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NE GĄSDINIMUI, 0 TIK SUSIRŪPINIMUI

į

Periodinėje mūsų spaudoje jau
seniai įprasta, metams pasibai
gus, peržvelgti praėjusiuose atlik
tus darbus, suminėti ir pasverti
literatūros, dailės, muzikos moks
lo, visuomeninio gyvenimo ir po
litinės veiklos derlių. Ta proga,
nors ir pasakant vieną kitą kri
tišką žodį, vis labiau ieškoma to,
•kuo galima pasidžiaugti, kone
pasididžiuoti ir tuo pačiu patei
sinti mūsų atsiradimą čia išeivi
joje. Eilė metų šiuo, jau kone
trafaretiniu, keliu senųjų ir nau
jųjų metų sąvartoje buvo eita ir
mūsų Kertinėje paraštėje. Tačiau
šiemet tegu būna truputį kitaip,
turint galvoj, kad metų bėgyje
visa tai jau buvo apžvelgta at
skirų recenzijų, aprašų, straips
nių ir kitokių svarstymų forma.
Kažin tad ar yra būtino reikalo
šitai vėl pakartotinai minėti, kai
aplamai ir šie metai daugeliu at
žvilgių buvo panašūs į visą virti
nę praėjusiųjų. Ir šiuose, kaip ir
(kituose, galėtume rasti pliusų ir
minusų, ir šoktelėjimų aukštyn,
ir slidinėjimų tiktai vidutiniškumerAplamai, visas mūsų kultūri
nis bruzdėjimas ir 1971-muose
rodė, kad esame dar gyvi, dar pa
jėgūs... Bet drauge vis įkyriau
lenda klausimas: kaip ilgai?
O metų sąvartoje prof. Zenono Ivinskio mirtis šį nejaukų
klausimą dar paaštrino. Tai nu
lėmė ir (kiek kitokią šios paraš
tės temą.
Iš tikrųjų, atrodo, jog jau ku
ris laikas, kai tik atsiduriame
ant senųjų ir naujųjų
metų
slenksčio, pats likimas
mums
pirštu prikišamai rodo, į ką tu
ri pagreitintai koncentruotis viso
mūsų kultūrinio, gyvenimo rū
pestis. Viena po kitos senųjų me
tų baigmė ir naujųjų pradžia vis
atneša mums baugias “dovanas”
— pačių reikalingiausių ir nepa
mainomų žmonių mirtis. Štai tik
greitosiomis prisiminti faktai:

Prof. Valcovas Brižiška mirė
1956 m. sausio 3 d.
Rašytojas Ignas Šeinius mirė
1959 m. sausio 15 d.
Kompozitorius Kazimieras V.
Banaitis mirė 1963 m. gruodžio
25 d.
Poetas Faustas Kirša mirė 1964 m. sausio 5 d.
Prof. Steponas Kairys mirė 1964 m. gruodžio 16 d.
Poetas Algimantas Mackus mi
rė 1964 m. gruodžio 28 d.
Diplomatas Bronius
Balutis
mirė 1967 m. gruodžio 30 d'.
Rašytojas Benys Babrauskas
mirė 1968 m. gruodžio 13 d.
Dailininkas Adomas Galdikas
mirė 1969 m. gruodžio 7 d.
Rašytojas Pulgis Andriušis mi
rė 1970 m. gruodžio 19 d.
Prel. Mykolas Krupavičius mi
rė 1970 m. gruodžio 4 d.
Geografas Vladas Literskis mi
rė 1971 m. sausio 5 d.
Prof. Zenonas Ivinskis mirė
1971 m. gruodžio 24 d.

Pateikta čia statistika tikriau
siai dar nepilna, bet jau ir taip
pakankamai šiurpi. O išvadoje ir
pats didysis klausimas: kas juos
pakeis? Ar atsiras jiems lygiai pa
našių, kad kultūrinio-kūrybinio
darbo nuostolį būtų galima išlyginti? Vargu. Optimizmas paprastai yra geras dalykas, bet kai
jis pasidaro nerealus, neatremtas
į konkrečią išeivijos tikrovę, jis
tampa net ir kenksmingu.
Tad kasgi darytina dabartinėje
ir čionykštėje mūsų situacijoje?
Juk argi mes nesirūpiname išei
vijos ateitimi? Va čia, gal būt,
ir yra tikrosios bėdos Šaknys, kad
mes, visą savo žvilgsnį nukreipę
gana neaiškion ateitin, nepropor
cingai mažai skiriama dėmesio
konkrečiai dabarčiai. Tuo neno
rim pasakyti, kad nereikia rūpin
tis ateitim. Bet vien tik jos sąskaiton nesirūpinti šia diena yra
tikras nusikaltimas. Istorijoj neišRašytojas Jurgis Savickis mirė siteisinsim, jog rūpinomės ne
1952 m. gruodžio 22 d.
(Nukelta j 2 pa).)

Istoriko Zenono Ivinskio
netekus
Kalėdų šventese mus pasiekė DR VIKTORAS GIDŽIŪNAS, durinių amžių istorijos paskaitų.
Paskui persikėlė Berlyno universi
liūdna žinia, kad gruodžio 24 d.;
OFM
Bonnos mieste, Vokietijoje, mirė,|
tetan ir klausė kitų keturių provienas žymiausių Lietuvos istori-1
I fesorių paskaitų ir dalyvavo sekų, prof. dr. Zenonas Ivinskis, l su jais išmoko skaityti ir atmin j minaruose. Čia Z. Ivinskis prof.
išgyvenęs 63 metus su puse. Kū tinai sakyti eilėraščius. Ivinskiai^' H°^zschui parašė praktikos
čių dieną jis iškeliavo amžiny karo metu savo vaikams mokyti darbą: “Kaip Vytauto
asmenį
bėn, atsisveikinęs savo
žmoną pasamdė namų mokytoją Joną vaizdavo Dlugošas.” Savo diser
Pauliną ir sūnų Kęstutį. Iškelia Smilingį, su kuriuo Zenutis išė tacijos globėju pasirinkęs A.
vo nebaigęs didelių Lietuvos isto jo pradžios mokyklos mokslą. Ta Brachmanną, Z. Ivinskis parašė
rijos darbų. Palaidotas svetimoje da Ivinskiu namuose buvo daug disertaciją: “Geschichte
dės
žemėje, gruodžio 30 d., ne savo ano meto lietuviškų knygų, laik Bauernstandes in Litauen” —
tėvynėje, kurią taip mylėjo, ku raščių, giminaičio Lauryno Ivins “Lietuvos valstiečių luomo išsi
rios praeities pažinimui visą savo kio kalendorių, kuriuos Zenutis vystymas”, kuri 1932 m. gruodžio
gyvenimą dirbo. Šiandieną, jo ne su malonumu skaitydavo.
1 d. buvo įvertinta, kaip valde
tekus, pravartu, bent trumpai pa
laudabilis
— labai gerai. Dokto
Kai 1918 m. Telšiuose buvo
žvelgti į jo gyvenimo kelią ir atidaryta gimnazija, tai Zenonas rato egzaminais Z. Ivinskis bai
nuveiktus darbus, kad įvertintu su broliais Juozu ir Jonu jon įsto gė savo pasiruošimą istoriniam
me jo pasiaukojimą savo tautai jo: broliai į I-ją klase, o jis į pri darbui.
ir patys pasiskatintume jai auko rengiamąją, bet po poros mėne
2. Mokytojas ir profesorius
tis.
sių ir jis buvo perkeltas į I-ją. Gi
Dar studijuodamas Kauno uni
1919 m. pradėjus veikti gimna
versitete,
Z. Ivinskis dėstė SimaI. Jaunystė ir pasiruošimas
zijai Plungėje, jon persikėlė ir
no
Daukanto
mokytojų semina
darbui
Ivinskiukai, nes ją galėjo lanky
rijoje.
Grįžęs
iš
Vokietijos, 1933
Zenonas Ivinskis gimė 1908 m. ti, gyvendami savo namuose. Tik m. birželio 12 d. Vytauto Di
gegužės 25 d., pasiturinčioje Juo VlII-ją klasę Zenonas baigė Tel džiojo universitete, visame pasė
mėgiazo ir Aurelijos Bražinskaitės Ivins šiuose. Ghnn^jjojė jo
miausieji
dalykai
buvo
geografi
 dyje apgynęs habilitacinį darbą:
kiu šeimoje, Kaušėnų
kaime,
“Lietuvių ir Prūsų prekybiniai
prie Plungės, ant Babrungo upės ja, literatūra ir istorija.
santykiai pirmoje XVI a. pusėje,
kranto. Zėnutis (taip mes jį Ro
Baigęs gimnaziją,
Zenonas Z. Ivinskis gavo veniam legendi
moje vadindavome) augo keturių Ivinskis 1925 m. rudenį pradėjo — leidimą dėstyti universitete
broliukų ir dviejų sesučių būry. studijuoti Kauno universitete, Te privatdocento titulu. Nuostabu,
Su jais jis skraidė plačiuose, 49 ologijos - Filosofijos fakultete. kad jis jau tų pačių metų rugsėjo
Prof. Zenonas Ivinskis 1960 metais Komoje
ha. laukuose, kuriuos iš vienos Pradžioje pagrindiniu dalyku bu I d. buvo paskirtas laikinu visuo
pusės skalavo sraunusis Babrun vo pasirinkęs senąją istoriją, bet tinės istorijos katedros vedėju, ei
gas, netoliese tekėjo Minija ir pastebėjęs, kad Lietuvos istorija nančio docento pareigas titulu.
stūksojo Gandingos piliakalnis.
tebedirvonuoja, jau antrame se Vasaros metu, paruošęs paskaitų ti dvi tarnybas, dar sunkiau buvo jos fakultetą į du atskirus fakul
Zenono tėvas buvo sumanus. mestre pasirinko ją pagrindiniu ciklą iš Lietuvos istorijos, darbą | paruošti paskaitas kareivinėse, tetus, 1941 m. rugp. 1 d. Z. Ivins
Jis, šalia ūkininkavimo, vertėsi dalyku, o senąją, vidurinių ir pradėjo 1933 m. rugsėjo 21 d. vie Turėdamas pakankamai engergi- kį paskyrė Filosofijos fakulteto
medžių prekyba ir užsiėmė tiltų naujųjų amžių istoriją, pedagogi ša pasakita ,I-jų universiteto rū jos ir sveikatos, jis ne tik gerai dekanu. Tai buvo sunkios parei
ir pastatų taisymu. Be to, 1921 ką ir psichologiją šalutiniais. Pa mų sausakimšoje salėje: “Krikš atliko abi pareigas, bet dar rado gos vokiečių okupacijos metu, kai
m. savo žemėje užtikęs gero mo skaitų klausė pas fakulteto pro čioniškos Europos santykiai su laiko tyrinėti kariuomenės archy reikėjo sukomplektuoti fakultetui
profesorius ir gauti okupacinės
vą ir rašyti karinėmis temomis.
lio, pastatė plytinę ir netrukus fesorius istorikus: A. Alekną, P. pagoniškąja Lietuva”.
valdžios
patvirtinimą. Gelbstint
Dovydaitį,
P.
Penkauską
ir
J.
To

nusipirko vandens malūną ant
Negana to, vos pradėjęs dėsty
Baigęs karinę tarnybą, Z. Iv
studentus
nuo darbo tarnybos Vo
toraitį.
ti universitete, Z. Ivinskis lapkri inskis nuo 1935 m. birželio mė
Babrungo upės. Tėvui užsiėmus
kietijoje,
Z.
Ivinskis su kitais uni
verslais, daugiausia motina tvar
Baigęs studijas Kauno univer čio 1 d. buvo pašauktas atlikti nesio jau galėjo tęsti normalų
versiteto
pareigūnais,
Gestapo
kė ūkį ir auklėjo vaikus. Per I-jį sitete ir gavęs valstybinę stipen karinės prievolės. Laimei fakulte darbą universitete. Tada rugsėjo
uždarytas
tris
dianas
kalėjo
Kau
pasaulini karą Ivinskiu ūkis daug diją, Z. Ivinskis 1929 m. pavasa to dekanui P. Kuraičiui pavyko 15 d. jis buvo pakeltas docentu
no
sunkiųjų
darbų
kalėjime.
Vė
nukentėjo, bet po karo greit at rį istorinių studijų gilinti išvyko išsirūpinti, kad jis, karinę prievo ir paskirtas pilnateisiu visuotinės
liau,
gindamas
fakulteto
egzis

lę
Kaune
atlikdamas,
galėtų
dės

sigavo. Vyresniesiems broliams, į Vokietiją. Vienerius metus (19istorijos katedros vedėju. Jis dės
tenciją,
jis
dar
labiau
“
prasikal

pradėjus lankyti rusų mokyklą, 29 - 30) Miuncheno universitete tyti universitete. Suprantama, tė visą Lietuvos istorijos kursą iki
to
”
,
dėl
to
Gestapas
jį
buvo
įruošiant pamokas, Zenutis kartu pas prof. H. Guenterį klausė vi- jog jam nelengva buvo suderiri- 1918 m. Be to, dar skaitė istori
traukęs į kacetininkų sąrašą. Jį
nę Lietuvos geografiją, Rusijos
/
išgelbėjo tik kita nelaimė —
istoriją iki XVII a. ir Lietuvos is
“tuo laiku, nugaravęs nuo kros
torijos šaltinius. Vėliau, 1937 m.,
nies smalkių, išgulėjo kelias die
prof. J. Totoraičiui pasitraukus,
nas be sąmonės ir daugiau kaip
Z. Ivinskis ėmė dėstyti ir naujų
pusantro mėnesio ligoninėj gydo
•
■
'
.
jų amžių istorijos kursą, kol jį
mas — išvengė išvežimo”,
1939 m. perėmė S. Sužiedėlis.
Artėjant antrajai okupacijai,
Pertvarkant Teologijos - Filosofi
1944 m. rudenį, Z. Ivinskis, pa
jos fakultetą, Zenonas Ivinskis
sitraukęs į Vokietiją, neapleido
1937 m. buvo išrinktas to fakul
^pedagoginio darbo, jį dirbo tre
teto sekretorium ir tose pareigose
jus metus (1947-49), dėstydamas
išbuvo iki 1940 m. liepos 17 d.
istoriją pradžioje Nuertingeno,
Prieš rusų okupaciją, 1940 m. ge
o vėliau Schwaebish Gmuend lie
gužės 15 d., jis buvo pakeltas
tuvių gimnazijose.
ekstraordinariniu profesorium.
Iš dalies noras mokyti, kaip
Okupantams uždarius Teolo jis lotyniškai sakydavo: desidegijos - Filosofijos fakultetą, nuo rium docendi, po daugelio metų
1940 m. rugsėjo mėn. iki 1941 m. pertraukos, 1964 m. vasario 12 d.
balandžio buvo Kultūros
pa patraukė jį grįžti į universitetą,
minklų apsaugos
komisionie- deja, šį kartą ne į Vytauto Di
rium. Tuo metu jis surinko isto džiojo Kaune, bet Bonnoje, ne sa
rinę medžiagą, kuri turėjo būti vam krašte, o svetimoje Vokieti
laikoma Trakų Gelvės ežero sa joje. Čia jis iki 1971 m. rudens,
los pilyje. Paskui, 1940 m. gale, kol pajėgė, vokiečių studentams
buvo pakviestas į Vilniaus uni dėstė Rytų Europos istoriją, už
versitetą Ekonominių mokslų fa griebdamas Vokiečių
ordino,
kultete dėstyti Lietuvos ūkio ir Lenkijos ir Baltų valstybių ne
visuomenės ūkio istorijos.
priklausomojo laikotarpio 1915 Po
pirmojo
bolševikmečio
J.
40) istoriją. Apie jo
dėstymą
Prof. 'Zenonas Ivinskis pokario metais Vokietijoje. Nuotrauka daryta Ateitininkų studijų dienose prie Starnbergo ežero, Bavarijoje, 1917 metų vasarą. Iš kaires į
dešinę: žurnalistas Antanas Pauliukonis (miręs Los Ambrazevičiaus Laikinoji Lietu Bonnos universitete R. Krasaus
Angeles 1960. IX. 19), dr. Jonas Grinius, prof. Antanas Maceina, anuometinių “Aidų” leidėjas Jonas Saka vos vyriausybė, padalijusi Vytau kas (Aidai, 1968, 296) rašo: “Au(Nukelta j 2 psl.)
to Didžiojo Teologijos - Filosofi
vičius, prof. Zenonas Ivinskis ir Kazys Bradūnas.
į
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Istoriko Zenono Ivinskio
netekus
(Atkelta iš 1 psl.)

šeštadienis, 1972 m. sausio mėn. 8 d.

