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Sulaukė 75 m. profesorius, kurio
TALKA ČIONYKŠTEI LIETUVIŲ DAILEI mirtis paskelbta 1941 metais

Ši paraštė adresuota lietuviui 
dailininkui. Tai tarsi atviras 
laiškas jam vienos kultūriniais 
reikalais besisielojančios institu
cijos — Lietuvių foto archyvo. 
Reikalas — lietuvio dailininko 
darbų archyvas, kuriame būtų 
surinktos tų darbų nuotraukos, 
spalvotos skaidrės, kartotekos, 
iškarpos ir visa kita jo gyveni
mą ir kūrybą liečianti medžia
ga-

Šių eilučių autoriui teko ne 
kartą nustebti pačių dailininkų 
galvosena, svarstant šį reikalą. 
Gal ne tiek galvosena, kiek tam 
tikra apatija, liečiant savo dar
bų rinkimą nuotraukose ir skaid
rėse ir tvarkymą kartotekose ar 
bent sąrašuose. Retas dailinin
kas kreipia į tai daug dėmesio. 
Užėjęs j šeimas, kurių butuose y- 

ra lietuvių dailininkų paveiks
lai ir skulptūros, irgi ne visada 
gali sužinoti ką nors daugiau a- 
pie kūrinį, kaip tik vien tai, kad 
jis yra to ar kito dailininko. 
Trūksta datų, pavadinimų, o kar
tais net ir autentiškų parašų.

Gyvename tokiais laikais, ka
da ir dailės pasaulyje nauji me
todai ir naujos komunikacijos 
priemonės yra būtinos, norint 
išvengti atsilikimo, vykdant sa
vo kūrybiškuosius užsimojimus. 
Juk dabar, bandant belstis į ga
lerijų ar muziejų duris, neberei
kia ten vilkti pačių darbų, o už
tenka, bent pradžiai, parodyti tų 
darbų nuotraukas ar skaidres. 
Ne visada pagaliau ir įmanoma 
vaikščioti po galerijų raštines su 
savo darbais. O į atsiųstas skai
dres kuratoriai ar žurnalų redak
toriai visuomet mielai pasižiūri. 
O ką bekalbėti, kai ateina lailcas 
leisti monografiją ar teikti me
džiagą leidiniui ar straipsniui.

Bet nesvarbu, koks bebūtų rei
kalas. Manau, jog daug aiškinti 
nereikia, kad dailininkui yra la
bai naudinga turėti po ranka sa
vo darbų nuotraukas, skaidres, 

bei kitą, juos liečiančią, medžia
ga

Lietuvių Foto archyvas Chi
cagoje jau kuris laikas rūpinasi 
kaip tik tokia lietuvių dailinin
kų darbų archyvizacija. Šio ar
chyvo ’ stalčiuose yra surinkta 
jau ne šimtai, bet tūkstančiai 
skaidrių ir negatyvų. Turima 
graži kolekcija dail. A. Galdiko 
skaidrių, neseniai buvo nufoto
grafuoti dail. A. Varno, dail. J. 
Rimšos, dail. V. Petravičiaus 
darbai. Daugiau kaip 70 lietuvių 
dailininkų turi savo skyrelius 
skąidrių archyve, kuriuose tai 
po kelias, tai po keliolika ar ke
liasdešimt jų skaidrių sugrupuo
ta. Surinkus kurio nors dailinin
ko'pakankamą skaičių skaidrių, 
sudarančių vienetą (chronologi
nį, tematinį ar pan.), jos padau
ginamos ir išleidžiamos komp
lektais su komentarais ir pilna 
metrika. Tokių išleistų komplek
tų jau turime tris — Pauliaus 
Augiaus, seselės Mercedes ir 2i- 
bunto Mikšio. Tai įmanoma pa
daryti tik tada, kai po ranka y- 
ra sutvarkyta ir nufotografuo
ta leidinio medžiaga.

Lietuvių Foto archyvas ima
si šios iniciatyvos, norėdamas 
padėti lietuviui dailininkui su
krauti turtingesnį kultūrinį krai
tį ateičiai. Tam reikalui jis kvie
čia patį dailininką ateiti į talką. 
Žinodami, kad neturime jokios 
'valstybinės paramos, o nujaus
dami, kad mūši) fondams neį
manoma visus prašymus paten
kinti, turime daryti tai savo jė
gomis ir nuosava talka. Lietu
vių Foto archyvas mielai talki
ninkauja savo darbu, ypač fo
tografuojant kūrinius, jei dai
lininkas kreipiasi. Aišku, ne vi
sur ir ne visada jis gali būti 
kiekvienu momentu. Todėl patys 
dailininkai turėtų vietoje pasirū
pinti darbų nufotografavimu ir 
visų žinių surašymu. Šventoji 
taisyklė turėtų būti ši: neišleis
ti iš rankų jokio darbo, nepa-
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Gyvenimas pilnas kuriozų. 
Vienas jų — prof. Juozas Ere
tas sulaukė 75 m. amžiaus, o jo 
nekrologą aš pats buvau para
šęs jau 1941 metais. Ne vien aš. 
Prof. dr. Alfredas Sennas 
“(Draugo” 1941 m. gegužės 6 
d. išspausdino ilgą straipsnį “ve
lionio prof. Ereto atminimui”, 
pradėdamas šiais žodžiais:

“Laišku, rašytu Šveicarijoje 
kovo 14 d. mano sesuo Anna 
Bloch - Seno pranešė apie bran
gaus draugo profesoriaus dr. 
Ereto mirtį... Ta liūdna žinia 
buvusi paskelbta per Šveicarijos 
radiją...”

Tie nekrologai atsirado vis dėl 
tos žiauriai kietos bolševikų ge
ležinės uždangos, dėl kurios nor
malus susižinojimas su jų oku
puota Lietuva buvo neįmano- 

darius jo nuotraukų ir nesura
šius visas žinias, būtent, datą, 
vietą, pavadinimą, materiją, iš- 
mieras. Reikia nesibijoti kiekvie
ną darbą nufotografuoti kelis 
kartus. Archyvas, pagal dabar
tinę sistemą, renka juoda-balta 
negatyvus, dvi spalvotas skaid- 
res(viena rodymui, kita atsargai 
ir kopijų gaminimui) ir metri
ką. Visi lietuviai dailininkai yra 
kviečiami palaikyti ryšį su Lie
tuvių Foto archyvu, kuris steng
sis, kiek galėdamas, talkinin
kauti. Šiuo reikalu galima kreip
tis į LFA vedėją kun. Algiman
tą Kezį, S.J., 2345 Wcst 56th 
Street, Chicago, III. 60636.

O čikagiečiams įsidėmėtina 
dar ir tai: š.m. lapkričio 5-7 d.

Vytautas Kasiulis Sv Ju|.Ris (pMte,ė)

,par,°d? Clurlionl° galerijoje, Chicagoje, atįdaroma 
mnn S2s131d’7v^ks lapkričio 21 d Pats dail. V. Kasiulįs atidary- 
man ruošiasi atvykti iš Paryžiaus.
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Pluoštelis faktų ir atsiminimų apie sukaktuvininką prof. Juozą Eretą
JUOZAS PRUNSK1S

mas. Ačiū Dievui, žinia apie 
prof. Ereto mirtį buvo netiksli. 
Išlikęs gyvas, jis dar lietuvių 
tautai davė taip svarbius veika
lus, kaip prof. St. Šalkauskio ir 
prof. K. Pakšto biografijos ir 
ęilę kitų spaudos darbų. Gan
das apie jo mirtį nors tuo pasi
tarnavo, kad buvo proga iškelti 
jo nuopelnus. Minėtame straips
nyje prof. Senn rašė:

“Būdamas artimas velionio 
draugas, aš gerai žinau, kad vi
sas jo veikimas, visi jo darbai 
buvo išdava vieno ir to paties 
nusistatymo, būtent, pasiryžimo 

t.y., ateinantį penktadienį iki sek
madienio Lietuvių Foto archyvas 
rengia Jaunimo centro mažojo
je salėje, Chicagoje, tylias me
no darbų varžytines šiam dar
bui paremti. Bus išstatyti pa
dovanoti lietuvių dalininkų pa
veikslai, dėl kurių bus galima 
tris dienas varžytis. Dailininkai 
kviečiami padovanoti šiam rei
kalui bent po vieną savo darbų, 
o lietuviškoji visuomenė atsilan
kyti j šias tyliąsias meno dar
bų varžytines, kuriose bus gali
ma įsigyti vertingų kūrinių gal 
ir visai prieinama kaina. Varžy
tinės prasidės šį penktadienį 7 
vai. vak. ir baigsis sekmadienį, 
lapkričio 7 d. lygiai 9 vai. vak.

A. Kezys, S.J. LFA vedėjas.
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visiškai pasišvęsti lietuvių tau
tos reikalams ir iškelti lietuvių 
vardą pasaulyje. Siekdamas to 
tikslo, jis nežiūrėjo savo asmens 
naudos, jam vien tik rūpėjo, kad 
lietuvių tautos garbė padidėtų. 
Dėl tos priežasties jis visus sa
vo mokslo veikalus parašė lietu
vių kalba, nors tai jam kenkė 
pasaulio akyse. Kitų šalių moks
lininkai pakartotinai jį ragino, 
kad jis savo veikalus rašytų 
jiems prieinama kalba, kad ir 
jie galėtų suprasti. Ereto atsa- 
kymas visada buvo vienas: “Tš- 
siverskite iš lietuvių kalbos!

Man rūpi lietuvių tauta, o ne 
pasaulinis vardas. Su lietuviais 
aš gyvenu, jų vardą noriu iš
garsinti”. Velionis turėjo pro
gos gauti garbingą vietą užsie
nyje. Bet, priėmus tokį pakvieti
mą, jam reikėtų apleisti mylimą 
Lietuvą, ir to jis nenorėjo, nie
kaip negalėjo daryti. 1937 me
tais vienas žymus Amerikos uni
versitetas (Marųuette Universi
ty) buvo pasirengęs profesorių 
Eretą pakviesti profesoriauti ir 
paskirti literatūros dėstytoju. 
Tačiau velionis atsisakė. Jis no
rėjo pasilikti Lietuvoje. Kartu 
su lietuvių tauta jis norėjo ir 
džiaugtis jos laimėjimais ir ken
tėti jos kančias”.

Šitaip savo “nekrologe” prof. 
Eretą apibūdino jo artimas

draugas prof. Sennas, tolimes
nėse eilutėse vadindamas jo pa
sišventimą lietuvių tautai hero
jišku. Prof. Sennas prisipažįsta, 
kad ir jį, taip pat šveicarą, prof. 
Eretas įtraukė darbuotis lietu
vių tautos labui.

Mirdamas Klaipėdos lietuvis 
studentas mums laimėjo Eretą

Kai prisimenu prof. Eretą, 
man vis giliai širdyje atgimsta 
tos jaudinančiai dramatiškos ap
linkybės, kurios nukreipė prof. 
Ereto kelią į Lietuvą. Viename 
“Draugui” duotame interview 
prof. Eretas taip pats visa tai 
nupasakojo:

“Įvyko tai 1917 m. Friburge. 
Ten studijuodamas, gavau kvie
timą padėti lietuvių komitetams, 

i kurie rūpinosi Lietuvos valsty
bės atkūrimu. Daug informaci
jų man tuomet teikė dabar Ame
rikoje besidarbuojąs kan. Ste- 

I ponaitis (jau miręs. J. P.).
Lietuviai nuolatos ragino vyk

ti su jais į beatsikuriančią jų 
tėvynę, kur labai trūko specia
listų. Turėjau ir pakvietimą į 
Veneciją, kur universitete bū
čiau turėjęs dėstyti germanisti
ką. Viską nulėmė klaipėdiškis 
Mykolas Ašmys, šis buvo atvy
kęs į Alpių kraštą, norėdamas 
gydytis nuo džiovos ir baigti 
kartu mokslą, tačiau 1918 m. 
b. .Jaučiąs gripas paguldė jį į 
karstą. Prieš mirdamas paprašė 
mane užimti jo vietą Lietuvoje. 
Tiesiog prisaikdino mane. Mi- 

I rė paguostas mintimi radęs pa- 
i vaduotoją. Taigi 1919 m. vasa- 
I rą vykau Lietuvon, bandydamas 
I vykdyti mirusio draugo testa- 
| mentą. Kažin, ar aš be graudi
nančių mirštančio Mykolo mal
davimų būčiau vykęs ir pasilikęs 
karo nuteriotame, svetimame 
krašte, kur manęs — be džiaugs
mingų dienų — laukė ir kalnas 
nemalonumų bei nusivylimų” 
(čia profesorius, tur būt, turi 
minty tuos sunkumus, kuriuos 
jam teko pakelti dėl Lietuvoj 
įsigalėjusio autoritatyvinio reži
mo priespaudos veiksmų, palie
tusių Lietuvos katalikus).
Pamilo Lietuvą ir mūsų jaunimą

Su Lietuva jis taip labai su
augo. kad minėtame interview 
galėjo pasakyti:

“Lietuva man pasidarė antra

(Nukelta j 2 psl >
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(Atkelta Iš 1 psl.) 
tėvynė ir mano gyvenimo turi
niu. Ten radau savo gyvenimo 
draugę Oną Jakaitytę, ten gimė 
mano vaikai, ten trejetą jų pa
laidojau. Ten išgyvenau kūry
bingiausius savo metus, ten ra
dau retų talentų prietelių ir as
menybių, kurių atminimas ir da
bar apšviečia mano gyvenimo 
kelią — Paltaroką, Reinį, Matu
levičių, Bučį, Jakštą, Šalkauskį, 
Dovydaitį, Pečkauskaitę, Kru
pavičių, Pakštą...”

Paklaustas, ar jis vėl grįžtų 
į Lietuvą, jei okupacinė prie
spauda būtų nušluota, prof. 
Eretas pareiškė;

“Aš vėl stočiau į katalikų 
frontą, nes katalikybę laikau 
tobuliausia vertybe, geriausiai 
tinkančia sukurti tiek asmeninį, 
tiek viešąjį gyvenimą. Aš ir vėl 
eičiau į jaunimą, nes nuo jo turi 
pradėti, kas nori tvirtą valstybę 
pastatyti. Man negaila nė vieno 
prakaito lašo, kurį liejau dėl pa- 
vasariirnkų ir atei ininkų per 
nuolatines savo keliones sker
sai ir išilgai kraštą. Mano širdis 
ir dabar plaka tam jaunimui, 
nes niekur kitų tokių idealistiš
kų, jaunuolių neberadau. Tai bu
vo aukso dienos, kada, Reinio, 
Šalkauskio, Dogelio, Leimono, 
Labanauskaitė ir panašios dva
sios prietelių padedamas, galė
jau pasidarbuoti Lietuvos jau
nimui”.

Lietuvos kultūrai pašvęstas 
gyvenimas

IŠitokios idėjos atvedė prof. 
Eretą į Lietuvą, ir čia jį matė
me Eltos kūrėją ir direktorių, 
savanorį ir pirmo pulko adju
tantą, užsienio derybose Lietu
vos reikalų gynėją, Blaivybės 
draugijos atgaivintoją, angelai
čių steigėją, sporto švenčių or
ganizatorių, pavasarininkų ir 
atei'ininkų vadovaujantį šulą, 
Lietuvos seimo narį, Aukštųjų 
kursų humanitarinio skyriaus I 
organizatorių, Lietuvos univer-Į 
siteto profesorių, p1anuoto steig 
ti katalikų universiteto reikalų 
vedėją, Lietuvių katalikij moks
lo akademijos narį, akademijos 
suvažiavimų organizatorių ir jos 
darbų redaktorių, daugybės stu
dijinių veikalų autorių, periodi
nės lietuvių spaudos bendradar
bį. Kas gali visus jo darbus Lie
tuvai išsamiai išvardyti?

Gimnazistų tarpe

Būdamas viena iš centrinių 
figūrų Lietuvos laikinoje sosti
nėje, jis mėgo tokį glaudų as
menišką kontaktą su Lietuvos 
jaunimu. Atsimenu, bene 1921 
metais atvyko į Utenos gimna
ziją. Buvau ten tada kuklus 
gimnazistukas, rodos, ketvirtoje 
klasėje. Atėjęs į mūsų pamoką, 
prof. Eretas nuoširdžiai aiškino 
apie Kristų, apie Nietzschės fi- 
losofiją. Mums tai kažkaip nau
jai skambėjo. Klausėme, nors ne 
viską reikiamai perpratome. 
Profesorius ėmė klausimais ryš
kinti dėstytą temą. Paklausė ir 
mane, kokia Nietzschės vaizduo
jamų žmonių aukštuma, ir jau 
praėjo nuo to laiko 50 metų, o 
man dar vis širdy liūdna, kad 
nepataikiau atsakyti, kai man 
reikėjo suminėti antžmogį...

Prof. Eretas nebuvo vienaša
liškas intelektualas. Ir minėto 
atvykimo į Uteną proga jis iš
kvietė mus, gimnazistus, lenk
tynių lygiuoju plentu. Greit vi
si atsilikome, tačiau M. šer
mukšnis taip skubiai skuto, kad 
vos profesorius jį įveikė. Ir ta
da, duodamas mums sugestijų, 
suminėjo, kad tik treniravima
sis sporte padėjo jam tą grei
tuolį gimnazistą nugalėti.

Pedagogiškas su jaunimu

Profesoriaus išvykos kontak
tams su provincijos jaunimu bu-

vo nuolatinės. Po poros metų 
buvau jau Rokiškio gimnazijo
je. Ir čia prof. Eretas atvyko. 
Tada daugiau diegė mums blai
vybės idėjas. Atsimenu, Blaivy
bės arbatinėje buvo suruošta 
tokia profesoriaus su mokslei
viais vakarienė. Kukli arbatėlė. 
Bet kiekvienam moksleiviui bu
vo padėta ir saldainių. Ne tokių 
išlaidiugų šokoladinių, bet kie
tų, vyniotų į popierėlius. Juk 
tada su lėšomis visiems buvo 
kieta. Beužkandžiaujant gimna
zistams, va, taip savaime, išdy
go šėlimo pramogėlė: ėmėme 
mėtytis saldainiais. Tiesiog ma
siškai, beveik visi stalai. Nuo
širdžiai taip, nors gal tai nebu
vo labai pagarbu prie tokio 
aukšto svečio.

Vieton sudraudęs, prof. Ere
tas tuoj išgalvojo žaidimą, ku
ris mobilizavo mūsų rankas nuo 
svaidymosi saldainiais. Jis pa
ragino 
kiškio 
pirma 
pirštu,
ir visa plaštaka. Dundėjo salė 
nuo to “parado”. Mums buvo 
vėl labai linksma, o tada pama
niau — kaip pedagogiškai mo
ką prof. Eretas išvesti paau- 
guolius iš įsisiūbavimo į išdai
gas...

Atsiradus “XX Amžiui”

suruošti vienam iš Ro- 
jaunimo vadų paradą, 
daužant į stalą vienu 
paskui dviem, paskiau

Daug arčiau su prof. Eretu 
teko bendrauti redaguojant “XX 
Amžių”. Prie to dienraščio su
sispietė tokių pažangių, vakarų 
Europos idėjomis persiėmusių, 
naujų kelių beieškančių jaunų 
intelektualų kolektyvas. Prof. 
Eretas pagrinde buvo tos pačios

Šveicarų dailininko Otto Weber paveikslas, varduojantis bėglių šeimą. Dailininkas čia pavyzdžiu paė
mė iprof. Ereto šeimą, tik sugrįžusią iš bolševikų rusų okupuotos Lietuvos ir iš Vokietijos lagerių.

dvasios, bet kiek konservatyves
nės linijos. Jau pradžioje šio 
straipsnio minėtame interview 
prof. Eretas apie save juk pa
reiškė: “Ir šiandien neslėpčiau 
savo politinių pažiūrų: aš ir 
šiandien įsitikinęs krikščionis 
demokratas”.

