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"Žvilgsnis į ateitininką žmogų iš psichologinės pusės".

* Mūsų dvejom aplinkoms 
esant atskirtoms ir daugeliu 
atžvilgių dargi stipriai priešin
goms, yra taipgi proga rinktis 
iš kiekvienos ne tik tai, kas ge
riausio — kaip mes sau įpratę 
įsakmiai įtaigoti — bet ir tai, 
kas tuo ar kitu metu mums pa
lankiausia ar parankiausia. Iš 
tiesų neretai galime sau taip 
parankiai pasirinkti, kad iš gy
venimo išsideram laimėjimų be 
kovos. Vienalytėje aplinkoje, 
sakysim, užėmęs kokią nors po
ziciją, gali būti pasisakęs nepo
puliariai ir neturįs užnugario. 
Tokios nepopuliarios pozicijos 
atpildas yra tai, kad gali teisė
tai sau priskirti, jog esi drąsus; 
tokios pozicijos kaina yra ta, 
kad negali jaustis saugus. Ant
raip vertus, pasisakęs už po
puliariąją nuomonę, negali sa
vęs laikyti drąsuoliu, bet užtai 
saugu. Dvilypėje aplinkoje, ku
rioje mes esame, neretai sau 
susitvarkome dalykus taip, kad 
turim ir paskatinantį užnugarį 
ir teisę save laikyti kilniais iš
pažintojais nepopuliarių tiesų. Ir 
taip dėl to, kad kas vienoje iš 
mūsųjų aplinkų yra populiaru, 
taa kitoje dažnai labai nepopu
liaru. Telieka daiktą perkelti iš 
vienos į kitą aplinką, ir galime 
save sveikinti už kankinišką 
drąsą, nerizikuodami pasijusti 
vieniši ir nesaugūs. Jei, saky
sim, kuriuo klausimu lietuvių 
visuomenė yra perdėm "kon
servatyvi”, galim pasiskolinti 
atitinkamą “liberalinę’’ idėfją, 
amerikiečiuose gal labai popu
liarią, ir su ja lietuvių visuo
menėje skinti misionieriaus vai
niką. Arba atvirkščiai — tu
rėdami kone vienbalsį užnuga
rį lietuviuose, gali mokyti ame
rikiečius, kad reikia bombar
duoti Kiniją. Nei viena, nei ki
ta pozicija nebūtinai dėl to blo- 
ba, bet 
dvilypėj 
gundanti 
vatorium 
bės būti 
dus kaitalioji, kad nenuoseklus. 
Dviejose priešingose aplinkose 
kur kas lengviau, negu viena
lytėje, rasti užnugarį kone 
kiekvienai pozicijai. Pagaliau 
kraštutinį pavyzdį — ar nu
tartum nemokyti vaikų lietu
viškai iki mokyklinio amžiaus, 
ar nutartum neleisti jiems iki 
to laiko kalbėti angliškai, vie
noje ar kitoje aplinkoje galė
tum rasti daugybę dorų žmo
nių, kurie pritartų, dargi pagir-

galime matyti, kaip 
egzistencijoj susidaro 
proga būti ir konser- 
ir liberalu be galimy- 
apkaltintam, kad vei-

K

Siame numery.
Ne visus tematika baido.
Dr. A. Sužiedėlis apie dviejų 
aplinkų paunksmę.
Lietuvis dailininkas Gotlande. 
Atsiliepimai j J. Aisčio straips
nį “Niekšybė”.
J. Bagdono paroda New Yorke. 
Trečiosios dainų šventės reper
tuaras.
Modernaus meno apybraiža. 
Alb. Baranausko eilėraščiai. 
Sovietų romanų vingiai.
Televizija Vokietijoje.
Didysis žudikas-technika.
Nauji leidiniai, kultūrinė kronika 
Akademinės prošvaistės.

tų už drąsą vienaip ar antraip 
elgiantis.

★
Dvilypė egzistencija, nors pa

teikdama dėkingą dirvą leng
vam savęs įtaurinimui, sudaro 
ir tam tikrų žmogiškos kasdie
nybės sunkumų. Kiekvienas sa

Dr. Antanas Sužiedėlis
Nuotrauka St. Dabkaus

visaugos manevras ką nors kai
nuoja, kainuoja taipgi ir išnau
dojimas dviejų aplinkų savo 
silpnumams. Kaina būtent ta, 
kad nėr jau taip lengva ir pa
togu tarp dviejų aplinkų kopi
nėti, ir iš tiesų gali norėti kopi
nėti kuo mažiau. Dėl to tūlas 
jaunesnysis linksta kalbėti ang
liškai su lietuviu draugu, o tū
las vyresnysis nuo lietuviškos 
veiklos nežymiai “nusiima”. 
Betgi ir šiuo atveju — paleng
va mažinant sau tarp dviejų 
aplinkų kopinėjimų naštą — 
lieka eilė spragų, kurios leidžia 
žmogui išsiteisinti. Mūsų ma- 
žojon aplinkon kaip tik todėl, 
kad ji yra mažoji ir negali pa
tenkinti visų žmogaus reikmių, 
įsispraudžia nenuoseklumų, ku
rie įgalina žmogų mažiau sa
ve tarp dviejų aplinkų dalinti, 
o vis dėlto principinį dviem ap
linkom angažavimą išlaikyti. 
Pavyzdžiui štai koks nenuosek
lumas: stengiamės išlaikyt sa
vuosius, ir ypatingom pastan
gom jaunimą, lietuviškoje ap
linkoj; laukiame ir reikalauja-

Tapyba (aliejus, Brinken galerija)Eugenijus M. Budrys

me, kad kiek galima daugiau, 
kiek beįmanoma, kiekvienas 
reikštumės lietuviškoj aplinkoj 
— menu, skaityba, socialiniu 
bendravimu, laisvalaikio užsi
ėmimais. Betgi gražiausius pa
gyrimo atestatus surašom ir gi
liausiai galvas lenkiam tiems 
iš mūsų, kurie sėkmingai reiš
kiasi nelietuviškoje aplinkoj. Iš
leidęs knygą lietuviškai, gali 
likti nukryžiuotas, bet išleidęs 
angliškai stovėsi ant pedesta- 
lo. Didesnis regis Nuopelnas pri- 
simušti prie kokio nelietuvio 
svarbuolio — ministro ar kinų 
žvaigždės — ir ranką pakraty
ti, negu eilę metų aukoti šešta
dienius lietuviškai mokyklai. 
Jei kam nors išdega geresnis 
darbas gauti, tai paprastai ap- 
skelbiam, kad darban buvo “pa
kviestas”, ir liaupsinam, kad 
tautietis garsus. Šitokios pa
gerbimų hierarchijos akivaizdoj 
argi nežmoniška išsivesti tokią 
sau palankią formulę: reikia 
man kilti svetimtaučiuose, ir 
taipgi dėl Lietuvos labo reikia 
nuo lietuviškų rūpesčių nusiim
ti. Lieki ir taurus ir patogu, 
ypač kad tavo kilimo laipsnis 
ir vertė paprastai lieka tau pa
čiam įvertinti — niekas juk ne
parašys, kad kokioj mokslinin
kų konvencijoj tūlas paskaitė 

LIETUVIS DAILININKAS VIDURAMŽINĖJE SALOJE
Modernusis E. M. Budrys praeities šimtmečių pašonėje

Gotlando salą su Visby mies
tu senų senovėje Baltijos jū
roje priplaukdavo ir lietuvių 
pirklių laivai. Dabar ją pasiekė 
tremtinys lietuvis dailininkas 
Eugenijus Mindaugas Budrys. 
Sala garsi savo senove. Ten 
yra apie 100 bažnyčių, kurių se 
niausiu amžius siekia 1100 me
tus. Viduramžinėse bažnyčiose 
pilna gotikinių skulptūrų, spal 
vingų vitražų. Taigi sala yra tik 
ras dailininkų Eldorado, kuria
me, — kaip pats Budrys sako, 
— randi net penkis šimtmečius.