/lentinį, Pa/iaifab
(Atkelta iš 1 psl.)
bar kas ją ir kada parašys?
mums skirta ateitim, todėl mums
Išvada iš to viso tokia: daupaskirtoji dabartis ir pasiliko tokia giau paramos, daugiau dėmesio
tuščia.
-kūrybingai dabarčiai; nelaukiKonkrečiau kalbant, štai ir pa- me, kol vyresnio ar vidurinio amvyzdys: juk jeigu prof. Zenonas žiaus mūsų kultūrininkai susirgs
Ivinskis mūsų fondų ir visuome- ar išeis į pensiją,
apkraukime
nės paramos būtų sulaukęs ne juos darbu šiandien, kada jie dar
jau pradėjęs sirgti, bet nuo darbo turi pakankamai dvasinių ir fizivokiečių universitete bent dalinai nių jėgų, bet trūksta tik laiko,
būtų atpalaiduotas prieš kokiusTad nupirkime jiems laiką, nes
aštuonerius metus, tai šiandiento nepadarius, vėliau ir graudžių
jau ir turėtume išsamiausią tri-ašarų liejimas tampa beprasmis.
jų tomų Lietuvos istoriją. O dak. brd.

soriai: A. Alekna ir J. Totoraitis, | leido, kaip pirmąjį Lietuvos istoo pakui Muencheno ir Berlyno rijos šaltinių tomą, išleistą pačių
tentiškais šaltiniais pasiremda
universitetų profesoriai, ypatin lietuvių istorikų. Jie jau turi pa
ma?, objektyviai, stengdamasis iš
gai A. Braehmannas, kurio glo ruošę medžiagą ir kitiems 4 to
aiškinti dalykus, kaip iš tikrųjų
boje jis parašė ir savo doktorato mams, bet iki šiol neranda leidė
yra buvę, dėsto Z. Ivinskis vokie
disertaciją.
jo. Norėdamas juos
sujungti
čių studentams Lietuvos istorijos
tampresniais darbo ryšiais, Z. Iv
klausimus. Pavyzdžiui, kad Vo
4. Uolus archyvų tyrinėtojas
inskis prie Lietuvių
katalikų
kiečių ordinas savo misiją blogai
mokslo akademijos įkūrė Istori
Kitas,
prieš
10
metų
miręs,
atliko ir pasidarė pagrindinė kliū
Lietuvos istorikas, prof .A. Šapo jos mokslų sekciją, kuriai jis, kol
tis lietuviams priimti krikščiony
ka, sakydavo, kad Lietuvos isto buvo Romoje, ir pirmininkavo.
bę, studentai tai išgirsta citato
DR.. C. K. BOBELIS
DR. MARIJA LINAS
mis iš pačių šaltinių. Kritišku rijos šaltinių pažinimu niekas iš 5. Žymesnės Z. Ivinskio studijos
'mūsų
negali
prilygti
prof.
Z.
Iv

AKUŠERIJA IR MOTERŲ T.TGn
DR. B. B, SEITON
mas ir objektyvumas jiems im
Surinktas istorinių šaltinių ži
inskiui. Iš tikro, šaltinių ieško
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ
2817 VVest 71st Street
ponuoja, jie dėl to vertino dėsto
jimui ir tyrinėjimui išleistuose nias Z. Ivinskis panaudojo gau
CHIRURGIJA
mą kursą ir patį dėstytoją”.
Telef. HEmlock 6-3545
M,®
Tel. 695-0533
rinkiniuose ir archyvuose reikia siuose savo raštuose. Aprašyda
Z. Ivinskio paskaitos, kaip ir
(Ofiso tr rezidencijos»
FOX VALLEY MEDICAL CENTEB
gero pasiruošimo,
nuovokos, mas Z. Ivinskio 60 metų amžiaus
Valandos pagal susitarimą,
raštai, turiningi, šaltiniais pa
860 Summit Street
kantrybės, ištvermės ir sveikatos. sukaktį, R. Krasauskas rašė: “Kai
Ronte 58 — Elgin, minom
grįsti. Studentams reikalavimai
Ofiso HE 4-1818
Rez. PR 6-9841
Visomis šiomis savybėmis šis abiturientas Zenonas, kartą pasi
griežti. Jam pačiam, dar studen
Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233
DR.
J.
MEŠKAUSKAS
karšto, palyginti, temperamento sakė Stalgėnų klebonui Aužbiketui, nepatiko tie Kauno universite
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
žemaitis buvo Dievo apdovano vičiui, kad jis norįs studijuoti is
DR. PETER T. BRAZIS '
to profesoriai, kurie
paskaitas
SPECIALYBfi VIDAU8 LIGOS
tas. Jis, dar Kaune studijuoda- toriją, tai šis rimtai pabrėžė, jog
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
skaitė menkai pasiruošę, semin2454 VVest 71st Street
damasį peržiūrėjo visus prieina tokio amato žmogus -turi daug
2434
VVest
71st
Street
narus vedė nerūpestingai ir stu
..(7lst ir Campbell Avė. kampas)..
mus vokiečių, lenkų ir rusų iš rašyti”. Iš tikro, Z. Ivinskis tiek
Vai., pirm., ketv., 1 lkl 7
popiet, Pirmad., antrad., ketvirtad. lr penkt.
dentams buvo per švelnūs, iš jų
antr., penkt.. 16, treč. lr šešt. tik nuo 3 vai. popiet Iki 7 vai. vak
leistus istorinių šaltinių
rin prirašė, kad šiame straipsnyje net
Ketvirtad. ir šeštad. nuo 9 v. ryte
susitarus.
mažai tereikalavo. Gal būt, dėl
iki 11 vai. ryto — tik susitarus.
kinius, kuriuose buvo Lietuvą lie ir žymesnių jo darbų negalima
to jie ir neparuošė didesnio skai
Dr. Ant. Rudoko
kabinėta perSmf
čiančių žinių. Berlyne, išlaikęs išvardinti. Pilnam jo darbų ap
čiaus Z. Ivinskio tipo istorikų?
DR. FRANK PLEČKAS
Prof. 'Zenonas Ivinskis pastaraisiais metais skaito paskaitą Studijų
doktorato egzaminus, Z. Ivinskis rašymui reikia atskiros studijos.
DR. EDMUND E. CIARA
Paprastai profesoriai, dėstydami
dienose.
OPTOMETRISTAS
dar kurį laiką dirbo prof. A. BraOPTOMETRISTAS
Dar studijuodamas, Z. Ivinskis
tą patį kursą kas metai ar kas
Kalba lietuviškai
ar- rašė periodinėje spaudoje ir moks
2709 VVest Slst Street
antri, naujų paskaitų neruošia, o’ chmanno vadovaujamame
2618 W. 71st St — Tel. 737-5148
, chyve — Geheimes Staatsarchiv, liniuose žurnaluose. Antai 1931
TEL. GR, 6-2400
tik papildo naujomis žiniomis ir
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir
Vai pagal susitarimą.: pirmad. Ii
o 1933 m. pavasarį dviem mė m. Teologijos - Filosofijos fakul
“contact lensee”.
bibliografija. Gi prof. Z. Ivinskis
ketv. 1—4 lr 7—9; antrad. lr penk
Vai. pagal susitarimą. Uždaryta treč
nesiam buvo išvykęs į Dancigą, teto leidiny “Athenaeum” at srityje” ir atspausdino “Židiny” eities” III tome, bet, užgriuvus md. 10—4; šeštad. ip—2 vai.
man pačiam rašė, kad' jis “senų
karui, tomas nepasirodė.
barščių neatšildo”. Vadinasi, jis kuriame rado daug medžiagos, spausdino “Vytauto Didžiojo dar 1933 m.
Ofs. 735-4477
Rez. PR 8-6960
DR. A. PUSTELNIKAS
' nušviečiančios Prūsų ir Lietuvos bų bibliografiją. Gi 1932 m. P.
Išblokštas iš tėvynės, Z. Ivins
Baigęs
karinę
tarnybą,
Z.
Iv

visas paskaitas ištisai ruošdavo
DR.
E.
DECKYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
prekybos santykius. Kelis kartus .Šležo redaguotoje Vytauto Didžio inskis 1935 m. parašė šias studi kis parašė ir atspausdino šias
iš naujo.
GYDYTOJA IR CHIRURGE
SPECIALYBfi VIDAUS LIGOS
jis tyrinėjo Rygoje ir Karaliau jo monografijoje parašė skyrių jas: “Lietuviai Braunsbergo kuni žymesnes studijas: “Lietuvos sie
i
SPECIALYBE — NERVŲ IR
5159 South Damen Avenue
3. Objektyvios istorinės tiesos čiuje išsilikusius Vokiečių ordino “Vytauto veiksmai iki 1392 m.” gų seminarijoj XVI-XVIII a.”, at nų klausimas ir jos žemėlapis”,
EMOCINES LIGOS
TeL Ofiao PR 6-7800; Namų 925-7691
ir kitus archyvus. Pašauktas at Panaudodamas Vokietijoje archy spausdintą “Tiesos Kely”, “Kovos “Lietuvos Bažnyčios keliu” 1951 IRAtfFORD MEDICAL BUILDING
ieškotojas
Valandos tilt pagal susitarimą.
6449 So. Pulaski Road
Trečiadieniais uždaryta
likti karinės prievolės (1933-35), vuose surinktą medžiagą, 1933 m. bruožai dėl Žemaičių”, atspaus m., “Merkelis Giedraitis, arba
Valandos
pagal
susitarimą
Lietuva, ilgus šimtmečius
tyrinėjo Lietuvos kariuomenės “Židiny” paskelbė “Lietuvių ir dintą “Athenaeume”, A. Šapokos Lietuva dviejų amžių sąvartoje”,
būdama susijungusi su Lenkija,
DR. ZIGMAS RUDAITIS
Rezid. Tel. GI 8-0873
' archyvą.
Prūsų prekybiniai santykiai pir redaguotoje Lietuvos istorijoje ap atspausdinta keliuose
žurnalo
paskui 123 m. (1795 - 1918) iš
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS
DR.
W.
M.
EISIM
.
EISINAS
Archyvai ir bibliotekos
ji moje XVI a. pusėje.” Tais pačiais rašė Lietuvos istorijos laikotarpį “Aidų” numeriuose 1950
m.,
2745 VVest 69th Street
buvusi rusų vergijoje, ir atgavusi
AKUŠERIJA
IR
MOTERŲ LIGOS
,
traukė
tarsi
magnetas.
Išblokštas
metais
“
Athenaeum
”
žurnale
at1385
1572
m,
Tais
pačiais
me“
Mindaugas
ir
jo
karūna
”
1954
laisvę, trumpu laiku nesuspėjo
Tel. 737-2290: ofiso ir rezldencljoc
GINEKO*iXx’lNE CHIRURGIJA
paruošti daug istorijos mokslo, iš tėvynės, kai datlguma lietu- spausdino lietuviškai savo diser- tais parašė ir “Židiny” atspausdi- m., “Šv. Kazimieras” 1955 m., 6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-2670 Priima ligonius tiktai susitarus —
(By appointment)
“Pirmasis Lietuvos karalius Min Valandos pagal susitarimą. Jei ne
specialistų. Patys anų senųjų lai
daugas ir jo palikimas”, atspaus atsiliepia, skambinti: MI 3-0001
kų lietuviai Lietuva, kaip atskira
DR. LEONAS SEIBUTIS
dintas “LKMA Metraštyje”, 19nuo Lenkijos valstybe, mažai te
Ofiso tel. PR 8-2220
Inkstų, Pūslės ir Prostat'
65
m.,
“
Lietuvos
ir
Apaštalų
Sos

sidomėjo ir į jos praeitį nesigili
Namų — rezid. — PRospect 8-9081
CHIRURGIJA
to santykiai amžių bėgyje” ir
no. Apginti savo garbei prieš len
2656 VVest 63rd Street
DR.
JANINA
JAKŠEVIČIUS
“Lietuvos istorija naujųjų šalti
kus, jie save kildino iš romėnų
J O K S A
Vai antrad nuo 1-4 popiet
nių ir pokario tyrinėjimų švieso
VAIKŲ
LIGOS
ir tuo pasitenkino. Abiem valsty
ir ketvirtad nuo 5 - 7 vakare
je”, atspausdinta “LKMA Suva
2656 VVest 63rd Street
bėm praradus laisvę, lietuvių di
Ofiso tel. 776-2880: Rez 448-5545
antrad., ketvirtad. lr penKt
žiavimo Darbuose” 1961 ir 1964 Pirmad.,
dikų bičiulystė su lenkais nenu
nuo 12 iki 3 vai. ir nuo o iki 8
m. Be to “Aiduose” atspausdino: vai. vak. šeštad. nuo 1 iki 4 vai
DR. J. J. SIMONAITIS
trūko. Jie kartu ruošė sukilimus,
1959 m. “Lietuvos galybės kūrė Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kartu didžiavosi bendra praeiti
jas didysis Gediminas”, 1960 m.
Adresas: 4255 VV. 63rd Street
mi. Lenkų istorikai ir literatai
DR.
A.
JENKINS
Ofiso tel. REliance 5-4410
“
Ikšioliniai
lietuvių
kultūros
ty

(nemaža jų buvo lietuvių kil
Rez. GRovehill 6-0617
rinėjimai” ir “Žemaičių klausi GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
mės) lygiai tyrinėjo abiejų tautų
Valandos: pirm, ir ket. nuo 12 .ai
mas Žalgirio kautynėse”, 1961
3844 VVest 63rd Street
praeitį ir piešė ją patriotinio ro
Iki 2 vai. p. p lr nuo 7 tkl 8 v. vak.
Ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p.p
parašė savo draugam nekrologus VAL.: kasdien nuo 1—4 p p. Ir 6 antr.
mantizmo ir
sentimentalizmo
iki 8 vai. Trečiad. Ir šeštad. uždaryta lr vakarais pagal susitarimą.
“
Prof.
Konstantino
Jablonskio
at

spalvomis. Tik smulkių bajorų
siminimui” ir “Adolfo Šapokos Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381
DR. P. STRIMAITIS
ūkininkų vaikai, pasiekę moks
darbai Lietuvos istorijos srityje”,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
lo, susižavėjo didinga pačios Lie
DR. F. V. KAUNAS
Bendra praktika ir chirurgija
1964 m. “Simanas Daukantas ir
tuvos istorija. Jie, nesigilindami
Ofisas 2750 W. 71st Street
GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
jo
palikimas
Lietuvos
istorijos
sri

į šaltinius, kurie anuomet buvo
Telefonas 925-8296
1407
So.
49th
Court,
Cicero
tyje”, 1966 m. “Lietuvos krikšto
Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—12
sunkiai prieinami, sukūrė tą roVai. kasdien 10-12 tr 4-7. Trečlad lr ryto, 2 lkl 8 vai. vak. Šeštad. 1 iki
problema”, 1969 m. “Lietuvos ir šeštad
ipantišką Lietuvos istoriją, kuri
4 v. vak. Treč. lr sekmad. uždaryta
tik susitarus.
Rezid. tel. VVA 5-3099
Sovietų Sąjungos santykių dvide
pažadino patriotinius
lietuvių
šimtmetis
(1919
39)
”
ir
“
Liub

