gilia moksline vyfk. 
Brazio erudicija, ne tik teologijos, 
bet ir psichologijos bei psichiat
rijos srityje. Jis nuostabiai logiš
kai sklaido Freudo doktriną, ją 
vertindamas katalikų teologijos 
principų akivaizdoje.
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Prof. dr. Antanas Liuima, S. J., Lietuvių katalikų mokslo akademijos 
pirmininkas ir Akademijos tik ką išleistų “Suvažiavimo Darbų” VI

tomo redaktorius,

Antrosios studijos autorius V. 
Cukuras gilinasi į “Konkrečios 
gyvenimo tikrovės teologiją”. Au
torius išeities tašku pasirenka Baž 
nyčiai galimą dilemą: “Arba su
eiti j gyvybinį dialogą su dabar
ties gyvenimu — ir tuo atveju at
siverti tikrosios realybės ieškan
čiai modernaus žmogaus aistrai, 
— arba užsispyrus dar atkakliau 
stiprinti braškantį savo gynimosi 
bokštą, eikvoti šiai beprasmei ko
vai savąją energiją ir eventualiai 
pasilikti izoliuotai istorinio vysty
mosi užpakalyje ir pasmerktai 
mirti savo pačios vienatvėje”. Ši
taip klausimą pastačius, atsaky
mas darosi aiškus, ir autorius jį 
pagrindžia moderniųjų teologų 
tezėmis.

Gyvosios dvasios uždaviniai

Pats šio leidinio redaktorius 
prof. A. Liuima, būdamas vienuo
lis jėzuitas, įneša daugiau dvasin
gumu į įvairių moksiitthrsvaistį- 
mų pynę, prabildamas kitados 
prof. St. Šalkauskio pamilta tema: 
“Gyvosios dvasios uždaviniai ma
terializmo akivaizdoj”. Išeidamas 
iš dabarties laiko reikalavimų, 
aptaria materializmo priežastis ir 
išryškina reikalingumą krikščio
niškos gyvosios dvasios sąjūdžio. 
Iškeliamus dėsnius gausiai pare
mia Šv. Rašto ir Apaštališkojo Sos 
to pareiškimų citatomis.

(Nukelta į 2 psl.)
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A.
ateitininkijai

Šiomis dienomis “Draugo” 
spaustuvėje baigiamas spausdin
ti naujas žinomojo mūsų filosofo 
ir rašytojo Antano Maceinos vei
kalas “Bažnyčia ir pasaulis”. Tai 
kritinis bažnytinio gyvenimo kai
tos skerspiūvis po II Vatik. su
sirinkimo. Veikalą leidžia Euro
pos Lietuvių Sielovada. Ši nauja 
Antano Maceinos knyga yra to
kia, kokios mums lietuviams la
bai trūko, gyvenant laikotarpy
je po II Vatikano Susirinkimo. 
Joje teologas ir filosofas su dide
liu įžvalgumu paliečia ir pasau
lines ir lietuviškąsias problemas, 
kurios dabar, kaip neramūs van
denys, banguoja visame krikščio
niškame pasaulyje, atsimušdamos 
j Bažnyčios šiandienėjimo kran
tą. Autorius knygoje neguldo gal
vos nei už pažangiuosius, nei už 
atžangiuosius kraštutinumus, bet 
pateikia gilią ir išmąstytą savąją 
pažiūrą į tai, kas dabar darosi 
Bažnyčioje ir pasauly. Knygoje 
sprendžiamos problemos suskirs
tomos j šiuos skyrius: Priešingy
bių proverža Bažnyčioje, Bažny
čios šiandienėjimas, Bažnyčios 
demokratėjimas, Bažnyčios tautė- 
jimas ir Bažnyčios vieta pasau
lyje.

Veikalas išleidžiamas Ateitinin
kuos aštuntojo kongreso, įvyks
tančio Chicagoje rugsėjo 4-7 d., 
proga. Antanas Maceina jį dedi
kuoja Ateitininkijai, tardamas: 
“60-ties metų savo veiklos sukak
tį mininčiai ATEITININKIJAI,' 
kaip ženklą gilios padėkos už dva
sinį brendimą jos prieglobstyje, 
skiria Autorius.”
Tačiau nors veikalas jubiliejine 

proga dovanojamas Ateitinin
kijai, savo turinio šiandieniniu ir 
giliu aktualumu jis yra, tiesiog 
kaip druska, būtinas kiekvienam 
galvojančiam lietuviui, lygiai 
kaip būtų aktualus ir kiekvienam

kitam šiandieninio pasaulio žmo
gui, jeigu tik veikalas būtų išvers
tas į jo gimtąją kalbą. Lietuviui 
skaitytojui šis veikalas bus įteik
tas jau šiemetinio jubiliejinio A- 
teitininkijos kongreso metu.

Pirmajai pažinčiai čia duoda
me šios Antano Maceinos nau
jos knygos pačią pabaigą — už- 
sklandinę jos mintį.

* * *

“Tebūną leista šį kritinį skers
pjūvį užsklęsti sovietų rašytojo 
Andriaus Siniavskio žodžiais; ra
šytojo, kuris šiandien sovietų Ru
sijoje niekinamas ir persekioja
mas, kuris tačiau puikiai įžvelgė 
žmogaus būseną pasaulyje kaip 
tikėjimo santykį su Dievu ir ją 
išreiškė šiais žodžiais: “Reikia ti
kėti ne dėl seno įpročio, ne dėl 
mirties baimės, ne šiaip dėl ko 
nors, ne todėl, kad mus kas nors 
verčia ar mum grasina, ne dėl 
humanistinių principų, ne sielai 
išgelbėti, ne originalumo dėlei. 
Reikia tikėti paprasčiausiai todėl, 
kad Dievas yra”. Dievo buvimas 
—štai kas yra tikėjimo pagrin

das. Ir šį tokį paprastą ir savai
me aiškų dalyką šiandien kaip tik 
pradedame pamiršti, sklaidyda
mi tikėjimą labai įmantriai, ras
dami jame įvairių įvairiausių pra
dų, pergyvenimų, jausmų; kalbė
dami, esą tas ar kitas dalykas mū
sų tikėjimui nieko nebesakąs, jo 
neuždegąs, jo nestiprinąs arba jį 
nekritiškai perteikiąs. Visose šio
se kalbose betgi išleidžiame vieną 
trumputį sakinį: Dievas yra. O 
jei Jis, yra, tada visokios mūsiš
kės tikėjimo sklaidos yra tuščios, 
nes neatremtos j aną vienintelį 
pagrindą — Dievo buvimą, ne
priklausantį nuo jokių mūsų per
gyvenimų, jausmų ar užsidegimų

(Nukelta į 2 psl.)
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Kūrybinio ir mokslinio 
darbo srovėj

(Atkelta iš 1 psl.)

Filosofijos sekciją atstovauja 
kun. dr. F. Jucevičius, nagrinė
damas temą “Medžiagos sampro- 
tis”. Temos vystyme parodo savo 
gilią filosofinę erudiciją, išryškin
damas ir antikinės filosofijos min 
tis, ir moderniosios fizikos dės
nius, ir materialistinės filosof. 
atstovų pasaulėžiūrą. Savo studi
joje domėdamasis medžiaga, išva
doje pabrėžia: “Aišku, tai dar ne
reiškia, kad fizikų pasaulis yra 
vienintelis galimas pasaulis.”

Moderniosios valstybės 
samprata

Teisės mokslai atstovaujami 
prof. dr. Br. Kaslo paskaita “Mo
derniosios valstybės sąvokos rai
da”. Duodamas istorinį žvilgsnį į 
valstybės supratimo vystymąsi, jis 
tai nagrinėja religinės pasaulėžiū
ros šviesoje. Be kitų dalykų, au
torius išryškina augantį religijos 
vaidmenį, tardamas: “Krikščio
nybė bendrai, o ypač Katalikų 
Bažnyčia, per dviejų tūkstančių 
metų raidą jau išsiliejo iš grynai 
teologijos mokslo ribų; ji jau nė
ra vien tik religija, besirūpinan
ti tik pomirtiniu žmogaus gyveni
mu. Krikščionybė jau tapo socia
line religija, nes nėra žmogaus 
gyvenimo srities, kurios ji nepa
liestų, ir problemos, kurios ji ne
atsakytų.”

Istorikų žodis

Gausiausiai atstovaujama leidi
nyje sritis — istorija. Istorikų sek
cija yra bene stipriausia L. K. M. 
akademijoje. Čia dr. J. Jakštas iš
samiame straipsnyje “Pavėluotas

*uvos krikštas” gilinasi į to pa- 
1 priežastis ir išdavas, pri-

įmdamas V. Pakilto tezę “Pa
grindinė kliūtis lietuviams priim
ti katalikybę buvo ordinas” ir 
duodamas taiklesnį tos temos pa
grindimą.
R. Krasauskas parodo gilų istori

nių šaltinių pažinimą svarstyda 
mas temą “Katalikų Bažnyčia Lie 
tuvoje 16-17 amžiuje”. Tame lai
kotarpyje ryškus Katalikų religi
nio gyvenimo suklestėjimas. Au
torius jo priežastis suveda į šias: 
protestantizmo suskilimas, Lietu
vos didikų konversija, valdovų

(Atkelta iš 1 psl.) 
statė — prancūziškų — apie lin- 
čą).

A. Peyre stebėdamasis sako, 
kad Europa tuomet jautė, jog 
turi pakankamai literatūrinės 
technikos, psichologijos, bet jai 
trūko jėgos. Ir ji tai žinojo. Eu
ropiečiai Katfka, Praust, Hux- 
ley, Gide, Auden ir Rilke buvo 
tiek paskendę intelekte ir jaus
me, kad prarado net konkretu
mą. Ir jiem trūko lyg jaunat
viškos jėgos. Tokiu momentu 
švieži vėjai iš Amerikos buvo 
gan malonūB europietiškiem 
plaučiam. Todėl Sartre ir Ca- 
mus pavartojo amerikietiškąjį 
smurtą, mirties ginklus ir drąsą 
visur, pralenkdami net ameri
kiečius savo įgimtu subtilumu 
ir gelme. Jie išmoko iš ameri
kiečių laisvos kompozicijos, ne
vieningos intrigos ir jaunos me
ninės drąsos. H. Peyre galvoja, 
kad įtaka buvo didelė ir sveika 
ir “La pešte” ir “Le Sursis” nu
rungė net amerikiečius jų pačių 
žaidime. Kai kurie net ‘“per- 
faulknerino” Faulknerj. Toks 
Cl. Simon, iš jo semdamasis, pa
sidarė net originaliu, vienu iš 
geresnių “naujo romano” atsto
vų.

Vis dėlto, 1955—60 m. Pran
cūzija kratėsi amerikinėj, įtakos 
jįnęt politiškai). Nūdienis “nau

katalikiška laikysena, popiežių 
pastangos, apaštalikškųjų nunci
jų vaidmuo, episkopato poveikis, 
vienuolijų veikla, bažnytinių mo
kyklų plėtimas. Tų visų veiksnių 
dėka “katalikybė Lietuvoje išėjo 
iš ūkanų ir sutemų į saulėtą ryt
metį, išaušusį jai 17 a. pirmoj pu
sėj”, — baigia autorius savo stu
diją.

Dr. V. Gidžiūnas yra surinkęs 
gausiai šaltinių ir šiuo kartu sten
giasi įnešti daugiau šviesos į klau
simą, kuris dar nėra pilnai išstu
dijuotas, tai “vienuolijos Lietuvo
je 9-15 amžiuje”. Nustembame 
patyrę, kad istorinėje Lietuvoje y- 
ra veikę 27 vyrų ir 17 moterų 
vienuolijų, plius dar kai kurios 
slaptos kongregacijos. Panaudo
damas gausius pirminius šalti
nius, autorius aptaria eilės tų vie
nuolijų pradžią ir vystymąsi, jų 
dalyvavimą Lietuvos krikščion- 
ninime, jų narių darbą hierarchi 
jos postuose.

Pagaliau kun. dr. K. Matulai
tis duoda pluoštą patrauklių at
siminimų apie arkivyskupą Pr. 
Karevičių, MIC.

Subversijos, karo, teroro troika
Politinių ir socialinių mokslų 

sekcijoje prof. dr. A. Musteikio 
prabyla tema “Koegzistencija ir 
religinė laisvė.” Pasiremdamas 
sovietiniais leidiniais Lietuvoj, jis 
aptaria religijos padėtį okupuo
tame krašte. Būdingas autoriaus 
žodis: “Reikia didelio išradingu
mo, vaizduotės ir perversijos — 
kraštą pavadinti Sovietų Sąjunga, 
kai ten nėra nei sovietų, nei są
jungos; kalbėti apie ‘liaudies de
mokratiją’, kai liaudis neturi jo
kio balso; piršti ‘taiką’ ir ‘koeg
zistenciją’, kai subversijos, mažo-

ka turima galvoje”.
Pedagogikos ir psichologijos sek

ciją atstovauja prof. dr. A. Su
žiedėlio studija:“Kaltės sąvoka psi 
chinio sutrikimo sampratoje”. 
Autorius, įvertindamas Freudo ir 
kitų modernių mokslininkų įna
šą į psichologiją, kritiškai žvelg
damas į jų doktriną kaltės samp
ratos srityje, išvadoje laikosi krikš 
čionybei artimesnės pažiūros, kad 
“tikrosios kaltės sąvokos įteisini
mas psichopatologijos lobynan 
tur būt ir turės kaip tik didžiau-

Medicinos mokslų sekcijoje dr. 
Z. Danilevičius aptaria aktualią
ją šiuo metu problemą — “Vė
žio etiologiją”. Būdamas pirmau
jančio pasaulyje AMA medicinos 
žurnalo redaktorius, turi galimy
bės perteikti naujuosius medici
nos atradimus apie vėžio esmę, 
paveldėjimo vaidmenį, vystymąsi, 
aplinkos poveikį, .virusų reikšmę. 
Randa, kad vėžio susidaryme e- 
sama tam tikrų cheminių-hu- 
moralinių faktorių, kurie norma
lią celę paverčia navikine. De
generacija gali būti kelių fakto
rių nulemiama, ir sunku pripa

jasis romanas” dar vis turi de
tektyvinį — anglosaksinį roma
nų elementą, tačiau jau prara
dęs visa kitą. Tačiau, atrado, 
kad ilga 25 metų amerikietiška 
viešnagė davusi Prancūzijai ir 
gero. Dabar dairomasi kitur. 
Laisvai ir dirbtinai. Keliami vi
sokie vietiniai naujovininkai (N. 
Sarraute, Babbe - Grillet), bet 
vis judama, su įtaka ar be jos, 
į priekį, ne atgal.

Be įtakų neišsiverčiame ir 
mes. Tam reiktų studijos. Se
kame. Esame įtakoti. Net ir to
kia didžioji prancūzų literatūra 
to neišvengia. Kartais ji nėra 
net pirminiu šaltiniu. Nepamirš
kime tad H. Peyre atvirumo, 
nepamirškime nei vieno, nei 
graikų - romėnų tradicijos, jų 
hegzamentro, viduramžių rite
riškumo, lenkų, rusų, amerikie
čių įtakos ir mums. O amerikie
čiai taipgi, ar jie nėra anglų, 
prancūzų, senovės graikų tiesu
mų, jų teorijom, jų tragedijom 
įtakoti (O’Neill); pietiečių, juo
dųjų charakteriais, net emi
grantų žydų, graikų, italų, len
kų ir lietuvių (“Džiunglės”) 
charakterių čia buvimu, iš ku
rių menininkas (net mūsiškis) 
gali semtis savotiškai gero 
spalvingumo palėtei ir indėliui 
į šio krašto ir jo mažumų kul
tūrą P. Mln.

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

Sidabrinė ežero tyla... Nuotrauka V. Maželio

šią įtaką psichoterapijos srityje”. 
Gana gausiai būtų atstovauja

mi ir tikslieji mokslai. Deja, po
ra prelegentų savo studijų neat
siuntė. Šios sekcijos posėdžiams 
vadovavęs prof. dr. A. Darnusis 
įžangos žodyje išryškino, kad 
krikščionis kūrėjas kiekvienai dis
ciplinai pripažįsta jos savitą ke
lią ir ugdo įvairių disciplinų 
bendravimo dvasią. Dr. J. Gylys 
su gausybe cheminių formulių ir 
vaizdžių lentelių duoda “Keletą 
bruožų iš antidepresinių vaistų 
vystymosi”.