Dail. Eugenijus Mindaugas 
Budrys gimė 1925 m. Marijam
polėje. Jo tėvas Ignas buvo apy 
gardos agronomas inspektorius, 
žuvęs Stutthofo koncentracijos 
stovykloje 1943 m. Motina — 
juristė.

trumpą referatą vidurkinio ly
gio. O principiniam angažavi
muisi lietuviškai aplinkai rodos 
pakanka, kad neišsižadėtumei 
vardo. Pasaulio nuskriausti ir 
susirūpinę, kad nežūtume, mes 
instinktyviai reaguojame į kiek
vieną užtikrinimą, kad dar 
esam. Taigi tam, kuris garsiai 
pasako — “aš esu lietuvis”, “aš 
esu ateitininkas”, — sukeliam 
ovacijas. Tamgi, kuriam tikrai 
aišku, kas jis yra, paprastai ne
reikia garsiai kartoti, bet toks 
mažiau ir katučių tesulaukia.

Tapyba (aliejus, Brinken galerija)Eugenijus Mindaugas Budrys

Svarbu betgi suprasti, kad 
jei toji dvilypė egzistencija yra 
puri dirva silpnybių puoselėji
mui, tai dar nereiškia, kad ji 
būtinai turi būti tik taip ir iš
naudota, tik savo naudai pa
lenkta. Tvirtam žmogui, tikram 
savo verte, nes iš tiesų vertai 
gyvenančiam, nereikia pigių ke
lių, kad save tauriu praregėtų. 
Tvirtas žmogus puoselėja ne 
savisaugos manevrus, o darbą 
ir auką.

Tvirtasis žmogiškumas pilko
je kasdienybėje ir yra mūsų 
šios dienos pirinasis siekis. 
Mums reikia žmonių, ne kurie 
be atodairos tulžimi šlakštytųsi, 
o kurie būtų pajėgūs kitą pa
gerbti, rūpestyje padėti, varge 
paremti — nes tik. tokie žmo
nės pagerbs ir tėvų žemę, ir 
šaukiami talkon ją darbu ir 
auka parems. Mums reikia žmo
nių, kurie ne savo nauda ir 
saugumu tesirūpintų, o kurie

pateko į

Eug. Mindaugas Budrys Lie
tuvoje baigė Marijampolės gim 
naziją. 1944 truputį mokėsi ke
ramikos pas skulpt. V. Brazdžių 
Alytuje ir Merkinėje. Vokiečių 
išvežtas darbams,
Norvegiją, iš kur 1944 m. rude
nį pabėgo į Švediją. Ten teko 
dirbti miške. Po sunkaus kele- 
rių metų darbo gavo Balfo sti
pendiją ir studijavo tapybą pas 
prof. Isaac Gruenwald bei ki
tus mokytojus. Stockholme sa 
vo tapybos kūrinių parodas su
rengė 1961 ir 1963 metais.

Pasikalbėjime aprašytas 
pažymėta, kad šiais lai- 
dailininkui sunku pragy- 
iš savo meno, nes visuo- 
nėra nusiteikusi rūpintis 
prieaugliu bei jo globa. 

Gotlando saloje 1958 m. dai
lininkas pirko apleistą Fie ūkį, 
kurio akmens statybos trobesiai 
yra apie 140 metų senumo. Pa
dedamas draugų dailininkų ir 
vietos kultūrinių organizacijų, 
Budrys pirktuosius namus atre 
montavo. Ta proga viename 
iliustruotame švedų žurnale til
po pasikalbėjimas su dailinin
ku, 
ūkis, 
kais 
venti 
menė 
meno
Tenka pačiam verstis, kad ga
lėtum mene išreikšti save.

Dail. E. M. Budrys yra vedęs 
švedaitę, turi dvi dukteris, ku
rias auklėja lietuviškoje ir re
liginėje dvasioje, pats yra pat
riotas lietuvis, net karštas, už
sispyręs savo nusistatymuose. 
Dirba vietinėse kultūros organi 
zacijose, dėsto piešimą ir me
no dalykus mokykloje, turi lai
vą, su kuriuo mėgsta išplaukti 
į Baltiją pažuvauti. Mėgsta taip 
pat ir medžioti. Atvykus į sa
lą lietuviams, su jais iškeliaują 
į medžiokles.

būtų pakankamai savyje sau
gūs, kad galėtų bandyti, kas 
neišbandyta, tikėti ir tom tie
som, kuriom nepopuliaru tikėti, 
dirbti ir tada, kai niekas negi- 
ria ir nedėkoja — nes tik tokie 
žmonės tetiks į taikos korpu
są tėvynei atstatyti. Mums rei
kia žmogaus, ne kuriam svar- 

(Nukelta į 2 pusi.)

Dail. Budrys daugiausia ta
po. Jo tapyba yra gana orga
niška. Nerūpi jam dažo padėji
mas ar aiškus teptuko brūkš
nys. Dažą jis naudoja kaip me
džiagą, kuri turi spalvą. Taip 
jo paveikslas dažnai atrodo pu
siau išlipdytas. Esmėje tai duo
da tapybai tvirtumo ir besąly
ginį ryšį su dailininko idėja. Jo 
tapyboje nėra nereikalingo pa
gražinimo. Dirba abstrakčiai.

Labai domisi Amerikos meno 
raida ir su entuziazmu ieško 
naujų priėjimų savo darbuose.

P. JURKUS

Eugenijus M. Budrys prie savo 
namo Gotlande

NE VISUS TEMATIKA BAIDO
Prieš kiek laiko “New York 

Times Book Review” užklausė 
eilę žinomų asmenų, ką jie 
mėgsta skaityti, kas jiems pa
tiko skaityti tik grynam skai
tymo džiaugsmui. Tuos atsa
kymus išspausdino liepos 4 lai
doj. Apklausta buvo eilė rašy
tojų, finansininkų ir šiaip ži
nomų asmenų, pradedant prez. 
Johnson žmona Lady Bird ir 
baigiant New Yorko Yankees 
beisbolo komandos vadovu 
Johny Keane. Atsakymai yra 
gana įdomūs. Jei New Yorko 
miesto meras Wagner ir beis
bolo komandos vadovas sako
si labiau mėgstą istorinius vei
kalus, tai toks rašytojas Saul 
Bellow sakosi labiausia mėgs
tąs Gogolio “Mirusias sielas” 
ar Tolstojaus “Hadži Murat”. 
Už klasikus Dostojevskį ir 
Tolstojų pasisakė ir keletas 
kitų, gi šen. J. W. Fulbright 
pasisakė, kad mėgstąs Nobe
lio premiją laimėjusio jugosla
vų autoriaus Ivo Andrič vei
kalą “The Bridge on the Dri- 
na”. Kiti pasisakiusieji minėjo 
Šekspyrą, Balzaką, o taip pat 
ir eilę amerikiečių autorių.