DR.
ALG.
KAVALIŪNAS
jąusmus, ir kuria paskui gyveno
DR. VYT. TAURAS
lino unija ir jos šešėliai”. Prof.
net ir Nepriklausomos Lietuvos
VIDAUS LIGŲ IR KRAUJO
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Z. Ivinskis labai daug straipsnių
SPECIALYBfi
jaunimas, dėl to daugelis mūsų
Bendra praktika ir moterų Iigoi
ir recenzijų yra parašęs įvairiuo
5540 Soutb Pulaski Road
ir šiandien tik tokią savo tautos
Ofisas tr rez., 2652 W. 59th St
se žurnaluose. “Lietuvių Enciklo
Valandos pagal susitarimą
istoriją tepripažįstam.
Tel. PRospect 8-1223
Prof. Zenonas Ivinskis ir dail. Žibuntas Mikšys iš Paryžiaus 1965 metais Vokietijoje.
pedijoje” nuo raidės C buvo lai
Skambinti — 585-2525
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. tt
Istorija gi turi remtis tiesa. Jo
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. lr nuo 6 lkl t
kotarpio iki 1600 m. Lietuvos is
je turi būti vaizduojamas pilnas
Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159 v. v. Šeštad. 2-4 vai. popiet ir kitu
laiku pagal susitarimą.
torijos redaktorius. Jo recenzijos
lietuvių tautos gyvenimas su vi
DR. P. KISIELIUS
vių emigravo į užjūrius, Z. Ivins tacijos santrauką: “Lietuvos vals- no “Senosios Lietuvos vaidmuo
Of. Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-tl95
(Nukelta į 5 pusi.)
somis geromis ir blogomis ypaty kis 1949 m. nuvyko į Romą ir ty tiečių luomo susiformavimas ir Europos istorijoje” ir “Eiliuotoji
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
bėmis. Jei istorija yra gyvenimo rinėjo Vatikano ir Jėzuitų Gene raida”. Tais pačiais metais “A- Livonijos kronika ir jos autentiš
V. P. TUMASONIS. M.D., S.C.
1443 So. 50th Avenue, Cicero
mokytoja, tai mes galime moky ralinį archyvą Romoje, rinkda thenaeume” atspausdino ir jau kumas”. Kitas dvi studijas “Sau
CHIRURGAS
DR. ANNA BALIUNAS
Kasdien 1-3 vai. Ir 6-8 vai. vak.
išskyrus trečiadienius
tis ne tįk iš dorybių, bet ir iš mas visas Lietuvą liečiančias ži minėtą savo įvadinę paskaitą, lės - Šiaulių kautynės 1236 m.”
2454 VVest 71st Street
AKTŲ, AUSŲ, NOSIES 1m
Šeštadieniais 12 iki 4 popiet.
klaidų. Vadinasi, istorijos objek nias. Šiuos archyvus jis yra apra skaitytą Vytauto D. universitete: ir “Durbės kautynės 1260 m.”
Priiminėja ligonius tik susitarus.
GERKLES LIGOS
Vai. 2—4 p.p. Ir 6—8 vai. vak.
PRITAIKO
AKINIUS
Tel. REliance 5-1811
tas, kaip ir kiekvieno mokslo, y- šęs “Aidų” žurnale 1950 m. Net “Krikščioniškos Vakarų Europos parašė 1936 m., kurių paskutinio
Trečlad. lr šeštad. uždaryta.
2858 VVest 63rd Street
ra tiesa, o ne grožis ar politinis būdamas svečiuose pas draugus, santykiai su pagoniškąja Lietu ji buvo atspausdinta “Karo Ar Va!.:
DR. VVALTER J. KIRSTUK
____ __________
kasdien 10—_12_____
vai.__ir 7. —-9 V.
Tel. PRospect 6-9400
(Lietuvis gydytojas)
išskaičiavimas. Istorija, remda
šeštadieniais 10—1 vai. Trečiad
jis nerimo, žiūrinėjo jų knygas ir va”. Atlikdamas karinę tarnybą, chyve” 1937 - 38 m. Gi 1938 m. vak.
uždaryta. Ligoniai priimami susitarus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DR. ONA VAŠKEVIČIUS
mosi šaltiniais, turi atkurti tokį enciklopedijas ir darė užrašus. parašė du skyrių A. Šapokos reda Z. Ivinskis paruošė: Lietuvos re
Ofiso telefonas: PR 8-3229
(VAŠKAS)
3925 VVest 59th Street
Rez. telef. IVAIbrook 5-5076
gyvenimą, koks jis buvo, o ne to
Tuo metu Romoj istoriją studija guotai Jogailos monografijai: “Jo ligijos bibliografiją” ir “Medžių
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad. lr
kį, kokio mes dabar norėtume. vo net keli lietuviai kunigai: R. gailos santykiai su Kęstučiu ir kultą senovės lietuvių religijoje”.
Rezid. Telef. 239-4683
penktad. nuo 12-4 vai. p p. 6—8
6648 Sootb Albany Avenue
vai. vak.. šeštad. 12—2 vai. p. p. lr
Taip istoriją suprato visi istori Krasauskas, P. Rabikauskas, S.J., Vytautu iki 1392 m.” ir ‘Jogaila Abi studijos atspausdintos “SoVaL: pirm., antrad., ketv. 6—8 vaiDR. K. G. BALUKAS
trečlad. uždaryta.
vak., penkt tr šeštad. 2—4 popiet
ką) mokslininkai, taip ją suprato S. Matulis, MIC., A. Juška ir J. valstybininkas ir žmogus”. Čia pa ter” žurnale. Tais pačiais metais AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
lr kitu talku pagal susitarimą.
GINEKOLOGINI! CHIRURGIJA
ir ą. a, Z. Ivinskis. Jis visą am Bičiūnas. Norėdamas juos supa- sirodė Z. Ivinskio drąsa, reabili parašė:“Krikščionybės eklias Lie
DR.
IRENA
KURAS
Tel ofiso PR 6-6446
žių, savo studijose, remdamasis žindinti su Lietuvos istoriniais tuojant iki tol niekintą Jogailą. tuvon”, atspausdintas “Tiesos Ke 6449 So. Pulaski Road (Crawforc
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Šaltiniais;, stengėsi atskleisti ob šaltiniais, Z. Ivinskis savo bute Jo atidengtas Jogailos veidas bu ly” ir “Lietuvos padėtis 1917 m. Medical Building) Tel. LU 5-6441
KCDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ
DR. F. C. WINSKUNAS
Priima
ligonius pagal
susitarimą.
SPECIALISTE
jektyvią tiesą. Kaip tą tiesą su
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
MEDICAL BUILDING
dėstė jiems specialų kursą. Jis vo tiek naujas, kad Švietimo mi ir vasario 16 d. akto genezė”, at Jei neatsiliepia skambinti 37 4-8012
roti, jis mokė savo studentus ir
7156 Soutb VVestern Avenue
8107 VVest 71 st Street
juose uždegė tokia Lietuvos istori nisterija, išleisdama veikalą, rado spausdinta “Židiny”. Paskutinė
DR. VL. BLAŽYS
Pirmad., antrad., ketvirt lr penkt
iki mirties kovojo prieš nepagrįs
Valandos:
1—6 vai popiet
jos ir šaltinių tyrinėjimo meile, reikalą prie Z. Ivinsko antrojo Z. Ivinskio Lietuvoje atspausdin
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. ir nuc
Treč Ir šeštad nagai susitarime
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS
tas supozicijas, prieš istoriniais
6—8
vai.
vakare.
Trečlad.
nu»
ta
studija
buvo:
“
Trakų
salos
pi

straipsnio
pridėti
tokią
pastabą:
kad jie paskui kartu su juo dir
2801 West 68rd Street
11 vai. ryto lkl 1 vai. p. p., šeštad
šaltiniais nepagrįstų faktų tauso bo ir tebedirba Romos archyvuo “Už naujoviškas straipsnio auto lis”, atspausdinta “Vytauto D.
Kampas 63-čios ir Californijos
11 vai. ryto Iki 8 vai. p. p.
DR. PETRAS ZLIOBA
Valandos pagal susitarimą:
jimą, prieš tikrovės iškraipymą.
Ofiso telef. RE 7-1168
Buvo
se. Jie naudojo archyvuose su riaus mintis leidėjas! atsakomybę Muziejaus metraštyje”.
Pirmad.. antrad., ketvirtad. nuo
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rez.
tel.
239-2919
6 ik! 7:80 vai. vakaro.
Pats Z. Ivinskis savo draugam rinktas žinias, rašydami Lietuvių palieka jam pačiam”. Tuo pat labai praplėtęs ir savo habilitaci
Šeštad. nuo 2 iki 2:30 vai.
6449 Soutb Pulaski Road
Trečiad.
lr penktad. uždaryta
nį
darbą
“
Lietuvių,
ir
Prūsų
pre

prisipažino, kad jį istorinių tiesų Enciklopedijai straipsnius ir, su metu aprašė Lietuvos Metrikos
Perskaitę "Draugą", duo Ofiso tek 767-2141 Namu 636-4850
ieškoti, remiantis šaltiniais, iš rinkę Vatikano archyvų Lietuvos žinovo “Motiejaus K. Lubauskio kybiniai santykiai”, kuris turėjo ____ Ofiso telef. 476-4042
Vai.: pirm., antr., ketv. 3—5 tt 6—•
Rezid. tel. IVAlbrook 5-8048
kite kitiems pasiskaityti.
mokė Kauno universiteto profe- vyskupų relacijas, jas pernai iš- mokslo darbus Lietuvos istorijos būti atspausdintas 1940 m., “Prapenkt 1—4. lašt oaaal euatarim*.
it
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VLADAS ŠLAITAS

Mahleris ir
Lapinskas

LAIŠKAS SEPTYNIASDEŠIMTIES METŲ BIČIULIUI
Mėnulio lankas
yra pradžia gyvenimo,
pusė mėnulio
yra maždaug keturiasdešimt metų arba pusė gyvenimo,
gi pilnatis
yra pilnas ir visas žmogaus gyvenimas,
nes po mėnulio aiškios pilnaties
jau nelieka daugiau ko laukti arba tikėtis,
nes jei lig šiol nesi nieko gražesnio matęs,
tai jau nieko daugiau gražesnio ir nematysi,
ir už tai man taip baisiai baisiai graudu ir liūdna,
kai tu senas,
pražilęs vyras,
šneki pats vienas
su pačiu savimi ir sakai, kad nebėr ko laukti,
nes tenai,
j>o mirties,
nėra jokio gražesnio gyvenimo.

Jų veikalų koncertą Chicagoje pasitinkant
DALIA KUCENIENĖ

todėl, kad buvo žydas. Daugumas jo kūrinių buvo laikomi
totaliniu fiasko. Tie, kurie ne> mėgo jo kaip žmogaus, dėjo vi
sas pastangas, kad tiek jo kū
riniai, tiek jo koncertai būtų
plačiai boikotuojami. Dar ir da
bar, praėjus šešiasdešimt metų
nuo jo mirties, muzikos pasau
lis vis nėra atsikratęs anų įsi
senėjusių, žalingų tendencijų.
Nuo trapios jaunystės Mah
leris buvo surištas su mirtimi.
Jo penki broliukai ir sesutės
mirė difteritu. Vienas brolis,
prie kurio kompozitorius buvo
ypatingai prisirišęs, prieš mirš
tant, ilgai buvo kankinamas ne
pagydomos širdies ligos. Vy
riausia sesuo mirė nuo auglio
smegenyse. Kita sesuo gyveno
mirties manijos fantazijose,
karts nuo karto degdavo žva
kes, statydavo jas aplink savo
lovą, vaizduodama mirusią. Ki
tas brolis, supratęs savo men
kavertiškumą kaip muzikas, ne
pakeldamas mėgėjiškumo, nusi
žudė. Visa tai buvo tampriai su
rišta dar ir su Mahlerio tėvų
labai nelaimingomis vedybomis,
žvelgiant iš perspektyvos,
Kompoz. Darius Lapinskas
suprantama, kodėl Mahleris vi
Nuotr. Hugo Jehle
sa savo būtybės jėga veržėsi į
muzikos pasaulį ir kodėl jame
ieškojo to, ko pats gyvenimas
jam nesuteikė. Savo muzikoje
kompozitorius bandė sukaupti
■
ne praeitį ar dabartį, bet ateiti,
J. Rodrigo: Keturi meilės madri
tarsi vengdamas jį supančios re
galai.
alybės, tačiau nuo mirties tema
B. Kutavičius: Avinuko pėdos.
J. Gruodis: Obelėlė, Ėsk, karvu tikos jo kūryba neliko laisva.
te, Rudens tylumoj, Rūta.
1901 metais kompozitorius
G. Verdi: Invokacijos arija iš ope perskaitė poeto Rueckerto eilė
ros “Kaukių balius” ir O Don Fa- raščius, kuriuose rado sukaup
tale iš operos "Don Carlo.”
tą gilų tėvo skausmą, epidemi
joje praradus savo dvi dukre
II
G. Mahler: Mirusių vaikų dainos. les. Nenuostabu, kad šie žodžiai
D. Lapinskas: Ein Theatherstueck. Mahleryje rado atgarsį. Tarp
' •
ciklo pradžios ir pabaigos 1901I 1905, Mahleris pats vedė ir su
Gal neįprasta prieš koncertą
plačiau gvildenti jame atlieka silaukė dviejų dukrelių ir — jų
mus kūrinius, tačiau ne visi mirties.
Vieni muzikai aiškina, kad
koncertai susilaukia premjeri
kompozitorius
pragmatiškai pra
nių veikalų. Sol. Aldonos Stemmatė
“
Kindertotenlieder
” dainų
pužienės pasirinktoji programa
cikle
savo
ateitį.
Tačiau
Mah
įdomi. Plačiau sustosiu prie
antrosios programos dalies, ku lerio žmona tvirtina, kad jos
ri kelia ypatingą dėmesį. Kūri vyras netapatino ciklo su as
meniškuoju savo pergyvenimu.
niai kalba už save.
Ji mano, jeigu jau yra koks
antgamtinis ryšys tarp kompo
KINDERTOTENLIEDER
zitoriaus pergyvenimo ir muziMahlerio gerbėjai ir sekėjai kos, tai jis atsispindi ne dainodaug dėmesio skirta jo Kinder se, bet jo penktojoje ir šešto
totenlieder dainų ciklui. Nors joje simfonijose.
Kuriom nuomonėm tikėsime,
pirmoje vietoje pats Mahleris
norėtų būti įvertintas kaip sim tur būt, nėra jau taip ir svar
fonijų kūrėjas, bet mes ypač bu. Lieka, be abejo, faktas, kad
esamo dėkingi jam už jo para šios dainos yra gana tampriai
šytas dainas, nes per jas pil surištos su kompozitoriaus pa
niau pajėgiame suprasti ir kom sąmone, kad jos nors ir mažes
pozitoriaus simfoninės struktū- nėje skalėje atskleidžia mums
vartus į Mahlerio grandiozinį
ros metodiką.
Mahleris laikomas vienu iš simfonijų pasaulį.
paskutiniųjų didžiųjų vokiečių
EIN THEATERSTUECK
romantikų. Tiek jo asmenyje,
tiek kūryboje atsispindi roman
Didieji rašytojai, kūrėjai,
tikams charakteringi bruožai: kompozitoriai savo tematikoje
pesimizmas, dostojevskiška kan intuityviai pajėgia atšviesti jei
čia, faustiška kova, intensyvūs ne ateitį, tai bent gyvenamojo
dvasiniai konfliktai.
laikotarpio dvasią. Ne kiekvie
Mahleris buvo arogantiškas. nas kūrėjas randa inspiraciją
Didelis egocentrikas. Neperkal grožyje ar romantikoje. Kaip
bamas. Kietai kovojąs už savo ir paskutiniajame komp. La
įsitikinimus. Vieni jo bendra pinsko veikale “D Vigilante dėl
amžiai pravardžiavo jį “žydiš Mare”, taip ir naujame prem
ka beždžione”, antri “dievu jeriniame veikale tematika iš
Mahleriu”, treti, kaip pvz. di plaukia iš aktualių politinių ne
rigentas Bruno Walter, kuris teisybių. šie kūriniai kalba j
ilgus metus buvo jo asistentu, mus gilaus protesto ir didžio
ir komp. Amold Shoenberg, pasipriešinimo žodžiais. Juose
kuris jį garbino, vadino Mahle- sukaptas kūrėjo skausmas, ste
rį “šventuoju”. Kompozitorius bint akmeninius tautų vadus.
buvo plačiai nemėgiamas ne Juose sukaupta malda už nekal
vien dėl to, kad jis pats vadino tai kenčiančius ir bereikšmiai
save genijumi, bet, be abejo, ir nužudytuosius.
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DEVYNIŲ EILUČIŲ EILĖRAŠTIS
Kaethe Ko)lwitz (vokietė, 1867-1945)

Naujas Dariaus Lapinsko
kūrinys

“Ein Theaterstueek”, kaip
pats pavadinimas apibrėžia, yra
totalinio teatro “multimedia”
muzikinis veikalas. Kūrinys pa
vadintas vokiškai, tur būt, to
dėl, kad veikalo tematika su
rišta su vokiečių kultūroje pra
sidėjusiu puvimu, atsispindėju
siu teatre “roaring twenties”
laikotarpiu. Retorišku metodu
ten atsispindi ir Trečiojo Rei
cho naudotieji grandioziški pro
pagandos metodai. Veikale kom
pozitorius smerkia ne vien tik
hitlerininkus, sovietų desanti
ninkus, bet ir visus tuos akme
ninius, nužmogėjusiūs tautų
vadus, kuriems gyvenimas tėra
tik linksmas “roaring tvventies”
laikotarpis ir kuriems gyveni
mas tėra tik numirėlių teatras.

Viena iš vyraujančių komp.
Lapinsko muzikinių savybių pa
sikartoja ir šiame kūrinyje. Mu
zika tarnauja žodžiui. Ji ugdo
lyrikoje vyraujančias mintis,
transformuodama jas į muziki
nį nuotaikų pergyvenimą.
“Pirčiupio baladės” tekste
skaitome:
Vaikšto motina po Oswiencimą.
Buchenwaldo pelenus bučiuoja.
Vaikšto motina po Hirosimą
Ir lopšinę pelenams dainuoja.