Medicina apie vėžį ir hormonus

Varnuos vėjo belaukiant- NiiotT. Y. Manelio

žinti, kad čia virusai būtų vienin 
telė ir tikra vėžio priežastis. Dr. 
A. Grinius rašo apie hormonus 
moderniojoj terapijoj ir patolo 
gijoje. Perteikia chemines jų for
mules, eksperimentinę patirtį, pa
naudojimo galimybes medicinoj.

Plati ir išsami dr. D. Jasaičio 
studija “Nacionalsocialistinis ir 
komunistinis genocidas Lietuvo
je”. Čia nušviečiami mūsų tau
tos likiminiai pavojai. Surinkta 
gausiai medžiagos, ryškių faktų, 
statistikų. Studija verta platesnio 
dėmesio. Išleista atskiru atspaudu 
ir apie ją jau esame rašę.

Džiugu, kad šiame suvažiavi
mo darbų tome atstovaujama ir 
literatūra ir tai tokiuo kūrybin
gumu ir kritišku žvilgsniu pasižy
minčio žmogaus, kokiu yra Ant. 
Vaičiulaitis. Jis rašo tema: “Lie
tuvių literatūros problemos sve
tur”. Aptaria išeivijoje besireiš
kiančius, naujai iških' ius ir se
nesnius mūsų kūrėjus. Svarsto ir 
naujo prieauglio problemą, kelia 
klausimą, kaip prasimušti pro sti
liaus apkiautimus, žvelgia j kury 
bos temų klausimą, tradiciškumą 
ir modernizmą mūsų literatūroj.

Knygos pabaigoje — duodama

minėtojo L.K.M. akademijos su
važiavimo eiga. Kaip matome, šis 
storas vaikas paliečia daugybę 
gyvybinių mūsų tautos problemų, 
temų, sričių. Tik suglaustas su- 
minėjimas atskirų studijų ir jų au 
torių jau nusitęsė į ilgoką raši
nį. Reikia tikėtis, kad atskirų sri
čių specialistai ras reikalo ir lai
ko svarbesnių čia keliamų temų 
papildymams ir patikslinimams 
bei toliesniam studijų tęsimui.

Mums tik krūtinę užlieja bega
linis džiaugsmas, kad įstengėm 
tokį reikšmingą įnašą į mūsų stu
dijinę, mokslinę sritį duoti.

žiavimas Toronte vėl duos me
džiagos panašiam tomui.

Šitokie suvažiavimai ir tokie 
leidiniai kaip šis tai gyvas įrody
mas, jog buvo teisingas žodis prof. 
dr. Z. Ivinskio apie Lietuvių kar 
talikų mokslo akademiją: “Aka
demija nevirs užkonservuota se
nų pensininkų archyvine įstaiga, 
bet ji eis su gyvenimu ir ims te
kėti gyvo kūrybinio bei moksli
nio darbo srove.”

VIEN TIK DRAUGAS 
SPAUSDINA

Kokius dalykus vien tik “Drau 
gas” spausdina?

Vien tik “Drauge” gausite gra
žiausius vedybinius kvietimus at
spausdintus lietuviškais rašmeni
mis.

Jaunosios poros iš visos Ameri
kos siunčia “Draugui” užsakymus 
spausd nti lietuviškus vedybų kvie
timus. Galima pasirinkti įvairiau
sio popieriaus vokų ir kortelių.

Jei rengiatės į moterystes luomą 
i morite gražiausių lietuviškų kvie
timų, užsukite į “Draugą”. Kiek 
galite greičiau, atvykite pasirinkti.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAISO AKINIUS 

3858 VVest 68rd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. ir 7—9 T. 
vak. fleStudleniala 10—1 vai. Trečlad. 
.išdaryta Ligoniai priimami susitariu 

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Rez. telef. WAlbrook 5-5076

Rezld. Telef. 239-4688
DR. K. G. BALUKAS

LIOOttu LORGIJA
AKUŠERIJA IR MOTERĮ 

GINEKOLOGINI! CHIR
8449 So. Pulasld Road (Cravvford 
Medical Buildlng) Tel. LU 5-6446
Priima ligoniui pagal susitarime 
lel neatsiliepia, skambinti (74-801)

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

(801 West 68rd Street 
Kampas 81-dtos ir OaUfornla 

Vai.: kasdien nuo C—8 vai. rak.
šeštadieniais 2—4 vai.

Trečlad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 470-4042 

Resld. tel, W Al b mok 6-8048

DR. G. K. BOBELIS
Inkstu ir šlapumo Takų 

Chirurgija
Tel. 695-0583 — Bigių 
425 No. Liberty Street

Raute 25, Egin, Hlkclr
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A. Maceinos dovana
■ • I •• •ateitininkijai

(Atkelta iš 1 psl.)

bei atšalimų, nuo jokio kritišku
mo ar dogmatiškumo. Dievo tik
rovė — štai kas mus žadina pul
ti ant kelių garbinimui ir gailes
čiui, nes esame kūriniai ir tai nu
sidėję kūriniai. Todėl tas pat Si- 
niavskis toliau ir sako:: “Mes la-

rel. ofiso HE 4-584U re» 388-2234

OR. PETER T. 8RA7IS
VDYTOJAS IR l’HrRUKi.*

į 8484 (Vest 7I»1 Street
Vai.: pirm. ketv. 1-4 vakare 7-9 
<ntr., penkt i 6 trei Ir AeAt tik 
iialt&rua

<r Ant Rudoko fcubiueta perBni#

E0MHN0 t CIARB
OPTOMETRISTAS
«» (Vesi Sint Stre. 

r ra. g h a 2400 
• uoga. .ualtsrlnn. Pirmu.,, 

stv i -4 ir T—9 antrad Ir per, 
ad. 10-4: šeštad. 10-2 vai.

♦te. 735-4477. Rez. pR 8.6060

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURG® 
mfflULYBt — NERVU IR 

. EMfKUNftfl LIGOS
*WFORD MEDICAL BUILLINO 

0440 So. Pulaakl Itaul
Valandos pairai susitarime

Rez. Tel. GI 8-0878

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

Ginekologinė Chirurgu,,

6182 S. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susltarlmi). Jei ne- 
iitalllcpla, skambinti: MI 8-0001.

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

’IR. JANINA JAKšEVIčIUS
J O K i. I

VAIKU L I O O »
2656 VVest 63rd Street

Plrmad., antrad., ketvlrt. Ir penkt
nuo 12 iki 2 vai. Ir nuo B Iki 8 

„njJO .l-Jfcl-Jl vali ■ *-■

Ofs. PO 7-6000 Rez. OA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI-
3844 VVest 6Srd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir t 
iki 8 vai. Trečlad. ir šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLymplo 2-1681

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
VaL kasdien 10-12 ir 4-7. TTečlad. 
ir šeštad. tik susitarus.

DR. ALG KAVALIŪNAS
5540 S. Pulasld Kd.

VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 
SPECIALYBE 

Valandos pagal susitarimą 
Skambint 585-2525 
Telef. veikla 24 vai.

Tel. — REUanoe 6-1811

OR. WALTER J. KIRSTUM
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas)
8925 W. 59 Street

Vai.: plrmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 12-2 vai. p. p., 
trečlad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGf 
KCDIKIU IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTU 
MEDICAL BUILDING 

7106 South Western Avenue 
rtrmod.. antrad.. ketvlrt Ir penkt. 
auo 11 vai. Iki l vai. p. p. Ir nuo 
8—8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p.p., šeštad.
11 vai. ryto Iki t vai. p.p.

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

TeL ofiso Ir buto OLymplo 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB

4938 W. lSth Street, Cicero
Kasdien 1—S vai. Ir 6—8 vai. vak 

išskyrus trečiadienius 
šeštadieniais 12 iki 4 popiet.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVeat 7Iat Street
Telef. HEinlock 6-8545 

lOfiso ir resldenoljca) 
Valandos pagal susitarime

Ofiso tel. PR 8-7773. Itez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 
2858 VVest 63rd Street

Priima tik susitarus 
9 olando, plrmad.. ketv 9—I vai

antrad ■—4 vai

, bai ilgai galvojome apie žmogų. 
Jau laikas pagalvoti ir apie Die
vą” (t.p.). Tai gairė visam toli
mesniam Bažnyčios keliui; keliui, 
kurio pasaulis rasti negali, kurį 
Bažnyčia jam užtat ir turi paro
dyti: kelią į Dievą.”

Ofiso HE 4-1818 REZ. I’It 0-0801
DR. J. MAKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos
2454 (Vest Vist Street 

171-os Ir Campbell Ate. kaitina- 
Pirm. I penki i o p p 
Antrad Ir ketv t — 11 v r

Ir 4—8 p p SeStad 9 v r tk) 12 •

HR FRANK PLF.CKA*
PTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai
2618 VV. 71st St. — Tel. 787-5148

fibrln* akis l-ritatkn akinius tr 
"oontaet lenme”

Vai. pagal susitarime. Uždaryta treč

DR. A. PUSTELN1KAŠ"
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BPEC. VIDAUS LIGOS 
Tel. Ofiso PR 6-7800; Namu 825-769) 

5159 South I'arnen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta

Telef. — 423-2660

0 R. E. R I N G U S
RENTGENOIX)GAS 

9760 South Kedzie Avenue
Vai., plrmad antrad, ketvlrtad ti 
penktad. 8 v r. Iki 2 v v. Treč. ii 
(efttad. 8 v. r iki 8 v popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
•PEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
tel. 737-2290i ofiso Ir rezidencijot 
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appointment)
.— AtaalOBaaeuiup-jįjuMis m A-- 

lkl rugpiūčio 10 d.

OR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės Ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 VV. 7Ist Street

Vai.: anrad. nuo 2-5 popiet, 
ketvlrtad. nuo 6 - 8 vakaro 

Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-5546

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

Ofiso te!. REllance 5-4410 
Re*. GRovelhlll 6-0617

Valandos: pirm. ir ket. nuo 12 vai 
Iki 2 vai. p.p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak.: 
antr. Ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.p 
ir vakarais pagal' nusitarima.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika Ir chirurgija 
Ofisas 2756 W 7tsl Street

Telefonas 925-8296 
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
v. r., 2-8 v. vak. šožtad. 1-4 v. va 
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryta

Rezld. tel. WA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTEIII
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th 8t. 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. lt 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. Šeštad. 2—4 vai. popiet Ir kitu 
laiku pagal susitarimu.
Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-8195

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik susitarus 
Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 vai. vak 

Trečlad. Ir še&tad. uždaryta

Tel. PRospect 9-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHJRURO8 
6648 South Albany Avenue 

Vai.: pirm., antrad., ketv. 6—8 vai. 
vak., penkt. Ir SeStad. 2—4 popiet 

Ir kitu laiku pagal susitarime

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8150
DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8107 VVest 71st Street 

Vai.: 2 iki 4 v. p. Ir 7 Iki 8 v. v. 
Treč. Ir žeKtad. nagai susitarime

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 Sooth Pulasld Road 
Ofiso tel. 767-2141 Namo 6(6-4860
Vai.: plrmad., antrad. penktad. 1-4 
Ir 0-8 v. v. ketvlrt. 6-8 v. vakaro 
fiežtadlenlals 11-1 vai. popiet.

ĘKELBKITES “DRAUGE”.
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Laiškai iš Austrijos
B. C IPLIJAUSKAITĖ

1. Austi JOS vienuolynai . nyčia, bet ir ji, nežiūrint bėga- dom apjuosti, vienas su kitu su 
!ės meno turtų, nedaro slegian- sisiekiantys tvenkiniai, kuriuose 

Jei kas kalba apie oiuziųjų vie- glo įspūdžio, neatrodo perkrauta, kadaise — kai dar gavėnios lai-
nuolynų lankymą Prancūzijoje, kajp daugelis baroko bažnyčių ku griežtai buvo prisilaikoma pa- 
tuoj galvoja apie romaniškuosius, Ispanijoje ar Meksikoje. Ir visa sninko — buvo auginamos žu- 
i u^_sav.° didingumu stebina,bet £ja tajp pUjkjai sutaikyta, kaip vys. Net nuostabu, įaip kulina

rinės reikiamybės susisieja su me- 
' nu:

DRAUGAS - MOKSLAS MFNAS. LLITRA ITRA

kuriam jos pakraštyje: Vėzelay, katĮajse vjsa Austrijos imperija.
Tournus Burgundijoje; Moissac, inu; kiekvieno tvenkinio viduryje ““ t
Conąues, Cuna Pirenėjuose; Mur v. , i$k;imincra; ctr.l-cr. b nnre ;s \ Pa8nn5e vis tas pats gamtovaiz-bach Elzase Prie jų įpratus juos Kltas pač,oje Dunoja“s Pakran ^‘minga stūkso ką nors is van- dis; į kvj 5j iaukaii vais. 

.r lzase' rne JM ipmius, juos nors ne spūdingai jį dens mitologijos — ar šventą
pamėgus runka kol persionen- * Fvienuol Petrą, begaudantį žuvį - vaiz-
tuoj ir kitų kraštų ,va runą P;Wilh£ng £ metu jjs duojanti skulptūra. Turi Krems-
nijoje? Kiek įdomesni gal Portu- a |ejstas; dabar ten tik mokykja; miunsteris ir kitą kurjozą: astro 
vertini, kas va i iš karto susiza- , . . , _ i___ i n.vertini. Kas gali iš karto susiža 
vėti niūriuoju EI Escorial Ispa
nijoj. Kiek įdomesni gal Portu-

i sodai nustoję dalies savo puoš
numo; net ir lankytojų retas ku-

... . -ii ris teužklysta. Tačiau jis turi kurgaluos pereinamosios gotikos-ba- , . ■ « ■ ..v, „ ,, kas daugiau vienuoliškos dva-roko (ten vadinami “manueli- 
no”) paminklai: Tomar, Batahla. 
Tačiau, norint visiškai barokan 
"įpulti”, reikia važiuoti į Austri
ją. Lankant vieną po kito tuos 
milžiniškus, ištaigingai supla
nuotus pastatus, reikia tuoj pat

sios: pastatai susilieja su peizažu; 
viskas paprasta; ir pats gamto
vaizdis švelnus bei truputį mig
dantis. O jo perliukas: bažnyčia, 
kuri savo baltumu, lengvumu bei
freskų grakštumu šiek tiek pri- kvėptų panašią mintį: kadaise

St. Florian vienuolynas (Austrijoje) ir jo meniškosios detalės.

prisiminti ir istoriją: dabartinė!mena 
nedidukė, vargana Austrija jų linkės 
nebepastatytų. Kas išlikę iš pra
eities ir šiandien — tai ta pati 
bažnyčios galia, tas pats žmonių 
nuolankumas bei jai atsidavimas.
Tačiau ir šitokių žmonių būtų 
neužtekę tiems milžiniškiems pa
minklams pastatyti. Tam reikėjo 
imperijos didybės bei turtų. Dar 
ir šiandien daugely vienuolynų Daug ištaigingesnis, vos apie 
teberodomi “karališkieji salonai”, 20 km nuo Wilhering į pietus 
logiškai galvojant, nelabai tin- žaliuose vaismedžių soduose pas- 
kantys vargingų, viso pasaulio gė kendęs St. Florian vienuolynas, 
rybių atsisakiusių vienuolių bui-ljo karališkieji salonai, bibliote- 
čiai. Čia prisimena panaši Habs-|ka, iškilmingi laiptai, kaltos ge 
burgu tradicija Ispanijoje:
bažnyčios, tas karaliaus...

