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Kertine parašte 
Norvegiškai apie Lietuvą 

Praeitą spalio mėnesį Norvegi
joj"1 buvę surengtos sovietinės 
kultūros dienos, kurių 'programą 
atliko "pasiuntiniai iš Lie'uvos". 
"Tiesa", "Gimtasis kraštas" ir 
kita komunis'inė spauda su pasi
gyrimu rašė, jog ta proga pagar
sinta lietuviškoji kultūra, tarsi 
minėtos dienos ir buvusios tam 
skirtos. Ne taip ši įvykį įvertino 
didysis Oslo dienraštis "Morgen-
bladet", lapkričio 20 laidoje iš
spausdinęs publicisto PhUlipo 
Roennebergo straipsnį kuris nu
sipelno mū:ų skaitančiosios vi
suomenės dėmesio. 

Norvegų papročiais — rašo 
autorius — svečiai priimami 
kaip svečiai, tai yra, gražiai ir 
mandagiai. Drauge laukiama, 
kad ir svečiai atitinkamai elgtų
si. Norvegų spauda padoriai ap
rašė, kaip tradiciniu būdu buvo 
sutikta sovietinė delegacija lietu
vių kultūros parodos proga ir kas 
buvo pasakyta bei padaryta ry
šium su sovietinės kultūros ir 
draugystės dienomis Mosse (Os
lo priemiestyje). 

Sovietiniai delegatai su savo 
diplomatais priekyje reiškėsi be 
kita ko Lietuvos vardu ir pristatė 
lietuvių liaudies meną. Kokiu 
būdu prie to prieita? — klausia 
Ph. Roenneberg. Ir taip aiškina: 
Adolfas Hitleris su Josifu Stalinu 
1939 m. susitarė pasidalinti eilę 
valstybių, ir Lietuva pateko so
vietams. Buvusi nepriklausoma 
valstybė, ir kaip tokia didžiųjų 
valstybių pripažinta, dviem dik
tatoriam susitarus, tapo sovieti
nių rusų kraštu. Per antrąjį pa
saulinį karą — tęsia norvegų pu
blicistas — Hitleris Lietuvą 
užėmė, bet po karo ji vėl virto so
vietinių rusų sritimi. Tokia ji ir 
dabar, praslinkus 32 metams, 
nors visi kiti pasaulio kraštai jau 
seniai išlaisvinti. 

Toliau autorius pateikia i š 
trauką apie Lietuvą iš didžiosios 
norvegų enciklopedijos "Gyl-
dendals store konversasjonsleksi-
kon*\ kurios, anot jo, niekas ne
gali apkaltinti propagandos 
skleidimu. Cituojame: "1939 
lapkričio 10 sutartimi SSSR išsi
reikalavo teisę laikyti savo įgu 

VYT. BAGDANAVIČIUS 

Mes retai atkreipiame dėmesį 
į tai, kad apie Jėzaus fizinį gy
venimą mes turime daug'au in-

: formacijų, negu apie kurio kito 
laidelio žmogaus. Mes žinome ne 
i uk jo gimimo aplinkybes, bet ir 
Į jo pradėjimo aplinkybes jo moti-
įnos įsčiose. Kai angelas apreiš-
j kė Marijai, kad ji pradės iš Šv. 
i Dvasios, kaip skaitome Luko' 
į evangelijoje, nuo to laiko Dievo 
j Sūnaus gyvenimas prasidėjo žmo-
igiškose sąlygose. 

Šiandien nebūtų populiaru 
apie tai kalbėt, nes žmogaus pra-] 

. dėjimu: motinos įsčiose kreipia- į 
ma vis mažiau dėmesio. Negana I 

i to, į šį reikalą dažnai žiūrima 
kaip į nepageidaujamą reiškinį: 
motinos kūne. Stengiamasi jį nu- į 
prasminti, sukliudyti jam vysty-' 
tis ir net prasidėjusį vystymąsi 
nutraukti. Nėra ko įrodinėti, kad : 
tai yra nuotaikos, priešingos ne 
tik žmogaus sampratai, bet ir Ka-
'ėdų misterijos prasmei bei die
vukam žmonijos gelbėjimo pla
tu!- Dievas tapo žmogumi ne 

sasssss^ 

čiu būdu, kaip ir kituose dvie
juose (Pabaltijo) kraštuos?. 1940 
birželyje Makva a;-\a'iino Lie-ikaip galnga asmenybė, nužen-
tuvos vyriausybę 1939 lapkričio j gianti iš mums neprieinamų 
10 sutarties sulaužymu ir pasta
tė marionetinę vyriausybę, kuri 
paskelbė naujus seimo rinkimu? 
su komunistų partija kaip vie-

, ! • ? • aukštumų, ne kaip paslaptingas 
pasakos kūdikis, randamas kur 
nors miške ar ištraukiamas iš 
vandens, bet ka'"p paprastas tik-| 

nintele leidžiama partija. Taip'ras žmogus, pradėtas motinos įs-
sudarytas seimas tų pačių metų čiose. 
rugpiūčio 3 paskelbė Lietuvos į- Kai kas vengia ap'e tai kalbė-
:ungimą į Sov. Sąjungą. Po to ti, kliudomas didelio drovumo. 
sekė įprastiniai masiniai suėmi- Tačiau klausimas, ar tas drovu-; 
mai, egzekucijos ir išvežimai, mas yra pateisinamas. Juk tai yra ; 
pirmoje eilėje intelektualų ir ū- mūsų gyvenimo būtis, kuri yra j 

j kiškai pasiturinčiųjų, visiškai su-!taip pat vertinga, kaip ir visas; 
naikinus tautinį karininkų ir mūsų gyvenimas. Isismaginimas j 
valdininkų sluoksnį. Tačiau kai kurių pamaldžių žmonių kal-
krašto subolševinimas buvo nu
trauktas 1941 m., kilus vokiečių 
— rusų karui, kai vokiečiai užė
mė Lietuvą ir pavertė generali
niu komisariatu, priklausomu 
"Reicho komisariatui Ostlandui". 
Vokiečiams pasitraukus 1944 m., 
Lietuva vėl virto savivaldžia są
jungine Tespublika su sostine 
Vilniumi. Rusų valdomas, buvęs 
žemės ūkio kraštas tapo aiškiu 
pramonės kraštu. Tačiau dauge
liui lietuvių pavyko pabėgti, o 
JAV-se veikia Vyriausias išlaisvi
nimo komitetas ir Amerikos lie
tuvių taryba dėl tėvynės tautinio 
išlaisvinimo." Tiek iš norvegų 
didžiosios enciklopedijos. 

Toliau "Morgenbladet" rašo: 
Tai buvo Lietuvos pavergėjai, 
kurie su draugystės vizitu lankėsi 
Mosse. Sovietų ambasadorius 
vienoje kalboje, pasakytoje Mos-
so Dailės galerijoje, tarp kitko sa
kė, jog tai, kas čia vyko, atitinka 
Sovietų Sąjungos principinę li
niją — taikiu būdu sukurti susi
pratimą ir laimėti bendradarbia
vimą. Mažą tokios taikos noro 
pavyzdį — pastebi Ph. Roenne
berg — norvegai neseniai patyrė, 
kai sovietų laivynas Barenco jū
roje panaudojo raketinę diplo
matiją (užuomina į dažnus so-

bėti apie žmogaus pradėjimo 
nuodėmę nuveda mus per toli 
nuo žmogaus pradėjimo verty
bės. Nuo seno kai kurie dvasin
gi žmonės buvo linkę gimtąją 
nuodėme suplakti su Adomo ir 
Ievos lytiniu santykiu. Tačiau 
taip manantiems Tomas Akvinie-
tis užkirto labai stipriai, sakyda
mas, kad jei tas santykis buvo 
nuodėmė, tai ta nuodėmė buvo 
labai reikalinga. Biofizinis žmo
gaus gyvenimas nėra nieko nuo
dėmingo. Nuodėmė jam prisime
ta, kai žmogus iškreipia šio san
tykio prasmę, perskeldamas jį į 
smaguriavimą ir pareigą; smagu
riavimą pasiliekant, o uždavinį 
atmetant 

Poeto Rilkės sukaktis 
Kai mūsų dėmesys nukrypsta į 

žmogau: gyvenimo pradžias mo
tinos įsčiose, labai vertas dėme
sio šiuo atžvilgiu yra poetas Rei-
ner Maria Rilke. Jis yra atkrei
pęs daug dėmesio žmogui, esan
čiam motinos įsčiose. Tai gali kai 
kam atrodyti staigmena, nes Ril
ke yra žinomas kaip labai dva
singos žmogaus sampratos atsto
vas, nuolat kalbąs apie angelą, 
kuriuo jis domisi ir kurio bijo. 

Antanas Tamošaitis 

Man taip džiugu, man svi.esu 

las Lietuvoje, ir nuo tada prasi-įvegų teoMnjo 
dėjo spjaitua sovietinimai tuo 5>a- .. tfislaž 

vietų karo pratimus Norvegijos J i s ^ P P a t m^t& k a I b ė t i a P i e 

pašonėje) | moters meilę ir jauno žmogaus 
Tarybinių svečių pasirodymas m i r 4 1«'P vertybes. Tačiau ša-

Mosso mieste buvęs teigiamas, 
anot autoriaus, tik ta prasme, 
jog suteikė progą dešiniųjų jau
nimui pareikšti protestą dėl nor-

tudento Etinio 

Juozas Yluvis 

IR SUGRĮŠI ŽIEDAIS.. 

Kai jauni sakalai 
suplasnos erdvėje, 
širdis vėl pagyvės 
kaip kodais. 

Kaip kodais 
iš miglų ir šešėlių 
prasiverš spalvomis — 
ne svečiom, o savom 
tavo meūė. 

Ir sugrįši į mano pasaulį, 
ir sugrįši žiedais... 
Saulė kils, nusileis 
kaip kodais. 

VĖL TIESIAME BURES 

Tave regiu, tavęs ilgiuos 
erdvių gelmėj, žvaigždžių takoos, 
buity visoj. 

Atrodo, dulkė uš esu, 
o taip džiugu, o taip šviesu 
tavoj globoj. 

Tave randu, tave jaučiu, 
lyg saulę veidu Švytinčiu 
savoj tautoj. 
Kalbi švelniai, ženklais tyliais, 
vilties ir bandymų keliais 
vedi savin* 

Viliuos tavim, giliai tikiu, 
aukos kaitoj rankas keliu, 
širdim lenkiuos. 
Negrįžo niekas atgalios 
be tavo meiUs ir taikos — 
negrįšiu aš. 

Ta jo 50 metų mirties sukaktu
vės. 

Žmogus įsčiose . 
Trečiojoje elegijoje Rilke krei

piasi į motiną, kurios įsčiose yra 
pradėtos akys. Toms naujoms 
akims motina atstovauja drau
giškam pasauliui, gindama jį 
nuo nedraugiško. Motina savo 
lieknu liemeniu uėstoja šiai bū
tybei nedraugišką pasaulį ir sau
goja jį nuo ateinančio chaoso. 
Tą tamsų kambarį motina šiai 
būtybei padarė nekenksmingu, 
savo širdimi suteikdama jam 
žmogiškos erdvės pobūdį. Šiame 
tamsiame kambary ji pastatė nak
ties žiburį, šviečiantį draugišku
mu. Tačiau iš anapus spintos ne
ramus likimas artinasi i jį, už
dangos raukšles lengvai pastum
damas į Šalį. (25-41 eil.) 

Prie prasidedančio žmogaus 
paslapties Rilke grįžta ir Ketvir
tos elegijos pabaigoje. Ši pabai
ga yra laikoma viena sunkiau
siai suprantamų elegijų vietų. 

Pirmiausia poetas klausia, ar 
kas įstengtų aptarti, kas yra kū
dikis. Kas galėtų rankiniu mastu 
išmatuoti tuos colius, kurių 
atstumai yra kaip tarp žvaigždy
nų. Tačiau čia pat jis kūdikiui 
prijungia mirtį, kuri yra kaip pil
ka, kietai užaugusi duona, ar 

;kaip obuolio branduolys apvalio-
! je kūdikio burnoje... Žmogžu-
džius nesunku pastebėti, Ir štai* 

: mirtis, visuotinė mirtis, net prieš 
gyvenimui prasidedant, labai 
lengvai įsijungia, būdama ne
pikta bet ir neaprašoma. (76-
85 eil.) 

Taigi matome, kad Rilke kū
dikio būtį aptaria tokiai* toliais, 
kurie panašūs į atstumus tarp 
žvaigždynių. Tačiau, nepaisant 

Tyliąją naktį to> kūdikio jau yra įsikąsta mir
tis, taigi ji jam yra labai arti, 
net prieš gimstant. Apskritai, 
apie žmogaus gyvenimo pradžias 
Rilke turi labai sudėtingą sąvo
ką. Žmoniškumas jam yra kaip 
pirminis, neperžengiamas, miš
kas, kurio dugno niekaip negali
ma pasiekti, nes čia yra sukritę 
klodai ant klodų. Taip jis yra 
rašęs 1915 m. savo laiške kuni
gaikštytei Marijai 

lia to, jis daugiau negu bet kas 
savo rinkinyje "Duino elegijos" 
atkreipia dėmesio į žmogų, tebe
santį motinos įsčiose. 

Rilke gimė Prahoie 1875 m. ir 

karinei ar administracinei veik
lai. Tačiau jis pasidarė klajojan
čiu poetu, kurio namai buvo vi
sa Europa nuo Petrapilio iki Pa
ryžiaus. Didžio poeto kelią Ril
ke pradėjo 1900 metais su savo 

tiškas jausminis ir poetinis bre
vijorius. 1911 metais pradėjo ra
šyti, kaip jis pats sako, savo pa
grindinį gyvenimo kūrinį, gyven
damas Duino pilyje prie Adrijos 
jūros. Ten jis parašė tik tris ele-

trijų dalių poezijos rinkiniu gijas; kitas septynias jis parašė 
\Z 

Gyvulys nėra išėjęs iš įsčių 
įsčių sąvoka visuotinius mata

vimus įgyja Aštuntoje elegijoje. 
Norint ją suprasti, reikia paste
bėti, kad Rilkės supratimu, gy
vuliui visa gamta yra įsčios. Gy
vulys iš įsčių nėra išėjęs. Kai tuo 
tarpu žmogus yra išėjęs iš įsčių 
į pasaulį, kuris jam nėra savas. 
Palyginus su pirmąja tėvyne 
(ty. įsčiomis) antroji žmogaus 
tėvynė (t.y. pasaulis) jam yra 
dviprasmiška ir vėjuota (50-51 
eil.). Todėl Rilke sušunka: "O, 
mažųjų būtybių palaima, tų, ku
rios visada pasilieka įsčiose, b i 
rios jas nešioja. Koks laimingas 
yra uodas, kuris tebeskraido vi
duryje net savo vedybų dieną. 
Nes įsčios yra visk*s". Tokiame 
pat saugume gyvena paukščiai 

baigdamas jas Šveicarijoje 1921 ^ ^ ^ į s č j u ^ ^ mkei ^ 
m. Šiose elegijose poetas stengėsi, l y g s t a b ^ a ^ u ™ ^vokai. Kas 
giliausiu būdu išsakyti žmogaus. n e t u r f ^ ^ 
buų. Net tniose is sių elegijų bf . , . . „ . 
jis kalba apie žmogaus būtį mo- t 

tinos įsčiose. 