“XX Amžiaus” kolektyvo pa
žiūros buvo skirtingesnės — 
daugiau naujo krikščioniško so
cialinio kelio ieškojimas, vado
vaujantis demokratine dvasia. 
Prof. Eretas buvo artimesnis tai 
ankstybesniajai gvardijai, kuri 
turi daug nuopelnų, atkuriant 
nepriklausomą Lietuvą, bet ku
ri daugiau buvo sutapusi su 
“Rytu”, Jakšto “Draugija”, 
nors pats prof. Eretas gal buvo 
vienas iš pačių pažangiausių iš 
tų konservatyviųjų. Ir vis dėl
to, nors gausių darbų spaudžia
mas, nors būdamas daugiau ki
tame sąjūdy, prof. Eretas įžvel-

“XX Amžiaus” kolektyvo en
tuziazmą, pasišventimą, naujas 
pastangas ir atskubėjo su stip
ria savo talka.
Seneancingi Hispanus straipsniai

Tuo metu Ispanijoje iškilo ka
ras tarp raudonųjų ir tradicinio 
patriotinio elemento. To karo 
įvykiai buvo labai intriguojan
tieji Lietuvoje. -Juk net toks 
gen. Galvydis - Bykauskas savo 
auką pasiuntė sukilėliams, o 
vienas kitas iš Lietuvos išėjo 
net savanoriu j Ispanijoj beko- 
vojančias armijas. Ir čia prof. 
Eretas pradėjo XX Amžiaus 
šeštadienio numeriams duoti 
nuostabiu žurnalistiniu gyvumu, 
ryškių faktų kalba, ypatingu 
vaizdumu parašytus straipsnius 
apie situaciją Ispanijoje, o vė
liau — ir kitose šalyse. Pasira
šydavo slapyvardžiu Hispanus. 
Šitokie straipsniai būvo tiesiog 
naujumas lietuvių spaudoje. Vi
si Skaitydavo juos su dideliu 
pasigėrėjimu. Jų užbaiga savo 
stilingumu vis būdavo tikras 
straipsnio apvainikavimas. Pro
fesorius parūpindavo ir iliustra
cijų, pats telefonu tardavosi su 
laužytoju, kad užimtų lygtai vi
są paskutinį pus’apj, be jokių 
perkėlimų kitur, be tarpų, ku
riuos reikėtų užpildyti pašaline 
medžiaga. Vėliau šių straipsnių 
rinkinys išėjo atskiru leidiniu, 
ir tai tiesiog pavyzdys, kaip ga
lima pasiekti žurnalistinių vir
šūnių spaudos darbe.

Rašytojas A. Vaičiulaitis 
apie Eretą

Sibiro grėsmėje

Ereto šeima tada gyveno jam, 
Bolševikai prof Eretą pavertė kaip laisvės kovų savanoriui, 

| duotame mažame ūkelyje. Po ši- 
I tokio enkavedistų gundymų at-

Iš šio straipsnio sužinome, metimo, kaip toliau sako Ere- 
kad pirmosios okupacijos dieno
mis bolševikai prof. Eretą pada
rė šoferiu, versdami1 vežioti ką 
jie įsako. Paskiau atėmė auto
mobilį. Prasidėjus rusų dalinių

Pa ranka turiu rašyt. A. Vai-rkilnojimui, rekvizavo jį privers- 
čiulaičio straipsnį apie prof. tiniam vežiojimui — arkliais 45

Eretą, išspausdintą 1942 m. 
birž. 18 d. “Drauge”. Popieriaus 
lakštas jau byra, išgulėjęs arti 
30 m., bet jame išreikšti faktai 
mums niekad neišdils:

“Kada dar Lietuvos niekas 
nenorėjo pripažinti, prof. J. Ere
tas, būdamas 23 m. amžiaus, 
atvyko į mūsų šalį, ją pamilo, 
tapo jos piliečiu ir paliko didžiu
lius pėdsakus visame jos gyve
nime... Mūsų kaimo jaunimą, ne
pratus? prie organizuotos ir mo
derniškos veiklos, jis įkinkė į 
gyvą darbą... Jam pirmam į 
rankas suomių užsienių reikalų 
ministeris Hoisti įteikė doku
mentą, kuriuo Suomija pripaži
no Lietuvą; jis buvo vienas iš 
pirmųjų skautų idėjos platinto
jų mūsų krašte. Per dvejus me
tus, dirbdamas įvairiose šakose, 
jis pasakė 1100 kalbų, paskaitų 
ir pranešimų... Jis nešė į jauną 
mūsų valstybę milžinišką kultū
ringo pasaulio srovę, visam vei-

kilometrus važiuoti į stotį ir ten 
akmenis, cementą, smėlį, rąstus 
krauti ir vėl 20 - 23 valandas per 
dumblą ir purvą plūkti tris ar 
keturis kartus savaitėje.

Leiskime toliau pačiam prof. 
Eretui pasakotis:

“Kai jau aš visai buvau jė
gų netekęs, pas mus atėjo gun
dytojas: man tereikia tik pa
reikšti, kad gailiuosi ligšiolinės 
savo veiklos, taip pat pareikšti 
ištikimybę — ir vėl tuoj aš sa
vo senąją tarnybą gausiu. Bet 
toks negarbingas pareiškimas 
man nė į galvą neatėjo.

— Na, tai reiškia jums mirti!
— Gal. tai reiškia mano kū

nišką mirtį, — aš atsakiau ta- 
vorščiams, — bet jei aš pasira
šyčiau jūsų pareiškimą, tai bū
tų mano moralinė mirtis, ir tai 
yra daug blogiau. Ištikimybė ir 
garbė, — toks visados buvo 
šveicarų šūkis tarp avetimų 
žmonių”.

Prof. Juozas Eretas prie savo buto Bazelyje, Šveicarijoj
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kimui davė moderniškus ir eu- 
ropietiškus metodus.”

šoferiu

tas: “mums buvo nutrauktas 
paštas, malkos, atimtas radijas. 
Mes laukėme mirties Sibiro nak
ties tamsybėse...”

Prof. Eretas turėjo slapstytis. 
Ėjo nuo vieno ūkininko prie ki- 

, to. Gulėjo kluonuose, kūgiuose, 
slapstėsi tvartuose. “Dažniau
siai nakčia gulėdavau ėdžiose, 
kadangi ten jaučiau ant savęs 
gyvulių alsavimą, bet ir tai bu
vo nežmoniškai šalta.-.”

Kaip šveicarui, pagaliau pa
vyko nuo bolševikų ištrūkti. 
“Mes perkeltųjų stovykloj pen
kis mėnesius už spygliuotos tvo
ros ant šiaudinių maišų gulė
jom, ilgėte ilgėjomės Šveicari
jos”, — pasakojo prof. Eretas.

Ir taip repatriacija padėjo 
prof. Eretui pasiekti laisvąją 
Šveicariją, kur jis toliau tęsia 
kultūrinę tarnybą lietuvių tau
tai.

Džentelmenas
Prof. Eretas — didelis džen

telmenas. Kai parašiau jo ver
tingojo veikalo apie prof. Pakš
tą recenziją, iš Bazelio, iš Švei
carijos atskrido atvirutė, kur 
profesorius savo ranka buvo įra
šęs:

“Nuoširdžiai dėkoju Jums už 
gerą žodį, kurį “Drauge” iš
spausdinote apie mano ‘Pakš
tą’. Jūs mano intenciją tkrai su
pratote. Tikrai norėjau atvaiz-

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad. 
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus 

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

Rezid. Telef. 239-4683

DR. K. G. BALUKAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA 
6449 So. Pulaski Road (Cratvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 
Priima ligonius pagal susitarimą, 
jei neatsiliepta skambinti 874-8012

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOJ- 

2801 VVest 63 rd Street 
Kampas 68-čtos Ir California 

Valandos pagal susitarimą:
Pirmad., antrad., ketvirtad. nuo

6 iki 7:80 vai. vakaro. 
Šeštad. nuo 2 lkl 2:80 vai. 

Trečiad. ir penktad. uždaryta
Ofiso telef. 476-4042

Rezid. tel. U'Albrook 5-3048

duoti visą ir žmogišką Pakš
tą..."

Jo patarimas išeiviams
Kokį žodį dabar sukaktuvi

ninkas tartų į tolimus pasvie
čius išblokštiems lietuviams ? 
Manau, kad pasakytų panašiai, 
ką pasakė, švęsdamas 60 m. su
kaktį: “Emigracija nėra prakei
kimas. Kiekviena tauta patiria 
tokias nelaimes, stumiančias da
lį savo tautiečių į svetimus 
kraštus. Atsiminkime tik armė
nus, žydus, airius, alzasiečius... 
Ką sako Dantė italams, Hugo 
prancūzams, Ibsenas — skandi
navams, Mickevičius lenkams 
(ir kartu mums) ? Ir ar Kris

DR. C. K. BOBELIS
DR. B. B. SEITON

INKSTU IR ŠLAPUMO TAKŲ 
CHIRURGIJA
Tel. 695-0533

FOX VALLEY MEDICAL CENTER
860 Summit Street

Route 58 — Elgin, Illinois

rel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-223S

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv., 1 iki 7 popiet, 
antr., penkt., 1-5, treč. ir SeSt. tik 
susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perCmB

DR. EDMUND E. GIARA
OPTOMETRISTAS 

2709 VVest 51st Street 
TEL. GR 6-2400

Vai. pagal susitarimą: pirmad. Ir 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofs. 735-4477 Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBE — NF.RVŲ ER 

EMOCINES LIGOS
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Rezid. Tel. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

GINEKOLOGINfi CHIRURGIJA
6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670

Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001

Ofiso Tel. PR 8-2220
Varno — rezid. — PRospect 8-908'
OR. JANINA JAKŠEVIČIUS

J O K S A 
VAIKŲ L 1 G _ S 

2656 VVest 63rd Street
ma.i antrad.. ketvirtad Ir penk 

nuo 12 iki 8 vai. ir nuo 5 iki 8 
vai vak šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63 r d Streei

VAL.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir « 
Iki 8 vai. Trečiad Ir šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So t9th Court Cicero
Vai. kasdien 10-12 ir 4-7. Trečiad ir 
teštad tik susitarus.

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO 

SPECIALYBE
5540 South Pulaski Road

Valandos pagal susitarimą
Skambinti — 585-2525

Telef. veikia 24 vai.

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Avenue, Cicero
Kasdien 1-3 vai. ir 6-8 vai. vak. 

išskyrus trečiadienius
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

Tel. REliance 6-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK 

(Lietuvis gydytojas) 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 VVest 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. U 
penktad nuo 12-4 vai. p. p. 6—8 
vai. vak . šeštad. 12—2 vai. p p. 11 
irečtad uždaryta

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTĖ
MEDICAL BUILDING 

7156 South VVestern Avenue
Pirmad., antrad., ketvirt. Ir penkt 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. n. ir nuc 
6—8 vai. vakare. Trečiad. nu< 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštao

11 vai. ryto lkl 3 vai. p. p.
Ofiso telef. RE 7-1168

Rez. tel. 239-2919Perskaitę “Draugą", duo kitę ii kitiems pasiskaityti 

tus nebuvo emigrantas? Emi
gracija yra uždavinys Būkime 
geri piliečiai to krašto, į kurį 
mus nubloškė likimas ir dirbki
me ten kartu ir būsimos Lietu
vos atstatymui, tuomet — tik
riausia — atliksime ir tą parei
gą, kurią mums skiria Apvaiz
da. Mes ir po visus žemės kam
pus išblaškyti vis tiek pasilie
kame saugioje Dievulio globo
je... Emigracija turi savo pras
mę. Ji nėra tik malūnas, suma
ląs į dulkytes, kurias žiaurūs 
istorijos vėjai nesugrąžinamai 
išnešioja į visas puses...”

(Nukelta 1 3 psl.)

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 West 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545
(Ofiso Ir rezidencijos) 

Valandos pagal susitarimą

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE VIDAUS 1JGO8 
2454 VVest 71st Street 

<71st ir Campbell Avė. kampas)
Pirmad., antrad., ketvirtad. ir penki 
nuo 3 vai. popiet iki 7 vai. vak. 

Ketvlrtad. ir šeštad. nuo 9 v. ryli 
iki 11 vai. ryto — tik susitarus

DR. FRANK PLEŠKĄS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai 

2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

"contact lenses”.
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPECIALYBE VIDAUS LIGO8 
5159 South Damen Avenue 

TeL Ofiso PR 6-7800; Namą 925-7997
Valandos tik pagal susitarimą. 

Trečiadieniais uždaryta

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 VVest 69th Street
Tel. 737-2290: ofiso ir rezidencijos
Priima ligonius tiktai susitarus — 

(By appotntment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstą, Pūslės ir Prostata 

CHIRURGIJA 
2656 VVest 63rd Street

Vai antrad nuo 1 - 4 popiei 
ir ketvirtad, nuo 5-7 vakare

Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-5545

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

\dresas; 1255 VV: 63 rd Street 
Ofiso tel. REliance 5-4410 

Rez GRovehill 6-0617 
balandos pirm ir ket nuo 12 vai 
iki 2 vai p p tr nuo 7 iki 8 v. vak 
antr tr penkt nuo 12 Iki 2 vai p p 
Ir vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chlrurgila 
Ofisas 2750 W. 7tst Street 

Telefonas 925-8290
Valandos: 2—8 v. v. penktad 10—12 
ryto. 2 iki 8 vai. vak Šeštad. 1 lkl 
t vai. vak. Treč. ir sekmad. uždaryk* 

Rezid. tel. VVA 5-3099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligos
Ofisas ir rez., 2652 VV. 59tb St.

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Ptrm., antr., treč. ir 

penkt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo 6 Iki 8 
v. v. Šeštad. 2-4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarimą.

Of. Tel. HE 4-2123. Namą GI 8-6199

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 VVest 7lst Street

Priiminčja ligonius tik susitarus
Vai. 2—4 p. p. tr 6—8 vai. vak.

Trečiad. ir šeštad. uždaryta

Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

Vai.: pirm., antrad., ketv. 8—8 vai. 
vak., penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

ir kitu laiku pagal susitarimą.

Tel ofiso PR 9-9440

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3107 VVest 71st Street
Valandos: 1—6 vai. popiet

Treč. ir šeštad. pagal susitarimą

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road 
ortso tel. 767-2141 Namą 636-4850
Vai.: pirm., antr., ketv. 2—i ir 6—1 
penkt 2—6. SaSt oagal smusrlmą.
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sandėlis
Atsakymas dr. Grigui Valančiui

KUN. VYT. BAGDANAVICIUS

i. Sąmonė daugiau negu 
pasąmonė

Teisingai dr. Valančius sako 
apie pasąmonę, kad, jon išplau
kus, galima plaukioti be galo ir 
be krašto. Šita laisvė ne kartą ir 
suvilioja dvasingą žmogų. Tačiau 
ji yra ir labai pavojinga. Pasą
monė nėra būdinga žmogiška ap
raiška. Žmogui, nors turinčiam 
pasąmonę, vis tiek labiau būdin
ga yra sąmonė.

Klausimai, kuriuos dr. Valan
čius kelia savo straipsnyje: “Pa
sąmonės liūnai”, yra labai pla-

didelis noras nešioti savo kūne 
Kristaus žaizdas. Ir čia yra jo pa
ties veikimas į save patį.

Visi šie atvejai kelia prieš akis 
du klausimu: vieną psichologinės 
srities, kitą — religinės srities. 
Psichologinis klausimas yra: ar 
ši veikla tikrai yra pasąmonės 
veikla? Ar ji yra sąmoningas 
paties žmogaus veikimas į mažai 
mūsų kontroliuojamas savo išvi
dines galias, norint sužadinti sa
vyje nepaprastų išgyvenimų? Ir 
religinis klausimas kyla iš psicho
loginio. Ar šitaip žmogui veikiant 
savo pasąmonę, žmogaus bendra-

s

Nuotrauka Algirdo GrigaičioVėlinių vakaro tema

, .. , ... .. . ,. Javu puąiuuuv, z-mw6aaj uv.iu.u
tus ir pilni didelių paslapčių_Šio vjmas su transcendentine Būtybe
straipsnio autorius nesiima jų 
svarstyti visame jų plotyje. Tai i 
yra daugiau psichologų ir psicho-^. kad tokiu bddu atsiradę 
patalogų klausimai. J am čia rupi , .....................
tik tie klausimai, kurie pasąmo- dari mQsų santykiavimo 
nę sieja su religija. Jis nori issyk 
pasisakyti, kad jis neneigia nei 
pasąmonės buvimo, nei jos reikš
mės žmoguje. Jis taip pat nenei
gia nei galimo pasąmonės ryšio 
su religija. Ir Pijus XII, kalbėda
mas apie maldos studijas yra pa
sakęs, kad šios studijos yra neį
manomos be gelmių psichologi
jos. Tai jis yra pasakęs liturgis- 
tų kongresui Asyžiuje 1956 met.

Mintis, kuri čia norima pasa
kyti ryšium su dr. Valančiaus pa
sąmonės svarstymais, yra ta, kad 
religinėje srityje sąmonei reikia 
teikti pirmenybę prieš pasąmonę. 
Religiniame gyvenime nėra rei
kalo eiti į pasąmonę, apeinant 
sąmonę. Net tais atvejais, kada 
žmogaus santykis su Dievu, atro
do, ateina per pasąmonę, vis tiek 
šio proceso tikslas arba kryptis 
yra ne pasąmonė, bet sąmonė.

Nors religija nėra nei tas pat, 
kas matematika, nei tas pat, kas 
filosofinis Absoliuto ieškojimas, 
tačiau ji vis tiek pagrindine savo| 
kryptimi pasilieka sąmoninga 
žmogaus laikysena. Nukeliant re
liginį gyvenimą į pasąmonės sri
tį ir ten jį paliekant, jis yra su
siaurinamas ir pažeminamas. 
Tiesa, žmonijos religijos istorija 
liudija šios rūšies žmogaus palin
kimą. Yra buvę proistorinių reli
gijų, kuriose tamsa, paslaptis, ne- 
suprantamybė ir nesuvokiamybė 
yra buvusios pagrindinės sąvokos. 
Tačiau šios pažiūros yra susilau- 
kurios ir labai stiprios reakcijos, 
kylant saulės religijos simboliz
mui. Nakties simbolizmas buvo ja 
nustumtas į šalį ir vietoj jo buvo 
išryškinta religinių vertybių pa
stovumas ir tvirtumas.

nėra tik paprasta savęs apgaulė, 
norint sudaryti sau pačiam įspū- 

ę mū
sų pasąmonėje reiškiniai yra pa-

> su

Dr. Valančiaus pasąmonės 
samprata

Tiesa, dr. Valančius yra linkęs 
pasąmonę suprasti kaip kažką 
sąmoningo, negu nesąmoningo. 
Tačiau šitaip suprasta pasąmonė 
religiniam reikalui pasidaro dar 
labiau pavojinga.

