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Mūsų lietuviams išeiviams
esant išblaškytiems po visus
penkis kontinentus, ypatingos
reikšmės tarpusaviam ryšiui pa
laikyti turi spauda. Ji turi labai
svarbų dvejopą uždavinį: infor
muoti ir formuoti. Visų pirma
mūsų spauda yra veidrodis, ko
respondencijomis, reportažais,
iliustracijomis, straipsniais pa
rodanti, kas kur lietuviuose
vyksta. Tai turi didelės reikš
mės: pastangų išgarsinimas at
neša naujo ryžto ateičiai, bet
taip pat duoda paskato ir ki
tiems.
Bet iš kitos pusės — spauda
yra ir formuotoja. Ji gali, pa
gal aplinkybes, daugiau ar ma
žiau analizuoti tam tikrą kul
tūrinį įvykį mūsų tarpe, pil
niau įvertinant laimėjimus,
užuominomis ar kritišku žodžiu
nurodant trūkumus ir tiesiant
naujas perspektyvas ir gaires
naujiems, platesniems užmo
jams.
*
Jeigu pirmajam — informa
ciniam — uždaviniui atlikti tu
rime laikraštininkus, žurnalis
tus, tai antrajam — mūsų kul
tūrinio gyvenimo formavimo —
uždaviniui jau, labai svarbu, kad
plačiau įsijungtų atitinkamų
sričių specialistai.
Dabar • tai vienur, tai kitur
pasigirsta balsų, kad mūsų ko
respondentai ir laikraštininkai
daugiau tik informaciniai veid
rodžiai ir tai gaubti, padidinan
tieji vaizdą. Spaudai išeivijos
sąlygose daug kartų reikėjo ir
reikės nugalėti pagundą per
tempti ypač kultūrinio bruzdė
jimo vertinimą. Nedėkingose są
lygose pastangas pasistūmėti
kultūrinio rezultato kryptimi
visada reikia sveikinti ir užgirti, tačiau jeigu tų kultūrinių
pastangų rezultatas menkas,
niekas neturėtų pykti, jeigu jis

savo tikruoju vardu ir pavadi
namas.
*
Kultūrinius užmojus formuo
jant ir informuojant, ypač svar
bus atitinkamos srities specia
listų žodis. Todėl ir įvairūs dai
lininkai, aktoriai, režisieriai,
dramaturgai, rašytojai, daini
ninkai, mokytojai, aukštųjų mo
kyklų dėstytojai ir kiti į mūsų
kultūrines aukštumas prasiVeržusieji labai siaurai žiūrėtų į
savo misiją, jeigu tik pasiten
kintų vienokiu ar kitokiu laik
raštininkų ir laikraščių kritika
vimu, o patys su savo įnašu ne
atsiskubintų talkon. Šimtą kar
tų svarbiau taikliu specialisto
žodžiu atlikti kultūrinio atitin
kamos srities formuotojo užda
vinį, kaip tuščiai burbuliuoti,
reiškiant tik savus nepasitenki
nimus ir priekaištus kitiems, su
sirinkus kelioms dešimtims, bet
nesiryžtant savo nuomonės už
rašyti ir pateikti ją tūkstan
čiams skaitytojų, mat, rašymas
visada yra sunkesnis darbas,
negu vakaro praleidimas šneku
čiuojantis.
Atitinkamos srities specialis
tas galėtų spaudoje kur kas
daugiau pasakyti, negu kas ki
tas. Gal jis nebus pasiruošęs
taip apie visas sritis informuoti,
kaip laikraštininkas, jam betgi
neprilygs joks laikraštininkas,
kada jis prabils savo specialy
bės srityje. Jeigu atitinkamų
šakų specialistas tepasiliks tik
kabinetams, uždaras savomis ži
niomis tik sau, jis labai nu
skriaus mūsų visuomenę ir mū
sų kultūrinio gyvenimo pažan
gą. Jeigu toks specialistas tepa
sitenkins tik šavo paskaitomis
bet kimioje svetimoje kokio
krašto aukštojoje mokykloje ar
darbu bet kurioje laboratorijo
je, jis bus tarnaująs tik sau ir
svetimiems, liks kultūrinė trą(Nukelta į 2 psl.)

Kai Clevelando “Grandinėlės” ir sceninio pastatymo užsimojimą.
šokių spektakliai Chicagoje jau čia Lietuviškos kolonijos kelios dešim
pat (kovo 18- 19 d.) ir kada visuo-' tys jaunuolių retai kada pasižymi
menėje jaučiamas gyvas susidomėji-' didesniais šokio, muzikos sugebėji
mas šiuo išskiriiniu mūsų tautinių mais. Jei dar paeiti ir gali, tai su
šokių vienetu, užkalbiname čia šios paprasta polka sunkiau. Ne tie lai
grupės vadovų Liudą Šagį tokiomis kai, ne tie šokiai, brolyti O lietu
temomis, kuriomis tautinių šokių viškam šokiui reikia dar ir daugiau
mylėtojai nuolat tarpusavy šnekasi, ritmiškų žingsnelių. Tad, mano su
ypač laukdami
ir
palydėdami pratimu, sceniniai pastatymai, kurie
leidžia žiūrovui pažinti grupės sceni
“Grandinėlės” koncertus.
nį veidą, iš tikrųjų yra sugebėji
*
mų, skiriamo laiko, noro, lietuviško
— Esate vienos iš geriausių čio auklėjimo, pasiryžimo, susiklausy
nykščių mūsų tautinių šokių gru mo, atsakomybės, drausmės ir t. t.
pių vadovas. Jūsų Grandinėlės ge kompromisinis rezultatas. Metams
rumas reiškiasi ir technišku šokio- bėgant, būna ir geriau ir silpniau.
judesio tobulumu ir išskirtiniu nau Gera ir gražu iš Jūsų pusės skirti
jų kelių ieškojimu mūsų tautinių Grandinėlei tiek nuoširdaus dėme
šokių raidoje. Sakykite, kokiais me sio ir noro įžiūrėti grupėje meniniam
todais pasiekiate tokių gerti rezul vienetui charakteringų bruožų.
tatų?
— Bet kur glūdi grynai techniš
— Pagyrimą priipiu ir priimame kojo šokio paruošimo paslaptis?
nuoširdžiai. Esame jauni, neturime
— Nėra šokio, kai kojos pinasi.
kito pasirinkimo, tik vieną — ką da
Grandinėlėje Šokėją kojos nešte ne
rai, daryk gerai.
ša. Visa kita — žingsniai, figūros,
Iš esmės Grandinėlės “gerumas”,
šokio brėžinys teka automatiškai.
ryškėja, lyginant kelias panašias po
Tai galvos nevargina, tai buvo minti
būdžio grupes. Ir jos visos gali būti
nai išmokta ir su partneriu susišokneįspūdingos. Savoje bendruomenė
ta metų bėgyje pastoviose, nuolati
je, neturint profesinio šokio (o ir
nėse repeticijose, kurios, šalia šokio
kitokio) sceninio vieneto, Grandi
pažinimo, duoda jaunuoliui ir reiknėlės “naujų kelių” ieškojimas ir
kiamą fizinę stiprybę ir ištvermę.
techniškas “tobulumas” darosi dau
Rūpintis gilesnės apimties technišku
giau komplimetinės sąvokos, prak
šokėjų paruošimu nėra taip pap
tikoje neturinčios rimtesnio pagrin
rasta. Šis reikalas jau riŠasi su jau
do. Tai įtikinančiai išryškėja, metai
nuolio “pašaukimu” — šokėjais
iš metų dirbant su jaunimu ir jau
mes nebūsime. Šis ryškus atsakymas,
nimui. Jaunimui, kurio pareigos sa
o taip pat šiam mėgėjiškam darbui
vo tėvamas, mokyklai, kitoms orga
skiriamas laikas neleidžia grupės rė Jonas Kelečius
nizacijoms, šio krašto visuomenei ir
muose išvystyti daugiau techniš- Iš Jono Keleičiaus, Irenos Mickūnienės ir Osvaldo Mickų no dailės parodos,
sau pačiam yra visiems aiškios
ir
vak. Čiurlionio galerijoje, Chicagoje.
•kam pasiruošimui skirtos klasės.
nepamirštinos, kurio, ryšium su mi
nėtais įsipareigojimais, šokiui, muzi
Susišokimą ryškiname šokių pa
kai skirtas laikas jau kerpa grupės rinkimu, įsigyvenimu, visos progra
jaunuolio nuotaika: paprasta, atvi pavadinimų skaičiumi, bet skurdo
sodžiaus
mokytojo sugebėjimo pasireiškimą mos nuotaika. Šokančio
ra, kartais išdaiginga, visada nuošir kas aprašymų pilnumu,
kokybe.
di, drąsi, tiesi. Kada jaunas buvau Daugeliui šokių trūksta muzikos.
ir šokau, taip jaučiau. Šokis,
žai Daug kur aprašymai neaiškūs, daug
dimas buvo džiaugsmas, pasitenkini kur vienas skaitytojas gali suprasti
mas, bežodinis pasikalbėjimas, gy vienaip, kitas — kitaip. Tad pa
venimo dalis. Grandinėlė tuo tiki. ruošti Amerikoje su amerikoniukais
šo
Gal čia ir yra tas ‘naujas kelias’: pa “muziejinių” — etnografinių
prastas, nuoširdus, džiaugsmingas, kių programą nėra taip paprasta.
neįmanoma.
tikįs savo atliekamu judesiu, figūra, Tiesiog šiuo metu
šokiu. Šokių pynė nėra mūsų išra Daug lengviau, be pagrindimo, laik
dimas. Aukštaičiai, jau prieš mano raščių puslapiuose išrašyti, kad ta
amžių, valandomis be sustojimo ar kita grupė šoka, ar šoks autentiš
šoko, ratelius, kadrilius ėjo. O ir kus šokius, kada jos vis sušoka sti
M. Baronaitė - Grėbliūnienė rašo: lizuotus, meistriško brėžinio šokius.
“Ten (Londone, 1939 m., L.S.) jau
“Kol žmogus bus kūrybingas, tol
šokome, sujungę šokius į mažą py
ir jo menas bus kintamas”, — rašo
nę, ir tas padarė labai gerą įspūdį.”
L. Dambriūnas “Drauge”. Ir sti
— Esate vienas iš tų, kurie ne lizacija yra tam tikras keitimasis,
nori mūsų tautinius šokius naudo iššauktas gyvenimo laikotarpio sąly
ti vien tik kaip muziejinius ir nė gų, reikalavimų ir kitų veiksnių.
trupučio nekeičiamus
eksponatus. Juk gyvename laikus, kada liaudies
Kuo galėtumėte paremti savo nuo choreografinė kūryba, niekad nepla
monę, kad tautinis šokis, reiškia nuota sceniniams spektakliams, stai
parengimų
mas judesiu, negali paradoksiškai ga išniro pramoginių
centre.
Ir
yra
skirtumas
tarp
to kaip
sustingti toje ar kitoje dogmatiško
mano tėtė pats šoko, kūrė nuotaiką,
je formoje?
išgyveno. Jam buvo įdomu suktis ir
— Matai koks niekadėjas. Bet kur dviejų figūrų šokyje. Grandinėlės
tie mūsų šokių “muziejiniai eks koncertų žiūrovas, patogiai įsitaisęs
ponatai? Z. Slaviūnas rašo: “Apie kėdėje, tik seka. Ir kas gali nesaky
lietuvių liaudies šokius iki 19 a. ti, kad šių dienų šokių progra
teišliko nedaug žinių. Tai, kas šiuo mų stebėtojui sudominti, pagauti
Solistas baritonas Kazys Yakutis, kuris Draugo romanų konkurso li metu dar aptinkama, tėra trumpos jau dviejų figūrų Suktinio, Noriu
teratūrinėje šventėje ir premijos įteikime rytoj (kovo 12 d.) 3 vai. popiet įvairaus pobūdžio užuominos rašy miego, Subatėlės neužtenka. Mūsų
Jaunimo centre, Chicagoje. atliks koncertinę iškilmės dalį. Solistas, Chi- tiniuose šaltiniuose.” Siūlosi min šokis, kaimo žmonių augintas, per
cagoįe girdmas pirmą kartą, dainuos J. S. Bacho, C. F. Handelio, H. Pūr tis sutikti su latvių šokių mokyto mokyklų, organizacijų, profesinių
elio, Donizetti, Wagnerio ir Mozarto kūrinius bei operų arijas. Iš lietuvi” ju Uldis Žagata, kuris abejoja ka
ir mėgėjų ansamblių pasirodymus,
kompozitorių atliks J. Gruodžio keturių dainų ciklą: "Visur tyla", "Aguo
da nors pažinti senąjį liaudies šokį.
perėjo į miestų ištaigingas scenas,
nėlės", "Rūta”. "Rugiagėlės", lr koncerto pabaigai padanuos: J. TallatO ką atnešė vėlesni laikai? Pasku amfiteatrus, šokių aikštes ne kas
Kelpšos "Ne margi sakalėliai, V. Jakubėno "Kas per visą kelionę lydės",
tinis šimtas metų turtingas šoklų dieniniam pasišokimui, bet specia*
K. V. Banaičio "Aš šią naktį” ir A. Vanagaičio “Stasį”.

Žydėjimas (akrllika)
atidaromos šiandien (kovo 11) 7 v.

liai koncertinei pramogai. Čia jau
prasideda visas sceninis menas. Kaip
liaudies melodija ar jos dalis ta
lento dėka tampa muzikiniu kūri
niu, taip mūsų
išlikusių
šokių
mintys stilizuotojo - kūrėjo rankose
išsivysto į pilną šokio visumą.

— Bet ar nėra čia pavojaus nu
eiti į tokią šokio formą, kuri jau
mažą ką bendro turės su etnogra
finėmis šokio šaknimis?
— jeigu tas “šakneles” taip leng
va būtų surasti, atkasti, pasižiūrė
ti ir palyginti. Kaip anksčiau aiški
nomės, tai padaryti yra gana sun
ku. Galimas ginčas, kur baigiasi
liaudies ir prasideda individuali kū
ryba. Bet ar ne dėka šios individu
alios kūrybos, dėka šokių stiliza
cijos (kartais ir mažiau vykusios)
mūsų susidomėjimas taut šokiais
ne tik nesumažėjo, bet nuo 1960
metų net pradėjo augti.
Man pačiam lietuviškas šokis,
žaidimas, ratelis, senovinis ar stili
zuotas, dviejų figūrų ar
penkių
posmų savo charakteringuose bruo
žuose, savo esmėje yra vienas ir vis
tas pat: nuoširdus, šiltas, atviras,
tvirtas, lengvas, pilnas gyvybės, jau
nas, kur judesio figūrų žaidime,
brėžinio ryškume išsakoma mintis,
kur yra vietos ir juokui, ir ašaroms,
kur savo laiku, savo vietoje telpa
tėvai ir vaikai, jaunoji ir jaunasis,
pabroliai, pamergės, rugių kirtėjai,
audimo audėjai, pagaliau ir polkų
šokėjai. Lietuviškas šokis, nežiūrint
kada jis buvo šokamas, ne sausas