Lietuviams nepamirštama čia,
Rūdninkų girioje įvykusi, tra
gedija. Ne vien enciklopedijos
lapuose, bet ir mumyse tebegy
vas šiurpus laidotuvių vaizdas:
brolių ir sesių pelenai, surinkti
į du didelius karstus, mažiau su
degę lavonai vienoje duobėje
tyliai be giesmių palaidoti.
Buchenwaldas ir Oswiencima ir
gi gyvai byloja, ne vien tik sve

timtaučiams, bet ir mums, nes
šiose koncentracijos stovyklose
pabiro ir lietuviškieji pelenai.
Gal kiek mums atokesnė tai Hi
rosimos tragedija, nors, ma
nau, taipgi nemažiau dilginanti.
Tokių nuotaikų dvasioje pra
dedame versti gaidų lapus...
Grafiškai nurodyta, kad bus pa
naudota trijų garsiakalbių ste
reo sistema, šviesų efektai, pa
galbinė butaforija bei rečitaliniame koncerte neįprasta solis
tės bei akompanuotojo perdėta
vaidyba.
“Solistė ir pianistas įeina j
stipriai apšviestą sceną, su di
dele ceremonija lankstosi pub
likai.” Tai įžanginis “roaring
twenties” teatralinis preliudas,
leidžiąs publikai suprasti,. kad
išpildytojai dirbtinai pasitiki
savimi. “Pagaliau solistė užima
pozą — sugniaužtos rankos ant
krūtinės, gi pianistas su dideliu
užsimojimu atsisėda prie forte
pijono ir užsimoja grndioziškam
pasažui... judesio sustingimas:
solistė — plačiai praverta bur
na, pianistas — paruoštom ran
kom. Tamsa.” Pirmas solistės
garsas — klaikus moteriškas
riksmas. Tai' protestas prieš su
žvėrėjusi žmogų, pasipriešini
mas žiaurumui. Baladės tekste
žodžiai:

Kūdikio laidotuvės

Simboliškai pianinas šiuo mo
mentu virsta karstu, virsta gy
va duobe, kurioje tūno suberti
pelenai. Pasirinkusi garsiausiai
vibruojantį toną, solistė rečituoja, tarsi norėdama prikelti mi
rusiuosius. Deja, ataidi tik Buchenvvaldo varpas, sugirgžda
Pirčiupio svirtys ir visi, visi su
kyla. Visi sukyla desperatiškam
protestui, beviltiškam pasiprie
šinimui.
Pianistas meta keletą raudo
nų teniso kamuoliukų ant pia
nino stygų. Praskamba porą
taktų valso, tango, polonaise...
Nežiūrint sąmoningo supra
timo, jog gyvenimas yra kova,
kad jame laimi jėga, kad ken
čia nekaltieji, ir nežiūrint, kad
intelektualiai suprantame savo
trapumą bei ribotai mums pa
skolintą gyvenimo laiką( savo
žmogiškosios nelemties dalioje
“užsižaidžiame.” Džiaugiamės,
kad ir trumpais, trapiais laimės

Gulėsiu taip,
kaip dabar:
debesų
ir pavasario vėjo šventoj draugystėj.
Jokio ilgesio nebebus.
Jokio meilės troškimo.
Nes jisai, — pats gyvenimas, — bus viena didelė meilė.
Ir paliks tiktai lengvo sapno prisiminimuose
vieną kartą pro mus praėjusi mudviejų meilė.

glamonėjimais. Patraukli spal Muzika ir tekstu grįžtame į
va, moteris, viliojantis azarti Pirčiupio tragediją.
nis “žaidimas” — tarsi nirva
Motina vėl stovi savo kaime.
nos dūmai, akimirkai užtemdo Pelenus sugniaužtoj saujoj laiko.
intelektualinę realybę... deja,
Veikalas užsklendžiamas visų
raudoni teniso
kamuoliukai
trijų
garsiakalbių juostų, solis
greit nurieda, kaip nurieda ir
tės
bei
pianisto unisonu... ir to
džiaugsmas.
taline mirties tamsa. Mirusiųjų
Tarsi užspringusi plokštelė skaičius didesnis už gyvųjų.
solistė kartoja žodį “Taika”. Liekame supami erdvėje plau
Taip, kaip kartojo, kartoja ir kiojančių vėlių tylumos.
kartos “neblaivūs”, “išprotėję”
*
žmonijos vadai.
Šį sol. Aldonos Stempužienės
Pianistas atsisėda prie piani rečitalį rengia Santara - šviesa
no, pakelia klaviatūros dangtį sausio 15 d. 8 vai. vak. Jauni
ir pradeda skambinti.
mo centre, Chicagoje.

FRANCOIS RABELAIS LIETUVIŠKAI

Geras didžiųjų klasikų veika
lo vertimas yra lygiai sveikinti
Kai žvaigždėm rugsėjo naktys lyja,
nas kaip ir geras originalus kū
Kai šešėliai sugula ant plento.
rinys. Prie tokios rūšies litera
Muzikoje solistė improvizuo tūrinių įvykių reikėti) priskirti
ja prie žodžio "vargždėm”. ŠI 1970 m. data Vilniuje pasirodęs
irmprovizacija sukelia erdvės Dominyko Urbo išverstas F. Rasignalo efektus. Galvoju, jie belais veikalas Gargantua ir
tarsi kosminės visumos didybė Pantagruelis.
je krentančių pelenų garsai, jie
Prancūzų rašytojas F. Rase
tarsi erdvėje plaukiojančių ne lais (,1494 -1553) buvo vienuo
bylių vėlių aimanos — su rug lis benediktinas, be to, gydyto
sėjo žvaigždėm kartu lyja.
jas, anatomijos profesorius ir
Akmeninė motina atgyja,
vienas įžymiųjų renesanso hu
Nulipa nuo savo postamento.
manistų. Rabelais savo GarganPaima ji pelenų žiupsnelį.
Prie krūtinės jį tvirtai prispaudžia. tuą ir Pantagruelį, kaip vėliau
Cervantes Don Kichotą, sukūrė
“Pianistas trenkia klaviatū
pagal
populiarios liaudies litera
ros dangtį žemyn ir pradeda
tūros
milžinų tipus. Rabelais
ant jo .improvizuoti naudoda
grotestiškai
komišku būdu ko
mas pirštus, nykščius, krump
vojo
su
savo
laiko įdomis, skel
lius ir delnus”. Simboliškai kū
bė
naujas
idėjas,
pagrįstas gy
rėjas sustabdo baltų ir juodų
venimo
džiaugsmu.
Veikalo vei
klavišų akordus, sustabdo mu
kėjai
—
žiovanasriai,
girtuokliai
ziką, nes ji bejėgė išsakyti mo
ir
padaužos.
Kadangi
veikalas
tinos ir motinų skausmą, ku
buvo
labai
populiarus,
o
apie au
rių vaikai iš pelenų nebeprike-’
torių
nedaug
teliko
žinių,
tai
liami ir kurių lopšinės lieka su
žmonės
veikėjų
savybes
prisky

akmenėjusios, neišdainuotos.
rė
pačiam
autoriui,
nors
pats
Žodis “patrankos” išaukia
dar daugiau jaudinančią nuo autorius buvo santūrus ir tvar
taiką.
Prasiskverbia nebylio kingas žmogus.
Nepriklausomybės laikais pa
gregorianiškos giesmės rauda.
saulinės
literatūros klasikų ne
Ji frenetiškai išsivysto į išpro
daug
tebuvome
išsivertę. Prie
tėjusio žmogaus desperatišką
žastys
labai
aiškios.
Trūko spe
šauksmą, simboliškai interpre
cialistų
vertėjų.
Trūko
skaityto
tuojamą kaip skausmą, raudą
jų,
nors
kai
kurių
vertimų
tira
ir išprotėjimą tų, kurie mirė vi
žai
buvo
daug
aukštesni,
negu
sose dvidešimtojo amžiaus kan
kinimo ir žudymo vietose. Po to originalios literatūros. Šiandien
tyla. Solistė prieina prie piani reikalai geriau tvarkosi. Tai ga
no ir pasilenkusi šaukia į pia li paliudyti ir F. Rabelais verti
mas, išleistas 30,000 egzemplio
no vidų.
rių tiražu ir jau išparduotas.
a-a sušaudyti pakilkit,
Galimas dalykas, kad buvo pir
a-a sudeginti prabilkit.
kėjų, kuriuos patraukė veikale
a-a nubuskit pakarti,
knibždėte knibždą riebūs žodea-a saulėtekis arti.

žiau nuvokiama vieta, bet ver
tėjas turi viską išsiaiškinti, kaip
tą ar kitą sunkesnę vietą tinka
liai ir kartais dar riebesnės si miau išversti. Ypatingai, kad
tuacijos, bet net ir tokiam skai pats autorius įspėja skaitytoją,
tytojui lektūra nepaliks be nau jog po jo išdaigomis slepiasi gi
dos ar be estetinio pasitenkini li mintis. Jis palygina savo sti
mo. Apie tokius tiražus nepri lių ir turinį į Sokratą: į jo išo
klausomybės laikais literatūros rę išvaizdą ir dievišką išmintį:
“Toks, pagal Alkibiadą, buvo
kūriniui nebuvo vilties nė gal
Sokratas;
jei būtumei žiūrėjęs
voti. Tokius tiražus pasiekdavo
vien
išorės
ir vertinęs pagal iš
tik populiarios žemės ūkio bro
vaizdą,
tai
už
jį nebūtum davęs
šiūros, maldaknygės, kai kurie
I
nė
svogūno
lukšto:
labai jau ne
vadovėliai.
Kaip ten bebūtų, bet tokio gražus jis buvo pažiūrėti ir juo
veikalo pasirodymas yra lygiai kingas savo laikysena — nosis
reikšmingas, kaip prieš keletą buka, žvilgsnis kaip jaučio, mi
metų pasirodę Shakespeare sce na paikšo, elgesys prasčioko, rū
nos veikalai, ar neseniai užbaig bas kaimiečio, kišenės tuščios,
tas Dantės Dieviškosios komedi moterų paniekintas, netikęs jo
kioms valstybinėms pareigoms,
jos vertimas.
visada šaiposi ir niekada nepa
Nors F. Rabelais veikalas rodo savo dieviško išmanymo...”
proza parašytas, bet vertimas
Vertėjas pernai gegužės mėn.
yra labai sudėtingas ir painus Vilniuje įvykusiam vertėjų pasi
dėl daugelio dalykų. Visų pirma tarime pasidalino mintimis, kaip
veikalas parašytas renesanso jisai galinėjosi su Rabelais, ir
laikais ir turi visus būdingiau tos jojo mintys buvo paskelbtos
sius klasikinės graikų ir romė savaitraštyje “Literatūra ir me
nų kultūros atgimimo požymius. nas” 1971 rugp. 21 d. numeryje:
Antra, veikalas labai žodingas
“Imantis tokio nepaprasto už
ir tas jojo žodingumas ypatin davinio, reikėjo pasiruošti: ge
gas tuo, kad Rabelais daug žo rai atsidėjus paskaityti specia
džių yra pats nukalęs pagal sa lią literatūrą, pasivartyti spe
vo humanistiškas užgaidas. Ša cialius žodynus, susipažinti su
lia juokingai išpūsto moksliško kitų tautų vertėjų darbais...
stiliaus knibždėte knibžda ne Apie metus laiko padėjęs origi
tiktai liaudies posakiai, bet ly nalui studijuoti, vertėjas jau
gia dalia ir atskirų verslų žar galėjo drįsti imtis paties verti
gonai. Stilius pilnas pinklių ir ma darbo.”
žabangų. Kartais net specialis
Jau vien iš šių pastabų gali
tams yra galvosūkis atspėti, kur ma įsitikinti, kad vertėjas ėmė
autorius rimtai kalba, o kur iš si šio milžiniško triūso visu
daigas krečia. Turint galvoje rimtumu. Bet tasai triūsas neveikalo apimtį, skaitytojui gal
(Nūkeita į 6 pusi.)
ne tiek svarbu viena kita ma
JONAS AISTIS
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šeštadienis, 1972 m. sausio mėn. 8 d.

globoja ir saugoja, teikdamas
Paskutinis Motinos dienos
• daug sveikatos ir visokių malosveikinimas
| nių. Tokiu momentu, kai TamsO čia jo paskutinis sveikini
| tai rašau laišką prieš didžiąsias
mas Motinos dienos proga, ra
šventes, vis mintys nukrypsta
šytas 1971. V. 6. Be įprastų
į anas tolimas dienas, kaip Ka
sveikinimų
ir dėkingumo pa
lėdas švęsdavome gražiai ir jau
JUOZAS PRUNSKIS
reiškimų,
nukrypsta
į prisimini
kiai Kaušėnuose.” Prisimena
' L Chicagoje esantį savo brolį ir
mus: “Gyvai man, pavyzdžiui,
stovi, kaip 1918 m. sausio mėn.
barstysime po kelis kontinen užmiegant, vis paskaitome lie- Į taria: “Kai negaunu jokio laiš
per gilų sniegą buvome nuvežti
tus.”
tuviškų pasakų...”
ko nė iš Jono, nė iš kitų, kurie
į Telšius. Kiek daug Mamai ta
1962. X. 2 džiaugiasi, kad Tamstą aplanko, tai guodžiuos
Prisimindamas ir žmoną Pau
da reikėjo vargti. Pirma susi
sūnus stiprus aritmetikoj, 0 žodžiais, kurious dažnai pranliną (Talanskaitę), ir sūnų, laiš
rasti butą, atsigabenti karvei
1968. V. 16 rašo apie siunčia-1cūzai sako: * jei nėra žinių, tai
ką baigia: “Visi trys bučiuoja
šieną, kartu vežti tarnaitę ir t.
me Brangios Mamos ranką ir mą sūnaus pirmosios komunijos reiškia geras žinias, kad viskas
t. ir t. t. Tai buvo, rodos, dar r
nuotrauką.
einasi po senovei, gerai’
linkime daug geros sveikatos.
neseniai,
bet prieš 52 metus...
Džiaugiasi, kad sūnus parei
Tegul Apvaizda globoja ir sau
Prof. Ivinskis ir maldoje lan
Sveikindamas Brangią Mamą
gingas,
o
apie
save
taria:
“
Aš
goja...”
kydavo motiną, kaip tai matyti
turiu darbo per akis. Vis dabar Ivinskiu šeima 1966 metais Bonnoje, Vokietijoje, su sūnumi Kęstučiu. su Motinos diena, drauge noriu
iš jo laiško 1969. IV. 12: “Per
pasakyti, jog aš balandžio 7
Sūnų augina gilioj lietuviškoj Velykas už Tamstą meldžiausi rašau ir rašau. Reikia skubėti, Antroj nuotraukos pusėj toks dedikacinis įrašas: “Mūsų Brangiajai
Mamai, Uošvienei ir Senelei su gilia pagarba sūnus Zenonas, marti d. paleistas iš ligoninės, gana
kol dar sveikata leidžia.”
dvasioj
ir labai linkėjau, kad Prisikėlęs
gerai jaučiuosi. Greitai sustip
Paulytė, anūkas Kęstutis. Bonn, 1966 m. spalio 5 d.
rėjau. Nieko nelaukdamas, pra
Pirmieji ligos signalai
Laiške 1966. II. 9 džiaugiasi, Viešpats globotų ir saugotų,,
dėjau • naujo semestro darbus,
kad sūnus gerai kalba lietuviš teikdamas sveikatos ir jėgų!” j
Pereiname į šių, paskutiniųjų,
paskaitas ir pratybas. Esu ne
kai ir nuo Velykų jau eis mo Darė istorinių iškarpų archyvą
mėtų laiškus. Pirmame jų dr.
Dėkoja
broliui
už
jam
užsa

tekęs
gerokai svorio, bet tas
kyklon, kad jis klausinėja apie
Zenonas apgailestauja, kad mo
kytą
Amerikos
lietuvių
laikraš

man
išeina
tik į sveikatą. Li r
atostogas...
Man
beatidėliojant
apie
operaciją,
kuri
gana
ge

jį nuolat saugantį Angelą Sartinos laiškas taip trumpas:
tį,
nes
“
dabar
turiu
vis
labiau
į ligoninę prisistatymą, paga rai pavyko, noriu pridėti, kad goninėje gavau į venas visokių
gą...
atsidėti Lietuvos istorijos dar “Norėtųsi daugiau patirti apie liau mano daktarai nustatė, mano širdis ir inkstai labai ge vitaminų ir vaistų, kurie mato
bui ir noriu susidaryti Lietuvos Tamstos sveikatą, apie visas kad aš vasario 23 d. turiu, .čia rai veikia. Balandžio 1 d. mane mai gerai paveikė į mano or
istorijos laikraščių iškarpų ar aplinkybes... Apie save skubu prisistatyti galutinam ištyrimui. paleis galutinai namon... Po Ve ganizmą. Jaučiuosi lyg pajau
chyvą. Poryt kaip tik pradedu pranešti, jog su mano sveikata Kol visa tai atliko ir išaiškino, lykų, balandžio antroje pusėje, nėjęs.”
savo paskaitas apie Lietuvos ir viskas gerėja. Jau kitą savaitę kas man yra, praėjo pora sa pradedame naują semestrą, ir
Džiaugiasi, kad sūnus gerai Lenkijos uniją kalbėdamas, nuo noriu pradėti skaityti paskai vaičių. Žinoma, aš čia turėjau aš vėl stoju į darbą, skaitau auga, ūgiu pralenkęs motiną,
kurios šiemet sueina 400 metų.’l tas. Pas mane buvo įvykęs, at laisvę, pareidavau dažnai popie paskaitas ir vedu pratybas va gerai mokosi ir “neraginamas
rodo, ryšium su inkstais, žar
vis pirmiausia atlieka pamo
tėmis į gana artimus namus, saros semestre...
Sūnui lietuviškai auklėti sie
nų užsikimšimas. Ligoninėje
kas.”
kia panaudoti visas priemones,
savaitgalyje kartą pora naktų
Brangiai Mamai smulkiau ap-i
prabuvau lygiai dvi savaites.
Praeitos vasaros metu birž.
ir tame pat laiške rašo: “Aš te
namie ir nakvojau.
Ten man viską tyrė, daug rent Buvo pagaliau išaiškinta, kad rašiau apie savo operaciją, kad | 23 d. motinai rašė: “Aš skubu
norėčiau Kęstučiui surinkti Lie
būtų pilnesnis vaizdas... Žino greitai atsiliepti vien dėl to, kad
geno nuotraukų darė. Nieko ne
tuvos ženklus. Jis (Kęstutis) la
žarnoje (15 centimetrų nuo apa
ma, žmogus su Viešpačiu Die Brangi Mama nesirūpintų dėl
rado, visi organai dar — ačiū I
bai įdomaujasi Lietuva... Dabar
čios) yra auglys. Laimingu bū
vu sutarties nesi raštu pada mano sveikatos. Iki liepos 15
Dievui a- gerai veikia, tik inks 
jis čia su savo mama nuolat
du jis buvo ne piktybinis. Ope
ręs, bet pagal mano savijautą d. dar eina semestras, t. y.
tai buvo pradėję šlubuoti. Už
racija, žinoma, turėjo būti rim
dainuoja lietuviškas dainas pa
dabar aš turėčiau būti, po tokio
vakar dar buvau ligoninėje pa
skaitau paskaitas, vedu praty
vakarėmis ir vis sakosi esąs
ta, bet jos nė trupučio, nebijo
pagrindinio sveikatos remonto, bas. Sveikata gerai tarnauja.
sitikrinti. Vėl darė inkstų nuo
Aurelija Ivinskienė, prof. Zenono
žemaitis. Juk ir mama esanti
jau, iki pat išvežimo į operacinę
ilgesnį laiką sveikas. Tik reikės Nuo liepos 15 d. iki spalio 15
Ivinskio motina
traukas ir nustatė, kad jie yra
priėmusi Tėtės pavardę, buvo
salę ramiausiai knygą skaičiau.
pradėti protingiau gyventi: lai d. turėsiu tris mėnesius atosto
visiško susitvarkymo kelyje.
jo atsakymas, kai buvo paklaus
Operacija įvyko kovo 16 d. ku eiti miegoti, kasdien surasti gų. Semestrui pasibaigus, turiu
Tais pat metais, sveikinda ,tas, kodėl jis ne aukštaitis...” Mums čia aštuoniasdešimt pro
Ji
labai gerai pasisekė. Aš da laiko būtinam . pasivaikščioji dalyvauti su paskaita iš eilės,r
centų
ligoninės
išlaidų
paden