Lady Bird Johnson gi pasi
sakė skaitanti Hemingway at
siminimų knygą “A Moveable 
Feast”, prancūzų autoriaus 
Jean Anuoilh “Time Remem- 
bered” ir amerikiečių auto
riaus, Nobelio premijos laure
ato John Steinbeck romaną 
“Winter of Our Discontent”, 
tai lietuviškai būtų “Mūsų ne
pasitenkinimo žiema”. Prie 
šios knygos, liečiant ne tik 
amerikiečių, bet ir mūsų lite
ratūrines temas, tektų ir stab
telėti.

Kaip žinoma, Steinbeckas 
parašė eilę romanų, kuriuo
se ne taip jau šviesiom spal
vom vaizduoja nemaža Ame
rikos gyvenimo momentų. Ta
čiau šis Johnsonienės mėgsta
mas romanas yra vienas iš 
tų, kuris vaizduoja kaip tik 
gana tamsų ne materialine 
bet .moraline prasme vieno 
Amerikos nedidelio miestelio 
gyvenimą. Tikrumoj vaizduoja 
vieno pardavėjo, dirbančio ita
lo maisto krautuvėj, gyveni
mą ir jo santykius su mieste

<

lio didesniais ar mažesniais 
valdininkais bei eiliniais gy
ventojais. Autorius jam įpras
ta humoro ir švelnios ironijos 
forma pristato eilę gyventojų, 
kurie yra sukčiai, besiveržią 
pirmyn ir tik beveik vienas 
krautuvės pardavėjas yra tei
singas. Tačiau, ir jis apskun
džia italą, jog šis nelegaliai at
vykęs į Ameriką, kad būtų iš
tremtas ir taip pigiai parda
vėjui perleistų krautuvę. Tas 
pats teisuolis nori apiplėšti 
banką, bet jam nepasiseka, 
gudriai išvilioja iš alkoholiko 
žemę ir iš viso jis nė kiek ne- 
geresnis už kitus, kurie vaiz
duojami sukčiais, bet kadangi 
prie suktybių pripratę, tai jie 
to net nebejaučia. Veiksmas 
vyksta 1960 rinkiminiais me
tais, ir todėl atskleidžiama 
dar daugiau šunybių. Svar
biausia, kad tas tariamas są
žiningas žmogus, yra nors są
žinės graužiamas, gi jo sūnus, 
apgaudamas televiziją, jau 
net nebejaučia sąžinės grau
žimo, nes, girdi, visi taip daro.

Romanas daugiau realisti
nis, tačiau įmaišoma ir nerea
lių istorijų, kaip talismanas, 
kuris išgelbsti tą vadinamąjį 
sąžiningąjį krautuvininką nuo 
savižudybės. Nemanytume, 
kad šis Steinbecko romanas 
priklausytų prie jo gerųjų kū
rinių, nors rašytojas yra pa
tyręs ir rašyti moka, bet 
mums čia įdomiau romano 
tematika. Kūrinys, pasakytu
me, yra tik šešėlinės Ameri
kos pusės vaizdas. Jei kuris 
lietuvių rašytojų panašiai pa
vaizduotų kokį nors Lietuvos 
miestelį arba kokią išeivijos 
koloniją, būtų apšauktas sa
vo tėvynės šmeižiku, tačiau 
Steinbecko knygą net paties 
prezidento žmona laiko viena 
geresne, įdomesne ir verta 
skaityti. Juk iš tikrųjų ne tiek 
svarbu, ar buvo toks miestelis 
ar nebuvo, bet svarbu, kad 
būtų literatūriškai tikra. Bū
tų gera, kad ir lietuviams au
toriams būtų taikomas lietu
vių skaitytojų toks mastas, 
kokį taiko kitų kraštų skaity
tojai. Pas mus būtinai norima,

(nukelta į antrą puslp.)



Atsiliepimai j J. Aisčio straipsnį “Niekšybė”

NIEKŠAI IR TEISĖJAI
(Jono Aisčio "Niekšybės" elegijos tąsa) -

A. RIMVYDAS

Be abejo, yra pasauly niekšų, 
tad reikalingi ir teisėjai, o kartais 
ir teisėjams teisėjai, nes ir šie pa
starieji ne visuomet švarūs. Žinom 
gi, koks “teisėjas” teisė nusikal
tėlį Niurnberge. Tai, žinoma, kraš
tutinis atvejis. Bet ir daugelio ki
tų teisėjų sprendimai ne visada be 
priekaištų, nes teisingai teisti yra 
labai sunku. Gal dėl to ir Šventa
me Rašte pasakyta: neteiskite, kad 
nebūtumėte teisiami, šį patarimą 
mes suprantam ne pažodžiui, o 
kaip patarimą būti labai atsar
giems, teisiant kitus, nes suklysti 
labai lengva, nors apseiti be jokio 
teismo šioje planetoje irgi neįma
noma. Negalima juk atsisakyti da
ryti skirtumą tarp niekšų ir šven
tųjų, išdavikų ir didvyrių. Šiuos 
atskirti nesunku. Bet jie yra kraš
tutiniai charakteriai, tarp kurių 
daugumas nenusipelno nei vieno, 
nei antro vardo. Iš šių pastarųjų 
atvejų taikomas anas patarimas: 
neteiskite..., neteiskite per anksti, 
daug ko nežinodami.

Teisėjų esama visokių. Vieni tei
sia gyvus nusikaltėlius, kiti jau 
mirusius. Lengviausia teisti pas
taruosius, nes jie nebegali gintis. 
Poetas Jonas Aistis mėgsta teisti 
mūsų istoriją — tiek savo poezi
joj, tiek ir eleginėj publicistikoj. 
Kad šis darbas nelengvas ir jam, 
rodo tas faktas, kad jo raštuose 
galime rasti visokių sprendimų. 
Vienur jis, kalbėdamas apie Lie
tuvą, teigia, kad “Tekėjo kraujas 
Upėm, ne lašais”, kitur dejuoja, 
kad “Vienas kraujo lašas būt ta
ve nuplovęs, o varge jo vieno tu 
pasigedai”. Aplamai savo poezijoj 
pasmerkimo praeičiai jis nesigaili. 
Bet šįkart poezijos ir tolimos pra
eities geriau nelieskim. Zvilgterė- 
kim verčiau, kaip vertinama pro
zoj dabartis ar labai netolima pra
eitis.

Jau kalbėdamas apie “Lietuvių 
partizanų dainas”, jo paties reda
guotas, Aistis kalba ir apie “par
tizanų karą prieš okupantus” ir 
apie “naminį karą, kai brolis žudo 
brolį” arba “kovą tarp savųjų, sve
timiesiems viešpataujant”. Jau ir 
spaudoj buvo pastebėta, kad vadin
ti partizanų kovas Lietuvoj “na
miniu karu” galima tik nebent su
teikus šiam posakiui visiškai kito
kį* reikšmę, negu iki šiol visų 
žmonių visame pasauly jam ski
riama. žodžių ir posakių vartoji
mas iškreipta reikšme šiandien la
bai įprastas anapus uždangos (žr. 
kad ir “Dabartinės lietuvių kalbos 
Žodyną”), bet mums nėra ko sek
ti tais pavyzdžiais. Vartokim ver
čiau žodžius įprastine reikšme, nes 
kitaip nesusikalbėsime. Jau konk
rečius, žinomus asmenis J. A. pa
liečia savo straipsny “Niekšybė” 
(Draugas, Nr. 24, 25, 26). Pra
džioj pasmerkęs istorinius niek
šus (bajorus), pabaigoj neužmirš
ta ir dabartinių. Matyt, niekšais 
laikydamas visokius Guzevičius, 
Giras ir Cvirkas, J. A., niekšybės 
temą plėsdamas, tariasi galįs ka
binti ir Krėvę, Kolupailą, dr. A. 
Garmų. Tuo būdu parodydamas

NE VISUS TEMATIKA 
BAIDO

(Atkelta iš 1 psl.) 
kad būtų aprašyta, kaip iškil
mingai koks nors tautietis ne
ša savo auką kokiam fondui, 
arba atlieka nepaprastus žy
gius, lyg lietuvių tarpe nebū
tų šešėlinės pusės, lyg lietuvių 
tarpe tebūtų visi tik šventieji. 
Žinoma, nėra būtina vaizduo
ti juodumus, bet jei kas temą 
pasirenka apie sodžių, tai ga
lima prisiminti, kad bernelio 
veržimasis klėtelėn nebuvo 
vien tik romantinis, kaip nėra 
vien tik nusikaltimas su mer
gina pasivažinėti automobiliu.