(Nukelta J 2 pal.)
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judesių komplektas, bet visas gyve
i
nimas.
j
Neturėdami pačių senovinių šo
kių, daugiau pažindami paskutinio
šimto metų šokamus, džiaukimės
stilizuotais. Jie charakteringi šiam
laikotarpiui. Šokių aprašymų kny
gose stilizuoti šokiai išliks kaip šių
dienų palikimas ateičiai. Jie neden Stilizuotas lietuv ų liaudies šokis Sadutė Bogotos (Cclumbia) “Colon” teatro scenoje. Šoka Grandinėlės šokė
gia, nenuvertina, nepakeičia anks- jos. šokio stilizacija — J. Lingio, muzika — J. Švedo.
tybesnės liaudies choreografinės kū
rybos, jie galutinai nenusako atei
ties, jau daugiau individualines,
loję. Gaila, klasikinio šokio judesio merginų ir vaikinų žaismo mintį. liekant ilgesnę mūsų šokių progra
liaudiškos kūrybos pobūdžio,
bei
šokio mą. Grandinėlė mėgina eilę šokių
ji nemokino. Ši sritis man mažiau Mano supratimu, sceninis
krypties. Ir Grandinėlė daugiausia
variantas ne tik nepagadino šokio atlikti tik tam šokiui skirtais rū
pažįstama.
šoka stilizuotus, sceninius šokius.
Ir kas gali nerasti minties mūsų (tie patys žingsniai, tas pat žaidy bais.
šei binis charakteris), bet praturtino.
Kaip šiuo metu šokami šokiai,
— Kas domins žiūrovą Jūsų nau šokyje? Darbo, kalendoriniai,
mos
švenčių
šokiai
—
kiekvienas
iš Grandinėlė jį šoko ir dar šoks.
taip ir dėvimi rūbai yra daugiau ar
joje — premjerinėje
programoje
jų veik ištisas vaidinimas. O kur
mažiau dailininko — kūrėjo stilizuo
Chicagoje?
■■ — Kalbama, kad savo naujoje
žaidimai su vanagėliais, gegutėmis,
ti. Mano mamulė (tėvelio mama)
— Nuotaikingi, įvairūs, skirtingi rugių laukeliais ir aguonėlėmis. Se premjerinėje programoje čia Chica tokių raštuotų
sijonų nedėvėjo.
stilizuoti lietuviški šokiai. Vieniems nesniais laikais, tikiu, šokio mintis goje Grandinėlė pasirodys ir su vi
Jos buvo paprastesni. Tad Grandi
sai naujais rūbais. Kuo tas nauju
jų sceniniam apipavidalinimui, iš
buvo dar ryškesnė. Tada šoko tik
nėlė rūbų stilizacija kartais mėgina
mas juose reikšis?
ryškinimui panaudota tik etnografi
tam metui, tai progai, tai apeigai
pabrėžti šokamo šokio stilizacijos
nė choreografija, kitiems — dar ir skirtus šokius, ne kitus. Veliuoniečiai
—Grandinėlė nėra iš dangaus laipsnį. Stipriai choreografo išvystyti
papročių momentas pridėtas. Gi savo aplinkinį per rugiapiūtę nešo
nuleista. “Visai” naujiems rūbams šokiai atitinkamai scenoje atliekami
choreografinio vaizdelio “Duktė” ko, tik per vestuves. Tad “įsiklausy
įsigyti reikia žemiškų gėrybių. Tik stipriau stilizuotais rūbais, tikint,
minties išryškinimui autorius šalia ti” vien j žaidybinius šokius, rate
darbas, šokimas, pasirodymai Gran kad scena nėra kasdieninis gyveni
ratelių, žaidimų yra pridėjęs ir gry lius nėra tikslu, nes tik mūsų rate
dinėlės kasai neša vieną kitą dolerį. mas.
nai savo kūrybos. Visa tai bus at liai yra besiužečiai. Ratelių judesiai Tad nesupykite, bet
Tai lyg trys Grandinėlės principi
neskirkite
likta dviejų dalių programoje, ku
yra surišti tik su ritmu, bet palydė mums kitiems netaikomų standar niai nusistatymai, kurių teorijoje
rios kiekviena minutė žiūrovui tu ti daina vis dėlto nusako turinį. Žai tų, neužslopinkite. Mes ir gyventi laikomės, praktiškame gyvenime
rėtų nešti naują, skirtingą vaizdą.
dimai (choreografiniai žaidimai) — norime... Grįžkime prie rūbų.
stengiamės įgyvendinti, tikėdami,
Visi šokiai yra palydimi mūsų visi siužetiniai. Todėl nėra kažkas
Lietuva nors ir maža, bet įdomi kad visos šokių, dainų programos
sceninių šokių kapelos, kuri Gran neįprasto net visai šokių progra atskiromis krašto dalimis su skirtin atlikimas tuo pačiu rūbų margudinėlės koncertinėse programose ly mai duoti pagrindinę mintį — fabu gais papročiais, dainomis, šokiais mynu suvienodina ne tik
mūsų
giagrečiai eina su pačiais šokėjais. lą. Programos turinys nekeičia pa ir rūbais. Gražu, turtinga ir teisinga kraštą, bet ir visą programą.
Kapelos nariai, .taip pat 16-metis ir grindinės atskiro šokio minties. Daž parodyti savo krašto įvairumą kiek
Rūbų reikalais grupėje rūpinasi
šiek tiek vyresnis jaunimas, savo in nu- atveju tik išryškina, nes bend vienoje taut. pobūdžio programoje,
A. Sagienė. (Ji mano žmona.) Jos
strumentu išsilavinimą įgiję šio ra programos apimtis paskiram šo juo labiau šokių. Rūbai, sceniniai
nuovoka, rūbų pažinimas, praktiš
krašto muzikos mokyklose. Aplamai, kiui suteikia vietos, laiko atžvilgiu rūbai, šalia pačių šokių muzikos,
ka patirtis, pasišventimas Grandinė
šokių muzikinė palyda yra labai reikiamą foną.
yra ryški priemonė vaizdžių būdu iš
lei yra neįkainuojamos vertybės. Jai
jautrus reikalas: viena, muzikalių,
Jūsų “girdimų
balsų” kreditui skirti ir pristatyti scenoje bent Sū
priklauso begalinė padėka. Jos dėka
instrumentus valdančių jaunuolių reiktų prisiminti vieną, kitą šokį, duvą (Suvalkiją), Aukštaitiją, Že
naujos programos sceniniai rūbai,
yra mažai; antriį nuo jų sugebėji kuris etnografinėje formoje minties maitiją. Galimybių ribose Grandi
juostos, skrybėlės, skaros siekia 14,mo sudaryti šokėjamas ritmo, in neturėjo, bet sceninėje versijoje jau nėlė tai stengiasi vykdyti.
000 dolerių vertę.
terpretacijos atžvilgiu vientisą muzi turi. Ryškus pavyzdys — Klumpako
Rūbai taip pat aiškiu, spalvotu
kinį formą pareina visos programos jis. Tai dviejų figūrų šokelis. Vy piešiniu išskiria, išryškina paskiro
Žinoma, Sagienė būtų lyg
be
pasisekimas. Dėl to Grandinėlės mu resni visi žinome ir šokame. Jokios šokio brėžinį ir suteikia visam fi rankų, jei nebūtų pasaulyje A. Bozikantai sceniniams
pastatymams didesnės minties, tik pasišokimas. gūrų žaismui vientiso sceninio kū bėnaitės - Vaitonieriės, mūsų sceni
ruošiasi lygiagrečiai su šokėjais vi- Sceninė Klumpakojo variacija vysto rinio visumą. Tai labai svarbu, at nių taut. rūbų menininkės — audė
jos. Visi, o visi mūsų rūbai jos iš
austi arba įvertinti ir išleisti į sce
ninį gyvenimą. Ji, kaip ir kita me
nininkė, turi savo veidą. Tai matyti
iš jos rūbų: spalvingi, dekoratyvūs,
nuosaikūs. Grandinėlė A. Vaitonienės sugebėjimais, bendradarbiavimuyra labai patenkinta. Ji mūsų gel
bėtoja.

tūkstančiai žiūrovų. Detalės dingsta.
Iškyla ir lieka didžiulis paradas,
himnai, masinės šokių figūros. Šioje gausybėje bet kurios kolonijos šo
kėjas pasijunta tik mažutė dalis pa
lyginti didelio, tuo ir svarbaus judė
jimo. Čia ne tik jo draugai - 20 jau
nuolių, bet, kiek akys beužmato, jo
amžiaus bendrakeleiviai šoka, pra
kaituoja, džiaugiasi. Jaunoms šir
dims, tikiu, — didelis įspūdis, il
giau pasiliekantis atminimas.
Kiekviena gerai ruošiama programa savyje apima išskirtinai patraukiantį tašką. Kiek jaučiu, ateinan
čioje šventėje tas susidomėjimo ob
jektas bus ne šokėjai, šokiai, bet or
kestras — liaudies instrumentų or
kestras. Tai domina ne tik žiūrovus,
bet ir šokėjus. Žiūrovai pirmą kar
tą stebės naujos sudėties orkestrą,
taikomą masiniam šokių atlikimui.
Šokėjai su jaudinančiu nekantrumu
lauks pirmos orkestro pažinties šeš
tadienio repeticijoje. Šiuo
atveju
šventė įdomi visiems.
Pati šventės esmė, parinktieji sce
niniai šokiai naujumu nepasižymi.
Praėjusiose šventėse jau jie po kglis
kartus peršokti. Bet šokiai gražūs,
stilingi. Ir kaipgi kitaip. Aštuoni iš
jų stilizuoti meistriško brėžinio kū
rėjo Juozo Lingio. Kadrilis (Ketvir
tainis) — meno veikėjos M. Vaitulevičiūtės. Po vieną B. Juškevičiūtės,
E. Ambrazevičienės, M. Baronaitės
ir K. Marijošienės. Jų gražus atliki
mas, bendras apipavidalinimas tu
rėtų sukelti žiūrovams pasigėrėji
mą savais šokiais, jų šokėjais, mo
kytojais ir šokių stilizuotojais. Tik
vienas “Jaunystės šokis” yra kitoniš
kas. Tokiu vardu šokio paskutinio
šimtmečio choreografija nežino. Tai
yra kombinacija A. Aleksio liaudies
motyvu parašytos dainos, J. Minelgos žodinio teksto ir Ragučių polkos
(pirmoje šventėje — senio polka)
figūrų. Kas tą kombinaciją sutvėrė,
sustilizavo, atsiųstame šokio apra
šyme nepasakyta. Gal nepatogu. Vis
kas lyg skiriama liaudies kūrėjui, bet
taip juk nėra.
Ryšium su šiuo šokiu, kyla ir ši
toks klausimėlis: kodėl mūsų dainų
švenčių leidiniai skelbia ne tik dai
nuojamą liaudies dainą, bet ir jos
charmonizuotoją, kodėl šokių šven
čių vadovai skelbia tik
atliekamą
šokį, bet užmiršta ir net nubraukia
šokio stilizuotoją, charmonizuotoją?
O atrodo, kad mūsų kultūros isto
rijos labui derėtų bent ateinančios
šokių šventės vadove aiškiai įrašyti ir šokį, ir šokio sfilizuotoją. Jie
visi žinomi.
Ačiū Jums už malonų pokalbį,
nors jr skubotą. Ikii
pasimatymo
Grandinėlės šokių, muzikosi
koncerte kovo 18 arba 19.

KERTINĖ PARAŠTE
ša kitoms tautom*, užmiršęs
savąją.
Mūsų skaičius nėra gausus.
Kiekvienas turime atiduoti kul
tūrinę duoklę į savo tautos kul
tūrinį lobyną. Jei laikraštinin
kas savo pareigą atlieka infor
muodamas, tai bet kurios sri
ties kito kultūrininko uždavi
nys savo žinijos, savo kultūri
nio pajėgumo svorį mesti į for
mavimo pusę, nurodyt kultūri
nių įvykių trūkumus, kuriuos
būtų galima pataisyti ateity,
viešai spaudoje kelti naujas
kultūrinių apraiškų galimybes.
Ir šiame uždaviny specialisto

burnos neturi užčiaupti pažin
tys ir draugiškumas, nes visos
mūsų išeivijos kultūrinė pažan
ga yra svarbesnė už kieno nors
ambicijas, o pagaliau tikras kul
tūrininkas turės būti tik dė
kingas, kad pastebimi ne tik
jo laimėjimai, bet ir atskleidžia
mos galimybėsi į didesnių laimė
jimų kelius. Lietuviškoji visuo
menė iš atitinkamų specialistų
laukia ne smulkių, kad ir kri
tiškų, pasikalbėjimų savųjų tar
pe, o svaresnių pasisakymų
spaudoje, kuriuos
skaitytų
tūkstančiai.
J. Pr.

DR. MARIJA LINAS

rel. ofiso HE 4-6848, rea 388-228*

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
U34 West 7lsf Street
vai. pirm., ketv., 1 iki 7
popiet,
antr., penkt., 1-5, treč. Ir *ett. tik
susitarus.

Dr. Ant. Rudoko

kabinetą pertmt

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS
2709 Mest 51st Street
TEL. GR 6-24OO
Vai. pagal susitarimą: pirmad. lt
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. lr penktad. 10—4; ieitad. 10—2 vai.
Df*. 785-4477

Rea. PR 8-696O

AKUŠERIJA IR MOTERŲ TJGOi
2817 VVest 71st Street
Telef. HEmlock 6 8542
Oflao ir residenoijoe)
Valandos pagal susitarimą
Ofiso HE 4-1818

Rez. PR 6-9841

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS

2454 VVest 71st Street
. .(7Ist ir Campbell Avė. kampas)..
Pirmad., antrad., ketvirtad. tr penkt
nuo 3 vai. popiet Iki 7 vai. vak
Ketvirtad. lr šeitad. nuo 9 v. rytr
iki 11 vai. ryto — tik susitarus.

DR. E. DECKYS

DR. FRANK PLEŠKĄS

GYDYTOJA IR CHIRURGE

OPTOMETRISTAS
Kalba lietuviškai
2618 W. 71»t St. — Tel. 787-5149

SPECIALYBE — NERVŲ IR
EMOCINES LIGOS
RAVFORD MEDICAL BUILDING
6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susltarlma

Tikrina akis. Pritaiko akiniu* Ir
“oontact lenses”.
Vai. pagal susitarimą Uždaryta treč

Rezid. Tel. GI 8-0878

DR. W. M. EISIN • EISIMAS

DR. A. PUSTELNIKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6182 So. Kedzie Avė., WA 5-2670

5159 South Damen Avenue

SPECIALYBE VIDAUS LIGOS

Valandos pagal susitarimą. Jei ne lai. Oflao PR 6-7800; Namų 925-7691
atsiliepta, skambinti: MI 8-0001
Valandos tik pagal susitarimą.
Trečiadieniais uždaryta

TeL — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJ AŠ IR CHIRURGAS
Specialybė Akių Ligos
8907 VVest lOSrd Street

Valandos pagal susitarimą
Ofiso tel. PR 8-2220
Namų — rezid. — PRospect 8-9081

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOft

2745 VVest 69th Street
Tel. 737-2290: ofiso lr rezidencijo,
Priima

ligonius tiktai susitarus —
(By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

Inkstų, Pūslės ir Prostata
CHIRURGIJA
2656 VVest 63rd Street
VAIKŲ LIGOS
Vai. antrad nuo 1 - 4 popiet
2656 VVest 63rd Street
!r ketvirtad nuo 5-7 vakare
Pirmad., antrad . ketvirtad. ir penkt
nuo 12 Iki 8 vai. ir nuo 6 Iki 8 Ofiso tel. 776-2880; Rez. 448-5545
vai. vak. Šeštad. nuo 1 Iki 4 vai
J O K S A

Ofn. PO 7-6000

Rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Adresas; 4255 VV. 68rd Stre<

LYDYTOJAS IR CHIRURG

Ofiso tel. RF.lianee 5-441 f
Re*. GRovehill 6-0617
Valandos: pirm, lr ket. nuo 12
v AL. kasdien nuo 1—4 p p. lr « Iki
vai. p. p lr nuo 7 Iki 8 v. vak
Iki 8 vai Trečiad Ir SeSt. d uždaryta antr.2 ir
penkt. nuo 12 lk| 2 vai p,p
lr vakarais pagal susitarimą._______
Ofiso Ir buto tel. OLymplo 2-1381

3844 VVest 68rd Street

DR. F. V. KAUNAS

DR. P. STRIMAITIS

— Be abejo, Jūsų Grandinėlė da
STIPENDIJOS MAŽUMŲ
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ^
lyvaus ir ateinančioje šios vasaros
GYDYTOJAS TR CHIRURGAS
STUDENTAMS
Bendra praktika lr chirurgija
mūsų tautinių
šokių
šventėje?
Ofisas 2750 W 7 Ist Street
1407 So. 49th Court, Cicero
Nors tie mandrūs klevelandiečiai, ko
Telefoną* 925-82m>
Notre
Dame
universitete
Vai
kasdien
10-12
tr
4-7
Trečiad
s jgfc
gero, gali ir vėl iškrėsti pokštą, kaip įkurtas stipendijų fondas mažu ^efitad tik susitarus
iiHu.los 2 8 v v penktad 10- i.
ryto. 2 Iki 8 vai vak Šeštad 1 ik
sakysim, Jūsų kaimynai čiurlionie■ v vak Treč lt sekmad uždari
mų studentams. Fondo kapita
Rezid. tel WA 5-8000
čiai. Nors irgi esate mene pasiekę iš
las — trys milijonai dolerių.
skirtinių aukštumų,
tačiau, nesi>BAI> LIGI (H KHAf J< .
a. - ' AM*’
-PFC1ALYBE
puikaukitc ir būkite “su liaudimi"
.YDYTOJAS TR CHIRURGAI
■540 Sooth Pulaski Ros
— dalyvaukite visi tautinių šokių
‘>endr» praktikr u inotery liį
AKU.
’
AUSŲ
NOSIES
t
-lando*
o-ura
’
mai
tart
m.
šventėje. Ta pačia proga ir klausimė
rt-tao u
'•m.
W wt> m
GERKT.ES LIGOS
skambinti
585-2521.
lis: kaip vertinate pasirinktąją šiai
t el PftoHpeci D-ISIB
pritaiko arimus
fl>va Pirm
*.ntr t ra
tautinių šokių šventei programą.
2858 West 63r<l Streel
i ei ifiso b buto OLymplc 2-415*
■ kt oui * iki 4 vai lr nuo 6 lk>
kasdien 10 12 vai tr 7 s*
— Mūsų šventės yra vertingos Vai
fleėtad 2-4 ra! popiet fr Ui
■ak SeAtadlentais 10—1 vai Trečisd
<±ihu pagal susitarimų
savo masiniu didumu: amfitetras, or- iždarvta Ligoniai priimami auslta.ru*
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAr
Grandinėlės šokėjos N. Mainelytė, Ing. Raulinaitytė, M. Idzelytė choreografiniame va zdelyįe ‘Duktė”, Vaizde- katras
Ofiso
telefonas:
PR
8-3229
...-------,
keliolika šimtų šokėjų.
Of. Tel RE 4-2123. Namu G J
Rez. telef. WAlbrook 5*3076
lis kurtas, remiantis liaudies žaidimais ir sava kūryba. Choreografija — J. Lingio, muz. Alg. Balčiūno.
1443 So. SOth Avenue, Cicero
Kasdien l S vai Ir 6-R Vai va>
Rezid. Telef. 239-4683
lAskyruR trečiadienius
CHIRURGAS
są sezoną pastoviose repeticijose.
Šeštadieniais 12 Iki 4 popiet
2454 West 7Įsi Street
AKI6ERI.IA IR MOTERŲ 1.IGOPriiminėja ligoniui tik susitartu'
— Mūsuose girdisi balsų, kad jū
Jei KFJiancf 5-1811
GINF.KOLOGIN B CHIRURGIJA
Vai 2-4 pp Ir 6—8 va! vak
Trečiad. ir ieitad. uždaryta.
sų Grandinėlė nuo tautinio šokio
6449 So. Pulaski Road (Crawfor4
Medical Building) Tel. LU 5-644*
šerdies atitrūksta, paversdama šo
1 Lietu vi* gydytoja*)
lei PRoapect
Priima ligonius pagal susltarlma
LYDYTOJAS LR CHIRURGakį baletu, atseit įterpdama jin fabu
Jei neatsiliepia
skambinti 37 4-801
3925 VVest 59tb Street
lą, vaidybą, mimiką, ko, girdi, etno- i
(VAŠKAS)
vai
pirmad. antrad., ketvirtad. Ir
grafiniame mūsų šokyje sunku be
penktad. nuo 12-4 vai p p. 6 a
LYDYTOJA TP CHIRURG*
vai. vak., SeOtad 12—2 va) p p Ir
PLAUČIŲ m VTDAUS LIGO
rasti. Kurių ir kur čia yra tiesa ar
4648 South Albany Avenn*
trečiad uždaryta
2801
63rd Street
ba bent realus pagrindas vienai ir
*ai
pirm antrad ketv 8—8 v*
Kampan
63-čioe
lr
Callfornljos
“y
j aB
įt i
penkt tr Beitad. 3—4 popie*
kitai nuomonei.
Valandos, pagal susitarimą
ir kltv talku paffa! susltarlma
Pirmad.. antrad., ketvirtad. nu
LYDYTOJA IR CHIRURG!
6 iki 7:30 vai. vakaro
—Ankstesni žodžiai lyg ir nusa
Tel nftan PR
KCD1KH IR VAIKŲ L1GT
Seitad. nuo Z Iki 2:80 vai
SPECIALISTU
Trečiad ir penktad uždaryte
ko mano lietuviško šokio “šerdies”
f
MEDICAL BUILDING
Ofiso telef 476-4042
pajutimą, supratimą. Tą
suprati
1156 South Weatern Avenn
T<
rp 'FTTPTrprjA
Rezid tel VVAlhrook 5-8041.
mą grindžiu etnografinės medžiagos
-trmad antrad
ketvirt lr penu
W
JA
įuo 11 vai tkl i vw „ p. Ir nu
Šaltiniais, praktiška,
autentiška
6—8
va)
vakare
Trečiad
nu
* va) popie
vai
-to iki i vai p p.. SeAta
-tarai «i>eltani>o
(populiarus žodis) patirtimi Suval
11 vai. ryto Iki 3 vai p p
kijoje ir pačioj Aukštaitijoje. Moky
<Imo telef K.1 7-116*
-KRTU IR ŠLAPUMO >»k
damas vaikus ir jaunas būdamas,
«e» tel 139 Ž9i»
chirurgija
YDYTOJAS IR CHIRURGĄ
Šokau, ratelius ėjau valandomis LinTel, 695-6533
Perskaitę
"Draugą"duo