Daugelis tų vienuolynų išdy
go netoli Dunojaus, garsiajame 
“Wachau” krašte, kur per am
žius keliavo karaliai bei kunigaik 
ščiai, kaip liudija jau Nibelun
gų tradicijos. Pats įspūdingiau
sias bent savo išore ir vietos pa
rinkimu: Melk. Juo Jakob Pran- 
dtauer, jeigu net ir nieko dau
giau nebūtų suprojektavęs, būtų 
užsitarnavęs neišdildomą vardą 
meno istorijoje. Iš kur ir kaip ne
važiuosi: ar mašina, ar traukiniu, 
ar garlaiviu, jo majestotiška ga
lybė jau iš tolo patraukia akį.
Aukštai išl?Tlęs ant kalvos, ga
lingai prasikiša į patį Dunojų.
Kažkaip atrodo, kad jis simboli
zuoja ir tuolaikinę monarchų bei 
bažnyčios sąjungą, jų nesugriau
namą jėgą. Gi į vidų įėjus, ar 
keliaujant iš vieno kiemo į kitą, 
stebina tas taip išgirtas austriš
kojo baroko lengvumas. Net ir 
garsioji, su Fischer von Erlach

garsiąją Miuncheno apy- 
“An der Wies”, taip pat 

daugiau kalba apie teisingai gy
venančio žmogaus džiaugsmą, ne 
gu grasina slegiančia amžinybe. 
Jis iš tos apylinkės vienuolynų, 
tur būt, pats neturtingiausias; 
nebuvo jo nei imperatoriai savo 
buveine pasirinkę.

kas I ležies pertvaros gal net didesnį 
įspūdį palieka negu Melk. Garsus 
jis ir savo berniukų choru, savo 
didžiausiais vargonais, kurių be
klausydamas Bruckneris atiden
gė savo pašaukimą. Ten jis ir 
palaidotas; savo laiku ten ir vi
sa eilė didikų bei princų buvo ra
dę prieglaudą. Gal niekur kitur 
tdip įsakmiai nesijaučia jį supan
čios gamtos ramybė. Karštą va
saros vidurdienį atrodo, kad net 
joks lapas nejuda, tik retkarčiais 
pradūzgia paklydusi bitelė. Tiek 
St. Florian, tiek Melk, gal dėl to, 
kad viename įsikūrusi garsi mo
kykla, kitame — berniukų cho
ras, žymiai geriau užlaikyti, ne
gu daugelis vienuolynų. O gal 
padeda ir tai, kad į juos dau
giau, negu į kitus, plaukia turis
tai: Melk visos tautos pasididžia
vimas bei šventovė; St. Florian 
dažnai ruošiami geri koncertai.

Po tą apylinkę keliaujantis ne
praleidžia neaplankęs ir Krems- 

pagelba suplanuota, biblioteka j miunster. Garsi jo paveikslų ko- 
tokia lengvutė ir žaisminga, ne- lekcija, jo milžiniška biblioteka, 
žiūrint jos didumo. Paauksuoti■ jo kaip relikvijos rodomi skeptras 
gracingi balkoniukai, freskais nu-1 ir vedybinė taurė kunigaikščio,
klotos lubos kalba apie tai, jog 
ir mokslas gali būti malonumu. 
Visų ištaigingiausia ten, tur būt, 
vienuolynų mūrų apsupta baž-

išdrįsusio pasipriešinti Karolio 
Didžiojo galybei. Labai įdomus 
jame ir gana “praktiškas” pries
tatas: septyni smulkiom kolona-

nomišką šulinį, kurio pagalba, 
kaip čia aiškinama, ir visai ap
trauktam danguje gali stebėti 
žvaigždes.

Galima būtų ir daugiau dar 
tokių “tautinių tvirtovių” Aust
rijoje atrasti. Čia tik kelios iš vie
nos apylinkės. Visos, tur būt, į-

bažnyčia ten buvo labai stipri, 
o vienuoliai labai turtingi. Gi a- 
pie paprastus, juos supančiuose 
kaimuose gyvenusius žmonelius, 
jau niekas nė nekalba. Habsbur- 
gų surinkti meno turtai Vienoje 
gal ir neteisėtai, dėka eilės skriau
dų, užvaldyti. Tačiau ar matytu
mėme juos iš viso, jei tokių Habs 
burgu nebūtų buvę?

Melko vienuolyno (Austrij'oje) bažnyčios didysis altorius

2. Brucknerio pėdom
berūkant

Didžiojo kompozitoriaus Bruck
nerio karjeros pradžioje, jam dar 
neįiasiekųs Vienos nei nesusida
rius jokio “garso”, iš ten atvy-1 
kęs jo paklausyti visagalis kritikas 
Eduard Hanslick pirmo susitiki
mo metu jam pasakė: “Jūsų mu
zika, kaip kraštas, iš kurio Jūs 
kilęs: ne gražus, bet turtingas; j 
ne didingas, bet platus”. Kėliau-1 
jaut iš vienos jo pėdsakus išlai- * 
kiusios vietovės į kitą, vingiuo
jant Dunojaus pakrantėmis, ky
lant ar leidžiantis nuo kalvos ant 
kalvos, tas įspūdis pasitvirtina: 
tai tikrai nuolat bekintantis, bet

medžių sodai, jaukūs miškeliai. 
Ir Brucknerio muzika ne kartą 
buvo sukritikuota, kaip “vis be
sikartojanti”. Savo gyvenimo ga
le, “perkratydamas” visus savo 
veikalus, jis prisipažino, jog iš tie
sų jam visuomet “įsiskverbdavęs” 
vienas ir tas pats pagrindas: tri
garsis ir iš jo kylančios modulia
cijos, vedančios į tam tikrą mis
tiką. Savo kūrybą jis dažnai va
dino “kopėčiomis į dangų”: ji 
jam padėjo nugalėti pačius sun
kiausius akimirksnius jo gyveni
me, priimti pasaulį savo netobu
lume; ji jam įkvėpė nuolatinę vil
tį bei jaunatvišką dvasią (jau be
veik septyniasdešimt metų sulau
kęs, piršosi jaunai ir gražiai pro
vincijos mergaitei; per visą savo 
gyvenimą tik į visai jaunutes te
žiūrėjo, nes tik jos “atitikusios jo 
dvasią”).

Tiek gamtovaizdis, tiek žmo
nės, tiek jų gaminamas maistas 
apie Linzą, iš kur Bruckneris ki
lęs, labai nekomplikuoti. Galima 
būtų juos pavadinti net labai pro- 
vinciškais. Ir čia iškyla paralelė 
su Brucknerio muzika: kažkaip 
nepavyko jai nei iš karto, nei vė
liau pilnai išeiti į tikrai tarptau
tines platumas. Bruckneris visuo
met lieka — ir tai jis priėmė iš 

AVagnerio kaip aukščiausią pagy
rimą — i visų pirma germanišku 
muziku. Dažnai pas jį girdisi jo 
krašto “Laendler’iai”; nesvetimas 
jam ir tipingas vokiškas sunku
mas, vagneriška “Schwermut”. Į- 
domu, kad jo didžiausiais “die
vais” buvo gana skirtingi muzi
kai, tuo laiku vieną bendrą bruo
žą turėję: norą išsilaisvinti iš tra
dicinių muzikos formų: Wagne- 
ris ir Lisztas. Su pirmuoju iš kar
to suėjo į kontaktą ir užmezgė 
draugystę; antrasis savo elegan- 
tiškan pasaulietiškuman niekad 
neįsileido paprasto, naivaus šiau
rės Austrijos kaimiečio, kuriuo

(Nukelta į 4 pusi.)
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Vasaros saulėje... Nuotrauka Uosio Juodvalkio

DANGUOLĖ SADŪNAITĖ
VASAROS KARŠČIAI 4.

1.

Saulė
užsidengė burną rankomis.

(Tai jau blogai!)

Jos veidas paraudo 
iš pykčio.

2

Atsargiai!

Tuoj ji pradės 
rėkti! 
rėkti! 
rėkti! 
rėkti!

ir rėkti!

MIŠKO SAVININKAS

1.

Paukščius, lęsančius 
(savo malonumui)

Vieną, dieną, 
anksti rytą — 
išėjau pasivaikščioti.

2.

Ir atradau vėją,
plaunantį mano medžius.

Paukščius lęsančius 
mano vyšnias.

3.

Ir saulę —
tą jauną valkatą,
(Prasižengėlį.)

Sėdintį ant žolės — 
kuriantį ugnį

SAULE LOŠĖJA

1.

Saule!

tu pralošei
visus savo pinigus,
(visą savo turtą!)

žinau,
žinau,

2.

Bono mieste buvai,
Nevadoj.

Las Vegas.
Ir Kalifornijoj,

prie Lake Tahoe:
Vasarą praleidai.

3.
Dabar, išvargusi,

išblyškus —

Vos besilaikanti ant koją! 
(Nusimmus?)

Grįžti namo.

Turėdama, dar vis! 
šiek tiek grąžos

kišenėje — 
Sustoji kaime — 
užsisakyti sau kavos, 
šunelį “hot-dog, 
prie U.S. kelio 101.

ŽOLE

1.

Mažos, žalios kėdutės

išrikiuotos
kiekvieną rytą, 
mano darže —

Aiškiaregės rankos
Sodininko.

Saulė nusileis,
naktis atskubės —
(Dieve mano.)

Kol pailsėsiu, pasėdėsiu
kiekvienoj iš ją.

ATSISKYRĖLIS

L

Jis nugriovė tvoras. 
("Išdaužė langus) —

Išrovė gėles.

Padegė namą.

2.

Jis įnori,
kad jo sklype būtų
daugiau vietos Dievui.

VASAROS RYTAS

1.

Laikrodis išmuša 
penkias.

Saulė
atsikelia —

Nusiprausia.
nusiskuta.
Palaisto žolę.
(Žmonės!
'Ji šlepsi virš mano 

galvos!)

2.

Medyje
išsibudina paukštis.

Jis šaukia,
jis rėkia.

“Žilvine, 
žiivinėle —

Saulės
kraujas
yra raudonas, 

raudonas, 
raudonas.”

' i
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Rašytojas laiko tėkmėje
I, B

Aloyzo Barono gyvenimo kelią r kūrybą pasekant

(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)

Gyvenimo mazgai
Žmogus išsitreniravo gerai val

dyti organizacinius metodus, ir 
tokie milžiniški junginiai kaip
SSSR ar Kinija gėdina indėnų va-| ištarmė apie gyvenimą, ir po mo 
dūkų dvasias. Jos kažkada žemė- j tto sekančiuose puslapiuose auto
je kurstė nuosavus kūnus kibtis Irius tapo žmogąus kelionės atski- 
į plaukus, badytis akis. Ir pralai- rus vaizdus. Dar leidinio nema- 
mėjo per vandenis iki Amerikos tęs, rašiau, kad Baronas dviejuo- 
krantų atsibeldusiem būreliams se pirmuose rinkiniuose (“Žvaig-

VYTAUTAS VOLERTAS

žinierius jais kuria techniką; filo-šakoti, ar, motiną respektuojant, 
sofas ieško būties esmės, rašytojas tylėti? (“Ketvirtas įsakymas’’), 
rodo gyvenimą. Pokarinis imigrantas nekreipia

A. Barono naujausios knygos dėmesio į studentės dukros prie- 
(“Išdžiūvusi lanka", novelės, 191 kaistus (tėvai atsilikę, gyveną pra 
70 m.) motto yra Adomo Jakšto eitimi) ir stengiasi ją sulaikyti 

nuo bičiuliavimosi su neaiškiu

keistuolių.
Vis dėlto administraciniai su

jungtose masėse ne viskas yra 
tvarkoje. Skelbia, siekiama gėrio; 
tačiau gėris nekuriamas, kad jo 
visiems užtektų, bet sau graibs
tomas. Sako, ieškoma laisvės; tik 
šis ieškojimas daugelį supančioja, 
daugelį net karste ištiesia. Trage
diją gimdo nesugebėjimas atsi
skleisti, išsikalbėti.

Literatūra yra žmonijos išsisa
kymas, puslapio, ekrano, scenos 
žodis atveria mintį. Matematikas 
su fiziku formuluoja dėsnius, in-

jaunuoliu. Vėliau netyčiomis su
tinka žmogų, čia daugelį dešimt
mečių atkeliavusį. Šis, Lietuvoje 
įpratęs sukti virves, ir dabar jas 
veja, pakulomis, spaliais užgrū
dęs apleistą namą. Senio užsiėmi
mas esąs jo ryšys su gimtine. Tik 
vaikai nesupratę; išėję, vieną pa
likę'. Studentės tėvas šlykštisi keis
tuoliu ir lygina savo konfliktą. 
Gal ir jis panašus į senį? Bet 
kaip elgtis? Leisti dukterį už ilga
plaukio? (“Pančių vijikas”). 

Kalba ir mintys

“Išdžiūvusios lankos” vaizdų 
šaknys glūdi Lietuvoje, kartais D 
P stovykloje ir dažniausiai jau šia 
me krašte. Atrodo, kad Amerikos

ždės ir vėjai”, “Debesys plaukia 
pažemiu’’) skaitytojams davė sa
vo ateities darbų santrauką. Da
bar, paskutines noveles perskai
čius, nėra pagrindo ankstyvesnės 
nuomonės atsisakyti.

Išdžiūvusioje lankoje einama 
per gyvenimo painiai susuktus 
mazgus. Jų negalima atnarplioti, 
ir nesvarbu, kuria puse aplenksi,
— mazgai liks, o kelias sukreivės.

Dora mergaitė, sužinojusi apie 
motinos neištikimybę šeimai, tu
ri išspręsti, ką reiškia pagarba 
tėvams: eiti ir atvirai tėvui išpa- aplinkos grubumų piešimas ge-

duot

Prieš keletą metų Chicagoje Balio Pakšto salėje, besidalinant literatūrinėmis aktualijomis. Iš k. į dešinę: 
Aloyzas Baronas, Jurgis Jankus ir Anatolijus Kairys.

LAIŠKAI IŠ AUSTRIJOS
(Atkelta iš 3 pusi.)

Bruckneris išliko visą savo gyve
nimą.

Gilus pamaldumas, viešpata
vęs šeimoj, iš kurios Bruckneris 
kilęs, neretas ir dabar tuose ma
žuose, ant pirštų suskaitomais ki
lometrais nuo Linzo nutolusiuo
se miesteliuose. Paprastas moky
tojas ir vargonininkas ir dabar 
sugeba sutelkti gerą chorą, pa
ruošti net sunkesnius veikalus. 
Viskas ten gana paprasta, tačiau 
dirbama su tikru noru.

Norint pilnai pagauti kompo
zitoriaus dvasią reikia nuvykti ne 
į patį Linzą, kur Bruckneris dar 
vaikas pirmą kartą susidūrė su 
bažnytine muzika, bet į St. Flo- 
rian vienuolyną. Reikia praleisti

rian, ieškodamas jame įkvėpimo 
bei sielos ramybės. Įprasminda
mas visą jo reikšmę, net ir tes
tamente smulkiai nurodė norin
tis būti palaidotu po didžiaisiais 
vargonais, kurių pirmą kartą be
klausydamas išvydo jam mojan
čias “kopėčias į dangų”. Ir įsak
miai pabrėžė nenorintis būti “į- 
spraustu” į kokią nišą, kaip vi
si vienuolyno vyresnieji, bet ilsė
tis atskirai, pačioj vargonų papė
dėj. Dabar iš tiesų ten tik jo vie
no masyvus karstas, prie kurio — 
požemyje — įvairiom progom su- 
ruošiami jo pagerbimui koncer
tai. O vienuoliams jis tebėra “vie
nas jų”, jų dėka išlavintas bei 
išmokytas pagrindinių muzikos 
dėsnių; per juos gavęs pirmąsias 
apmokamas vietas, o dabar pas 

ten ištisą dieną, kad pajustum jo|juos sutraukiantis nemaža lanky-

gotiški, suglausti, kylantys į vir
šų. Tik aplinkui, kaip ir kitur, 
šypsosi pievos,/ kvepia sodai. Tiek 
St. Florian, tiek Steyr jaučiasi 
intymus ryšis su gamta.