mas moįinos dienos proga, rū (Dr. Z. Ivinskio žmoną P. Tabar
apskritai daug: geriau jau mui. Visų darbų visur vis tiek jau 18-je lietuvių studijų sa
gia
paprastai
universitetas,
o
pinasi motinos sveikata. Apie lanskaitė yra aukštaitė. J. P.)
čiuosi
kaip anksčiau, kai dar neatidirbsiu! Čia ligoninėje ma vaitėje.”
kitįcą
apmoka
ligonių
kasa.
save rašo: “Mes čia lietuvių re
skaičiausi
yisai sveikas. Nieko ne labai greit po operacijos at
Registravo
gaunamus
ir
Dabar
jau
nusistačiau
pro

tai tematome, nes visur aplin
Viltingi žodžiai prieš
man
nebetrūksta,
j Susitvarkę, statė. Gavau į venas visokių
tingiau
gyventi.
Reikia
daugiau
siunčiamus
laiškus
kui vokiečiai. Kęstutis, tačiau,
kritiškiausią valandą
viduriai,
galiu
norųiailai
gerai
“
infuzijų
”
su
organizmui
reika

judėti,
o
aš
neidavau
pasivaikš

kadangi jam daug skaitome iš
Kitame savo laiške motinai
lingomis
medžiagomis.
Savo
lai

vaikščioti.
Tai
rašau,
nes
buvau
lietuviškų knygučių, ne tik ge guodžiasi: “Iš darbų naštos ne čioti, per daug prie stalo sėdė
O čia pats paskutinis, laiškas,
rai kalba lietuviškai, bet ir jo galiu pabėgti.” 1970. I. 11 pa davau. Esu, tiesa, numetęs be pradėjęs dešinės 'kojos riešą ką paįvairinau knygų skaitymu. kurį motina pas .save surado,
žodynas ąana gausus. Labai do sakojasi: “Tuoj po Kalėdų bu veik 12 kilogramų svorio, bet sunkiau bėvaldyti. ’■ Dabar vis Kasdien aplanko Paulina ir, ži rašytas š. m. rugp. mėn. 13 d.
misi1 katekizmu ir stato bega vome išvažiavę Bavarijon į Bad sveriu dar 82 kilogramus. Tad kas atsistatę. Buvo radę gele noma, Kęstutis... Su juo vis lo- Zenonas čia dar džiaugėsi : "Mes
les klausimų, kurių daugelis Woerishofen (garsų Kneipo ku visa išeis į sveikatą. Aš turėjau žies trūkumą, palinkimą į ane šiava šachmatais, bet dažniau laikomės gerai! Kęstutis rytoj
per daug svorio... Tuojau vėl miją, kepenų, pūslės ir tulžies sia aš pralaimiu, nes jis toje grįžta iŠ vasarojimo palapinėse
dažnai jumorą sukelia.”
rortą). Ten buvo Naujiems Me
suerzinimą. Visa tai gražiai at srityj prisiskaitęs specialių knykibsiu į darbą...”
ir ekskursijų su bažnyčios mi1966. IX. 17 d. laiške spindi tams susirinkę pora tuzinų lie
sitaisė. Tai man išėjo į sveika-1igų, yra pasidaręs už mane stip
tuvių
studentų.
Namon
išva

1971.
II.
9
motinai
laiške
pa

jo tokia meilė motinai: “Daug
(Nukelta į 5 pusi.)
tą. Dąbar suplonėjęs... Baigiant! resnis.
kartų vis pagalvojau, kaip žiuodami, patekome jį Miunche sakojasi: “Pradėjau skaityti pa
Tamsta laikaisi toje, vasarą ną, kur buvo lietuvių vaikams skaitas... Mano sveikata laiko
karštoje - drėgnoje, o kitu lai eglutė. Ten Kęstutis su mama si. Sėdėti, studijuoti, rašyti ga
ku šaltoje ir vėjų lankomoje gražiai sudainavo lietuvišką liu dabar geriau negu pirma, tik
Chicagoje... Ne kartą, išeidami dainą, sulaukusią didelio pasi dar negaliu greitai vaikščioti.
sekmadieniais po Mišių, prie sekimo... Kalėdoms gavome šie
Operacija
YOUR
švento Antano už Tamstos svei met, kaip ir beveik visada, tik
INVĖSTMENT
Dabar jau dažniau Zenonui
katą esame pastatę žvakę, ku rai daug sveikinimų, ir ypač iš
rią vis pastato ir uždega Tams Amerikos... Aš visus laiškus re atsiranda rūpesčių su sveikata,
tos šeštus metus jau baigiąs gistruoju tiksliai, pažymėdamas 1971. IV. 2 motinai praneša:
aš geroje
Kęstutis, rodos, iš eilės dvylik ir dienas, kada kam esu išsiun “Mano sveikata
tęs. Tad galiu visada pasakyti, katalikų ligoninėje ir geri dak
tasis anūkas.”
kam kada rašiau i rkada gavau tarai. Nuostabiai gerai atstatė.
Pasakoja, kad sūnus lanko laišką.”
Kai mane sausio 12 d. iš ligoni
katalikų mokyklą ir kad žmo
nės namon paleido, tada buvo
Mokslo dienų prisiminimai
na labai stengiasi vokiškos ap
kalba, kad aš turėsiu dar ko
Chicagos Taupymo Bendrovė turi įvairiausių modemiškai įrengtų taupymo skyrių, lengvas pri
važiavimas, greitas patarnavimas, net du kiemai automobiliams pastatyti, saugumo dėžutės ir kitokie
linkos įtaką atsverti. Sūnus mo 1970 m. Kalėdoms siųsdamas kiai gerai savaitei ligoninėn su
parankumai. Chicagos Taupymo Bendrovė yra ne tik lietuvių sostinės, bet ir visų Amerikos lietuvių
ka lietuviškų eilėraščių, kuriuos motinai sveikinimą, prof. Ivins grįžti galutinam ištyrimui ir gy
ir jų organizacijų centras. “The Presidential Room" puiki vieta organizacijų susirinkimams bei
padeklamuoją Vasario 16 gim kis prabilo maldos žodžiu: “Te dymui. Aš tada užbaigiau se
mažiems banketams teikiama veltui
nazijoje. Vakarais, prieš jam gul Užgimęs Kūdikėlis Tamstą mestrą ir vasario 15 pradėjau

Ivinskis laiškuose savo motinai
Velionis prof. dr. Zenonas
Ivinskis buvo ne vien be galo
darbštus ir kūrybingas moksli
ninkas, ilgus mėnesius džiūvęs
Vatikano ir kituose archyvuose
bei rymojęs prie savo rašomų
išsamių istorinių studijų, bet
buvo ir širdies žmogus, kuris
mylėjo savo šeimą ir daug nuo
širdumo parodė savo motinai
Aurelijai Ivinskienei, kuri, da
bar sulaukusi 83 metų amžiaus,
tebegyvena Chicagoje, Brighton parko srityje, 4601 So. Talman Avė.
Guvi, energinga žemaitė, neparblokšta nei tris suaugusius
vaikus amžinybėn išleidusi, be
siguodžianti dar dviem, turi
mais Lietuvoje, ir sūnumi Chi
cagoje. Pas ją gera krūvelė ve
lionio prof. Zenono Ivinskio at
siųstų laiškų, kuriuos ji vis pro
tarpiais paskaito. Laiškuose ra
šo, kaip jis buvo pakviestas
darbuotis Baltų institute, pasa
koja apie šeimą, džiaugiasi; kad
sūnus Kęstutis “stiepiasi, auga,
darosi įdomesnis ir narsesnis”
(1962. n.8).
Laiške 1962. V. 15 reiškia
norą, kad mama Romon atva
žiuotų: “Būtų didelė laimė ir
mamai popiežių parodyti.”

1963. II. 9, artėjant mamytės
vardinėms, rašė: “Taip norė
čiau šiandien vėl išskristi iš Ro
mos ir, pergalėjęs platų Atlan
tą, gyvu žodžiu pasveikinti
Tamstą su tokiu reikšmingu
gimimo dienos jubiliejumi ir su
vardo diena... Tegul Dievo Ap
vaizda Tamstą globoja ir sau
goja... Linkiu daug šviesių ir
saulėtų dienų! Prašau palikti
ir man simboliškai vietos prie
stalo, prie kurio bus minimas
Tamstos vardadienis...”
Darbas iki vėlyvos nakties

Rašo, jog norėtų aplankyti, bet
negali, nes “Bonoje laukia sun
kus ir didelis darbas... Apie sa
ve galiu pasakyti, jog esu dar
bingas. Negaliu skųstis jokia
nesveikata, ir už ją Brangiai
Mamai esu dėkingas. Tik jau
miego man dažnai pritrūksta,
nes paskutiniais mėnesiais vis
einu apie antrą nakties miego
ti, o rytą vis tiek prieš pusę
aštuonių jau esu ant kojų. Da
bar daugiausia rašau vokiškai...
O lietuviškai irgi turiu dar vi
sokių dalykų rašyti...”
1965 m. Velykų proga rašo:
“Aleliuja, Aleliuja! Linkime
nors dalį tos Velykų švenčių
nuotaikos ir to didžiojo švenčių
džiaugsmo, kurį tekdavo iš
gyventi Lietuvoje, kurį pas
Mamą tada patirdavome Kau
šėnuose...”
Prisimena savo darbą univer
sitete: “Turėjau paskutines pa
skaitas rašytis vokiškai. O tai
buvo be galo sunku, nes lietė
nepriklausomų Pabaltijo valsty
bių pabaigą. Nevyniodamas vaton, norėjau ir vokiečiams pa
sakyti tiesos žodį...”
Džiaugiasi gavęs gerą ketu
rių kambarių butą prie univer
siteto, kur patogiau ir knygas
pasidėti, ir dirbti. Džiaugiasi
gavęs laišką nuo savųjų iš Lie
tuvos.
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★

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 paskolas priei narnoms ir patogiomis išlygoms, $500.00 ir daugiau, bet kokiems
namų pagerinimams. O gal jums reikalingi pinigai kitiems reikalams?
Arba gal norite įsigyti nuosavą namą, jei iki šiol jo neturite ir jums
nusibodo mokėti aukštas nuomas?

Mirus broliui
Australijoj mirus broliui dr.
Vladui Ivinskiui (1965 m. lapkr.
mėn.), motinai iš “Tėviškės Ai
dų” išrašęs nekrologą, reiškia
gilią užuojautą, pridėdamas:
“Atrodo, visas gyvenimas eina
taip, kad iš Lietuvos 1944 metų
rudenį pasitraukusieji tautie
čiai negalės rasti amžinojo po
ilsio savo gimtojoje žemėje. Tokis jau mūsų, Apvaizdos nuskir
tas, likimas. Gal Tamstos anū
kams, kad ir svetur užaugu
siems, bus geriau. O mes, se
nieji Ivinskiai, matomai, išsi-

PER ANNUM
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Chicago Savings and Loan Assn.
PHILOMENA D. PAKEL, Prt*.
Zenono ir Paulinbs Ivinskiu vestuvinė nuotrauka Romoje 1957 metais. Iš kairės i dešinę: kun. Riaubūnas,
solistas Stasys Baras, ministeris St. Girdvainis, prof. kun. P. Rabikauskas, Paulina
Ivinskiene, vysk. V.
Padolskis, prel. V. Balčiūnas, prof. Z. Ivinskis, St. Lozoraitis, jr., V. Lozoraitienė, pulk. Griniaus žmona.

Nuotraukos antroj pusėj įrašas: “Mūsų Brangiajai Mamai, mudviejų naujo gyvenimo žingsnio
22) prisiminimui. Marti Paulina ir sūnus Zenonas. Roma, 1957. VIII. 1,

(1957. VI.

6245 SO. WESTERN AVĖ.
HOURS: Mon. 12 P.M. to 8 P.M. Tues 9 to4. Thura

TEL. GR 6 - 7575
and Friday

9 to 8.

Sat. 9 to 12:30

Šeštadienis, 1972 m. sausio mėn. 8 d.

Zenono Ivinskio
netek us
(Atkelta iš 2 pusi.)

istorikų darbams buvo parašytos
pagal visas istorinės metodologi
jos taisykles. Jis buvo griežtas ir
objektyvus net savo draugų ir
profesorių darbų vertintojas. Daž
nai juos papildydavo savo studijų
duomenimis ir naujais šaltiniais.
Ne visas savo studijas Z. Ivins
kis suspėjo užbaigti ir paskelbti.
Svarbiausi jo darbai: “Vysk. M.
Giedraitis ir jo laikų Lietuva” ir
“Lietuvių tautos istorija” I tom.
(Abu “Aidų” žurnalo premijuoti
mokslo premija 1955 ir 1963 m.),
liko rankraščiuose pilnai neuž
baigti. Liko taip pat nepilnai už
baigta “Lietuvos istorija” vokiš
kai ir Bonnos universitete skaity
tos paskaitos, kurių susidarė ke
li tūkstančiai puslapių. Dvi ma
žesnės studijos jo paties jau ati
duotos spaudai: “Žemaičių vys
kupijos įkūrimas” atiduota “LKMA Suvažiavimo Darbams” ir
“Lietuvos žydai” — “Aidams”.
Aišku, yra dar ir kitų, man neži
nomų, rankraščių ir milžiniška
jo surinktų istorinių žinių karto
teka.
Be to, prof. Z. Ivinskis labai
rūpinosi informuoti pasaulį apie
tai, ką mes darome ir ko vertingo
esame pasiekę Lietuvos istorijos
srityje, dėl to stengėsi dalyvauti
tarptautiniuose istorikų kongre
suose ir skaitė juose referatus iš
Lietuvos istorijos. Jis dalyvavo
Rygos (1937), Zuericho (1938),
Romos (1955) ir Uppsalos (196:) istorikų kongresuose. Jis sten
gėsi užmegzti ir palaikyti ryšius
su kitų tautų istorikais. Jis sakė:
“Negalima vien tik skųstis ir de
juoti, kad svetimšaliai (lenkai,
rusai, vokiečiai) vis falsifikuoja
mūsų istoriją. Daugeliu atvejų jie
padaro tai be blogos valios, nes
nepažįsta mūsų istorijos, tokios
kokios mes norėtume. Užtat mes
turime visais galimais būdais rim
tai ir objektyviai pristatyti jiems
kongresinėmis kalbomis ir bend
rąją Lietuvos istoriją, ir mūsų ty
rinėjimų resultatus atskirų jos epizodų. Tada bus galima laukti
kad svetimtaučiai istorikai rim
čiau pažiūrėtų į Lietuvos istoriją
ir kad iš jos daugiau paimtų ir įjungtų į universalinę istoriją”.

Ta kryptimi, ‘kiek galėdamas,
jis ir veikė. Paskutiniais metais
jis daug yra parašęs straipsnių vo
kiečių, italų ir anglų kalbomis.
Savo ir savo draugų studijas, ypač svetimomis kabiomis, jis siun
tinėjo žymiesiems istorikams ir
garsioms pasaulio bibliotekoms.
6. Visuomeniniame darbe

Prof. Z. Ivinskis nebuvo užsi
daręs istorijos kiaute, kaip kas ga
lėtų manyti. Jis buvo linksmas,
socialus ir draugiškas, šeimos ir
visuomenės žmogus. Dar Plungės
gimnazijoje 1920 m. įstojo į atei
tininkus. Gi 1923 - 4 m. jis jau
buvo jaunesniųjų ateitininkų pir
mininkas. Jis skaitė
referatus.
Kaip priderėjo busimajam istori
kui, pirmasis jo referatas buvo is
torinis: “Ar lenkai gali ‘ vadintis
Lietuvos krikštytojais?” Šiame re
ferate jis iškėlė lietuvių kuni
gaikščių pastangas
apkrikštyti
Lietuvą.

Kaune studijuodamas, 1927-29
m. buvo Studentų ateitininkų są
jungos centro valdybos sekreto
rius, vėliau pirmininkas. Ateiti
ninkų veikloje Z. Ivinskis paliko
aktyvus visą laiką. Skaitė jiems
paskaitas, rašė "Ateityje” ir, be
rods, ligi mirties buvo Ateitinin
kų Federacijos Tarybos atstovas
Europos ateitininkams.