Dr. Valančius sako, kad pasą
monė “galėtų mums atrodyti, tar
tum nesąmoninga, tartum kažkas 
vyko ar vyksta mumyse be mū
sų pačių žinios.” Taigi išeina, 
kad pasąmonė jam yra kažkas 
sąmoningo. Šį pasakymą jis liudi- 
visa eile pavyzdžių. Jo paties 
ar panašaus žmogaus išgyveni
mai mišių metu yra iš tikro są
moningas jo valios įtaigojimas sa
vo vaizduotei, pristatant jai gy
vai Kristaus pavidalą. Jo draugo 
skundas Dievui dėl tėvynės pa
vergimo, norint sulaukti iš Jo at
sakymą sapne, taip pat yra grei
čiau valingas ir sąmoningas vei
kimas į savo pasąmonę. Tą pat 
liudija ir Sv. Pranciškaus labai

Paslaptinga pajūrio vieta
PRANAS VISVYDAS

AUDRA

Jau seniai naktimis mane gundo 
paslaptinga pajūrio vieta: 
juodas molas kaip motinų skundas, 
juodas bokštas ir žemė juoda.

Prie turėklo žmogėnai linksta 
ir žibintą švytuoja laivams, 
o tamsa vis tirštėdama tvinsta, 
ir į pylimą daužos audra.

Noriu šaukti, bet viesulo kauksmas 
mirtinai surakina man lūpas.
Ir palieka tik motinų skausmas, 
juodas molas ir žemė juoda.

PALMĖ

Porelių saloj, kur puta 
skalauja koralų krantus, 
dainavo palmės viršūnė gaubta. 
Jai pritarė žydras dangus.
Plačiai ant saulėtų kalvų 
vešlioji džiunglių gamta 
stebėjo, kaip dūmus laivų 
palydi dainelė šilta.

Bet kartą palmės liemenį žavų 
pamilo Taifūnas rūstus; 
žarstydamas rifų žaibus, 
nuskalautas lūpas bučiavo.

O palmė, žaibų sužeista, 
aptaškyta raudančio kranto puta, 
siūruodama vengė aistros 
ir laukė skaisčiosios giedros.

buvo nutraukta. Ji neturi palai
mintosios titulo. Von Brentano, 
surašydamas jos regėjimus, ją 
išgarsino daugiau negu derėtų. 
Panašių regėtojų ir jų regėjimų 
knygų yra ir daugiau. Teologai 
paprastai į jas jokio dėmesio ne
kreipia. Gal jos galėtų būti me
džiaga psichopataloginėms studi
joms. Į šiuos raštus gęriausiu at
veju galima žiūrėti kaip į groži* 
nės literatūros kūrinius.

Apie juos galima pasakyti tai, 
ką dr. Valančius sako apie stig- 
matizuotuosius: “Jie buvo šventi 
ne dėl -to, kad stigmatizuoti”. Ta
čiau tenka suabejoti ar teisinga 
yra antroji to paties dr. Valan
čiaus sakinio pusė: “jie buvo stig
matizuoti dėl to, kad šventi”. 
Žmonių palinkimas ieškoti stip
rių išgyvenimų yra didelis.Kiek 
žmogus gali sugebėti veikti savo 
pasąmonę ir į kokius stovius ją 
atvesti, yra psichologų ir psicho- 
patalogų klausimas.

Kad ekstazės neturi nieko ben
dro su šventumu ir tikru religin
gumu, ypač išryškėja mūsų lai
kais, kada pradėta jas iššaukti 
įvairių vaistų pagalba. Narkotikų 
pagalba išgautos ekstazės Ameri
koje šiandien yra įgavusios vals
tybinio masto grėsmės. Narkoti
kų pagalba yra bandoma išgau-

Dievu?
Reikia sutikti, kad nėra nega

lima, jog ir tokiais atvejais gali 
būti pasiekiama transcendentinio 
santykiavimo. Tačiau daug pap
rastesnis ir lengviau išaiškina
mas bus toks atvejis, kad čia žmo
gus pats sau suteikia tai, ko pra
šo; jis pats klausia, pats ir 
sako.

Ne ekstazėse religinis 
gyvenimas

Kad pasąmonė yra pilna i 
zijų ir apgaulių, kartais nekaltų, 
bet kartais ir labai kaltų, tai liu
dija gyvenimo patirtis.

Reikia tik stebėtis, kad dr. Va
lančius randa reikalo minėti bu
vusį episkopalų eksvyskupą J. Pi
ke. Jo dėmesys pasąmonei išėjo 
anapus normalaus žmogaus ribų, 
ir Episkopalų Bažnyčia nerado 
kitos išeities, kaip paprašyti' jo 
pasitraukti iš savo pareigų.

Be reikalo dr. Valančius krei-
| pia daug dėmesio ir į Kotriną ti savo pasąmonėje įvairių “dan- 
Emmerich, bei jos regėjimų ap- giškų” išgyvenimų. Bet ar tai ga- 
rašymus. Jos beatifikacijos byla Įima sieti su šventumu? Priešin-

at-

iliu-

Vytautas Kasiulis Gėlės (tapyba)
IS lapkričio 13 d. Čiurlionio galerijoje, Chicagoj, atidaromos parodos

gai, tuo būdu yra sugriaunama maldos mums yra kilusi kokia 
žmogaus dvasinė ir fizinė pusiauš- mintis, kuri, rodos, neturi ryšio 
vyra. Šiandien tai yra visos vi
suomenės susirūpinimo objektas".

Kokiu būdu vyksta žmogaus 
santykiavimas su Dievu?

Dr. G. Valančius žino, kad 
žmonių sąmonė gali būti perkrau 
ta melais ir kad žmogus nori tu
rėti paslapčių be jokio reikalo. 
Tačiau negalima sutikti su šituo 
jo sakiniu: “Nėra gražesnės Die
vo duotos žmogui dovanos kaip 
jo pasąmonė”. Taip aukštai dr. 
Valančius pasąmonę vertina ne 
dėl jos pačios, bet dėl to, kad jos 
pagalba žmogus santykiauja su 
Dievu. “Jos bėgiais važiuoja Die
vo ženklų ir stebuklų vežimas. 
Pasąmonės galia žmogus, kaip 
toks, darosi Dievo stebuklas”.

Ar ne teisingiau būtų sakyti, 
kad žmogus Dievo stebuklu yra 
labiau savo sąmone, negu savo 
pasąmone? Dievo vežimas labiau 
važinėja žmogaus sąmone, negu 
pasąmone. Dr. Valančiaus tei
kiama pasąmonei garbė, atrodo, 
yra perdėta.

Nėra neįmanoma suprasti, ko
dėl žmogus yra linkęs savo san
tykiavimą su Dievu nukelti į pa
sąmonę. Šis santykiavimas vyks
ta mums nesukontroliuojamais 
keliais. Šiame santykiavime yra 
apstu paslapčių ir į jokią siste
mą nesuvedamų pasireiškimų. 
Tačiau nėra jokio pagrindo šįjį 
santykiavimą sutalpinti pirmoje 
eilėje ar išimtinai pasąmonėje. 
Prieš šitokį transcendentinio san
tykiavimo nukėlimą į pasąmonę 
kalba dvi labai reikšmingos prie
žastys. Viena, kad žmogui, san
tykiaujančiam su Dievu, tada 
tarpininkautų mažiau tobula jo 
galia, t.y,. ne sąmonė, bet pasą
monė. Ir antra, kad, nukeliant 
šiuos santykius į pasąmonę, yra 
pavojaus apsigauti; vietoj santy
kiavus su Dievu, santykiauti su 
savo paties chimeriškomis struk
tūromis.

Šia proga gali kilti klausimas, 
kaip tada išgirsti Dievo atsaky
mą į mūsų maldą, jei ne per pa
sąmonės tarpininkavimą?
Tiek praktiškos maldos žmonės, 

tiek filosofiški šio klausimo ty
rinėjimai duoda tą patį atsakymą. 
Besimeldžiantis žmogus turi ga
lų gale priimti Dievo atsakymus 
į jo maldą savo protu. Gali tie 
atsakymai, kaip vos juntama 
mintis, susiformuoti mūsų prote. 
Gali jie ateiti ir iš pasąmonės 
glūdumos. Tačiau jie dažnai a- 
teina gyvenimiškesniu būdu:per 
mūsų draugus, per priešus, per 
gyvenimo įvykius.Jie dažniausiai 
ateina iš kitos pusės, negu mes 
jų laukiame. Žmogus pvz. mel
džia pinigų, norėdamas jų pagal
ba pakelti savo prestižą visuome
nėje, kurioje jis reiškiasi. Tačiau 
jis po tokios maldos turi gerai ap
sižiūrėti, ar Dievas jo maldos ne
išklauso kitu būdu. Ar jis nesiū
lo jam savo prestižą pakelti la
biau tiesioginiu būdu, be pinigų 
tarpininkavimo? Gal po mūsų

nei su mūsų prašymu, nei neža
da jokio pramatomo palengvėji
mo, tačiau kaip tik kažkur, mum 
nepramatomoje tolumoje, ji sie
kias! su mūsų malda.

Visas sunkumas glūdi tame, 
kad besimeldžiančiam žmogui y- 
ra nelengva būti tokiu laisvu ir 
tokiu vispusišku, kad jis atsaky
mą į savo maldą išgirstų plates
nės apimties, negu jis tikisi.Žmo- 
gaus siaurumai blokuoja jo suge
bėjimą išgirsti atsakymą į savo 
maldą. Jei mes sugebėtume būti 
atviresni Dievo veikimui, mūsų gy
venime įvyktų daugiau stebuklų 
ir mes suprastume daugiau pra
našysčių.

Iš to eina dar vienas žingsnis, 
kuris bent Katalikų Bažnyčioje 
formaliai yra pripažįstamas, bet 
ne visada praktiškai supranta
mas. O tai, kad religinis gyveni
mas nevyksta mumyse be ryšio 
su mūsų betarpiška bendruome
ne. Nepaisant mūsų priešingo įs
pūdžio, Dievas dažniausiai mum 
kalba per mūsų bendralaikius 
žmones ir įvykius. Mūsų bendra- 
laikis anglas, religijos filosofas, 
protestantas sako: “Yra klaidin
ga tikėtis, kad Kristaus balsas bū
tų kam nors girdimas atsietu bū
du nuo gyvų religinių bendruo
menių” (D.Z. Phillips, The Con- 
cept of Prayer”, London, 143 psl.)

Nenuostabu tai būtų girdėti iš 
kataliko, nes pas mus visada Baž
nyčios vaidmuo išganyme buvo 
stipriau pabrėžiamas. Bet labai į- 
domu ir vertinga tai išgirsti iš 
protestanto, nes pas juos indivi
dualizmo pavojus stipriau jaučia
mas. Noras užsidaryti vienam su 
Dievu savo pasąmonėje neveda 
išganymo keliu.

Tikinčiojo žmogaus santykiavi
mas su Dievu, nors yra nesukon
troliuojamas, tačiau jis visada tu
ri išlaikyti transcendenciją, tą 
“Tu ir aš” santykį. Jei mes jį nu- 
kelsime į pasąmonę, tai, kaip 
matėme, yra rimto pavojaus, kad 
mes užsidarysim savo paties min
čių žaliavų sandėlyje. Dėl to pa
sąmonės liūnų tenka saugotis. To 
nesisaugojant, mūsų malda gali 
pasidaryti neautentiška, t.y. pasi
likti kalbėjimu sau pačiam; ir 
Dievo žodis, kaip atsakymas į mū
sų maldą, gali būti-apgaulingas. 
Tokiu atveju mes girdėtume ne 
Dievo balsą, bet mūsų pačių pa
sąmonės balsą.

Kai vėl su draugais plaukiau 
į mylimo vaizdo kraštus, 
Forelių pusėj tapo šviesiau. 
Man žvalgas parodė pirštu —

Dantytam salos pakrašty 
gulėjo palmės viršūnė gaubta.
.Šalia putojo koralų žaltys, 
o žemėj verkė gamta.

OLEANDRAS

Dulkėtas oleandro krūmas sode, 
pačiam gale už vaismedžių ir mėtų, 
vis liūdi avokado didelėj palėpėj 
ir laukia spindulio paguodos.

Aš prieinu prie jo pilkų lapelių, 
paglostau švelnią žiedo odą 
ir pasakau linksmai: Nerodyk 
man liūdesio. Ant delno žalio

esi dar sveikas ir ilgai žydėsi, 
nežiūrint vaismedžio sunkaus pavėsio. 
Po avokado lapais plauks jaunystė, 
neleisdama nei man, nei tau nuvysti.

ATLETO GIMIMAS

Miesto arenoj, prie Olimpo stulpų, 
piliečiai sekė, su kuo aš kalbu, 
prityrę žiūrovai, ištroškę gyvos, 
pergalingos aikštėj kovos.

Jaučiau, kaip žvilgsniai dursto mane. 
Norėjau pasislėpti nakties kamine. 
Norėjau pradingti laiptų angoj 
ir laisvas už vartų į tolį žygiuot.

Ak, jie tikėjo, lyg būčiau kas nors, 
lyg būčiau, o Dieve, athletic force, 
lyg šokti mokėčiau ir bėgti ratu: 
Jie šaukė: šiandieną laimėsi mums tu! 

Kai ranką iškėliau draugui pamot, 
žiūrovų pasaulis pradėjo man plot: 
madonos, kolonos, papurę ložių veidai 
šaukė: Pirmyn! ir plojo karštai.

Bet niekam tada nerūpėjo, kad aš 
tik Sudie! pasakyti iškėliau rankas. 
Lyg nubaustas šuo iškiūtinau lauk, 
prakeiktas arenų žmogaus.

Prof. Juozui Eretui
75 metai

plat-

(Atkelta iš 2 pnsL)
Laisvės kovų fronte

“Aš Šveicariją telaikau
forma kovai už laisvosios Lie
tuvos atstatymą, — kalbėjo jis 
toliau. — Ištrūkau iš bolše
vizmo nasrų ne tam, kad suk
čiau istorijos vėjų neišdraskomą 
smagų lizdą — ištrūkau tam,

kad laisvoje šalyje kovočiau už 
sugrąžinimą laisvės ir Pabalti
jui. Mes, kurie naudojamės Va
karų pasaulio laisve, neturime 
teisės gyventi savarankišką gy
venimą. Mūsų laisvė nėra privi
legija, o pareiga .. Dėl to mūsų 
vieta yra tame fronte, kur ko
vojama už vargstančių brolių, 
už kankinamų seserų išlaisvini
mą. Mes neturime teisės į sma
gumus bei malonumus, kol 
vargsta ir nors vienas kalėjime,

stovykloje, kolchoze, kol prie
vartaujama tauta... Kas išliko 
po baisios audros, tas ir turi 
veikti — veikti už tuos, kuriuos 
jau dengia žemė, veikti už tuos, 
kurie okupuotoje Lietuvoje gyvi 
palaidoti, veikti už tuos, kurie 
kankinami Sibire, veikti ypač už 
tuos, kurie laisvame pasaulyje 
yra tapę vergai pinigo, smagu
mų, geidulių, iš kurių atminties 
vis labiau išnyksta kraštas, ku
ris jiems davė gyvybę...”
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Montrealio lietiiv’iųĮ liaudies ansamblis “Gintaras’’ ko ncertuoja Chcagoje. Nuotr. A. Gulbinsko

JONUI ŠVEDUI LIETUVOJE MIRUS
J. ŽILEVIČIUS

MONTREALIO ''GINTARO" ANSAMBLIO VIEŠNAGE
Liaudies instrumentai gimsta 

pačioje liaudyje; ten jie turi sa
vo ribotą paskirtį. Ribotą, bet 
daugiau ar mažiau originalią. I- 
dėja išvesti liaudies instrumentus 
į koncertinę estradą atsirasdavo 
jau seniai, bet būdavo surišta su 
principine kontroversija: ar tie 
instrumentai turi būti rodomi 
grynai taip, kaip jie skamba kai
muose, kaip folklorinis pavyzdys, 
ar ir jie gali būti kiek išplėtoti, 
padarant iš ju ką nors įdomesnio 
koncertiniu atžvilgiu. Antruoju 
atveju: ar tuo nebus suklastotas 
jų tikras liaudiškumas? Kur yra 
riba?

Šiuo metu tas klausimas yra 
jau praeityje. Liaudies ansambliai 
yra prigijęs, visuotinai pripažin
tas faktas. Jie yra daugiausia ma
žesnių, politiškai bei kultūriškai 
atgimstančių tautų produktas, 
bet pastangos sugrupuoti eg
zotiškus instrumentus į di
desnius ansamblius ir vartoti 
šių dienų sceniškiems reikalams 
egzistuoja ir didelėse tautose, tu
rinčiose seną, bet nuo Vak. Eu
ropos skirtingą kultūrą, kaip pvz. 
Japonija ir Kinija.

Susidomėjimas savaisiais, ne 
taip gausiais, bet įdomiais liau
dies instrumentais gimė jau Lie
tuvoje, daugiausia neseniai Vil
niuje mirusio Jono Švedo inicia
tyva skudučių ir kitokių pučiamų
jų, J. Strimaičio —kanklių srity
je. Didelio akstino šis reikalas su
silaukė dabartinėje Lietuvoje. 
Ten saviti, skirtingi liaudiški pra
dai turi ypatingo pasisekimo net 
ir visasąjunginėse liaudies an
sambli ų dekadose.

Beklausant ir bežiūrint Mont
realio “Gintaro” liaudies ansamb
lio koncerto, “Margučio” suruoš
to Marijos aukštesniosios mokyk
los salėje š. m. spalio mėn. 23 d., 
šeštadienį, ir susipažinus su an
samblio istorija, atrodo, kad jo iš
sivystymui tam tikras akstinas 
buvo 1967 “Expo” Montrealyje, 
kur lankėsi ir Vilniaus liaudies 
ansamblis, iš kurio ir buvo gau
ti pirmieji du instrumentai — 
birbynės.

“Gintaro” koncertas Chicago
je paliko malonaus įspūdžio. Jis 
buvo patrauklus, folkloriškai įdo
mus; visas jo stilius — režisūri
nis apipavidalinimas yra kažkaip 
kuklus, be pretenzijų, bet dvel
kiąs giedrumu ir jaunyste. Ši pa
skutinė aplinkybė ypač svarbi: 
scenoje matėme didelį būrį gra
žaus jaunimo.

Programa susidėjo iš sklan
džiai surežisuotos kombinacijos: 
liaudies instrumentų, dainavimo 
ir liaudies šokių. Liaudies instru
mentai buvo: du “Sekminiii rage
liai”, atatinką maždaug lyg iš 
priekio pučiamą fleitą, didesnis 
kiekis kiek į klarnetą panašių 
“birbynių” (jų viena kiek žemes
nė, altinė) du ilgi “trimitai”, ir 
“tabalai” — įvairaus ilgio ar sto
rumo, pagal tonų eilę suderinti 
medžio gabalai, maždaug atatin
ką simfoninio orkestro “ksilofo
ną” (Xylophone), tik su žemes
niu, skambiu, melodingu garsu. 
Be to, visa eilė kanklių, jų tarpe

VLADAS JAKUBĖNAS

dvi neseniai iš Vilniaus gautos 
chromatinės. Bendroje primity
vioje harmonijoje chromatizmas 
nedaug galėjo būti panaudotas, 
bet įgalino laisviau panaudoti mi
norines tonacijas. Vietomis, be
rods, buvo epizodiškai panaudoti 
ir skudučiai.

Turint omeny, kad, išskyrus 
dvi birbynes, visi instrumentai y- 
ra pagaminti ansamblio vadovo 
Zigmo Lapino arba vėliau išauk
lėtų jo padėjėjų, jų intonacija lai
kytina visai gera. Netiksliai paga
minti, medinių pučiamųjų instru
mentai atskiruose tonuose gali 
duoti visai “atsiderinusį” garsą. 
“Gintaro” ansamblio buvo pa
siektas visai patenkinamas są
skambis, ir atskirų instrumentų 
tembrai buvo malonūs, nepaisant 
kai kur jaučiamų nežymių into
nacijos trūkumų.