Vienoje Bruckneris prapuola. 
Daug metų ten gyveno, profeso
riavo. Ten susilaukė pripažinimo 
bei garbės; tačiau pati Viena dau 
giau kalba apie Beethoveną, Schu 
bertą, Brahmsą (užkietėjusį 
Brucknerio priešą), na, ir Straus- 
są. Ne, Bruckneris tikrai priklau
so šiaurės Austrijai. Pavaikščio
jus po jos kalvas, pakvėpavus jos 
tingiu oru, kažkaip ir jo muzika 
paaiškėja, įgauna daugiau pras
mės. Gal jis iš provincijos ir ne
išėjo, tačiau savo provincijai daug 
davė ir savo muzikoje ją įam-

absoliučią tylą bei ramybę ir pa
lengva prisigertum jo didingos e- 
legancijos. Reikia išgirsti jo ber
niukų chorą, kuriame ir Bruck
neris kadaise giedojo, ir didžiuo
sius, dabar Brucknerio vardą ne
šiojančius, vargonus; reikia per
eiti į liuksusines karališkąsias sa
les, milžinišką, ištaigingą biblio
teką — tada nesunku įsivaizduo
ti, kokį įspūdį visa tai turėjo pa
daryti iš kaimo atvykusiam, ne
seniai tėvo> nustojusiam berniu
kui. Ne veltui per pirmąsias Ka
lėdas, Bernelių mišių metu jis pa
sijuto bekyląs į dangų. Iš visur 
jis grįždavo atostogų į St. Flo-

tojų.
Daugelis apie Brucknerį bylo

jančių vietovių — tiek Linzo baž
nyčios, kuriose jis vargonavo (St. 
Michael, katedra), tiek St. Flo
rianų tiek Wilhering vienuoly
nai — tikro austriško baroko sti
liaus. Kai kurios, kaip, pvz., Wil- 
hering bažnyčia, savo lengvumu 
beveik nesiderina prie jo muzi
kos. Ją pilnai suprasti, reikia ap
lankyti kitą visuomet Brucknerį 
atostogauti traukusį miestuką: 
Steyr. Ten dvasia visai kitokia: 
žmonės rimti, įkibę į savo darbą 
—tai rankom kaltos geležies cen
tras. Gi jo gatvelės, jo pastatai —

1960 m. lapkričio 13 d. Chicagoje B. Pakšto salėje įvykusio literatūros vakaro programos dalyviai. Pir
moje eilėje Stasys Laucius (miręs), Juoze Vaičiūnienė, Julija Švabaitė, Benys Babrauskas (miręs). Ant
roje eilėje: Antanas Rūkas (miręs), Kazys Almenas, Aloyzas Baronas, Jeronimas Ignatonis (miręs) ir 
Jonas Vaičiūnas.

net į subjektyvumą, — aš nusta 
tau vertę, aš formuluoju skon 
aš tariu sprendimą, o jei ne aš ki 
darau, nereikia padėti ir teisiama 
atsiliepti net ir tada, kai sąžin 
ragina.

1 Čia apie A. Baroną buvo kai 
’ beta ‘aš, skaitytojas’, vardu. Kit 
! įspūdžius kursis daug formales 
} niais o gal net paprastesniais pa 
grinda is.

(Pabaiga)

NAMtĮ TAISYMO DARBAI
Staliaus, dažymo Ir visos kitui 
darbus atlieka lietuvis — laba 
prieinama kaina.

SKAMBINTI RE 7-9615

PETE’S AUTO REPAIR
Taisoma — Motorui, aiitomatinSi 
transmisijos, stabdžiai. Generatoriai 
starteriai. Motor Tune-up. Ir kit 
pataisymai. PI7TBAS VISNYS, stv 
(1211—15 S. Dainen Avė. Tel. 737 
3988.

riausiai pavyko. Ir ne todėl, kad1 Pokalbių temos įvairuoja, bet li- 
skaitytojo ir autoriaus vaizduotė-1 teratūra mūsų tarpe (ne tik lie- 
se ankstyvesnis gyvenimas būtų j tuvių hteratūra) velkasi ilgos ei- 
išblėsęs, — pažįstą ankstyvesnes j lės pačioje uodegoje.
A. Barono knygas tolimesnės pra- j Tiesa, paskutiniu laiku jai dau- 
eities temose jaus pasikartojimų, giau dėmesio skiria “Metmenyse”, 
Vis rusų ir vokiečių okupacijos,! ir “Akiračiuose” susispietę žmo-
vis naminės butelis, lašinių gaba
las, spekuliacija. Taip eina per 
keletą “Išdžiūvusios lankos” nove 
lių. Taip buvo “Žvaigždėse ir vė
juose”. Taip buvo ir vėlesniuose 
raštuose. Tačiau reikia stebėtis A.

nės, kurie liečia ir pančių vijikų 
problemas. Kaip A. Barono studen 
tės išbėgimas su ilgaplaukiu vai
kinu nėra pats geriausias skiedi
nys atmiešti tėvų galvojimui, taip 
retkarčiais “Metmenų” ir “Akira-

Barono žmonių pažinimu. Jam čių” nepagrįsti ir jau net skau- 
nesvetimos geležinkeliečio, saugu džiai įkyrūs neigimai visų vyres-
miečio, paštininko, samdinio ap
linkos; jis turi nuovoką, kas dė
josi pasiturinčio ūkininko ir tei
sėjo pastogėse, ųųjaučia repatri- 
jantų ir pirmosios rust} okupaci
jos laikotarpio kareivių nuotai
kas.

.Šia proga drįstama paminėti du
okupuotos Lietuvos autorius. Tai I ^ac ne v*®ada gyvenimo proble- 
J. Baltušį ir V. Rimkevičių. pjr_ mos turi dk po vieną sprendimą, 
masis savo “Parduotų vasarų’to-
muose pademonstravo ypatingai 
gerą kalbos naudojimą ir sugebė
jimą pasakoti. Iš piemeniškų smul
kmenų sudėliojo Jabai patrauklias

darbus, nustembame, bet kartu 
pasąmonėje klausiame: ar auto
rius nėra per daug produktyvus? 
Tada ieškome skubėjimo žymių 
ir net pagalvojame: galėtų būti i 
dailesnė kalba, reikėtų išjungti kai1 
kurių pasakojimų išplėtimus, ku
rie minčiai, pačiai pagrindinei 
Barono atrakcijai, duoda mažai.

Skaitytojo vardu

Mūsų tarpe turime gausiai gru 
pių, kurias galima paprastai nu
sakyti trumpu įvardžiu ‘mes’. Mes 
rašytojai, mes mokslininkai, mes 
politikai, mes bendruomenininkai 
mes liberalai, mes jaunimas,

niosios kartos mintijimų painia 
vos neatriša. Tačiau jų tyčiomis
palaikomas skersvėjis gal įpūs . . ..... ... t- ,
daugiau dėmesio literatūrai, kuri 
kartu leis atsiskleisti lietuviška
jam estabjismentui ir jo neigė
jams. Juk A. Barono “Išdžiūvu
sios lankos” novelės primena,

Šią knygą perskaičiusiam atvės į 
karštis su visais ginklais, toleruo
tinais ir netoleruotinais, šokti mū 
šin tik už savo mintį.

Pašalietis, stebįs kitų darbus,

grupavimasis jaučiasi ir šiandie 
niniuose literatūriniuose vertini
muose. Mes, Aidai, neužsakytų 
vertinimų nenorime ir priimame 
tik su mumis sutinkančias nuo
mones. Mes, Metmenys,' laikomės 
savo matų. O vėliau jau einama

MARQUETTE PHOTO
SUPPLY

IR MfiGffiJįAMS

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. Atidarą pirmad 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai 
REIKMENYS FOTOGRAFAMS

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998
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situacijas. Tačiau gėrintis Baltu- nors ir mažai kurioje srityje nu
šiu ir gailintis, kai “Parduotų va
sarų” skaitymą reikia nutraukti, 
pasigendi tų prieskonių, kurie, ne
tyčiomis perkąsti, ilgam laikui pa
lieka gomuryje ir kurių apstu A. 
Barono darbuose. Antrasis, V. 
Rimkevičius, šių metų pradžioje 
išleistose novelėse “Nuosavas vel
nias” yra tarsi susipažinęs su Ba
ronu. Pas jį skoniavimosi žodžių 
nėra. Bet temos ir mintys origi
nalios, nepabodusios. Ir būtų ge
riausia, jei Baltušis raštus (jei jų 
dar bus?) paįvairintų Barono 
problematika, o Baronas savas 
knygas pakaišiotų Baltušio žodžio 
puošmenimis.

Pagrindinė atrakcija

Mūsų autoriai dažnai parūgo- 
ja: aukoją galybes laiko, įdeda i 
triūso, o knygų tiražai maži, jo-! 
kios naudos nesą. Šios raudos kar
tais pabosta. Rašytojai, šviesūs 
žmonės, turėtų suprasti, kad iš 
saujelės imigrantų honorarų nesu 
silauks, kaip jų nesusilaukė Ku
dirka ir dėj to neraudojo. Tačiau 
jie teisūs, skųsdamiesi dėmesio 
stoka. Iš tikrųjų, kas šiomis die
nomis, būreliui susirinkus, apta
ria naujai pasirodžiusią knygą?

tuokiąs, visada susidaro savo nuo 
monę ir ima svarstyti, kaip jis da
rytų. Tur būt, visi Barono knygų 
skaitytojai pripažins, kad mūsų li- 
teratųron šis autorius atsinešė ašt
rų peilį, skrodžiantį per gyveni
mo giliai užkastas paslaptis, ir tuo 
būdu atidengė jas viešumai. A. 
Barono knygas išėmus iš mūsų li
teratūros, atsivėptų biauri duo
bė, o ir Lietuvoje esančiam rašy
tojui jos gali būti paskata iš pa
prastos aplinkos piešimo pereiti į 
drąsesnį įvykio šaknų ieškojimą. 

Suskaičiavę visus A. Barono

Neužmirškite jūsy jaunimo,
kuriam lengviau skaityti angliškai.

Nupirkite jiems

Cultural Wellsprings of Folktales
T a i y r a

Vytauto Bagdanavičlaus knygos:
Kultūrinės gelmės pasakose vertimas į anglų kalbų, 
papildytas pasakomis, dar niekad nespausdintomis iš 
Lietuvos archyvo.

Knyga kietais viršeliais, gražiai išleista Manyland 
leidyklos, tinka dovanoms įvairiomis progomis.
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MŪSŲ KALBA
RED. D R. P R. SKARDŽIUS

Nedejuokim. kad scenoms trūksta veikalų

DIDELIS NUOSTOLIS 
LITUANISTIKAI

Šiemet, liepos 12 d., staiga ir 
netikėtai mirė prof. Jurgis Le
bedys, vienas iš žymiausių se
nosios lietuvių raštijos tyrinėto
jų. Mirė Molėtų apylinkėj, ne
toli Lakajų ežero, kur su savo 
šeima vasarojo. Liko jo žmona 
ir trys vaikai, mažiausias 8 me
tų. Palaidotas Devynduonių kai
me, Kėdainių rajone.

J. Lebedys atsiskyrė Su šiuo 
pasauliu pačiame savo amžiaus 
gražume, eidamas 58-sius me
tus (jis gimė 1913 m. sausio 12 
d.). Bet, nors ir neilgai gyven
damas, jis kaip reikiant jau spė
jo pasiruošti savo moksliniam 
darbui ir gerų vaisių pasiekti 
savo specialybinėje srityje. 1937 
m. baigė Kauno universiteto 
Humanitarinių mokslų fakulte
tą, kur studijavo lituanistiką. 
1953 m. birželio 26 d. apgynė 
savo kandidatinę disertaciją 
apie Simoną Stanevičių, o 1966 
m. pirmasis p« karo gavo filo-/ 
logijos mokslų daktaro daktaro 
laipsnį už Mikalojaus Daukšos 
monografiją. Vilniaus universi
tete kaip lietuvių literatūros ka
tedros dėstytojas pradėjo dirb
ti 1946 m. 1956 m. tapo docen
tu, o įsigijęs doktoratą, po dve
jų metų, buvo pakeltas profe
sorium. 1953 - 54 ir nuo 1967 m 
ligi mirties buvo Vilniaus uni
versiteto lietuvių literatūros ka
tedros vedėjas.

Velionis yra parašęs bent ke
lias monografijas, spaudai pa
rūpinęs kelis senesnių rašytojų 
atskirų darbų leidimus ir pa
skelbęs visą eilę vertingų moks
linių straipsnių. Iš jo darbų ar
ba leidinių čia paminėtini: S. 
Stanevičia, Pasakėčios (1948); 
S. Stanevičius, Dainos žemaičiui 
(1954); Simanas Stanevičius 
(1955; monografija); Smulkioji 
lietuvių tautosaka XVII - XVIII 
a. (1956); S. M. Slavočins- 
kis. Giesmės (1958); Mikalojus 
Daukša (1863; disertacinė mo
nografija) ; S. Stanevičius, Raš
tai (1967). Jo paskutinis, di-1

džiausiąs, veikalas turėjo būti 
Lietuvių kalbos vartojims vieša
jame gyvenime XVII - XVIII 
amžiuje, bet, deja, paskutinėmis 
dienomis prieš mirtį jis vos be- 
spėjo šio darbo įžangą parašyti.

Iš visų J. Lebedžio išspaus
dintų darbų visų svarbiausias 
yra Mikalojus Daukša. Tai yra 
didžiai vertingas ir rimtas 
moksliškas tyrinėjimas, atliktas 
su didžia meile aprašomam as
meniui ir savo pobūdžiu pirmas 
ne tik lietuvių, bet ir kitomis 
kalbomis, čia autorius, surinkęs 
daugybę medžiagos, galėjo ge
riau, kaip kas kitas lig šiol, 
nušviesti ne tik paties M. Dauk
šos gyvenimą bei jo veiklą, bet 
ir tas aplinkybes, kuriose jam 
tego gyventi ir dirbti. Minint 
M. Daukšos 350-ąsias mirties 
metines (1963), jam atrodė pra
vartu “ne tik apžvelgti ir api
bendrinti ligšiolinio tyrinėjimo 
rezultatus, bet ir užpildyt kai ku 
rias spragas, pabandyti apimti 
ir, kiek tai šiuo metu įmanoma, 
plačiau nušviesti pagrindinius 
M. Daukšos biografijos, jo as
menybės, literatūrinės veiklos 
bruožus, apibūdinti jo palikimą, 
įnašą į literatūrinę kaltą, povei
kį ir reikšmę literatūriniame - 
kultūriniame gyvenime.” Nors 
autoriui pirmoj Vietoj daugiau 
yra rūpėję literatūriniai, ne kal- 
fciniaii dalykai, šis jo darbas ta
čiau yra didžiai naudingas ne 
tik lietuvių raštijos, bet ir lietu
vių kalbos istorijai.

Apskritai imant, J. Lebedys 
buvo didžiai kruopštus ir sąži
ningas mokslo darbininkas. Jis 
dirbo tyliai, nešiafišubdamas, 
bet dirbo ryžtingai, vis ko dau
giau skverbdamasis į savo ti
riamosios srities gelmes. Todėl, 
suprantama, jo ankstyvą mirtį 
skaudžiai pergyvena visi Lietu
vos ir užsienio lituanistai. Savo 
prisiminimais ir aš šliejuos prie 
Lietuvos lituanistų jam reiškia
mos pagarbos. P. S.

Gera ir džiugi naujiena! Los 
Angeles Dramos sambūrio skelb 
tasis dramos konikursas pavy
ko. Konkursan atsiųsta net aš- 
tuoni dramos veikalai. Iš kurių 
jury komisija, kaip mūsų laik
raščio dieninėje laidoje praėjusį 
antradienį buvo skelbta, atrinko 
du, vertus 1,000, ir 500 dolerių 
premijos. Konkurso laureatai 
yra dramaturgas - rašytojas Al
girdas Landsbergis, už kurio tri
jų veiksmų tragikomediją “Pas
kutinis pikninkas” paskirta pir
moji premija, ir dramaturgas Į 
Anatolijus Kairys —» jam už tri
jų veiksmų komediją “Ku-kū” 
teko antroji premija.

Abudu laimėtojus mūsų lie
tuviškų knygų Skaitytojams ir 
spektaklių lankytojams prista
tyti nė nereikia. Per daug jie

Algirdas Landsbergis

abudu mūsų publikai yra gerai 
žinomi. Išsamesnėn- informaci-

Teologija revoliucijoje

jon net nesigiliniant, užtenka 
tik suminėti visiems atmintin 
įsirėžusius Algirdo Landsbergio 
“Penkis stulpus turgaus aikštė
je”, Anatolijaus Kairio “Diag
nozę” ar "Curricuium vitae”, 

j kad būtume kone užtikrinti, jog 
, ir dabar premijuotieji šių dra- 
■ maturgų veikalai turės būti ne
mažu įvykiu mūsų scenose.