kų mękyklojc. O kur M. Baronai
bUl VALI.EY MEDICAL C’ENTEJ.
6449 South Pulaski Road
860 Summit Street
Ofiso tel. 767-9141. Namų 636-4850
tės - Grėbliūnienės pažintis ir dar
kite kitiems pasiskaityti.
Kolumbijos žemėje, Medeliui miesto teatre Grandinėlės šokėjai atlieka Kadrilį. Pagrindinė choreografijų M. Vai'
Ronte 58 — Elgin. Illinois
yąl.^pimi..fi Bu^r. k^r^a-^ ir 6—5.
bai, Tik 7-Mri mateliai jos mokyk- tulevifiūtėe, mtuika — J, Gaižausko,

i
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sąvokos. Autorius teisingai sa
ko, kad kalbėti apie išsivysian
čios būties pilnumą galima tik
tada, “jei pasaulis yra ne besubjektis tapsmas, bet būtis:
būti, o niekis, ne ‘dar ne - bū
tis’, nes kalbėti apie išsivystantį
nieką iš tikro yra. daugiau negu
Profesoriaus dr. Antano Maceinos naujojo veikalo puslapius verčiant
nesusipratimas” (209 p.).
Visai sutikdami su šiuo au’
toriaus
teigimu, keliame klau
Antanas Maceina, DIDIEJI DA
ANDRIUS BALTINIS
prasminimą. Toliau autorius
simą, ką iš tikro reiškia “kurti
BARTIES KLAUSIMAI. Pasaulio
analizuoja ir aptaria pačią nuiš nieko”? Tai yra religinė są
sekuliarizacija. Evangelijų nuinitinimitinimo esmę: “Mitas yra numas. Evoliucija ir religija. "Krikš
voka, kuri reiškia, kad Dievas
mitiniamas tuo, kad jame esti
čionis gyvenime" knygų serija N r.
pasaulį sukūrė ir daugiau nieko.
6. Išleido "Krikščionis gyvenime" užima Dievo Kūrėjo vietą” (37 prieštarauti. Apreiškimas yra randama bendra idėja, galima
Jei norime išsiaiškinti, kaip Die
1971 m. Knygos mecenatas kun. p.). Autorius trumpais ir preci giminingas mokslui, kurio tiks racionaliai išreikšti” (141 p.).
Vincentas Puidokas. Šrašus piešė ziškais žodžiais aptaria šį pa las yra suprasti gamtą. Gamta Autorius tad ir tolimesniame vas pasaulį kūrė, šį kūrimą fi
losofiškai išreikšti, kurti krikš
Telesforas Valius. Spaudė "Drau
saulio nudievinimą, išvilkimą ir mokslai turi savo dėsnius, pa savo dėstyme labai pagrįstai
go” spaustuvė. Leidinys kietai įriš
čioniškąją ontologiją, atsidursi
tas, 332 psl.. kaina $6.00, gaunamas gamtos, kultūros ir istorijos iš gal kuriuos jie savarankiškai teigia krikščionybę kaip idėją* me prieš dideles sunkenybes.
dieviškumo savybių. Tai teigia tvarkosi, bet per juos ir Dievas ir stipriai pabrėžia ją kaip įvy
"Drauge".
Galima sakyti, kad Būtis —
*
ma sekuliarizacija ir krikščio- veikia gamtoje kaip jos Kūrė kį: “Ji rymo ne ant tos ar ki Dievas turi savyje visas gali
niui priimtina, nes “sekuliariza- jas. Todėl psalmininkas ir sako: tos idėjos, bet ant tam tikrų vi mybes ir galią šias galimybes
1. Ar galima sekuliarizaciją
cija yra religinis laimėjimas, “Dangus pasakoja Dievo garbę siškai tikrovinių ir todėl istori realizuoti, jei to nori. Niekas
priimti?
nes, išvilkus pasaulį iš dieviškų- ir tvirtumas skelbia Jo rankų nių įvykių” (148 p.).
negali pasidaryti pasaulyje edarbą” (Ps. 18). Tai yra religi
Tarp nedaugelio lietuvių, ku jų pavidalų, tikrasis Dievas su
Apie evangelijų įvykių istoriš santiš, jei jis amžinai Dievo
nis gamtos pergyvenimas, ku
švyti skaidriau” (46 p.).
rie nagrinėja religinius ir filo
kumą toliau autorius kalba ir prote nėra buvęs kaip galimybė. Irena Mickfinienė
Konfigūracija (kolažas)
“Kad pasaulis nėra Dievas, rio negalime ir nereikia sekulia
sofinius klausimus, Antanas
visur parodo iš evangelijų pa Todėl nėra teisinga sakyti, kad
Iš
parodos
Čiurlionio
galerijoje,
Chicagoj
rizuoti, bet jei šis religinis per
Maceina užima žymiausią vietą.
imtais pavyzdžiais, kad tai tik kurti reiškia padaryti ką nors
gyvenimas žmoguje miršta, tai
Jo nagrinėjimams būdingas pla
ri įvykiai, o ne idėjos: “Krikš iš nieko. Iš nieko bus tik nie
gamta jam savaime pasidaro
tus klausimo suvokimas, gilus
čioniškasis Dievas buvo ne be kas logišku būtinumu. Dievas
tik būtis, kuri nieko neženkli
principinis žvilgis ir iškilus ana
galybė ir ne idėja, o visiškai kuria iš savo minties, galimybę
na.
litiko pajėgumas. Be to, jis tu
asmeninė Dievo ir žmogaus są paversdamas į tikrovę. Kūrimą
ri ieškotojo dvasią, kuris negali
Taip pat religinė sąvoka yra junga Jėzuje Kristuje” (154 p.). iš nieko galima priimti, tik pa
pasitenkinti vien tradicinėmis
ir išganymo istorija. Kaip ši iš Iš tokio labai pagrįsto autoriaus neigiant racionalų jo supratimą,
KAZYS BRADŪNAS
pažiūromis, ir todėl jame greit
ganymo istorija santykiuoja su teigimo savaime plaukia, kad nes kai Dievas iš savo minties
išryškėja prieštarautojo, kovo
sekuliarine istorija, yra istorijos evangelijų numitinimas griauna ar pirmavaizdžio kuria būtį, Jis
tojo ir reformatoriaus bruožai.
teologijos klausimas. Ne tik iš pačią krikščionybės esmę. Ei kuria ją ne “iš nieko” ir Kūrė
ELADA
Ir jei iš vienos pusės jo raštuo
religinio, bet ir iš filosofinio nant evangelijos perprasminimo jas čia vėl — padaromas de
se galima pastebėti filosofiškai
Dievo supratimo seka, kad Die keliu, galima atsidurti padėty, miurgu arba žiedėju. Išreikštas
Viskas buvo dievai,
mąstančio žmogaus'didelį linki
vas yra ir istorijos Viešpats, ir kur krikščionybė visai paneigia žodžiais, kūrimas iš nieko atro
Viskas buvo likimas,
mą į objektyvumą. į etnologinį
kad negali būti jokio dvigubo, ma. Todėl autorius labai teisin do magiškas: Dievas yra vie
O tujen buvai
būties supratimą, tai iš antros'
bet tik vienas istorijos vyksmas. gai sako: “Jeigu tad krikščio nintelis magikas, kurio žodžiai
Tik virpantis laukimas
pusės — jame yra didelis noras
Pagal Dievo apvaizdą sekuliari nybės esmė glūdi įvykyje, tai virsta daiktais. Pasaulis yra jo
Pirmo širdies suplazdėjimo —
būti ištikimam pačiam sau, sa
nis ir istorinis vyksmai taip su ši esmė pasilieka amžinai tokia, kūryba, kuris laikosi jo kurian
Pirmo kentėjimo.
vo įžvalgoms, žodžiu, kažkoks
siderina, kad abu to paties tiks kokia ji buvo ano įvykio sukur čios valios veikimu. Kūrimą ti
akademizmo ir individualizmo
lo siekia. Žmogaus laisva valia ta” (181 p.). Įvykio tikrai ne kėjimu pažįstame kaip Dievo
GRĖSMĖ
negali šio vyksmo sutrukdyti, galima pakeisti, tai negalima pa mums duotą apreiškimą, kurio
junginys, kuris slepia savy išvi
Prof.
Antanas
Maceina
dinių ir išorinių konfliktų dyg
nes išganymo istorijoje visi keisti ir krikščionybės esmės, negalima protu suvokti nei žo
Be nuometo ir be vainiko,
lius.
žmogaus prieštaravimai ir nu bet galima keisti tik būdą, ku džiais išreikšti.
Parpuolusi ties lopšeliu lyg ties grabu,
I
krypimai
yra
Dievo
nuo
amžių
riuo
ši
esmė
išreiškiama
mūsų
Jo naujosios knygos tikslas tai krikščioniui savaime aišku,
Tai rodo, kad religinių sąvo-,
žemė gimdydama sukliko
pramatyti
ir
apskaičiuoti.
Net
dienų
žmogui
suprantama
kal

labai patrauklus: dabartinėje tačiau krikščioniui, sako auto
kų negalima visada filosofiškai
Atominiu
siaubu — — —
religinėje padėtyje, kai esame rius, taip pat savaime aišku, Marksas ir jo sekėjai savo me ba. Tokio keitimo siekia ir II išreikšti, galima tik bandyti
atsidūrę "iš tikro sunkiai išpai- kad pasaulis yra Dievo reiški sianizmo idėją yra paėmę iš iš Vatikano susirinkimas ir pagal kurti krikščionišką ontologiją,
Kaip man dabar tą pirmgimę gyvybę
niojamame rezginyje, kad mes mosi erdvė: Dievo Kūrėjo, Die ganymo istorijos. Tai rodo, kad jį yra parašytas olandų kate bet ji, kaip sako M. Sgheler,
Tuščios visatos kraupume
net
ir
tie,
kurie
neigia
Dievą
ir
kizmas,
kuris
krikščionybę
kaip
galų gale suvoktume, ką reiš vo Atpirkėjo ir Dievo Atbaigė
nėra religijos pagrindas, bet
Tokią mažytę ir beribę
kia pasaulį sekuliarizuoti, evan jo” (47 p.). Kai pasaulis atpa išganymo istoriją, negali Dievo įvykį mėgina aiškinti moder religija — jos pagrindas. Teil
Paslėpti
posmo trapume?
gelijas numitinti ir žmogų kil laiduojamas nuo Dievo, kaip veikimo istorijoje išvengti. Jei niam žmogui suprantamu ir pri hard de Chardin bandė kurti
dinti iš medžiagos tapsmo” (6 Kūrėjo, Atpirkėjo ir Atbaigėjo, Dievas, autoriaus teigimu, apsi imtinu būdu ir gali būti Bažny tokią ontologiją, A. Maceina ka
ŽODŽIO PRIKĖLIMAS
p.). Kad galėtumėm sudaryti tai tokia sekuliarizacija yra reiškia tik per Kristų, tai Kris čios priimtas ir tikinčiųjų var rimo iš nieko vardan ją pagrįs
tvirtą religinę pasaulėžiūrą, au ateistinė. Prie šio svarbaus au tus savo įsikūnijimu yra visa tojamas, išvengiant kai kurių tai atmetė. Bet kadangi “nie
torius šiuos klausimus atremia toriaus teigimo galima pridėti, tos Dievas ir išganymo istorijos perdėjimų, autoriaus knygoje kas” yra mūsų protui neįsivaiz
Žodis guli, užkastas po akmeniu.
j filosofiškai pagrįstus ir logiš kad ateistinės sekuliarizacijos Viešpats, todėl per šias plotmes ryškiai parodytų.
Aš jį šūkteliu beveik negirdomis —
duojamas ir nesuvokiamas, to
»Ir jis keliasi ir bėga posmo sakiniu
kai pagilintus principus, “kad viršūnė yra dialektinis materia Jis reiškiasi ir dabar.
dėl šį “nieką” kitaip supranta
3. Evoliucija ir kūrimas
Ne mirties — gyvybės pėdomis.
atsiskleistų pati jų esmė.” 'šiai lizmas, savavališkai paskelbda
Teilhard, kitaip egzistencinė fi
iš nieko
esmei atskleisti autorius pasi mas, kad be pojūčiais suvokia 2. Krikščionybės numitinimas
losofija ir kitaip mūsų knygos
renka pasaulio sekuliarizaciją, mos medžiagos jokios kitos tik
autorius, todėl šis klausimas lie
Bėga, bėga ir mane palieka
Krikščionybės numitinime au
Kalbėdamas apie religiją ir
evangelijų numitinimą ir evoliu rovės nėra. Kad medžiaga yra
ka atviras, ir mūsų uždavinys
Ties pusiau įkoptąja kalva.
ciją ir religiją, motyvuodamas, amžina laike, begalinė erdvėje torius laikosi to paties plano, evoliuciją, autorius laikosi to yra sukurti moderniam žmogui
Nesustoki... Man tik taip sau... Nieko...
kad šie trys klausimai apima ir ir begalinė savo išsivystymo ga kaip pasaulio sekuliarizacijoje. paties plano, kaip ir pirmuo- priimtiną ontologiją ir “numi
Nuo poezijos tik sukasi galva.
limybėje. Begalinėje su priešin Analitiškai ir kritiškai įvertinęs siuose skyriuose. Jis aptaria tinti” filosofiją.
pačius religinius pagrindus.
gomis tendencijomis kovoje ji R. Bultmano pažiūrą, pagal ku evoliuciją ir laikosi griežto ob
Atsirėmęs į nenugalimą žmo esanti praėjusi begalinį išsivys rią jis teigia, kad pasaulėvaiz jektyvumo, tiek aiškindamas A.
Negalima čia paliesti visų au
gaus linkimą “nepasitenkinti ne tymo tarpą .kiekybės ir koky dis, kuris buvo krikščionybės Paškaus, tiek Teilhardo pažiū toriaus iškeltųjų klausimų, nes
regimu Dievu, o ieškoti regimo bės kitimams keičiantis, lyg pa pradžioje ir atsispindi evangeli- ras, jas net plačiau, aiškiau ir jais knyga labai turtinga. Ten
jo Jo atvaizdo”, autorius iškelia galiau ji priėjusi prie vis naujų jose, yra nepriimtinas mūsų lai sistemingiau išdėstydamas, ne ka tik trumpai sustoti prie kai ti. A. Maceina nepalieka žmo bartinę religinę krizę. Tai dide
Kristaus tapimo žmogumi di medžiagos išraiškos formų. Ji kų žmogui, ir atmeta jį kaip mi gu patys autoriai tai daro, vi kurių- jų, iškeltų jo knygos pa gaus savo likimui, bet duoda lės vertės knyga, kuri įsijungia
džiąją reikšmę, “kad tik jo žmo pati yra kartu savo dėsnių kū tologiją. Taip teologijoje atsira sur drąsiai žvelgdamas į tikro baigoje. Bultmanas mėgino ap aiškių nurodymų ir net visą į religinių problemų sprendimą,
niškumo tikrumas laiduoja mum rėja ir vykintoja, paskutinis, do labai ginčytinas terminas — vę ir nebijodamas tiesos. Nega valyti krikščionybę nuo pasenu ateities religinės kūrybos planą. brangi ir nepavaduojama kiek
ir Dievo paveikslo tikrumą. aukščiausias ir absoliutinis viso evangelijų numitinimas. Tai pa lima čia leistis į šią aukšto ly sių pažiūrų, kurių laikėsi Baž I Prieš pasaulio sekuliarizacijos vienam, kuris, kurdamas savo
Kaip žmogus Kristus yra am pagrindas, vienintelė objekty vojingas reikalavimas, kuris gio diskusijos vertinimą, tik su nyčia, bet po to jis palieka ateizmą jis pastato Dievo buvi pasaulėžiūrą, ieško tikrų religi
žina Dievo regimybė” (19 p.). vioji tikrovė.
reiškia radikalų krikščionybės stosime prie vieno autoriaus es žmogų savo likimui, neduoda mo modernaus įrodymo reikalą, nių pagrindų ir nenorį pasilikti
Pastatęs Kristų kaip tikrą žmo
reformavimą ir evangelijų per- minio teigimo, kūrimo iš nieko mas nurodymų, kas toliau dary prieš numitinimą — Šv. Rašto diletantizmo ir žurnalistikos ri
gilų pažinimą, prieš evoliuciją bose.
Deja,
ši
“
dogma
”
nėra
jokiu
gų į pasaulio centrą, autorius
— išganymą ir jo santykį su
labai taikliai iš Jo būsenos išve moksliniu patyrimu paremta ar
pažanga. Tai tikrai labai gilūs
da krikščionio buvimą pasauly: priimta teisybės meilės dėlei,
ir aktualūs klausimai, kuriuos
“Krikščioniškasis buvimas pa bet tik norinti žmogui sukurti
pagal autorių turėtų spręsti
ideologiją,
apsieinančią
be
Diesauly yra ne kas kita, kaip
Skulptorių Menčinską
jaunieji
mūsų filosofai ir ypač
'VO
Kūrėjo
ir
Atpirkėjo.
Kristaus būsena pasilikusi isto
•
teologai. Čia norėtųsi tik pri
rijoje ir vykdoma žmogaus bu
prisimenant
Prie dialektinio materializmo
durti, kad atsakyti į dabarties
vime” (21 p.). Krikščionio vietos i čia apsistojome todėl, kad jame
iškeltus didžiuosius religinius
nustatymas pasauly yra pagrin ! iškyla autoriaus ieškomos sekuŠiemet, kovo 18 d., sueina 30
klausimus neužtenka vien filoso
dinis ir svarbiausias autoriaus i liarizacijos ribos klausimas,
metų
nuo mirties skulptoriaus
fų ir teologų teoretinių speku
tvirtinimas, pagal kurį jis gali j Dialektiniame materializme toliacijų, bet reikia ir religinių Mato Menčinsko. Buvo kilęs iš
teisingai aptarti sekuliarizaciją, I kios ribos iš viso nėra. Autorius
genijų — šventųjų, kurie su Simno vaisė., Alytaus apskr.
evangelijų numitinimą ir religi ' gi teigia, kad galima sekuliari
keltų naują religinį sąjūdį.
jos santykį su evoliucija.
Meną
studijav
Varšuvoje,
zuoti gamtą, kultūrą ir istoriją,
Autorius prasmingai sako, ir sekuliarizacijos ribą sudaro
Tačiau A. Maceinos knygoje Barcelonoje, Madride, Buenos
kad šv. Jono Krikštytojo mini tik pasaulio kūrininkiškumas,
iškeltieji klausimai, kad Bažny. Aires, Grįžęs į Lietuvą, dėstė
ma “pasaulio nuodėmė yra ne kad pasaulis yra Dievo sukur
čia Jėzuje Kristuje gavo Dievo
Vilijampolės amatų mokykloje
kas kita, kaip buvimas be Kris tas. Jei autorius būtų į pasaulį
apreiškimą, kad tas apreiški
taus” (39 p.). Tai sekuliarizaci žvelgęs ne vien ontologinėje, bet
mas yra ne idėja, bet istorinis ir Taikomosios dailės mokyklo
ja giliausia savo prasme, “nes ir religinėje, teologinėje plotmė
įvykis, kad krikščionybė yra je. Dalyvavo parodose Madride,
ji yra ne koks nors turinys ar je, jam nebūtų reikėję sekuliari
vienintelė absoliuti religija — Buenos Aires, Montevideo ir
kokia nors sritis, bet mūsų pa zuoti nei gamtos, nei kultūros,
Dievo ir žmogaus asmeninis daugelyje parodų Lietuvoje. Yra
čių buvimo linkmė, einanti to nei istorijos. Pasaulis yra Dievo
santykis — yra tokie svarbūs
lyn nuo Dievo arba net atsi kūrinys ne tik ontologinėje, bet
klausimai mūsų laikams, kad sukūręs apie 200 skulptūrų, pvz.
kreipianti prieš Jį” (29 p.). Au ir kosmologinėje plotmėje. Die
pro juos negali praeiti joks šių Ispanų šokis, Žvejys (premijuo
torius skiria dvejopą sekuliari vas yra Apreiškimo Tėvas, Jis
dienų žmogus. Knygoje iškelta ta Ispanijoje), Skausmas. Kris
zaciją: “kaip vyksmą nudievin yra ir gamtos Tėvas. Apreiški
krikščionybės kilmė, jos dabar
tus. Mirė Kaune, tesulaukęs 45
ti pasaulį, ir kaip vyksmą su mas ir gamta yra du Dievo ap
tinė padėtis ir nurodomi tvirti
žmoginti pasaulį, kai žmogus sireiškimo būdai. Tai dvi sese Pokario metais Vokietijoje. Iš kairės į dešinę: kun. dr. Andrius Baltinis, dr. Antanas Maceina, Juozas Pažemė- pamatai bei ateities gairės, pa m. amžiaus.
kaip kultūros kūrėjas vis įžūliau rys, kurios negali viena kitai nas (Paženiieckas), dr, Zenonas Ivinskis ir dr, Jonas Grinius.
gal kurias galima nugalėti da
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Kunigo pergyvenimai kacete