Man taip džiugu, man taip šviesu, 
lyg žvaigždės teiktųsi kartu 
vienon šeimon-
O, Viešpatie, nejaugi mes 
vėl tiesiame bures 
savon salint 

Rilke mirė 1926 m. gruodžio 
_. įkaso? kuva >-narnai aairieii rs^rratmhtirh", kuris yrą savo- gyvendamas kitose vietose, už-'29 d. Taigi šiuo metu kaip tik 

ra ant atkasto etruskiskos vazos 
dangčio. Tas, kuriam prisieina 

(Nukelta į S tfA-l 
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- (Tęsinys iŠ praėjusio šeštad.) 

Labai būtu tikės Lietuvos kaimo 
siilius Dainav«i. Kultūros Židiniui Į 
N e w Yorke, Lietuviu namams Cle-i 

- veiande. Apgailėtina, kad Chicagoį- • 
Marquette Parko bažnyčios durys,! 
sukurtos pagal šv. Kazimiero kop-

- iyčios Vilniaus katedroj duris, su 
-Lietuvos herbais, statytojų ir au

kotojų aukomis Įstatytos (jos da
bar kainuotų mažiausia 50,000 do-

2JĮ^ lerių), kurijos paskirtų adminis-
•*** tratorių išimtos ir jdėtos papras

tos, skardinės. Net 100 aukotojų 
piktų prašymų buvo nepaisyta. 

Kad dabar Amerikos architektū
ros darbus apsprendžiančios insti
tucijos daugiau vertina lietuvišką 
savitą architektūros charakterį, ne
gu internacionalinius —komerci
nius darbus, rodo ir anksčiau minė
ti pavyzdžiai. Dar minėtinas prieš 
keletą dienų atsitikimas Los Ange
les miesfe. Dr. Brinkis savo stato-

.t^_^ m a m medicinos pastatui (Medieal 
Building'ui) buvo jau išgavęs Iei-

* dimą. Būtų buvę statoma šiuolai-
kiniorr-e komerciniame stiliuje, bet 
tuo nepatenkintas 3r. Brinkis krei
pėsi į arch. Mulokus, kad įterptų 
ką nors lietuviško. Arch. Mulokas 
pasiūlė padaryti ką nors Kuršių 
nerijos stiliumi, prisiminimui pir
mojo Amerikoje gydytojo Kuršiaus, 
kuri lenkai savinas). Kurševvskiu 
vadindami. Kaip medinė konstruk
cija nedegamų pastatų rajone, pir
mųjų egzaminatorių projektas bu
vo atmestas, bet ifanšTcmus minėtas 
aspiracijas specialiai sušauktame 
apklausinėjime, komisijos projektas 
btrvo labai šiltai hTrtirrtas kaip 
**Arnerican Heritage" ir nutarta jis 
priimti be mažiausio-pakeitimo, tik 
paprašyta ivesri priešgaisrines prie
mones. 

Medicinos sekcija? vadovavo dr. 
Juozas S-ungaila. Ir ši sekcija trijų 
paskaitą. Pirmasis paskaitininkas 
—' prof. dr. Anatolijus C. Matulis. 
Tema — "ŽMOGAUS KALBA — 
N A U J O S PAŽIf'ROS MODER-

'""" NfOJTC PSICHIATRIJOJE". Dr. 

Trečia ir paskutinė paskaita — 
prof. dr. Kaxio Almino "VETERI
NARINĖS MEDICINOS REIKŠ
MĖ LIETUVOS ŽEMES ŪKIUI/' 
Pateikiu dr. K. Almino paskaitos 
sanraukėlę. 

Be veterinarinės medicinos pagal
bos mūsų krašto ūkis būtų turėjęs 
milžiniškus nuostolius dėl epizioti-
nių ligti paplitimą O įsigalėjus 
joms, būtu buvęs neįmanomas gy-

! vulinių produktų eksportas. Ogi 
i nepriklausomybes laikais didžiąją 
i dali eksporto ir sudarė gyvuli-
: ninkystės ūkio produktai. Nepri-
j klausomybės pradžioje. 1918 mer 

I tais buvo tik 22 vet. gydytojai, o 
jos pabaigoje — 178. Ir šitas ma
žas vet. gydytoju skaičius sugebėjo 
ne tik vesti kovą su gyvulių užkre
čiamomis ligomis, bet ir prižiūrėti j 
gy\ ulinės kilmės maisto sanitarinę J 
apsaugą. Taipgi gaminosi apsaugi- j 
nius skiepus ne tik gyvuliams, bet J 
ir žmonėms nuo tifo. paratifo, dif
terito ir stabo ligų. 

Veterinarijos akademija buvo į-
steigta 1936 m. moderniuose vals
tybiniuose Veterinarijos Bakteriolo
gijos instituto rūmuose. O 1938 m. 
jau buvo pastatyti modernūs Ana
tomijos instituto rūmai ir Veterina
rinės klinikos. Jos buvo vienos iš 
moderniausių Vidurio ir Rytų Eu
ropoje. Tokiomis tebelaikomos ir 
šiandien, po 40 metų. Veterinari
jos akademiją paruošė aukštos kva
lifikacijos vet. gydytojus, kurie su
geba ir šiame krašte verstis savo 
profesija, veiklą išplėšdami iki to, 
kad samdo net kelis amerikiečius 
vet. gydytojus nuosavose klinikose 
(pvz. Chicagoje ir ps apylinkėse Įsi
kūrę akademijos auklėtiniai). 

! mokslus, lygiagrečiai primena ir 
j žmogaus menkystę prieš kosmosą 

bei jo Kūrėją. Dramatiškiausiai.nu
skambėjo vyskupo labai kukliai iš-

i žodžiai pranešimo forma: tele-
j gramą ir laišku iš Airijos ii infor

mavę, kad šiandien, lapkričio 28, 
a Airija meldžiasi ui Lietuvą ir 

, Amerikos lietuvius kviečia prie jų 

Dr. J. Girnius, LKMA X suvažiavime vadovavęs Filosofijos sekcijai ir skaitęs 

i umgtis. 
Po pamaldų, gal po valandos 

į pertraukos, prasidėjo baigiamasis 
plenumo posėdis, užtrukęs geras dvi 

« i " r 
valandas. Taip ilgai todėl, kad prieš 
suvažiavimo uždarymo iškilmes, 
dar buvo pagerbti du neseniai mirę 
mokslo vyrai: kalbininkas prof. dr. 
Antanas Salys ir literatas, literatū
ros kritikas prof. Juozas Brazaitis. 
Minėjimą suorganizavo ir jam va
dovavo Jadvyga Damušienė. 

Scenai atsiveriant, išgirdome 
graudžią muziką. Ant lietuviškom 
drobėm dengtų stalų stovėjo abie
jų vyrų portretai. Muzikai grojant, 
J. Damušienei. deklamuojant, du 
maži mokinukai (mergytė, apsiren
gusi tautiniais rūbeliais, ir berniu
kas) prie A. Salio portreto padėjo 
geltonų gvazdikų vazą ir degančią 
žvakę. Paskaitą apie A. Sali — kal-

' bininką skaitė prof. dr. Antanas Kli
mas. Jam baigus, su muzika, gėlėmis 
ir žvake ceremonija pakartota ties 
J. Brazaičio paveikslu (tik dabar 
scenoje bu v© suaugesni jaunuoliai). 
Sekė dr. Juozo Girniaus paskaita 

kun. di. Si. Matulio sveikinimo! 
laiškeliai. 

Paskutiniame žodyje, kuriame bu
vo išreikštos keleriopos padėkos, 
kun. dr. A. - Liuima pranešė, 
jog sekantis. LKMA suvažiavimas, 
vienuoliktasis, už trejų metų Įvyks 
Chicagoje ir kadi jo metu bus pa
minėta Vilniaus akademijos 400 
metų sukaktis. 

Suvažiavimas užbaigtas Tautos 
himnu, artėjant trečiai popiečio va
landai ir iš 132 žmonių posėdžio 
pradžioje belikus tik aštuoniasde
šimt keturiems. 

Žadėjau komentarų, bet rašiniui 
šitaip užsitęsus, bijau su jais bepra-
sidėti. Prie trūkumų priskaityčiau 
kai kurių sekcijų vadovų bereika
lingą džentelminiškumą, pirmie
siems kalbėtojams leidžiant uzur-

(Nuke l ta į 4 pus i . ) 

Kertinė parašte 
( A t k e l t a ia 1 paL) 

Eidsvigo, šiemet liepos 14 įkalin
to Maskvoje. 

"Mes faktiškai než inome, kas 
šiuos draugūs pakvietė į Mossa, 
bet m e s dabar ž inome, k a i j į b g -
vo panaudotas norvegų tradici
nis svetingumas. Aišku, m e s ga
lime juos ir vė l priimti, tačiau 
pageidaujame kitokios ir tikros 
draugystes, negu toji, kuri buvo 
parodyta šį kartą" — baigia sa
vo straipsnį norvegų publicistas. 
Plačiai žinomas ''Morgenbladet" 
dienraščio vardas užtikrina, kad 
šitos mintys yra būdingos nor
vegų visuomenei . Vien dėl to jas 
verta įsidėmėti Lietuvos drau
gams ir priešams. Dr. J. Labutis 

TeL PR 8-8229 

DR. ANHA BALIUKAS 
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
2858 West 6Srd Street 

Valandos pagal susitarimą 

DR. K. G. BALUKAS 
Akušerija tr moterų Ilgo. 
Ginekologine Cbirumrija 

8449 So. Pnlaski Road (Crawford 
M«ttcal Boilding). TeL LU 6-6448 
Priima ligonius pagal soartarima 

neatsiliepia, skambinti S74-8004 Jei 

Juozas Brazaitis — mokslininkas". Nuotr. J. Urbono 

tautos ir krašto ūkio labui. Vet. gy- ninkai išsiskirstė - tarp detroitiečių 

Karo metu prie Veterinarijos 1265 zootechnikai 

paskaitą prof. A. Salio ir prof. J. Brazaaicio pagerbimo akademijoje "Prof. i apie Juozą Brazaitį — mokslininką. 
Abu kalbėtojai buvo gerai pasiruo
šę, užtrukdami beveik po akade
minę valandą. Manau, kad šios pa
skaitos bus spausdinamos kur nors 
anksčiau, negu išeis LKMA su
važiavimo darbų tomas, tad jų tu
rinio ar santraukos nepasakosiu. 

Suvažiavimo uždarymo iškilmės 
praėjo sklandžiai ir ilgai neužtruko. 
Čia vadovavo prof. dr. Vytautas 
Vardys, vienas iŠ dviejų suvažiavi
mo pirmininkų. I garbės prezidiu-

dytojų ruošimas yra pagausintas, 
nes nusavinus ūkininkų gyvulius 
atsirado reikalas didesnio kiekio 
specialistų jų priežiūrai. Dėl to 
prireikė ruošti ne vien vet. gydyto-

prie apvalių, baltai dengtų stalų. 
Vidos Kazlauskaitės akompanuoja
ma, koncertinę programą atliko či-
kagiškė dainininkė ir aktorė Elena 
Blandytė. Pradėjo M.K. Čiurlionio ir 

jus. bet ir zootechnikus. Iki 1970 m.'kitų lietuvių kompozitorių įdo-
bųvo išleista 1438 vet. gydytojai irlmiomis, retai girdimomis dainomis. 

Pirmosios dalies gale Btisai išdek-

DR. VL BLAŽYS 
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

Marqaette Medieal Cente* 
81S2 So. Kedzie Avenoe 

VaL: plrcnad., antrai . Ir ketvirta/d. 
6 Iki 7:30 vai. vakaro. 

Bečtad. nuo 1 Iki 8 vai. 
Pagal susitarimą 

Ofiso tek*. WA &-2870 
Betrid. teL WAibrook 5-3048 

akademijos Įsteigta gyvulininkystės . Abi šeštadienio paralelės paskai- i lamavo — išsakė Krėvės "Užkeiktą 
tyrimų stotis, kurios veikla dabar tų sekcijos turėjo baigtis 5 vai., o'mergą". Antroje dalyje vėl dainavo j m ^ jis pakvietė vysk. Vincentą Briz-
jau išplėsta net 5,000 ha. dydžio 
ūkyje. Pati Veterinarijos akademir 
ja po karo 1944 metais pradėjo 
darbą su nedideliu skaičiumi krašte 
likusių dėstytojų ir 44 studentais. 
Darbas jiems buvo nelengvas dėl 

Marulis karbėjo apie šizofrenikų Į didesnės dalies personalo pasitrau- užbaigta šeštadienio programa. I 
kimo i Vakarus. Tas mokymo ir ty
rimo darbas yra tęsiamas ir dabar 
pasišventusių mūsų tautiečių, 

baigėsi artėjant šeštai. Tai buvo į-
tempčiausios paskaitininkų rungty
nės su laiku, visur vėluojant, o pa
skutiniams baigus, nebeliekant lai
ko diskusijoms. 

KONCERTU - BALIUMI buvo 

didžiąją kultūros centro salę susirin
ko per 300 puošniai apsirėdžiusių 
žmonių. Dabar suvažiavę moksli-

gydymą kalbos terapiia. Tai jo pa
ties revoliucinis metodas. Jis tokio 
gydymo bandymus atliko vienoje 
arherikleeru rrgorrrnėje. naudoda
mas ligoniams nepažįstamą vokie
čių kafbą. Rezultatai buvę geri, 
daug' virtfes teikrą ateičiai. Dr. Ma
tūrini kalbėti baigus, diskusijos bu
vo vieno? gyvrafusfų visame suva-
žJav lifte. Jo metoefu domėjosi pre-
larfei, psTchofogar ir paprasti suva
žiavimo svečiai. Garfra:, šios paskai
tos tfk pačią pabaigą ir dali diskusi
jų tegirdėfaru. Po paskaitos mano 
p'Iarrr#otas su dt. Marafra mtervievv 
nepavyko, ries, tik pradėjus kalbė
tis, jis turėjo skubėti f aerodromą. 
Ką apie jo paskaitą parašiau, tai j 
ne jo paties, o vieno klausytojo pa
pasakota. 