Kada jaunosios kartos katalikų
inteligentai 1936 m. paskelbė de
klaraciją “Į organiškosios valstybūs kūrybą”, Z. Ivinskis buvo vie
nas iš tos deklaracijos autorių.
Jis taip pat buvo vienas iš 8 to
kolektyvo narių, kuris 1936 m.
pradėjo leisti “XX-jį amžių”, ir
buvo to dienraščio formalus vice
redaktorius. Vokietijoje, Berlyne,
1944 m. ėjo Savišalpos draugi
jos pirmininko pareigas. Vėliau
tris metus dirbo Raudonajame
Kryžiuje, rūpinosi BALFo stipen
dijų paskirstymu studentams ir
redagavo “Lietuvių Raudonojo
Kryžiaus žinias”. Z. Ivinskis da
lyvavo ir politinėje veikloje, ku
rį laiką eidamas Lietuvių Fronto
atstovo pareigas Vlike.
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Straipsnį rašant
naudotasi:
Lietuvių Enciklopedija, IX ir
XXXVI tomo žiniomis apie Z.
Ivinskį; R. Krasausko straipsniu
Istorikas Zenonas Ivinskis, paties
Z. Ivinskio raštais, asmenine ko
respondencija ir prisiminimais.

LIEPOMS

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE C E N T E R, INC.
Marquette Pk., 6211 So. Western, PR 8-5875
—

kotarpj. Išskaičiavęs valymus,
intelektualų žudymus, Medvede
vas tvirtina: “Reikia paskelbti
paprastą tiesą, kad nei vienas
iš tironų ir despotų praeityje
nėra taip persekiojęs, išžudęs
tiek savo tautos žmonių, kaip
Stalinas.”

Knopf leidykla išspausdino
dvi sovietų mokslininkų knygas:
Šiuo metu, kaip čia sakoma, • rūpintis...”
“Let History Judge: The Ori(Atkelta iš 4 psl.)
‘raugintų agurkų laiku’, užsuka, Negalėjo vargšas pramatyti, gins and Conseąuences of Stalinistrantais. Rugpiūčio 16 d. jau aplanko vienas kitas prietelius kad didysis rūpestis jau nebe nism”, kurią parašė Roy A.
Knygoje “A Question of Madpradeda mokslą gimnazijoje iš Romos, iš Amerikos, šiaip už kalnų — sunki, išsekinanti Medvedev, ir antrą — “A QuesEis jau į trečią gimnazijos kla jau pas mus nieko ypatinga, vėžio liga. Chicagą gruodžio tion of Madness”, kurios auto ness” atskleidžiama, kad vals
sę... Visi trys buvome Stuttgar- Baigiasi vasara. Vėl prasideda mėnesį ėmė pasiekti telegramos riai broliai Zhores ir Roy Med tybinis gydymas panaudojamas
te Studijų savaitėje, kuri gra darbai. Aš tepradėsiu universi ir telefonu perduoti žodžiai, i vedevai. šiuose veikaluose jie kaip torturų ir bausmės priežiai praėjo. Mano paskaitai (ji
kad sveikata kritiškoj; kritiš-1 duoda dar neskelbtų Stalino, monė, uždarinėjant režimo prieužtruko 2 vai.) buvo parodytai tete savo darbą dar tik už klausioj padėty, kol Kūčių die- Lenino laiškų, įvairių atsimini- šus į beprotnamius. Abidvi šios
daug susidomėjimo. Aš ją iš- j dvieju mėnesių, spalio 15 d...
vieton ramybės angelo, at- mų, rašo apie Sibiro lagerių au- knygos negalėjo pasirodyti Sospausdinsiu ‘Aiduose.’
I Matote, Brangi Mama, nėra ko skriejo mirties angelas...
kas ir aną teroro kruvinąjį lai- i vietų Sąjungoje.

Profesorius Z. Ivinskis labai
daug nuveikė Lietuvos istorijos
srityje, gaila per ankstyva mirtis
neleido jam visų darbų sutelkti
sintezėn, vienon didžiulėn dokumentuoton Lietuvos
istorijon.
Jos teparašė ir rankrašytje pali
ko tik I-jį tomą. Jis, be abejo,
būtų dar daugiau nuveikęs, jei jo
nebūtų blaškę kitokid užsiėmi
mai, įsipareigojimai, tautos nelai
mės, visuomeninė veikla ir savo
egzistencijos palaikymo rūpesčiai.
Jaunystėje jis daug laiko skirda
vo visuomeniniam darbui ir Lie
tuvos istorijos populiarizacijai.
Tapęs profesorium, buvo perkrau
tas paskaitom. Be to, paskaitas
skaitė įvairiuose suvažiavimuose,
karininkams ir “Gamots Drau
go” ekskursijų moksleiviams. Lie
tuvoje ir tremtyje, kaip matėme,
jam daug laiko atėmė ir adminis
traciniai darbai, dėstymas gimna
zijose ir politinė veikla. Šeimos iš
laikymas privertė jį vėl imtis pro
fesoriaus darbo Bonnos universi
tete.

Lietuviškos institucijos jam ne
daug tepadėjo. Šiek tiek jį rėmė
draugai. Lietuvių Fondo pagalba,
rašant Lietuvių tautos istoriją, atėjo jau pavėluotai, kai jo orga
nizme jau buvo įsigalėjęs visa nai
kinantis vėžys. Jo didieji darbai
liko nebaigti. Tikime, kad juos
užbaigs jo draugai ir jo paruoš
ti jaunesni istorikai, ypač LKMA. Istorijos mokslų sekcijos na
riai. Pats prof. Z. Ivinskis atliko
didelį darbą. Jis Lietuvos istori
jos mokslą pastatė ant objektyvios
tiesos pagrindo, paremto šalti
niais.

Sovietų istoriko knyga
apie stalinizmą

ZENONAS IVINSKIS LAIŠKUOSE SAVO MOTINAI

7. Baigiamosios patstabos

Kas tik turi gerą skonį,
viską perka pas Lieponįl

nuo 9 iki 6 vai. vakaro
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Sekmad. atdara 12 v. iki S v. p. p.

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30.

Kitom dienota

TANDARD
EDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Thursday and Friday, 9 a.m. to 8 p.m.;
Saturday 9 a.m. to 12 Noon; Wednesday, no business transacted.

į

.♦L
I

4192 Archer Avenue at Sacramento
Chicago, III. 60632 • 847-1140
ASSETS OVER $160,000,000.00
RESERVES OVER $15,000,000.00

Nr. 6 (1) — psl. 6

NAUJI LEIDINIAI
• Viktoras Gidžiūnas.. TRE
ČIĄJĮ
ŠV. PRANCIŠKAUS
ORDINAS Išleido Trečiojo or
dino Šv. Kazimiero provincija
Tiražas 600 egz. Viršelį ir vin
jetes piešė dail. P. Jurkus.
Spaudė Pranciškonų spaustuvė
Brooklyne, N. Y. 286 psl.
Mūsų kruopštusis istorikas
tėv. dr. V. Gidžiūnas šiuo veika
lu gražiai pamini 750 m. sukak
ti nuo trečiojo ordino isteigimo.
Šis dvasinis sąjūdis buvo radęs
plataui atgarsio ne vien Lietu
vos liaudyje, bet jam priklausė
ir tokie lietuviškosios kultūros
žiburiai, kaip Maironis, Jakštas.
Vaižgantas ir eilė kitu.
Ši knyga išsivystė iš tos me
džiagos, kurią autorius buvo su
rinkęs, beruošdamas straipsnį
Lietuvių enciklopedijai. Pirmo
je dalyje čia supažindinama su
pačiu šv. Pranciškum, jo laikų
dvasia bei svarstomas klausi
mas, kiek šv. Pranciškaus ide
alai tinka mūsų laikams. To
liau duodama trečiojo ordino is
torija, supažindinama su jo re
gulomis ir konstitucijomis, gy
venimo taisyklėmis ir privilegi
jomis, ryšiais su pranciškonais.
Duodama suglausta šio sąjūdžio
istorija iki pat naujausių laikų
ir plačiau pateikiama tretininkij
istorija Lietuvoje, gausiau in
formuojant apie jo veikimą ne
priklausomoje Lietuvoje, apta
riant ir ruoštuosius kongresus,
konferencijas, vadovų parengi
mą, ryšius su dvasiškija, apra
šant bendrojo gyvenimo treti
ninkus, jaunuosius tretininkus,
tr. rekolekcijas, jų dvasinį gy
venimą, apaštalavimo ir gailes
tingumo darbus, jų įsteigtą Šv.
Luko ligoninę.
Pagaliau informuojama apie
trečiąjį ordiną Amerikoje ap
skritai, o ypač apie šį religinį
sąjūdį JAV lietuvių tarpe. Sa
vo turimomis gausiomis istori
nėmis žiniomis autorius, rašy
damas įvairiais tretininkų klau
simais, duoda gana platų atitin
kamo laiko istorinį foną. Ka'.ba
suglaustai, panaudoja gausiui
šaltinių, juos nurodydamas net
21 puslapį užimančiose išnašose
taip, kad veikalas bus įdomus
ne vien Trečiojo ordino na
riams, d ir tiems, kurie domisi
Lietuvos ir kitų kraštų istorija,
dvąsinio gyvenimo raida bei gi
lesnio gyvenimo pagrindais.
(JP)
• Marija Sims - Cemeckytė,
ANT KRYŽKELIŲ SENŲ. Ant
roji papildyta laida. Redagavo
Vyt. Alantas. Tiražas 500 egz.
Spaudė Galinda Press, Ine., Cle
veland, Ohio, 1971 m. Leidinys
296 psl.
Pradžioje daugiau kaip 30 psl.
užima Vytauto Alanto raštas
“Marijos Sims - Cemeckytės
gyvenimo ir kūrybos bruožai”.

Straipsnis .iliustruotas poetės
gyvenimo ir pan. nuotraukomis.
Leidinyje sutelkta vra ligšioli
nė M. Sims - černeckytės kury
ba. Ji tradicinė, skambi, dainin
ga. širdimi išsakyti asmeniškie
ji išgyvenimai daug kur paįvai
rinami patriotiniais ir visuome■‘niais motyvais.
e ATEITIS, 1971 m. Nr. 7.
Lietuvių katalikiškojo jaunimo
žurnalai. Redakcijos kolekty
vas: Jūratė Jasaitytė, Saulius
Kuprys, Vytautas Narutis ir Algis Norvilas Leidžia Moksleivių
ateitininkų sąjunga. Redakcijos
adresas: Ateitis, 7121 South
Francisco Avė., Chicago, III.
60629. Administracijos adresas:
7235 S. Sacramento Avė., Chi
cago, III. 60629. Metinė prenu
merata $7.00.
lr savo turiniu ir nuotrauko
mis tai jaunatviškos dvasios
žurnalas. Didžioji jo bendradar
bių dalis yra jau pats jaunimas,
parodąs daug išradingumo ir
surinktos medžiagos paskirsty
me ir gražiame puslapių apipa
vidalinime. Naujasis numeris
ypač akcentuoja mūsų jaunimo
kūrybingumo reikalą. Tam skir
tas vedamasis ir mintys apie
būsimą jaunimo kongresą.

• SKAUTŲ AIDAS, 1971 m.
lapkričio mėn. Nr. 9. Vyr. red.
J. Toliušis, 7418 S. Claremont
Avė., Chicago, III. 60636. Lei
džia LSS Tarybos Pirmija. Ad
ministratorius : A. Orentas, 6840
S. Campbell Avė., Chicago, III.
60629. Metinė prenumerata $5.
Žurnalas skirtas margai ir
konkrečiai skautų veiklai. Gra
žiai tvarkomas, gausiai nuo
traukomis iliustruotas.
• LAIVAS, 1972 m. sausio
mėn., Nr. 1. Religinio ir tauti
nio gyvenimo mėnesinis žurna
las. Redaguoja kun. Kazys Ba
rauskas. Leidžia Marijonų vie
nuolija. Redakcijos ir administ
racijos adresas: Laivas, 4545
W. 63rd Str., Chicago, Illinois
60629. Metinė prenumerata JAV
ir Kanadoje — $4.00, kitur —
$5.00. Be kita ko, šiame nume
ryje rašoma apie kardinolą
Mindszenty, apie Dievą Sibiro
taigoje, duodama simpoziumo
apie lietuviškos visuomenės ka
talikiškumo padėtį šiandien min
čių santrauka, recenzuojamos
naujos knygos, rašoma apie SiI mo Kudirkos nepalaužiamumą
ir kt.
ŠALTINIS, 1971 m. Nr. 5.
Tikybinės ir tautinės minties
žurnalas. Redaguoja S. Matulis,
MIC. Leidžia šv. Kazimiero
sąjunga ir marijonai. Redakci
jos ir administracijos adresas:
Šaltinis, 16 Hound Rd , West
Bridgford, Nottingham NG2
6AH, England. Metinė prenu
merata 1 sv. 20 p. (3 dol.).

Šeštadienis, 1972 m. sausio mėn. 8 d.
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FRANCOIS RABELAIS LIETUVIŠKAI t
(Atkelta iš 3 pusi.)

ritmika ir intonacija geriau at
lieptų originalą. Ir pavienius da
lykui kai kuriuos šiandien jau
kitaip išversčiau. Deja, knyga
jau išspausdinta ir... išparduo
ta!”

nuėjo niekais. Vertimas labai
'sklandus;. Rabelais stilius išlaikytas. Pasakojimas lietuvių kal
boje natūralus ir1 gyvas. Origi
nalo ritmas ir pulsas jaučiasi
Kiekvienas, mano išmanymu,
kiekvienoje detalėje.
Turint galvoje tuos keturis supras, kad tai nėra eilinis ver
šimtus su viršum metų, kurie timas kurį šmaikštus vertėjas **
mus skiria nuo kūrinio pasiro galėtų netarpiškai diktuoti lino*
dymo, vertėjas turėjo nugalėti tipininkui. Supras ir tai, kad
tekius sunkumus, apie kuriuos vertimas jrra menas. Dominyko
skaitytojas nenusimano: didelė Urbo vertimas yra tikrai me
dalis realijos negrįžtamai nu niškas ir kad jį reikia priskaiskambėjo, kaip antai, drabužiai, tyti lietuviškojo rašto laimėji
ginklai, buities reikmenė ir kita mams, lygiems ar tolygiems
neturi istorijos būvyje užfiksuo originaliai kūrybai.
tų žodžių lietuvių kalboje. Rei
kėjo tuos žodžius arba daryti,
ROOSEVELT PICTURE
arba palikti, kokie jie yra, arba
aptarti parafraze. Vertėjas ir i
FRAME COMPANY
Pokalbis prof; Stasio Šalkauskio 3<9 matą mirties su kakties minėjime, surengtame ateitininkų sendrau tuos dalykus išsprendė. Skaitant
Manufacturers
gių, 1S71 m. gruodžio 4 d. Muenchene, Vokietijoje. I š kairės į dešinę: prof. Juozas Eretas, skaitęs minė
vertimą
nelieka
galvosūkio,
anoj
jime paskaitą, vysk. A. L. Deksnyti ir solistė Lilija š ukytė, dalyvavusi minėjimo meninėje programoje.
aplinkoj jautiesi savas...
Dominykas Urbas savo pastabas baigia: “Sudėjau į šį ver| kalno, vėjo plaikstomais rūbais, timą daugiau nei penkerių me' išgyvenantį skaudžios vienatvės
tų darbą ir keturiasdešimties
valandą. Iš .pradžių jis kalba ra- metų vertėjo veiklos patirtį.
miai, paskui emocinė įtampa di Dabar, praėjus keliems mėne
dėja, bet laisvai neprasiveržia — siams nuo darbo pabaigos, pail
poetas taip ir lieka neišsakęs visų sėjęs ir atitokęs nuo to darbo, Rankomis išpiaustyti paveikslų
rėmai — pritaikinti paveikslams
savo jausmų. Tokį Maironį aŠ ir i
Kas laimės dv.'dešimt pirmą riai. O dabar ir vėl naujiena: stengiausi atvaizduoti”. Šia proga matau, kiek dar jame kas būtų ir skelbimams, rėmai — metalu
taisytina. Pirmiausia, jei tai bū aplieti rėmai.
Juozas Almis Jūragis paruošė
"Draugo" romano konkursą? spaudai Australijoje gyvenančių prisimintina, kad žinomąją mo tų galima, gerokai dar pridėčiau 2400 So., Oakley Avė., Chicago
numentalią skulptūra “Pirčiupio
Tci. Virginia 7-7258 - 59
Šiemetinė konkurso jury komi lietuvių poetų kolektyvinį rinkinį Motina” sukūrė taipgi G. Joku šlifo, kad sakinys būtų šmaikštesnis, lakesnis, kad frazė savo
sija, sudaryta Toronte, Kanadoje, “Terra Australis”. Leidinys žada bonis.
šiuo metu jau baigia skaityti pri netrukus, dar šių metų pradžioje,
siųstųjų veikalų rankraščius. Pas pasirodyti.
Studija apie benediktinus
kutinis ir lemiamasis komisijos
muzikologijos archyvui atsiun Taisau MOTORUS, STABDŽIUS.
Transmisijas
Starterius, Altematoposėdis pramatomas sausio 15-16
Monumentali poeto
Lietuvoje
čia daug surinktos vertingos rius,
Motor Tune-up. Ir kitus pa
d. savaitgalyje. Taigi, už savaitės
taisymus.
PETRAS
sav.,
medžiagos. Abidvi jos buvo Lie 0211 - 15 South DamenPIŠNYS,
Maironio skulptūra
Avenue —
Viktoras
Gidžiūnas,
Tėv.
jau turėtume žinoti, kas yra XXItuvos operos solistės. Viena bu T i.l .^ 7:t
mojo konkurso laureatas.
Skulptorius G. Jokubonis Lie- OFM, Lietuvių Katalikų akade vo ištekėjusi už filmų akto
tuvoje šiuo metu baigia kurti mijos metraščiui ruošia plates riaus - režisieriaus, o kita už
Lietuviai poetai
milžinišką pusketvirto metro nę studiją ap e šv. Benedikto inž. Klug. Dabar abidvi našlės.
WAGNER & SONS
regulos vienuolius Lietuvoje.
Typewriters — Addlng Machines
aukščio
sėdinčio
poeto
Maironio
Jos
buvo
sudariusios
duetą
ir
Australijoje
Checkwrlters
skulptūrą. Tenykštės spaudos už Jau baigė rašyti apie benedikti su gastrolėmis važinėjo po Eu Nuomoja — Parduoda — Taiso
NAUJOS
NAUDOTOS
nus,
dabar
renka
medžiagą
ir
Siame tolimame žemyne gyve kalbintas, G. Jokubonis sako:
ropą — koncertavo net 75 mies Viri 50 m. patikimas patarnavimas
rašo
apie
cistersus,
kamanduNAUJOJE VIETOJE
nantys lietuviai poetai laiks nuo “Man patinka Maironio lyrikos
tuose. Visą susidariusią medžia
laiko rodo didelį gyvastingumą, gilus jausmas, platuma erdvė. lius, kartūzus bei trapistus ir gą dovanoja Lietuvių muzikolo 5610 S. Pulaski Rd., Tel. 581-4111
kurio galėtų jiems pavydėti ir kur Maironis kreipiasi į žmogų visada seseris bene t’kiines ir cistcrses. gijos archyvui.
(jp)
kas gausesni kultūriniai mūsų iš tam tikros aukštumos, jo kūry
telkiniai Amerikoje ir Kanadoje. boje nėra susmulkėjimo. Ypač SOLISČIŲ VERIOVKINAIČIŲ
NAMŲ TAISYMO DARBAI
Gražus Australijos lietuvių poetų mane žavi eilėraščiai ‘Nuo Biru
Staliaus, dažymo ir visus kitus
ARCHYVAS CHICAGOJE
kūrybinio susibaudimo vaisius yra tės kalno’, ■ ‘Vakaras ant ežero
darbus atlieka lietuvis — laba’
prieinama kaina.
Buvusio gubernatoriaus Vepastaruoju metu pradėti leisti ga Keturių Kantonų’. Skaitydamas
SKAMBINTI RE 7-9615
na originalūs “Poezijos ir prozos ‘Nuo. Birutės kalno’, tarsi regiu riovkino dukterys, dabar gyve
lakštai”. Lig šiol išėjo 4 nume- susimąsčiusi poetą, sėdintį ant nančios Šveicarijoje, Lietuvių
/