“Velnio sostui” pagrindą. Netoli
šio akmens rastas akmenų pus
lankis. Rasta ir puodu
šukių,
laužų liekanų. Vis tai senosios
lietuvių tikybos išpažinėjų aukų
liekanos.

Kun. Stasio Ylos kacetinių atsiminimų knyga angliškai

Antakmenės aukų akmuo
/

Stasys Yla, PRIEST IN STLTTHOF. Human experiences in the

World of Subhuman. Authorized
translation Irom the Lithuanian by
Manyland Books and by N. Zobarskas. Introduction by Charles An
goff. New York, 1971. Knyga dide
lio formato, kietais viršeliais, 294
psl., kaina $7,95, gaunama ir
“Drauge”
•

Nors nedaug betrūksta ligi 30
metų sukakties nuo II-jo pasau
linio karo pabaigos ir nacių tiro
nijos žlugimo, išlikę gyvi pasi
baisėtini! išgyvenimų įvairiuose
Vokietijos kacetuose liudininkai
vis dar rašo apie juose patirtas
kančias, matytus žiaurumus ir
mums primena kadaise įvykdy
tas baisybes. Natūralu, kad dau
giausia tose stovyklose kentėjusių
ir išlikusių gyvų žydų yra prira
šę ir daugiausia atsiminimų. Mes
lietuviai irgi turime visą eilę liu
dininkų, aprašiusių tuos siaubin
gus išgyvenimus. Iš jų stambiau
si, daugiausia medžiagos sutelkę
ir psichologiškai bei meniškai pa
vaizdavę kacetuose uždarytų kali
nių likimą yra kun. Stasio Ylos
“Žmonės ir žvėrys dievų miške”
ir Balio Sruogos “Dievų miškas”.
Abejose knygose aprašomi jų iš
gyvenimai Stutthofo kacete, ku
riame abu autoriai buvo įkalinti.
'Tenka pasidžiaugti, kad kun.
St. Ylos prieš 20 metų pasirodę
atsiminimai dabar
Manyland
Books leidyklos rūpesčiu buvo iš
versti į anglų kalbą ir išleisti gra1 ■'

■

POVILAS GAUČYS

pasirodžiusius kun. St- Ylos atsi
minimus, žavėjosi jo giliu psichologiniu įžvalgumu, aprašant ten
patirtą badą, ligas ir kančias, kai
žia knyga, pavadinta: “Priest in I žmogaus vertė buvo numesta že
Stutthof”. Tiesa, iš' lietuviškoI miau gyvulio. Savo išgyvenimus
555 puslapių originalo angliš autorius pasakoja atskirais epizo
kam vertime tėra likę tik 294 psl. dais (jų yra 11 ir juose vaizduo
Vadinasi, knyga sutrumpėjo , vi ja kalinius ir jų prižiūrėtojus su
sais 261 psl., tačiau toks didelis visais jų intymiausiais pergyveni
sutrumpinimas knygai išėjo į svei mais. Taip besielgdamas, auto
katą, nes ji tapo vientisesnė, iš rius mum parodo ne tik kaip ka
leisti lietuvių veikėjų apibendri linys buvo niekinamas ir naiki
nimai ir kitokia grynai lietuviš namas, bet ir ką išgyveno auka
kų dalykų medžiaga. Visa tai ir jos žudikas.
knygą padaro patrauklesne ame
rikiečiui skaitytojui. Šalia to yra . Mum lietuviam ši St. Ylos kny
pridėtas trumpas Charles Angof- ga (kartu su B. Sruogos) pa
fo įvadas, kuriame jis apibūdina liks ilgai išliksiančiu -liudijimu
jau dabar plačiai žinomą nacių ir lietuvių tautos patirtų kančių
elgseną, ypatingai pabrėždamas dokumentu ne tik kacetuose, bet
jų nežmonišką žiaurumą, iškel ir aplamai visos tautos priespau
damas knygos autoriaus gilią į- dos vokiečių okupacijos metu.
žvalgą į daugelio ten buvusių ka
Dabar, šiai knygai patobulin
linių gerumą ir religingumą bai ta forma išėjus angliškam verti
siausiose sąlygose. Taip pat jis me, ji amerikiečiams parodys,
pažymi, kad St. Ylos knyga bū kad ne vien tik žydai ir lenkai
sianti vienas išliekančių veikalų buvo nacių naikinami, bet taip
apie nacių žiaurumus ir padidin pat ir lietuviai. Lietuviai, kurie
sianti lietuvių tautos garbę bei nemažiau už kitas tautas kentė
jos vertę istorijoje.
jo nuo okupantų, mažiausiai pa
patirtas
Angliškam vertime yra naujie sakojosi kitiems apie
na ir autoriaus duodamas prolo skriaudas. Kiek žinau, ši knyga
gas su epilogu, kurie gerai pasi yra pirmas svetima kalba veika
tarnauja lietuviškom problemom las apie lietuvių kančias ir var
pristatyti ir kartu pateikia paties gus naoių kacetuose, todėl jos pa
autoriaus autobiografiją ligi jo sirodymas sveikintinas ir nėra pa
patekimo į Stutthofą, o epiloge— vėluotas, nes ligi šios dienos
jos tęsinį, jau jam išėjus iš kace tokios knygos ir atsiminimai'' įvairiom kalbom vis tebeišeina,
to.
ir leidiniai skaitytojų noriai skaito'
Visi, kas skaitė prieš 20 m.
1 ■

.............. -—

Kun. Stasys Yla

mi.
Savo knygoje autorius
labai
nuoširdžiai ir užjaučiamai apra
šo Stutthofe jo matytas
žydų
kančias ir jų naikinimą. Knygą
skaitydami, žydai taipgi galėtų
pamatyti, kad ne vien tik su jų
tautiečiais, bet ir su lietuviais na
ciai lygiai žiauriai elgėsi ir sten
gėsi kiek galima greičiau per kre-

.............................■.................... ......... ........... .............. ...

Buvo tyrinėtas ir Antakmenės
kaime (Ignalinos apylinkėse) esantis aukuro akmuo. Jis yra 6
metrų pločio ir 4 m aukščio. Vie
tos žmonės šį
suakmenėjusio
žvirgždo luitą vadina aukų ak
menių. Dar XX amžiaus pradžio
je vietos gyventojai - maldininkkai, važiuodami Paringio parapi
jos bažnyčion, neužmiršdavę ir
šio akmens, padėdami ant jo mė
sos gabalą, monetų, saują linų
ar pluoštą vilnų.
Prie šio akmens taip pat ras
ta ir atkasta duobė, kuri buvo 1,5
gylio ir 6,5 m- pločio. Jos dugne
rasta laužo (anglių, pelenų) lie
kanų, gyvulių kaulų. Manoma,
kad Antakmenio aukuras bus il
giausia išsilaikęs kaip gyvas au
kuras. Tiesa, XX a. pr. žmonės
Dievą jau kitaip įsivaizdavo,
bet savo tėvų įpročių ir senųjų
dievų nepamiršdavę...
Okupuotosios Lietuvos arche
ologai ir kiti mokslininkai seno
sios lietuvių tikybos tyrinėjimą
Nuotr. V. Maželio yra dar tiktai pradėję. Yra gerų
vilčių, kad kelerių metų bėgyje
bus rasta daugiau senų šventyk
lų liekanų. Visa tai duos dau
giau žinių ir apie senosios lietu
matorijų kaminus dūmais išleis vių tikybos kulto apraiškas.
ti. Lietuvos reikalui būtų naudin
ga šią puikią knygą plačiausiai
paskleisti ir amerikiečių tarpe.
Stipendijos žurnalistikos
Knygą puošia buvusio kacetistudentams
ninko Aleksandro Kantvilo pieši
niai ir keletas nuotraukų. Lietu
Specialus leidinys “Joumalism
višką tekstą į anglų kalbą išver
Scholarship Guide” skelbia, kad
tė Alb. Baranauskas, o jį stiliza
yra net 2.5 milijonai dolerių, pa
vo N. Zobarskaitė.
skirtų žurnalizmą studijuojan
čiųjų stipendijoms, kurių nerei
kės grąžinti. Net kas dešimtas
...... .. ......................
žurnalistiką studijuojantis as
muo aprūpinamas
stipendija.
Minėto leidinio egzempliorių ga
lima nemokamai gauti kreipian
tis adresu: The Newspaper Fund,
P.O. Box 300, Prlnceton, N.J.
08540

Atskleidžiamos senosios lietuvių religijos paslaptys
Prie Antalieptės esančiame Lūžų miške ra stos senosios lietuvių šventyklos liekanos
Iš okupuotosios Lietuvos atėjo
žinios, kad netoli Antalieptės esančiame Lūžų miške, dešiniaja
me krante Savašos upelio, kuris
teka per minėtą mišką, neseniai
buvo aptiktas keistas akmuo, ku
rį ištyrę, archeologai
nustatė,
kad tai yra senosios lietuvių ti
kybos šventyklos aukuras.
• Apie rastą aukurą daugiau ži
nių suteikia istorikas Vytautas
Urbanavičius žurnalo “Mokslas
ir gyvenimas” š. m. Nr. 2. Pasak
jo, visas akmuo buvęs apaugęs sa
manomis ir uogienojais, kad, ir
arti prie akmens priėjus, jo nebu
vo galima pastebėti. Nuvalius ak
menį, pasirodė, kad jis yra netai
syklingo cilindro formos, su 'iš
kaltu dubeniu viršuje. Dubens
gylis siekiąs 10,5 cm.
Antalieptės hidrolektrinės sto
ties vedėjas inž. A. Žilėnas pa
kvietė istorikus ir archeologus šį
akmenį apžiūrėti. Aplink akme
nį huvo iškastas perkasas. Tada
paaiškėjo, kad aukuro
akmuo
stovi seniai iškastos duobės pa
kraštyje .Duobės dugnas buvo
grįstas aukuro akmens nuoskalomis, kurių prikaišiota ir po ak
meniu, kad akmuo lygiau gulėtų.
Iš rastų anglių ir pelenų paaiš
kėjo, kad duobėje buvo kūrenta
ugnis.
Visa aplinka, aukuro akmuo
ir ugniavietės liekanos primena
užpereitais metais Mosėdžio apylinkėse rastą aukuro akmenį,
apie kurį “Drauge” jau buvo ra
šyta. Nebuvo abejonės,, kad Lū
žų miško dubeniuotas akmuo yra buvęs senosios lietuvių tiky
bos aukuras.

BRONIUS KVIKLYS
giasi nustatyti ir kulto apraiškas
I benuoto akmeris rasta Montvibei apeigas. Čia daug padeda įliškio (Kėdainių apskr.) apylin
vairūs dubenuoti akmenys. De
kėse. Čia prie akmens aptiktos ke
lios duobės, kuriose rasta anglių,
ja, gera dalis jų jau žuvę: buvo
suskaldyti ir panaudoti pamatų nutolusios apie 2-3 km ir buvo pelenų, gyvulių kaulų, senų puo
atokiau nuo gyvenamųjų vietų. dų šukių. Nėra abejonės, kad čia
tiesimo bei statybos reikalams.
būta senosios lietuvių
tikybos
Šia proga buvo nuodugniau iš
Utenos rajone rasta 60
šventyklos. Archeologai, tyrinė
tirtos šauklių ir Šilalės kaimuose,
dubenuotų akmenų
dami puodų šukes, nustatė, kad
Mosėdžio valsč., rastos šventyk
čia šventykla galėjo veikti nuo
los. 1971 m. vasarą panašios
Rasti dubenuotieji
akmenys XII - XIII iki XVI - XVIII a. Va
šventyklos liekanos buvo rastos nuodugniai tyrinėjami. Vien tik dinasi, ir krikščionybę priėmę,
kairiajame Bartuvos
krante, tai Utenos rajone suregistruota lietuviai senąją šventyklą nau
Šerkšnių kaimo laukuose.
Tos apie 60 dubenuotų akmenų. Se dojo savo senosios tikybos kulto
šventyklos buvo viena nuo kitos nų ugniaviečių liekanų prie du- reikalams. Iš viso Mantviliškio
apylinkėse buvo žinomi keturi
dubenuoti akmenys, iš kurių tar
po vienas yra Kėdainių muzieju
je, vienas suskaldytas ir įmūrytas
į pamatus.

Aukuro akmuo Šilalės kaime prie Mosėdžio

Archeologai iš rastu duomenų
bando daryti išvadas, kad ir pa
skiros šeimos prie savo namų ga
lėjo turėti mažas šventyklas. Nu
statyti du pagoniškų šventyklų
tipai. Vienos jų turėjo plokščia
dugnių aukurų akmenis ir buvo
atokiau nuo gyvenviečių, kitos
buvo prie gyvenviečių ir turėjo
siaurėjančių dubenų akmenis —
aukurusKraštotyrininkai ilgiau disku
tavo prie aukurų rastų puodų šu
kių klausimą ir priėjo išvados,
kad prie aukurų rastieji indai ga
lėję būti naudojami žalčiams la
kinti. Šiam pačiam reikalui, gal
būt, galėję būti naudojami ir ak
menų siaurėjantieji dubenys. Au
kurų dubenyse prisirinkusį lie
taus vandenį žmonės dar netaip
senais laikais naudoję įvairių li
gų gydymui.

Antalieptės šventyklos aukuro akmuo

Kai kur prie akmenų rasti keli
maži buteliukai. Pasak senų žmo
nių pasakojimų, prietaringi ligonys, kuriems nepadėdavo -gydyto
jo paskirti vaistai,
atnešdavę
tuos vaistus su visais buteliukais
prie dubenjuoto akmens ir pa-

Vedamajame PLIAS C. V.
pirm. Juozas V. Danys prime
na, kad šiemet sueina 25 metai
nuo PLIAS įsikūrimo ir ta pro
ga profesijos kolegas ragina da
lyvauti lietuviškame gyvenime
konkrečiais darbais. Apie neoklasikinės architektūros bruo
žus Lietuvoje rašo Jurgis Zai
kauskas ; skelbiamas ALIAS
ženkliuko projekto konkursas;
Eug. Vilkas kalba apie naujau
sius metalų suvirinimo būdus;
Juozas Sakalas liečia informaci
jos sistemas statyboje, o Vy
tautas J. K. Sadžius aprašo dre
bėjimui atsparių namų statybą;
duodama prof. R. Viskantos .
pastarųjų metų mokslo darbų
bibliografija; skelbiama infor
macija apie lietuvių patentus.
• SKAUTŲ AIDAS, 1972 m.
vasario mėn. Nr. 2. Leidžia
Lietuvių skautų sąjungos tary
bos pirmija. Vyr. redaktorius
— J. Toliušis, 7418 So. Claremont Avė., Chicago, III. 60636.
Administruoja — A. Orentas,
6840 So. Campbell Avė., Chica
go, III. 60629. Metinė prenume
rata $5.00.