"MEDICINA OKUPUOTOJE 
LIETUVOJE" — antroji medicinos 
sekcijos paskaita, skaityta dr. Vac-! Dr. K. Alminas LKMA X suvažiavime skaito paskaitą "Veterinarines medici-
rovo Šaulio. Ilga, pilna skaičių - n o s reikšmė Lietuvos žemes ūkiui". Kairėje sedt Medicinos sekcijos vadovas 
statistikų ir kitokio* medžiagos pa- * • *• S u n ? a i , a 

skaitą gan gerai nušvietė okupuo- «•••••••••••»»• 
tos tėvynės gyv. 
aptarnavimo būklę. Sveikatos tar-1 
nyboje dirbama didelės armijos, net 
arti 70.000 žmonių (1973 metų! 
duomenys) . Juos kontroliuo-j 
j * Sveikatos apsaugos ministeri- I 
Ja, didžiu ; į^L 
ja. Gv Eįtir ._ 
1S-19 jvf 
fakultetą stoj ; / : 

mati)w>s. rizikos. •&$*$&& 
s««ftnos kalbos. Anksčiau dar rei-

( kėdavo ir proletarinės kilmės irody-
nfev Gydytoja paruosimas trunka 
SesVrius metu*, dantistų ir farmaci
ninku — trumpiau. 60—70 proc. 
rs*d. personalo - moterys. Nepaisant 
propagandos, sveikatos apsauga 
bloga. Fabrikuose nesirūpinama 
profitakune apsauga, tad dalai su-

beveik visas lietuvių kurtas dainas i gi. LKMA pirm. kun. dr. Antaną 

TeL Ofiso HE 4-1849, rez. S88-S239 

DU PETER T. BRAZIS 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

2434 West 7 l s t Stret 
VaL pirm. ketv. 1 iki S v. popiet, 

antrad., penktad. 1-5, treA. ir ftettad. 
tik «o«itarua. 

ir tik porą svetimųjų, Siame nusi-
tęsusiame rašiny, neturėdamas vie
tos koncerto įvertinimui, tepasaky 

Liuima, SJ. Vlikc pirm. dr. Kęstuti 
Valiūną, Nekalto Prasidėjimo seserų' 
vienuolyno provmriolę ses. Marga-

siu. kad Elena Biandytė ir jos pasi-jr i ta Bareikaitę, Lietuvių fondo ats-
rintta labai jaunutė akompaniatorėj «ovą dr. Kaži Ambrozaitj, KrikSčio-
pateikė daugiau negu tikėtasi. Pui-| ™« Gyvenimo red. prel. Vytautą 
kus repertuaras, nepaprastai impre-

Nuotr. J. Urbono 

syvus jo atlikimas' 
Po koncerto, po geros vakarienės, 

akademikai dar ilgai, šiltai bendra
vo su Detroito, Windsoro ir iš ke
lių kitų aplinkinių didmiesčių 
suvažiavusiais tautiečiais. 

Sekmadienis, lapkričio 28 

Paskutinė suvažiavimo diena 
prasidėjo pusę vienuolikos konce-
lebruotomĖr Mišiomis Dievo. Ap
vaizdos šventovėje. Pamaldų centre 

—vyskupas Vincentas. Brfegys, o 
aplink ji gal tuzinas prelatų, mon
sinjorų, pasauliečių ir vienuolių 
kunigų. Šventovė perpildyta sėdin
čiais h- stačiais. Tai pamaldos už 
religinę ir tautinę laisvę Lietuvoj. 
Vyskupo pamokslas, moksliškas, 
!"aip ir visos paskutinių trijų die
nų paskaitos. Tik jis nebeskelbia 
jokių naujų tezių, o primindamas 
anatomija. a«'ronomiia ir kitus 

Balčiūną. Amerikos Lietuvių katali
kų tarnybos ir Religinės šalpos rei
kalų vedėją kun. Kzimierą Pugevi-
čių. dail. Antaną Tamošaiti, šio 
suvažiavimo antrąjį pirm. Antaną 
Rudi. šio suvažiavimo org. komite
to pirm. prof. dr. Justiną Pilama ir 
suvažiavimo sekretorę ses. Oną 
Mikailaite. 

Pirmuoju sveikintoju gyvais žo
džiais buvo dr. K. Valrčnas. Suva
žiavimą jis pavadino rietuvių kul
tūros žiedu. Džiaugėsi,, jog suvažia
vimas buvo pašvęstas okupuotos 
Lietuvos klausimų nagrinėjimui. 
Priminė, kad idėjom gimsta ne būti
nai ten. kur yra aukštas material-
iizmas. "Tačiau mums. lietuviams, 
idėjų naujų nereikia — mes jas 
turime. Nepriklausomybės neprašo
me — mes jos reikalaujame (...) 
Aš didžiuojuosi jumis, dėkoju jums 
ir uždedu jums visų lietuvių vardu 
pareigą priauginti daugiau tokių 
žmonių, kaip jūs" (kabutėse auten-

j tiški žodžiai iŠ magnetofono juos
tos). 

Trumpai kalbėdamas kun. K. Pu-
gevičius prašė neužmiršti tų, kurie 
patys negali kalbėti. Kopiant į 
mokslo aukštumas* viena ranka 
siekti aukštyn, o kita žemyn — 
pasiliekantiems. Dr. K. Ambrozai-
čio sveikinimus lydėjo 2,000 dole-

I rių čekis —LF dovana — LKMA 
j X-jo suvažiavimo darbams leisti. 

Be to. jis visus kvietė j kitais me
tais Chicagoje įvyksiantį Mokslo ir 

Į kūrybos simpoziumą. BaKo 76-to 
į skyriaus pirm. Rožė Ražauskienė 
j sveikino Balfo centro pirmininkės 
t Marijos Rudienės vardu. 

Raštu sveikinusiųjų laiškų iš
traukas perskaitė ses. O. Mi-

I kailaitė. Buvo Amerikos Lietuvių 
I Tarybos pirm. dr. Kario Bobelio, 

Ateitininkų Fedracjjos vado dr. p. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perSmB 
DR. EDMUND L CIARA 

OPTOMETRISTAS 
2709 West 51st Street 

TeL — GR 6-2400 
VaL: pagal susitarimą,: pirmad. ir 

ketv. 1-4 ir 7-9: antrad- tr penkt. 
10-4: testą. i0-» vai 

įstaigos tr finto teL 632-1181 

DR. FERD. VYT. KAURAS 
BENDROJI MEDICINA 

1407 S. 48th Oourt, Cicero 
Kasdien 10-12 (r 4-7 

' s k y r u s troč. ir sešt . 

TeL ofiso ir bato: OLympic 2-4US 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS LU CHIRURGAS 

1448 So. 60th Ave,, Cicero 
Kasdien I-S vaX ir 8-8 v&L vak. 

išskyrus trečiadienius 
Šeštadieniais 12 iki 4 vai. popiet 

TOL REKaace 5-1811 

DR. WALTER J. KIRSTUK 
(Lietuvis gydytojas) 

8925 West 59th Street 
VaL: plraiad., antrad., ketvlrtad. sr 
penktad. nuo 12-4 vai. popiet ir 6-t 
vai. vak. Tred. ir šeStad. Vdaryta. 

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA LB CRIRURG8 
KfJMKIT; ER VAIKŲ L4GC8 

sPECiAusrre 
SCEDICAIi BTTIiDE^O 

T1&6 Sonth Weetern Aveaoe. 
Valandos: Kasdien nuo 19 vai. 

iki 1 v a i pople* 
Oflso teL HE 7-1168; rerid. 2S«-2«lt 

Ofs. H E 4-1818; Rez. PR 6-9801 

DR. J. MEŠKAUSKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė vidaus ligos 
2454 West 71st Street 

(71-os tr Campbell Ave. kampa*} 
VaL: pirmad., antrad., ketvlrtad. %T 
penktad. S iki 7 v. p. p. Tik suaitarc* 

Ofs. teL 735-4477; Rez. 246-2839 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IK CU1KCROS 

B(pHfM|rtM •*• 3fcrv^ tf 
Emocines bsjos 

CBAWFORD A4XDICAL BTOiDt!ffQ 
S44t So. Pulaski Road 

Valandos pagal susltartina 

Bezid. teL — GI 8-687S 

DR. W. M. EISIH-EISINAS 
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LJGOS 

GINEKOLOGLNa CHIRURGIJA 
6182 So. Kedzie Ave. WA 5-2670 
Valandos paea] msitaHma. Jei ae» 
s^stiiepia. ekamttact: MI S-O0O1. 

Valandos pagal susitarircą 

O P T I C A L S T U D I O 
VIOLETA KABOSArrft 

7SS1 So. WaBhtansw. TeL 77ft.«7«« 
Pritalkond akiniai pagal gydytoj* 

reoeptaa 
Didelis akinra rornn pasirinkimas 

Vai.: pirm., antr.. penkt. 10-5:SV. 
Ketv. 1-8 v. vak. flest 10-4 ». p. m. 

Trečiadieniais uždaryta. 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

TeL — BE 8-1893 
Specialybė Akių ligos 

8967 West lOSrd Street 

Ofiso teL — PR 8-2220 

DR. JANINA J&KšEVIčIUS 
1 O K • A 

V A I K Ų L I G O S 
2656 West 63rd Street 

Pirmad., antrad., kstvtrtad. tr psnkL 
cao 11 -iki 2 vaL ir rrtf S iki 8 vaL 
vak. Sestad. noo i iki ė vaL 

Telef. — 282-4422 
DR, ROMAS PETKUS 

AKTŲ LIGOS — CHTKrROUA 
Ofisai: 

111 NO. WABASH AVE. 
4200 SO. CEVTKAL AVS 
Valandos pagal sasJtarlma 

FRARK PLEŠKĄS 
OPTOMETRISTAS 
(Kalba lietaviakal) 

2«1B W. Tlst S t . — TeL 787-5149 
Tikrins akta. Pritaiko aktnrw kr 

"Oontaei 
VaL pagal sasltarlina. Uždaryta tre«\. 

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

Pfl. ai- . i t S a.. : * 5 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8844 West 6Srd Street 
Valandos pagal susitarimą 

DR. K. A. JUČAS 
DERMATOLOGIJA — 

CHTRURGUA 
5214 No. Weatevn Avemie 
1003 No. vTestem Aveaoe 
TeL atsakomas 12 valandų 

489-1441 — 561-4605 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c 

Vpsfanoaa skelbtis dlea. DRAUGE 

M S j b plačiausiai skaitomas tW 

'tirtų AsartJda. Gi skelbimų kai-

ė d i m a i efMderniTo,. kufios stmldai | r ^ " W v 1 ^ ^ ' a j ^ M i a a ' p M ^ " ^ p i r r f l i n l nkss fau. pro?, A. Ltaima kalba ^ - a H a v i m s i Į p i e l ^ ° % , ^ ° :*??*? <*• 
- svkontrolkwj«mos. ^ Prczitfsme: k m K. Psf^vičius, prel. V. Balčiūnas, VUko pirm. * . J. K, Vat i tka* vy»k. V. 3 r i * y i ir &•. K - 1 k u a - P r- GariVea, Angiųes lietuvių į. 

i<n M* maža paskaitos dalelė. < AmbrozaiUs Nuotr. J. Urbonosieiovados bei šaitinio redaktoriaus 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PCSLfiS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2656 W. 68rd Street 

VaL antra*-, nuo 1-4 popiet 
ir ketv. nuo 5-7 vakare. 

Ofiso teL 776-2880, te*. 448-5541 

DR. J. J. SIMONAITIS 
G Y D Y T O J A S 

Adr**ia* 4 S 5 W. 6STd Street. 
4Mtoo veirl. R£ 5-441* 

HeskteiKSjaa telef. GR S-SS1T 
VaL: pirmad.. antrad.. ketvlrtad S 

sanktad nuo 1 iki 8 vaL popiet. 

Ofiso M*. STE 4-912S, namo ~it S.«l«S 

DR. V. TUMAS0IUS 
C H I R U R G A S 

2454 West 71st Street 
VaL: pirm., aatrad.. kstv. te "i 

»-• te 4-7 — H anksto «~* 

TeL ofiso PB 6-644^ 
DR. F. C. W!KSKUNAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8107 Went 71»4 Str*e4 

Valandos: 1-6 vaL popi<H-
Tred. te ssMsrf. pasm <ps««*H«ae 

Ofiso teL 586-8106; namn CS6-4856 

DR. PETRAS timU 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAi 

6284 S. Narragaasetf Avė. 
Vai. pirm., antr., ketv. fr pėnat. $$ 

Aestsdlsnisa pagal tusitartm%. 

. j r" — *- V i l ^ ^ j i 
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Jis ėjo ateiti 
Šimtmečio sukaktį nuo Albino Herbačiausko gimimo minint 

DAUMANTAS CIBAS 

Š. m. spalio 20 d. suėjo šim
tas metų nuo Juozo Albino Her
bačiausko gimimo Lankeliškiuo
se, Vilkaviškio apskrityje. 

Tai buvo karštas, judrus, ne
ramus, nepastovus, smailialiežu
vis, originalaus stiliaus literatas, 
publicistas ir ilgametis Vytaut< 
Didžiojo universiteto lektorius. 

Dar visai jaunas už lietuviškų 
raštų laikymą buvo rusų žandarų 
gaudomas. Iš Marijampolės gim
nazijos šeštos klasės turėjo bėgti 
į Krokuvą. Ten vargingai gyve
no, veikė lietuvių draugijoj, rašė 
į laikraščius,' leido publicistikos 
ir literatūros knygeles lietuviš
kai ir lenkiškai. Krokuvos uni-j 
versitete dėstė lietuvių kalbą. Po t 
karo grįžęs į laisvą Lietuvą, taip
gi daugiausia maišėsi tarp litera- i 
tų, gyrėsi turįs parašęs labai ver- j 
tingų veikalų, kurių, tačiau, nie
kas nėra matęs. Tenka laukti, kad I 
kas nors iš ji gerai pažinojusių! 
rašytojų parašys plačiau apie jo ; 

literatūrinį palikimą. 
O čia tik papasakosiu apie tai, j 

kodėl jį visi niekino ir iš jo šai
pėsi. Šaipėsi iŠ gyvo, šaiposi dar 
ir dabar, kai jį kas primena. 

Herbačiauskas turėjo labai re-! 
tą ir nepaprastai stiprią regėtojo'; 
dovaną, kurios anuo metu nie
kas tinkamai neįvertino. 

Viduramžiais daug tokių žmo
nių, — vyrų ir moterų, — dėl su
gebėjimo regėti ateitį buvo sude-
g nta ant laužo arba paskandin
ta .upėje. Ir. Lietuvoje tokius degi
no, skandino, nes įtarė, kad jie, 
kaip raganiai ir raganos, susisie
kia su nešvariomis dvasiomis. 

Bet naujaisiais laikais tokių re
gėtojų jau niekas nebepersekiojo. 
Tik iš jų šaipėsi, juos už nieką 
laikė, jų sakymams netikėjo, ka
dangi prietarai blėso, o visoks 
mokslas nesulaikomai plito. Tik 
gaila, kad parapsichologija, kaip 
mokslas, dar nebuvo pradėjusi 
formuotis ir niekas tokių regėto
jų tinkamai neįvertino. 

Todėl suprantama, kad ir Al
binas Herbačiauskas nenumanė, 
kokį nuostabų sugebėjimą jis turi. 
Ligi pat savo gyvenimo pabai
gos (1944X11.3) ir jis pats buvo 
įsitikinęs turįs mistinių ryšių su 
dvasiomis. 

Bet jei jis gyventų mūsų die
nomis, tikriausiai būtų garsus ir 
gal net turtingas žmogus. Uni-
verstitetų profesoriui jį kviestų 
eksperimentams, o TV stotys ir 
laikraščių redaktoriai — įdo
miems pokalbiams. Milijonai jo 
žodžiams tikėtų! 

Kai kas sako, kad ateitį jis spė-
davęs iš kortų arba burdavęs iš 
rankos. To nemačiau ir anuo lai
ku tatai tvirtinant negirdėjau. 
Taip pat neteko girdėti, kad jis 
galėjo naudotis astrologija arba, 
kad jis galėjo nusakyti praeitį. 
Bet galiu tvirtinti, ką pats savo 
akimis mačiau. 