O išvada iš konkursinio fak- 
j to peršasi tekia. Tenesiskundžia 
lietuviškojo teatro publika mū
sų rašytojais, kad jie neparašo 
veikalų išeivijos scenai. Veikalų 
yra parašytų, veikalų parašoma 
ir bus dar parašyta, jeigu tik 
bus kam juos vaidinti ir kam ių 
žiūrėti. Neabejojame, kad žiū
rovų taipgi nestigs. Problemos 
sprendimas glūdi teatrnių sam 
būrių vadovuose ir pačiuose ak
toriuose — kiek jie dar yra gy
vi ir kiek jie savo tarpe dar ga
li susigiedoti savos visuomenės 
ir savojo teatro, o taipgi ir sa
vęs įprasminimo labui.

Anatolijus Kairys

Kur jau kur, bet tokioj Chi- 
i cagoj, atrodo, turėtų būti abu 
I šiame konkurse premijuotieji 
kūrinai tuoj pat ateinančiame 
sezone, be jokių ilgų svarstymų, 
griebti ir pastatyti. Bet kas ši
tai padarys? O padaryti reikia, 
nesgi abu premijuotieji veikalai, 
parafrazuodami Mažvydą, saky
te sako; imkit mane ir statykit.

k/..

Antras A. Kuršaičio žodyno 
tomas

Aleksandras Kuršaitis /Alexander 
Kurschat, LIETUVIŠKAI - VO
KIŠKAS ŽODYNAS/ LITAUISCH 
- DEUTSCHES WOEBTERBUCH
Thesaurus Linguae Lituanicae To
mas II - Band H. Redakcinė kole
gija: Wilhem Wissman, Erich Hof- 
mann, bendradarbiaujant Arminui 
Kuršaičiui ir Hertai Krick. Goettin- 
gen, Vandenihoeck & Ruprecht, 
1970. 733 - 1632 pusi. (ingis - nu
žiūrėti).

*
šiemet išspausdintas Alek

sandro Kuršaičio Lietuviškai 
vokiško žodyno antrasis tomas 
yra daug stambesnis, kaip pir
masis, — pirmasis turi 736, ant
rasis 896 psl-, bet jįs yra to pat 
pobūdžio, kaip pirmasis, apie 
kurį jau buvo rašyta 1968 m. 
Drauge (Nr, 282). Kaip anks
čiau, taip ir dabar duodama ga
na apsčiai įvairių, dažniau arba 
rečiau vartojamų žodžių iš se
nesnių ir vėlyvesnių šaltinių, 
pvz. Nesselmanno, Fr. Kuršaičio 
žodynų, A. Lalio liet.-angl. žod., 
P. Matulionio augalų žod., Auš
ros ir K. Būgos raštų, J. Baro
no bei B. Sereiskio žod., taip 
Niedermanno - Senno - Brende- 
rio žod., Sieben - Sprachen - 
Woerterbuch, Fr. Spechto Li- 
tauische Mundarten, šaulių są
jungos organo Trimitas ir kt. 
Iš vėlyvesnių geresnių šaltinių 
duodami žodžiai geriau kirčiuo
jami ir tinkamiau pateikiami, o ! 
iš ankstyvesnių šaltinių, kur j

tvirtapradė priegaidė neskiria
ma nuo tvirtagalės arba visai 
nekirčiuojama ir tam tikri gar
sai ne tik kaip reikiant neskiria
mi, bet ir gerokai maišomi, daž
nai gana primityviai daug kas 
duodama ir šio žodyno skaityto
jams. Nebesiimdamas smulkiau 
analizuoti, čia paminėsiu visą 
eilę tam tikrų nepaprastybių; 
pvz. šalia įprastinių, taisyklin
gų lyčių rašoma ir iniciativa, 
inpatibė, inpėdinis, įpotėzė (t. 
y. ipotezė, hipotezė), įspėsti 
„einfuegen” (t. y. įspeisti ar 
įspiesti), kraujinės iškrasos 
„Blutplasma (turi būti iškra- 
šos), iškvėptas „verstummelt” 
šalia krepti (t. y. kreipti), iš- 
ležis arba išližis (t. y. išliežis), 
jena, jėšmas, Jeznas (t. y. iena, 
iešmas ar jiena, iešmas,. Jiez
nas), kaitrotė “Hilse” (klai
dingai atstatyta iš vs. vietinin
ko kditrotie “kaitrai esant”), 
kldstitinis (t.y. klostytinis), 
kliaus, kliebys (t. y. klevas, 
klėbys “glėbys”), kokštira (t. 
y. kukštera), kumė (yra ne pa
grindinė kumelės forma, bet, 
priešingai, vėliau atgaliniu bū
du iš kumelės sudaryta), Molė
tai (t. y. Molėtai), name (nėra 
tas pat, kas namas, bet klaidin
gai atstatyta iš tarm. namei ar 
namie) ir tt. šitokios nevyku
siai užrašytos tarminės ar klai
dingai rekonstruotos formos žo-

Jau Vatikano II suvažiavimas 
buvo stiprus impulsas naujoms1 
teologinėms studijoms, bet taip 
pat ir naujos revoliucinio maiš
tingumo nuotaikos, ypač studen
tijoje, buvo paties gyvenimo aks
tinas teologų naujoms pastan
goms. Ypač tam jautri pasirodė 
Kolegijų teologijos draugija. Ji 
1969 m. bal. 6 - 8 d. turėjo sa
vo suvažiavimą, kur dalyvavo 
daugiausia teologijos dėstytojai 
universitetuose, kolegijose. Jų stu
dijinių paskaitų rinkinys dabar iš 
ėjo atskiru leidiniu, kuris pava
dintas “Theology in Revolu- 
tion” (išleido Alba House, Sta- 
ten Island, N.Y. 1970 m. 286 p., 
3.95 dol.). Veikalą suredagavo 
G. Devine. Veikalas pasižymi te
mų parinkimu iš dabarties gyve
nimo, drąsumu jas nagrinėjant, 
pažiūrų naujumu.

Chicagos universiteto lekto
rius ir to universiteto JAV vie
šosios nuomonės tyrimo centro 
direktorius kun. A. Greeley na
grinėja teologijos dinamiškumą; 
studentų maištingume jis įžvelgia 
jų pažiūrą, kad vien mokslas ne
pasotina žmogaus širdies polėkių 
(— “mokslas yra miręs”). 
Woodstock kolegijos prof. A. Dul 
les, S.J. svarsto Bažnyčios moko
mąją galią ir autoritetą naujuo
siuose laikuose, išryškindamas te
ologų vaidmenį lenktyniaujant 
su hierarchais. Notre Dame 
univ. prof. E. D. O’Connor pla
čiai pasakoja apie sekmininį (Šv. 
Dvasios) sąjūdį studentijoje 
(kuris tiek plinta, kad, kaip ne
seniai paskelbė laikraščiai, įtrau
kė net vieną pirmaujančių JAV 
modeliuotojų, uždirbančią 75 do
lerius už valandą, bet turte ne
randančią laimės). Assumption 
kolegijos prof. E. L. Fortin dėsto 
apie ekumenizmo perspektyvas. 
Ripon kol. prof. G. A. Vander- 
haar nagrinėja vad. taikos sąjū
dį, naująją kairę ir kolegijų teolo
ginius kursus. Jis stebisi, kad są
jūdžiai, kurie išeina prieš prie
vartą Vietname, patys griebiasi 
prievartos priemonių JAV-se ir 
Pietų Amerikoj.

Marųuette univ. Prof. W. J. 
Kelly aptaria “studentų jėgą” ir 
teologijos profesoriaus uždavi
nius, gi Fordhamo univ. prof. E.

F. Shaw nagrinėja surinktus sta
tistinius duomenisiš Marųuette 
universiteto apie studentų pažiū
ras į radikalius sąjūdžius.

Krikščionių atsinaujinimo 
centro direktorius J. Kelley svars
to akademinės laisvės dėsnį ir te
ologo darbą kolegijoje. George- 
towno univ. prof. C. Rubėn- 
camp vertina religiją kaip hu
manistinių studijų dalį. La Šal
ie kol. prof. R. Balducelli į reli
giją žvelgia iš fenomenologinio 
punkto. Webster kol. dėstytoja 
sesuo A. B. Brady svarsto religi
nio auklėjimo perspektyvas atei
ties Bažnyčioje, gana vėsiai atsi
liepdama apie katalikų mokyk
las. St. Louis univ. profesorius E. 
Diederich aptaria liturginių ap
eigų galimybes kolegijose, siūly
damas eilę naujumų. Šv. Agnie
tės kol. dėstytoja sesuo Sh. Burns 
siūlo naują priėjimą į tikėjimo 
problemas, žvelgiant iš psicholo
ginio, meno, filosofijos tąško. Th. 
More instituto lektorė C. M. Go- 
ing skatina plėsti suaugusių teo
loginį švietimą. Ekumeninėje 
dvasioje įtrauktas ir United 
Church of Christ dvasininkas J. 
Westerhoff, davęs straipsnį apie 
pasaulėžiūros susidarymo proce
są.

.Šis studijų rinkinys rimtas ir 
ypač vertas dėmesio dirbančių 
aukštosiose mokyklose. Nors vie
nas kitas autorius gal per daug į- 
trauktas į modernių vėjų sūku
rius, bet visumoje veikalas, bū
damas pažangus, pagerbia ir kon
servatyvius dvasios lobius. J. Pr.

• Nuo Abraomo Kubiečio, 
vieno mūsų raštijos pradininko 
mirties šiemet suėjo 425 metai. 
Jo rūpesčiu buvo įsteigta ir 
1539 -1542 m. Vilniuje veikė lie
tuviška protestantiška mokyk
la. A. Kulvietis vienas iš pirmų
jų pradėjo rašyti lietuviškai, 
kūrė giesmes, vertė jas iš vo
kiečių kalbos. Jo viena giesmė 
'buvo atspausdinta vėliau Mar
tyno Mažvydo giesmyne 1570 
metais. Kulvietis mirė, būdamas 
tik 35 metų. Palaidotas Kulvo
je, prie Janavos.
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“in” the new Ecumenical apirit of the Catholic Church? Then join 
the PRESENTATION BROTHERS !

Houses in British įsiės and Ireland, Ghana, West Indies, British 
Columbia, Quebeo and Peru. Novitiate in Montažai.

DARGIS
STORE

2425 W. Marquette 
Road

Tel. HEmlock 4-6050

LAIKE
ATOSTOGŲ

nuo rugpjūčio mėn. 
15-tos dienos
BUS

UŽDARYTA
Sugrįšim rugsėjo men. 

l-mą dieną

Dėkingi esame už jūsų 

paramą.

CHARLES P. DARGIS
Reg. Pharmacist

Prašome patikrinti savo 
receptus dėl pakartotinų iš
pildymų.

WRITE:

BROTHER LAWRENCE MAHER 
6150 Champlain Blvd., Verdun 

PROVINCE oi QUEBEC, CANADA
Perskaitę "Draugą”, duo

kite kitiems pasiskaityti.

WORRY.
WHAT IT MEANS TO BE A STANDARD FEDERAL SAVER ... 

Starting a savings account wilh Standard Federal is the beginning oi a new experience 
- .an experience of complete confidepfe and aysurance. It's the big reason so many 
savers come to Standard Federal. .
They areconfident in the management vvhich has rriade, Standard among our nation s 
most respected and strongest savings institutions. They know they can get their hard- 
earned savings svhenever they need them. Our record of over 61 years of safety and 
ready availability of funds gįves them confidence in knovving that they can have their 
money at any time, And vvhat is eąually importam is that they vvill get back every 
dollaf they saved in fulL.. plūs interest (currently the highest rates allovved by lavv). 

lt you are looking for a(good, sound, proven investment, frėe of thė dangers of vvild 
markei flucfualions, consider a savings passbook or certificate account at Standard 
Federal. Join the over 60,000 savers vvho can lobk vvith satisfaction and assurance to a 
grovving insured savings account at this outstanding savings institutięn — Standard 
Federal.

ANNUAL YIELD ANNUAL RATE MIN. BALANCE ) MIN. TERM

CERTIFICATE 
ACCOUNTS 

DEFEAREŪ 
INCOME PLAN

ALSO AVAILASLI

6.18%
5.92%

6.00%
5.75%

$5,000
*1,000

TW0 YEARS

ONE YEAS

PASSBOOK
ACCOUNTS
Mn be addad 

to at any 
timt

5.39%
5.13%

5.25%
5.00%

$50 3 *onth’

NONE NONA
Į

• Highest savings interest rates allovved by lavv
• Compounded Daily (Paid Ouarterly)

ASSETS OVER $145,000,000. ■ RESERVES OVER $12,400,000. -

dynui beveik jokios naudos ne
duoda, o mažiau kritiškus kita
taučius galės tik klaidinti. Ypač 
apgailėtinas yra įvairus, dažnai 
tiesiog klaidingas kirčiavimas, 
pvz. Juška, klanuotas, klioraū- 
nas (bet klesdunas), knygvedy- 
ba, knygyne, bet kningynė, lab- 
dariškas, -d, Idivininkiškas, bet 
laivininkas, lamontas (t. y. ta
rnautas), mandėra, manėta arba 
moneta šalia maneta, -etos, me
lodrama, metraštis, bet metrdš- 
tiškas, mokslininkas, bet moks
li ninkiškas, nuotaka “Abfluss”, 
bet nuotaka “heiratsfaeriges

Maedchen”, nustėrti, bet nustė- 
relis ir tt. Tai rodo, kad nei au
torius prieš mirtį, nei redakto
riai prieš spausdinant nepasirū
pino kaip reikiant šitokio palai
do arba klaidingo kirčiavimo iš- 

1 lyginti arba pataiyti. Pagaliau 
1 autoriaus nemaža iš senesnių 
' šaltinių duodama ir labai ne- 
' įprastų, tiesiog gremėzdiškų 
j iliustracinių pavyzdžių, kaip an
tai lūpiškoji literatūra (iš Auš
ros/ "sakytinė, žodinė literatū
ra, muendlich ueberlieferte Li- 
teratur” if tt.

P. S.

STANDARD 
FEDERAL

Savings and Loan Assoclatlon ot Chlcago
4192 Archer Avenue at Sacramento ■ Chicago, Illinois 60632 847-1140

SERVICES ■ A Varlety of Insured Savings Plans ■ Home Mortgage Loans ■ Christmas Club Account* 1 
Vacation Club Account! ■ Travelers Checks ■ United States Savings Bonds j

■ Free Savings Trahsfer Service ■ Free Parking
OFFICI HOURS ■ Monday & Thuraday, • a. m. to 8 p. m. ■ Tueiday & Frlday, * a. m. to 4 p. m. / 

■ Saturdey, • a. m. to 12 Noon ■ VVednesdey, no buslneu tranucted
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e AIDAI, 1970 m. : irž: 
mėn. Nr. 6 Mėnesinis kuriu o:; 
žurnalas. Redaguoja J ozas 
Girnius, 27 Juliette S1. Borton 
Mass. 02122. Adminirtrao ■’ T. 
B Ramanauskas, CFM, 680 
Busswick Avė., B"ociklyn, N. Y 
11221. Žurnalo meti ė prenume
rata $10.00.

Naujas “Aidų” numeri: pra
dedamas Antano Musteikio 
straipsniu "Užpustyta akademi
nė laisvė”. Autorius, nagrinėda
mas čia Amerikoje privačių 
ir viešų mokyklų klausimą, ga
na pagristai ir jukinančiai iš
sklaido tariamą šio krašto aka
deminės laisvės mitą. Nuosai
kaus modernumo, bet ir klasiš 
ko tyrumo eilėraščių duoda 
ypač Pranas Visvydas ir Aldo
na Gvildytė. Tęsiamas ir baigia
mas anketinis simpozi mas 
“Kartų skirtumas mūsų iš 'vi
joje.” Vincas Vyčiuos pradeda 
matyt, kiek ilgesni skaitytojo 
supeži dinime su Martyno Hei- 
deggerio filosofija. Didelė ir mie 
la naujiena yra rašytojo L'ul- 
Dovydėno, pasakytume, grįži
mas, nes jau kone ištisais de 
šimtmečiais lic tuvi: k03 prozos 
alkstantieji laibai labai pasiges
davo Liudo Dovydėno plunks
nos. O štai dabar “Aiduose” tie
siog už širdies griebianti jo no
velė “Žmogus ir žiurkės”! Jau 
vieq|už šį šedevriuką galima ra- 

^šytojųijjttįfisti jo “apsikasimą” 
ir jo nut'ilimą Pennsilvanijos 
nuošalumoje, iš kurios jis da
bar ištraukė žodine ir nuotaiki- 
ne prasme. tokias spalvingos, to
kias tikras senojo lietuvio ang
liakasio buities ir filosofijos aki
mirkas.