Grojikų tarpe yra turinčių aiš
kių muzikinių gabumų; čia ypač 
tenka pažymėti Algį Jaugelį, so
listą “Sekminių rageliu” ir vieną 
iš trimitininkų. Atskiruose nume
riuose girdėjosi taipgi dviejų pir
mųjų kanklininkių gražus tonas 
bei išpildymo niuansai. Pasiseki
mo turėjo šokyje “Kalvelis” ma
žiukas Gailius Lapinas, atlikęs 
solo partiją “tabalais” šalia kitų 
instrumentų orkestro.

Gražiai skambėjo (su vykusiai 
panaudotų mikrofonų pagalba) 
mergaičių kvartetas, kurių, deja, 
dainavo tik trys, pirmajai — Jo- 
lei Andruškevičiūtei susirgus. 
Bet ir trys likusios — Daina Ker- 
belytė, Beata Lymantaitė, Virgi
nija Murauskaitė sudarė visai 
simpatingą ansamblį. Visas an
samblis, kai kur dalyvavęs kaip 
choras, neturėjo sunkesnių užda
vinių, nebuvo perdaug balsingas, 
bet sudarė gerą sąskambį; tą pa
tį tenka pasakyti ir apie bendrą 
visų instrumentų orkestraciją.

Visų muzikinių numerių har
monija buvo išlaikyta primityvia
me stiliuje, daugiausia paralelė
mis tercijomis. Harmonijos primi
tyvumas, suprantama, yra surištas 
tiek su liaudies instrumentais, 
tiek su liaudies muzika. Vis dėl
to stereotipinė harmonija į galą 
programos pasidarė kiek monoto
niška. Manyčiau, kad tiek esa
mieji instrumentai, tiek liaudies 
dainų muzikinė medžiaga galėtų 
pakelti protarpiais kiek naujės*- 
nes harmonines priemones, kad 
ir “draudžiamų” paralelių kvin- 
čių ar kvarčių, ar net kvartinių 
sąskambių pavidale. Taip pat ir 
orkestracija vienur kitur galėtų 
būti daugiau solistiškai indivi
dualizuota, ypač turint tiek sklan
džių grojikų. Tuo būtų įnešta į- 
vairumo, negadinant, supran
tama, liaudiškai primityvaus folk
lorinio skambesio. Įdomesnės or- 
kestracijos pavyzdį čia pateikė 
vienas Dariaus Lapinsko progra
mos numeris: “Eglelė žalioji” 
antroje dalyje.

Nesant specialistui, sunku išsi
tarti dėl šokių detalių lietuvišku
mo ar autentiškumo. Jie buvo į-

domūs žiūrėti, su gražiai įterptais 
humoristiniais momentais. Yapč 
gražiai skambančia lietuvių kal
ba pranešinėjo ir deklamavo 
(Binkio “Gėlės iš šieno”) Rasa 
Lukoševičiūtė.

Šio ansamblio primityvus liau
dies menas gal nepatenkins kai 
kurių “sofistikuotų” muzikos mė
gėjų. Bet klausytojų prisirinko 
beveik pilna salė; pasisekimas bu
vo didelis.

“Gintaro” ansamblis, kaip at
rodo, nepretenduoja į daugiau, 
negu jis sau yra užsibrėžęs, o tai, 
kas daroma, daroma gerai. Jau
čiasi skoninga ir vieninga vado
vybės linija. Nežinome, ir nesvar
bu, ar tai yra vieno asmens — 
sambūrio vadovo Zigmo Lapino 
nuopelnas, ar kolektyvinės vado
vybės: vokalinės grupės vadovės 
Inos Kličienės, šokių grupės va
dovės Hildos Lapinienės ir atža
lyno vadovo Rimo Lapino bend
rų pastangų išdava.

Beje, “Gintaro” sąstate yra net 
šeši Lapinų šeimos nariai.

Labiausiai plintanti knyga
Knygos “Good News for Mod- 

ern Man”, kuri yra Naujasis Tes
tamentas, naujai išverstas j da
barties kalbas per paskutinius 
penkerius metus paplito 30 mili
jonų egzempliorių. Vertimas at
liktas tarptautinio mokslininkų 
komiteto iš graikų kalbos, suta
riant katalikams ir protestantams 
ir platinant abejų tikybų platin
tojams.

SPECIALISTS IN GUTTERS 
AND DOWNSPOUTS 

NEW AND REI’AIK WORK 
ALL TYPK8 ROOFING

APOLLO SHEET METAI. O
Emergency Service — 278-5887

All Work Guararuteed, Licensed, 
Bonded and Insured.

Free Estlniates — Call Anytime.

A & A Variety
on Guitar 

and Amp $39.95! 
Drums & Bongos 
Panasonic Radios 

and Tapė 
Recorders.

Drugs, Sundries, Health and Beauty 
Alds and SVlgs. Open Mon., Thurs. 
and Fri. 9 a.m.-9 p.m., Tues., Wed. 
and Sat. 9 a.m.-6 piin., Sun. 10-5
3425 So. Halsted St. 847-6311

UNCLE FRED S

ARCO
“CNBER NFAV MANAGEMENT — 

ASK FOR IX)V"
» SPECIALTY BRAKES
• Fnont End Allgnmont Including 

Bali Jolnts, Idler arui, Tie rod
• VVINTERIZING
• Sun Machine Tune Ups
• GOODYEAR TIRES and Complete 

Line of ARGO Proclucts
• WHEEL BALANCING
» WK HAVE MOST AUTO PARTS
Go With The GO POWER Speclallst.

Ask For LOU At
5353 S. Kedzie, 471-2666

Jonas Švedas gimė 1908.10.9: miesi, entuziasingai vienetą ver- 
Licpojoje, mirė 1971.10.16 Vilniu
je. 1924 m. įstojo į kapelą prie 
Klaipėdos Muzik. mokyklos, kaip 
valdžios stipendininkas, išlaikęs 
konkursinius egzaminus. Kadangi 
man teko dėstyti visas muzikines 
disciplinas (elementarinę .muzi
kos teoriją, solfedžio, paprastąją 
harmoniją ir specialiąją harmo
niją, visas rūšis kontrapunkto, 
fugą, muzikines formas, muzikos 
istoriją, išskyrus fortepioną, trom
boną, chorvedybą ir kt.), tad per 
penkerius metus turėjau progą jį 
pažinti. Kai pradėjau rinkti mu- 
zikologinius eksponatus' savo ar
chyvui, jis dideliu susidomėjimu 
studijuodavo kiekvieną gautą ek
sponatą, surašydavo jo metriką, 
išmieras ypatingą dėmesį kreip
davo į skudučius ir trimitus^vars- 
tydavo, kaip juos suderinti į vie
ną unisoną, kad grojant neišsi
derintų, nes nuo pūtimo sušla
pusios dūdelės skirtingai išside
rindavo, reiškia, didelio būrio gro 
jikų iš jų sudaryti būdavo neį
manoma. Jau mokytojaudamas 
Vilniaus konservatorijoje ir vado
vaudamas liaudies instrumentų 
fakultetui, man rašė, kad kelis 
vežimus įvairių medžių šakų su 
savo vienminčiais sugrąžė, kol 
surado medį, kuris nuo pūtimo 
drėgmės nekeisdavo tono. Ir 1950 
m. Švedas parašė kantatą, kur su
traukė šimtus skudutininkų ir tri
mitininkų įspūdingam darniam 
grojimui. Vėliau patobulinti sku
dučiai jau galėjo pustoniais gro
ti. Taigi Klaipėdoje pradėtas sku
dučių tobulinimas per Vilnių pa
siekė ir Ameriką

1928 m. baigęs trombono kla- , 
sę, Jonas Švedas paliekamas trom
bono mokytoju. Vėliau pakvie- i 
čiamas į Kauną valstybinės ope- i 
ros ir radiofono1 orkestrų nariu. į 
Pradėjo spaudoje rašinėti bend- ] 
rojo muzikos lavinimo klausimais. i 
Per radiją duodamuose populia- j 
riosios muzikos koncertuose skai
tydavo paskaitas, aiškindamas 
programos turinį. Parašė ir savo 
lėšomis išleidi vadovėlį “Skudu
čiuok”. Su J. Banaičiu parašė ir 
išleido mokykloms bendrojo la
vinimo vadovėlį. Toliau Švedas 
pakviečiamas jaunalietuvių or
kestro vedėju Kaune, Kauno vals
tybinės konservatorijos trombono 
klasės mokytoju. Tuo laikotarpiu 
parašė trombonui koncertą su 
fortepijonu. B. Dauguviečio pje
sei Atgimimui muziką ir to pa
ties vardo simfoninę uvertiūrą, 
redagavo jaunalietuvių leidžiamą 
įvairių maršų ir muz. pjesių or
kestrui rinkinį.

Vokiečių okupacijos metu va
dovavo dideliam ansambliui Vil
niuje, kurio vokiečiai klausyda-

tino. Bet neilgai trukus, jie įžiū
rėjo ir tai, kad ansamblyje yra 
daug jaunimo, kurio jiems “pri
reikė”, o taipgi įžiūrėjo, kad an
samblis kelia lietuvių tautinę dva
sią. Tad vokiečiai ansamblį likvi- 
davo.Tada Švedas pakviečiamas į 
Kauną miesto savivaldybės jau
nojo dramos teatro muzikinės da
lies vedėju. Rusams grįžus, jis at
gaivino Lietuvos valstybinį liau
dies dainų ir šokių ansamblį, su 
kuriuo nepaprastai išgarsėjo, kon 
certuodamas Rusijos didmiesčiuo
se su dideliu pasisekimu, 1954 
m. dalyvavo meno dekadoje Mas
kvoje. Reikia pasakyti, kad J. Šve
das savo ansambliui pats ir vei
kalus kurdavo. Turėdamas savo 
žinioje įvairių grupių muzikos 
specialistų, turėjo progos nuodug
niai susipažinti su specifinėmis 
liaudies, ihuzikos instrumentų sa
vybėmis. Todėl jis rašydavo vei
kalus skirtingoms grupėms pavie
niui ir orkestrui. Visa jo kūryba 
buvo nauja, negirdėta, ir visi ja 
žavėdavosi. Jo butas buvo virtęs 
muziejumi, nes iš įvairių su kon
certais aplankytų vietovių, kaip 
ansamblio vadovas, jis gaudavo 
dovanų.

Savo srityje jis neturėjo varžo
vo. Todėl 1945 m. paskirtas Vil
niaus konservatorijos liaudies in
strumentų katedros vedėju, o nuo 
1947 m. docentu, 1962 m. pa
keltas profesoriumi. Vėliau jis tu
rėjo 17 asistentų, kurie dėstė įvai
rius liaudies muzikos instrumen-1 
tus, kaip skudučius, birbynes, tri
mitus, kankles, chorvedybą ir kt. 
Per savo rankas perleido šimtus 
įvairių liaudies muzikos instru
mentų specialistų, kurie dabar 
dirba įvairiose Lietuvos vietovė
se. Ilgą laiką dirbant tokį labai 
įtemptą darbą, susilpnėjus svei
katai, jis turėjo iš ansamblio va
dovavimo pasitraukti. Jo pareigas 
perėme jo gabiausias mokinys.

Jonas Švedas visą savo gyveni
mą buvo paskyręs liaudies muzi-švenčių J. Švedas būdavo vienas

Prof. Jonas Švedas

kos instrumentų ir liaudies dai
nų tyrinėjimui. Tai buvo vienas 
didžiųjų šios srities žinovų. Ka
dangi jisai Klaipėdos konservato
rijoje studijavo kompoziciją, kur 
aš vartojau Rimskio Korsako har
monijos disciplinas, tad jis savo 
kūryboje ir liaudies dainų har
monizavime tai taikliai panaudo
davo. Prie St. Šimkaus susipažino 
su moderniąja harmonija, bet jos 
nenaudodavo.

Jo kūryba tiek plati, siekia šim
tus gabalų, jog neįmanoma jos 
čia kiek smulkiau aprašyti. Sun
ku surasti Lietuvoje išleistą bet 
kokį rinkinį, kur nebūtų jo kūry
bos. Tenka tik tiek pasakyti, kad 
apie 75 nuoš. tenka liaudies dai
nų melodijų harmonizavimui, 
liaudies muzikos instrumentų pje
sėms ir t.t. Visoje eilėje dainų

iš vyriausių dirigentų, važinėda
vo po kraštą, instruktuodamas 
chorus, buvo visų mylimas ir ger
biamas. Apdovanotas keliais gar
bės žymenimis.
Kadangi šio straipsnio autorius 

buvo Klaipėdos konservatorijos 
direktorius ir J. Švedo mokytojas, 
velionio šeimai reiškia giliausią 
užuojautą. Tebūna velionio pa
laikams tėviškės žemelė lengva, 
o sielai amžina ramybė, nes sa
vo darbais tautai ji to užsitarna
vo.

BOB LANDMAN PLUMBING
24 HOUR SERVICE

Eleotric Sewer Rodding. 
Fully Eąuipped Truck.

PHONE — 282-3125

**FETV
f/cįy O F VOVR \ 
įįj/ INVESTMENT \

uj .Fi

Chicagos Taupymo Bendrovė turi įvairiausių modemiškai įrengtų taupymo skyrių, lengvas pri
važiavimas, greitas patarnavimas, net du kiemai automobiliams pastatyti, saugumo dėžutės ir kitokie 
parankumai. Chicagos Taupymo Bendrovė yra ne tik lietuvių sostinės, bet ir visų Amerikos lietuvių 
ir jų organizacijų centras. “The Presidential Room" puiki vieta organizacijų susirinkimams bei 
mažiems banketams teikiama veltui.

TEMPLE BOOTERY
Virš 30 fasonų šiltais 
pamušalais batų. Pla
čių ir ekstra plačių. 
Dabar siųskit į Euro
pą., kati gautų žie
mai. Atdara: pirm. 
12-9, ketv. 9:30-9 v. 
vak., antrad., treč., 
penkt. Ir šešt. 9:30 

vai. ryto iki 6 
vai. vakaro.

3148 W. 63rd St. 776-5838

MIDWAY Pharmacy
Wlicn* a Refffatered PharmActet 

Is On Duty Daily.
You can trust our accuracy i n fill- 

ing your every prewoription. Also a 
complete line of Men’fl and Women’s 
Health and Beauty Aids. American 
Greeting Cards. Open Mon to Sat. 
9 a. m. - 10 p.m. Sunday 9 a.m.
to 2 p.m.

4324 W. 63rd St., Tel. 767-9155

CAL - MAR SHOPPE 
“Swing Into Fail at CAL - MAR” 
For Ididies. Men”» & UliUdren’stVcar.

A complete line of Ladies Woar. 
"We stress high ąuality and per

sonai service.’’
Open Mon. and Thurs. until 9 p.m. 
All other days, ineuding Saturday. 
until 6 p.m.
2809 W. 55th St. — PR 8-1655

PER ANNUM PER ANNUM PER ANNUM

0N CERTIFICATES 
0F $5000.00 0R MORE

2 Year Maturity

0N CERTIFICATES 
OFS 1000.00

One Year Maturity

0N ALL PASSBOOK 
ACCOUNTS

AR JŪSŲ NAMAS YRA PER MAŽAS JŪSŲ ŠEIMAI?

AR JŪSŲ KROSNIS PASENO?
AR VASAROS KARŠČIAMS UŽĖJUS NENORETUMET KVĖPUOTI
GRYNU ŠALTU ORU?
CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVE duoda pasko- 
prieinamoms ir patogiomis išlygoms, $500.00 ir daugiau, bet kokiems 

O gal jums reikalingi pinigai kitiems reikalams? 
namą, jei iki šiol jo neturite ir jums

las
namų pagerinimams.
Arba gal norite įsigyti nuosavą 
nusibodo mokėti aukštas nuomas

Chicago Savings and Loan Assn
PII1LOMENA D. PAKEL, Pres.

6245 SO. WESTERN AVĖ
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MUSŲ KALBA

KAIP DANGUJE, TAIP IR ŽEMEJE
Šis maldos posakis jau turi tam takos atsiradęs. Pvz. senųjų raš

tų, ir vietomis dabartinėj kalboj 
sakoma ant svieto (plg. lenk, 
na šwiecie), ir vėliau pagal tai 
galėjo atsirasti ant pasaulio; 
šiaipjau tesakoma pasauly(je):. 
visokių bėdų yra pasauly. Vi
sai panašiai gali būti ant dan
gaus, ant tos vietos ir kt.; plg. 
dar M. Daukšos: sėdi ant de
šinės (siedzi na pravvicy) t.y. 
sėdi dešinėj (pusėj) arba po de
šinei. Bet dalis tokių prielinks- 
ninių samplaikų lietuvių kalboj 
-gali būti ir savaime atsiradusių. 
Pvz. dainos posakis mūsų ber
nelis žirge sėdėjo dabar prak
tiškai beveik neįmanomas; jojo 
vietoje veikiau pasakysime: sė
dėjo ant žirgo, kaip ant suolo 
ir pan. Arba štai vėl senesnie
ji subatėnai dar prieš I pas. ka
rą pasakydavo: kaba pančiai 
kably, bet jaunesnioji karta 
besako: pančiai kaba a n t k a fo
lio. Tai ypač pasitaiko tais at
vejais, kai daugiau ar mažiau 
juntama paviršinės ir vidinės 
padėties skirtingumas; pvz.kny- 
gos ant stalo gali būti supran
tamos tos, kurios yra stalo vir
šuj (on the table, auf dem Ti- 
sche), o knygos stale bus jau 
tos, kurios yra stalo viduje. Bet 
šiaipjau, kalbant apie kokią vie
tą, ypač apie plotmę ar erdvę, 
kur vidaus ir paviršiaus kore
liacija aiškiai neiškyla, dabar 
gana dažnai vartojamas vietinin
kas, pvz.: danguj šventieji gyve
na; žmonės sustoję gatvėj 
šnekučiuojasi; kieme ratai su
statyti; lankoj šieną piauna; 
lauke darbininkai dirba; t o j 
vietoj vaidenasi; trąšioj ž e- 
mėj geriau javai auga; žmo
nės žemėj gyvena, ir t.t.; plg. 
dar: saulėj matyti dėmės, 
karštoj saulėj gali greitai nu
degti, ir kt. Todėl, rodos, ir mal
dų kalboje tokiu atveju geriau 
vartoti vietininką žemėje, ne ant 
žemės: viena, ši forma lengvai 
pateisinama dabartinės lietuvių 
kalbos duomenimis; antra, že
mėje gerai dera šalia danguje; 
ir, trečia, tai turi jau geroką tra
diciją. Tad tesie toliau kaip dan
guje, taip ir žemėje!

tikrą istoriją. Dar prieš I pas. 
karą prel. J. Laukaičio rūpesčiu 
sudaryta dvasininkų ir kalbin- 
ninkų komisija bažnytinei lietu
vių kalbai pagerinti buvo nuta
rusi reikiant vartoti: pasigailėk 
mūsų, kaip danguje, taip ir že
mėje ir kt., bet paskiau, neat
sižvelgiant į tą nutarimą, oficia
liai 1909 m. Vadove buvo pa
skelbta: susimilk ant mūsų, ant 
žemės. Vėliau, po karo, lietuvių 
bendrinė rašomoji kalba buvo 
vis daugiau gerinama, tobulina
ma, ir tai pamažu atsiliepė baž
nytinei kalbai: arkiv. P. Kare
vičius įsakė vartoti žemėje, ne 
ant žemės; arkiv. J. Skvireckas 
šį vietininką vartojo savo Šv. 
Rašto vertime; tai vartojama ir 
oficialiame Lietuvoje išleistame 
Apeigyne; dėl to jau nuo seniau 
yra kovojęs ir kun. J. Vaišnys, 
S.J. Bet pastaruoju laiku viena
me neseniai Romoje išleistame 
lietuviškame tikybiniame leidi
nėlyje ir Putname leidžiamose 
tam tikrose brošiūrėlėse vėl mė
ginama grįžti prie ant žemės. 
Bet ar tai reikalingas žygis? No
rint į šį klausimą atsakyti, ten
ka trumpai pasvarstyti šio vie
tininko ir prielinksnio ant varto
seną.