Be abejo, nėra reikalo ati
daryti visų šiukšlių ir srutų 
duobių, bet kūrinį reikia ver
tinti ne pagal tai, kiek jis švie
sus ar tamsus, bet kiek jis 
vertingas savo kūrybiškumu. 
Nepaisant, kad prez. Johnso- 
no žmona yra pirmoji krašto 
moteris, ji neišsigando nei suk
čių, nei tariamų teisingųjų, ji 
vertino knygą, kuri jai patin
ka, nors toli gražu toji kny
ga nereprezentuoja dalykiška 
prasme visos Amerikos. Nerei
kalaukime iš rašytojų lakavi- 
mo ir garbinimo, bet reikalau
kime literatūros, gi didžiuo
sius mūsų žygdarbius surašys 
kronikos ir istorikai.

L. Augštys

daug drąsos, autorius vis dėlto ir 
čia neišvengė prieštaravimų. Kal
bėdamas apie okupacijas, jis kar
tais tariasi galįs “drąsiai tvirtinti, 
kad “vis dėlto perdaug masiškai 
sugniužome” ir kad buvo nedaug 
tokių, “kurie sugebėjo likti švarūs 
net tokiose sąlygose”. Taigi gali
me apie save galvoti, kaip norime 
— kad buvom stiprūs ir kad bu
vom silpni... Ir mūsų draugai, apie 
mus kalbėdami, galės pasinaudoti 
vienu Aisčio teigimu, o priešai kitu.

Krėvei Aistis prikiša, kad jam 
eilę metų “arčiau širdies” buvęs 
Cvirka nei Keliuotis ar Alantas. 
Kolupaila greitai “persiorientuoda
vęs”, o dr. Garmus Aistį piktina 
dėl to, kad jis bolševikmečiu siū
lęs pakeisti kai kurių Kauno gat
vių vardus ir išdraskęs Kauno Bra- 
zilką. Tačiau, bur būt. ne per ge
rai jausdamasis teisėjo pareigose,; 
J. A. daug kartų savo sprendimus 
lyg teisina, lyg švelnina. Kalbėda
mas apie Kolupailą, sako: “vertinti 
nesiimu”, o vįs dėlto čia pat ver
tinimą daro. Kitur sako, kad “žmo
nės, joje (elegijoje) suminėti, ne 
visi yra niekšai”, o vis dėlto visi 
jie sudėti po viena “Niekšybės” 
antrašte. Dar kitur prisipažįsta: 
“Nesu teisėjas, o tik poetas!”, o 
vis dėlto teisia. Jis tariasi turįs ne 
tik teisę, bet ir pareigą netylėti, 
nors "tautos nelaimės netarpiškai 
nępergyvenau pačioje tėvynėje”. 
Jis pataria valstybės vyrams “ge
rai susipažinti su savo tautos is
torija”, bet čia pat priduria, kad 
“teko matyti ne vieną rimtą isto
riką. darantį vaikiškas klaidas”. 
Tuo būdu autorius tariasi esąs pra
našesnis ne tik prieš valstybės vy
rus, nesusipažinusius su istorija, 
bet ir prieš istorikus, kurie daro 
vaikiškas klaidas. .Autorius, matyt, 
save laiko geresniu istoriku už is
torikus.

Be abejo, ne visi su tokia auto
riaus nuomone apie nesenus įvy
kius ir apie save patį sutiks. Pasi
sakius vienam, tebūnie leista pasi
sakyti ir kitiems. Mūsų nuomone, 
rašyti apie nesenus įvykius bei ži
nomus asmenis šitaip, kaip rašo 
Aistis, bent šiuo metu netinka. Ir 
štai kodėl. Pirmiausia, negalima 
daryti kokias besąlygines išvadas 
apie asmenis iš to, ką jie yra pa
sakę ar parašę okupacijos laikais, 
kaip J. A. kad daro Kolupailos. 
Ganmaus ar kitų atveju. Priekaiš
taujant reikia žinoti visas aplinky
bes bei sąlygas, visus elgesio mo
tyvus. Tokiu atveju reikia neuž
miršti, kad kaltinamiesiems pasi
rinkimas dažnai būdavo mažas — 
iš dviejų blogybių tekdavo rinktis 
mažesniąją. Čia prisimintinas kad 
ir pareiškimas vokiečių okupacijos 
metu tokių žmonių kaip M. Biržiš
ka, St. Raštikis, vyskupas V. Briz- 
gys ir kt. Ar J. A. trauks ir juos 
savo niekšybės elegijosna? Kas ta
da beliks išteisintas?

Sutinkame su J. A., kad “raš
tas visada lieka, ir lieka toks, kaip 
parašytas. Dėl to pasirašyti reikia 
ne viską, ką laikas pakiša, nes už 
parašą reikia atsakyti kartais po 
šimtų ir net tūkstančių metu”. Tą- 
čiau nesutinkame, kad tie, kuriems 
J. A. daro priekaištus, taip jąu 
viską ir pasirašė, ką jiems laikas 
pakišo, ir kad to, ką pasirašė, leng
vai galėjo nepasirašyti. Jei J. A. 
tiek težino, kiek ano meto okupa
cinėj spaudoj parašyta, tai jis la
bai nedaug ką težino. Ir jei jis iš
vadas daro iš to, kas ten buvo pa
rašyta, visai neliesdamas sąlygų 
bei aplinkybių, tai jis daro labai 
neatsakingas išvadas. Mes skiria
me dvejopą rašymą: rašymą oku- vykdomas visuomenes apiplėšimas, 
pacinemis sąlygomis ir rašymą Kiti jam pavydėjo populiarumo jau-

K

Dariaus ir Girėno antkapiui skirtas goreljefas. Skulpt. Vytautas Mačiuika 
Šį šeštadienį, liepos 17 d., sukanka 32 metai nuo lietuvių transatlan
tinių lakūnų tragiškos mirties. Lakūnų palaikai pernai iš Kauno Medi
cinos iristituto rūsių buvo perkelti į Aukštųjų Šančių kapines ir ten 
palaidoti. Kaip informuoja “Literatūra ir menas” (1964.VIII.15) jau
nas skulptorius Vytautas Mačiuika yra sukūręs šį paminklinį antkapį, 
kuris turėtų žymėti lakūnų amžino poilsio vietą.

laisvės sąlygomis. Ir jeigu J. A. 
primena atsakingumo reikalą ra
šiusiems, kurie nebuvo laisvi, tai 
kiek kartų didesnę atsakomybę tu
rėtų jausti tie, kurie rašo, būdami 
laisvėje? Dėl to ir norime savo ele
giją baigti, paties Aisčio žodžiais, 
kuriuos mes taikome rašantiems

laisvėje: “Ne, ne ir ne, jokiu bū
du ir jokiu atveju negalima nie
kinti savo veido, nes tai yra dau
giau negu mūsų veidas... Praradus 
žmogiškąjį orumą, daugiau nėra 
ko nustoti. Tai turėtų atminti ma
no tautiečiai visais laikais ir viso
se sąlygose”.