Daugiausia teoretinei ir praktiškajai skautų veiklai skirtas
žunralas. Įdomiai ir sumaniai
redaguojamas, gausiai iliust
ruotas piešiniais ir nuotrauko
mis. Netrūksta ii] bendrojo po
būdžio skaitinių.
• LAIVAS, 1972 m. kovo “
mėn. Nr. 3. Religinio ir tautinio
gyvenimo mėnesinis žurnalas.
Leidžia lietuviai marijonai. Re
daguoja kun. Kazys Barauskas.
Redakcijos ir administracijos
adresas: 4545 W. 63 63rd Str.,
Chicago, III. 60629. Metinė pre
numerata — JAV ir Kanadoje
— $4.00, kitur — $5.00.
Rašoma apie Šv. Kazimiero
aktualumą šiais laikais, apie
Tėvą Ambraziejų Pabrėžą jo
200 metų sukakties proga, apie
Bažnyčios sąrangą ir Šv. Dva
sios veikimą, apie Tasmaniją
lietuvio akimis, duodama plati
mūsų religinio ir kultūrinio gy
venimo apžvalga.

ASSETS OVER $160,000,000
RESERVE OVER $14,500,000

t

<

• TECHNIKOS ŽODIS, 1971
m. Nr. 5 - 6. Leidžia Amerikos
Lietuvių inžinierių ir architektų
sąjungos Chicagos skyriaus
Technikinės spaudos sekcija.
Vyr. Redaktorius — G. J. La
zauskas, 208 W. Natoma Avė.,
Addison, III. 60101. Technikinis
redaktorius — J. Slabokas. Ad
ministratorius — A. Pargauskas, 6643 So. Francisco Avė.,
Chicago, III. 60629. Prenumera
ta metams $6.00, studentams —
$2.00.

INTEREST COMPOUNDED DAILY
PAID OUARTERLY
We pay highest rates permitted by law

Daugiau tikėjo dievais kaip
gydytojais

Tyrinėjamos senosios kulto
vietos
Žiniomis iš okup. Lietuvos,
mūsų archeologai bei kraštotyri
ninkai pereitų metų vasarą ir
kiek anksčiau yra pradėję
ati
džiau tyrinėti senosios lietuvių ti
kybos kulto vietas, o kartu sten

likdavo juos ten, nes "geresni
vaistai”, jų išmanymu,
buvęs
aukuro dubens vanduo.
Žemaitijoje, netoli Kvėdarnos,
prie Padievyčio piliakalnio, kuris
yra Druskinės upelio ir Jūros upės santakoje, taip pat aptiktos
senosios liet, tikybos šventyk
los liekanos. Priešingoje Druski
nės upelio pusėje, šaltiniuotame
šlaite yra didelis akmuo “velnio
sostu” vadinamas. Viename šo
ne jis turi kėdę primenantį įdu
bimą. Padavimai sako, kad čia
sėdėdavęs velnias ir mokydavęs
mažus velniukus visokių “vel
niškų gudrybių”.
Ir šis akmuo archeologų bu
vo atkastas. Po juo rasta dar ke
lyg
li akmenys, kurie sudaro

Nauji

STANDARD
FEDERALH

SAVINGS and LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
4192 ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO * CHICAGO. ILLINOIS 60632 * 847-1140
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Thursday & Friday, 9 a.m. to K p.m.
Saturday, 9 a.m. to 12 Noon
—
Wednesday, no buslness transacted.

,
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Koncertų naujiena

f*

Vida turi visus reikiamus pri giau panašiais keliais atkeliavu
valumus... Vida (mezzo sopra sių Lietuvių bei buvusių Lietuvos
nas) turi retai pasitaikančią pla piliečių.
čios apimties balso skalę.. Jos aMūsų bičiulišką pokalbį nu
teitįi užtikrinta. Taip mums kai- .
traukė elefdno skambutis. Vida
bėjo amerikietis muz
Julius
šaukiama viešbučio didžiojon
Stein. Jis tarptautinio garso as
alėn, kurioj? susirinkę 1.700
menybė. Reiškiasi
Broadway žmonių laukia Vidos dainavimo.
muzikiniuose pastatymuose, fil
Dužiojoje salėje didelė hw
muose ir kitur. Jo rėš ..anie nuo
!.• tžį (amų žmonių minia. Ste
mone negali netikėti. Pagaliau bime scenoje dainuojančią Vidą.
i jo žodžius tvirtina ir spaudos išDainą palydi 10 žmonių orkes
kanpos. Vienoje taip rašoma:
tras. Besiklausant akyse neiš
Paskutiniai pasiruošimai prieš Franz Leharo operetės “Linksmoji našlė” premjerų, P'rmyn choro pastatytų Chi- “The entire second part of the nyksta laikraštyje matyta straip
evening was given to Vida (here snio antraštė Veni, vidi Vida.
oagoje kovo 4-5 d. Marijos aukštesniosios mokyklos salėje.
four months from Lithuania) a
Lygiai kaip skaitytoje recenzijo
striking young vvomen. She had
je ir šiuo kartu Vida pavergė
the audience in the palm of her klausytojus savo šiltu, galingu,
expressive hand even before she
lanksčiu ir jausmingu balsu.
j cipened her mouth and had it
Kiekvieną dainą palydėjo nesi
i entireJy captivated with her
baigiantys plojimai. Ir mes nuo
warm, powerful, flexible, sen“Pįrmyn” choras Chicagoje
tu to laiko operečių stiliumi; vi ! sous voice- Taip rašo The Jeru- širdžiai plojome ir džiūgavome
VLADAS JAKUB&NAS
turi ilgą ir dainom kupiną pra
tautietės pasisekimu.
' sumoje gan sklandžiai, bet ne
salem Po9t Magazine muzikos re-,
eitį. Jo veikla žymia dalimi yra
visai užbaigtai. Mažiau steniš cenzentas, straipsnį įvardinda
Pasibaigus koncertui, ir vėl tu
surišta su operečių, kariais net
kai prityrę dalyviai i galėjo būt' mas Veni, vidi Vida antrašte.
rėjome progos pabendrauti di
trūkumai žymia dalimi, yra iš
operų pastatymais. "Pirmyn”
desniame saviškių būrelyje. Ir
lyginami paties dirigento mik geriau išmankštinti; masinės:'
choras dar žymus ir tuo, kad jis
Mes susitikome ištaigingame vėl nesibaigianti šnekta, kuri
scenose choras buvo gana ne
lumu.
yra vienintelis 1938 m. vasarą
Beaeh
Fontainebleau tikriausiai būtų nusitęsusi iki
judrus. Veikalo stiliui atitinka Miami
Iš čia suorganizavęs ekskursiją
Ir šiam “Linksmosios našlės’’ mus, daugiausia kankano pobū viešbutyje. Mes iš Chicagos. Vi paryčių. Deja, laikrodžio rodyk
į Lietuvą. Aną vasarą viešėjau spektakliui gal būtų pravertę džio šokius gana sklandžiai su da Vaitkutė iš Izraelio. Mes at lei gerokai paslankus rytmečio
Vakarų Europoje, tad šio choro kiek daugiau repeticijų; tai tvarkė Simas Velbasis. šokėjų vykome artimiau susipažinti ir . link, turėjome išsiskirti. Sekananuokart neteko girdėti. Bet ypač buvo matyti pirmame tarpe išsiskyrė solistė Judy paklausi Vidos dainavimo. Lig- čją ^eną VJda oro keliu iSkei.ia.
Solistė Vida Vaitkutė
įspūdžio būta palikto didelio, veiksme. Tolimesnė spektaklio Bardis. Choro sąstatas — dalis šiolinė mūsų pažintis ribojosi su vo atgal i Izraelį. Ten jos laukia
abiem pusėm.: tięk klausytojams eiga buvo sklandesnė ir gyves dalyvauja ir kituose Chicagos sirašinėjimu laiškais. Dabar gi naujai atsivėrę dainos ir muzikos
Lietuvoje, tiek ir Amerikos sve nė. Palankių veiksnių buvo ke choruose — daugiau kaip 40 kalbamės asmeniškai, ir tos kal keliai — eilė koncertų Izraelyje, niuose renginiuose. Chicagoje ' EKUMENINIŲ STUDIJŲ
INSTITUTAS
čiams, kurie parsivežė iš tėvy letas. Franz Lehar, operetės au asmenų. Jo uždavinys nebuvo bos -netrūksta. Vida pasakoja sa dainavimai Europoje, Pietų A- gyvena Vidos dėdė ir teta. Čia
vo
pergyvenimus.
Nušviečia
neSeton
Hali universitetas ir
nės neišdildomų įspūdžių. Ano torius, nors rašė ir-visiškai per sunkus; lengvos Leharo me
merikolje. Taip pat dar galutinai daug lietuvių. Ją sutiksime ir Į
įprastas
dabartines
gyvenimo
są;
Upsalos
kolegija
įsteigė Ekume
meto “Pirmyn’-’ chorą girdėju- šiandien užmirštų rimtos muzi lodijos skambėjo gražiai, Pasi
nesutartos ilgesnės gastrolės JAV. priimsime. Ji mums atsilygins
lygas
ir
ją
lydintį
sceninį
pasise

ninių
studijų
institutą.
Lėšas
sieji Lietuvoje stebėjosi aukštu kos kūrinių, bet savo tikrą kone taikančius įstojimų netikslumus
Aerodrome
atsisveikiname, skambia lietuviška daina. Lau
kimą.
Viešnia
pasiilgusi
lietuvių.
parūpino
JAV
liuteronų
bažny

su programos atlikimo lygiu, tiek genialų talentą parodė lengvoje išlygindavo! mikli dirigento ran-1 Klausinėja apie mūsiškę veiklą tardami iki greito pasimatymo. kiame.
'
čia.
Pakviesti
dėstyti
kunigai
J.
dinamikos niuansuose, tiek into muzikoje. “Linksmoji našlė”, po ka.
Neužilgo Vida Vaitkutė ir vėl
', ir mūsų lietuviškojo gyvenimo atvyks Amerikon ir dalyvaus
Rądano ir R. Nardone bei liute
P. Petr.
nacijoje. Choras prilygo, o kar 1905 m. premjeros Vienoje,
Orkestrą sudarė 15 (įskaitant
“Sfnm^e, "T Vida
ronų pastorius W- Wagner.
tais pralenkė geriausius anuo triumfatiai pražygiavo per viso fortepijoną) orkestrantų. Kaip j klausydama stebisi Amerikos lie- Margučio 40 metų sukaktuvi-1
metinės Lietuvos chorus. Buvo pasaulio scenas. Nepaisant leng paprastai, buvo neišvengiamų j tuvių veikJos a.pimtimi. KalbaMT mums tada neįprastas ir ameri vų melodijų, ji nėra visai leng garsumo problemų su arti sė- mgS tarytum seni, geri pažįstami.
kiečių svečių repertuaras, į kurį va pastatyti; bet jos visa muzi dinčiais ir negausiais variniais
Ir tai nenuostabu. Esame vienos
įėjo greta liaudies dainų ir ne ka ir turinys puikiai tinka sie pučiamaisiais.
ir tos pačios tautos vaikai. Mus
mažai lengvų, operetinių nume kiamam meniškam uždaviniui.
Operetė taŠnAjo gražaus pa-.' likimas iš gmfcdStos žemės išvedė
rių.
Antra: dalyvių tarpe bmo so sisekimo, dviejuose spektak- vienais keliais. Vida kitais keliais,
SAFETY
OF YOUR
listų su nemaža sceniška patir liuose sutraukdama beveik ku kitais būdais pasiekė tą patį Va
INVESTMENT
"Pirmyn” choro veikla, o
timi. čia pirmiausia paminėki piną Marijos aukštesniosios mo karų pasaulį. Mes Amerikos lietu
ypač jo sceniniai pastatymai
me scenos veteraną Algirdą kyklos salę publikos. Jos nema viai. Ji Izraelio lietuvaitė. Ji ne
yra tampriai surišti su paties
Brazį (1938 m. ekskursijos da žą dalį sudarė “senieji” ateiviai, viena- Su ja drauge gyvena daudirigento Kazio Steponavičiaus■. I I o
lyvį!). Didelėje grovo Danilos i bet netrūko ir naudųjų, pokario
'
Stephens asmeniu. Dar savo
rolėje jis galėjo parodyti savo metais atvažiavusiu.
jaunystėje ■ įsigijęs profesinio
vaidybinius gabumus; buvo ir
BALTIC HOTEL
muziko išsilavinimą, kaip smui
ko padainuoti. Čia, šalia A. Bra
7643 Hardine; Avenue
kininkas galėjęs net būti solis
ziui įprasto įspūdingumo, “šau
Siela neturėtų vaivorykštes,
Miami Beach, Florida 38141
tu su simf. orkestru ir protar
Chicagos Taupymo Bendrovė turi įvairiausių moderniškai įrengtų taupymo skyrių, lengvas pri
Jei akys nepažintų ašarų.
TEL. — (305) 806-9206
važiavimas, greitas patarnavimas, net du kiemai automobiliams pastatyti, saugumo dėžutės ir kitokie
piais mokytojavęs įvairiose mu dančios” gaidos vis dėlto kiek
ATREMENTUOTAS
parankumai. Chicagos Taupymo Bendrovė yra ne tik lietuvių sostinės, bet ir visų Amerikos lietuvių
— John Vance Cheney Arti NAUJAI
zikos mokyklose, kartais gj pra viršijo “bei canto”. ši rolė, kaip
paplūdymys — Prieinamos kainos
atrodo, jo jau ne kartą dainuo
ir jų organizacijų centras. “The Presidential Room" puiki vieta organizacijų susirinkimams bei
"CONTINENTAL
BREAKFAST"
gyvenimą pelnydamas -ir ne iš
mažiems banketams teikiama veltui.
ta.
Stambų
vaidmenį
turėjo
muzikos, Kazys Steponavičius
paskutiniuoju laiku ne visuo Kristina Mileriūtė - Lindųuist
(turtingoji našlė). Ji pademon
I
met gyveno Chicagoje. Nepai
PER ANNUM
PER ANNUM
?)/4 /0 PER ANNUM
stravo gerą balso vąldymą jos
sant to, “Pirmyn” choras paro
turimų resursų ribose ir nema
0N CERTIFICATES
0N CERTIFICATES
dė nuostabaus gajumo. Kartais,
0N ALL PASSBOOK
keletą metų aptilęs, jis buvo lai žą operetinio stiliaus scenišką
OFS 1000.00
0F $5000.00 0R MORE
patyrimą.
Tas
pat
pasakytina
ir
komas praktiškai “mirusiu”, bet
ACCOUNTS
One Year Maturity
2 Year Maturity
... . visuomet vėl atgimdavo, pateik apie Eleonorą Zapolienę, turė
damas ar naują sceninį pasta jusią kitą svarbią Natalijos,
*
“Pontevedros” valstybės amba
AR JŪSŲ NAMAS YRA PER MAŽAS JŪSŲ ŠEIMAI?
tymą, ar dalyvaudamas koncer
sadoriaus žmonos rolę. Viktoras
tuose. Šiuo metu “Pirmyn” cho
A AR JŪSŲ KROSNIS PASENO?
re dar. dainuoja net keletas as Mieliulis nemažoje “pirmojo
A AR VASAROS KARŠČIAMS (JŽEJUS NENORĖTUMĖT KVĖPUOTI
menų, 1938 m. gastrolių proga meilužio” Kamilijaus De Rozeljono
rolėje
parodė
nestiprų,
bet
viešėjusių Lietuvoje. Kazys Ste
GRYNU ŠALTU ORU?
malonų ir gerai valdomą lyrinį
ponavičius yra dinamiškas, di
A CHICAGO TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVE duoda paskotenorą. Sceniškai jis dar primi
delio lankstumo ir vikrumo di
las prieinamoms ir patogiomis išlygoms, $500.00 ir daugiau, bet kokiems
tyvesnis; dažnokai žiūri į diri
rigentas. Reikalui esant, jis su
namų pagerinimams. O gal jums reikalingi pinigai kitiems reikalams?
gentą. Jau daugiau sceniškai
geba parodyti visiems viską: so
NIEUVV AMSTERDAM 10-DAY CRUISES TO 5 CARIBBEAN PORTS
Arba
gal norite įsigyti nuosavą namą, jei iki šiol jo neturite ir jums
apsitrynęs Juozas Laurušonis
From Port Everglides to Aruba. la Guaira (for Caracas). lala da Margarita.
listams ar chorui įstojimus, tuo
Martinique. St. Thomas.
nusibodo mokėti aukštas nuomas?
(ambasadorius Popovas), o taip
pačiu orkestrantams ritmą; bė
June 16. . .From $265
Apr. 3. ‘. From $285
pat Juozas Aleksiūnas (Nišas,
dai verčiant, jis gali padainuo
June 26.. .From $285
Apr. 14. . . From $285
BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS į
pasiuntinybės raštininkas). Ma
July 7... .From $285
Apr. 24. . . From $285
ti atskiras frazes vieton solisto
žesnėse rolėse pasirodė JosephiJuly 17.. .From $285
May 5. ... From $265
ar choro; šį kartą tai pakarto
July 28.. .From $285
May 15... From $265
ne Milleriūtė (viešnia Praskovitinai pasitaikė ne taip sklan
Aug. 7 ... . From $285
26. . . From $265
May
ja), Juozas Vieraitis, PontevedAug. 18.. .From $285
džiai “suklijuotame” pirmame
June S. .. . From $265
ro karo atašė, Zina Pocienė (jo
veiksme. Kartu Kazys Ste
(No tipsnacessary.either. Th.v'r. included in the fere.)
PHTLOMENA D. PAKEL, Pres.
žmona), Vytautas Lazauskas
Holland America Cruises
ponavičius yra ir režisierius; jo
(Pontevedro konsulas), Genė
The SS Nieuw Amsterdam i* o« Netbedanti* regisuy
pastatymai ne visuomet yra už6245 SO. WESTERN AVĖ.
TEL. GR 6 -7575
Deksnienė (jo žmona), V. H.
Smulkesnes informacijas
bagtai iki galo surepetuoti, bet
Mieliulis (paryžietis svečias).
HOURS: Mon. 12 P.M. to 8 P.M. Tues & to 4 Thure and Friday 9 to 8 Sat 9 to 12:30
mielai suteiks Jūsų kelionių biuras.
yra pilni gyvumo, gražių muzi- Slfemente Vidžius (kelneris).
kališkų intencijų; sklandumo
Spektaklis surežisuotas įpras

Pirmyn choro Linksmoji našle

s

Nieuvv
Amsterdam
bovvsinto Florida

theCaribbean

I
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Chicago Savings and Loan Assn.

«

J
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šeštadienis, 1972 m. kovo mėn. 11 d.