Mūsų kalboje vietininku daž
nai žymima vieta arba daiktai, 
kurių paviršiuje kas yra arba 
kas daroma, pvz.: byrant d i r- 
v o j, birs ir jaujoj; gatvėje 
buvo prisirinkę daug žmonių; 
kalne rugelių tu neriši, šieno 
lankelėj tu negrėbsi; broliai 
žmonėmis viename kalne gy
vena; kelyje nusmuko klum
pė; du gaidžiai viename kieme 
nesutinka; kiaulė lauke dvo
kia, stale kvepia; Onelė vėl 
gano pūdyme; tai buvo pir
mutiniam puslapy parašyta; 
vaikas ratuose sėdėjo; žvirb- 
laičiai maudėsi smėlyje; jei 
pinigų turėsi, pačiame Dievo s o s- 
t e sėdėsi; kieno suole sėdi, 
to ir giesmę giedi; visi trys sto
vėjo kalno viršūnėje; juo
doj žemėj balta duona auga; 
pats aukštielninkas išsitiesė ž e- 
m ė j e. Toliau žr. Rygiškių Jo
no Liet, kalbos gramatika, 1922, 
73 t. ir jo Linksniai ir prielinks
niai, 1928, 96 t. Ir tokia varto
sena iš dalies jau pažįstama se
nuosiuose lietuvių kalbos pa
minkluose. Pvz.neseniai Vilniaus 
universiteto bibliotekoj surasto 
Tractatus sacerdotalis paskuti
niame puslapyje įdėtas Tėve mū
sų, kur rašoma: būki tavo valia 
kaip danguj, taip žemėj 
(mano perrašyta dabartine ra
šyba). M. Mažvydo katekizme 
irgi taip rašoma: būki tavo valia 
kaip danguj, taip ir ž e m ė j e; 
bet jo giesmyne jau yra: būk 
tavo valia... kaip žemėj, taip 
irantdangaus. M. Daukšos 
ir 1605 m. anoniminio katekiz
mo kalboje sakoma: būk valia 
tavo kaip danguj, teip ir že
mėj.

Prielinksnis ant šalia kitų 
reikšmių (pvz. jis pyksta ant 
manęs, eina ant namų, t.y. na
mų link, ir kt.) dažnai dar var
tojama beveik tokia pat reikš
me, kaip ir vietininkas, pvz.: 
ant tėvo dvaro saulė tekė
jo; ant kalno karklai siūba
vo; ant tėtušio kapo pu
rienos žydėjo; susidūrė vežimai 
ant kelio; knygos gražiai su
dėtos ant lentynos; paukš
tis tupi ant medžio; visokių 
daiktų pridėta ant stalo; čia 
ant s t o go pernai gandras sa
vo lizdą turėjo; šuva guli an t 
tako; visi buvo susėdę ant 
vežimo; žmogus guli ant 
plikos žem ė s, ir kt.

Galimas daiktas, kad prielink
snis ant tam tikrais atvejais yra 
ne be kaimyninės slavų kalbų į-

Juozas Bagdonas

NEATLIKO

P.S.

Knyga apie Gielgudą

Apie lietuvių kilmės aktorių 
Gielgudą išėjo' naujas veikalas: 
“John Gielgud”. Parašė Ronald 
Hayman. Išleido Random 
House. Kaina 10 dol. Kaip žino
me, pats Gielgudas yra parašęs 
porą veikalų: “Early Stages” 
“Stage Directions”.

ir

Ph.

Trys JAV 
kultūrininkų mirtys

Rašytojas ir sociologas 
Wylie mirė širdies liga Miami
mieste, sulaukęs 69 m. amžiaus, 

i Vienas iš vadovaujančių JAV 
kompozitorių —Gari Ruggles— 
mirė Benningtone, Vt. turėda
mas 95 m. Autorius ir leidėjas 
R. W. Sherman, 87 m., mirė 
Geneseo, N. Y.

Studentų protestas 
Čilėje

Kai prezidentas AHende atme
tė katalikų universiteto prašymą 
duoti katalikų televizijos progra
mą Čilei, apie 5,000 'katalikų uni
versiteto studentų suruošė pro
testo demonstracijas, protestuo
dami prieš varžymus. Raudonoji 
Gilės vyriausybė palaipsniui peri
ma spaustuves, popieriaus gamy
bą, todėl baiminamasi dėl pavojų 
spaudos laisvei. Jau dabar iš 13 
sostinės laikraščių, net 8 kontro
liuoja vyriausybė. Taip pat vy
riausybės kontrolėje yra apie 70 
radijo stočių.

Spalio 8 d., penktadienį,
Woodhavene, Kolumbo vyčių sa
lėje, Lietuvių Bendruomenės N. 
Y. skyrius surengė J. Bagdono 
parodą, į kurią atidarymo kal
boms sakyti iškvietė iš Phila- 
delphijos JAV LB pirm. V. Vo- 
lertą ir Lietuvos gen. konsulą 
New Yorke. Parodos tema - parti
zanai. (Keturios didžiulės dro
bės ant keturių didelių sienų). 
Ši paroda buvo taipgi kaip dalis 
20 m. Lietuvių Bendruomenės 
minėjimo, įrašyta į bendrą mi

nėjimo pakvietimą.
Jeigu galima gerą temą “suba- 

lamūtyti”, tai ši paroda tai ir 
padarė. Neišgelbėjo nė didelio 
formato drobės. Dar daugiau! 
Išaiškėjo mene pats pagrindinis 
principas: ar tu turi “sveikatos” 
padaryti, ar jos neturi ?!

Šituo klausimu Juozo Bagdo
no gebėjimą labai tiksliai apibrė
žė viena pusamžė ponia. Taigi, 
tos inteligentės išmanymą pa
gerbdamas, ir pakartosiu:

— Ko čia atėjai ?! Gal norėjai 
pamatyti, kiek daug geros dro
bės sugadinta?

Tikrai! Šitiek ir užtektų fakto 
apibūdinimui. Ilgesnio aptarimo 
nė nereikėtų.

— Bet... Tai frazinis abstrak
tas! — galėtų sakyti dailinin
kas. — Iš kur jūs žinote, kad ta 
drobė sugadinta?!

Va, kaip tik dėl šito aš turiu 
pratęsti savo rašinį ir pažiūrėti, 
kodėl ta drobė sugadinta.

Ne kartą esu sakęs, kad tapy
bos mene tema neužima pagrin
dinės vietos, nes ne paveikslo 
tema yra paveikslo išsprendimo 
problema. Problema yra pačia
me paveikslo išpildyme. Taigi, 
ne tema, o tai, kaip tu tą temą 
išsprendi, yra mene svarbu. Kaip 
tik šioje vietoje ir susikryžiuo
ja tas pagrindinis skirtumas 
tarp sugebančio ir nesugeban
čio: tarp meistro ir peckelio.

Būti meistru, reikia dviejų 
svarbių “mažmožių”: išmany
mo, arba nuovokos, ir mokėji
mo, arba meistrystės.

Drobės didumas čia neturi jo
kios reikšmės. Tapyk tokioje 
drobėje, kokios tavo pasirinkta 
tema reikalauja arba tokioje, 
kokią geriausiai esi įpratęs ir 
pajėgi apvaldyti. Viso to nepai
symas šios parodos atveju Bag
donui, kaip dailininkui, buvo tik
ra nelaimė

Bet jeigu Bagdonas norėjo sa
vo globėjus “pavedžioti už no
sies’*, tai jis šitai padarė “par 
excellance”.

Tematinis paveikslas, ypač is
toriniai arba lengendariniai te
matinis, reikalauja iliustratyvi- 
nio tikrumo. Negalima paleisti 
viso būrio kažkokių medinių ber
nų su kažkaip nemokšiškai nu
tašytais “šautuvėliais” vaikšti- 
tinėti po laukus ir pamiškes be 
jokio kariškai logiško veiksmo, 
o tuo pačiu lyg ir be tikslo: nei 
viena granata niekur nesprogu
si, nei vienas (medinis) šautu
vėlis niekur neiššautas (net to
kiose situacijose, kur priešas čia 
pat, panosėje slampinėja). Vieš
kelyje toks menkutis priešo šar
vuotis, stovi, kad piemenys su

I

I

DAIL. K. ŽOROMSKIS,
Neto York

| didžiulio peizažo. Apie bent kiek būt, yra pirmos didesnės jo na- 
I priimtiną peizažą čia negalima tūralistinės drobės.
nė kalbėti. Visa tai tėra tik la
bai blogo (kaimo) teatro dekora
cijos. Nemanau, kad Bagdonas 
tokiai atsakingai temai nutapyti 
būtų pasidaręs peizažų eskizus ir 
daiktų škicus. O reikėjo (Ir iš 
gamtos...).

Kiek sąžiningiau pastudijuota 
gamta gal net būtų atnešusi 
kitokius rezultatus. Tokiais atve
jais pasitikėti vien savo paties at
mintimi yra ne tik naiviai vaikiš
ka, bet ir mirtinai pavojiriga. Ši
tai Bagdonas mums labai aiškiai 

Lietuvos partizaių tema ( ir įrodė. Jo medžiai neturi jokių 
vardų, jokio įtikinančio piešinio 
(nei šakų, nei jų kamienų); jo
kio gamtoje esančio įvairumo;jo- i 

||i|| A kio linijinio nei spalvinįo spren-
|P||M dimo; jokios tikresnės daiktinės

ir spalvinės perspektyvos; jokios 
tikresnės šviesos gradacijos. Visa, 
kas ten yra, tikra to žodžio pras- 

l|l,‘IWj me, yra tiktai “tepimas, kas iš- 
-• eis”, todėl mūsų nei patenkinti,

Jeigu čia priekyje nebūtų tų nei įtikinti negali.
vargingai sukištų į griovelį, ga
lėtumei galvoti, kad čia viena 
jaunimo dalis riešutauja, o ten, 
pasi grybaudama, nuo vieškelio 
ateina kita, neg čia pamiškėje 
esantieji ir dvi merginas turi, 
kurios toli gražu, nepasirengu
sios eiti į kautyneą: jos tik kaž
ko ten stovi, rankas ir sijonus 
nuleidusios...

Arba vėl kitame paveiksle. 
Grupelė kažkokių baisių žmonių 
šlitinėja ant upės ar ežerėlio le
do. Kad ir kilniausių sentimentų 
vedamas, negalėtumei ten atpa
žinti nei vieno lietuvio! Kas jie 
tokie? Batai išklypę, nenorma
liai didelio numerio. Švarkeliai 
vos dengia juosmenį... O juk žie- ■ 
ma! Ledas! Sniegas! Argi su ši
tokio numerio batais būtų gali-1 
ma klampoti per sniegą, eiti per 
ledą ir... dar kariauti?!

Užpakaly šitų trijų dar kiti. 
du ar trys, nudūrę (jsivaizduo-1 
tinus) šautuvus į ledą, kažko 
žiūrinėja ar ieško... Negi prie
šas būtų sulindęs į upę po ledu 
ir užsišaldęs? Nei logikos, nei 
istorinės tikrovės vaizdo! I

Bagdonas turėtų žinoti, kad 
savus ar priešus vaizduojant, 
meniškojo išpildymo dėsniai pa
lieka tie patys. O jie yra šito
kie:

Piešinio sukomponavimas, 
ir 

spalvos meistriškas uždėjimas 
ant drobės. O kada į drobę įve
damas daiktas arba daiktinė te
matika — dar prisideda ir daik
to logika, o sų ja automatiškai 
ir daikto perspektyva. Einant ■ 
toliau į romantiką, galima būtų 
pridėti ir idėją.

Be šitų elementų harmonijos, 
bet koks daiktinės ideologijos 
paveikslas yta neįmanomas! 
Tuo labiau istorinis, nes čia 
daikto logika dar pasipildo isto
rinės tiesos ir istorinės apran
gos tikrumu.

Kaip jau matėme, Bagdono 
paveiksluos nėra jokios istori
nės aprangos, jokios istorinės 
tiesos tikrumo, o karine pras
me parodytas visiškas karinės 
tiesos farsas ir neišmanymas.

Nekalbant jau apie kitas 
akysna krintančias nesąmones, 
kiekvieno ■ krašto partizanas ži
no, kad žiemos metui yra ir šiltų 
ir baltų drabužių... (Kaip ilgai I 
žmogus žiemą su vienu švarke-| 
liu gali lauke išbūti?)

Taigi daikto ir aplinkybių lo
gikos čia visai nepaisyta, ji čia 
visai išniekinta.

Dabar, padedant į šalį daikto 
ir istorinių aplinkybių logiką, 
ir žiūrint grynai tik į nuogą 
daiktą, mes nerandame paveiks
luos nei reikalingų proporcijų, 
nei reikalingo judesio (veiks
mo), jau nebekalbant apie labai 
vargingą perspektyvą ir labai 
nemokšišką piešinį Tiek žmo
nės, tiek ant jų ir su jais esan
tieji daiktai, kaip švarkai, kepu
rės, šautuvai, diržai (su šovi
niais ir be šovinių) ir batai ne
turi nei reikalingos meistriškos 
pradžios nei užbaigimo.

Kadangi visos tos didžiulės dro
bės yra eksterjerai, tai reikėjo ir

Paveikslais

Bet jam turėtų būti žinoma 
(jeigu jis nori laikyti save daili
ninku), kad menas šitokių pasi
teisinimų nežino: arba tu pada
rai, arba — nepadarai. Menas y- 
ra besąlyginis.

Taigi, yra padaryta neišmany
mo demonstracija, kuriai išriši
mo duoti aš nesutinku.

Ir šitaip man besvarstant ir 
bežiūrint, prisiartino vienas iš 
minėtos parodos globėjų, rūpin
damasis, kur čia dabr reikės su
rasti salę toms drobėms sukabin

ti. Ką čia salės, vyrai! Pastatyki
te “Mauzoliejų”, pameskite jo 
raktus, kad po šimtmečių arche
ologai,prasikasę ir prasilaužę,ga
lėtų nustebti: kokią estetinę kul
tūrą dar globojome ir propaga
vome 1971 metais!..

paprastais peiliukais daug 
resnį nusiramtytų... Gi nuo to 
“šarvuočio” ateinantieji savo 
apranga ir ginklais taip panašūs 
{“savuosius”, kad be “stikliuko” 
niekaip neatpažinsi, kas jie to
kie...

Nežiūrint to, kad moderni in
dustrija pagamina daug įtikina- 
mesnius vaikų ginklus žaisliu
kus negu tuos, kuriais Bagdo
nas “apginklavo” savo vyrus, 
mums visai neaišku, nei kas jie 
tokie, nei ko jie ten nori, po 
tuos laukelius sukinėdamiesi: 
grybauja ar kurmerausius už- 
mindinėja? (Vienam iš žiūrovų 
pasirodė, kad tai gimnazistų ka
rinis apmokymas)...

Šapoka savo Lietuvos istori
joje mini tokį atsitikimą: kai 
Vytautas vedė savo karius į Žal
girio mūšį, tai jis įsakė savo vy
rams užsidėti ant rankovių 
raikščius, kad mūšio įkarštyje, 
kada atsistoja vyras prieš vyrą, 
nesusimaišytų su teutonais.

Bagdonas ne tik neatskiria, 
neatskiria, kur savi, kur svetimi, 
bet ir distancijoje visai nesi- 
orientuoja; žinoma, šiuo atveju 
nekalbant apie blogą perspekty
vinį piešinį.

Toks nuotolis, kokį paveiksle spalvos sukomponavimas 
matome tarp priešų, kulkosvai
džiams ir šautuvam^ jau yra 
mirties zona. Bagdono “mediniai 
kareivėliai” jau taip arti, kad iš 
papliauškos paleistas akmuo 
juos pasiektų, o — nieko nesida- 
ro...Kad ir su paprasčiausiais 
“barabanėliais*’ iš šitokio nuo
tolio ir šitaip žioplai žioplinėjan- 
čius būtų galima visus išguldy
ti, ir... stačio nė vieno nebega
lėtų būti... Šitokiame nuotolyje 
jau mėtomos paskutinės grana
tos ir lipama iš apkasų į kovą 
vyras prieš vyrą (durtuvais, pei
liais, pistoletais, šautuvų buožė
mis). Sunku patikėti, kad šitie 
vieni prieš kitus sustoję vyrai 
būtų taip menkai apginkluoti ir 
apmokyti. Juk distancija (tarp 
priešingų jėgų) čia belikusi gal 
mažesnė negu šimtas metrų, o 
jie dar tebevaikštinėja stati... 
Lyg jie čia būtų medžioklės va
rovai ir baidytų zuikius.

O kokią funkciją atlieka į 
griovelį sukišti trys ar keturi 
savieji? Iš ten jie tikrai negali 
matyti ateinančio priešo, o ir 
anatomiškai jie toje duobėje 
taip sulamdyti, kad bet kokiam 
fiziniam judesiui yra visai ne
tinkami.

Taipgi neaišku, kokios “ka
rinės” logikos vedamas Bagdo
nas šitaip s,u jais pasielgė. Juk 
čia pat už jų nugaros, yra pa
miškės kauburiukas, nuo kurio 
tuos pačius ateinančius jie galė
tų tūkstantį kartų geriau maty
ti, tinkamai “pasitikti”, o rei
kalui esant, ir pasitraukti. Iš tos 
duobės jie gali trauktis tik tie
siog į mirtį.

Bet į tuos nuo vieškelio atei
nančius žiūrėdamas, negali pa
sakyti, nei. kas jie tokie, nei ko 
jie nori.

ge-

Pavojai Baltijos jūrai
Inter - Science tyrimų funda

cijos leidžiamas biuletenis mirš
tančių vandenų sąraše skelbia 
ir Baltijos jūrą, j kurią pramo
nės įmonės kasdien nuleidžia 
1,200 tonų sieros rūkšties.

Kas dar lieka? Technika? Tech
nika yra pajėgumas išsireikšti pa
sirinktomis priemonėmis. Apie 
kokią tada techniką galėtume čia 
kalbėti, kada parodyta tiek daug 
nepajėgumo?

Gaila net žiūrėti, kai Bagdo
nas čia net kaip paprasčiausias 
meistras egzamino neišlaikė.

Žinoma, jis galėtų aiškintis ir
“teisintis”, kad čia šiuo metu, gal i ruomenės Los Angeles skyrius.

Naujas dainų rinkinys
Muzikė Giedra Gudauskienė 

užbaigė dainų rinkinį mažiems ir 
jauniems. Jį leidžia Liet. Bend-

EKSKURSIJA Į ARGENTINĄ!!!
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU, vadovaujama Wal- 

ter Rask - Rasčiausko, organizuoja kalėdinę ekskursiją j Buenos 
Aires. Norintieji aplankyti savo gimines Argentinoje, su jais at
švęsti Kalėdas ir sutikti Naujus Metus prašomi skubiai regirtruotis.

Kaina, asmeniui $656.90 — išskrendame į Buenos Aires gruo
džio mėnesio 19 dieną. Galėsite viešėti Argentinoje nuo 14-os iki 
28-ių dienų, ir 
Ameriką.