...

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINIŲ DOVANAS 1 LIETUVĄ
IR ĮVAIRIUS USSR KRAŠTUS,
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS
FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC

MARŲUE1TE PHOTO
SUPPLY

VIEN TIK DRAUGAS
SPAUSDINA

IR MĖGĖJAMS

Kokius dalykus vien tik “Drau
gas” spausdina?
Vien tik “Drauge” gausite gra
žiausius vedybinius kvietimus at
spausdintus lietuviškais rašmenimis.
Jaunosios poros iš visos Amerikos siunčia “Draugui’’ užsakymus
spausdinti lietuviškus vedybų kvie
timus. Galima pasirinkti įvairiau
sio popieriaus vokų ir kortelių.
Jei rengiatės į moterystės luomą
ir norite gražiausių lietuviškų
kvietimų, užsukite į “Draugą”
Kiek galite greičiau, atvykite ir

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

3314 VVest 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

(LICENSED by Vnešposyltorg)

Telef. PRospect 6-8998
VYRIAUSIA ĮSTAIGA

Nuo
19 14

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Tel. — 581-6590; 581-7729
Metų

Midland Savings aptar.nauja taupymo ir namų
paskolų reikalais vi.-as
mūsų apylinkes Dėkoja
me Jums už mums paro
dytą pasitikėjimą. Mes
norėtume būti Jums nau
dingi ir ateityje.
Sąskaitos apdraustos iki
$20,000.00

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

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

MIDLAND
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

Man* ZogM, PraaMart

4M AJtCHEIt AVENUt
CHICAGO, ILLINOIS MCH
PHONE, 254A47S

Firma - skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro,

CRANE SAVINGS

šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

AND

MOŠŲ SKYRIAI
126 TILGHMAN STREET
ALLENTOWJf, PA.
1900 FLEET STREET
BALTLMORE SI, S£D.
485 McDONALD AVENUE
BROOKLYN, J>(. Y. 11318
701 E1LLMORE AVENUE
BUEEALO 12, NEW IOKK
1241 NO. ASHLA.NI> AVENUE
CHICAGO 22. ILL
2008 IV. 09tb STREET
CHICAGO, ILL. 00029
1028 KEN1LWOKTH AVENUE
CLEVELAND 13, OHIO
11001 JOS CAMPAU AVENUE
DETROIT 12, MICH.
FREEVVOOD ACH ES
FARMLNGDALE, N. J.
11339 JOS CAMPAU AVENUE
HAMTRAMCK, MICH.
122-120 H1LLS1DE AVENUE
HARTFORD 6, CONN.
219 MONTGOMERY ST.
JERSEY CITY, N. J.
159 SO. VERMONT AVENUE
LOS ANGELES 4, GAL.
878 MARKET STREET
NE1VARK. N. J.
78 SECOND AVENUE
NEW YORK 8. N. Y.
031 W. OIRARD AVENUE
PHILADELPHIA 23, PA.
47 E. MILTON AVENUE
KAHIVAY. N. J.
SO. BOSTON. MASS.
300 W. BROADWAY
40 1VHITEHEAD AVENUE
SOUTH RIVER, N. J.
515 MARCELLUS STREET
SYRACUSE. N. Y. 13204
TRENTON 10. NEW JERSEY. 1152 DEUTZ AVENUE
903 BLEECKER STREET
UTIOA. N Y.

LOAN

ASSOCIATION

B. R. PIETKIFAVICZ, Prez.
DI

—
—

——.
—
—
—
M*
—
—
—
—
—

6-1654
2-4240

TX 5-0700
HU 6-2818
WA 5-2787
PR 1-01190
305-6780
363-0494
365-0740
249-0210
HE 6-6308
DU 6-6550
MI 2-2452
OR 4-1540
PO 9-4507
881-8997
AN 8-1120
CL 7-6320
475-9740
KA
2-0306
RB 2-7476

2555 West 47th Street

Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

tų Certlficatų sąskaitas
Minimu m $5,000.00

Naujas aukštas divi
dendas mokamas už
Investavimo sąskaitas.

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

PIRMAD lr KETVIRTAD.
4NTRAD Ir PENKTAD. ..
SESTAD » v r Iki 11 v d

9 v. r. Iki 9 v. v.
9 v. r. Iki & v. v.
Trečiad uždaryta.

t
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Šeštadienis, 1972 m. sausio mėn, 8 d.

berniuko gyvenimui irgi geroj kai paliestas. Vasaros pabaigoje
bręstantis berniukas visai ki
taip ima galvoti apie meilę, išti
kimybę ir savo paties vietą visoi je šioje makalynėje.
Vaidyba visų nuostabiai pui
ki. Julie Christie ir Alan Bates
yra žaviai suderinta porą savo
i šaltumu, o kartu ir karštai besimylintieji. Dominic Guard, ber
niuko rolėje, ir Margaret Leighton, griežtoji motina, yra dar
1 geresni. '
Filme jaučiamas vienas trū
kumas. Beveik nuo filmo pra
džios žiūrovui duodamos scenos
I jauno berniuko, dabar jau seno
vyro, sugrįžtančio į dvarą, kur
jis turėjo didįjį pergyvenimą
' savo vaikystėje. Daugelis tikrai
sunkiai susigaudo, kad momen
tais rodomos scenos vyksta
prieš 50 metų.
Filmas skiriamas visai šeimai, jauniems su tėvų patari(Lietuvių foto archyvas) mu.
į

DAILININKE GIEDRE ŽUMBAKIENE
ARTĖJANČIOS PARODOS PROGA

Mano profesorė St. Xavier
kolegijoje buvo emalių specia
listė. Jos raginama, pabandžiau
šią techniką, pamėgau ir nuo to
laiko beveik tik su emaliais dir
bu. Man ši technika ypač pati
ko, nes yra labai sena, pastovi,
ir1 jaučiu, kad duoda daug lais
Dail. G. Žumbakienė, jaunes vės, daug galimybės išbandyti
nės kartos menininkė, yra užsi modernias meno technikas su
rekomendavusi kaip stipri daili senais “įrankiais”.
ninkė, ypač emalio tapyboje.
Žumbakienė
Šioje parodoje ji pramato išsta Dail. Giedrė
yra
gimusi
Lietuvoje
1940 m. Į
tyti apie 40 kūrinių. Visi jie —
emalio tapyba, ši technika ta Ameriką, į Chicagą, atvažiavo,
pyboj nėra labai plačiai varto 1949 m. Čia baigė St. Xavier ko-,
jama, nei daug kur matoma, legiją ir toliau gilinosi emalio
nes gan sunkiai apvaldoma. ir tapybos studijose Chicagos
Emalio tapybą, ir kodėl ją pa Meno institute. Jau bent 12 me
Vandens ratai
sirinko, apibūdina pati dailinin tų Giedrė dalyvauja lietuvių ir Giedrė Žumbakienė
amerikiečių parodose, taip pat
kė:
yra turėjusi 4 individualias pa
NEREIKALINGOS
“Vietoje dažų čia vartojamas rodas: St. Xavier kolegijoj, Chi
| Vienas jų buvo būtinas rei
OPERACIJOS
maltas stiklas, o drobės yra pa cago Lawn, Public Library, jau galėjo liesti pinigą.
keičiamos metalais, paprastai “Draugo”” redakcijos patalpose
Nuostabiai gražiai išryškino kalas siųsti savo vaikus į tam JAV-se kasmet padaroma
variu ar plienu. Išiinkus spal ir praeitais metais Lietuvių tą, jautrų klasių skirtingumą tikras mokyklas. Tegul jos pa nuo 12 iki 15 milijonų operaci
vas ir paruošus kūrinį, jį rei kultūrinio Židinio patalpose, garsiame straipsny apie anglų gal Eton (kilmingųjų) standar jų. Naujai išėjusioje gydytojo
kia išdeginti specialiose kros New Yorke. Yra narė Chicago mokyklas ir jų bendrabučius tus imant, buvo ir visai apskunyse 1500 laipsnių (F) tempe Artiste Club, Chicagos Meno in- Į George Onvell. Jis buvo kilęs iš msios, bet vis tiek privačios.
GĖLĖS
ratūroje. Kiekvieną darbą ten stituto Sales & Rentai Gallery “baltakalnierių” šeimos, uždir O vaikai buvo tos nekaltos au
ha n ketams.
laidotuvėm
ka deginti du, tris, kartais net ir lietuvių dailininkų grupės busios žymiai mažiau nei dauge kos, tiesiogiai nukentėjusios Vestuvėms,
ir kitokiom.** progoms
klasių
išpuikime.
keturis kartus. Stiklo milteliai “Dailė”. Daugelį jos kūrinių yra lis “mėlynkalnierių"' (darbininBEVERLY HILLS GĖLINYČIA
ištirpsta, susilieja ir gaunasi įsigiję privatūs asmenys. Taip kijos), o tačiau turėjo išlaikyti
Šiame filme tas klasių pasi 2143 W. 03rd Street, Chicago, Ii linui.
PU 8-0833 — PK 8-0834
naujos spalvos. Jų suderinimas pat Giedrė yra suprojektavusi visur tam tikrus “standartus”, skirstymas ir jo poveikis mažo
yra žymiai sunkesnis emalio mozaikinį altoriaus paviršių |
technikoje negu tapyboje. Rei Newman Club’s koplyčioj, Nor-!
kia kur kas daugiau bandymų, them universitete, De Kalb, III. I
kol prieini prie tikslių, pagei Parodos atidarymas įvykss
daujamų_ spalvų.
,
. Aplamai,
.
, ši sausio 15 d. 7 vai. vakare, čiurtechnika reikalauja daugiau lionio galerijoje, Jaunimo centkąntrybės nei tapyba
re, Chicagoje.

Dail. Giedrės Žumbakienės
darbų paroda atidaroma Čiur
lionio galerijoje, Chicagoj, sau
sio mėn. 15 ir vyks ten iki sau
sio 23 d. Tai bus jos pirmoji
didesnės apimties paroda šiose
patalpose.

♦
L. P. Williams (pseudonimas)
knygoje “How to Avoid Un- j — Kai žmogus pasensta
necessaTy Surgery” tvirtinama, tiek, jog nebegali duoti blogų
kad apie 20% visų tų operaci- pavyzdžių, jis pradeda duoti gė
jų būna nereikalingos.
į rus patarimus.
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DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID
Laidotuvių Direktoriai

Koplyčios

Trys Moderniškos
4330 South California Avenue

1
3

Telefonai: LA 3-0440 ir LP 3-9852 1

4C05-07 South Hermitage Avenue

Telefoias — YArds 7-1741-2 1

Laidotuvių Direktoriai

FILMŲ ĮVAIRUMAI
6845 SO. VvESTERN AVĖ.

STASĖ SEMĖNIENĖ

TRYS MODERNIŠKOS
AIR-COND1T1ONED KOPLYČIOS
MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8600

REpublic 7-8601

Spalvotojo frlmo The Go — sritres speco Joseph Losey, buBetween” pasakojimas yra nu- vusio Hollywoodo režisieriaus,
sibodęs ir labai nesudėtingas,
1900 m. Anglijoje jauna aristokratė mergina, gyvenanti di- j
džiuliame dvare Norfolk apy
linkėse, veda ne taip jau labai
slaptą romaną su šiurkščiu, bet
gražiu kaimiečiu, savo nuomi
ninku. Tai vargiai originalu.
Į dvarą vasaros atostogų at
vyksta 12 m. berniukas Leo,
lankydamas savo turtingąjį i
draugą. Berniukas greitai įsi
myli beviltiškai gimnazistiška
meile savo draugo vyresniąją
seserį Marian (Julie Christie).
Toji susižadėjusi su aristokra
tu, slaptai mylisi su kaimiečiu
(AJan Bates). Ji išnaudoja ber
niuko susižavėjimą, siuntinėdama per jį meilės laiškučius kai
miečiui.
Filmo išvadoje parodomi to
patyrimo vaisiai. Būdamas ry
šininku tarp dvaro ir ūkio —
padėdamas meilei vystytis tarp
dviejų besimylinčių, savo nekal
tume nieko nenumanydamas
apie tai, tampa paženklintu vi
sam gyvenimui. Jis lieka neve
dęs ir visai abejingas šeimyni
niam gyvenimui. Epilogas yra
paprasčiausiai freudiškas ir ne
įtikėtinas.
O vis dėlto “The Go — Betweenn” yra labai geras filmas,
Jis laimėjo aukščiausią premiją
praeitų metų Cannes filmų festivaly. Puikiai surežisuotas tos

dabar gyvenančio Anglijoje
daugiau 20 metų,
Tekstą ekranui parašė Harold
Pinter, žymusis šių laikų britų
rašytojas, pagal L. P. Hartley
romaną.
Losey stiprumas reiškiasi
techniškai preciziškame ir neklystančiame režisavime. Jo pa
statymas pasižymi elegantiškais
kostiumais ir puikiai pritaiky
tais “rėmais” aristokratiško gy
venimo paveikslui. Jo akis vie
nodai užkliudo charakterių de
tales, kuriomis pasižymėjo jo
ankstyvesnieji du filmai irgi su
Pinter (“The Servant” ir “Accident”).
Losey ir jo teksto rašytojas
Harold Pinter yra nuostabiai
pastabūs, liečiant klasės ma
žiausius niuansus. Juk Anglijo
je buvo laikai, dar visai nese
niai (o filmas rodo gyvenimą
prieš I-ąjį pasaulinį karą), kai
bi'itų aukštesnioji klasė manė,
kad negarbinga pačiam užsi
dirbti pragyvenimą. Vidurinės
klasės šeimų sūnūs nors ga
lėjo lankyti tas pačias mokyk
las, kaip ir aukštesnių sluoks
nių berniukai, tačiau jose vi
dutiniokai būdavo lyg sutepti
savo tėvų tiesioginio kontakto
su pinigais. Pinigai turėdavo
pereiti per keletą atskirų prakaituotų rankų. Tik tam prakaitui nudžiūvus, aristokratija
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STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS

>
’

2314 W. 23rd PLACE
2424 W. 69th STREET

|

11028 Southwest Highvva.v, Palos Hills. III.

Tel. Vlrglnla 7-6672
Tel. REpublic 7-1213

Tel. 974-4410

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
Tel. YArds 7-3401

3307 S.LITUANICA AVĖ.

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET

Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S.

LITUAN1CA

AVĖ.

Tel.

YArds 7-1138-1139

V ASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL.

Tel. OLympio 2-1003

LEONARD BUKAUSKAS IR SŪNUS

FRANK’S TV and RADIO, INC.