DRAUGAS — MOKSLAS, MENAS, LITERATŪRA

dėl tų eilėraščių Putinas susi
laukė iš komunistų partijos
daug skaudžių nemalonumų...
Dėl to iš 26 šio rinkinio eilėraščių ^ltF'negalėjo patekti nė
į Putino Raštų 10 tomų rinkinį,
išleistą Lietuvoje (1959-1969)...
Naujų knygų lentynose akylaus modernių psalmių formą. Pati
Betgi anie reakciniai Putino stebėtojo dėbiesį patrauks nau-1 autorė įžangoje pasisako, kad tų
kūriniai, kurie yra išbraukti iš jas, modernus
-leidinys
------ - filosofija yra meilė
~ ir
“Vision 'j psalmių
į sovietinės liętuvių literatūros, 20—20”. Tai savotiška knyga — pasitikėjimas. Čia
į Yahvves
paplito nuorašais Lietuvoje ir albumas, kur kas antras puslapis1 (Dievo) lūpas dedamas skatiniišeivijoje. Ir šis, antrasis, Rūs • — gero foto specialisto meninin- mas žmogui: Pakilk, kai tik sučių dienų leidimas perspausdin- i ko nuotrauka: gamtovaizdžių, 1 klumpi, ir turėk pakankamai pa
k Jk 4k 4k 4k 4k
tas
mus pasiekusio mašinraš- : miesto kvartalų, vis daugiau iš- dorumo — kai stovėsi ant savo
Į tinio nuorašo .
! ryškinant dabarties momento so kojų padėti pakilt kitiems”( 15ps.)
cialinę mintį. Knygos antrinė
Čia išryškinta socialinė mintis
• Vacys Kavaliūnas, AIDAI natas Lietuvių fondas. Veika
• RELIGIOUS FREEDOM antraštė: “Twenty Psalms for the
j
ir
dažni atodūsiai, kad “tegu ne
IR ŠEŠĖLIAI. Išleido Lietuviš las didelio formato, 334 psl., IN UI I III ANIA
SOV IET TWentieth Century”, kas iš daturtėlių
viltis nežūsta visados”,
kos knygos klubas 1972 m. Chi kaina $5.00, gaunamas ir Drau- MYTH by Rev. Albert J. Con- ]ies paai§kina ir pagrindinės antcagoje. Aplankas Nijolės Palu ge.
tons. Tai Aušros Vartų Mari raštės prasmę. Veikalo autorė — i Primenama, kad privalu garbin
binskienės.
Spaudė
Draugo
Veikalas prasideda autoriaus jos paveikslu papuošta 6 pusla , sesuo Rose Agnės McCauley, S.C. ti ne tą mažytį dievą, kurį žmospaustuvė.. Leidinys 234 psl., pratarme. O visa knyga skirs pių patogiai sulenkiama bro ' Išleido Fides leidykla Notre Da- I gus savo sąmonėje susiformuoja,
kaina $5.00, gaunamas Drauge. toma į tris dalis: Įvadas, Tar šiūra, parašyta anglų kalba, at- į me, Ind. 1971 m., 62 psl., $2.95. o tikrąjį Meilės Dievą.Skatinama
parodyti daugiau įžvalgumo:
/
Tai romanas, laimėjęs dvide mė, Rašyba. Įvadas savo keliu skleidžiant religinę priespaudą
Knyga alsuoja socialinės filošimt pirmąjį šio žanro konkur I dalinamas į šiuos skyrius : Ter okupuotoje Lietuvoje. Leidinė I sofijos mintimi ir religinės mei- “Reikia apsidairyti, klausyti, my
są, atkakliai ir užtikrintai kas minas ir laikotarpio ribos; Lai lis ypač paskleistinas angliškai i lės šilima. Kalbama suglaustai, lėti pirma, negu galėsi atsiliepti
met skelbiamą mūsų dienraščio. kotarpio bendrinės rašomosios kalbančių tarpe. Jį išleido Lie bet giliai prasmingai. Galima į kito šauksmą” (17ps.). Čia lie
Tik ką atspausdintos knygos kalbos idėja; Tarmė ir rašyba, tuvos Vyčiai. 20 egz. kaina $1; jausti, kaip autorė yra išmąsčiu- jama malda, kad Dievo tiesos
aplanko paraštėje sakoma, kad I jųdviejų sąsaja ir aktualumas, 500 — $10; 1,000 — $15. Ga si, išjautusi mintis, kurioms davė dvasia “mus taip pakreiptų, jog
galėtume būti tikrai laisvi ir pa
Vacys Kavaliūnas jau antrą į Tarimė nagrinėjama tokiuose lima užsisakyti šiuo adresu: Imsirinktume
nuoširdumą vieton
kartą ateina į literatūrinį gyve ■ skyriuose: Bendrosios žinios; maculata Press. Putnam, Conn.
gudravimo
”
(5ps.).
nimą su premijuotu romanu. Po Lietuvių! kalbos tarmėtyros ap 06260.
jos veikloj neišsiskiriančiai re
Tas viskas išplaukia iš religijos,
premijuoto
romano
“Kalnų žvalga; Tarmių skirtybių pazoliucijai
čia
toks
dėmesys?
kuri
palenkia “tikėti į Prisikėligiesmės”” (1963) naujas kūri ■ jautimas kalbiniame bendravi
Nebent tik dėl to, kad ją prieš
nys patraukia į save gilia vi me; Bendrinės rašomosios kal
daugiau 20 metų tautininkų
daus išgyvenimo įtampa ir pa bos ir tarmių santykio įvairioseimui pasiūlė dabartinis “Nau IŠ MODELINIŲ NAMŲ BALDAI
sąmonės pasaulio atskleidimu. pumas; Teorija: M. Lietuva,
josios Vilties” redaktorius dr. Galima pirkt dalimis ir įmokėtinai
Romano personažai yra tokie Schleicheris, Kuršaitis, Daukan
J. Balys. Tur būt, neatsitikti
30% iki 50% nuolaida
artimi, taip gerai pažįstami, tas, KitkeviČius, Ivinskis ir kt.;
nai
ir
šiandieninė
“
Naujoji
Vil

SOUTITVVEST
FURNITURE CO
tartum su jais būtum dar ne Vartosena. Tarminis mišinys.
tis
”, atrodo yra labiau paties 6200 8. Western — Tel. GR 6-4421
seniai buvęs tų pačių įvykių ir Vakariečių tarmės iškilimas.
redaktoriaus, o ne mūsų tauti
konfliktų liudininkas.
Rašybos skyrius skirstomas
ninkų partijos tribūna. Dauge
“Aidai ir šešėliai” visai nau taip: Bendrosios žinios; Raidy- Į
lyje pasirašytų ir nepasirašytų
jai atsiskleidžia žmogiškos sie nas; Rašybos dėsniai. Savo ke
straipsnių, išpuolių ir komenta
los išgyvenimais, čia regi mei liu visi čia suminėti skyriai
UŽSAKYKITE DABAR
rų jaučiama ta pati plunksna.
lę ir neapykantą, pavydą ir skirstomi dar į gausybę poSky-'
GERIAUSIĄ DOVANĄ
Kai redakcinei žurnalo plunks
kerštą, žmogišką nedalią ir tra rių. Gale' knygos duodamas api- Į
nai netrūksta drąsos savo ko
Į LIETUVĄ
giško likimo kelią. Veikėjai pa bendrinamasis žvilgsnis, šalti
legas, kitų leidinių spaudos dar
sirodo tam tikrame apibrėžta niai ir literatūra bei jų trumpi
SPECIALŪS RUBLIŲ
bininkus, juodai įtarinėti, net
me laike, bet jie savyje jungia nimai, išnašos.
pravardžiuoti, kodėl pritrūksta
PAŽYMĖJIMAI
Veikalas yra išskirtinės ver
praeitį ir dabartį, lyg sunaikin
drąsos pasirašyti straipsnį, kal
INTERTRADE
dami laiko tęstinumą. Litera tės. Be jo ateityje neapsieis ne
"Draugo' romanų konkursą laimė bantį apie Vatikano politikos
tūriniu pavidalu ir vaizdavimo tik lietuvių kalbos istorijos ty jusios knygos viršelis, pieštas Nijo sutemas? Ano straipsnio mes
EXPRESS CORP.
fonu romano veikėjai nėra vie rinėtojai, bet ir pasaulinės kal lės Palubinskienės.
čia nei giriame, nei peikiame,
Pirma
jums apie tai pa
niši, bet tampa tam tikros gru botyros specialistai.
tik stebimės, kad leidinys, vir
sakėme, o jūsų giminės
pės atstovais, jungiančiais pra
• LAIŠKAI LIETUVIAMS, šelio antraštėje pretenduojąs į
sako “taip”.
• V. Mykolaitis - Putinas, 1972 m. vasario mėn. Nr. 22.
eitį ir dabarties nuotaikas.
kultūrinį žunralą, visai nepaiSu
specialiais
Rublių Pažy
RŪSČIOS
DIENOS.
Išleido
Pe

Autorius šiame romane sod
Lietuvių jėzuitų leidžiamas re so tokio pobūdžio žurnalų etimėjimais jūsų giminės gali
riu žodžiu, spalvingu stilium, dagoginis lituanistįkos institu liginės iri tautinės kultūros mė kos — skelbia anoniminius
Įsigyti, ką jie tik nori, už da
lietuviškais vaizdais parodo gy tas Chicagoje 1972 m. seserijos nesinis žunralas. Redaktorius straipsnius.
lelę reguliarios kainos, nes
Specialus Rublu yra vertas 4
venimą ir žmogų. Pradėjęs l “Mažoji biblioteka” rėmuose. — Juozas Vaišnys, SJ. Redak
reguliarius rublius ar dau
Vis dėlto reikia pasidžiaugti,
skaityti, neatitrūksti nuo grei Redagavo Domas Velička. Mece cijos ir administracijos adresas:
giau. Panaiiai, jei nuvykęs j
kad
“
Naujoji
Viltis
”
yra
griež

natas
Vladas
Vijeikis.
Spaudos
tai bėgančio vaizdo ir keliauji
2345 W. 56th St., Chicago, UI.
krautuvę su 100 dol. gautum
kartu su pagrindiniais veikėjais darbus atliko ViVi Printing. 60636. Metinė prenumerata — tai antikomunistinis leidinys, o
prekių už 200 dol. ar 300 dol.
apgailestauti, kad ne viename
ar net ir daugiau. Pilnai ga
į likiminę atomazgą. Čia pajun Rinkinys 40 psl., kaina $2.00, $5.00.
rantuota ir apdrausta. Tiktai
jo puslapyje net daugiau negu
ti aiškiais brūkšniais sukurtą gaunamas ir Drauge.
InterTrade Express Corp duo
Apie
vieningos
veiklos
siekį
okupantui
tos
kovos
ugnies
ski

vientisą vaizdą ir jame sutelktą
Leidinio gale pridėtuos paaiš
da jums kuo greičiausią pa
tarnavimą. Šie Pažvmėjimai
dėmesį. Tai nauja išeivijos be kinimuos. be kita, ko, sakoma: rašo pats redaktorius. Asmeny riama savo kaimynui lietuviui,
nristatomi jūsų Riminėms j
letristinei literatūrai duoklė, ku “V. Mykolaičio - Putino Rūs bes ir pašaukimą kečia dr. Ago siekiančiam savo tėvynei tos
namus už 3 savaičių.
ri patenkins estetinius skaityto čios dienos pirmą kartą buvo iš ta Šidlauskaitė. Apie filosofą - pačios laisvės, tik gal kiek ki
Specialių Rublių kaina yra
jo pageidavimus.
spausdintos ir Sakalo leidyklos teologą Jaeąues Maritainą, kaip tokiais metodais, negu “Naujo
$2.32.
rašo
J.
Venckus,
SJ.
vienuolį,
sios
Vilties
”
pirmasis
redakto

Premijuotąjį romaną skaity išleistos Kaune 1944 m., vokie
TAT YRA PILNA KAINA
tojai jau galės Įsigyti rytoj (ko čių okupacijos metu. Tačiau vo ■ Spaudos geroves ir negeroves rius. Iš jo tono ir komentarų
Visiškai lokių kitų primokejlmų.
vo 12 d.) premijos įteikimo iš kiečių okupacinė valdžia Rūsčių svarsto M. Stonys. Duodamas Į atrodo, kad kiekvienas lietuvis,
kilmėje - koncerte 3 vai. popiet dienų platinti neleido. Tik nedi garsaus prancūzų poeto Char- kuris neina "N. Vilties” redak
Galite siųsti kokią sumą
norite.
Jaunimo centre, Chicagoje.
delis jų kiekis nelegaliu būdu les Pegui eilėraštis “Užmiegąs toriaus pėdomis, jau nėra vervaikas”, lietuvių kalbon išvers Įtas ir lietuvio vardo. Dėl įvai
Reikalaukite mūsų NEMOKA
tepateko į skaitytojų rankas.
MO ILIUSTRUOTO KATA
• Dr. Petras Jonikas, LIETais pačiais (1944) metais tas Povilo Gaučio. Įdomūs ir riausių detalių, su redaktoriumi
LOGO.
I
atskirų
temų
skyriai:
Jauni

i
čia
ginčytis
nė
nemanome,
nes
TUVIŲ BENDRINĖS RAŠO- antrajai sovietinei okupacijai
Užsakykite Dabar.
MOSIOS KALBOS KŪRIMAS sugrįžus, Rūsčios dienos, kaip mas, Kalba, Nuomonės, Tėvy , tada reikėtų leistis į jo aistros
Užsakykite tik per
į
ir
žodyno
plotmę,
ko
daryti
ne

nėje,
Knygos
(Dona
Gražytė
antroje XIX a. pusėje. Išleido patriotinių ir, antikomunistinių
INTERTRADE
Pedagoginis lituanistikos insti eilėraščių rinkinyš, tuo labiau recenzuoja Kosto Ostrausko randame prasmės.
tutas 1972 m. Chicagoje. Mece- negalėjo pasirodyti. Priešingai, “Kvartetą”), Filmai, Atgarsiai.
Naujo žurnalo numerio vė
EYPRESS CORP.
Numeris papuoštas
Algirdo
sesni,
objektyvesni, todėl ir ver
125 East 23rd Street
Grigaičio nuotraukomis.
tingesni raštai yra: dr. Bro
Penktas aukštas
• NAUJOJI VILTIS, 1971/ niaus Nemicko “Rusijos - Kini
New York, N.Y. 10010
72 m. Nr. 3. Politikos ir kultū jos kivirčas’”; Vlado Mingėlos
Tek: 982-1530
“Lietuvos žurnalistų sąjungos
ros žurnalas. Leidėjai: Lietuvių
istorijos bruožai’”; Juozo Jure
studentų tautininkų korporaci
Labai svarbu !
vičiaus “Juozas Baciūnas —
ja Neo-Lithuania ir Amerikos
AUTOMOBILIAI
Lietuviu tautinė sąjunga. Re dysis Amerikos lietuvis” ir kt.

VIDINE SUIMA ALSUOJANTI
KNYGA

dakcinė kolegija: dr. Jonas Ba
lys (pirm.), Aleksas Laikūnas
ir dr. Bronius Nemickas. Ad
ministracijos adresas: 7150 So.
Spaulding Avė., Chicago, DI.
60629. Prenumerata metams
(arba už du numerius) $5.00.
Šio numerio kaina $2.50. Re
dakcijos adreso žurnalas kaži kaip neįprastai skaitytojui nie
kur nepateikia.

• EGLUTĖ, 1972 m. vasario
mėn. Nr. 2. Gražiai seselių putnamiečių redaguojamas, leidžia
mas ir mūsų dailininkų iliust
ruojamas lietuvių vaikų mėne
sinis žurnalas. Leidinys spaus
dinamas dviem spalvom, šis nu
meris Vasario šešioliktos proga
spausdina daug eilėraščių, apy
sakaičių, aprašymų patriotinė
mis temomis. Žurnalo metinė
Be įvadinio redakcijos straip prenumerata $5.00, adresas: Eg
snio, kuriame visai rimtai jau lutė, Inimaculate Conception
minimas žurnalo vienerių mėtų Conv., Putnam, Conn. 06260.
jubiliejus, toliau tuoj pat duo
damas, Amerikos Lietuvių tau• FILATELISTŲ DRAUGI
i tinės sąjungos, deja, tik rezo JOS “LIETUVA” BIULETE
liucinės veiklos pavyzdys, per NIS, 1972 m. sausio - vasario
spausdinant prieš 20 mėtų Tau mėn. Nr. 1. Redaguoja Juozas
tinės sąjungos seimo paskelb žygas, 7234 So. Washtenaw
tąją režoTTtttiją, Kodėl anai, nt- Avė., CMcag'O, ffl.
Mdū. j$Mm Alaėioj smb itein- oė grentuiMMutą į».U0.

mą, kai vien tik mirtis ryškiai
tesimato” (6ps.); “aš randu prie
globstį Dievuje, kuris mane su
tinka pasaulio getuose ir soduose
ir kuris man sako: Tu ir Aš pri
valome statyti tiltus” (lips.).
Tos minties poveikyje išauga
malda: “O Viešpatie, mano Die
ve, tavyje aš randu priebėlgą;
išgelbėk! mane nuo mano per
sekiotojų, bet gelbėki ir mano
persekiotojus. Patrauki mane ir
juos savo nuolatine meile, kad
mes bėgtume ne nuo kits kito, o
artyn vienas kito (7 ps.). “Gy
venimas, gali būti gražus, Vieš
patie, jei žmonės jo nesuterštų”
(19ps.).

gali pasiekti buvimo pilnumos,
jeigu save izoliuoja nuo savo lai
ko žmonių” (62 ps.).
Si knyga tai pavyzdys, kaip
galima nedideliame
leidinyje
daug ką vaizdžioj ir meniškoj for
moj pasakyti.
J. Pr.
WAGNER & SONS
Typevvrlters — Adding Maohtnes
Checkwriters
Nuomoja — Parduoda — Taiso
NAUJOS
NAUDOTOS
Vir* S0 m. patikimas patarnavimas

NAUJOJE VIETOJE
5616 S Pulaalri Rd.. Tel. 581-4111

*PETE’S ^l’T^ REPAIR1"
Tos Dievo meilės pilnumas (
Tnlsnn MOTORUS
STABDYTUS,
pasireiškia žmonių meilėje, “ku Tranemlellaa Starteriu*. AlternatoMotor Tune-up Tr kitus pa
ri padeda atrasti, kad niekas ne- rlus
taisymus
PFTRAS PlfiNYS. sav.,
B21 i - 15 South Damen Avenue
TF.I. 7.37 - 30N«
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‘"LIETUVOS ATSIMINIMU”

NAMŲ TAISYMO DARBAI

Radijo Valanda jau 30 metų tarnauju
New Jersey. New York. Ir Connecti
cut lietuviams.' Kas JektadlenĮ, nuo
iš WEVD---Stoties
5 Iki « vai. p. p., ------------New Yorke (1830 kil., AM ir 97.»
meg. FM).
Direkt. — Dr. Jokūbas J. Stukai
14B7 Force Drive,
Momitalitside, N. J. 07002
Tel. 232-5505 (oode 201A
Kviečiame taip pat
klauaytla —
Lletuvičkų Kultūrinių Valandų anglų
kalba, li Seton
Hali Universiteto
radijo stoties: (New Jersey WSOU
(89.6 meg FM) Pirmad., 8:05-9:00
v. v. (Vadovauja prof. J. Stukaa)

Staliaus, dažymo ir visus kitus
darbus atlieka lietuvis — labai
prieinama kaina.
SKAMBINTI RE 7-9615

ROOSEVELT PICTURE
FRAME COMPANY

MARŲUETTE PROTO
SUPPLY

Mannfacturere
.