L B E
(Atsakymas į Jono Aisčio straipsnį "Niekšybė", kiek tai 

liečia a. a. prof. Stepono Kolupailos atminimą)

ATEITININKAS IR DVIEJŲ
APLINKŲ PAUNKSME

lominį darbą. Mes visi labai džiau
gėmės, kai Steponas Kolupaila ta
po Statybos fakulteto dekanu. At
rodė, lyg jis būtų iš dangaus pa
siųstas, nes mes Sovietų tvarkos 
tada visai dar nepažinome.

Pirmiausia tenka pastebėti, kad 
beveik visas senasis fakulteto per
sonalas tapo išlaikytas, priimant 
dar daug visai naujų žmonių, pui
kių Lietuvos patriotų. Jo energijos 
dėka rastos fakultetui naujos patai 
pos (senosios buvo rusų kariuome
nės užimtos), įruoštos braižyklos, 
parūpinti net braižymui staliukai, 
kurių anksčiau nebuvo. Išgautos 
stambios lėšos bibliotekos plėtimui, 
o mes — jaunasis personalas laks
tėme po miestą, stengdamiesi su
pirkti visas užsilikusias knygas 
svetimomis kalbomis.

Taip prasidėjo naujas darbas, ir 
mes galėjome atsiduoti mokslui. 
Politiniais reikalais, teisingiau — 
ryšiais su okupantu ir komunistų 
partija rūpinosi pats vienas S. Ko
lupaila, ir mums nė į galvą neatėjo 
pavydėti jam tos garbės.

Prieš septynerius metus, (1958) 
“Naujienose” ant prof. Stp. Kolu
pailos pyktį išliejo Vyt. Meškaus
kas, ironiškai vadindamas jį “da
bar nuolatiniu “Draugo” bendra
darbiu”. Barė už tai, kam dalyva
vo paleistų iš kalėjimo kalinių mi
tinge. Aš reagavau į šį puolimą, 
atsakydamas į V. Meškausko “Dar 
kartą prašau balso” savuoju “Ir 
aš prašau balso”. Po mūsų polemi
kos V. Meškauskas prarado balsą 
ir daugiau “Naujienose” nesireiš- 
kė.

Turiu prisipažinti, jog šiemet 
vėl buvau pritrenktas, kai paskai
čiau Jono Aisčio meditacijas apie 
NIEKŠYBĘ ir... visai netikėtai ra
dau tokį pasisakymą:

“Lėlio rolėje pasirodė ir prof. 
Steponas Kolupaila. Vos bolševi
kai atėjo, jis persiorientavo, jų laik 
raščius redaguoja, jų mitinguose 
kalba, kaip ropę kremta, lyg būtų 
gimęs agitpropas, visus moko, kaip 
persiorientuoti. Nespėjo vokiečiai 
ateiti, jis ir tiems įsiteikė: pateikė 
planus, kaip lengviausiai forsuoti 
Volgos upę...”

Ačiū už tokius argumentus, ypač 
už paskutinį, dėl kurio gal ir pats 
prof. S. Kolupaila nesupyktų,, nes 
jis — hidrologijos ekspertas pa
verstas karo inžinerijos generolu... 
Tuo labiau, kad jis pats niekad ka
riuomenėje netarnavo. Ne vieta ir 
man čia įrodinėti, kad k,aro metu 
upei peržengti reikalingi visai kiti 
ekspertai, negu hidrologai. Tai yra 
jau karo žygis, karo inžinerijos šta 
bų projektuojamas.

Netvirtina Jonas Aistis, kad to
kiu tariamu darbu būtų pakenk- 

'Nukelta į 4 psl.)
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bu būti teisiam savo paties aky
se, kuris įgali prisipažinti ir lai
mėjimus ir klaidas, nes tiktai 
toks žmogus gali ką nors at
naujinti.

Šiandien nesam šaukiami gar- 
bingon kovon. Laikas mus šau
kia ne garbingai kovoti, o gar
bingai gyventi. Ne šiandien 
mums lemta įprasminti savo 
būtį didvyrių žygdarbiais, he

rojų auka, ne šiandien mums 
savo vertę paliudyti sprendi
mais, kurie žymi dvasios galiū
nus. Mūsų šiandieninė dalia ser
gėti, kad neliktume žmonės 
silpnuoliai. Savęs įprasminimo, 
užduotyje tai nėra dėkingas ke- - 
lias. Priimkime tą kelią, kaip 
gal vieną iš tų stebuklingųjų, 
kuriais vesdamas, ir IL’etuvą 
apvaizdoje laikydamas, Dievas 
dvasios galiūnus gamina atei
čiai.

Ofiso 735-4477; Rez. PR 8-6960
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BLDG 

644* So. Pulalski Road 
Vuląndn* DRP’R* r tiru*

DR. JULIJA MONSTAVIČIUS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

VIDAUS IJGOS
10748 S. Michigan, Chicago 28, 11) 

Tel.ef. ofiso: PUllman 5-6766 
Namu: BEverly 8-3*46

Prifcn. vai.: kasdien 6-8 v. • 
1-8 D n ir treč įiMsrvte

Res GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal BUBitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001

Tel. ofiso PR 6-7800; Namu *25-76*1
DR. A. PUSTELNIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPEC. VIDAUS LIGOS 

5159 Soutb Damen Avenue
Valandos: 1—9 p. p.
Ifakyrus trečiadieni

Ofiso HE 4-1414, Re*. RE 7-68*1

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija ir moterų ligot 
2454 West 71«t Street 

(71-os ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 1—* tr 6—8 vai. vak 

šešt. 12'—3 v. p. p 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso telefonas — CL 4-2421
DR. AL. RflČKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4307 South Kedzie Avenue

Tik pirmadieniais Ir ketvirtadieniais 
VAL.. nuo 2 Iki 7 vai. vak.

Aptarnauja tik senuolius pacientus 
Naują nebepriima.

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

DR. JANINA JAKŠEVIčIUS 
J O K š A

GYDYTOJA IR CHHiURG® 
VAIKŲ I.IGOS 

8*56 VVest 68rd Street
Pirm., antrad., ketvirt. Ir penkt 

nuo 11 iki ' vai. ir nuo 4 Iki 1 v. v 
šeštad. nuo J t Ik! 4 vai

TEL. 423-2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 S. Kedzie Avė.

Vai.: pirmad., anuad., ketvirtad. Ir
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. ir 
šešt. 8 v. r. iki 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDINES LIGOS 

2745 M'em 39th Street 
Priešais šv. Kryžiaus ligonine

V"Al.: Pirmad., antr., ketv., penkt 
nuo 9 Iki 11 v. ryto ir nuo 6-8 v. v 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais L- 
kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. REpubllc 7-22*0.

Tel. ofiso PO 7-6000, res. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 Mest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6
Iki 8 vai. Trečiad ir šešt. uždaryta.

Tel. GRovehill 6-1595

DR. ALDONA JUŠKA
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 

PRITAIKO AKINIUS 
2422 West Marųuette Road

Valandos: 9—12 ir 7—9 v. v. pagal 
susitarimu. Išskyrus trečiadienius, ui 
daryta

DR. ANT. Rudokas, Opi.
Tikrina akta tr pritaiko akiniu? 

keičia stiklus ir rainus
4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL.: 1 vai. p. p. iki 8 v. v. kasdien 
trečiadieniais uždaryta; šeštadieniai* 
nuo lt v. r. iki 1 v. noplet.