Apžvalginėje žurnalo dalyje 
rašoma apie Jungtines Tautas 
ir mūsų laisvės bylą, apie kalbi
ninką J. Gerulį ir jo likimą, apie 
mirusį istoriką Praną Pauliuko- 
nį, apie Kazio Varnelio minima
lų meną (jo darbų nuotrauko
mis iiustruojamas visas nauja
sis “Aidų” numeris), apie pia
nistę Juliją Rajauskaitę, Kana
dos Lietuvių fopdą ir kt.

Knygų skyriuje recenzuojama 
Birutės Ciplijavskaitės ispaniš 
kieji veikalai, aptariama naujoji 
Vlado Šlaito poezija ir J. Žmui- 
dzino beletris' ika, Vlado Ramo
jaus “Kritusiųjų už laisvę” ant
rasis tomas, akcentuojamas vai
kų laikraštėlio ‘ Eglutės” reika 
las ir duodama informacija apie 
naujuosius mokslo veikalus sve 
timomis kalbomis.

Knygų skyriuje ypač verta:; 
dėmesio Stasio Goštauto ispa- 
nišikųjų Birutės Ciplijauskaitės 
veikalų aptarimas ir Viktorijos 
Skrupskclytės gilus, studijinis 
Žvilgsnis į Vlado Šlaito naują 
poezijos rinkinį “Aguonų gais
rą”. Savotiškas sutapimas kad 
Viktorija Skrupskelytė, rašyda
ma apie Šlaito poeziją, ir Biru
tė Ciplijauškaitė, liesdama šio'

amžiaus ispanų poetus, turi :! 
giaų stabtelti prię visų minimų

I poetų religinio motyvo, gana 
I i y'fciai iškylančio visame dabar- 
' ties kontekste. O tai Įieatsitik 

tinai rodė, k'd religinių temų
■ poezijos šakiniai toli g ”žu nėra 
iš-ekę ne tik mūsų šlaito kūry
boje, bet ir pačiose plačiausio
se Vakarų poezijos versmėse. 
Todėl ir Viktorija gkr’ipskclytė 
visu akademiniu sąžiningumu 
aptardamas naujausią šalito po
eziją, pabaigoje sako šitaip- 
“ ‘Aguonų gaisre' randamo Šlai
to įprastinius vaizdus: saulę, 
medžius, ukmergiškį dangų, 
viksvą. Tačiau taip pat jaučia
me, kad šie vaizdai yra įgavę 
didesnio universalumo ir todėl 
skaitytojui kalba apie 'tą patį 
dvasinį pasaulį (apie tęstinumo 
ir susitikimo paslaptį), kurį at
spindi autoriaus religinių moty
vų eilėraščiai. Poetinė vizija 
Vladui šlaitui iš tikrųjų yra ke

blias į Dievą”. Gi Stasys Goštau
tas, pristatydamas Birutės Čip- 
lijauskaitės puslapius apie di
džiuosius XX amžiaus ispanų 
poetus, be kita ko, rašo: “Kaip 
autorė pastebi, šių dienų poetas 
sąmoningiau suvokia misiją ir 
tuo pačiu jaučia atsakomybę, 
kuri skleidžiasi skirtingais, kiek 
vieno poeto pasirinktais keliais. 
Beciuc-r pasirinktas ir Nujaus
tas kelias, poeto kaip ryšininko 
tarp dangaus ir žemės sampra
ta, yra XX a. poetinė dogma. 
Kieikegaard sakė; ‘poetas yra 
telegrafas tarp Dievo ir žmoni 
jori’. Įdomu pastebėti, kad. ne 
žiūrint asmeniškų poeto nusis
tatymų ritualistinėa religijos at
žvilgiu, Dievo klausimas buve 
ir yra aktualus, pvz. Unamunc 
pbezijoj poetas tiesiog provo
kuoja Dievą, kad, jeigu Jis yra,, 
tai apsireikštų. Gal dėl to ir šių 
dienų filosofija yra daugiau po
etiška, negu filosofiška (Kier-

' kegaard, Jaspers, Heidegger,
Berdiajev, Santayana, Unamu- 
no ir t. t.) ir galutinčai tampa 
religija’’.

O METMENYS, 1970 m. Nr.
19. Jaunosios kartos kultūros 
žurnalas. Vyriausias redakto- 
ius Vytautas Kavolis, Dickin- 

son Cojlege, Carlisle, Pennsyva- 
nia. Redaktoriai'; Algirdas Ti
tus Antanaitis ir Karolis Dran
ga. Techninė redaktorė Henrie
ta Vepštienė. Dailės priežiūra 
Vytauto O. Virkau. Administ
ruoja Ramojus Vaitys, 2606 
Princeton Avė., Evanston, TU. 
60201. Keturių numerių prenu
merata $10.00; garbės prenu
merata $15.00; šio numerio kai
na $3.00. žurnalą leidiža “Met
menų” bendrovė, spausdina M. 
Morkūno spaustuvė Chicagoje.

Jau pirmame naujo “Metme
nų” nr. puslapyje susiduriam su 
poezija. Iš tikrųjų, šį kartą jos 
nepagailėta. Vis po gerą pluoš
tą eilėraščių atspausdinta šių

Detalė iš Lincoln centro New Yorke. Kairėje Metropolitan opera, dešinėje Bovraian aeatro rūmai)
Nuotrauka V. Maželio

tai diktatoriaus pusėje beliks 
ginkluotos kariuomenės, policd- 
"cs pajėgęs, dar skautai ir Jau
noji Lietuva, kur aš kiek kišria- 

vaus. Matau, kad kištis nebėra 
ko. Ir pats Prezidentas lyg tars
telėjo; Išstok. Matyt, be manęs 
būtų kensekventingiau elgtis su 
tautiškąja jaunuomene, apsiei
nant be religinio auklėjimo. 
Man tai aišku, kad bent Lietu
vos jaunimas pozitivistiškai ir

į pozityviai tegalima išauklėti su 
- religija; jei be jos — išauklėsi 
kairįjį elementą, kurs nebesiži-
nos savo krašto galo.”

Kriti kai apie marksistinę
d aiclktir ą žurnale rašo Vytau
tas Doniela, o apie pokario par-

! tizanus sovietinėje lietuvių lite
ratu oje Bronius Vaškelis. Lie-

' tuvių ir lenkų šiandieninius ir 
(Nukelta į 7 pusi.)

AT INSURED

autorių: Eglės Juodvalkytės, 
Czeslavv Milosz (Henriko Ra
dausko vertimai iš lenkų kal
bos), Kazio Bradūno, Austės 
Pečiūraitės, Viktoro A. Dirdos 
ir Jurgio Šlekaičio. Blogiau tik, 
kad poezijos gausą negalima at
sverti bent apylygiu beletristi
kos gausumu, šiame numeryje 
originalios prozos yra tik tru
putį pretenzingai makabriškas 
Jono Stamiškio “Laiškas sūnui”, 
pastiprintas dar geru, Henri
ko Radausko meistriškai iš len
kų kalbos išverstu Bruno Schulz 
gabaliuku. Į puikiai nušliifuotus 
literatūrinės kategorijos pusla
pius dar reikia įskaityti ir Al
girdo Landsbergio ištrauką iŠ 
naujai perkurto vaidinimo 
“Gluosniai vėjuje”.

Lietuviui skaitytojui, be abe
jo, bus labai įdomu išgirsti ži
nomojo ir Lietuvoje gimusio, 
šiuo. metu Amerikoje gyvenan
čio. lenkų rašytojo Czeslaw Mi- 
losž savotiškai išpažintims pa
sisakymas apie save ir savo kū
rybą. žurnale duotasis jo žodis 
-kaitytojui baigiamas šitaip: 
“Betgi visus- pagrindinės žmo
gaus problemos, deja, bendros, 
o meno uždavinys būtent ir yra 
suteikti joms asmeniško aštru
mo. Senai temai konstruoti ir 
orkestruoti aš atsinešu vaizdus, 
paimtus iš Lietuvos, iš Parncū- 
zijos ir iš Kalifornijos”.

Senų temų šviežiu atnaujini
mu reikia laikyti Algirdo J. 
Greimo straipsnį “Apie folklo
rą, religiją ir istoriją”. Patį šio 
straipsnio autorių žurnale liečia 
dar ir kiti apžvalginės dalies 
puslapiai, kuriuose duodama 
Klaus Heger atsiliepimai apie 
žinomąjį ir į daugelį kalbų iš
verstą A. J. Greimo veikalą 
“iStrakturelle Semantik”. Būtų 
gera, kad ir lietuviškoje spau
doje mūsų kalbininkai išsamiau 
skaitytojus supažindintų su 
šiuo kalbotyros mokslu, kuris 
šiandien yra vadinamas struk
tūralizmu ir kurio vienu iš pa
čių ryškiausių atstovų kaip tik 
ir laikomas mūsiškis A. J. Grei
mas.

Spalvingam J. Tumo - Vaiž- 
gąato portretui paryškinti labai

tinka žurnale atspausdinti trys 
šio mūsų rašytojo ir visuome- j 
nininko - kultūrininko laiškai P. 
Klimui ir Br. Klimienei. štai : 
vieno jų ištraukėlė, kuri griau- I 
na mūsuose lyg ir įsipilietinusią 
nuomonę, kad Važgantas buvo 
tyriausias ir šimtu procentų 
prez A. Smetonai atsidavęs j 
tautininkas:

“Buvau pas p. Prezidentą ra
ginti, kad greičiau susitartų su

mr. Arrata ir nuramintų kata
likus... Ponas Antanas Smetona 
paklausė paklausė nesklandžios 
mano kalbos ir nusikvatojo 
Man pasirodė, kad tuo momentu 
tarp mudviejų užsileido šlag
baumas: aš likau su mikro-vi- 
suomene savo širdyje, jis su 
makro diktatoryb© savo. Jis eis 
griežtu keliu, nebijodamas to, 
ko aš bijau: jei opozicija taip 
susiorganizuos, kaip katalikai,

Papiginta kaina
UŽSAKYKITE DRAUGĄ

.JAUNIMUI
Reikia visomis išgalėmis stengtis pratinti mūsų jaunimą 

skaityti lietuvišką spaudą Mūsų dienraščio administracija 
nori Jums šiame svarbiame reikale nuoširdžia padėti.

Jeigu Jūs prenumeruojate “Draugą”, o Jūsų vaikai gy
vena skyrium ir lanko mokyklą svetimoje aplinkumoje, Jūs 
galite jiems užsakyti šio lietuviško dienraščio antrąją prenu
meratą atskirai, papiginta kaina, gaudami visą trečdalį nuo
laidos nuo pilnos prenumeratos kainos.

Ir jaunavedžiams galite užsakyti “Draugą” tomis pačio
mis są’ygomis — papiginta kaina. Jūsų sūnūs ir dukros, gy
vendami Jūsų namuose, gal skaitė lietuvišką dienraštį. Pra- 
tęskite šią gražią tradiciją ir jiems atskirą šeimą sukūrus.

Visais atvejais pasinaudokite teikiama trečdalio nuo
laida.

Veikime drauge, kad mūsų jaunimas skaitytų lietuvišką 
dienrašti “Draugą”!

“Draugo” adniįnistracija

S A G R E U H E IR T 
S G H 0 0 L

Resident School For Boya 
Gredes 4 Ttrtough 8

BROTHERS OF THE SAUKEI) 
HEART SCHOOL 

ANDOVER, MASS. 01810

VVAGNER & SONS
Pyp*writera — Addlng Machines — 

Checkwrlters.
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Viri 60 m. patikimas patarnavimas 

NAUJOJE VIETOJE 
5610 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Mannfacturers

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai—pritaikintni paveikslams 
ir skelbimams rėmai—metalu 

aplieti rėmai.
2400 So. Oakley Avė., Chicago 

Tel. Vlrginia 7-7258-59
..... - — Į

LIETUVIŠKAS RESTORANAS,, kuriame 
GAMINAMI LIETUVIŠKI VALGIAI.

Atdara nuo 6-jos valandos ryto iki 8-tos 
valandos vakaro.

Pirm.adieniais uždaryta

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

JADVYGA Ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai
S,

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir j kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Tel. — HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEVVOOD, N. Y. 11287

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVVICZ, Prez.
2555 West 47th Street Tel. LAfayette 3-1083 

PLENTY OF FREE PARKING SPAGE

5’/4%o 5 %
Mokamas už Vienų Me
tų Uertlficatų sųsknitas

Minimam $5,000.00
Naujas aukštas divi
dendas mokamas už 
investavimo sųskaitas.

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

VAT A ynriC PIRMA.D. ir KUTVIILTAU............ 9 v. r. iki 9 v vVALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD.............. 9 v r iki 5 v v
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. — Treč.iad. uždaryta.

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausj pasirink'mą 
visų modemiškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
k tų namams reikmenų. 

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., trečiad. ir šeštad. 
nuo 9 iki 6 vai. sekmad. atdara nuo 11 iki 6:30 vai. po pietų.

3T

Mutual Fedėrak 
Savings and Loan

ON SAVINGS CERTIFICATES 
OF $10.000. OR MORE. 

2 YEAR MATURITT

OFFICE H0UR3 
Monday, Tuesday, Friday, 9 A.M. to 4 P.M. 

Thursday, 9 A.M. to 8 P.M. 
Saturday, 9 A.M. to 1 P.M.

No Business Transacted on VVednesday

PASSBOOK
ACCOUNT

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Peter Kazanauskas, President Tel. 847-7747

Paid and 
Compounded 

Quarterly

NOW INSURED TO $20,000.

Fotografas žavioms nuotakoms

Phe Paul 
Studio

MODERN. FOTOGRAFO 
NAMAI.

ŠEIMOS PORTRETUS 
IR VISOKIŲ PROGŲ 

NUOTRAUKAS

3213 So. Morgan St.
Ghicago, Illinois 60608 

TEL. YArds 7-5858

ji
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• Vilniuje skaito vakarit'čių 
knygas. Vilniaus rusų šv. Dva
sios vienuolyne slapta skaitomi 
vakaruose išleisti raštai. Apie 
tai savo straipsnyje “Skaito 
Berdiajevą” skelbia S. Roždest- 
venskis laikrašty “Novoje Rus- 
koje Slcvo” (Nr. 21954, liepos 
23 d )■ Čia cituojamas okupantų 
Lietuvoje kolonistams leidžia
mas rusų kalta laikraštis “So- 
vietskaja Litva”, kurio birž. 26 
d. numery buvo paskelbta, kad 
rusų šv. Dvasios sobore kasdien 
6 v. v. būna pamaldos. Jas pra
vedęs šventikas Stratoniikas nu
skubėjęs j šalia esančio vienuo
lyno celę, kur jo laukė eilė susi
rinkusių žmonių. Suminimos ir 
pavardės: Edmundas Gedgau
das, Eleonora Gedgaudienė, Lai
ma Noreikaitė ir kai kurie kiti 
Vilniaus gyventojai.

čia jie bendrai skaitė Pary
žiuje išleistas N. Berdiajevo bro 
šiūras; “Krikščionybė ir žmo
gaus aktyvumas’’, “Krikščiony
bė ir antisemitizmas”. Anot 
“Sovietskaja Litva” korespon
dento, tose brošiūrose jungiasi 
religinė mintis su antisovietiniu 
turiniu. To rusiško laikraščio 
korespondentas stebisi, kaip to
kiuose “priešsovietiniuose” bend 
ruošė Skaitymuose gali dalyvau
ti meno mokyklos profesorius 
Gedgaudas, konservatorijos bib
liotekos vedėja jo žmona, moky
toja Noreikaitė. “Sovietskaja 
Litva” skatina imtis priemonių 
prieš tokius.