Kai bestudijuojant paaiškėjo, 
kad man gali tekti vėliau gyve
nime susidurti su senais, lenkiš
kai rašytais dokumentais, ryžau
si pramokti lenkų kalbos. įsira
šiau į lenkų kalbos kursą, kurį 
tada dėstė lektorius Albinas Her
bačiauskas. Lenkų kalba tuo 
metu Lietuvoje buvo nepopulia
ri, tai nenuostabu, kad klausyto
jų susirinko vos tik septyni. Bet 
mums mokytis buvo įdomu: 
Herbačiauskas dėstė patraukliai, 
šokinėdamas nuo lenkų kalbos 
prie literatūros, prie visokių įvy
kių, prie politikos. Jo išvedžioji
mai būdavo drąsūs ir net; 
Paskaitos valanda kaip mat pra
bėgdavo, o jis dažniausiai vis dar 
nespėdavo visko iškalbėti. Tuo 
metu už durų, koridoriuje, pra
dėdavo ūžti. Dar valandėlė - du-

'jrvs prasiverdavo k į viig įgriūda-

Juozas Albinas Herbačiauskas (1876.JC20 — 1»44.XIU) 
(Iš Daumanto Cibo rinkinio) 

vo bent dešimt jaunų, pirmame
čių studenčių su studijų knygu
tėmis rankose. Jos puldavo prie 
lektoriaus, prašydamos pasakyti 
joms ateitį. O jis, nesipriešinda
mas, paimdavo knygutę, atvers-
davo tą vietą, kur būdavo įkli
juota savininkės nuotrauka ir, į 
ją įsižiūrėjęs, pradėdavo kimiu 
balsu pasakoti. Kalbėdavo trum
pai ir nė karto į studentę nepa
žvelgdamas. Gal po pusės minu
tės imdavo kitą knygutę, po to 
trečią ir išbėgdavo iš auditorijos, 
visas kitas studentes palikdamas 
''be ateities". 

Studentai ir vyresnės studen
tės niekuomet į jį nesikreipdavo. 
Matyt, visai netikėjo, kad jis gali 
ką nors numatyti. Ateities spėji
mas — būrimas jiems atrodė ne
rimtas, tiesiog čigoniškas reika
las. 

Ir tos jaunos studenčiukės, at
rodo, netikėjo, ką jis joms pasa
kojo. Matydavau, kaip jos šel
miškai žypsosi. daro visokias gri
masas, o kartais ir liežuvėlį kyš
teli. 

Kartą sėdėjau pirmajame suo
le ir kai ką nugirdau. 

— Būsi pagrobta ir išvežta į 
šaltus kraštus. Ten labai vargsi, 
kol numirsi baisia bado mirtimi, 
— kalbėjo Herbačiauskas. 

— Tai tau pranašystė pa
galvojau. — Lietuvoje žmonių 
niekas negrobia. Ir kam ją vežti 
į kokią Grenlandiją? Tokias jau
nas mergytes, jei kas grobtų, tai 
greičiau vežtų į Europos miestų 
palaidūnų namus, o ne į baltų
jų meškų laukus. 

Kitai studentei paskė, atrodo, 
kažką nemalonaus. Ta atsi
krenkštė ir spjovė į pajuodusį, su
lysusį Herbačiausko veidą! 

Mes visi apstulbom. Kas dabar 
bus? Kaip šoks tas karštuolis? 
Kokiais neraliuotais žodžiais jis 
užbliaus? 

Bet nieko. Herbačiauskas nuo
stabiai susivaldė. Tik nubraukė 
veidą su rankove ir kiek balsiau 
tarė: 

—Aš nepasakiau visos teisy
bės, nenorėjau jūsų užgauti. Bet 
kad man taip, tai dabar pasaky
siu. -

Ir jis dar pridėjo kelis žodžius. 
Studentė užraudo, griebė iš jo 

rankų savo knygutę ir raudoda
ma išbėgo iš auditorijos. 

O prieš kitas jis pasiteisino: 
— Nepykite. Aš sakau, ką ma

tau. Po to įvykio Herbačiauskas 
smalsių studenčių daugiau nebe-
prisileido. Po paskaitos tuojau iš
eidavo iš auditorijos. 

Prisiartino paskutinė semestro 

diena. Herbačiauskas i auditoriją 
atėjo smagus. O kaipgi, nė vie
nas jo klausytojas, jam dėstant, 
nuo jo nebuvo pabėgęs! Visi mo
kėmės rimtai, šio to pramokom. 

Kai jis pradėjo pasirašinėti į 
mūsų studijų knygeles, nustebę 
užgirdom, kad jis, nei neprašo
mas, ėmė kiekvienam kloti mūsų 
ateitį. Aišku, ir mes nė vie
nas netikėjom ta ateitimi. Vos 
valdėmės, kad nesuprunkštu-
mėm. 

— Fantastas! Fantastas! Tai 
nušnekėjo! — linksmai klegė-
jom, kai jis išėjo. Viens kitą er-
zinom, primindami keisčiausius 
būsimus įvykius. 

Dabar jau nebegaliu prisimin-l 
ti, ką jis kitiems sakė prieš tuos j 
44 metus. Bet pusėtinai prisime
nu, ką jis man pačiam pranaša
vo. 

Ji sakė: 
— Vesi, turėsi du sūnus. Vie

nas sūnus mirs užsieny. Po to su 
žmona ir kitu sūnumi per didelę 
jūrą plauksi į tolimą kraštą ir 
ten ramiai gyvensi. Gyvensi il
gai, bet turtingas nebūsi. 

Aš tada galvojau: 
— Vesti dar neketinu ir net ne

žinau, kuriame Lietuvos pakraš
ty mano mergelė auga. B savo 
krašto niekur nekeliausiu. Čia vi
sa mano ateitis! Tai kaip gali ma
no sūnus mirti užsieny? Fantazi
ja! 

Metai bėgo. Netikėti įvykiai vi
sus vienodai užklupo, visų gyve
nimą sumaišė. Viską palikus, te
ko ir man su mažais sūnumis 
trauktis į svetimą kraštą. Ten 
peršalęs, mirė vyresnysis sūnus. 
Po kelių metų — ir vėl kelionė. 

: Šiuokart plaukimas per At
lantą į Ameriką. Daug vargo, 
daug rūpesčių. Turtų neuždir
bau, bet vis dėlto turiu ramų, ge
rą gyvenimą. Mano bendra
amžiai visi jau išmirė, o aš vis 
gyvenu ir gyvenu. 

Prisiminęs Herbačiauską, pra
dedu tikėti, kad jis tikrai turėjo 
ateities regėjimo dovaną. Gal ir 
tai studentei išėjo teisybė, jei ru
sai ją pagrobė ir išvežė į Sibirą 
bado mirčiai. 

Šių dienų mokslui nesunku 
skaldyti atomus, pasiekti Mėnulį 
ir Marsą, bet dar labai sunku su
prasti žmogaus minties galias. 
Jau kuris laikas kaip jas atsidėję 
tiria Europos, Amerikos ir Rusi
jos universitetai. Kai kas jau pa
aiškėjo. Bet dar daug nuostabių 
reiškinių pasilieka migloje. 

Ir jei kas dar ir dabar šaipos! 
iš tokių aiškiaregių, kaip Herba
čiauskas, tai jis arba dar nieko nė
ra girdėjęs apie psi arba ESP 
reiškinius, arba jam tenka su
sidurti tik su paprasčiausiais šar
latanais — "psychic", kurių A-
merikoj ypač nestinga. Bet apie 
visa tai čia toliau nerašysiu, tik 
apgailestausiu, kad Herbačiaus
kas nepaliko įpėdinio su panašiu 
įgimtu aiškiaregio talentu. 

Būtų įdomu, jei kas daugiau 
papasakotų apie Herbačiausko 
pasitvirtinusius regėjimus. Ar jis, 
numatydamas, atskirų asmenų a-
teitį, neminėjo, kas gali ištikti 
visą mūsų tauta.? 

Hans am Ende 
Iš Rainer Maria Riikčs penkių dailininkų monografijos **Worpswedew 

Ralner Maria Rilke 
50 metų sukaktį nuo poeto 

mirties minint 

VAKARAS SKONĖJĘ 

Kaip aukštas parkas. Ir kaip iš namų 
einu tolyn iš jojo sutemų 
į lygumą ir vakarą. Į vėją 
kur jaučia upių vandens nuskaidrėję 
ir debesys, ir ties dangaus kraštu 
malūnai savo sukimu lėtu.. 
Dabar esu ir aš jo rankoj daiktas — 
mažiausias pats po šiem padangėm. 

— Štai: 

Nejaugi vieną dangų tematai? — 
Mėlynė vaiskiai žiba, plaukia skaistūs 
joj debesys, žemai baltumai kaitos, 
o ta didžiulė pilkšvumą aukštai 
lyg ant raudono dugno kunkuliuoja, 
ir viskas že'i spindesiu tyliuoju 
sėdančios saulės. 

Kyla. pastatai 
keisti iš jų, parodo šis tapimas 
sparnus, raukšles, pavidalus, prieš pirmas 
žvaigždes aukštų kalnagūbrių grandinę, 
ir šit — anga į tokią begalinę 
tolybę, kur vien paukščiai gal težino 

im 
RUDENS DIENA 

Viešpatie, laikas. Vasara tiek davė. 
Tiesk saulės laikrodžiuos šešėlį savo 
ilgyn ir vėjus į laukus paleisk. 

Dar porą duok pietietiški^ dienų, 
paliepk — tegu spindėdamos sirpina 
paskutinius vaisius, ir stiprų vyną 
išsunk iš jų, saldumo sklidinų. 

Kas dar benamis — kur jis gaus na/mus. 
Kas vieniša*? — turės vienatvę ilgą: 
budės, skaitys, laiškuos rašys jausmus 
ir parkuose blaškysis neramus, 
kai lapai, vėjų nudraskyti, mirga. 

1902 

IŠ "VALANDŲ KNYGOS' 

O tamMos mano valandas skrenda 
malonios kaip seni laiškai gulėję; 

dvasia, į jas pasineriant, gilėja, 
gyvenimą, kadaise pragyventą, 
per jas matau lyg tolimą legendą. 
Jom sužinau: turiu tiek vietos kitame 
gyvenime, kuris ne metais truko 
Aš lyg ant kapo medis: po žeme 
ten sapnas giesmėse ir liūdesiuos 

nutr 
dabar tą sapną mirusio berniuko 
(apraizgomo šaknų, kaip glėbio šuto) 
jis nokdamas ir ošdamas išpildo. 

Tu ateitis, tu iš rytų didi 
aušra — į amžinybę ja vedi. 
Tu gaidgystė: baigta laikų naktis 
rasa, mergelė tu, maldos rimtis, 
tu pašalietis, motina, mirtis. 

Tu vienišą pavidalą keiti, 
jis kaip uola mums kyšo likime, 
jis tyli paslėptas skunde, džiaugsme 
ir lieka lyg miškai nerengti. 

Esi gilioji tu esmė daiktų, 
jos išsamiai nė vienas nesuvoks, 
jos suvokimas kiekvienam kitoks: 
tu laivui krantas, krantui laivas tu. 

1902 
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Vargdienio būstas kaip šventa skrynia, 
ten amžinybė duonoj bei vyne, 
o vakaras ateina — su ramybe 
pavirsta duona, vynas amžinybe 
sugrįžtančia atgal į begalybę-

Vargdienio būstas kaip šventa skrynia. 

Šis būstas tartum kūdikio ranka. 
Ji neima, kas dideliems teduota; 
tik laiko margą vabalą ūsuotą, 
tik akmenį, upelio teliūskuotą, 
srovelę smėlio, kriauklę, gaust suduotą^, 
nelyginant svarstyklės, ji siūbuote 
siūbuotų savo delną ir siūbuotų, 
suvirpinama dulkele menka. 

šis būstas tartum kūdikio ranka* 

Ir tartum žemė vargstančio namai: 
kristalo būsimo skala smulkutė, 
atsukus tamsą ar šviesos akutę, 
vargi tarytum šilto skurdo kūtė, 
bet vakarais — visi kampai atkutę, 
joj visos žvaigždės pateka ūmai. 

Iš vokiečių kalbos vertė 
Jonas Juš kaltis 

"TAVO ĮSČIŲ VAISIUS^" IR RAINER MARIA RILKĖ 

OttO Mwtef50QD 
U i U i * * 

(Atkelta iš 1 psl.) 

išsiskirti iš įsčių, yra išsigandęs 
pats savęs, kaip šikšnosparnis 
nakties porcelane. 

Kyla klausimas, ar Rilke ne 
per daug išryškina mūsų sveti
mumą tam pasauliui, kuriam 
mums tenka gimti. Rilkė labai 
ryškiais palyginimais iškelia 
prieš mūsų akis abi mūsų gyve
namos tikrovės puses: ir mūsų 
natūralumą pasauliui, kuris ieiš-
kiasi įsčių būklėje, ir mūsų sve
timumą pasauliui, kai mes pra
dedame reikštis jame kaip savai
mingas veiksnys. Tačiau kaip tik 
toks ir yTa mūsų gyvenimo tu
rinys. 

A&UUU414 ekgiįą Riike >ia de

dikavęs vienam austrų rašytojui 
Rudolfui Kassneriui, kuris buvo 
Rilkės draugas, bet kartu ir kie
tas jo kritikas. Kassneris 1926 m. 
parašė šios elegijos kritiką ir pri
kišo Rilkei, kad jis nėra atsiver
tęs krikščionybei, kad jis tebegy
vena erdvės pasaulyje, kad jis yra 
Dievo — Tėvo žmogus, bet ne 
Dievo — Sūnaus žmogus, jis yra 
Senojo, o ne Naujojo Testamen
to žmogus. Šalia to Kassneris pa
stebi, kad "Tėvo pasaulio didy
bė glūdi Būtyje. Tai tiesa. Sū
naus didybė glūdi atsiejime nuo 
Būties*'. Mes galime sutikti su pir
muoju Kassnerio teigimu, būtent 
kad Tėvo pasaulis yra Būtis. Bet 
mes negalime sutikti su antruo-
iU Ka&ncrio teigimą, kad Sū

naus didybė glūdi atsiejime nuo 
Būties. Kristus, ateidamas į pa
saulį, Tėvo būties negriauna. 
Sutikdami su antruoju Kassnerio 
teigimu, mes patys žalotume 
krikščionybę. Tėvas ir Sūnus yra 
tos pačios Būties. Tai kaip tik 
mums liudija Kalėdos, būtent U 
Sūnaus ištikimybė Tėvui, atei
nant į pasaulį taip, kaip pasau
lis yra sukurtas, būtent natūra
laus gimimo keliu. 

Žmogus ir aplinka 
Pasilieka klausimas, ar Rflkės 

įtampa tarp žmogaus pasaulyje 
ir įsčiose yTa ne per daug išryš
kinta. Nepaisant savo svetimumo 
pasauliui, Rilke buvo žmogus.la-
bai jautraus dėmesio gyvenama-
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I James Ensor parodą aplankius RAINER MARIA RILKE 

tlNflt 

SALXĖ JAUTOKAITĖ 
. _ 

WBEž:i "^ 
r Dabar Chicagos Dailės institu- j 
te vyksta belgų dailininko James 
Ensor apžvalginė meno paroda. ] 
kari čia tęsis iki 1977 m. sausio] 
3 d. 