Re*, tel. PR V-67S0.

DR. L. SEIBUTIS
Inkstą, pūslės ir šlapumo taką 

chirurgija
Ofisas: Naujas adresas: 2454 VVest 
71st. St. (71-os ir Campbell Avenui 
kampas), tel. 776-2880.

Valandos pagal susitarimą

>fiso ir buto tel. OLympic 2-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49tb Court, Cicero
VAL.: kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad 
Ir šeštad. tik susitarus.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Adresas: 4255 M. 63rd Street 
Ofiso tel. REUance 5-4410 

Rez. tel. GRovehill 6-0617
Valandos pirm, ir ketv. nuo 12 iki 

2 v. p. p. ir nuo 7 Iki 8 v. v.; antr. 
Ir penkt. nuo 12 iki 2 v. p. p. ir 
vakarais pagal susitarimą.

Ofiso 585-2525 Rez. TR 8-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS 

5540 So. Pulaski Road
Pirm., antr., ketvirt. Ir penkt nuo 

2—4 ir 6—9 ir pagal susi tarimu

Tel. REllanoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3925 Mest 59th Street
Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12—4 p. .p., 6:30—8:30 
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečlad. 
uždaryta.

Offlso telef. OUffside 4-28*6 
Restd. telef. VVAlbrook 5-309* 

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir specialiai 
chirurgija 

4644 So. Ashland Avenue 
Valandos kiekvieną dieną 2—4 Ir 

6—8 vai. vak. Trečiadieniais ir sek. 
madfeniais uždaryta, priimama pagal 
susitarimą. Sekmad.: 2 v. — 6 v. v.Tel. ofiso ir buto Olympic 1-415*

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4938 W. 15th Street, Cicero 

Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak., 
išskyrus trečiadienius, 

šeštadieniais 12 Iki 4 popiet

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th St.
Tel. PRospect 8-1228 ar PR 6-5577 
Ofįso vai.: Plnn., antr., treč. ir 
penkt.. nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šešt. 2—4 v. popiet ir kitu lai
ku — pagal susitarimą.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ Ir VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING
715* South VVestern Avenue 

Pirmad.. antrad., ketv. Ir penktad 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 v. — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai ryto — 1 v. p. p., šeštad 1’ 
vai. ryto iki 8 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168. 
Res. tet 238-2*1*.

Of. tel. HE <-2123. Namu GI 8-61W
DR. V. P. TUMASONIS

CHIRURGAS 
2454 M’est 71st Street 

Priiminėja ligonius tik susitarus
Vai. 2—4 p. p. ir 6—8 p. p. 

Treč. tr šešt uždaryta 
Atostogose

Ofiso PR 8-7773, Rez. PR 6-47SZ
DR. A. MACIŪNAS

CHIRURGAS
2858 Mest 68 str.

Valandos: pirmad. ketvirt. 5—8 
antrad., penkt. 1—4.

Priiminėja tik susitarus
Atostogose iki rugpiūčio 1 d.

Telefonas — GRovehill 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 Wešt 69th Street 

specialybė: AKUŠERIJA IR MOTERĮ 
LIGOS 

VALANDOS: 1 iki 4 ir 6 Iki 8 v r 
šeštadieniais 1 iki 4 vai. 
Trečlaldienlals uždaryta

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

2817 M'est 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarime

Ofise HE 4-1818, Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybe — vidaus ligos 
2454 West 71 et Street 

(71oe Ir Campbell Avė. kantras) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. v. 
Šešt. 9 v. r. — 2 p. p.

Trečiadieniais ušdaryta.

Tel. PRospect 6-9400
DR. ONA VAŠKEVIČIUS 

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6248 So. Kedzie Avenue 
Ofiso vai. kasdien: 2-4; 6-8. 

šeštad. nuo 2 Ik 4 v. Treč. ir sekn. 
tik s&ubtais atvejais ir susitarus

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3156

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 West 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. *. p. ir 7 iki 8 v. r. 

Tr»č. Ir šeštad. pagal sutarti

KSAVERAS KAUNAS

Ilgus metus jis judino Technikos 
fakulteto reformos reikalą, 
primygtinai reikalaudamas pir
miausia didesnio pasiskirstymo spe 
cialybėmis, kad vietoje enciklope- 
disto būtų paruoštas inžinierius 
specialistas. Deja, energijos trūko 
kitiems jo kolegoms profesoriams, 
ir reforma buyo atidėliojama iki 
okupacijos metų.
Būdamas nuostabios energijos ir 

darbštumo mokslininkas, jis mėgo 
palaikyti ryšius su užsienio moks
lininkais, taip pat ir su sovietų, ne
vienu jų buvusiu studijų draugu. 
Šis ryšys aniems gal buvo vienin
telis langelis į laisvąjį pasaulį. 
Prof. Kolupaila buvo ir Kalinių 
globos draugijos narys, ko mes vi
sai ir nežinojome. Tas faktas liu
dija nepaprastą jo humaniškumą ir 
jautriai žmogišką širdį.

Šios aplinkybės ir plačios pažin
tys gal ir buvo vienos iš priežas
čių, lėmusių jam tapti labai reikš
minga asmenybe mūsų universite
te nuo pat sovietinės okupacijos 
pradžios. Ne taip seni įspūdžiai iš 
revoliucijos meto ir teroro, matyt, 
vertė prof. Stp. Kolupailą daryti 
viską energingai ir skubiai, kol 
okupantas dar nesukūrė savo kont 
rolės aparato.

Kaip tik tuo metu ir aš buvau 
priimtas moklso personalo nariu 
pačioms mažiausioms pareigoms — 
jaunesniuoju laborantu Kelių ka
tedroje, nes tuo metu nebuvau dar 
mokslo baigęs ir tik ruošiau dip-

Rodos, dar taip neseniai mirė | nimo tarpe, dar kiti iškalbos ir ga- 
prof. Steponas Kolupaila, palikda* bumų.
mas visus lietuvius inžinierius, pa
žįstamus ir jo darbo gerbėjus gilia
me liūdesyje. Lietuvių inžinierių ir 
architektų s-ga neteko savo gar
bės nario, visų Lietuvoje mokslus 
baigusių inžinierių mokytojo ir 
auklėtojo, reto lietuvio mokslinin
ko, kurio vardas savo srityje pla
čiai žinomas pasaulyje jau eilę 
metų.

Po tiek praėjusio laiko dar ir 
dabar mūsų — jo mokinių atmin
tyje giliai įsibrežusios jo pamokos 
apie vandenis: hidraulika, hidrolo
gija ir melioracija. Paskaitos pa
sižymėjo aiškia mintimi, logika, 
sugebėjimu išaiškinti, ką kalba for 
mulės ir diagramos. Ir sausos 
mokslo paskaitos tapdavo vieno
mis įdomiausių, kokias kada teko 
klausyti. Nepamirštamas ir kritiš
kumo skiepijimas, mokymas viską 
tikrinti, visur ieškoti klaidų, net va 
dovėlių pateiktose formulėse. Pro
fesorius nemėgo diletantų. Visiems 
jis buvo lygus, ir niekad neprasi- 
švietė jo ideologija. Mes studentai 
tik žinojome, kad jis tikintis kata
likas.