Tai dar vienas įrodymas, ko
kia kultūrinė prievarta 'yra Lie
tuvoje.' Net mūsų intelektualai 
turi slapstytis po rusiškų vie- ! 
nuolynų celes, kad galėtų išgirs
ti laisvesnį žodį krikščioniškojo 
filos. Berdiajevo, labai gilaus ir 
kultūrinigo žmogaus, kuris dau

giausia susidomėjęs ne politika, 
o religine pasaulėžiūra, gyveni
mo prasme. J. Daug

• Netekom spalvingo lietuviš
ko pajūrio vaizduotojo Alfonso 
Nevanlausko. Jis mirė rugpjū
čio 5 d. Hicktory Hills, prie Chi- 
cagos. Velionis buvo gimęs 1902 
m. Leckavoje. Ir nepriklauso
moje Lietuvoje ir išeivijoje A. 
Nevardauskas buvo ne vieno 
mūsų laikraščio bendradarbis, 
aktyvus buvo ir visuomeniname 
darbe, ypač šauliuose. Tačiau 
labiausiai velionio išliekantis 
darbas yra labai įvairus Nemu
no deltos ir aplamai mūsų pajū
rio aprašymas 1663 metais jo 
Chicagoje išleistoje knygoje 
“Pajūriais, pamariais’’. Auto
rius nepriklausomos Lietuvos 
metais turėjo progos pažinti te
nai aprašomų žmonių ir buitį ir 
išsiskirtinai originalią pajūrinę 
gamtą, tarnaudamas pasienio 
policijoj knygoje aprašomose

Alfonsas Nevardauskas

RiHNAUJI LEIDINIAI
(Atkelta iš 6 pusi.) 

istorinius santykius užgriebia 
Vincas Trumpa. Straipsnis pasi
žymi tikru istoriko blaivumu. 
Kaip lietuvis, autorius šiandie
ninę lietuvių - lenkų santykių 
problemą, stovėdamas lietuviš
kose pozicijose, sutraukia kone 
į aforistinį kondensuotumą, sa
kydamas; “Mes taip pat pripa
žįstame, kad Liublino unija bu
vo svarbus praeities faktas. Bet 
mes nenorime laikyti Liublino 
unijos testamentu, kurį ir atei
tyje reikėtų šventai vykdyti. 
Kas tiko (ir labai tiko!) netau- 
tinių valstybių amžiuje, tas ne
tinka dabar.”

Apžvalginėje leidinio dalyje 
rašoma apie neseniai mirusį ga
na kontroversinį anglų filosofą 
Bertrand RusselI, aptariama ru
munų užsienio politika, ryšium 
su įvykiais Čekoslovakijoje, tei
giamai vertinama Juozo Jurgi
nio Vilniuj išleista knyga “Is
torija ir poezija: kultūros isto
rijos etiudai”.

Išskirtinai reikia pažymėti 
kasmet “Metmenyse” A. T. An
tanaičio (Kęsto Reikalo) duoda
mos išeivijoje pasirodžiusių gro
žinės literatūros knygų metinės 
apžvalgos, čia minimuos "Met
menyse” šį kartą jis perbėga 
1969 metų mūsų literatūrinį 
derlių. Daugiausia kalba apie 
poeziją, nes poezijos rinkinių 
pernai nemažai ir išėjo. Tiks
liausiai pasisekė čia aptarti, 
tur būt, H. Nagio ir R. Vėžio 
rinkinius. Pačiu pirmuoju (ma
tyt, jam skirdamas tarp kitų 
Ir pirmąją vertės poeziją) ap

žvalgininkas pateikia L. Andrie
kaus knygos “Po Dievo ant
spaudais” aprašą. Tačiau tas 
aprašas didžia dalimi tiktų kone 
prie kiekvienos, grynai istori
nės apie Vytautą knygos. L. 
Andriekaus rinkinys čia apta
riamas daugiau vien tik jo turi
nio prasme, apžvalgininkui lyg 
ir užmirštant, kad poezijos ver
tei reikšmingiausia yra nė tiek 
kas, bet kaip. Aplenkus kiek gi
lesnį šio rinkinio pasvėrimą kaip 
prasme, liekame vis dėlto neįti
kinti, kad “Po Dievo antspau
dais” būtų pati reikšmingiausia 
praėjusių metų mūsų poezijos 
knyga.

Praėjusių metų prozos derliu
je išskiriamas J. Gliaudos 
“Draugo” konkursą laimėjęs ro
manas “Liepsnos ir apmaudo 
ąsočiai”, jo vertinimą žurnale 
baigiant šitaip: “Kad ir sutin
kant, jog ‘Liepsnos ir apmaudo 
ąsočiai’ nėra Jurgio Gliaudos 
kūrybos viršūnėse (beje, kom
pozicijoje daug kur panaudoja
mi ‘šikšnosparnių sosto’ pasie
kimai ar net nesėkmės), reikia 
pripažinti, kad ir šis kūrinys 
yra gana originalus, įdomus ne 
vien tema ar problematika, bet. 
ir formos atžvilgiu, ir jokiu bū
du nenusipelno kiaurai negaty
vaus įvertinimo, kokį pateikia 
‘išeiviologijos žinovas’ Vytautas 
Kazakevičius (Pergalė, 1969, 
Nr. 10), pavadindamas veikalą, 
‘šlykščių paskviliu’, ‘literatūrine 
šlykštyne’ ir nepagailėdamas 
jam kitokių, jokiu būdu neuž- 
sitamautų, epitetų. Tiek Gliau 
da, tiek ir jo veikėjas turi teisę
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vietose. Gamta ir žmonės Ne- 
vardausko knygoje užgriebiami 
su tekiu no'i'algižkai realistiniu 
jausmu, kad leidinys turi ne tik 
pažintinės reikšmės, bet ir lite
ratūrinės vertės. Panemunėse ir 
pajūriuose aprašomi metų lai
kai ir žmonių darbai plaukia 
epiniu ramumu, o pasieniečių 
nuotykiai, saugant va’stybės 
sieną ir gaudant kontrabandi
ninkus, vėl Skaitytoją pririša 
lyg kriminalinio romano pusla
piai. Tai vis anas Mažosios Lie
tuvos pajūris, kuris vargu ar 
kada bus teks, kaip anomis ap
rašomomis dienomis ir metais. 
Ir labai gerai, kad velionis sa
vo plurksna pastatė šį pajūrių 
ir pamarių paminklą ne tik 
anam brangiam Lietuvos kam
peliui, bet tuo pačiu ir sau.

• Arnoldas Vokietaitis dai
nuoja Chieagoje. šis puikiai re
zonuojančio balso bosas, su ryš
kiu pasisekimu dainavo Sipara- 
fučilio partiją Chilagos Grant 
parko kameriniame spektakly
je. Jis skelbiamas dalyvausiąs ir 
Chicagos Lyric operos trijuose 
šiemetiniuose pastatymuos. Dai
nuos operose “Madame Butter- 
fly” (lapkričio 20, 28 ir 30 die
nų spektakliuose), “Der Rosen- 
kavalier” (spalio 25, 28, lapkri
čio 2, 7, 10 ir 15) ir britų kom
pozitoriaus Britten’o “Billy 
B’idd” (lapkričio 6, 9, 18, 21 ir 
23).

Arnoldas Vokietaitis pasirodo 
veik visuose Amerikos operų 
teatruose ir lygiagrečiai daug 
koncertuoja, rodydamas išskir
tiną interpretaciją.

• (Dail. Antano Jaroševičiaus 
100 metų gimimo sukaktis mi
nima šiais metais. Jis buvo 
gimęs 1870.VH.22 Pasvalio vals
čiuje ir mirė 1956 m. okup. 
Lietuvoje. Buvo įžymus lietuvių 
liaudies meno dirbinių rinkėjas,
lietuviškų kryžių tyrinėtojas. 
1912 m. išleido didžiulį jo paties 
perpieštų lietuviškų kryžių al
bumą. šiam stambiam veikalui 
įžangą lietuvių ir prancūzų kal
bomis parašė dr. J. Basanavi
čius. Velionis dailininkas prieš 
I pasaulinį karą ir anksčiau ak
tyviai reiškėsi lietuvių dailės 
gyvenime, organizavo parodas, 
dailės draugijas. 1969 m. Vil
niuje buvo suruošta jo paties 
dailės darbų — akvarelių paro-

s?,ibh?: ?s

į savo požiūrį, į tenykštį gyve
nimą ar literatūrą, kuris nebū
tinai turi sutapti su oficialiuo
ju. Tas požiūris yra išreikštas 
literatūrine forma, literatūrinė
mis priemonėmis ir ne kitaip 
vertintinas.”

Tačiau taipgi tikras unikumas 
mūsų literatūrinės kritikos isto
rijoje yra to paties Kęsto Rei
kalo (A. T. Antanaičio) čia duo
damas Vlado Šlaito rinkinio 
“Aguonų gaisras” aptarimas. 
Tikriau sakant, jekio aptarimo 
ir nėra. Yra tik nuogiausias ir 
netaktiškas pasityčiojimas iš 
Vlado Šlaito religinio poezijos 
motyvo. Apžvalgininkui būtų 
nuoširdus patarimas pasiskaityt 
rimtą ir akademišką dr Vikto
rijos Skrupskelytės tos pačios 
Šlaito knygos recenziją birželio 
mėnesio “Aiduose”’. Praverstų 
tuose pačiuose “Aiduose” ir 
Stasio Goštauto pateiktas Biru
tės Ciplijauskaitės veikalų apie 
didžia dalimi gana religinę is
panų XX amžiaus poeziją ver
tinimas. Gal tada kitą kartą K. 
Reikalui praeitų noras rašyti 
apie eilėraščius, kurių jis arba 
nesupranta, arba nenori tokių 
suprasti.

Aplamai, naujuose “Metme
nyse” yra šį kartą kur kas ma
žiau tų visokių kampuotų kraš
tutinumų ir pabrėžtino ieškoji
mo progos kitiems užminti ant 
apivarų, puslapiuose daugiau 
jaučiama akademinio santūru
mo rimtis. Todėl “Akiračių” pa
sirodymas “Metmenims”, saky
tume, išėjo į gerą: visi apivari- 
ninkai dabar puikiausiai gali 
reikštis aname leidinyje. 
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1970 Plymouth-Buster

I
Pigesnė

registracijaPlymouth Valiam Duster 2-Door Coupe 

DIDŽIULĖS NUOLAIDOS

Kaina nuo $2,172.00
5 metų arba 50,000 mylių garantija. 25 mylias su vienu galionu 

G T X — FURY — DUSTER

BALZEKAS MOTOR SALES, INC.
4030 ARCHER AVENUE — PHONE VI 7-1515

MAŽEIKA ^EVANS

FUNERAL HOME
""v- —1 V*"s

T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS

ParJdng Fadltttas

► 6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubllc 7-8600

aa, is kurios avelke jo gili mei
lė Lietuvai. Tačiau į mūsų kul
tūros istoriją jis įėjo kaip pir
mojo lietuviško albumo auto
rius.

• Pirmojo viešo lietuviško 
vakaro Suvalkijoje 65 metų su
kaktis minėtina šiemet. Jis bu
vo suruoštas 1905. V. 28 Mari
jampolėje, viename ūkininko 
kluone prie senųjų kapinių. Vai- 
dinita A. Vilkutaičio - Ketura-

jkio “Amerika pirtyje”. Žiūrovų 
| susirinko labai daug ir visi bi- 
i lietai buvo išparduoti. Vakaro 
Į pelnas paskirtas nuo iškritusių 
Į ledų nvkentėjusiems Igliaukos 
apylinkės valstiečiams, šio va
karo metu rusai, nepasitikėdami 
lietuviais ir tikėdamiesi vaidini
mo proga riaušių, į Marijampo
lę buvo atsiuntę Dono kazokų 
dalinį. —w

H I G H RATES
Pftid Q n g r t e r 1 ;

5% 6%
PASSBOOKS 
5’/2%

$5,000 minimom 
2 YEAR OlUnlIlCATE

5 % %$1,000 mlntinum **
INV1SSTMBNT BONUS PLAN

Savlngs Insurcd to $20,000 
Highest reserves

BRIGHTOH SAVINOS & LOAN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue Chicago, Illinois 60032

$1,000 minimum 
1 YEAR CEBTIFICATB

BIRUTĖ
PŪKELEVlClŪTĖ

RUGSĖJO
SESTADIENIS

premijuotas romanas
Brandi, plačios apimties rašytoja su psichologiniu 

gilumu ir šviežiu artumu aprašo

MARQUETTE PARKO 
lietuvių gyvenimą dar niekeno nepažvelgtu požiūriu. 

Knyga gaunama „Drauge“ ir pas platintojus 
Kaina — $5.00

10% — 20% — 80% pigiau mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies Ir automo
bilio pas

FRANK ZAPOLIS
320846 West 05th Street 

Ohleago, Illinois 
Tol. GA 4-8051 ir GR 0-4389

GĖLĖS
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

Ir kitokioms progoms
GUĖAUSRŲ 

2443 W. (I3rd Street, Chletigo. Illinois
TEL. Pll 8-0833 — PU 8-0834
Be veri y Hills Gėlinyčia

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

—TĖVAS IR SŪNUS—
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS:

JtsJLSJL

1410 S. 50tfi Avė., Cicero TOvvnhall 3-2108-09
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

s*

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. N ELSO N

Savininko

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.
3914 West lllth Street

Vienas blokas nuo kapinių 
DIDŽIAUSIAS PAMINKLŲ PLANŲ 
PASIRINKIMAS VISAME MIESTE

Telef. — CEdarcrest 3-6335

E U D E I K I S
DOVYDAS P. GAIDAS — GĘRALDAS F. DAIMID 

L a i d o t u v i y Direktoriai
Trys Moderniškos Koplyčios

4330 South Califcrnia Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue i
Telefonas — YArds 7-1741-2 $

Perskaitė Dranga, dnokhe kitiems pasiskaitvtlAIPOTUVIŲ DIREKTOR1 M
Lietuviu Laidotuvių Direktorių Asociacijoy Nartai »

STEP. C. LACK IR SUNŪS
(LAUKA VVICZ)

2424 W. 69th Street Tel. REpublic 7-1213 
2814 W. 23rtl Place Tel, Vlrginta 7-6672

PETRAS BIFI TUNAS
4348 S, California Avė. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M PHTTITPę
8307 So. Lltnanica Avė. Tel YArds 7-8401 1440 S. 50tb Avė., Cicero, UI., Tek OL 2-1008

POVILAS 1 RIDIKĄ
8854 8. Halsted Street Tel. Y Ardo 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
38X9 S. Lituanica Avė Tel VA 7-1188-113!

VASAITIS - BUTKl Js
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CYPKI, BET KLAUSYKI
DANUTE AUGIENE

žovių ir vaisių: žalių ir virtų, 
drebučiuose ar kepsniuose. Mė
sa gerai paruošta. Į lėkštes 
krauk, kiek nori, jei nesigėdi 
kaimynų...

šaltiniai, žaidimai ir tautų 
mišinys

Negana to. Kai vedžiojo su
pažindinant su takų, šaltinių ir 
įvairių sodelių padėtimi, paly
dovas parodė į medį, kultame 
geltonavo prismaigstyta kuku
rūzų ankščių, “žiūrėkite čia, jei 
vasarotojas neprivalgo prie sta
lo, jis gali pagraužti kukurūzų, 
vaikščiodamas takais.” Taip? — 
suabejojau; bet prieš tai jis tu
ri pavirsti voverimi, ar ne? To
kiu būdu ir sugrūdau į pypkę 
“mandrą” aiškintoją.

Čia gali melstis, jei esi nusi
teikęs, gali lošti kortom, teni
są, golfą, žvejoti, braidyti, žiū
rėti TV, kalbėtis, vakarais dai
nuoti su visais muzikos kamba
ry.

Tarp vasaro.iančių — tautų 
mišinys: lietuviai, vokiečiai, 
amerikiečiai, vengrai, žydai, ju
goslavai, rusai, lenkai.

Nervų ir įtampos migdymas
Rytais, pietum ir vakare gau

ni arbatos, kurią gydytojas tau 
prirašė. O jos — tikros čemery- 
čios! Kartesnės (bent mano!) 
už patį karčiausią pipirą. O ge
ri ir tiek! Juk tai vis tiems ner
vams ir įtampai migdyti. Dar
že gali stebėti augančias įvai
rias tas vaistažoles, iš kurių se
selės verda arbatą. Begalė rū
šių! Dukart per dieną tave 
“vysto”. Į karštus ar šaltus 
kompresus. 10 ar 2 v. p. p- tu
ri būti savo kambaryje ir lauk
ti gail. seselės tokiam stovy, 
kaip tave gerasis Dievulis su
kūrė. Pradžioje jauties nejau-

Labai svarbu tinkamai nu
spręsti, ką. darysi su savo atos
togom. Lengviau tiems, kuriuos 
aplinkybės įstato normaliai į tas 
ar anas vėžes. Sunkiau, kai gali 
laisvai svarstyti ir pasirinkti.