Menininkas James Ensor (1860 
suku 1949) buvo gimęs Belgijoje. Jo 
lyčiossv;j buvo emigrantas iš Ang-
Lietuvos besotina belgė. Ji ir jos gi-
kotojų aukc^irėjo suvenyrų krautuvę, 
bar kainuou>uvo pilna žaislų, kriauk-
lerių), kurelių, ąsočių ir įvairiausių 
tratorrų išimiu karnavalo ka-ukiu. 
tos. skardii dabar parodoje matome, 
piktu prašyiko pradiniai dailės kuri-, 

Kad da ra niūrūs gamtovaizdžiai 
ros darbi onėmis. Kai kurie kūriniai 
tucijos ei n a Rembrandto paveiksl-
savitą a»-a 'P "Mistiška teologo mir-
eu iritei Kituose ryški melancholija, 
rius dar' "Liūdna ponia", kuriame 
ti paw/ ius vaizduoja savo seserį, pa 
Velėta d i S 1 ^ išeiti, visai atskirtą 
les mie •a'vo aplinkos. 
mam m t reJU Jnetu Briuselio Dailės, 
Building e m r I 0 l e dailininkas Ensor j 

, dima. F buvo pažengęs savo kūryba J 
kiniame i1* buvo priimtas į Briuselio 
tuo fier l ryži a u s parodas. 
pggĮ : Miau, dailininkui pažinus to 
ką nor ° avangardinius impresio-
pasiulė^us, pasikeičia ne tiktai jo ta-
n e rj;o s

>os technika, bet ta-ip pat ir 
m o - turinys. Savo kūriniuose jis 
1 ^ zduoja žiaurias, pajuokian-
vadincs> nuskriaustas, komiškas, gir-
jį- i, maskuotas figūras. Sunku 

• prasti Ensoro kūrinius. Jo vei-
vo a?Ja' dažniausiai yra su kaukė-
. •, s. Paveiksle ' 'Skandalingos kau-

P • »> i 
yes matome paprastame kam-

į ^ viryje už stalo •sėdintį žmogų su 
«* r tauke, pro atviras duris '"eina ki-

. i figūra, taipgi su kaul« AtBodb, 

££*•• '•• :*£*x B E "••' -'•' V*N<* 
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Nors labai 8rysk*nęs lygmuos 
žemėvaizdžio svetimumą žmogui, 
tačiau kalbėdamas apie savo. lai
ko žmogų, Rilke meno, kad. jis 
yra lygumos žmogus. "Mes visi 
gyvename lygumos ir dangaus 
ženkle. Tai du žodžiai, bet jie iš rėjau prašinėti paskaitų santraukų 

spaudai. Čia betgi pasidžiaugsiu, 

(Atkelta & 3 pual.) 
jai aplinkai, net jį apsupantiems 
daiktams. Jis, galima sakyti, dva
sioje buvo net pefzažc darhnm-
kas. 

Rilke 1903 metais yra parašęs 
studiją apie keletą vokiečių dai- į ̂ ^ L a p i m a ^ ^ 
iinmkų, kurie atvykdavo į Šiau- | išgyvenimą: Ivgumą, Lyguma! kad beveik visi, jei ir po du —tris 
res juros pakraštį piešti peizažų. Į ^ j a u s m a S j kuriame mes au-1 kartus prašyti (kas čia tokio!) pa-
Sios Knygos pradžioje, kuri vadi-į e a m e » ( l 6 ^ \ j s k a h ^ sairtrarfcėles man paruošė 

* Vvorpsvvede", Rilke patei-į . . . .^ . . I ten pat, ant mano išdalintu Iape-
Oanį optimistiškai ir kartų .. f, . - i t - - , t * u * • - t>u - v._ . . ~ 2 lm (ak, vėl. kiek vargo buvo kai narnai FUHce žiun j zaaogaus uz~x, ~ . , . . . . J : xa j . . v .. . r-. M. ; kūnu rasta šifruojant'.). Man par-

davirų gamtos atžvilgiu. Daili
ninkas, architektas rr simfonijos 
autorius vaidina tarpininke vaid-

įmenį suderinti žmogui su.pasau-
Taip, štai Šios knygos p r a k a l - | l i a ( 6 . T ^ }_ g ^ , ( 5 ^ fluo 

boję jis rašo: " 

kia bendro pobūdžio įvadą, api
būdinantį žmogaus santykį su 
aplinka. Aplinka ir žmogus, jo 
manymu, nėra to paties pobū
džio dalvkai. 

pr< li

pa pf ad, viena kitą pamačiusios, jos 

5«R..aC*.2ds2r5an 
(be lgas , 1860-1949)1 

čio romantizmo ir simbolizmo, 
giliai domėjosi Edgar Alian Poe 
fantastinėmis bei makabriško-
mis novelėmis ir Baudelaire poe
zija, pasidaro aišku, kodėl jis 
taip, o ne kitaip tapė. Ensoras, 
savo kūrybos įkvėpimo ieškoda
mas, ne t grįžta i ankstyvesniųjų 
dailininkų Matthias Gruemvald 
kančios vizijas, Bosch ir Goya 
fantazijų simbolinį meną. 

Bet kanas nuo karto dailinin
kas sugrįžta taipgi į realų pasau
lį, parodydamas, kad jis negyve
na vien fantazijoje ir iliuzijoje. 
VienMHe savo paveiksle "Auto
portretas su kaukėmis" tarp 

Mirtis užpuola minią 

Ši 

abi išsigąsta ir sustingsta. Mano
ma, jog žmones su kaukėmis dai
lininkas paima iš flamų karnava
lų, kurie tuo laiku buvo labai 
madoje. Tie patys karnavalo 
l i kė j a i , perkelti į gyvenimo ftp- Į skausmingų, komiškų, deformuo-
Jinką, pavirsta tikrove, įtraukda
mi ir žfŪTovą. Šie fcaūjrtjt Errso-
fo meno kūrianlai nepatiko Briu
selio dailės Sekmui ir jie daugiau 
nebuvo priimami į jo parodas. 
Net liberalesnės Briuselio dailės 
grupės XX amžiaus nariai nejau
kiai jautės- Ensoro kl 'rrnių paro
dose, nes jis ir toliau tik šitaip ta
pė, nepakeldamas savo temų. 
r Dailininko Ensoro meno kūri
niuose svarbią vietą užima mir
tis. Ji pasireiškia įvairiomis for
momis — kaukolėmis ir skele
tais, kurie figūruoja jo daugelio 
drobių, tas© tr grafikos darbuo
te. Jis net 1886 m. atvaižefeofa 
save, kaip 4%9 m, atrodys jo 
skeletas. Nors figūras su kaukė
mis kaukoles i r skeletus daili
ninkas tapo ekspresyviai, labai 

tų, klaikių kaukių, dailininkas 
vaizduoja ir save, kaip jauną, 
puošnų, su ūseliais ir barzdele, 
didele plunksnota skrybėle, žva
liai žiūrinti tiesiai į žiūrovą. 

Dailininkas James Ensor yra 
svarbus dailės istorijoje tuo, kad 
jis buvo vienas pirmųjų fantazi-
niame dvidešimtojo amžiaus me
ne, pasireiškęs labai individua
liai tiek savo technika, tiek savo 
temomis. Jo kūryba pasižymi ga
linga satyrine naujųjų laikų tik
rovės vizija. Čikagiečiai ir šiame 
mieste besilankantieji turėtų ne
praleisti progos Ensoro apžvalgi
nę parodą Dailės institute pama
tyti. 

tad šįmet lietuvių, latvių rr estų 
(ne Lietuvos, Latvijos ir Estijos), 
knygos savo lentynose vyrauįaJ 
Latvių lentynose galima buvo] 
suskaičiuoti apie ketvirtadalį 
šimto latviškų knygų, tame skai
čiuje keli vertimai ir knygos ru
sų kalba, išleistos Rygoje. Latvių, 
klasikus reprezentuoja Aspazija, 
Auseklis, Rainis. Sovietų oku
pacijos laikotarpio autoriai: V. 
Lukas A. Grigulis. J. Vanags, 
O. Gravitis bei A. Apinio grafi
kos. Taip pat vaikų literatūros 
pasaulinė liaudies pasakų serija 
— rumunų ir šiaurės tautų pa
sakų knygos. 

Išsamus kūrinys yra agitacijos 
į knyga su praktiškais nurodymais 

kaip daryti ir piešti plakatus. 
Marga virtine vienas šūkis pakei-

! čia kitą: "Studijuokite marksiz
mą — leninizmą! Alkoholis — 
— avarija; Daugiau pieno". 

Verlag -K. W . Schuetz stende 
išstatyta leidyklos išleista mono-

1 -n-afija apie generalfeldmaršalą 
I oehoemerį- Antrajam pasauli-
j rriam kare jis buvęs vienas iš žy-
Į miųjų karo vadų. Sovietų marša-
! las Koniev pasakęs: "Jei ne 
. Sc hoerneris, mes būtumėm nužy-
įgiavę iki Bavarijos". Knygoje 
įdomios žinios apie Latviją ir lat
vius. Schoerner 1944 m. buvo 
Šiaurės fronto ir vadinamos Kur-1 Cituodamas vieno i l dailinin 

. 1 k 
atkreipia dėmesį į tai, kad šie 
dailininkai yra susidomėję nykiu 
peizažų, kuris yra "būdingas sa
vo neaptartumu" (15 psl .) . Ta
čiau šie dailininkai domisi ne 
kalnais, o šiuo nykiu žemėvaiz-
džiu. Kodėl taip yra, Rilke, gal 
būt, paaiškina šiuo sakiniu: "Čia 
reikalas sukasi apie lygumą ir 
apie dangų. Millet savo kūryboje 
turi juos abu. Tik jis dažnai su
gebėjo duoti vien trk apybraižą 
vietoj šviesos, keti iš visų pusių 
remiasi baisiu dangumi" (13-14 

LJCM Akademijos 
X stiva^aVimaS 

(AtlKfca iŠ 2 puaL) 

puoti paskutiniųjų laiką. Man ne
patiko ir tai, kad t * pora paskai
tininkų atsivežė vadinamąsias savo 
paskaitų padalas, o visus kitus tu-

Gamtovaizdis v r a j ^ūsų ^ ^ ^ -yrį^ Rį&ės gam-

tiko, kad detroitieciai taip gausiai 
paskaitas ir kinis renginius latokė. 
Bet tikru nesusipratimu laikau sek
madienį rengtą Kariuomenės šven
tės minėjimą, kai tuo pačia laikti 

mums svetimas; vienam yra b a i - į ^ fiioĮ!0foą, y^ n o r m a e p a s i l i k - ; ^ 0 S a ^ B r a f 1 & ° paprbimas u 
ti Kalėdų ir poeto išryškintų įs su tarp medžių. Nors labai pas

laptinga yra mirtis, dar P « l a p - j į u ~ ' a p i n į v į į < 
tingesnis yra toks gyvenimas, ku
ris nėra mūsų gyvenimas" (4 
psl.). 

suvažiavimo pabaiga. Kariuomenės 

dailinfrikų m i n ė ^ m ą b o v o g a i m a savaStei arti" 

Gamta su mumis nesiskaito. 
;Mūs;ų gyvenimą, mūsų viltis! 

studijos mes matome, kad Rilke dėti 

giliai jaučia žmogaus svetimumą! Techniškai, regis, bovo viskas 
pasauliui, bet kartu savo jausmi- ; P**&™ suorganizuota. O tai todėl, 

kad klebonas kvm. Viktoras Kns-n m gvvenimu iis >Ta lame, Ele-! ., , , . 
.v v, . iciunevicius ne tik kooperavo, bet ir 

gamta... ima išdidžiai ir a b e j i n - i g i ] ° ^ " * * m a t e I B e ^ ^ ^ \ p a t s į moksimmkų sutikimą jsirun-
gai; tuo yra persisunkę visi jos 
bruožai" (5 psl.). 

šb tvirtovės karo vadas. Latviai kU, Otto Runge, žodžius, ilke 
jam dėkingi, kad jis nepaklausė 
Hitlerio įsakymo priešintis ir ne
užleisti rusams Rygos ir tuo iš
gelbėjo miestą nuo "Staliningra-
do likimo". Nenugalėta Kuršo 
tvirtovė buvo priversta kapitu
liuoti, tik karui pasibaigus. 

Herberto Lango Berno leidyk
la yra išleidusi ir išstačiusi Ma-
xo Ryehener'o knygą "... und 
Estland, Lettland, Litauen". Au
torius pažįsta šiuos • kraštus iš 
nepriklausomybės laikų ir paly
gina juos dabar, okupacijos reži
mui viešpataujant. Pirmame psl.). 
puslapyje trijų Pabaltijo vals
tybių herbai ir po Latvijos herbu 
tekstas latvių kalba: "Latvija yra 
nepriklausoma demokratiška 
valstybė, kurios aukščiausia val
džia yra tautos rankose". Knyga 
gražiai iliustruota ir yra graži do
vana kitataučių draugams. 

Taigi Pabaltijo valstybės dar 
nėra užmirštos ir šveicarų! 

A T . 

tą žmogaus jaukumą įsčiose ir joįgė fr ^ Ą y^d dr. J. Pikūnui'pa-
nejaukumą išoriniame pašau- \ vyko į komitetą įtraukti tokius žmo-
lyje. Tai yra tam tikra iliustra- Į nes, kaip Jonas DunČia, Jurgis Mi-
cija mūsų tikėjimo tiesos, kad jka i^ Vacius Lelis, Rita Garas-

pirminis žmogus buvo skirtas 
jam labiau atitinkančiam pasau
liui ir, tik nutrūkus jo asmeni
niams santykiams su Dievu, jis 
pateko į sau svetimą pasaulį, 

Ir kita mintis, kurią mes ga
lime pasiimti iš Rilkės, yra ši: 
joks žmogus nėra išaiškinamas 
kaip šio pasaulio reiškinys. Tuo 
labiau Jėzus nėra išaiškinamas 
šiuo pasauliu. Jis ateina į šį pa
saulį, jo nepažeisdamas, bet jis 
nėra iš šio pasaulio. 

Gariiauskaitė, Viktoras Veselka, Jad
vyga Damušienė, Lilė Gražulienė, 
Dfelia Čecrėrailė, Aida Smalinskai-
tė, Janina Udrienė k dr. Kęstutis 
Keblys. Čia pavardėmis išminėjau 
tik komiteto narius. Dar keliolika 
asmenų dirbo išsijuosę, nė komite
tui nepriklausydami. Tikiu, kad ki
ta proga ir kitoje vietoje suvažiavi
mo rengimo komitetas juos vi
sus gera žodžiu paminės, nes ne 
mano pareiga tai daryti ir ne šia
me rašiny taš tmka. Trumpai už
baigiant, Detorito lietuviai duotą 
egzaminą gerai išlaikė. 1976.XII.4 

iu metu rrankturto 
knyau muas 

• PASAULIO UETUVIS, 
Kaip sporte, taip ir Frankfur-! Brandto SPD nėra Fritz Erlero j 1976 m . lapkričio — gruodžio 

Nauji leidiniai 

/ Chicaao Savinqs O^fers You A Choice Of These Beautiful \] 

ČOLORTVSETS 
V/HILE YOU EARN 6"'£% f o T^'-'o 

™ °™, ^Ę_ ; * S jF 

fyskiomis raudonomis, •geltono
mis, žaliomis •spalvomis, tačiau 
jos mum* neatrodo baisios ar 
gąsdinančios^ gal net labiau sa
tyriškos. Matome, kaip slceletai 
nori -susis:ldyti prie ko-osnies ar
ba varžosi dėl pakaruoklio. 