Kreiptis į:

jei pageidaujate, pavieniui grįžti atgal į šiaurės

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 South tVestern Avenue
Chicago, Illinois 60643 Telefonas 288-9787

Norintieji sudaryti iškvietimus giminėms iš Lietuvos apsilanky
mui Amerikoje patariame pradėti rūpintis žiemos metu. Dėl infor
macijų šiuo reikalu skabinkite į mūsų įstaigą.

J %

Dovanos Artimiesiems
Pigiau, geriau,.......... greičiau;
Nežiūrint tai, kad prekių kainos nuolat visur kyla, mūsų 
kainos iki galo metų pasilieka tos pačios.
Išnaudokite progą pasiųsdami jau dabar, dovanų siuntinu
ką savo artimiesiems į Lietuvą.

Siuntinys 1971 (3)
3)4 jardo puikios viLnonės angliškos kostiuminės medžia
gos, 3 jardai vilnonės angliškos apsiaustui' medžiagos, iy2 
jardo crimplene medžiagos suknelei, 1 vyriškas arba mote
riškas megstukas, nailono kojinės, vyriškos arba moteriš
kos, vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė, 20 geriau
sių angliškų cigarečių, 1 dėžė šokolado.

Siuntinio kaina su įskaičiuotu muitu ir visomis persiunti
mo išlaidomis kanuoja .................. $100.00

Siuntinys 1971 (4)
Itališkas nailoninis lietpaltis, gali būti vyriškas arba mote
riškas, vilnonė angliška eilutei medžiaga, vilnonė medžiaga 
suknelei, medžiaga sijonui, 1 vyriški nailono išeiginiai 
marškiniai, 1 bliuskutė, šilkinė gėlėta skarelė, 1 kaklaraiš
tis, 1 dėžė šokolado.

Siuntinio kaina su visomis išlaidomis $90.00
Taip pat, galime dadėti prie šių arba kitų siuntinių be jo
kių papildomų persiuntimo išlaidų, daiktus kuriuos klijan- 
tas pageidauja.

Šie yra labai vertingi ir reikalingi dalykai.
Nailoninio kailio virus apsiaustui $30.00, vilnonės gėlėtos 
skarelės, $5.00, vyriški arba moteriški nertiniai už $12.00 
arba $18.00, nailono marškiniai $9.00, bliuskutės $7.00, 
nailono lietpalčiai $11.00, crimplene medžiaga suknelei 
$9.00, šilkinės arba nailoninės skarelės $3.00, ilgi vilno
niai šaliai, $10.00, komplektas moteriškų nailono apatinių 
$7.00, komplektas vyriškų šiltų apatinių $12.50. ir kita.

BALTTC STORES, LTD.
JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England
TELEF. — 01 - 739 * 8734
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Pašnekesys SU rašytoju Įnitete. Lietuvių jėzuitų provinci- 
Vincu Ramonu rytoj da, kun Gediminas Ki|,u5kas».

1 1 vo sveikinimo žodyje džiaugėsi
Ciikagiečių susitikimas su žy-; profesoria us dideliu įnašu į lietu- 

miuoju mūsų romanistu ir no- į vių kultūrinį lobyną su šia nau- 
velistu įvyksta rytoj (spalio 31, ja knyga, kuri atskleidžia lietuvių
sekmadienį) ‘‘Draugo’’ redakci
jos patalpose, 4545 W. 63rd St., 
3 vai. popiet. Laisvą pokalbį į- 
vairiomis literatūrinėmis V. Ra
mono kūrybos ir aplamai lite
ratūros temomis organizuoja ir 
visus kviečia meno draugija Šat
rija.

Proga čikagiečiams 
pastudijuoti meną

Chicagos Parkų distrikto švie
timo programų rėmuose nuo 
lapkričio 1 d. pradedama dės
tyti tapybos, keramikos, grafi
kos ir piešimo kursas. Lektoriu
mi yra mūsų žymusis dailinin
kas Viktoras Petravičius. Kur
sai yra nemokami. Detaliau su
sitarti ir pasiinformuoti galima, 
susisiekiant su pačiu lektoriumi.

Knyga apie lietuvį 
vargonininką išeivijoje

Prof. Juozo Žilevičiaus nauja 
knyga “Lietuvis vargoninnkas iš
eivijoje” buvo labai šeimyniškai 
paminėta lietuvių jėzuitų komu-

Į muzikos vystymąsi išeivijoje. 
Prof. J. Žilevičius trumpai prisi-

Įminė lietuvio vargonininko nu
eitą dažnai sunkų kelią ir svar
bų vaidmenį, kurį jam teko atlik
ti, besikuriant lietuviams nauja- 

1 me krašte. Vargonininko veiklos 
ratas, buvo labai didelis ir reikš
mingas visam lietuvių kultū- 
rinaim gyvenimui.

Akademija rašytojui 
pagerbti

Tai tik graži pradžia, kuri mū
sų kolonijose galėtų virsti ir nuo
latine, prasminga tradicija. Pir
masis pasišovė Detroitas. Š. m- 
lapkričio 7 d. vietos Lietuvių kul
tūros klubo iniciatyva šioje kolo
nijoje rengiama, galima sakyti, 
lietuvio rašytojo diena. Ji prasi
dės 10 vai. 30 min. mišiomis, ku
rias atnašaus vysk. V. Brizgys. 
Po jų A. Musteikis atidarys aka
demiją, kurioje bus pagerbti mi
rusieji ir gyvieji lietuviai rašyto
jai laisvėje ir pavergtoje Lietuvo
je. Savo kalba rašytoją pagerbs 
JAV LB pirmininkas Vytautas

MENULIO AUTOMOBILIS
Specialus automobilis (pats žmonių mėnulyje lunachodas 

brangiausias pasauly — 8 mili- į nevežioja, tik mokslinius instru- 
jonai dolerių), kurį Apollo 15 mentus, bet jis turi savo įgulą 
astronautai nugabeno į mėnulį, iš penkių asmenų, kurie kontro- 
ten pasivažinėjo ir paliko, yra' Kuoja lunachodo judėjimą mė- 
truputį daugiau, kaip 10 pėdų nulyje radijo bangomis iš bazės 
ilgio, 6 pėdų pločio ir 45 inČų netoli Maskvos. įgulą sudaro 
aukščio. Nuo žemės paviršiaus komendantas, navigatorius, įn
iki jo apačios yra 14 inčų, kai žinierius, radijo operatorius ir 
pilnai pakrautas. Varomas ke-1 vairuotojas.
tūrių elektrinių motorų, pritai-1 Labai mažai žinių rusai skel- 
sytų prie kiekvieno rato. Moto- bia apie savo instrumentus, to
ro pajėgumas Vt arklio jėgos, i dėl lunachodo dimensijos nėra 

Automobily įmontuotos dvi žinomos. Iš Tass žinių agentū- 
36 voltų baterijos. Bet kuri iš ros paskelbtų fotografijų moks- 
jų gali varyti' motorus. Iš viso lininkai spėja, kad jo ratai galį 
automobilis gali nuvažiuoti 40 būti apie 20 inčų diametro. Tu- 
mylių. Bet astronautai per visas 
tris keliones mėnulyje tenuva- 
žiavo 17 V2 mylios.

Vairuojamas ne rato pavida
lo vairu, bet specialia vairolazde. 
Palenksi ją pirmyn, greitis pa
didės, palenksi atgal, greitis su
mažės, palenksi į dešinę — au-' 
tomobilis suksis į dešinę, o jei 
palenksi į kairę pusę — suksis 
į kairę. Ta pačia vairolazde 
kontroliuojami stabdžiai ir iš
jungiami .motorai. Parkinimo 
stabdžiai išlaiko automobilį ant 
30° šlaito. Ir jis neapsiVers, jei 
tektų būti palinkusiam iki 45°. 
Jis gali lipti ir nusileisti 20° sta
tumo šlaitais, gali perlipti pėdos 
aukščio kliūtis ir 28 inčų pločio 1 Kai ateina mėnulio vakaras, ve- 
griovius.

Jo ratai sveria po 12 svarų mas 
kiekvienas (mėnulyje tik 2 sva-j vaičių, saulei patekėjus, Luna- 
ru). Visas automobilis sveria ! chodas vėl įjungiamas, ir jis to- 
480 svarų žemėje ir gali paneš- liau sau rėplinėja mėnulio pa
ti 1,000 svarų krūvio. viršiumi, vykdydamas moksli-

Mėnulio automobilį amerikie- nius eksperimentus ir siųsda- 
čiai vadina LRV, t. y. “lunar, mas juos radijo bangomis savo 
roving vehicle”.

Rusai irgi turi mėnulyje savo 
automobilį. Jį ten nuskraidino1 nėra įdomesnio, įspūdingesnio 
1970 m. lapkričio 17 d. ir nulei- ir mokslui naudingesnio, kaip 
do į Mare Imbrium rajoną. Jis paties žmogaus iškyla į mėnulį, 
pavadintas Lunachod. Nors A. Badžius
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J.L.Giedraitis

10 Barry Drive
E. Northport, N.Y. 11731 
Tel. (516) 757 0055
Chicago 476 7399 vakare

I Volertas. Pagrindinę paskaitą 
skaitys pirmasis Lietuvių rašyto
jų draugijos pirmininkas trem
tyje poetas ir dramaturgas Stasys 
Santvaras. Rašytojo vardu kal
bės dabartinis Lietuvių rašytojų 
draugijos pirm poetas Leonar
das Andriekus. Tą pat dieną li
teratūrinėje popietėje savo kury-i 
bą skaitys šie poetai ir rašytojai: Į 
Leonardas Andriekus, Vytautas 
Alantas, Stasys Santvaras ir Ma
rija Sims. Apie 3 vai. bus pietūs 
svečiams ir visuomenei.

Nešiojamas dentisto 
"kabinetas"

Sudarytas kilnojamas dantisto 
“kabinetas” — visų reikalingiau
sių instrumentų rinkinys, kuris 
telpa dėžutėje 12 inčų aukščio 
ir 18 inčų ilgio, sveriančioje 28 
svarus. Instrumentai padaryti su
mažinti. Naudojami tranzistoriai 
ir turima elektros jėga. Įtaisas va
dinamas Beldent. Jis jau išban
dytas Izraelio kariuomenėje ir 
naudojamas įvairiose kitose pa
saulio kariuomenėse. Šie įtaisai 
bus paįogūs dantistams, vykstan
tiems į mokyklas, pas liguistus 
žmones į namus ir panašiai.

Apie paramą mokykloms
Rabinas Mare Tannebaum pa

sikalbėjime, išspausdintame “St. 
Anthony Messenger”, pareiškė, 
jog žydai turėtų persvarstyti sa
vo rodomą opoziciją prieš pašal
pą privačioms mokykloms.

Dabarties negrų 
menininkai

Robert Doty parašė studiją 
“Contemporary Black Artists in 
America”. Išleido Dodd, Mead. 
Kaina 7 dol. 95 et. Duodama 50 
iliustracijų iš Whitney Amerikie
čių meno muziejaus.

Chicaga "eksportuoja 
suterštą orą

Kanados mokslininkas dr.
R. Barringer tvirtina, kad, kai pu
čia pietvakarių vėjas, Chicagos 
suterštas oras nusitiesia ne tik į 
Detroitą, bet ir į Hamiltoną bei 
Torontą. Barringer tai pareiškė, 
priimdamas 1000 dol. permiją iš 
vadinamos Instrument Society of 
America. Tas mokslininkas sako, 
kad satelitai gerai padeda nusta
tyti oro taršos juostas.

t!

A.

KVIEČIA LANKYTIS JU

......... ....................
BROLIAI JURGIS, GERALDAS IR GREGORIJUS ŠARKOS

RESTORANUOSE:

ŠIŲ LAIKU ATŽALYNO "IŠDAIGOS”
ST. SEMĖNIENĖ

“Unman, VVittering and Žigo” 
skamba 
iš teutonų laikų. Tačiau tai yra 
viena staigmenų, paruoštų žiū
rovui šiame filme.

Su šitokia pradžia kino teatro mokinių sąraše) filme akiplėšos 
lankytojas tikisi kažko labai vo-j jaunuoliai iškrės baisų krimina- 
kiško, sunkaus ir pikto. Vietoje' lą naujajam mokytojui, 
gi to, žiūrovas pamato vaizdą iš' Filmui gerokai įpusėjus, prasi- 
labai jau angliško gyvenimo,' deda kulminacinis punktas — 
lengvoką, bet labai piktą. Beveik 
visi pasakojimai iš anglų ber
niukų mokyklos gyvenimo yra 
gerokai žiaurūs. Netgi toks fil
mas, kaip klasiškas “Goodbye, 
Mr Chips.”

Daug esame pridarę išdaigų 
mokytojams, būdami mokyklinio

spėliojimų filme jaunuoliai išei- 
kažkaip šiurkščiai, lyg na visiškai iš ribų.

Žiūrovas įtemptai laukia, kada 
“Unman, Wittering and Žigo” 
(trys paskutinės pavardės klasės

»

i
I
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jaunuolių užpuolama mokytojo 
žmona.

Atrodo, lyg visas filmo tekstas 
yra piktai suredaguotas. Jau pra
dedant mokyklos direktoriumi, 
kuris yra juokinga karikatūra, 
netgi vertinant angliškuoju 
standartu. O jau mokiniai —

amžiaus vaikai. Koks šviesus ir [ tikros psichopatų iškamšos. Lyg
pamokantis yra Binkio “Atžaly
nas”. Tačiau “U,W ir Z,” filme 
vyksta kažkas baisiai nuožmaus 
ir bauginančiai pikto.

Pasakojama apie jaunuolių 
klasę, kuri tiesiog terorizuoja sa
vo naujai atvykusį mokytoją pa-

tai būtų visa grupė kažkokių e- 
mociniai nesubrendėlių: kalba, 
juokiasi, juda ir keičiasi drabu
žiais tos negyvenimiškos, karto
ninės, baisios galvosenos figūros.

David Hemmings, vaidinąs 
mokytojo rolę pasirodo puikiojesisakymu, kad jie nužudė savo1 formoje. Jjs nebyliai prasmingas 

senąjį mokytoją,^ nes tas vertė ir pasiryžęs. Aktorė, vardu Ca- 
juos mokytis šeštadienio popie-1 ro]yn Seymour, sukuria nuosta

biai subtilų jo žmonos vaizdą. 
Režisierius John MacKenzie 
nuotykių eigą parinko anglų ša
lies gražiame gamtovaizdy. Kla
sifikuota GP (visokio amžiaus 
žiūrovams tik su tėvų pritari
mu).

te.
Naujajam čia yra pirmasis jo, 

kaip mokytojo, paskyrimas. Sa
vaime aišku, jis nori būti vaikų 
mėgiamas. Jis taipgi nori išlaiky
ti savo pozidiją, o ir sveiką galvą 
ant pečių.

Jei visa klasė padarė ką blogo, 
mokiniai mėgsta sakyti, kad vi
sų nebaus. Kas nežino, kaip mo
kiniai visur bando pabėgti nuo 
pamokų, praleisti dienas sirg- rr;nui» i-ihayb, i

darni.” Ir vieningume — dide- 0211-15 sonth Damen Avenue 
liame skaičiuje pasireikšdavo ga-| 
lybė. Tačiau šiame, pilname’ —

I

PETE’S AUTO REPAIR
Taisau MOTORUS, STABDŽIUS, 

Transmisijas Starterius, Alternato- 
rius, Motor Tune-up. Ir kitus pa
taisymus. PETRAS PIŠNYS, sav.,

TEIj. 737 - 39S8.

SHARKO’S — Vilią Park, Illinois
1 mylia į vakarus nuo 83 Rd. ant Roosevelt Rd.

Telef. — 629-9050
SHARKO’S WEST. 6301 W. 63rd Street

Telef. — LUdlovv 6-3636
SHARKO’S EAST, 7840 S. Westem Avė.

Telef. — PRospect 6-6644
Visuose restoranuose puikios vedinamos salės tinkamos 

vestuvėms ir kitokiems parengimams Skanus valgis, vietos 
užsienio gėrimai.

Savininkai — Jurgis, Geraldas ir Grigorijus šarkos

*

ri aštuonis ratus. Kiekvienas 
ratas turi po atskirą elektrinį 
motorą. Vienas motoras sustojo 
veikęs, bet lunachodui tai nepa
kenkė. Vežimėlis ir toliau šliau
žioja mėnulio paviršiumi, varo
mas septynių motorų.

Lunachodas turi ir devintą I 
ratuką, kuris sukasi laisvai, vel
kamas vežimėlio. Jis matuoja, 
kiek atstumo nuvažiuota ir tei-1 
kia informacijų apie mėnulio 
paviršiaus žemę. Vežimėlis gali 
lipti 14° statumo šlaitais.

Varomąją jėgą Lunachodas 
gauna ne iš baterijų, bet iš sau
lės celių. Todėl jis gali veikti 
tik tada, kada į jį šviečia saulė.

žimėlis sustabdomas ir pal.ieka- 
“nakvoti". Po dviejų sa-

įgulai netoli1 Maskvos.
Jdomu, įspūdinga. Bet nieko

RAŠOMOS VISOMIS KALBOMIS! IR 
ELEKTRINES. RADIO, TV IR BIZNIO 
mašinElEs, PIGIAI IR GREITAI.

X

Chrysler - 
Plymouth 
Prices 

start at
$1915*
•$1915. Manufacturer’t auggeated retall prlca for a Crlcket 

avallable at seleeted Plymouth dealera'. Prlca excludes stata 
and local taxes, destlnatlon chargea, and dealer new-car 
praparatlon chargea.

AUTHORIZED DFALERS A CHRYSLER
Vjįį! MOTORS CORPORATIOAT

BALZEKAS MOTORS
PLYMOUTH — IURY — VALIANT — SATELITE — STATION WAGONS 

ROADRUNNER - BARRACUDA — DUSTER

Pirkite dabar, kai kainos yra žymiai sumažintos 1971 metų visiems 
automobiliams prieš pasirodant naujiems 1972 modeliams.

4030 Archer Avenue Tel VI 7-1515

P

NESENI ĮVYKIAI LIETUVOJE
Atvaizduoti nešuliai išėjusiame O. Nendrės romane

ANTROJI BANGA
Apie šį romaną raže

“O. Nendrė lengvu sti/umi mum pristato Lietuvos ūki
ninką: nefantazuotą, bet tiki?, tiek savo išore, tiek savo vi
dumi: siekiantį aukštų idealų, jriliai religingą, suprantantį so
cialinius reikalus” (Darbininkas, "970, 73 nr.).

“O. Nendrės pasakojimas apie u ii yra subtilus ir patrauk 
lūs. Ištisai visa knyga yra parašyta gyva ir sklandžia dialogi
ne forma. Todėl beskaitant tarsi užsimiršti, kad turi knygą 
rankoje, o vien tik klausaisi gyvų pokalbių, pats pasijunti be
sąs tarp gyvų žmonių” (Tėviškės Aidai. 1970, 42 nr.).

Knyga gaunama “DRAUGE’ ir pas platintojus
Kaina $3.50.
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CRANE SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

B. R. PI’ TKIEVUCZ, Prez.
2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKTNG SPACE

Mokamas už dviejų Me- Naujas aukštas dlvl-
tų Ceruricatų stp-kaitas (lendąs mokamas už

Minimum $5,000.00 Investavimo sąskaitas.
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.
PIRMAD. Lt KETVIRTAD.......... 9 v. r. Lkl 9 V. V.

VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD............ 9 V. r. lkl 5 V. V.
ŠEŠTAD. 9 v. r. Lkl 11 ». i — Treėlad. uždaryta.

i



Šeštadienis, 1971 m. spalio mėn. 30 d. DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

ti išskirtiną:

• Vaižganto “Sin at Easter” 
knygą, keturių apsakymų rinkinį, 
išleido Manyland Books. Apysa
kas vertė Danguolė Sealey, Algir
das Landsbergis, Stepas Zobars- 
kas ir Clark Mills. įvadą parašė 
prof. Charles Angoff, gi biogra
finius Vaižganto bruožus davė A. 
Vaičiulaitis. Knyga įrišta į kietus 
viršelius, gi aplanką puošia dail. 
V. Jonyno pieštas Vaižganto port
retas. Knygoje taip pat yra vie
na autoriaus nuotrauka, vaizduo
janti jį darbo kambary. “Sin at 
Easter” (Nebylys) amerikiečių y- 
pač labai gerai vertinamas, bet ir 
kitos novelės susilaukė pripažini
mo, gi įvado autorius prof. An
goff teigia, kad nedaug praėjusio 
šimtmečio pusėje buvo rašytojų, 
kurie galėjo pasakyti taip daug ir 
taip gražiai. Knyga 132 psl., kai
na 5.95 dol. Leidinys tikrai gra
žus ir vertingas.

StĖ^KŠ"ZČBARSKAS

Stepo Zobarsko novelių rinkinio, iš
versto anglų kalbon, viršelis.

VAIŽGANTAS

SIN AT EASTER

1.

Anglų kalba išleistų Vaižganto 
apysakų viršelis

Savo metu Detroite kilusi jni- kavertystės saistomas, kad mū- 
ciatyva kokiu nors būdu pagerb- suose viskas bloga, o pas sveti- 

lietuvj ūkininką, mus viskas gera. Šioje plotmėje 
rpokytoją tuo dar nesibaigė. Štai, I reikalą 
lapkričio mėn. 7d. to miesto tau
tiečiai renkasi akademijom skir- 
tori mūsų rašytojui — jį prisi
minti, iškelti, pagerbti.

Kylą klausimas, ar tai tikrai 
reikalinga, ar šitai atneš bet ko
kią apčiuopiamą naudą, tiek pa
čiam rašytojui, jo raštams, na 
ir pačiai skaitančiajai visuome
nei. Žinoma, čia gali būti visa 
eilė atsakymų, pritariančių, nei
giamų ar tik sąlyginių. Bet, kiek
vienų atveju tiesa bus toji, kad 
lietuvis rašytojas vertas kur kas 
didesnio dėmesio už tąjį, kurįj^' 
męs, labai dažnai tik prabėgomis, | 
jam skiriame. Rašytojas kuria, 
rašo, ir, kad daug jo darbo vai-1 
šių neišvysta dienos šviesos, ne
tampa knyga, kaltas ne jis, bet 

, mes patys, platieji ir potencialūs 
I skaitytojų (teisingiau, neskai
tančiųjų) sluoksniai. Tiesa, iš
graibome atsiminimus, kelionių1 
aprašymus, kartais net ir publi- 

Į cistinio turinio leidinius, o visa 
kita grožinė literatūra (su malo
niomis išimtimis) taip ir dūlėja 
leidyklų ir platintoju lentynose. 
Tuo būdu, turime suprasti leidė
jus, kurie nenori dar ir nąujų įsi
pareigojimų prisiimti, kai net 
minimalūs tiražai neišperkami. 
Išvada, gal ir labai dramatinė, 
bet kartu ir paprasta — bendro
sios kultūros dalis, šiuo atveju 
literatūra, išeivijos pasaulį per
daug nedomina, atseit, lietuviš
koji knyga per mažai skaitoma.

I
Į Šioje vietoje galima prisiminti

Žmogaus kraujo filtras į trikimaį ątsirandą, kada j sme
genis patenka mažyčiai proteino 

Kasmet JAV-se padaroma net ! gabalėljąi ar kraujo celėj. Sįe- 
50,000 sunkesnių širdies operaci- j kiant to išvengti, išrastas filtras, 
jų, kada laikinai kraujo varinė-j kuris tfije širdį pavaduojančioje 
jimųi įjungiama širdį ir plaučius' mašinoje kraują išfiltruoja nuo 
pavaduojanti mašina. Pastebėta, j medžiagų, kurios gali būti žaljų- 

j svarstant, nesunku į- kad, po tokios operacijos kartais smegenims ar nervams, 
žvelgti, kad Ii: tuvio rašytojo pa- jaučiamas neigiamas poveikis į' 
gerbimas yra visiškai vietoje ir smegenis ar lengvi neurologiniai 
laiku sugalvotas. C_„ ___
moralinis paminėjimas ir paska
tinimas, kad rašytojas nėra pa-

Bus tai bent sužalojirnai, dėl ko susidaro su
trikimų proto veikime, jaučia-

milinei rx ei v< i o • ' j u v/j uo i m. i cl j J .. • i « • •
mirštąs, kad jo pastangos ir kū- ma_s muskulų susilpnėjimas, ap- 

i . • i- • ' cn firl ? m oc Rot tiV laiVinai rx bar.ryba yra vertinama ir populiari
nama.

Pagaliau gal tai ir savotiškas 
mostas parodyti savajam rašy
tojui, kad jis ir pats nėra jau 
taip vienišas, kad dar esama 

! mūsų tarpe tokių, kurie rūpinasi 
; ir jaudinasi lietuviškąja literatū- 
I ra, jos dabarties ir ateities diena.

„ i visa tai ir būna paskatini- 
i mu kiekvienam' rašytojui ir to- 
Į liau tęsti savąjį kūrybinį užside-

snūdimąs, bet tik laikinai, o kar
tais ir pastoviai. Gydytojų suva
žiavime Atlantic City iškelta, 
kad tyrimai parodė, jog tie su-

WAGNER & SONS
Typewrlters — Addlng Machines 

Checkwriter« 
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virį 50 m. patikimas patarnavlma* 

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

Remkite tuos biznierius, ku 
rie skelbiasi Drauge"

ALLSTATEINSURANCE
Auto - Home - Life
Business Finance 
Hospitalization

RON REIPSA 339-5534
''•Aur',»
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G Ė L E §
BEVERLY HILLS GILINYČIA
Vestuvėms, lianketams, laidotuvėms 

ir kitokiom* progoms
2443 W. «3isl Street, Chicago. Illinois

TEL. PU 8-0833 — PR 8-0834

girną ir pašaukiminj įsipareigo
jimą ne erzacinei puslapių ga
mybai, bet tik meninei tiesai.

Al. Gimantas

našus. V. Mooth duoda išsames 
nį straipsnį apie arkv. Matulaitį. 
A. Tansey svarsto, kaip rasti pa
sitenkinimą darbe. Kun. J. Pruns 
kis rašo apie perskyrų ir negimu

sių žudymų pavojus JAV-se bei 
duoda eilės naujausių knygų ap
žvalgą.

• LAIVAS, 1971 m. lapkričio 
mėn. Nr. 18. Religinio ir tauri- j 
nio gyvenimo mėnesinis žurnalas. Į jr tuos, nuolat girdimus priekai- 
Leidžia Marijonų vienuolija. Re-1 j|us> kacĮ mQSų rašytojai neįdo

mūs, per mažai pažengę, dar vis 
alsuoją lietuviškojo sodžiaus na
tūraliu kvapu, neturį eleganci
jos bei civilizacijos žavesio, sto- 
koją platesnio polėkio. Gal taip, 

i gal ir ne, bet jei sakoma, kad at- 
į silikęs mūsų rašytojas, gal lygiai 
nemažiau yra atsilikęs ir mūsų 
vidutiniokas skaitytojas, kuris,

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

DR MĖGĖJAMS

daguoja kun. Kazys Barauskas. 
Metinė prenumerata JAV ir Ka
nadoje 4 dol., kitur —5 dol. Re
dakcijos ir administracijos adre
sas: 4545 VVest 63rd St., Chicago, 
III. 60629. Žurnalo pirmajame 
puslapyje pabrėžiama Kristaus 
Karaliaus šventės mintis. Toliau 
duodama kun. P. Patlabos kelio
nių pas Kanados lietuvius pynė. apįamaj žvelgiant, nėra jau toks

I

Daug sutaupysite pirkdami 
įvairių filmų foto aparatus 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
togiu planu atidedant pasirink 
tus reikmenis ypatingai progai 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidarą pirmad 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai 
REIKMENYS FOTOGRAFAM^

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef PRospect 6-899P

čia 
bei 
pa

• Stepo Zobarsko novelių 
rinkinį “Young love ant Other 
Infidelities” išleido Manyland 
Book leidykla. Įvadą parašė prof. 
Charles Angoff, kuriame pabrė
žiama, kad Zobarskas noveles mo 
ka rašyti, kad jo novelės yra švie
žios, mielos ir ilgai įstringančios 
į atmintį.Jos suteiks džiaugsmo ir 
atskleis daugelį žmogaus širdies 
paslapčių. Knygoje yra aštuonios 
novelės, be abejo, lietuviui skai
tytojui mažai žinomos, kadangi 
St. Zobarsko novelių rinkinys la
bai seniai bepasirodė. Viena no
velė yra versta prof. Sealy. Kny
ga įrišta į kietus viršelius, aplan-, tus. 
kas dail. Prano Lapės, 116 psl.,'Anglų kalbos redaktorė L. Stukie-

Jaunas gydytojas įdomiai pasako
ja apie krikščionis šių dienų ne
remti naguose. Aptariamos nau
jos knygos, duodama mūsų reli
ginio ir visuomeninio gyvenimo 
kronika. Neaplenkiama ir groži-1 
nė literatūra — eilėraščiai ir be
letristika. Šį kartą randame Alo
yzo Barono labai trumpą, bet ge
rai suregztą pasakojimą “Mažoji 
pąmoka”. Atskiru puslapiu infor
muojama ir apie gyvenimą oku
puotoje Lietuvoje.

• MUZIKOS ŽINIOS, 1971 
m. rugsėjo mėn. Nr. 3. Leidžia 
Lietuvių vargonininkų—muzikų 
sąjunga. Išeina 4 kartus per me- 

Redaktorius V. Mamaitis.

uolus ir pasaulinės literatūros 
skaitytoju ar sekėju. Gi savąją 
neretai neigiamą nuomonę apie 
mūsų raštiją tėra susidaręs tik 
iš inercinio įpratimo, gal ir men-

ANDY’S BARBĖK SHOP 
40% OFF on KOSCOT’S OOSMETICS 

(Mcn's and Women’s)
STOP IN AND GET A TRIM 

Open Tuesday to Friday 9 to 6:30: 
Saturday 9 to 5:00,

4109 W. 63rd St. — 582-6838

kaina 4.95 dol. Tai jau kelin
ta S. Zobarsko knyga angliškai. 
Viena iš šioje knygoje įdėtų no
velių buvo išspausdinta “The Li- 
terary Review” žurnale.

• The MARIAN, October, 
1971. Tėvų marijonų leidžiamas 
iliustruotas religinis žurnalas, iš
eina keturis kartus metuose. Me
tams 2 dol. Adresas: 4545 W. 63 
St., Chicago, III. 60629.

Amerikietė laikraštininke M.L. 
Dagnell rašo apie žmonių “ne
tikrus veidus” kasdienėj buity. 
Konvertite poetė V.A. Moore ri
muoja apie širdies skyrimą die
viškai meilei. Dėl polijo tapęs in
validu E. Murway atskleidžia ne
pagydomo ligonio pergyvenimus. 
Kun. P. Gabris plačiai infor
muoja apie marijonų darbus spali 
doje; iliustracijomis ir tekstu pla
čiai primenamas “Draugas”. M. 
Capps sprendžia teisingumo rei
kalą kalboje. Las Vegas gyvento
ja L. Deni informuoja apie F. 
Waine, jau 25 m. dirbantį sceno
je. M. Peabody pavaizduoja, kaip 
galima nugalėti rūkymo papro
tį Ch. Jakubovvski skatina patik
rinti savo socialinio draudimo i-

nė. Žurnalo metinė prenumera
ta 5 dol., atskiro numerio kaina 
—1.25 dol. Redakcijos ir admi

nistracijos adresas: 209 Clark PI., 
Elizabeth, N.J. 07206.

Didžiausia šio naujo numerio 
dalis skirta praėjusią vasarą bu
vusios dainų šventės aprašui. Jį 
pateikia I. Motekaitienė. Aprašas 
iliustruotas dainų šventės nuot
raukomis. Tęsiniu duodama išt
rauka iš muz. Juozo Bertulio au
tobiografijos. Gerai parengta, ver
tinga ir tiksli muzikinio gyveni
mo kronika. Šį kartą žurnalo prie
du skaitytojams duodamas nau
jas “Muzikos Žinių” leidinys:St. 
Gailevičiaus daina — maršas 
“Jaunystė” mišriam chorui.

• VYTIS, 1971 m. spalio m. 
Nr. 8. Lietuvos Vyčių mėnesinis 
žurnalas.Redaguoja Loreta I.Stu- 
kas, 1467 Force Drive, Moun- 
taineside, N.J. 07092. Metinė 
prenumerata 4 dol. Žurnalo nau
jas numeris didžiąja savo medžia
gos dalimi skirtas Amerikos lie
tuvių Vyčių organizacijos buvu
siam 58-tam seimui. Gausiai nuo
traukom iliustruotuose puslapiuo
se organizacinė informacija pa
teikiama vaizdžiai ir sklandžiai.

Bet “Vyčio” puslapiai drauge jau 
liudija, norim ar nenorim, ir liūd
nesnę tikrovę: iš 40 žurnalo pus- 
lapitt lietuviško teksto, viską su
mušus krūvon, yra ne daugiau 
kaip vienas puslapis.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai — pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai.
2400 So., Oakley Avė., Chicago 

Tel. VIrginia 7-7258 - 59

! WIN A BUICK !
No Purchase Necessary 

63rd & CICERO AVENUE 
Hour Road Service & Towing24

STANDARD

AMERICAN OIIi 
MOTOR CLUB & 

CHICAGO MOTOR 
CLUB 

“Authorlzed Statton'

AUTO REPAIRS — 
E R I Z I N G

SAVINGS

Comiiiunity

Į 
j

TON
ASSOCIATION

B R I G H
SAVINOS AND LOAN

Serving the mthuanian
57 years with persona) attentlon.

4071 Archer Avė. (West oi California Avė.) 
Chicago. Illinois 60632 Tel. LA 3-8248

INSURED

LOANS

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SUNOS 
4314 W. 28rd PLACE Tel. VIrginia 7-6872
MM W 69th STREET Tel. REpublic 7-1218
11028 Southwest Highway, Palos Hills, III. Tel. 974-4410

LEONARD BUKAUSKAS IR SONUS
649 Kast 162nd Street, Soutb Holland 

i082» South Michigan Avenue. Chicago 
TEL. — CO 4-2228

v asams - butkus
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL OLympic 2-1003

Labai svarbu !
AUTOMOBILIUI

Tik trumpam laikui 
moskvitch 4121E $2,995.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 96«

$1,895.00
Gaunami labai ribuoti skai
čiai — Tad NELAUKITE — 
Užsakykite DABAR.
BUTAI

Reikalaukite mūsų Spe
cialų Biuletenių.

PETRAS BIELIŪNAS
1348 S. CALIFORNIA AVĖ Tel I.Afavette 8-357

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-340

I
 UŽSAKYKITE DABAR 

GERIAUSIĄ DOV ANĄ

Į LIETUVĄ
Geriau negu gryni pini
gai ar bet kokie daiktai

SPECIALŪS RUBLIŲ 
PAŽYMĖJIMAI
INTERTRADE

EXPRESS CORP.
Pirma jums apie tai pa
sakėme, o jūsų giminės 

sako “taip”.
Su specialiais Rublių Pažy
mėjimais jūsų giminės gali 
įsigyti, ką jie tik nori, už da
lelę reguliarios kainos. Pana
šiai, jei nuvykęs į krautuvę 
su 100 dol. gautum prekių už 
200 dol. ar 300 dol. ar net ir 
daugiau. Pilnai garantuota ir 
apdrausta. Tiktai Intertrade 
Express Corp. duoda jums 
kuo greičiausią patarnavimą. 
Šie Pažymėjimai pristatomi 
jūsų giminėms J namus už 3 
savaičių.

KAINA $2.13 už vieną 
® Specialų Rublį

, E Visiškai jokių kitų primokėji- 
iC my-

(T Reikalaukite mūsų NEMOKA
US MO ILIUSTRUOTO KATA- 
ff LOGO.

į? Užsakykite Dabar,
i JĮ Užsakykite Tik Per

1 INTERTRADE 
| EXPRESS CORP.
ffl 125 East 23rd Street 
3* Penktas aukštas
C New York, N. Y. 10C10 
ff Tel. — 982-1530

POVILAS J. RIDIKAS
3854 SO. HALSTED STREET_____________Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
1319 S. LITUANIOA AVĖ. Tel. YArds 7-1138-1 ĮSU

THREE
AIR-CONDITIONED CHAPELS

NAMŲ TAISYMO DARBAI
Staliaus, dažymo ir visus kitu, 
darbus atlieka lietuvis — labui 
prieinama kaina.

SKAMBINTI RE 7-9615
■e--®*'-.

HOME

Modern Impressions Coiffures 
50c. OFF ON SHAMPOO & SĖT Į 
SHAPING — ’FROSTING—'BTTLING 
Only.wlth this ooupon, expires Oct..30 
“Terrjf” Klzzonc, owner, formerly at 
6655 S. Mozart, now at 4138 W. OSrd 
Stneet, Tel. 582-8057. Hours: Wed.- 
Frl. 9 a.m.-9 p.m. Sat 9 a.m:-5 p:m: 
Sun. 9 a.m.-3 p.m. "Appointment not 
always necessary.”

1 TONY’S SUNOCO
ROAD SERVICE - TOWING 

“SPECIAL” — KELLY TIRES 
AT DEALERS COST

* Tune-Ups * Mufllers and Batterles
* Bruko Service ♦ Front End

Aligninent

* Snow Plowing, Eng. Steam Cleaning
OPEN 6 A.M. to 11 P.M. DAILY. 

SUNDAY 8 A.M. to 10 P.M.
4232 W. 63rd — Tel. 585-1459

I
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EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 1972 METAIS

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

Laidotuvių Direktoriai 
Trys Moderniškos Koplyčios 

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

4605-07 South Hermltage Avenue
Telefonas — YArds 7 1741-2

FUNERAL HOME

PETKUS
MAPQUETTE FUNERAL HOME

TIKAS IR SONUS—
rBYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesi 71 si St, Telef. GRovehill 6-2345 o 
»410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108 09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

pasirinkti jam patogiausią ke
lionės laiką. Su vėliau besiregis
truojančiais gali tas pats atsi
tikti, kas atsitiko šiais metais. 
Todėl patariame planuoti iš an
ksto ir laiku užsiregistruoti. Ra
šykite arba informacijų kreip
kitės tokiu adresu:

AMERICAN TRAVĘL 
SERVICE BUREAU 

9727 South Western Avė. 
Chicago, Ulinois 60643 
Tel.: (812) 238-9787

Taip pat paruošiame kvieti
mus giminėms atvykti į Ameri
ką. Teikiame informacijas ke
lionių reikalais į visus pasaulio 
kraštus. Parūpiname bilietus ir 
reikalingas vizas.

iiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Walter Rask-Rasčiauskas, 
pirmas pradėjęs vežti žmones į 
Lietuvą, tą darbą sėkmingai tę
sia jau 11 metų. Jo ekskursijos 
tvarkingai suorganizuotos ir 
vyksta sklandžiai. Šią vasarą 
jo vadovaujamas American 
Travel Service Bureau nuvežė 6 
amerikiečių grupes į Lietuvą. 
Norėjo daugiau žmonių nuva
žiuoti, bet dėl vėlyvos registra
cijos negalėjo tai padaryti, ne
buvo vietos.