Su pavydulingu gailesčiu klau 
siaus mūsų maldininkų į Romą 
kelionės pasakojimų ir skaičiau 
tilpusius spaudoje aprašymus.
Tikrai vertėjo ton kelionėn leis
tis! Tačiau šaukštai po pietų!
Nutariau tad, ir aš važiuosiu į 
Romą, tik ne į aną tolimą, o čia 
Indianos valstijoje, pašonėj 
esančią.

Kur tave vysto, maudo 
ir trina

Jau geras būrys lietuvių me
tai iš metų ten vasaroja. Atsi
liepimai apie tą vietą geri. Už
kliudžius su jais atostogų temą, 
girdėjai: “Taip, taip, važiuok!
Būtinai važiuok! Ten tave su
vysto, trina, maudo ir paskan
dina visus rūpesčius, atleidžia 
įtampą. Svarbiausia — nervai.
Taigi, nervai visai nusiramina.
Būtinai važiuok”. Tas paskuti
nis argumentas man nuskambė
davo nei šiaip, nei taip. Argi 
jau ir to man reiktų, galvojau.
Pagaliau — tegul ramina. Nu
tariau — važiuosiu į Rome Ci
ty ramybės, poilsio ieškoti.

Taip sau per šv. Oną, lyg j 
tikrus Betygalos ar Alvite vyks
tančius atlaidus, tapau gerojo 
■giminės, ten anksčiau kelias va
saras poilsiavusio, nuvežta į 
Kneipp Spring.

Sveikatos ir poilsio vieta
Didžiuliai, raudonų plytų poil

sio namai prie pat 9-to kelio.
Sakyčiau, arti ir per arti prie 
jo. Mano kambario langai į ke
lio pusę ir kiekvieną mašiną ga
li sekti ir girdėti. Aišku, dieną
jų daugiau, naktį — vos viena, ' kiai. Tad nenuostabu, kad se- 
kita. Tačiau ir traukinys čia 1 
pat! Tai jau skardžiabalsis rėks 
nys. Kai vėlų vakarą ar į pary
tį užgieda, uždūduoja, tai, ro
dos, čia pat tau įlėks pro langą, 
ir nežinia, ar tu beliksi gyvas...
Tačiau ir tai tik man! Kiti va
sarotojai jo nė negirdėję. Jų 
kambariai kituos sparnuos ar 
į priešingą pusę.

Vasarotojų sukasi apie šim
tą. Visi gerokai vyresnio am
žiaus. Slegiami metų ar kokių 
nors negalių. Jaučiuos kiek sa
votiškai, lyg būčiau skubąs vai
ruotojas, kuriam sunku išlaiky
ti nustatytą greitį. O kartu ma
tau, kad daug už ką turiu dėko
ti Dievui.

Valgis puikus ir gausus. Vis 
atsimenu Juozo Masilionio ap
rašytą “mažytelytę bulkelytę” 
maldininkų į Romą kelionėje.
Čia ir pyragų, ir pyragėlių, ir 
blynų, ir blynelių, ir sviesto, ir 
uogienės, įvairių sūrių. A- Gint- 
neris skundėsi, kad per visą ke
lionę negavo kiaušinio atsikasti 
(tik Šv. Kazimiero kolegijoj!).
O čia įvairiom formom kiauši
niai: ir virtas, ir keptas, spir
gintas ir plaktas, kūgio pavida
le ir saulės formoj su žąsies 
taukais ir be jų. Taip pat dar Naujausios šio rudens amerikiečių studenčių mados

selė besišypsodama tiesia tau 
metro dydžio skarą, “fygos la
pu” ją pavadindama, ir liepia 
prisidengus gultis į “vystyklus” 
arba, užsimovus storą pirštinę, 
ima tave trinti ledais. Kad ir 
kaip nori susivaldyti — negaili 
— neiškenti — cypteli ir gana. 
Cypk, jei nori, bet klausyk! Po 
to drypsok pusvalandį ir viską 
užmiršk. Snausk, nieko nemąs
tyk! Taip įsakyta! Vieni tam 
lengvai pasiduoda, kitiems ne
siseka.

Geležies, mineralų šaltiniai

Aplink namus pievos, upelis, 
tvenkiniai, šaltiniai, kryžiaus 
kelių kalva, vyrams ir mote
rims braidymo baseinai. Pašo
nėj ežerėlis, šaltinių čia visur.

MIŠRIOS VEDYBOS
O mano mielas, ugningoj savo meilėj
Tu mian toks artimas ir tolimas esi...
Ar tau suprast mano sielos kanklių melodiją?
Ar tau pajust mano vaikystės pasakos dausų šalies

virpėjimą ?

Ar tau žinot, kad Baltijos krantai balti,
Kad ošia kažkur brangūs medžiai, tankūs ir seni,
Kad žvaigždės ten kažkaip didesnės 
Ir vakaruos vėsiuos širdis žmonių geresnė...
Ar supranti, kad mano gintaro jausmai 
Liepsnoja laužu širdyje
Ir mano svajos ilsis tų tolių mėlynų beribėje...

Aš taip viena.
Šaukiu iš nebūties aš savo kūdikius,
Ar bus jie man gyvybė, man tikra dalis,
Ar tik(ai akys jų nekaltos, žydrios klaus:
“O, mama, kas esi,”

Ir niekas nepajus ir nesupras mano sielos dainos,
Kurią senoliai man kasdien dainavo,
Ir būsiu aš tik svečias tam stebuklingam savo namo židiny, 
Nejausdama stebuklo meilės kantrioj, jautrioj širdy.

Pilki šešėliai veržias. Jau vakaras... Man šalta...
Ir aš kaskart labiau glaudžiuos prie gintaro pilies,
Ji šviečia man, kaip saulė.

Mane jis glaudžia;
O įmylimasis čia, jo veidas šitaip spindi,
Ir mano liūdnos akys byloja tiktai:
O mielas, vargšas, mano mielas,
Tu nežinai, tu nežinai,
Kad myli tiktai mano dalį,
Ne visumą, o ne...

A. N.

Ir geriam iš kiekvieno, pro šalį 
eidami. Geležies, mineralų na
tūraliam pavidale. Taip ir jauti, 
kad su kiekvienu gurkšniu tu da 
rais stipresnis. Geležėji, taip sa
kant...

Šaltinių vanduo kartais ski
riasi savo skoniu. Viena vasaro
siu atrado sieros prieskonį. 
Jai buvo paaiškinta, kad nuo 
'■vyžiaus kelių kalnelio sykį be-

) bėgdamas kipšiukas netyčia kyš 
telėjo į tą šaltinį savo kanopą... 
Nuo tada tas šaltinis siera at
iduodąs. Visokių aiškinimų 
sulauksi iš gerai nusiteikusių 
vasarotojų.

Kneipp Springs panašumas 
į Putnamą

Pabaigai šiek tiek istorijos.
Kneipp Springs poilsio na

mai įkurti dr. W. Geiermann, 
pradėjo veikti 1895 m. 1901 m. 
juos perėmė švenčiausio Krau
jo seselės vienuolės. Čia pritai
komas Sebastiono Kneipp van
deniu gydymo metodas. Vieta 
gali sutalpinti 110 svečių. Nuo
savybė išsiplėtusi 300 akrų že
mėje. Auginamos savos daržo
vės, vaisiai, galvijai, paukščiai. 
Kasmet šis tas naujo pristato
ma, taisoma, plečiama, tobuli
nama. Kneipp Springs turi ne
mažai panašumo į mūsų Putna
mą. Tik čia pirmauja gydymas, 
dietos, drausmė, o mūsų Sese
lių Putiname — jaukumas, sava, 
įprasta nuotaika, erdvė, papras
tumas. Čia jauties svetimoj že
mėj, Putname — savuose na
muose.

Moterų Gen. Federacijos suvažiavimo, įvykusio birželio 8- 12 d. San Antonio, Texas, dalyvių grupė. Iš kairės: L. M. 
K. federacijos atstovė, Washingtono klubo pirm. Elena Ma žeikienė, J. Benedicto, naujai išrinktoji Azijos kraštų M. K. 
federacijos pirm., Galia Žilionienė iš New Yorko, Pabaltijo Moterų tarybos pirm., Filipinų klubo pirm. Mrs. Far- 
mer, iš Texas, Guam salos atstovė ir Panamos delegatė. Nuotr. Ray Herbert

DĖMESIO CITRINAI
ALDONA S. 

MICHELEV1Č1ENĖ

Šiandieną citrinos vaisius yra 
žinomas ir mėgiamas visame pa
saulyje. Jau 13-me šimt. citrina 
Anais laikais kiniečiai iš citrinos 
gamindavo girą. Jų žinomas po
etas Wu Lai kūrė eiles, išgarsin
damas citriną ir jos girą. Sako
ma, kad kiniečiai giliai tikėję, jog 
citrinos sunka gydo visokiausio 
pobūdžio žaizdas. Maždaug tuo 
pačiu laiku citrinos vartojimas pa 
plito po kitus pietryčių Azijos 
kraštus.

Citrinos reikime sveikatai

Prieš maždaug 200 metų jau
nas škotas, gydytojas James Lind, 
ilgus metus plaukiojęs jūromis, į- 
sitikino, kad citrina yra būtinas 
priedas prie kasdieninio jūreivių 
maisto davinio. Tais laikais daug 
jūrininkų susirgdavę nuo vienodo 
ir sausio maisto ilgesnių kelionių 
metu. J. Lind pastebėjęs greitą li
gonių sustiprėjimą, kai jų vieno
das maisto davinys būdavo paį
vairinamas citrinos sunka. Anais 
laikais niekas nežinojo apie vita
minus bei jų reikšmę žmogaus or 
ganizmui. Kolumbas, antros ke
lionės metu j Naująjį Pasaulį, 
nuvežė citrinos sėklas j Pietų A- 
meriką. Dabar citrinos medeliai 
auga įvairiuose šiltesnio klimato 
kraštuose.

Japonės vartoja citriną grožiui 
__^P°nai turi daug didelių ir

gražių sodų, tačiau jiems savų 
vaisių neužtenka; jie kitų vaisių 
tarpe importuoja nemažą kiekį 
citrinų iš JAV (Kalifornijos, Ari
zonos ir 1.1.) ir Italijos. Japonė 
šeimininkė citriną vartoja ne tik 
kaip priedą prie daugelio maisto 
patiekalų, bet ir grožio reikalams. 
Citrina suminkština ir pabalti
na veido odą. Tą žinodamos, ja
ponės citrinos sunką įmaišo į sa
vo naminius veido kremus.

Čia norėčiau pateikti vieną ja
ponišką mišinį (receptą) veido 
grožio ir jo skaistumo palaiky
mui.

Sudėtis: 1 kiaušinio baltymas, 
išplaktas į putas, sumaišomas su 
1 valg. šaukštu majonezo ir 1 
arb. šaukšt. citrinos sunkos.

Šį mišinį japonės užtepa ant 
veido ir leidžia išdžiūti. Maždaug 
po 10 min. kremas ant veido su
kietėja. Tada veidas nuplauna
mas šiltu vandeniu. Anot japo
nių, moterys, vartojančios šj kre
mą, ilgam išlaiko veido skaistu
mą ir grožį.

Citrinos žieves japonės sunau
doja vonioje. Jos įmeta žieveles į 
karštą vandenį, kurios pasklei
džia natūralią citrinos alyvą van 
denyje ir suminkština kūno odą.

Citrinos padažas su žuvimi

Japonai yra dideli žuvies mė
gėjai. Beveik su kiekvienu žuvies 
patiekalu šeimininkės atneša į 
stalą citrinos gabalėlius, citrinos 
sunką arba specialų agurko-citri- 
nos padažą, kurį ir vakariečiai la
bai mėgsta. Šio padažo sudėtis:

1 didelis agurkas (nuluptas, 
sėklos išimtos ir sutarkuotas); 
ketvirtis pouduko majonezo, pu
se puod. rūgščios grietinės; 1 vai. 
šaukšt. citrinos sunkos; 1 arbt. 
šaukšt. sutarkuotų citrinos žie
velių; 1 valg. šaukšt. smulkiai su
kapotų petruškų lapelių; 1 arb. 
šaukšt. sutarkuoto svogūno; ket
virtis arbt. šaukšt. druskos.

Visus šiuos priedus reikia ge
rai sumaišyti. Paprastai, toks pa
dažas Japonijoje patiekiamas prie 
keptos žuvies.

"Mini" — liaudies menas?
Vadinamieji “mini” sijonėliai 

gali pasilikti istorijoje kaip reikš
mingas liaudies menas. Jie yra 
rūpestingai renkami Afrikiečių 
muziejaus kuratoriaus Johannes- 
burge. “Mes gal niekad nebema
tysime jų daugiau ar ką nors pa
našaus į juos,” pasakė jis laikraš
tininkams, stebėdamas naujuo
sius “maxi” sijonus.

IŠ MOTERŲ PASAULIO

★ Danutė Augienė su savo 
šeima yra pasiryžusi dailininiko 
Pauliaus Augiaus mirties de
šimtmečio proga išleisti jo kny
gą “Pupa”. Tai pasalta, skirta 
vaikams. Viena maidininkių nu
vežė į saleziečių spaustuvę Ita
lijon dail. Augiaus spalvotų 
iliustracijų originalus ir papil
domus eskizus.

★ Birutė Briedienė, (J. Gry- 
bauskienė, B. Perry, M. Reinie
nė, N. Vengrienė ir E. Vilutie- 
nė aktyviai talkininkavo Foto 
archyvo surengtame linksmava- 
kary Union Pier vasarvietėje 
pereitą šeštadienį. Vakaras pra
ėjo su dideliu pasisekimu, da
lyvavo apie 270 žmonių (ligi 
šiol rekordinis skaičius šioje 
salėje). Puikią nuotaiką sudarė
ir Ąžuolo Stelmoko orkestras. 

Atėję laimėjo dovanų Karštą 
vakarienę paruošė K. Repšienė.

Ar keičiasi pagarbos stiliai?
Netiesa,' kad pagarba žmogui 

niekad nesikeičia I Atvirkščiai. 
Dar tik prieš pusę šimtmečio 
girtuokliai, triukšmadariai “bo- 
mai” ir valkatos bei visokie svie
to perėjūnai, buvo laikomi negar
bingais asmenimis. Šiandien daž
niausiai yra tokiais laikomi vadi
namieji “visuomenės šulai”, ku
rie yra žiauriai visų atakuojami, 
pajuokiami ir pasmerkiami kaip 
“niekam tikę”. O dažnai, jie kaip 
tik yra labiausia subrendę, pati
kimi ir atsakingi bei kompeten
tingi darbe asmenys, turį visokių 
pasiekimų įvairiose srityse. Jie da
bar ir yra puolami jaunesnių vi
suomenės narių, kurie dar nėra 
parodę nė krislelio sugebėjimo 
gyvenime ko nors pasiekti. Tokia 
yra amerikiečių psichologų nuo
monė.

Dukters badas paveikė 
tėvo blogą įprotį

“Vaikai, jūs galite sustabdyti tė 
vo rūkymą”, šaukia amerikie
čių” spauda. Ir duoda gyvą pa
vyzdį: pradėkite badauti.

Shere Bryan, 14 m. mergaitė, 
tai padarė Mill Valley, Calif. Ji 
numetė 8 svarus per 2 dienas, kol 
jos tėvas išmetė cigarus. “Aš ži
nojau, kad jis neišlaikys”, šel
miškai išsitarė laikraštininkams 
Sheree, tapusi jųjų dėmesio cen
tru, linksmai kimšdama obuolį, 
šešis sausainius ir du “tuną” žu
vies sumuštinius.

Moterys, saugokit vyrus!
Garsus gydytojas pataria mo

terims stengtis išblaškyti savo 
vyrus, kai jie pareina namo iš dar
bo, rūpesčių slegiami. Jis sako, 
kad rūpesčiai (ir bet koks susi
nervinimas) veikia cirkuliaciją, 
širdį, glandus ir visą nervų sis
temą.
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