Vėliausiuose savo dailės kuri
niuose Ensor tapo religines te
mas, dažniausiai paimtas iš Kris
taus kančios. Savo didžiausiame 
ir garsiau'-ifl-rrv paveiksle "Kris
taus įžengimas Briuselin" meni
ninkas centre vaizduoja Kristaus 
figūrą apsuptą didžiulio karna
valo, kiame kūrinyje autorius iŠ-
reis"kfa savo asmeninį pasibiau-
rejfmą pasitiKti, modernaus pa-
Satilio žtnohių susigrūdimu. Mi

to snygų prekymetyje. Vakarų 
Vokietijoje, vis sumušami ligšio
liniai rekordai. Nors prieš kele
rius metus buvo abejojama dėl 
sio prekymečio tolimesnio liki
mo. bHant. kad daug leidyklų 
dėl daromų prekymetyje įvairių 
demonstracijų ir incidentų gali 

•Į ateityje čia nebedalyvauti. 
Tačiau 28-asis knygų prekyme-

ad Brandt įdavinėja jo | man. Nr. 27-90. Leidinys Eertd-
tėvo palikimą, pripažindamas i ruornenės minčiai ir gyvenimui, 
komunizmą nežalingu, duodant! Leidžia Pasaulio Lietuvių Ben-
valią klasių kovos idėjai bei ati
darant duris ir vartus liaudies 
fronto tendencijoms Europoje". 
Hans Erler sako: "AŠ protestuo
ju prieš tai , kad pasidariusi mark
sistiška SPD dar vis aesišaukia 
į mano tėvą. W . Brandt sąmo-

šios abejonės buvo klaidingos 
Pwkyrnetis atgavo savo komerci
nį charakterį, ir knygininkai, 
autoriai ir leidyklos galėjo vėl 
ramiai tvarkyti savo reikalas, 
parduodami manuskriptus, su-
dr>rydnmi su ta rus gaudami už
sakymus. 

Prekymetį šįmet aplankė 
175.000 lankytojų (1975 m. jų 
buvo 172,000). iš jų 2.584 buvo 
žurnalistai. Stendų buvo įrengta 
4,139. Pernai —- šimtu mažiau. 
IT juose buvo išstatyta 278,000 
eksponatų. Pernai —251,000. 
Tarp jų naujų kidinių buvo 

tis Frankfurte Šiemet parodė, kad! ninga: apgaudinėja partijos žmo
nes ir balsuotojus. Jo taikos po
litika Vakarų Europoje yra pilie
tinio karo politika. Demokratinis 
socializmas yra ypač pavojingas 
ir piktamanis. Jis klastingai rei
kalauja, kad žmonės pritartų sa
vo laisvės galui". 

Kadangi kaip tik Vakarų Euro
poje buvo balsavimo laikas, tad 
nuo liepos mėn., ši knyga išėjo 
jau penkiomis laidomis. 

Pati brangiausia Frankfurto į 
prekymečio knyga yra Joharm 
Gutenbergo Biblija, spausdinta 
nuo 1450 iki 1455 metų Mairrce. 
Sovietų Sąjungos paviljone, lan-

ftroįė, nustelbiančioje Kristų, ma- j 83,000. Pernai — 79,000. Vakarų į kytojus labirintuose sutinka pats 
tome baaurias kaukes ir veidų iš-
ieP8cas. kuriomis Ensor parodo 
fenoniu abejingumą, tuštumą, 
fcik*pvotf5fcttrtią, Siaurumą, kan
čią. 

Pamačifrs dailininko Ensoro 

Vokietijos leidyklų skaičius taip 
pat pašokęs nuo 908 pernai iki 
1007 šįmet Kitų žalių leidyklų 
skaičius buvo pastovus. 

Labiausiai triukšmingąja kny
ga prekymetyje laikraštis 'Biid 

ftieno kūrinius, gali kilti klausi-1 am Sonrrtag" paskelbė Hanso Er-
mas, ar pate dailininkas nebuvo lero, Fritz Erlero sūnaus, knygą 
vidiniai emociniai pakrikęs. Bet 
iail«s istorikai tai paneigia. Nors 
II -Trinkas atrodo ekscentriškas, 

Brežnevas su kancleriu Schmkitu 
Abu stovi išsitiesę visu ūgiu ant 
plakato. Tik toliau, lyg nu
skriaustas, svečias pasveikina Le
ninas. Vienas plakatas informuo-

druoraenės Valdyba. Redaguo
ja Bronius Nainys, 6804 S. Map-
lewood Ave., Chicago, III. 60629. 
Ad-mimstruoja St. Džirtgas 7240 
S. Mozart Chicago, IH. 60629. 
Metinė prenumerata 3 dol. 

• LAIŠKAI UETUVIAMS. 
1976 m. lapkričio mėn., Nr. 10. 

f Religinės ir tautinės kultūros žur
nalas. Leidžia Hotuviai jėzuitai. 
Redaguoja Juozą* Vaišnys. S. 
J. Metinė prenumerata 6 dol. Re
dakcijos ir administracijos adre
sas: 2345 W. 56th St., Chicago, 
iii. 60636. 

• MOTERIS. 1976 m., Nr . 5. 
Lietuvių moterų žurnalas. Reda
guoja Nora Kulpavičienė. Admi
nistruoją Bronė Pabedinskienė. 
Metinė prenumerata 6.doi», gar
bės prenumerata 10 dol. Redak
cijos ir administracijos adresas: 
1011 College St.. Toronto. Ont. 
M6H IA8, Canada. 

• MŪSLJ ŽINIOS, 1976 m. 
jęruodžio 12 d., \Tr. 18. Lietuvių 

; jėzuitų ir Jaunimo centro Chica-
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or^ $5,000 
Aiu* YOM* mormr gi^v^t te 3SJ5SLtt to 

COLOB TV. wj?b 

And YOU* mew«y f fovw 

And **t*tt BMsn«v 

o-^S10,000 
»•, gro^»r« t o 41G B 

$20,000 
And yo«w <r*>n*nf ųrtvm te 

Or W*^ $1 
1 % te 1 * 

O* W?rt! $20 

M E S K 

Enio' - - T V NOW PLŪS 

NTEREST 

ja lank>iojus, kad Sov. Sąjungo- j g o j e biuletenis. Redaguoja Alg 

"Fritz Erler contra Willy 
Brandt", antrine antrašte aiški
nant: "Demokratija ar liaudies 

tes tas . •» itteam, kad jis buvo į frontas Europoje". Auto-
;<-s--wi 'tr ^TtoiikH * m t m e - j * t e itatygoje nurodo, kad "W. 

je išleidžiamos knygos ir brošiū
ros 145 kalbomis, iš jų 89 sovie
tų tautų ir 56 kitų tautų kalbo
mis. Jei praeitais metais laikraš
tis "Latvija" nusiskundė, kad la t 
vių knygos įmaišytos kitų broiii 

Kezys, S. J. Administruoja P. Klei-
notas, S. J. Siunčiant leidinį paš
tu — bent S.dol. metams. Redak-
cijoi ir administracijos adresas: 
5620 S. Ciaremomt Ave., Cbica-

kų ii seseriškų uu tų aiiiliyje, i go, 111. 60636 

f. 

• 

• 
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Ufrhnrh[ rr tetviii nrarites 
Ne naujiena, kai mū>ų kon

certiniai pianistai į savo rečita
lius įjungia ir lietuvių kompozi
cijas. Atseit, pasiklausykite, — ir 
mes egzistuojame muzikiniame 
pasaulyje! Deja, kartais su tuo ne
laba; sutinka šopeniskų auklių 
išlepinti svetimtaučiai kritikai. 

J iems vis atrodo, kad lietuviai, 
šliedamiesi prie didžiųjų, prirašo 
daugiau gaidų, negu reikia. 

O štai pianistė Raimonda A-
peflčytė ryžosi ypatingam ekspe
rimentui. Laikinai padėjusi į 
stalčių svaru -tarptautinį repertu
arą, ji gruodžio 1 1 d . atliko vien 
tik lietuviu ir latvių kompozici
j a^ Taigi negirdėta drąsa. Pir
moji dalis priklausė lietuviams, 
antroji — latviams. Rečitalis įvy
ko Los Angeles latvių bendruo
menės naujoje salėje. 

Žinoma, toks broliškų tautų 
kūrybos gretinimas yra šiek tiek 
rizikingas. Tik prisiminkime ne
priklausomybės laikų krepšinio 
rungtynes. Kas ten tada dėjosi! 
Ir dabar, po koncerto, bematant 
iškilo gundantis klausimas: kuri 
dalis buvo įspūdingesnė? kas nu
galėjo? kas daugiau primetė 
krepšių? 

Teatsako ekspertai. Mano mė
gėjiškai klausai latvių ir lietuvių 
muzikos akistata paliko tik ma
lonų fspūoi ir pasididžiavimą, 
kad, štai.; pabaltiečių muzikos 
pakanka turiningam koncertui. 
O imponuojančių vietų buvo ir 
pirmoje, ir antroje dalyje. Gau
si auditorija reagavo su vieno
dai šiltu entuziazmu. Pabaigoje 
net pagerbė pianistę atsistojimu. 

Jei A. Kačanausko "Siuntė ma
ne motinėlė" ir J. Gruodžio "Ty
kiai, tykiai" iš sonatos Nr. 2 pra
ėjo su aiškiai apibrėžta sklan
džia interpretacija, du M.K. Čiur-
Hbnkr-preliudai šmėkštelėjo kaip 
sfinksai (dar retas interpretato
rius įveikia Čiurlionį). Staigme
ną sukėlė melodramatiška Vy
tauto Jančio "Vizija", paremta 
paprastu jaudinančiu motyvu. 
Pianistė šį numerį atliko su pa
traukliu vaidybiškumu. 

Abejoju, ar Br. Budriūno eks
presyvus epizodas ''Audringi de
besys virš Kauno", paimtas iš 
sonatos "Mano tėvynė", iš viso 
tiko, įterptas į pirmos dalies jau 
ganėtinai veržlų repertuarą. 
Vaizdingai nuskambėjo J. Gruo
džio "Variacijos B-Dur". T u o 
tąVpu G. Gudauskienės "Suk
tinis", kad ir įdomus savo struk
tūriškais ornamentais, kliuvo 
aitriuos perėjimuose iš vienos 
pakopos į kitą. O turėtų būti ori
ginaliai nulietas iš vieno gabalo. 

Latviu dalyje girdėjome Al-
ffed ^a ln inš "Balada", -'Caprice" 
nostalgišką "Hymne a mon 
Pays Nata i" . Po to sekė Janis 
Medinš dainos: Nr. 10, Nr.6, ir 
Nr. 2. Siame gražiame cikle ir se
kančiame Emils Darzinš ' 'Melan
choliškais Valsis" pianistė paro-

ningai frazuotei. Darzinš kūri
nio subtili melodija tikrai užke
rėjo auditoriją. 

Finale buvo atliktas sudėtin
gesnis Jazeps Vitols "Variations 
Sur un Theme Lette, Op. 6". 
Tai būdingas latvių šiaurietiškos 
romantikos kūrinys, dvelkiąs pa
slaptingu patosu ir Baltijos jūros 
vėsa. 

Raimonda Apeikytė tobulėja 
su kiekvienu rečitaliu. Jos rankų 
ir pirštų technikoje matai meis
trišką grakštumą. Laikysena me
niškai solidi. Interpretacijoje 
ryški jausmo persvara: aplamai 
emocinis kraitis gilus. Norėtųsi 
išgirsti daugiau racionalaus ly
riškumo, t. y. dažnesnio susimąs
tymo ties kūrinio idėja, kad at
liekamo kūrinio visuma skambė
tų ne vien jausmo virpesiu, bet 
ir žavinga, sakyčiau, platoniška 
minties šviesa. 

Ruošiant tokio pobūdžio re
pertuarą, R. Apeikytės Įdėtas 
darbas yra milžiniškas. Būtų 
gražu, jei šią lietuvių - latvių re-

T parodą, kurios atidarymas įvyks 
197T m. sausio 7d. (penktadie
nį) 7 val.30 min. v a i . Ta:g : la 
bai prasminga v ujieji metai 
bus pradėti su jaunaisiais. Visuo
menė bent gausiu atsilankymu 
kviečiama paremti jaunų kultū
rininkų kūrybines pastangas. 

BRITANIJOS MINISTERIU 
PIRMININKU NAUJAUSIOS 

KNYGOS 

Pianistė Raimonda Apeikytė Los 
Angeles surengtame JOK lietuvių ir 
latvių muzikos rečitalyje. 

čitalinę akistatą galėtų išgirsti ir 
kitos kolonijos. Įsitikintų, koks į-
vairus yra divejų broliškų tautų 
muzikinis Dasaulis. 

Pr. V. 

Kultūrinė kronika 
ATEITININKU FEDERACIJOS 
PREMIJA RELIGINIO TURI

NIO VEIKALUI 

Ateitininkų Federacijos suda
ryta komisija iš Arūno Liulevi-
čiaus Prano Razmino, kun. Vik
toro Rimšelio, Lino Sidrio ir Ali
nos Skrupskelienės skelbia pre
mijai gauti taisykles: 

1. Religinio turinio veikalas 
turi būti išleistas 1976 m. 

2. Veikalas turi būt parašytas 
lietuvių kalba. 

3. Kandidatus premijai gauti 
gali siūlyti kiekvienas iki 1977 
m. sausio 20 d. 

4. Siūlymus siųsti šiuo adresu: 
Ateitininkų Federacija, 6336 S. 
Kilbourn Ave, Chicago, 111. 60629. 

Tūkstančio dolerių mecena
tas yra kun. d r. Juozas Prunskis. 

DIDŽIAUSIA ISPANIŠKAI 
KALBANČIO PASAULIO LITE
RATŪROS PREMIJA PASKIRTA 

EGZILIO POETUI 

Aukščiausias ispaniškai rašan
čių rašytojų įvertinimas yra 
Servanteso vardo literatūros pre
mija. Ji skiriama pačioje Ispani
joje, Madride. Premijos piniginė 
vertė $75,000. Premijos mecena
tas yra Ispanijos valdžia. Ji pap
rastai skiriama, tariantis su visa 
dvidešimtimi ispaniškai kalban
čių kraštų akademijų. 

Šiemet premija paskirta poetui 
ir rašytojui, ispanų literatūros 
profesoriui Jorge Guillen. Poetas, 
Frankui laimėjus pilietinį ispa
nų karą, pasitraukė užsienin ir 
gyveno Amerikos Jungtinėse Val
stybėse. Čia beveik visą laiką 
profesoriavo We!lesley College, 

d l savo sugebėjimą jautriai, dai-i Mass. Rašytojas dabar yra 83 me

tų ir yra šios kolegijos profeso
rius emeritas. 

Paskyrimas šios premijos egzi-
lio poetui yra taipgi pofrankinės 
Ispanijos politinio pobūdžio ges
tas. Franko režimo metais egzi-
lai rašytojai to negalėjo tikėtis. 