Nors ir mielas buvo profesorius 
mums visiems, ypatingai jaunimui, 
bet netrūko jam ir priešų, nes re
tas kas mokėjo atsakyti į jo sa
tyrą, kurią jis labai sėkmingai nau
dojo kovoje už elektros energijos 
atpiginimą Kaune ir kitais pana
šiais atvejais, kada tik jautė, jog

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortopedas, Protezistas 

Aparatai-Protezai, Med. ban 
dažai, Spec. pagalba kojoms 

(Aroh Supports) Ir t. t.
ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB 
2850 W. 63rd St., Chicago 20. UI 

Tel. PRospect 0-5084
Vai. 9-4 Ir 0-8. Šeštad. 9-1

DR. ANNA BAL1UNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street
Vai.: kasdien 1*—12 vai. Ir 7—* v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-322* 
Res. telef. WAlbrook 5-6078

Re*. 238-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Rd. (Cravvford 
Medical Bulldlng) Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti MI 3-0001

Ofisas 8148 West 68rd Street 
Tel.: PRospect 8-1717 

Resid.: 8241 Mest 66th Place 
Tel.: REpubllc 7-7868 

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 3; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais tr 
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 3 vai.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-čios Ir California 

Vai.: kasdien nuo 6-5 vai. vak 
Šeštadieniais 2—4 vai.

I'rečlad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Reiid. tei. WAIbrook 5-3048

<

t ]>
DR. C. K. BOBELIS

Inkstų ir Slapumo takų chirurgija 
Tel. 695-0533 — Elgin 
425 No Liberty Street, 

Route 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal susitarimą

rel ofiso HE 4-584*. re*. 888.22.V

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 Weet 71*t Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4. vakar. 7-*. 
antr., penkt. 1-5, treč. ir šešt tik 
sUBltartu.

Trys jubiliatai: (iš kairės į dešinę) dail. Viktoras Vizgirda, neseniai atšventęs 60 metų amžiaus sukaktį, 
poetas tėvas Leonardas Andriekus, OFM, šiemet minjs 25 metus kunigystės, ir dr. Juozas Girnius, taipgi 
tik ką perkopęs savo penkiasdešimtmetį. Nuotr. Vyt. Maželio

Tel. ofiso HE 4-5758; rez H1 5-3226
OR. S. ir M. BUDRYS

GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 
Bendra praktika ir Alergija 

2751 West 51Bt Street
Valandos: pirm., antr., ketvirt. 2-9. 
vai., penktad. 10 v. r. iki 9 v. v., 
šeštad. 10 v. r. iki 1 ▼. popiet. Li
gonius priima pagal susitarimą.



VISATOS KATAKLIZMAS
PAVEIKSLUOSE

Dail. Juozo Bagdono tapybos paroda New Yorke

Dail. Juozo Bagdono tapybos 
kūrinių paroda New Yorke, 
Maspeth’o lietuvių parapijos 
gražioje salėje buvo atidaryta 
liepos 2 d.

Šioje antroje savo parodoje 
New Yorke J. Bagdonas išsta
tė apie 50 kūrinių, kurių kele
tas ypač didelio formato. Paro
dą atidarė kun. Vytautas Pik
turna, parodai rengti komiteto 
pirmininkas. Atidarymo proga 
kalbėjo prof. Juozas Brazaitis, 
apibūdindamas dail. J. Bagdo
no kūrybą.

Profesoriaus J. Brazaičio žo
džiais tariant, nelengva vertin
ti atskirus Juozo Bagdono ta
pybos kūrinius. Kiekvienas kū
rinys veikia žiūrovą individua
liai. Kalba, užsimezgusi tarp 
kūrinio ir žiūrovo, labai nevie
noda. Toji kalba kartais yra 
džiuginanti, kartais bauginanti 
ir net gąsdinti. Juozo Bag
dono kūriniai žiūrovui sukelia 
didelį jėgos ir dinamikos įspū
dį. Čia nematome natiurmortų, 
peizažų, nei portretų. Čia ma
tome tik kosmosą.

“Man, bežiūrint į šioje paro
doje išstatytus paveikslus”, kal
bėjo prof. Brazaitis, “prisime
na M. K. Čiurlionio genijus. Tik 
M. K. Čiurlionis savo kūryboje 
vaizdavo pasaulį ramų, pilną 
mistinės ramybės, tokį, koks 
išėjo iš Kūrėjo rankų. Gi Juo
zas Bagdonas savo kūriniais 
kalba mums apie šių dienų žmo
gaus dvasinį chaosą, apie visa
tos kataklizmą. Dail. J. Bagdo
nas savo formomis ir spalvo
mis vaizduoja gyvenamo laiko
tarpio ir kartu mūsų begalinę 
kovą, vaizduoja didįjį šių dienų 
modernaus žmogaus dvasinį ne
rimą. Juozas Bagdonas yra 
charakteringas mūsų gyvena
mos epochos dailininkas”.

Dail. J. Bagdono darbų pa
roda New Yorke uždaryta pra
ėjusį sekmadienį, liepos 11 d., 
dailininko Vytauto Jonyno žo
džiu. Nors vasaros metas nėra 
palankus parodoms ruošti, ta
čiau šia mūsų dailininko paro
da susidomėjimas buvo gana 
gyvas. fV. P.)

Kompozicija (tempera, 30x40 inč.)J. Bagdonas

MODERNAUS MENO APYBRAIŽA

Albinas Baranauskas

Į^aįauoiiio fanerai

Prof. J. Brazaitis (kairėje), dail. J. Bagdonas (viduryje) Ir kun. V. 
Pikturna J. Bagdono kūrinių parodoje New Yorke.

Nuotrauka R- Kisieliaus

Modernusis menas kai kam 
atrodo tikras nesusipratimas. 
Iškraipyti veidai, nenormalios 
proporcijos, o abstrakčiam me
ne — tik išmėtytos dėmės. Jūs 
išgirsite nemažą skaičių žmonių, 
reiškiančių panašias nuomones, 
o dar daugiau yra panašiai gal
vojančių, bet bijančių savo nuo
monę pareikšti. O vis dėlto mo
dernus menas egzistuoja. Nežiū
rint kitų neapykantos ir neigia
mos nuomonės, dailininkai nesi
liauja piešti nauju būdu ir ieš
koti vis naujų kelių. Nežiūrint 
aštrios kovos, kuri buvo veda
ma ir dabar dar neišblėsus, šis 
menas vis žengia pirmyn.