649 East 162nd Street South Ilolland

3240 SO. HALSTED STREET
TEL. — CA 5-7252
didelis PASIRINKIMAS {VAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS,

10821 South Michlgan Avenue, Chicago
TEL. — CO 4-2228

RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI
i
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šeštadienis, 1972 m. sausio mėn, 8 d.

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

NUOPELNAI NEDALIJAMI

NAUJAMETIMĖM TEMOM

“Nei direktorystė, nei prelatystė savaime pačios dar nieko
nereiškia: reikia darbų, ne ti
tulų. Taip pat tėvo nuopelnai
dar nesudaro pagrindo dėti ir
sūnui, sesers — ir broliui, vyro
— ir žmonai, uošvienės ir žen
tui."

Nežinia

Skambina telefonu:
— Kaip jautiesi po vakarykš
čio?
— Nuo pat ryto stoviu kori
doriuje ir nežinau, ar į virtuvę
eiti, ar į tualetą bėgti.

Dr. J. Grinius

Protingai

— Kiek turi pinigų?
— Mažai...
— Ir aš ne ką daugiau... Na,
bet nieko. Protingai geriant,
galima išgerti!

SENI, GERI LAIKAI

“Moterims kažkaip lengviau
išreikšti aštriais žodžiais susi
kaupusią mintį. Lietuvoje mo
terys būdavo dažniau savo ar
gumentus sutvirtindavo, pakeldamos sijonus.”

Klausimas

— Kodėl tu taip daug geri,
juk nevedęs?

“Sandara”

METAI IR LAIKAS
Ir baisiai greitai bėga laikas,
Ir viskas skuba amžinai,
Ir ar tu senas, ar tu vaikas,
Kartais ir pats nebežinai.
Ir ką žmogus gali žinoti, jei
gu laikas ir metai visai neturi
jokių matavimų. Pavyzdžiui,
pensininko metų tu pats sau
esi jaunas, o dešimčia metų už
tave jaunemiani jau esi senas,
bet tam, kuris už tave dešim
čia metų senesnis, tu atrodai
tikras vaikigalis. Moterys gi,
kaip skelbia statistika, per 25
metus pasensta tik apie dvylika
metų. Taigi, su laiku ir metais
nėra jau taip lengva skaičiuotis. Pavyzdžiui, jei tu nešioji
sugipsuotą ranką, net ir vienos
valandos laikas labai ilgas, bet
jei su ta ranka čerkelę kilnoji,
tai tada ir visa diena neprailgs
ta. Jeigu kur nors tramvajaus
ar traukinio lauki, tai penkioli
ka minučių baisiai prailgsta,
bet jeigu su mergina flirtuoji,
tai ir penkiolika valandų yra
trumputėlė akimirka.
Jeigu lauki iš ko nors čekio,
tai pora savaičių tiesiog kankimantis ilgumas, bet jei tu pats
turi mokėti nuomą ar paskolą,
tai mėnuo pralekia tartum vie
na akimirka.
Baironas teigė, kad visi lai
kai, kurie praėję, yra geri, to
dėl mes ir šaukiame, kad ge
ri senieji laikai, bet, mūsų nuo
mone, yra geriausias laikas ne
tas, kuris praėjo, o tas, kuris
tebeina. Bet gal ir klystame,
nes šiaip jau mūsuose daugiau
sia džiaugsmo ir pasididžiavi
mo būna dėl to, kas praėjo, iš
reiškiamo žodžiais: ar aš nesa
kiau, kad taip bus. žodžiu, pra
ėjęs laikas, kaip tik ir svarbiau
sias mūsų išminčiai liudyti. Na,
o politinių partijų jėga irgi re
miasi praeitimi. Pagaliau visi gi
iškilmingai kartojame, kad iš
praeities šėmiam stiprybę. Tai
gi, kai praeina metai, nereikia
to laiko gailėti, juk vis tai mū
sų jėgai ir stiprybei1.
Laikas turi reikšmės ne tik
lituanistinėm mokyklom, bet
gyvybinės reikšmės net ir mū
sų kapams, tikriau — mūšiam
už Chicagos lietuvių kapines.
Visi karo mokslai kalba apie ge
nerolą laiką, taigi tame kapų
mūšyje tikriausia laikas dirba
kapų priešų labui, nes jie lau
kia, kada generolas laikas išgul
dys visus kovotojus.
LB su Altą, nepaisant, kad
nuo praeitų metų abi jau mo
teriškos giminės, kovoja irgi dėl

praeities sutarčių, o dabartis
atseit nereikšminga; išeina, kad
senai3 laikais išmintingesnės
galvos buvo, kurios kažkokias
sutartis rašė.

Be abejo, laikas turi reikš
mės šiek tiek šeimos gyvenime.
Pavyzdžiui', jei kokie romanti
kai Romeo ir Julija būtų pagy
venę trejetą metų kartu, vai
kus pasupę ir vystyklėlius pa
keitę, tai visa romantika būtų
užsibaigusi kiek kitaip.

Aplamai, nėra ko verkti, kad
bėga metai ir laikas, nes laikas
gerina smuikus ir gerina vynus,
na, o senas arklys irgi, sako,
vagos negadina.

Nesuprantamas įvykis
Naujai išėjusiame Lietuvos
Tarybinės enciklopedijos trečia
jame tome pridėta visokių kom
jaunuolių ir karvių melžėjų, ta
čiau nėra pačio svarbiausio tų
kolchozų kūrėjo, komunistams
buv. didžiausio mokytojo, tėvo ir
globėjo, kurio portretais buvo
visos sienos nukabinėtos ir kurio
vardu kolchozai pavadinti, gim
dytojo Stalino. Kažin, ar redak
toriai nebus nubausti už tokį di
delio karvedžio, Lietuvos “iš
laisvintojo” užmiršimą, kai net
daug mažesnis Solomencevas,
deputatas, įkrautas su visu abrozėliu, ir rusiškom raidėm pa
minėtas. Tuo labiau, kad dabar
tiniai Sovietų viešpačiai žengia
ano keliais. Taigi, ir kas gali
sakyti, kad komunistiniam pa
sauly stebuklų nėra.
P.

Šiaip ar taip, nepaisant, kad
buvo geri seni laikai, Spygliai ĮSIDĖMĖTINOS ISTORINĖS
kviečia džiaugtis šiuo metu, o
DATOS
ne praėjusiais metais. Nėra ko
nusiminti, nes:
• “1969 m. Žagarės apylinkėse
■
—
prasidėjo didžiausias feoda
Nurieda laikas Pantiakais,
linės
epochos valstiečių sukili
Nuplaukia dolerių maitų,
mas
Lietuvoje.
Naudodamasis
Ir, per liežuvį skaičiui tekant,
šio
sukilimo
medžiaga,
B. Sruo
Pypkelę amžiną nešu.
ga sukūrė dramą “Apyaušrio
O skubant, vis linksmai
dalia.”
šėtonas “1945 m. Lietuvos kunigaikš
Patylomis ausin kikens,
čio Aleksandro leidimu Žagarė
Kad žemėje tik vienos ponios je pradedamos rengti mugės.”
Ir Razmos fondas nepasens.
“Tėvynė” 1971 m.
T. Sk.
lapkričio mėn. 19 d.

*
— Ne visi, nešioją ilgus plau
kus ir barzdas, yra pranašai.
Kun. Br. Markaitis
*
— Kol bus alaus, nebus revo
liucijos.
Dail. L. Urbonas

Naujų Metų sutikimas namuose.
— liflerkira, nes mes tegyvenam tik vienus metus.

Kalbasi du vyriškiai:
— Gėriau tokioje smagioje
kompanijoje. Atsipeikėjau, ogi,
žiūriu — policijoje!
— Aš taip pat kartą gėriau
linksmoje kompanijoje. Atsipei
kėjau, ogi žiūriu, kad jau ap
vesdintas!

"Senberniai ir viengungiai pri
valėtų būti kaip galima dažniau
moterų kompanijoje.”
“Sandara”, gruod. 17 d.

3 MENO MĖGĖJAS —
VAGIS DEŽENTELMENAS

♦

— Amerikos gyventojai' nu
džiugo, kad Marse niekas ne
gyvena, tai nors nereiks siųsti
ten jokios pagalbos.

Naujųjų Metų sutikimas šeimoje

Antanas Gustaitis

PRASMINGA TYLA
Naktis. Visi šventieji miega
Už uždangos žvaigždėto būsto,
Ir žengiam atsargiai per sniegų.
Kad jie nuo triukšmo nepabustų,
Nes jei pakirdę atpažintų,
Jog mes — tie patys: žmogų akutę.
Ponia, kuri šunelį žindo,
šykštuolis, pėsčias varęs ute,

Ar tas, kurs, keikdamas mamonų,
Namie ją doleriais užkloja
Ir, dešine apglėbęs žmoną,
Kairiąja glosto draugės koją, —
Į galvas tokių gaivalų
Paleistų iš dangaus kuolu.

Naujus Metus pradedant
Dail. Vai. Ramonio pieš.

LAIKAS, ŽMONES IR
PATARIMAI
Visi kalbame, kad šiandien
jaunimas ir iš viso žmogus nie, kam tikęs, tiesiog nė prasčiau
Linksmiausias metų įvykis sio pasauly pinigo — kapeikos
nevertas, Bet, pasirodo, lietuvis
Įvadas kolchoze
ir kitais laikais ne labai jau į
dangų veržėsi, štai kaip J. Ge
Kompartijos sekretorius ap
rutis (kun. J. Balvočius) 1908
dovanoja brigadininkę už pa m. Shenandoah, Pa., knygoje
stangas kolchoze, tardamas:
“Sodžionių teoligija” moko bro
— Už jūsų rūpestį jums įtei lį lietuvį.
kiami Lenino raštai.
šokiai
Iš publikos vienas sušunka:
— Taip jai ir reikia biaury“šokis nėra piktas daiktas,
bei.
pakol viskas yra padoriai. Šit,
šokinėja šeimyna akyveizdoj
Dėstymas universitete
gaspadoriaus ir vaikai akyveiz
“Akiračiai” rašo ir dar nuo doj tėvo, motinos. Jie rodo tuotrauka paliudija, kad Amerikos mi, esą linksmi ir sotus. Bet šo
lietuvių vardu A. ir R. Misiū kis išvakarėse, patamsiais, vos
nai įteikė Vilniaus universiteto žvakytei žypsnojant, vargi bu
rektoriui Kubiliui Markso raš vo kuomet nekaltas? Tas teip
tus.
išeina, kaip kad šokinėtumei su
Už ką nubaudė Vilniaus uni ugnies kamuoliu, priglaudęs jį
versitetą, nežinome, bet jei bū prie krūtinės. Sakyk, ar neužtų tuos raštus įteikę Maskvai, kaistumei? Vyras yra tai ugnis
tai būtume galėję, kaip anas mergaitei ir mergaitė vyrui. Jei
kolchozninkas, sušukti: taip jai nenori sudegti, nesibovyk su ta
ir reikia biaurybei.
P. Z. ugnimi. Pati piktoji valanda
yra, kad pašokusiu eina abu
drauge parsivėdintų oran, kame
niekas nemato. Kas nežino, kaip
juodu ten vėdinąs?”

Nelaimė

telyje. Dyvų-dyvai! Arklys, jau
tis, paršas nepersiėda niekuo
met. Sulyg esti sotus, atsitrau
kia nuo ėrdžių ar lovio. Žmo
gus, jų karalius, daro visai nekarališkai: Kiek tai kartų ir ve
mia, ir žyvatuoja apsirijęs.
Žmogui reikėtų pasimokinti nuo
neprotingų sutvėrimų kiek ra
gauti.”

praskiebas, atalapa krūtinė, pasikaižymas lyg juostos ir kit
kas turįs biaurų išveizį.”
“Našlystė yra ponia tikėjimo
ir ponia nekaltybės. Užtat ir
pagonįs, nors patįs pasileidę,
našlystę garbino. Juk, sako, ir
kareivis, pabaigęs kareivystę,
padeda šaudyklę ir grįžta na
mol atsilsėtų,ir ūkininkas, nu
vokęs laukus, rudenį atsipučia.
Teip ir našlė, vyrui mirus, pa
dėjus moterystės šaudyklę, pasiilsia. Užtat našlystė pelnas, ne
bausmė.”

DARBAS IR BOSAS

“Tėviškės Žiburiai” rašo apie
naujųjų laikų vagį džentelmeną,
kuris tam tikra prasme žymes
nis ir už Arsenijų Lupeną. Va
jis aptuštino Bkulptoriaus Da
gio butą Toronte.
“Vagis perpiovė lango sietuką, jį išėmė, išmušė stiklą, atI ddarė langą, ramiai įlindo į
idų, susirinko visas skulptūras
(jų buvo septynios), susivynio
jo į lovų užtiesalus, rankšluos
čius. Tai tikri meno mėgėjai
:ies žino, kaip rūpestingai rei
kia apsaugoti meno kūrinius.
Pasiėmę dar kai ką, atsidarė
duris ir su sunkokais ryšuliais
laimingai išėjo. O būta tikrai
didelių meno mėgėjų ir labai
kultūringų vagių, nes viduje
nieko nesugadino, nesudaužė,
nesuteršė — viską švariausiai
paliko."
Kas galėtų sakyti, kad šiais
laikais nebėra vagių džentelme
nų!

KAM GERA
— Kas tai sakė, kad gali nie
ko dabar nedirbti, vien todėl,
kad aš tavę kokį kartą pabučia Ed. Mieželaitis išspausdino ei
lėraštį “Pergalėje”, kurio .pra
vau, — barasi bosas.
— Mano advokatas, — pa džia taip skamba:
aiškino tarnautoja.
Gera herojui išjoti į karą.
Gera lakūnui pavyti Ikarą.
Gera klajokliui įveikti
— Daugiau laikytis dietos pa
Sacharą.
sižadama drabužių krautuvėje,
O man ar gera? Ir man
o ne daktaro kabinete.
beveik gera.
♦

<

— Velnias viską paima, palie Šnara žolė, kad pavasarį gera
ka tik žmoną.
— Bučiniui stiebtis į žaliąjį kerą.
Ir kas galėtų šiuos žodžius
Šnara šis keras eilėm Eliuarą.
*
“Kiaulė gan yra nečystas su paskaitęs teigti, kad tik šiais
— Ausį atkišk kiekvienam, Kadangi visur ir toliau kar
tvėrimas, vienok nesusidės su
laikais
mūsų
brangus
tautietis
ranką
— draugui, o lūpas — tojama visokie “gera, kerą, de
girtuokliu!”
mylimajai.
ra”, tai ir mes šį eilėraštį pa
pasigadino?
“Girtas žmogus yra ne tai li
pildome naujais rimais:
gonis, ne tai svaiginys, ne tai
Ir man baisiai gera,
išdūkėlis. Dievui dėkui! jei jis
Garbinti komunistinį carą,
įvirto kame grovyje ir užmigo.
barbarą,
Bet jeigu parsivilko namol, tuo
Ryšintį raudoną skarą.
met bėdos.”
Ir dar labai būtų gera,
Darbas ir poilsis
Kur nors nusipirkti talento
svarą.
Apie darbą garbusis autorius
rašo:
“Tėvas, kurs daboja tik suei
gas ir karčiamą, o nežiūri ūkės
TEŠMENŲ VARŽYBOS
ir vaikų, yra tinginys. Motina,
kuri valkiojas pakiemiais, klau
“Mūsų manymu, vertėtų įves
sos ką kūmos šneka, o neaukti melžėjoms priskirtų karvių
lėja savo kūdikių, yra tinginė.
tešmenų dalių susirgimų kieki
Vaikai apsisnarglioję, aptukę,
nį rodiklį ir pastoviai, kas mė
utėlėti, plikomis bambomis, o
nesį ar ketvirtį (priklausomai
mama sėdi kiaurą dieną pas
nuo fermos kategorijos), jį ro
kaimynę.”
dyti lenktyniavimo rodikliuose.
Vaišės
“Dykūnas, neturėdamas ką
Tokiu atveju melžėjos būtų su
“Valgyti ir gerti dėlto, kad veikti, nusitveira už paleistu
interesuotos tinkamai naudoti ęf;
gyventi, nėra nėjokio nusidėji vystės. Paleistuvystė nekaštuo
melžimo aparatus, pačios daž
mo. Dievas tam ir paliko mait- ja nieko ir laikas prabėga pi
niau kreiptųsi į veterinarijos
nastį žmogui. Teipogi nėra nu giai.”
specialistus, kad nesveika kar
sidėjimo valgant ir geirant ska
vių tešmens dalis būtų pagydy
Moralė ir apdaras
ninus, nes ant tatai ir yra įta. Manoma, kad šis dalykas
spraustas burnoje liežuvis. Čia “Kas nenori padoriai dėvėti,
turėtų būti įrašomas ne augan
nusideda tik tas, kurs persival kas valkstos išeiginiais ne pa
čia tvarka, bet pagal padėtį tik
go Ir persigeria; kurs valgo ir gal savo stono, tas yra pliuškis
rinimo dieną.”
geria nenorams ir padeda visą ir veda kitus pagundom Skaitos Mokesčių mokėtojas sako, kad jis Naujų Metų proga nieko valdžiai dau
“Tiesa”, lapkr. 28 d.
I laimę ii- linksmybę bliūde ir bu už nepadorų apdarą; išsižiojęs giau nelinki, kaip mokesčių sumažinimo.