IR MĖGĖJAMS

i

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

Rankomis išpiaustyti paveikslų
rėmai — pritaikinti paveikslams
ir skelbimams, rėmai — metalu
aplieti rėmai.
2400 So., Oakley Avė., Chicago
Tel. Vlrginia 7-7258 - 59

OLYMPIA
ROYAL
GRUNDIG
ZENITH

reikmenys fotografams

3314 West 63rd Street
Chicago, illinois 60629

RAŠOMOS VISOMIS KALBOMIS: IR
ELEKTRINIS. RADIO, TV IR BIZNIO
MAŠlNtltS, PIGIAI IR GREITAI.

SPARTA

J. L.Giodraitis
10 Barry Drive
E. Nortnport, N.Y. 11731
Yel. (516) 757 0055
Chicago 476 7399 vakore

♦ Vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir ) kitus miestus,'
♦ Portretūra
♦ Meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Telef. — HY 7-4677 ‘
422 MENAHAN STREET — RIDGEVVOOD, N. Y. 11237

Greitas pristatymas
ZHIGULI VAZ 2101
US $3275.00

CRANE SAVINGS
AND

LOAN

ASSOCIATION

B. R. PIETKIEVHCZ, Prez.

2555 VVest 47th Street

Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

BUTAI
Reikalaukite mūsų specia
laus biuletenio.
Reikalaukite mūsą Spe
cialių Biuletenių su automo
bilių paveikslais.

Turime 23 Tn. patyrimą šta
me biznyje ir daug tūkstanymtVniCmTTĮ Kltvllvu

< erti riestų soskallaa
Minimum >5,000.00

>auja« »okfa» dindeiulafl uMikanuu* ui
(nv.-stAvImo «sskalta&

PINIGAI JNEŠTI IKI 15 D PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D
Dividendai mokami Bausto ir liepos mėn 31 d

hmm

Iri**

Telef. PRospect 6-8998

Tik trumpam laikui

SENIAI LAUKIAMAS
VISAI NAUJAS
MOSKVTTCH 412 IE
Liuksusinis modelis
US $3275.00
MOSKVTTCH 408 IE
US $3009.50
ZAPOROZHETS
ZAZ 966
US $2012.50

—

.s

įv.» v.v..

4EŽTaJj » v. r. Iki 11 v. <!■ — TrvAUd. uMaryta.

M
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MIRTIS AIRIŲ TEATRE
teatru ji yra padariusi šešias
Sulaukusi 83 m. amžiaus Dub- keliones po Ameriką. Net 60
line mirė buvusi airių teatro
metų ji yra dirbusi scenoje.
žvaigždė May Craig. Su savo'

Trijų dailininkų paroda
Čiurlionio galerijoje
Tapytojų, čikagiečio Jono Ke
lečiaus ir Irenos Mickūnienės
^Kanada), o taipgi skulptoriaus
Osvaldo Mickūno (Kanada),
darbų paroda Čiurlionio galeri
joje, Chicagoj, atidaroma šian
dien (kovo 11 d.) 7 vai. vak.
Paroda galerijoje tęsis iki ko
vo 19 d. Ją rengia Santara Šviesa. ___________
Pastaraisiais_________
metais Jono Kelečiaus parodos, ypač Chicagoje ir Bostone, liudijo neeilinio tapytojo pastangų didžiai
grybingą rezultatą. Todėl su
padvigubintu dėmesiu mūsų vi
suomenė laukia šios naujos Jo
no Kelečiaus parodos, norėda
ma sužinoti, koks yra tolimes
nis dailininko žingsnis. Parodo
je išstatoma 17 naujų jo tapy
bos darbų.
Čikigiečiams įdomi naujiena
ir du svečiai iš Kanados: akvarelistė Irena Mickūnienė ir
skulptorius Osvaldas Mickūnas.
Pirmoji bendroje trijų parodoje
išstato 20 savo paveikslų, gi O.
Mickūnas 11 savo medžio skulp
tūrų.

DEŠIMTMETIS

"Žvilgsnis į gyvenimą pro mir
ties kilpą” (1930). Jo sceninis
šaržas “Palanga” buvo suvai
dintas Valstybės teatre. 1941
metais rusų - bolševikų buvo
išvežtas į Sibirą. Grįžęs poka
rio metais Lietuvon, daugiausia
kaip; rašytojas reiškėsi drama
turgijoje. Tačiau dauguma jo
sukurtų ir pokario Lietuvos te
atruose pastatytų dramų yra
gana prisitaikėliškai sovietinės
tematikos, nepasiekę išskirtinai
pažymėtino literatūrinio lygio,
Rašytojas 1buvo gimęs
1899 —
m.,
—
mirė š. m. vasario 28 d.

LF išleido dviejų spalvų (raudona ir
tamsiai žalia) lipinukus. Kaina — $1.00
už keturius lapus (144 lipinukai).
Kas norėtų jų įsigyti sau ar platinimui
— kreiptis į LF būstinę: 2422 W. Marųuette Rd., Chicago, III. 60629, tel. (321)
925-6897.

v*

SMhtr

MES TEBEMOKAM
6% už 2 Metų
Certifikatus
(Minimum $5,000)

Rašytoją, visuomenininką
J. Žilių * Jonilą prisimenant

5 ¥4 % už

Rašytojas, buvęs Klaipėdos
gubernatorius kun. Jonas Žilius Dail. Antanas Petrkons dirba savo studijoje. Jo kūrybos 25 metų jubiliejinės parodos atidarymas įvyks Marmirė 1932 m. kovo 2 d., taigi šie ųuette Art galerijoje, 3215 W. 63rd St., Chicagoje, kovo mėn. 18 (kitą šeštadienį) 7 vai. 30 min. vak. Po pa
met nuo jo mirties sueina 40 rodos atidarymo tą patį vakarą dailininkui pagerbti va karienė bus lietuvių Tautiniuose namuose, 6422 S. Ke
dzie Avė.
Nuotr. V. Noreikos
m. Buvo kilęs iš Domeikių k.,
Šunskų v., Marijampolės apskr.
ATOMINE ŠIRDIS
Mokėsi Plocko seminarijoj, o ręs su kitais veikėjais, sušaukė ■ vykti į Bostono lietuvių rengi
baigė teologijos mokslus Over- visuotinį Amerikos lietuvių sei nius ir dalyvauti inžinierių sąJAV širdies ir plaučių insti
brooke, Pa. Karštas patriotas, mą Philadelphijoje. Seimas pa ■ jungoje, kas atžymėta ir Davi tutas pranešė apie sukonstruo
intelektualas. Patyręs apie Kra reikalavo Lietuvai autonomijos son kompanijos profesinėje įro- tą mechaninę širdį, kuri yra va
žių skerdynes, parašė knygą, ir Suvalkų krašto prijungimo , šiūroje. Ponia Stasė Daugėlienė
roma atominio generatoriaus,
kurią paskiau perdirbo į dramą, prie Lietuvos.
1 yra populiari solistė lietuvių vi
Gilino studijas Šveicarijoje. suomenėje ir savo gyvenamojo įtaisyto viduriuose. Ta dirbtinė
ir ji buvo suvaidinta daugelyje
Veikliai
reiškėsi Lietuvių moks miesto koncertuse. Jai dažnai širdis jau buvo įstatyta į 75 ver
Dail. Viktoro Petravičiaus lietuvių kolonijų Amerikoje. Iš
šiukus, kuriuose ji kraują vari
rinktas Susivienijimo lietuvių lo draugijoje. 1918 m. bendra akompanuoja duktė Rūta, o me
nėjo geriau už natūralią širdį.
dekoracijos naujai Dariaus Amerikoje pirmininku, nuo 1896 j me katalikų ir tautininkų seime
nedžerio pareigos tenka dabar
m. pradėjo leisti susivienijimo sudarius komitetą rūpintis Lie jau jubiliatui Kaziui Daugėlai. Numatoma, kad apie 1980 me
Lapinsko operai
I organą “Tėvynę”. Buvo išrink tuvos laisvės reikalais, Žilius bu Jis yra gimęs Radviliškyje 191? tus jau bus pradėta vartoti žmo
Pasaulio lietuvių jaunimo
tas Paryžiaus tarptautinėje pa vo komiteto sekretorius. Drau m. vasario 23 d., gimnaziją bai nėms.
antrojo kongreso planuose lie
rodoje lietuvių skyriaus komite ge su inž. T. Naruševičium pa gė Šiauliuose 1930 rp. ir aukš
jos mėn. 1 dienos (šeštadienio) i
to pirmininku. Vėliau išleido pa ruošė knygą apie Lietuvos ne tuosius inžinerijos mokslus
G £ L S S
vakaras yra skirtas premjeri
rodos albumą. 1906 m., pasita- priklausomybę ir Lietuvos isto Vienoje, Austrijoje, 1936 m. Vestuvėms, banketams, InldotuvCms
niam operos pastatymui. Tą va
Ir kitokioms prORoms
rinį žemėlapį. Buvo 1916 m. vie Linkime jubiliatui daug darbinkarą didžiajame Auditorium te
nas vadovų delegacijos pas prez.
BEVERLY
GĖLINYČIA
i gu metų ir kūrybinio entuziaz 2443 W. 03rd HILLS
atre, Chicagoj, įvyks naujos
Street, Chicnjro. Illinois
Wilsoną prašyti Lietuvai nepri
T^L. PR 8-0833 — PR S-0S34
mo, kuriuo jis visada pasižymi.
D. Lapinsko operos “Amadar”
klausomybės. Buvo narys JAV
premjera. Operai dekęracijas
lietuvių delegacijos sekti Taikos
sukurti yra pakviestas dail.
konferencijos eigą Paryžiuje.
Viktoras Petravičius, kurio ta
Veiklus narys pirmosios oficia
pybos ir grafikos darbų paro
lios delegacijos JAV-se. Organi
da šiuo metu dar vyksta Me
zavo Žemės banką padėti atsi
nės patalpose, 25’15 69th St.,
kurti Lietuvos ūkiui.
Licensed by VNESHPOSVLTORG
Chicagoje.
Grįžęs į Lietuvą, daug prisi
Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metų skubiai ir
dėjo prie Klaipėdos atvadavimo
Lietuvoje mirė
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentflrą, siunčiant
ir
buvo
paskirtas
Klaipėdos
gu

Augustinas Gricius - Pivoša
bernatoriumi (1925-1926). Be
DOVANAS-SIUNTINIUS | LIETUVA, LATVIJĄ,
gausių straipsnių
periodinėje
Vyresnieji mūsų skaitytojai
ESTONIJĄ, UKRAINIJĄ ir 1.1.
spaudoje, yra parašęs keliasde
dar labai gerai jį atsimena iš
šimt knygų, dramų, poezijos kū
prieškarinių Kauno laikų, kai
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
rinių. Jono Jonylos slapyvardžiu
Pivoša plačiai reiškėsi savo
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI
paskelbti jo grožinės kūrybos 3
linksmais ir nuotaikingais fel
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
tomeliai. Yra davęs nemažai
jetonais periodinėje nepriklau
GARANTUOTAS
SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS
vertimų, jų tarpe ir Ad. Micke
somos Lietuvon spaudoje. Išlei
Lietuvoje
vasario
28
d.
miręs
ra

vičiaus Konradą Valenrodą,
do ir feljetonų rinkinius: “Pa
Visuose mūsų skyriuoee rasite didelį kiekį įvairių aukžto,
kokybės prekių prieinamomis kainomis.
mokslai idėjos broliams” (1928 šytojas Augustipas Gricius-Pivoša Gražiną, Vėlinių n d.
Lietuvos nepfiklausomybės laikais.
m.), “Vyrai, nesijuokit” (1929),

1 METŲ CERTIFIKATUS (Minimum $1,000)

S AI N T
ANT H O N Y
SAVINGS

TEL. — 656-6330
Joseph F. Gribauskas,
Executive Secretary
Open Mon. 9-8; Tuee. Thure. Fri. 9-5; Sat. 9-1; Closed Wed.

PETKUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
|

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

Nuo 1938 metų Lietuvos, vė
liau Vokietijos lietuvių ir dabar
Amerikos lietuvių spaudoje ir
knygose užtinkame meniškų
Kazio Daugėlos fotografijų. Sa
lia to. dipl. inž. K. Daugėla yra
žinomas specialistas savo pro
fesijoje — kultūrtechnikoje.
Dabar jau 21 metus K. Daugėla
dirba Manchester, N. H., miesto
Davison statybos kompanijoje.
Vokietijoje 1945-1949 m. jis gy
veno Kemptene ir mokytoiavo
lietuvių gimnazijoje, o ankr.č’a”
Lietuvoje nuo 1937 metų dirbo
Žemės ūkio min. Melioracijų de
partamente. Tada jam teko
tvarkyti Molėtų ežeryno mate
vimus nusausinimo darbams, re
guliuoti Šečurės aukštupį, per
imti iš lenkų administracijos
Vilniuje melioraciiu skyrių ir
dėstyti Aukšt. Kultūrtec’-nikn
mokykloie Kėdainiuose. Kasine*'
dalyvaudavo Liet.- Matininkų ir
Kultūrtechnikų s-gor, Foto sek
cijos parodose ir konkursuose,
laimėdamas premijas. Dabar io
nuotraukų pasirodo ir amerikie
čių žurnaluose ir tarptautinėse
fotografijos na rudose Nuo 1950
m. inž. K. Daugėla skaitė apie
70 paskaitų amerikiečiams apie
lietuvius ir apie fotografiją. Bet
tatai netrukdo jam dažnai at-

nffiliated with PODAROGIFTS, INC.
priima užsakymus dovanų pažymėjimams, automobiliams, šal
dytuvams televizijų aparatams, radijo transistoriams, magne
tofonams (tapė recorders) ir daug kitiems dalykams, taip pat
BUTAMS savo giminėms ir draugams gyvenantiems Lietuvoje
ir Sovietų Sąjungoje.

IR

—TĖVAS

SŪNUS —

f
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS
f 2533 Wesf 7 Ist St.
Telef. GRovehlll 6-2345*6
14-10 S. 50th Avė., Gicero
TOvrnhall 3*2108*09
AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

*

Laidotuvių Direktoriai

6845 SO. VVESTERN A VE.

Cosmos Parcels Eipress Corp.

Fotografijos menininkui
inž. Kaziui Daugėlai
60 m: tų

1447 So. 49th Court
Cicero, III. 60650

TRYS MODERNIŠKOS

ĄIR-C0NDIT10NED KOPLYČIOS
MAŠINOMS VIETA

REpublic 7-8601

REpublic 7-8600

-•

~ •

- -

E U D E I K I S
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID
L a i d o f u v i v Direktoriai
Trys

Moderniškos

Koplyčios

4330 South Calitornia Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ii LA 3-9852

4606-07 South Hermitage Avenue
Telefoias — YArds 7-1741-2

Informacijų ir nemokamu katalogų prašykit mūsų vyriausioje
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP
488

MADISON

AVENUE

Floor Žįst

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių

Laidotuvių Direktorių Aaoclacijoa

Nariai

NEW YORK, N.Y. 10022

Tel.: (212) 758

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS

I150/1

SKYRIAI:

I

Tel \l 4 545'.
NEVV YORK, N. Y. I00U3, 39 Second Aven.u
CH 3-2583
NEVV YORK. N. Y. 10011, 133 W Uth Street
l.l 2-1767
HOSTON, M:iss. 02118. !7I Sliaumnl Avenue
268-0068
BOSTON, Mass. 02127, 389 VVest Broadvvay
TL 6-2674
BUFF.ALO, N. Y 14206, 332 Fillfnore Avenue
CHICAGO, III. 60622, 2222 VVest Chicago Avenue
BR 8-6966
WA 5-2737
CHICAGO, III. 60608, 3333 S. Halsted Street
884-1738
CLEVF.LAND, Ohio 44134, 5879 Statė Road
ES 2-4685
IRV1NGTON, N. .1. 07111, 762 Springfield Avenue
GL 8-225(
GRANO RAPIDS, Mich. 49504, 636-38 Bridge St. N. VV.
365-525."
HAMTRAMCK. Mich. 48212, 11333 Jos. Campau Avenue
246-9274
HARTFORO, Conn. 06114 200 Franklin Avenue
FO 3-8569
LAKEVVOOD, N. J. 08701, 241 Fourth SL
AN 1-2991
LOS ANGELES, Calif. 90022, 960 S. Attantic Blvd.
LO 2-1446
NEVV HAVEN, Conn. 06511, 1329 Boulevard
373-8783
NEVVARK, N. ). 07108. 698 Sanlord Avenue
GR 2-638
PASSA1C, N. J., 176 Markei Street
274-6401
PA1ERSON. N. J.. 99 Main Stroet
PO 3-4818
PHILADE1.PHIA, Pa. 19122, 1214 N. 5th Stn et
PITTSBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street
HU 1-275'.
SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 2076 Sutter Street
Fl 6-157(
VVATLRBURV Conn.. 905 Baik Street
PI. 6-6761
VVARREN, Mich. 48092, 29200 De Quindre, >4 Block North
of 12 Mile Road ’
Tel.: 751-6760/1
Tel.: 441-4712
VVOODHAVEN, N. Y. 11421, 94-08 Jamaica Avė.
WORCESTER, Mass 01610. 169 Milbur^ Street
S\V 8-286h
Rl 3-044(1
YOUNGSTOVVN, Ohio 44503, 3U9 VV. Federal Street
374-6446
IRV1NGTON, N. J. 07111, 1082 Springfield Avenue

jrareii'iipsj
■>

2314 W. 23rd PLACE
2424 W «9tb STREET
11028 Southwest l!lghwa>, Palo* Hill*

Tel. Vlrginia 7-667?

Tel
III.