Rinktinės Jorge GillerTo poe
zijos knygos yra "Cantico", 
"Clamon" ir '"Homenase". Vė
liau jos sudėtos į vieną —"Aire 
Nuestro". Jo poezijos motyvai: 
gamta, grožis ir gyvenimo 
džiaugsmas. Poetas yra tobulos 
ir preciziškos eiliavimo formos 
meistras. Lietuvių kalbon jo ei
lėraščių yra išvertusi Birutė Cip-
lijauskaitė (Aidai, 1968 m. nr. 4 ) . 
ir Povilas Gaučys (Aidai, 1960 
m. nr. 4 ir Draugo kultūr. prie
das, 1969 m. rugpiūčio 2 d.). 

Mums lietuviams labai įdomu 
tai, kad toje pačioje kolegijoje 
profesoriauja ir lietuvis prof. Sta
sys Goštautas. Jis kaip tik Wel-
lesley kolegijoje dėsto ispanų li
teratūrą, taigi prof. Jorge Guile-
len'ui emeritaujant. yra ankstes-

I nėję jo vietoje. 

Pranešdamas apie premijos J. 
Guillen'ui paskyrimą, " T h e New 
York Times" gruodžio 5 d. drau
ge mini taipgi ten profesoriau
jantį Stasį Goštautą ir cituoja jo 
pareiškimus ryšium su Servan
teso premijos paskyrimu Guillen' 
ui. 

Pati premija bus iškilmingai 
įteikta ateinantį mėnesį Madride, 
ir poetas laureatas Jorge Gullen 
žada vykti jos atsiimti. 

MATYSIME JAUNUOSIUS 
DAILININKUS 

Jaunimo centras Chicagoje 
rengia mūsų jaunųjų dailininkų 

PER ANNTJM 
PASSBOOR 
ACCOUNTS 

5%* HIGH RATES "J ų 
PAID QUARTERLY AT 

uJLxJ. v-ai. x k o * l 
FEDERAL 

SAYINGS AND LOAN ASS0CIATI0N 

HIGHEST HESERVES 

PER ANNlAf 
certificates 

$5000 or mare 
4 year mm. 

Pasitraukęs iš Britanijos mi-
nisterio pirmininko pareigų, H. 
\Vi!son jau suspėjo parašyti ir iš-
leisdinti knygą " T h e Govern-
ance of Britam". Neseniai taip 
pat išėjo atsiminimų knyga 
"The W a y the Wind Blows", 
kurią parašė senas .konservatorių 
valstybininkas, buvęs ministeris 
pirmininkas ir užsienio reikalų 
ministeris lordas Home. 

Žurnalistai dabar susigaudę 
šiek tiek statistikos, kuri rodo, 
kaip tos knygos perkamos, ir da
rosi iš to savo išvadas. Sako, lor
das Home su savo knyga pajėgė 
atkeršyti YVilsonui ui dažnus 
pasišaipymus parlamente. Iš kur 
tokios išvados? 

Ogi, sako, per lakai trumpą 
laiką lordo Home knygos jau 
parduota 27.000 egz^ o Kalėdoms 
artėjant, kas savaitė parduoda
ma jau po 1.800. Dviem savai
tėm vėliau atspausdintos Wilso-
no knygos parduota tik 19.000, 
o kas savaitę parduodama tik 
apie 800 egz. 

Leidyklų atstovai prideda dar 
truputį daugiau komentarų. 
Tuose krašto rajonuose, kuriuo
se paprastai balsuoj ama uz dar
bo partiją, perkama Wilsono 
knyga. Vakarinė krašto dalis y-
ra konservatoriška, ir kai vienas 
knygynas ten užsisakė 250 egz. 
Wi!sono knygos, tai pardavė tik 
12 egz. 

Iki 1974 m., ateinant darbie-
čiams į valdžią, Britanijos minis-
teriu pirmininku buvęs Heath 
vieną po kitos net avi knygas jau 
parašė. Šalia savo pagrindinio 
darbo-politikos jis turi, kaip da
bar sakoma, du plačiai žinomus 
hobius. Vienas jų — plaukioji
mas. Anie jo didelę jachtą "Ryto 
debesis" žino visas kraštas (vie
na nuskendo). Kartais laikraščiai 
jam nepagailėdavo ir akižariškų 
pastabų dėl to plaukiojimo. Gir
di, tokie, štai, svarbūs reikalai 
užgulė kraštą, o ministeris pir
mininkas plaukioja sau "Mor-
ning Cloud"! 

Baigęs valdyti kraštą, jis tuoj 
parašė ir išleisdino knyga 
"Sail", kurios jau parduota Bri
tanijoje 90.000 egz. 

Dabar išėjo kita jo knyga, 
"Music". Heath yra geras pianis
tas ir dažnai kviečiamas skam
binti labdarybės koncertuose. Jis 
nemenkas ir dirigentas ir nese
niai, pavyzdžiui, dirigavo Lon
dono simfoniniam orkestrui, ku
ris grojo "VVagnerį, Mozartą ir 
Schubertą. Tos naujosios jo kny
gos iš anksto buvo užsakyti 42.-
000 egz. 

Knygų Jis ateina į knygyną pa
sirašinėti labai mielai tiems, ku
rie renka autografus. Per valandą 
suspėja pasirašyti 300 ėgz. (apie 
Ameriką išgarsėjusią knygą pa
rašęs britų žurnalistas Alistair 
Cooke šiuo atveju pralenkęs jį 
greitumu 

Nauji leidiniai 
• ŠV. PRANCIŠKAUS V AR 

PEUS, 1976 m. spalio mėn. Nr . 
8, Mėnesinis religinio — patrio
tinio turinio laikraštis. Leidžia 
lietuviai pranciškonai. Redaguo
ją Viktoras Gidžiūnas. O. F. M. 
Administruoja Steponas Rapolas, 
O. F. M. Redakcijos ir adminis
tracijos adresas: 341 Highland 
Blvd.. Brooklyn, N. Y. 11207. 
Metinė prenumerata 3 dol. 

Tai meno kūrinių nuotrauko
mis, poezija bei grožine proza iš
marginti šv. Pranciškaus minties 

paprastumo pusla 

cijos ir administracijos adresas:-Kazys Rožanskas, 3450 \V. 62nd 
Eglute — iniiuacuiate Camcepu- Sfc, Chicago, 111. 60629. Leidinio 
©n Convent, 
06260. 

Putnam, Conn. 

ir serafiško 
pi ai. 

• EGLUTĖ, 1976 m. spalio 
mėn. Lietuviškas laikraštėlis vai
kams išeivijoje. Redaguoja: ses-
Ona Mikailaitė, Elena Juknevi
čienė- ir Danguolė Sadūnaitė. 
Administruoja ir spausdina 
Nekaltai Pradėtosios Marijos se
serys. Adresas: Eglutė, Imamacu-
late Conception Conv., Putnam, 
Conn. 06260. Prenumerata 7 dol. 
metams. 

Laikraštėlyje eilėraščiai, pasa
kos, apsakymėliai, piešiniai, nuo
traukos ir kt. 

• EGLUTĖ, 1976 m. gruodžio 
mėn. Lietuviškas laikraštėlis vai
kams išeivijoje. Redaguoja ses. 
Ona Mikailaitė, Elena Juknevi
čienė, Danguolė Sadūnaitė. Lei
džia ir administruoja Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserys. Pre
numerata metams 7 dol. Redak-

• SKAUTU AIDAS, 1976 m. 
spalio mėn. Redaktorė — So
fija Jelionienė, 6111 So. Califor-
nia Ave., Chicago, 111. 60629. Ad
ministruoja Augustinas Oremtas, 
6842 S. Campbell Ave., Chicago, 
111. 60629. Metinė prenumerata 
5 dol., garbės prenumerata — 10 
dol. 

• Filatelistų draugijos LIE
T U V A biuletenis, 1976 m., Nr. 
4. Biuletenis apima filateliją, nu
mizmatiką ir kitas artimas sritis. 
Išeina keturis kartus metuose. 
Biuletenį redaguoja Eugenijus 
Petrauskas, 7742 S. Troy St. Chi
cago, 111., 60652. Administruoja 

metinė prer>.uruer»ta 5 dol. 

• Pauliu-, Leonas, VVITH LI
BERTY AND JUSTICE. A War 
G For American Surviva!. 
F blished by Paulius Leonas, 
8o0l Crespi Blvd., Miami Beach, 
Fla- 33141. 5.95 dol.. 

Moters amžius 
1900 m. moters gyvenimo il

gumo vidurkis b m o 48 m. Ta
da 30 m. moteris buvo "vidu
tinio amžiaus" ir galėjo tikėtis 
gyventi dur tiktai 18 ar 20 me
tų daugiau. Šiandien vidutiniš
kai moteris gali tikėtis gyventi 
iki 75 ar 80 metų. O 2000 me
tais moters gyvenimo ilgumas 
bus 100 metų. 

LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
2557 W.69th Street Tel. 776-4363 

J. & J. PHARMACY 

Vaistai, vitaminai, irrportuoTi kvepalai.gydomos žolės irt.L 
Važiuojamos kSdes. ramentai ir kt., pirkti ar nuomoti: 

Nemokamai supakuojame dovanas 

tatymas nemokamai 
ANGELĄ ir VYTENIS DIRKlAI savininkai 

VLADAS VAILIONIS 

"LIKIMO AUDROSE" 
Romane aprašoma Dzūkijos 

partizanų veikla. Knyga 344 
pusi., kietais viršeliais. Į t rauk
ta į Uis. Kongreso biblioteką. 
Kaina $7.00, 

Užsakymus siųsti ' D r a u g o " 
adresu. Ulinois valstijos gyven
tojai prideda 5% mokesčių. 

PASSBOOK 
SAVINGS 
tha aest way to 

5 
'••• n 

see us for 
flū^fc financing. 

AT GUS LC'-V n m 
MffTM R£PAY*4E*»T 

T O J IT VOUN 

Q u « r 1 1 r 1 y 
CijR SAVINOS 
CERTi.F!CATE8 "[ VA *'• 

LA»N U5 TO 

MARQUETTE 
SUPPLY 

ftii*lT/\ 

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS 

Daug sutaupysite, pirkdami čia 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tas reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai uSsaigtu toto nuotraukų 
aptarnavimas. Atidaryta pirmad. 
ir ketvirtad. vakarais iki 9 vai. 

3314 West 63rd Street 
Chicago, Illinois €0629 

Tel. — PKospect 6-8998 

Mutual Fa 
Savings and Loan ^ 

tZi2 WEST CE3LMAJC ROA3 

Pr rn &uit%ir«ui, Prmiim 
CHICAGO. m r , c r > *36ū§ 
Pkooti Vlrgiaja ?.7?47 

2£HV:NG CHI-AGO mt SUBURBS 1335 

A U T €J R E P A I R 
otoro, stabdžių, vairo tme-up, 

r automatinių transmisijų remontas. 
r - f e r a n g ir altenatoriams duodame ilgalaiki 

garantijas. TEXACO gazolinas. 
UBAUSKAS ir PE'RAS PIŠNYS 

Telef. 737-3988 
IGNAS 

5759 South W?s*ern Avenue — 
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MIAMI BEACH VILIOJA 
Neužmirškit rudens grožio Floridoj 

, ir lietuviškų noteMų prie Okeano 
per valandą pasira- j Kambarių kaino* dabar labai numažin-

B. Kz. 

6%% 
PER /NNfM 
S500G or mare 

10 mctrths 

CHJCA',ft 
4071 ARCHER AVENUE 

TtlTVfSTC KORI? 

TEL: U 3-8248 
(WEST OF CAUFORNU, AVE.) 

6w° 
PER ANNUM 

tl.nOft -a BJOI-» 
I y«ar min. 

GERIAUSIAS AIRIŲ POETAS 
POYEATS 

Robert LoweIl ir kai kurie ki
ti apie poeziją išmanantieji sa
ko, kad Seamus Heaney yra ge-

Įriauslas airių poetas po Yeats, 
Į Jis gyvena šiaurinėje Airijoje, va
dinamajame Ulsteryje, rašo ang
lų kalba, ir anglai tvirtina, kad 
praeitais metais išėjės jo eilėraš
čių rinkinys "Nor th" (Šiaurė) j 
yra viena geriausių paskutiniąja- t 
me dešimtmetyje anglų kalba iš
leistų poezijos knygų. Jam paskir
ta šiemetinė W. H. Smith lite
ratūros premija (1000 svarų ar- j 2 
ba 2000 dol.). Sio rinkinio .po-! g 
ezijoje skausmingai medituojama. 1 
jo krašto istorija ir dabartis, pil- į gj 

tos. Be to, pensininkams — 3 blokai 
nuo okeano — kambariai tik po $70 į 
mėnesį Ražvkite: 

:*ORWYN APTS., 126 OCEAN DR. 
MIAMI BEACH, FLA 33139 

arba 
TOWN A SURF Apta, 

9024 Cottns Ava 
SURFSIDE, FLA. S31S4 

Skambinti —. SERGAUTI8 «72-4i03 
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I WAGHER and ^ C N S I 
- !lHWi*».n ulių w J • • - -

TYPEWRITERS, = 
ADDING MACHINES 

AND CHECKWRITERS į 
Nuomota, Pardaoda, Tateo '-

VhS 50 metų patikimas jums g 
patarnavimas = 

Phcne - 581-4111 
Ml« S. Pirfaski Rd., Chicago 

B R. PTETlDrEWICZ, Pre*. 

2555 West 47th Sireet Tel. LA 3-1083 
PLKNTY OF FKEE PARKING PLACE 

VALANDOS: 

7%% 

PTRMAD. tr KKTVTRTAD. — 9 v. r. tki 8 •. • . 
,^VTRAD. Ir PKNKT.VD. — 9 •. ryto 1*1 5 v. vaX. 
8ESTAD. » v. r. Ucl 12 • . «. 

6Vi% 
Mnkainafl t i 6 a 

certiflkatn*. 
Minimum $1,000 

Mokama trf 1 m. 
eerttfTkatnv 

Mininram $1.000 

TrcCiad. uždaryta 

5%% 
mokamas oi 
InvestavinjA 
sąskaitas. 

IAJ'M 

na makabriškų baisybių. B. Kz. | ĘiiiiiiimiiiiiMiiuiiiiiiuiiiuiiiiimiiiimr; I 
PINIGAI PAĖSTI IKI U D. PELNO NU08EVICTUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami kas 3 mėnesiai . 
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rc n KALĖDŲ ŠVENTE! 
STEFANIJA STASIENĖ 

Kalėdas visi išgyvename tam 
tikra vidine šilima. Tai pradžia 
ir kartu metų užbaiga, tai šal
tinis naujų jėgų ir idėjų, visad 
skambąs lyg dainos refrenas pa
sibaigusių metų. 

šį beartėjančių Kalėdų taikos ir ' 
ramybės metą dar labiau jaučia
me, kai stebime lengvai ir grakš
čiai besileidžiančias žemėn snai
ges ar 'pro tankias eglių šakas 
besiveržiančius saulės spindulius. 
Tada viskas nugrimsta į paslap
tingą tylą, kurioje girdime kren
tančias snaiges bei savo pačių al
savimą. 

Sniegas, saulė ir miško tylu
ma, tai trys elementai, kurie jun
gia žmones, juos suartina ir įga
lina vieni kitus suprasti. 

Tad šis metas geriausiai tinka 
susikaupimui ir praturtinimui sa
vo dvasinio gyvenimo, kartu įsi
gyjant ir žemiško džiaugsmo. 