Ateinančiais metais Rasčiaus- 
ko įstaiga planuoja nuvežti net 
1Q grupių. Ekskursijos bus po 
17 ir 21 dieną. Prie jų bus ga
lima prisijungti Chicagoje, New 
Yorke ar Montrealyje. Kas iš

— QUALITY 
W I N T

MIDWAY STANDARD i
6301 S. Cicero, Chicago, 585-1669 j anksto užsiregistruos, tai galės Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.
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KRAIČIO SKRYNIŲ MARGUMYNAI
Sukaktuvinė ir dešimtoji madų 

paroda Jaunimo centre, Chicago
je, nėra eilinis įvykis. Ji buvo il
gai planuota, apgalvota ir paga
liau įgyvendinta. Žiūrovių ir ke
li žiūrovai susirinko iš visų Chi
cagos kampelių. Jų skaičius siekė 
net 750. Kažkada užteko lietuvai-, 
tei per šventorių ar pagrindine 
miesto gatve pražingsniuoti, kad 
pamatytum naujausius rūbus. O 
dabar? Pasaulinio garso kūrėjo 
suprojektuoti drabužiai dengia 
lietuvaitės modeliuotojos pečius. 
Palyginus pačių lietuvaičių su
kurtus ir nunertus drabužius, 
mes galime didžiuotis savųjų, se
sių ir darbštumu ir kruopštumu.

Nekalto Prasidėjimo Marijos 
seserų rėmėjų Chicagos apygar
da yra sutraukusi gausų būrį žmo
nių, kuriems labdaros darbas yra 
vienas iš svarbiųjų gyvenimo tiks
lų. Ir šios parodos tikslas parem
ti Ark. J. Matulaičio namus. Rė
mėjos triūsia prieš parodą ir po 
parodos, nuoširdžiai dėkodamos 
visiems, kurie joms padeda.

Nuotaikinga aplinka

Parodos salė sudarė jaukią 
dens nuotaiką. Servetėlės priminė 
rudens lapus, o auksinės varpos 
priminė prabėgusios vasaros ma
lonumus. Tai Janinos Juknevi
čienės kruopštus darbas. Scenoje I 
aukso žvakidės ir senųjų rūmų' Kiekviena žiūrovė buvo apdova- 
kolonos — dail. J. Daugvilos rū
pestis.

Visą parodą sumaniai ir nuo
taikingai pravedė akt. Julija Ci- 
jūnėlienė. Ji (be jokių popierė
lių) pritaikė naujausioms medžia
goms lietuviškus išsireiškimus ir 
nepritrūko žodžių, muzikos gar
sams nutilus ir šviesai prigęstant. 

Paroda buvo suskirstyta į tris 
pagrindines dalis. Pirmoji ir ant
roji dalis mažai kuo skyrėsi. Na
muose pasiūtos sportiškas sukne
lės, eilutės, rankų darbo nėriniai, 
siaustės ir apsiaustai. Medžiagų 
pasirinkimas, prisitaikant rūbą, 
tai vięnas iš gražiausiųjų sugebė- 
jimų.Jį parodė modeliuotojos, at- 
skleisdamos gryno šilko ar lietu
viškų staltiesių raštus. Nerti rū
bai sukėlė žiūrovių pasitenkini
mą, aiškiai suprantant, kiek dar
bo ir valandų reikia išsėdėti prie 
mezginio.

Modeliuotojos ir kūrėjos

Mūsų mielųjų modeliuotojų 
būrį sudarė: Nijolė (viena iš Chi
cagos amerikiečių keturių iškiliau 
šiųjų), Dalia Bartkienė, V. Bart
kienė, Elena Blandytė, Alma 
Freemark, Aldona Laitienė, Mil
da Memėnaitė, Stasė Olšauskienė, 
Violeta Pabarčiūtė—Woodward, 
Roma Prapuolenienė, Dalia Tal- 
lat-Kelpšaitė, Marija Tallat-Kel- 
pšienė, Janina Kinkienė.

Jaunimo rūbus modeliavo Faus 
ta Bobinaitė, Marčia Evans ir Ro
žytė Rudytė.

Šios jaunosios modeliuotojos 
jau irgi rodo savo sugebėjimus 
medžiagų pasirinkime ir jų prisi
taikyme. Jos dar gali nešioti ir 
labai trumpus drabužius.

Vaikai modeliuotojai sudarė sa
vo mažųjų grupę. Juos stebėti y- 
ra visuomet malonu: Rima Bakai- 
tytė, Aušra Jasaitytė, Viktorija 
Kučaitė, Linas Olšauskas, Vilija 
Račiūnaitė. Jų žingsniai maži, vei 
de tiek daug baikštumo, o muzi-j Vidury pirmininkė Marijų Remienė,

GAILUTĖ VALIULIENĖ

ru-

ka tai geriausiai tiktų pati seniau- 
' šia liaudies daina: “Motulė mane 
barė ir modeliuoti išvarė”. Tik 
Linukas nepagailėjo šypsenos, į- 

1 rodydamas savo įgudimą. Gerai, 
kad sekmadienį jau vaikai mode
liavo poromis. Tą rengėjų susi
griebtą sumanumą labai užgyrė 
dėkinga publika.
Rūbus suprojektavo: Genė Dam

brauskaitė, Monika Kripkauskie- 
nė ir Elena Tutlienė. Kitus rū
bus siuvo: Jūra Bakaitienė, Olim
pija Baukienė, Milda Memėnai
tė, Ona Izokaitienė, Milda Pana- 
rienė, Rožytė Rudytė, Stasė Ol
šauskienė, B. Jasaitienė.

Megztus rūbus paruošė: Elena 
Blandytė, Jonė Bobinienė, Jadvy
ga Dočkienė, Salomėja Endrijo- 
nienė ir Stasė Tallat-Kelpšienė.

N. Buršteino kailiai šildė mo
deliuotojų pečius, o jo dovanota 
apykaklė pradžiugino vieną lai
mėtoją. Dail. R. Jautokaitė ir B. 
Morkūnienė dovanojo loterijai po 
paveikslą. M. Nenienė dovanojo 
savo rankų darbo taut., suvalkie
tiškais drabužiais papuoštą lėlę. 
Tai įrodymas, kaip mūsų prose
nelės po bažnytkaimį modeliavo. 

Į Perukai Almos ir Vidos dovana.

modeliuotojai, yra neploja
mą. Žiūrovai sutinka naująjį rū
bą labai spontaniškai. Ploja dau
giausia atskiros sekcijos. Mūsuose 
labai įprasta kritikuoti modelį, 
jos kūno dalis ir trūkumus. Mo
deliuotoja rodo ne save, bet tik 
drabužį. Žiūrovai tą drabužį pri
ima arba atmeta. Stebėti reiktų 
visą siluetą, kuris derina šukuo
seną, aprėdą ir batus. Mūsų mo
terų drabužiai brangūs, o šukuo
senos atsilikusios bent šešerius 
metus. Dabar drabužiai yra il
gesni, galva maža, reikalaujanti 
mažų plaukų kuodelio ir labai 
švelniai krintančių garbanų. Ba
tų kulnis reikia derinti prie vi
sos išvaizdos.

Nestokojo nuomonių ir žiūro
vės. Jos skyrėsi pagal amžių, pa
dėtį ir norą pasipuošti. Vyresnės 
moterys, būdamos santūrios savo 
aprėdė, nori matyti ir drabužiuos 
stilingas, be jokių iškirpimų lini
jas. Jų nuomone, prabangūs dra
bužiai neatitinka realaus gyveni
mo reikalavimų ir atrodo cirkiš- 
kai. Daug naudingiau būtų pa
matyti modeliuojančias, parodant 
kaip apsirengti mūsų sąlygose ei
nant į svečius, krikštynas ir lai
dotuves. Jų patyrimu, girdi, teni
so suknelėmis einame į vestuves, 
o laidotuvėse auksu žėrime.

nota mažu kvepalų buteliuku.

Nuomonė: ne modeliuotoją 
stebėti reikia, bet drabužį

Modeliuotojos, atlikdamos sa
vo pareigą, vis dėlto stebi žiūro
ves ir susidaro savo nuomones. 
Nors šviesa apsuptos, bet seka ap
linką ir atsilankiusiųjų apsiren
gimą.

Štai keletas modeliuotojų pas
tabų: madų parodoje, tik išėjus

| kotų.

Geros mezgėjos nuomonė:

Šių metų nerti drabužiai verti 
\uueno dėmesio. Mezgimo būdų 
įvairumas ir tautinių raštų pa
vartojimas drabužiui suteikia 
daug naujumo.

Vienai žiūrovei tulpių raštai 
megztukų šonuose priminė lage
rio madas, siaustės-meksikiečio 
darbininko uniformą, o modelių 
plonumas priminė, kad kelias į 
grožį yra tik per alkį. Atro
do, kad šeštadienio pobūviuose 
reikia linksmintis, bet jokiu būdu 
nevalgyti.

Apdovanoti vaikai, 
modeliuotojoms — rožės, o 

visiems paskata kitiems metams

Sustojus modeliuotojoms pasku
tiniam atsisveikinimui, vaikai bu 
vo apdovanoti saldainių dėžėmis. 
Pirmininkė Marija Remienė, iš
tarusi padėkos šiltą žodį visiems, 
iššaukė dvi ištikimąsias per 10-tį 
metų modeliavusias: Mildą Me- 
mėnaitę ir Stasę Olšauskienę. Jom 
įteikta po rožių puokštę. Rožių 
puokštę įteikė J. Cijūnėlienei ir 
Marijai Remienei. Žiūrovai pri
tarė karštu plojimu. Ši gabi, kan
tri, labai taktinga ir visų myli
ma ponia daug rūpesčių ir darbo 
įdeda, kad visi pasidžiaugtų pa
rodos pasisekimu.

Oro paštu atskrido iš Putnamo Į. Sausininkų kaime, 
ir pačių seselių žodžiai visoms rė
mėjoms: “Mūsų padėka yra tik 
dėkingų širdžių skambesys: tik
rasis atlygintojas yra Viešpats”. 
Tie žodžiai — paskaita ir kitiems 
darbo metams.

O kada padėkos ištikimai 
žiūrovei?

Viena žiūrovė, besidominti ma
domis, medžiagomis ir mokanti 
siūti, taip porino:

— Per 10 metų ištikimai lan
kiau visas parodas. Ši yra pati 
iškiliausia. Drabužiai turtingi iš- 
siuvinėjimais, įmantriais sukir
pimais. Parodų visuomet laukiu 
ir visuomet ko nors pasimokau, j 
Dabar tik laukiau, kad' ir man 
kas nors už dešimtį metų pade

Trejetukas, per 10 metų ištikimai išsilaikęs savo pasirinktame šalpos 
darbe. Modeliuotojos (iš k.) Stasė Olšauskienė ir Milda Memėnaitė.

, Nuotr. Vyk Račkausko

I

Rožytė Rudytė pirmą kartą daly
vavo šiais metais Putnamo seselių 
rėmėjų surengtoje madų parodoje. 
Ji parodė, pati pamodeliuodama, 
savo pačios sukurtų ir pasiūtų tre
jetą atskirų numerių. Čia gi ji mo
deliuoja jaunatvišką kailinį ap- 
siaustuką. Po apačia ji turi že
benkšties (minko) trumpas kelnai
tes (“hotpants”) su to pat kailio 
liemenėle. Nuotr. V. Račkausko

— Smegenų sužalojimas gims
tant įvykstąs beveik visiems žmo
nėms, kas silpnina protines pa
jėgas. Daugiausia naujagimio 
smegenys nukenčiančios dėl de- 
guonio stokos gimimo laiku. Tai 
skelbia dr. A. Bovvbin, “Joumal 
of the Amėrican Medical Associ- 
ation".

LIŪDNA STATISTIKA

Mirtinose automobilių nelai
mėse JAV-se 1969 m. žuvo 17,- 
700 asmenų, jaunesnių negu 25 
m. Tuo būdu buvo 7,400 nepil
namečių mirčių daugiau, negu 
pagal proporciją jų amžiui ati
tekti^ i

I

Uršulės Astrienės gėlės, padarytos iš įvairių atspal vių kvietinių ir ruginių šiaudų.
Nuotr. Uosio Juodvalkio

ORIGINALI URŠULĖS ASTRIENES PARODA
Lietuvių moterų federacijos 

klubų Chicagos skyrius spalio30 
— lapkričio 4 dienomis Jaunimo 
centre, Čiurlionio galerijoje, ruo
šia Uršulės Astrienės rankdar
bių (šiaudinukų ir margučių) 
parodą. Atidarymas šeštadienį, 
spalio 30, 6 v.v.

Uršulė Astrienė gimė 1912m. 
, Bartininkų 

valsč., Vilkaviškio apsk. baigusi 
Valakų Žemesn. ūkio mokyklą, 
mezgimo kursus. Trejus metus 
bdvo Paežerių Žemės ūkio mo
kyklos šeimininkė. 1949 m. at
vyko į JAV ir su šeima įsikūrė 
Grand Rapids, Mich., kur ir da
bar tebegyvena

Uršulė iš savo motinos pavel
dėjo pamėgimą ne tik liaudies 
dainas dainuoti, jos pasakų klau
sytis, bet ir gražiai margučius da
žyti. Su šiuo menu bei artimo
mis jo sritimis ir dabar nesiskiria.

Mažvydas apie margutį
Kiaušinių dažymo paprotys, 

kilįs Europoje, yra labai senas. į
Jo pėdsakų rasta net iš 4 a. po 

Kristaus Liet. Encikl. mini, kad 
Vokietijoje, prie 
rasta to laikotarpio viename 
mergaitės kape du išmarginti 
žąsies kiaušiniai. Vėliau ir kitur 
aptikta pėdsakų, liudijančių 
kiaušinių marginimo paprotį. 
Kiaušinių dažymas plačiau pasi
reiškė Čekijoje, Ukrainoje, Len
kijoje ir kt. O Lietuvoje margu
čio vardas pirmą kartą paminė
tas 16 a. viename M. Mažvydo 
rašte, kuriame mini, kad jis 1549 
m. vietoj velykinio margučio do
vanojęs naują lietuvišką knygą.

Medžiaga ir priemonės 
margučiams dažyti

U. Astrienės margučių rinki
niuose galima rasti įvairiausių 
marginimo pavyzdžių: papras
čiausių lazdelių, kabliukų, stili
zuotų ornamentų ir smulkiausiai 
išskutinėtų gėlių, kryžių, emble
mų, monogramų, net bažnyčių 
ir paminklų. Dažymui vartoja 
dar motinos vartotus svogūno 
lukštus, rūtų ar kitokių žalumy
nų lapus, nuo kurių kiekio ir vi-1 parodų.

O. ROZNIEKIENĖ Kalėdinės eglutės papuošalai 4

rimo laiko pareina įvairaus tam
sumo atspalviai. Vaizdus kurda
ma, vartoja adatas ir specialius 
peiliukus.

St. Balzekas, Jr., susidomėjęs 
Astrienės dažytais, išskutinėtais 
ir labai originaliais margučiais, 
pradėjo kviesti ją į Liet, kultū
ros muziejaus ruošiamus kursus, 
kad ji pamokytų norinčius ar
čiau su šiuo menu susipažinti.

Šiaudinukai amerikiečių 
parodose

Kita U. Astrienės pamėgtoji ir 
įdomi sritis — tai ypatingas 
šiaudinukų dirbimo menas. Šiau
dinukas, kaip pats žodis sako, 
— iš įvairių formų sulankstytų 
ar sukarpytų šiaudų vėrinys. Se
novės lietuviai jais puošdavo sa
vo namų vidų. Vienas iš tokių 
puošmenų būdavo kabinamas 

’’ j viršuj stalo, palubėje ir vadina- 
" j mas “saulute”. Laikui bėgant, 
,1 lakios vaizduotės ir gabių rankų vilki, mini, Ncia n i* t r i *

Vormso, buvo pa?alba’ siaudlnukli formos kei-

U. Astrienė turi didelį patyri
mą ir kalėdinėms eglutėms 
puošti. Tuos papuošalus daro ir
gi iš kvietinių šiaudų, dažniau
siai iš natūralių jų spalvų. Stebi
na ir žavi kiekvieną įvairūs nė
riniai, pynės, retežėliai, liktorė
liai, varpeliai, obuoliukai, pau
kščiai, kurių išpynimui reikia 
ne tik lakios vaizduotės, bet di
delio įgudimo ir kantrybės. Čia 
Astrienė irgi parodo tikrą liau
dies skonį, nuoširdų lietuviškų 
raštų stilių ir labai kruopštų su
dėtingų darbų užbaigimą. Tuo 
būdu ji yra ištikima lietuvių 
liaudies meno atstovė. Astrienės 
ir jos mokinių paruošta eglutė 
greta kitų tautų eglučių prieška
lėdiniu metu Chicagoje jau ne 
kartą reprezentavo lietuvius.

Šioj parodoj matysime gausų 
jos rankų darbo rinkinį. Apie As
trienės kūrinius buvo nekartą 
rašyta ne tik mūsų spaudoje, bet 
ir didžiųjų amerikiečių laikraš
čių puslapiuose.

tesi ir tobulėjo.
Ir šioj srity U. Astrienė paro

dė ir dabar teberado didelį ta
lentą ir sugebėjimus gana sudė
tingiems šiaudinukams sukurti. 
Jos darbai reikalauja daug laiko 
ir kruopštumo. Pirmiausia šiau
dus ji skaldo, mirko, lygina (pro- 
sija) ir klijuoja. Tik po ištisos ei
lės darbų išeina norimos formos, 
figūros —gėlės, žvaigždės, kry
žiai, paukščiai ir kt. Nors ji sa
vamokslė, nelankiusi meno mo
kyklų, bet jos sukurti darbai taip 
gražūs ir meniški, kad kiekvieno 
akį patraukia ir žavi. Tai savo
tiškas, originaliu būdu liaudies 
meno vaizdavimas.

Astrienės iš šiaudelių sukurti 
paveikslai net keliomis progomis 
buvo išstatyti Grand Rapid's, 
Mich. galerijoje ir Michigano 
valst. universitete. Jos darbų yra 
įsigiję Anhurst kolegijos biblio
teka ir privatūs asmenys. Ji yra 
dalyvavusi ir daugely kitataučių

Organizacija mėgins skleisti 
lietuvių liaudies meną

Kai dabar visur pradedama 
daugiau dėmesio kreipti į etnines 
grupes ir susidomėjimas egzilinių 
tautų kultūra didėja, pats laikas 
mus ragina visokiais būdais ir 
priemonėmis skleisti lietuvių 
tautos apraiškas kitataučių tarpe. 
U. Astrienė gražiai atlieka tą mi
siją.

LFMK Chicagos skyrius su
pranta šį svarbų reikalą, todėl pa
siryžo platinti tą idėją. Jau da
bar kyla konkreti mintis netoli
moj ateity pradėti ruošti kursus 
ir kviesti lietuvaites šių gražių 
darbų pasimokyti.

Mielai U. Astrienei linkėtina 
ryžto bei ištvermės ir ateity sėk
mingai kurti, dirbti savo pamėg
toj meno srity ir vis žavėti ki
tus, tuo pačiu keliant Lietuvos 
vardą kitataučių tarpe.

Negaliina nuslėpti didžiojo džiaugsmo po gerai pasi sekusios 10-tos madų parodos, kurios pradininkės — 
pirmosios talkininkės buvo: sėdi iš k. M. Memėnaitė Jadv. Dočkienė, L. Sodeikienė, Paul. Vaitaitienė; sto
vi iš k. Mar. Reinienė. O. Venclovienė, Olimp. Bau-kienė.

Nuotr. Vyt. Račkausko
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