REpublic 7-121S
Tel. 071.141:

PETRAS BIELIŪNAS
1348 S CALITORNIA AVĖ

Tel LAfavette 3-357

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITIIANTCA AVĖ.

Tel

VArds 7-840:

POVILAS J. RIDIKAS
.485-1 S. HAl-STED STREET

Tel

YArtU 7-10Ii

JURGIS F. RUDMIN
3819 S. UTUANICA A VE.

VArd« 7-1138-1131

Tel.

VASAITIS - BUTKUS
1446 S 50th A VE. CICERO. ILL.

Tel OLympic 2-1003

-ONfiRD BUKAUSKAS IR SŪNŲ?
649 Kast I62nd Street South Holland

10821 South Michlgan Avenue
TEL. — OO 4-2228

Chicae<

i
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Gavėnios metas yra dvasios kai likusios salos poros tūkstan
susitelkimo metas. Jei anksčiau čių pėdų uola.
buvo praktikuojami Įvairūs ap
Sukontroliuojama liga\
simarinimai, tai šiais laikais vi
sas dėmesys kreipiamas į arti
Čia pirmiausiai mums pakar
mo meilę. Tad nenuostabu, kad tojo, kas jau nėra naujiena ame
ir mūsuose daugiausia atgarsio i rikiečiams, jog raupsai beveik
susilaukia toks Balfas ar Lietu-; nebeperduodami baltiesiems su
vos Dukterų draugija, organiza-I augusiems. Liga maždaug visiš
' cijos, sotinančios, aprengiančios1 kai sukontroliuojama sultone
ir paguodžiančios vargšus. Lie vaistais. O Molokai kolonija su
tuvos Dukterų draugijos, besidi tos ligos pacientais yra laimin
džiuojančios vien Chicagoje ga vieta. Tik keletas bekenčia
daugiau kaip puse tūkstančio fizinius skausmus. Gi pasveikę
narių, durys nuolat varstomos visai nenori apleisti salos.
Pasenęs šios ligos bijojimas
vis naujų, artimą mylinčiomis
| širdimis kandidačių. Tai orga dar šiek tiek tebėra žmonėse.
nizacija su stuburkauliu. Žino Vien tik žodis “raupsuotasis”
1
da buvo išgirsta, yra tai, kad sugebėjimo melstis išdava, bet savo tikslą ir paskirtį, kuriuos j nupurto ne vieną. Tačiau šis žo
laukiame stebuklingo Dievo at gryna Die o dovana rums. kia įgyvendina konkrečiai ir labai dis yra griežtas “tabu” Kalau
papa kolonijoje. s
sakymo į mūsų madą. Tik po daug priklauso nuo to- ko mes sėkmingai.
Štai keletas faktų, sužinotų
mirties, kai Viešpats sutelks prašome ir koks sakinys, kurį
Raupsuotieji Klaipėdoje
Kalaupapa.
Vos tik ketvertas
mums galimybę pamėtyti savo Jam sakome. Iš to, kokio tarinio
Vienas pačių didžiausių pasi baltų asmenų susirgo ta liga
gyvenimą pilnuose matavi. mo yra mūsų prašymas, lr sv.nidar.
aukojimų žemėje, lygus savo gv- nuo jos įsisteigimo 1866 m. Tai
se, išvysime daug stebu’-H ja mūsų artumas or tohimas su
1 venimo atsižadėjimui, yra raup buvo kun. Damien, dar kitas
me, taip pat ir Dievo betarpiško Dievu. Verta •. el-ti Dievą, l.ad
suotųjų slaugymas.
kunigas, vienas vienuolis ir vie
įsikišimo dėka išvengtu*. na o- suteiktu ma'onę na'ip.’*.t« i JĮ,
Iš vaikystės dienų paliko vie nas gydytojas.
jus.
savo p'aUvnu ir gi'u u neky
nas klaikus vaizdas, gerokai! 1885 ta. čia buvo tūkstantis
Malda — veikimas, kuriąme lant virš siauro savo egoistišku
bauginęs vaikišką vaizduotę pacientų, šiandien tas skaičius
jokie apibendrinimai r.eužtl1'ri mo. Po maldos verta stebėti sa
anais laikais. Su tėveliais, va susitraukė ligi greito išnykimo.
na pasisekimo, tačiau kiekvienu vo nuotaiką. Jeigu prašant pa
žiuojant traukiniu iš Pagėgių į Dabar Kalaupapa yra vos šim
atveju, kai kreipiamės su pra sisekimo nugalėti savo pavydą
Girulių vasarvietę, tuoj už Klai tas pacientų su medicinos per
šymu į Dievą, turime didelį už pastebime mums priešingus as
pėdos, laukuose matydavom pro sonalu.
tikrinimą, kad būsime išklausy menis kitoje šviesoje, dėkokime
vagono langą labai aukšta me
Kai sustabdytos ligos pacien
ti, nes Dievas nori asmeninio Dievui už maldos dėka gautas
dine tvora aptvertus namus. tai paleidžiami iš kolonijos., jie
susitikimo su mumis. Išklausy Jo malones.
J. L.
Ten nuo žmonių akių buvo pa turi kas pusmetį patikrinti svei
mas mūsų prašymo nebus mūsų
slėpti nelaimingieji raupsuotie katą. Visoje Kalaupapa istorijo
ji. Girdėdavau suaugusiųjų šne je tik vieno paleisto paciento li
kas, kad tai “leproro riumas”, ga vėl atsinaujino.
kuriame susirgę raupsais būda
Plačiai žinomas specialistas
vo atskiriami nuo bendruome yra autoritetingas tvįrtinti:
nės ir uždaromi jame ligi mir
— žmogaus, kuris pagijo iš
ties. Jį įsteigė Vokietija savo raupsų, nereikia bijoti daugiau
raupsuotiems izoliuoti ir gydy kaip to, kuris pagijo nuo džio
ti. O Lietuvai jis atiteko, Klai vos ar skarlatinos.
pėdos kraštui įsijungus į mūsų
Havajų monarchijos laikais
valstybę.
susirgę raupsais buvo papras
čiausiai atvežami į Molokai sa
Molokai salos raupsuotųjų
\
lą ir išmetami savo vienišam li
kolonijoje '
kimui.
Besilankant Havajuose ir šo- į
Aukščiausio pasiaukojimo
kinėjant nuo salos į salą, užsi-1
žmogus
geidėm pamatyti ir penktąją —
Molokai.
Geriausiai žinomas kovoto
— Kad ten nieko nėra įdo jas su šia liga buvo kun. Juozas
maus. Tik medžiojimas ir žūva-’ Damien de Veuster, populiariai
vimas, — atkalbinėjo vadovas. žinomas tėvo Damien vardu.
— Pagaliau, žiūrint, ko nori Jam pastatytas čia paminklas
ma susimedžioti, — su švelniu prasideda žodžiais: “Didesnės
sarkazmu numetė moterų link, meilės žmogus neturėjo”... Jis
buvo belgų Romos katalikų ku
bet jau pasiduodamas.
Jis pats išrūpino ir leidimą iš nigas, kuris atvyko į Havajus
sveikatos skyriaus. Susidarė ge 1864 m, kaip misionierius. Su
ra grupelė panašių smalsuolių krėstas tų aplinkybių, kurias jis
turistų
rado Kalaupapa, jis pašventė vi
“Draugiškoje saloje” susto są savo gyvenimą raupsuotųjų
jome tik keletai valandų. Todėl slaugymui ir prižiūrėjimui. Jis
ir šią pasaulyje garsia Hanser gyveno kolonijoje nuo 1873 m.
liga sergančiųjų koloniją Ka Pats užsikrėtė ta liga ir mirė
laupapa perraėtėme paukščio nuo ’os 1889 m.
akies žvilgsniu.
Jo paminklas kapinėse šalia
Kalaupapa, reiškianti “Plokš Kalaupapa katalikų bažnyčios
EL Urbaitytė
Portretas (aliejus, nuotr. V. Maželio)
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čias lapas”, atskirta nuo Molo yra visų čia gerbiama štento-

DIALOGAS SU AMŽINUOJU
Ar Dievas atsako į mūsų mal
das? šis pats didžiausias besi
meldžiančio žmogaus rūpestis
buvo gvildentas Lietuvių nakti
nės adoracijos būre!io metinėj?
šventėje, įvykusioje vasario 20
d., pas tėvus marijonus
Šv. Mišias už gyv’.’r. būrelio
narius atnašavo būrelio dvasino
vadas kun. Vytautas B’V’ian.ąvičius, MIC, pasakydamas pro
gai pritaikintą aktualų pamoks
lą. Kadangi būrelis yra grynai
maldos organizacija, tai moky
mas to paslaptingo bendravimo
su Dievu sukėlė gyvą susidomė
jimą būrelio nariuose.
Viena priežasčių, sukeliančių
mūsų abejojimą, ar mūsų mal

Žaviausias dešimtukas
JAV yra konkursų, rinkimų,
įvairių rekordų kraštas. Dabar
spaudoje pasirodė žiniitė “Ku
rios yra žaviausios moterys
Amerikoje?” Žurnalas • “Harper’s Bazaar” pamini dešimti ių
ir tą savo atrinkimą rrske’bs
sekančiame numery. O Yousuf
Karsh jas nutoto°Tafavo.
Tarp tų žurm’e pavadintų
“kerėjančiu damų” vra Maria
Callas. Jackie Onass’* Diahann
Ca.rroll (juodukė s’-torė), Cristina Ford (Hnnrv TT-ii žmn-n).
Felicia Warburg Roose’elt ir
Ann-Marcaret (kino aktor!>).

Ilgo amžiaus pas’aptis?
Newton mieste, Georgia vals
tybėje, švenčiantį savo 113 gim
tadienį Mrs. Vic Tompkins,
laikraštininkų užklausta, kuri
yra jos ilgo amžiaus priežastis,
ji atsakė: “Whisky yra ta di
džioji priežastis, kad aš gyvenu
taip ilgai. Žmogau, aš jau turiu
provaikaičius, kurie turį vaikus.
Garbė Dievui, o man paduokite
kaduginės degtinės.”

Praktiški patarimai
šeimininkėms

,

Naftalino ar kitokių priemo
nių besigriebiant apsaugoti dra
bužius nuo kandžių nemalonaus
kvapo, juo galima atsikratyti,
išplaunant stalčius su stipriu
citrinos skiediniu.
Pageltusius ar kitaip pasenu
sius porcelano indus galima at
naujinti, juos išplovus šitokiu
mišiniu: kepimo sodos, acto ir
druskos. Minimas mišinys su
grąžins buvusį baltumą.
Norint atgaivinti skintas gė
les, reikia jas nalai’rvtr tamsoje
maždaug viena valandą.

Vedę ilgiau gyvena
Valdžios studijos parodė, kad
viengungių mirties santvki* in
nenaudai, yra daugiau kaip dvi
gubas negu vedusiųjų.

Motinos meilės svarbumą?1.
Nagrinėjant atrasta, kad vai
kai, kuriems trūksta motinos
meilės, vidutiniškai imant, val
go 18 procentų mažiau ir netu
ri jokio apetito jiems reikalin
gam maistui, negu tie vaikai,
kurie yra motinos meilės supa
mi.

APIE NAUJAS KRYPTIS MORALES TEOLOGIJOJ
Jeigu anksčiau genialaus min
tytojo Tomo Akviniečio bei io
sekėjų itakoje teologija, taigi ir
moralinė, buvo ryški savo tra
diciniu pobūdžiu, tai Vatikano II
sut ažiavimas, plačiau atvėręs
duris eksperimentinių mokslų
patirčiai ir net davęs galimybes
gausiau panaudoti tai, kas ge
ro ir kitose konfesijose, atne'ė
naujų impulsų ir dorovės moks
le. Tai imasi studijuoti vinccnciečių vienuolis, Angelų Kara
lienės seminarijos Albany N. Y.
Y. rektorius Georgo M. Regan
savo naujame veikale “The
Trends in Morai Theologv” (iš
leido Newman Press, New Yor
ke, 1971 m., 213 psl.,’ $3.75).
Šioje knygoje autorius apta
ria moralinės teologijos prigim
tį, šios mokslo šakos istoriją,
atsinaujinimo pastangas, Kris
taus atneštos moralės pagrin
dus, dorybių esmę, įgimtojo
įstatymo reikšmę krikščionio

gyvenime, sąžinės balso prasmę,
krikščionio atsakingumą.
Didžiojoje knygos dalyje au
torius daugiau abstraktus, teo
retiškas, plačiai becituojąs šv.
Rašte ir Vatikano II suvažiavi
mo tekstus, nors iš kitos pusės
visoje knygoje nenaudoja ’abai
daug studijinių darbu, veikalų,
paskutiniu metu ta tema išleis
tų., Tačiau skvriu’e anie sąžinę
autorius drąsiau prieina prie
praktiškų dabarties sąžinės
klausimų, drąsinu juos spren
džia, sąžinės balsui teisingai
priskirdamas didelės, net le
miančios reikšmės.
Naujais dorovės moks'o polė
kiais besidomintiems veikalą?
gali būti naudingas kaip sav
studijiniais svarstymais, taip ir
gausios naujosios literatūros
nurodymais
J. Pr.

Vaikai yra tiltas į dangų.
Ona Paškevičienė
— Persų priežodis Iš lietuvių dailininkų parodos Kultūros židiny New Yorke Nuotr.

Rytas
V. Mafolin

J. D. Griežė

Rytas (Nuotr. V. Maželio)

Paveikslas premijuotas šiemetinėje lietuvių dailininkų parodoje New
Yorke

Nuotr. V. Maželio

vė. “Molokai kankinio” kūnas
buvo iškastas 1936 m. Belgijos
karaliaus Leopoldo prašymu ir
prez. Roosevelto leidimu per
siųstas j Belgiją. Ten jis palai
dotas bažnyčioje, netoli kaimo,
kur jis gimė.

Buvę raupsuotieji — vadovai

Kalaupapa šiandien visiškai
nebeprimena neaprūpintos dy
kumos, į kurią pirmieji raupsuočiaį buvo išmetami savo pa
čių likimui.
Turistai sutinkami vadovų,
buvusių pacientų - raupsuočių,
pasitinkančių prie lėktuvo. Pep
porą trejetą, valandų jie aprodo
visą koloniją. Jei mums nebūti!
pasakę, kad jie yra buvę ligo
niai, mes nebūtume net atpažinę
— nematyti jokių ligos žymių.
Šiaip visi dabartiniai “ligo
niai” (sustabdytieji) ar buvę li
goniai, pamatę turistus, išsi
slapsto. Pacientai dabar gydomi
čia moderniškiausiose instituci
jose. Iš paviršiaus ši Vieta atro
do kaip švarus, tvarkingas žais
linis kaimelis.
Apžiūrėjus jj, taipgi randi
švariai, gražiai prižiūrėtus at
skirus namukus (buvusių ligo
nių), kino teatrus, krautuves,
trejetą bažnyčių (katalikų, pro
testantų ir mormonų). Jie turi
savo nuosavus automobilius,
daro piknikus, surengia šokius
— gyvenimas eina jiems nor
malia tvarka.
Kiekvienas pacientas gauna
čekį, pakankamai didelį ne tik
būtiniems reikalams, bet ir vie
nam kitam liuksusui.

nebepriima. Nauji raupsų ligo
niai dabar gydomi Honolulu li
goninėj. Dar pora dešimtmečių,
ir raupsų rykštė paliks niekuo
daugiau kaip legenda šiame vie
nišame žemės liežuvyje.
Duokim gėlių puokštes
gyviesiems

Kai lėktuvas pakilo iš Hilo,
nešdamas namo, pirmą kartą
gyvenime nejaučiau grįžimo
džiaugsmo. O kai pro lėktuvo
langą stebėjau atsitolinančią
salą, lūpos virpėjo liūdnam
“Aloha!’’ Pajutau, kad migla
aptraukė akis. Pirmą kartą gai
lėjau apleisti kraštą (be savo
jo), tą šimtmečiais miegančią
tropikinėje saulėje salą.
Ir per taip trumpą laiką sie
lon įsmigo havajiečių širdies at
virumas, stoka bet kokio spau
dimo, visur vien nuoširdus švel
numas. Aplinkui matei tik gro
žį — salose ir jų gyventojuose.
Jei sykį pajėgdavai atplėšti akis
nuo karališkųjų kalnų ir dūžtan
čių bangų, įsigilindavai į žmo
nes aplink save. Tada pažinai *
juos, gyvenančius patenkintus
grožiu, kuris supo juos nuo
gimimo. Nereikia tau rakinti
nej namų, nei mašinų, nei šir
džių. Paklausk nurodymų — jie
tau mielai padės. Sustok ir pa
kalbėk, kaip jie tai nuolat daro.
Arba vien tik nusišypsok kelyje,
kaip jie kasdien šypsos visai
svetimam. Tas draugiškumo
karštis yra užkrečiamas. Ir juo
ilgiau čia užtruksi, juo sunkiau
bus palikti.
M
— Duokime gėlių puokštes
gyviems, ne įnirusiems! — pri
siminė vienos malonios havajie“Molokai kankinio”
tės posakis. Ir lėktuve pasida
vardas žė.ruoia
riau sau “rezoliuciją" pamėginti
Ir taip buvę pacientai, nuga
užsikrėsti havajietiška nuotai
lėtos ligos gyvieji' paminklai,
ka ir stengtis įgyvendinti savo
vedė mus į jautriai turistą jau
tautiečių tarpe. Aloha. St. S.
dinančias kapinaites. Jos vra
tylus, liudijimas, kad Hansen li
ga nebuvo jokios rasės, tautos SOCIALINIO TEISINGUMO
ar religijos gerbėjas. O kunigo
TARNYBOJE
Damien koplyčios oficialus var
Indijos ministerej pirmininkei
das — šventos Filomenos —
Indirai
Gandhi du jėzuitai pa
beveik visai pamirštas, taip
deda
kovoti
su skurdu. Xavier
“Molokai kankinio” vardas čia
spinduliuojančiai amžiams pri darbo instituto kun. J. Kennedy
veda menedžerių kursus, o Indi
gijo.
Dvi grožio salono pardavėjos, jos socialinio instituto narys
irgi sustabdytos ligos ir visai kun. A. Fonseca veda mokyklą
saugios, padeda moterims na- unijų vadams.
cientėms nusipirkti kosmetikos
ir grožio dalykų ketvirtadaliu
Gerumas yra saulės šviesa,
pigiau, kaip Honolulu mieste. > kurioje dorybė auga.
Naujų pacientų į Kalaupapa]
— R, G. IngersoU