Prieškalėdinis " metas — ge
riausia proga suartėti visai šei
mai gyventi bendra šio meto 
nuotaika ir, bendrai dirbant, 
ruoštis artėjančioms šventėms. 
Bendras šeimos darbas ir susi
klausymas teikia šeimai daug 
džiaugsmo, o namams nepapras
tą šilimą bei jaukumą. 

Kur mūsų tradicijos? 
Dažnai klausiame, i ką p^v '̂r-

to mūsų šventės, kur dingo mū
sų gražiosios švenčių tradicijos? 
Gal komercinės aplinkos paveik-' 
ti esame taip išsiblaškę ir nusto
ję bendros šeimyninės nuotaikos. 
Gal dėl to, kad šiuo tyliuoju 
Advento laiku įsijungiame i 
bendrą miesto prieškalėdinį 
triukšmą ir dažnai bėgame iš 
krautuvės į krautuvę, ieškodami 
dovanų šeimos nariams, pažįs
tamiems ar bendradarbiams. 

Aišku anų dienų šiuo metu 
nesugrąžinsime, kada, palikę sa
vo darbus ir kasdieninius rūpes
čius, atsigaivindavome tyro 
džiaugsmo nuotaikoje, tėviškės 
namų pastogėje. Tačiau bent iš 
dalies ir šiandien galėtume ko
mercinį aspektą ignoruoti ir nu
sistatyti savo šeimose puoselėti 
šventišką nuotaiką. Gyvenant 
svetimame krašte, tarp įvairių 
tautų, įvairių papročių ir tradi
cijų, mums prieš akis dar ryš
kiau matyti tėvynės vizija su ne
užmirštamais . išgyvenimais. Šios 
vizijos bent dalį turėtumėm per
duoti mūsų priaugančiai kartai, 
kurią reiktų iš pat mažens pra
tinti prie namų aplinkos bei jų 
jaukumo, Mažieji nepaprastai vis
kuo domisi ir viską nuoširdžiai 
pasisavina. 

Tad daugiau kalbėkime su jais 
apie artėjančias įprastas šventes, 
apie mūsų prieššventinius papro
čius ir darbus. įtraukime juos 
praktiškai į bendrą darbą, kaip 
antai kepimą, puošimą ir t.t. Iš 
jaunų dienų pratinant, la
bai lengvai galima jaunimą pa
kreipti viena ar kita linkme. 
Bendras visos šeimos pasiruoši
mas šventėms ypač ryškus skan
dinavų tautose. Štai danų šeimo-

Anastazija Tamošaitienė I Kalėdų rimtį ir džiaugsmą 

ma tam tikra šventiška nuotai- j tėvynės atsivežėrhe didelį kraitį 
gražiausių mūsų papročių. Juk vis
ką gamindavome namuose, ir vi
sa tai būdavo gardžiausia ir ge
riausia. Todėl namų šeimininkei 
šiuo atveju tenka daugiausia rū
pesčių, nes nuo jos priklauso visa j 
švenčių nuotaika, ar ji dvelks 
nuovargiu ar kvapniais Kalėdų 
kepiniais ir džiaugsmu spin
duliuojančia eglutės šviesa. Mė
ginkime šiuo prieškalėdiniu Ir 
kitokiu prieššventiniu metu vėl 
grąžinti jaukią nuotaiką į mūsų 
namus ir kartu su visa šeima 
Kalėdų ar Velykų stalui paruošti 
gėrybes savoj virtuvėj, Nesusi-
gundykime skambančiom rekla
mom ir siūlomom lengvatom. 
Sekdami skelbimais, nustosime 
savo savitumo ir įprastos Kūčių 
vakaro ar Velykų stalo nuotaikos-

ka. Tada namuose pradedami 
kepti sausainiai ir kiti kepiniai. 
I šį darbą įtraukiama visa šei
ma, neišskyrus nei senelių, nei 
vaikaičių. Tuo būdu visa šeima 
lyg ir sujungiama į neišskiriamą 
vienetą. 

Ir švedų princesės kepa 
švedų tautoje šis laikotarpis 

taipgi išskirtinas. Sakoma, jog 
švedų moterys turi įgimtą talen
tą kepti, kaip italės dainuoti ar 
ispanės šokti. O jų vaikai ir vy
rai turi tokį pat įgimtą skonį jų 
kepiniais gėrėtis ir gardžiuotis. 
Kepimu čia ne tik kaimo mergai
tės domisi, bet taip pat ir miesto 
jaunimas bei karališkųjų rūmų 
princesės. Mes taip pat, būdami 
žemdirbių tautos vaikai, iš savo 

Mona tiza turėjo...? 
Mona Liza, 16 šimtmečio ma-

trona,Leonardo da Vinci įamžin
ta portrete, galėjo turėti... aukš
tą cholesterolį ir nuo to kentė
ti, dabar skelbia japonų širdies 
specialistas. 

Dr. Haruo Nakamura, Keio 
universiteto ligoninės Tokio pro
fesorius, sako, kad Lizos ligota 
išvaizda aiškiai regima geltono 
atspalvio jos kairės akies kampu
tyje. 

Nakamura aiškina, kad Liza, 
trečioji žmona Florencijos pirklio 
Francesco Del Giocondo, grei
čiausiai, persismaguriaudavo rie-į 
b;u maistu. 

Ji pradėjo pozuoti Leonardui! 
da Vinčiui, būdama 24 m. am-1 
žiaus, neseniai pagimdžiusi kūdi
kį, at 

Nakamura, širdies specialistas,! 
paskelbė savo diagnozę, gerai iš- i 
studijavęs garsaus portreto nuo- I 
traukas ir rentgeno spinduliais i 
peršvietimus, gautus iš Louvrc-' 
tyrimo departamento Paryžiuje. 

JAV ambasadores 
Vidaus reikalų ministerija pa

skelbė, kad 40 metų laikotarpy 
septynios moterys diplomatės bu
vo paskirtos JAV ambasadorėmis 
kituose kraštuose. Dvejetas mo
terų, nominuotos tai karjerai, dar 
laukia patvirtinimo. Iš JAV-ių 
3,461 diplomatinio korpuso tar
nautojų, 312, arba 9 procentai, 
yra moterys. 

Pabėgusi ruse 
apie šnipinėjimą 

Prieš keletą mėnesių Liudmila 
Martemjanova, 35 m., rusų jūrų 
biologė ir okeanografė, pabėgo 
nuo sovietų laivo Plymouthe, 
Anglijoje, ir pasiprašė britu val
džios politinės pabėgėlės teisių. 

Jai buvo suteikta. O dabar ji 
šneka apie didžiulį sovietų lai
vyno šnipinėjimo tinklą, plau
kiojantį Atlante ir Pacifike. 

Liudmila, buvusi Leningrado 
universiteto instruktorė, papasa-

,kojo, kas vyko Argus laive, nuo 
kurio ji pabėgo. Britai džiaugiasi 
jos laimingu pabėgimu ir paslap
čių atidengimu. 

Pagyrimas ir kvepalai 

XI jote Ir Arnoidas Vokei J 

ISTORIJA APIE LAIMĖJIMUS 
lietuvių kolonijom širdyje". 

Pagyrimus, kaip kvepalus, rei
kia įkvėpti, bet ne praryti. 

Sandra Pesmen. "Chicago 
Daily News" laikraštininke, pa
rarė platų interview su Nijole 
Voketaitiene ir atspausdino per 
penkias skiltis savo dienrašty 
antrašte "A couple of stars, who 
prefer the simple life, thank • 
you". O per keturias skiltis Ni- į 
jolės ir sol. Arnoldo Voketaičio 
(prie pianino) nuotrauka pra
šnekėjo "10,000 žodžių", anot 
kinietiško posakio. 

Sandra čia dėsto tikrą pasise
kimų istoriją. Anot jos, Nijolė 
Voketaitiene, puikiausiai ver
tinama modeliuotoja ir madų 
manekenė (kuri modeliuoja ma
dų žurnalų fotografijoms), pro
fesionaliai žinoma Nijolės vardu, 
modeliuoja po visą šiaurinę 
Ameriką. 

'"Jos vyras, operos žvaigždė, da
bar dainuojąs taipgi Lyric ope
roj Chicagoje, yra žinomas visa
me muzikos pasauly". 

"O tačiau, šie talentingieji 
žmonės pageidauja gyventi "už 
scenos" mažame bute Chicagos 

Žurnalistė 
gražių žodžių 

-dollar" šypseną, dėvinčią gin
tarų virtinę su Betsy von Fur-
stenberg sukurtu drabužiu ir 
įdvasintu gražiu veidu. 

Nijolės lūpomis ji duoda visą 
liūdną pabėgėlės iš savo šalies 
"'gą dramą. 

Tada jaunutės mergytės laimė 
Chicagoje pasisuko kitu taku. Ji 
laimi baleto stipendiją ir tęsia 
studijas. Ji gauna bakalaureato 
laipsnį biologijoje ir tęsia tyri
mus Chicagos universitete, kai 
visai atsitiktinai tapo modeliuo
toja. O toliau viskas vystosi, kaip 
pasakoje. Josios profesorius — gy
dytojas pataria siekti viliojančios 
modeliuotojos karjeros, o prie 
mikrobiologijos galės sugrįžti, 
kai pasens ir susiraukšlės. 

Ir taip rašo amerikietė, "5 pė
dų 8 colių brunetė, lengvai įvel
kami 8 numerio suknelę, virto 
"ultra aukštos mados modeliuo
toja, kuri atrodo elegantiškai ir 

i moteriškai". 
Kruonšt: laikraštininke išdės-

•o 1a'r> an* d -̂lno, ir gerai ap-
| mokamos modeliuotojos finansi-
'•• nę padėtį, užgriebia ir "lietuviš-

r kugelį su balandėliais ir 
: pastabi josios aprašomų "stars" 
į.įgimtą humorą. 

Džiugu, kad Sandra susirado 
m ūsų Nijolę, o dar smagiau, kad 
nepagailėjo šiltai ir objektyviai 

i perduoti dviejų sėkmingų lietu-
; vių (kas visur pabrėžą taipgi, 

nes gaili Nijolei nors jai rūpėjo, svarbiausia, jų-
apie jos "million- ją pasisekimai) įdomų gy/enimą. 

Naotr .Alvito '.'rbo? 

Juokas — Veido gimnastika I veido lavinimas. O vis dėlto už
laikyti veidą "tiptop" fiziniame 

Modernioji medicina vis daž- s t įp r u m e s a n o t žinovų, reiškia 
niau šaukia, kaip svarbi yra gim-! p r a i i g i n t j v i s ą žmogaus gyveni-
nastika žmogaus kūnui. Taipgi: m ą C l a j i e n e t u r i g a i v o j e j 0 j j i o s 
dažnai girdimas aidas, kad ir 
protas turi būti nuolatos lavina
mas — gimnastikuojamas, skai
tant laikraščius, knygas — do
mintis įvairiomis žiniomis. Tada, 
jei neišvengsime, tai b?nt nepa
greitinsime smegenų sklerozės. 

Dabar amerikiečių spauda pra
deda propaguoti juoką, k^ip vei-

kosmetikos, vadinamų "purvo" 
vonių, tepalų ar kremų, sutrau
kiamų priemonių (astrigents) ir 
kitokių "mostelių". Tokie gydy
mais! neprideda nieko veido iš
tvermei, sveikumui ir energijai 

Reikia mankštos. Ir duoda čia 
pavyzdžiu būsimą JAV preziden-

do gimnastiką. George Q Lewis, tą, kuris gali būti geru paskatų 
steigėjas vad. "National Laugh; Visi matė, kaip išrinktasis prez. 
Foundation", pasiūlo 
pratimus". Jo manymu, 
turi daugiau juoktis, bet to jau 
nesugeba, nes jų veidai nėra prie 
juoko pripratę. 

Gydytojai pritaria G. Q. Lė
kiui, kad jis pasako d3ug tiesos. 

Žmonės bėga (jogging), va
žiuoja dviračiais, voliojasi ant 
grindų besigimnastikuodami ar 
kaip kitaip lamdo savo sustingu-

juoko Jimmy Carter turėjo paruoštą 
žmonės '• šypseną valandų valandomis, 

dienų dienomis. 
G. Q. Lewis rekomenduoja 30 

sekundžių Jypsojimosi pratybų 
kiekvieną rytą. Anot jo, pra
dėkite su keletą šelmiškų prasi-1 

šiepimų, apšilus, tada bandykite) 
pamirkčioti, pasišaipyti ir dro
viai nusišypsoti. O tada užbaig

iau gruoxlžio pradžioje jaučia-į sį kūną. Tačiau niekam nerūpi; ti pilna spindulinga šypsena. Čiuožykloje Nuotrauka Vytauto Maželio 

Danute Lipčlūte - Augiene 
OBELIS 

Nežinia nei kaip, nei iš kur, nei kada 
pasisėjo sėklytė maža, 
o iš jos obelis — medis lieknas, gražus 
augo, stiebės per metų metus: 
liemenėlis grakštus, šakos lanksčios, lapotos, 
šaknys rausės gilyn, 
o viršūnę viliojo dangus. 

Pavasario šventėms atėjus, 
Žieduose pasinėrus, 
obelis su bitelių pulkais ūžė, 
juokės pilna raudonskruosčio kvepėjimo. 
Nuo aušpos lig tamsos, 
kol lapeliai gležni, 
sniegu kritę lengvai, 
vyto, slypės žolėj. 

O tarp lapų maži 
mezgės vaisiai žali, obuoliai būsimi... 

Lietus prausė šakas, 
vėjas supo kekes 
ir dainavo lopšinę. 
Obelėlė jauna 
metų metais jauna nepavargo. 
Audroj liko tiesi, 
Žiemą speigų nebijojo, 
Sniegas lenkė šakas, o ji džiaugės, kartojo: 

po manim kabina lopšį, 
po manim ir pabučiavimas pirmas, švelnus* 
vaikai ratelį čia atbėga šokti, 
pavėsis mano vilioja ir senus... 
Aš nelūšiu, oi nei 
Aš nesensiu, oi ne! 
Visi myli mane! 
Kas taip žydi, kaip aš? 
Kas vilioja bites? 
Kas tiek vaisių atjes? Kaip gyvent be manęs? 
Aš nelūšiu, oi ne! Aš išliksiu jauna 
visada... visada... 

Metai bėgo risčia. 
Obelis — ne be ta, 

]au šiurpi jos žievė, medis lapais neklojas. 
Ir žiedų vos keli... 
Ir bitelė tingi — nebeatskrenda gerti nektaro. 
Vėl ruduo... Obelis? 
Nepažįsti tu jos? 
Lapų nėr. ]i nuoga 
Likus viena šaka. 
Net šiurpu. Pila, čaižo lietus. 
Vėjas piktas vis pučia, ir pučia ir pučia... 
Nieks nenori lankyt 
Obelėlės kasryt... 
Tik šunelis benamis. 
Bėga jis nuo lietaus prie obels. 
Bet... nebėr užvėjos, 
šakos barška kaulinės, 
jau papuvus šerdis, 
Obuolys paskutinis krito $emėn.~ 

O iš jo — sėklytė maža 
kažin kaip, nežinia 
nei is kur, nei kada pasisėjo... 
Obelis — medis lieknas, gražus 
stiebias vėl per metų metus 
ir kartoja žodžius: 

Aš nelūšiu, oi ne! Aš nesensiu, oi ne! 
Visi myli mane!.. 
O metai bėga, &ėga, bėga... 