Kodėl? Kokios jėgos liepė In- 
gres ar Gauguinui išvykti iš sa
vo tėvynės, vargti ir mirti trem
tyje bet neatsisakyti savo ke
lio? Psichologai sako, kad žmo-

ELENA VASYLICNIENE

gaus gyvenimui daug daugiau 
turi reikšmės tai, kaip jis tą gy
venimą supranta, negu koks tas 
gyvenimas iš tikrųjų yra., žmo
gaus pažiūros apsprendžia ir 
patį žmogaus darbą bei gyveni
mą. Ir tapyba bei vaizdinis me
nas, kaip ir viskas pasaulyje 
yra paremtas tam tikra filo
sofine pažiūra, tam tikru tikė
jimu į tai, kaip ir koks tas me
nas turi būti. Jei viduramžiais 
menas tarnavo Bažnyčiai ir kai 
kuriems didikams, renesanso 
laikais — tiems patiems po
nams, tai ir jo paskirtis buvusi 
kitokia negu šiandien, kada me
nas yra laisvas ir visiems priei
damas. Viduramžiais menas 
vaizdavo Dievybę ir šventuosius,

Trečiosios JAV ir Kanados 
lietuvių dainų šventės

repertuaras
J. ŽILEVIČIUS

Kol birželio 13-tosios žuvu
siųjų pagerbimo iškilmės ir kon 
certas nebuvo praėjęs, tol apie 
JAV ir Kanados III-ją dainų 
šventę, įvyksiančią 1966 m. lie
pos pradžioje, beveik nieko 
spaudoje nebuvo rašoma, ma
tyt, nenorint nustelbti dėmesio 
šiemetiniam susikaupimui. Ta
čiau tuo laiku jau buvo parink
tos jungtiniam chorui dainos ir 
atspausdintos. Dabar tas dainų 
rinkinys pradėtas siuntinėti 
chorams. Keistai tik atrodo, 
kad, nepravedus chorų regist
racijos ir nesužinojus, kokie 
chorai ir kiek jų narių galės da 
lyvauti šventėje, gaidos jau 
siuntinėjamos! Toks esąs dainų 
šventės ruošimo komiteto pir

mininko patvarkymas.
Rinkinio išleista I-ji dalis, 

mišriam chorui, 40 psl., telpa 
15 kūrinių.

Kaip paprastai, rinkinyje yra 
JAV ir Lietuvos himnai, St. 
Simkąus “Lietuviais esame 
mes gimę”, Al. Kačanausko 
"Malda už Tėvynę”, kuri Lietu
voje plačiai buvo giedama, o 
JAV praeitais metais girdėta ir 
Lietuvių dienoje Pasaulinėje pa 
rodoje New Yorke, diriguojant 
Alg. Kačanauskui. Tai oficialio 
ji dainų šventės dalis. Toliau 
seka jungtinio choro koncerti
niai kūriniai: J. Žilevičiaus 
“Laisvės”, J. Štarkos “O Ram- 
byne!”, J. Gaidelio “Dainininkų 
maršas”, J. Naujalio “Vasaros

Kompozicija (aliejus)

Girdėti, jog šventei rašoma ir 
kantata. Matyt, ji bus vėliau 
chorams išsiuntinėta, 
dailininkas ir gyveno iš pono 
malonės ir duoną valgė: daili
ninko padėtis buvusi kaip ir vi
sų kitų to meto amatininkų.

Kada išaugo miestai ir atsi
rado turtingas miestiečių luo
mas, menininkas dabar jiems 
tarnavo, jų portretus piešė. Fo
tografijų gi nebuvo; kiekvienas 
didikas stengėsi palikti savo pa
našumą ant drobės. Bet 18 ir 
19 šimtmetyje, kada keitėsi so
cialinės sąlygos ir pažiūra į gy
venimą, keitėsi pažiūra ir į me
ną. Dailininkui talkino modeliai, 
kuriuos jis piešė savo paveiks
luos. Tie modeliai turėjo būti 
tobulų formų, kas gyvenime re
tai pasitaiko. Pvz. žymusis Da- 
vid, kai piešė Napoleono vaini
kavimą _ momentą, kada Na
poleonas uždeda karūną ant Jo- 
sefinos galvos, ne Jozefina jam 
pozavo. Ji buvusi tada apie 40 
metų ir jau gerokai apkūni, o 
tai būtų pagadinę visą paveiks
lą. Jozefinos vaidmeniui daili
ninkas paėmė savo 17 metų duk
terį gražuolę, kurios išvaizdoje 
ateinančios kartos matė JoZe- 
finą.

Jie stebi mus per dulkių šnaresį pageltusiuose lapuos 
Po tyliai pilku piemenėlių dangumi.
Nedrąsiai sklinda žodis — kvepia duona!
Tačiau ties kaminais nevirpa oras, tik sužvanga kastuvai, 
Po klumpių poromis sugurgžda žvyras, tik dvokiantis tabakas, 

vogtas 
Iš apleistų pabalkių, paskutinis,
Ir juodas varnų pulkas už juodų pušų.

Ties Užbaliais į dangų lyja žemė: 
Kalneliai rūko pypkes.

Jie šitaip žvilgteldavo lauk kas mieląjį pavasarį — va, jau 
alyvos: 

šitaip stebėdavo jaunystę — tarpupirščiuose kelio dulkės, 
Lininė baltinta suknelė, truputį apvedžiota, ir juokas pašto 

agentūros patvory; 
Rudenį juodų karūnų eisena per klampią gatvę 
Ir senas kilimėlis atsiklaupt vikarui 
Tarp dvejeto kapų, su smilkalais.
Per Nukirtimą prisimerkę, kaip tetos, iš smalsumo, 
Per jomarkus nušvitę, kaip Sausininkų šimtamargiai.

Bet kas pasakė, duonos kvapas?
Alles geraeumt: bloss Sicherheitsmassnahmen.
Žandarai su rudom apikaklėm, su pistoletais ir su skardiniais 

paveikslėliais ant munduro. 
Perkritę katės. Viduje tamsu.
Langai valkšnoti, kaip akys Londono negyvos.
(Nėr nieko patrauklesnio už Edgar Uelles romanus!)
“Matai, Juškevičiau, kad nėr čia kur sustoti...”

Trobelių sielos seka mus kaip išbadėję katės.
Išsinešam su savim Pajevonį — kur kaip kas išmano: 
Arba maišely ant pečių su bulvėm kampuose, kad mazgas 

nenuslystų 
Užantyje, kur kvepia duona, arba pritemusiose akyse, 
Taip nešamės jį į tamsybę Babilono, ir taip jo mums dabar, 

atrodo, iki valiai!

Tą rudenį šnekėdavom daug apie mirtį.
Nešiojai tris žymes krūtinėje ir tris ant nugaros, 
Per kur įėję ir išėję kulkos. Juokaudavai — triūnyti! 
Ir piešdavai paraštėse pakaruoklius.

Sakydavai, priglus! žolėje prie vėsios žemės.
Debesiai lekia tolimi, kaip per apleistą mūšio lauką. 
Velėna bus kvapni, ir smilkiniai praeis tvinksėję. 
Geltonas smėlis lengvas, šiltas ir purus.

Tad ar bespėja! taip priglusti, Algi, ir ar kvepėjo tau velėna, kai... 
Gal buvo jau žiema?
Kažkur apie Alvitą, prie pat plento, jei neklystu,
Tik aiškiai neparašė, kada.

O mum čia, Algi, vien daktarai su dvokiančiomis pažąstemis; 
Pusiau ketvirtą ryto telefonas, kai dar tik išvežamos.šiukšlės, 
Paskui eilė riebių sprandų, sulankstomos kėdutės, 
Ir žalias Chevrolet su gėlėmis...

“Taip subrendimas mus išmoko pasikakint,”
Atsidūsėjo profesorius Ilgūnas telefonu — 
Tokiu, kaip prakalbą Jaunimo Namuos sakant, 
Pamokančiu tonu.

naktys”, St. Šimkaus “Oželis”, 
K. V. Banaičio dvi liaudies dai
nos “Atsikėliau ankstąjį ryte
lį” ir “Paskutinis vakarėlis”, J. 
Gaubo “Dul dul dūdelė”, VI. Ja- 
kubėno dzūkų svodbinė daina 
“Ko žilas ožys bliovė”, J. Ka
činsko “Rauda", parašyta JAV 
ir Kanados Lietuvių I-sios dai
nų šventės komiteto užsakymu, 
ir 'J. Gruodžio liaudies daina 
“Mergužėle mano miela”. Re
pertuaro komisiją sudarė J. 
Zdanius, P. Armonas ir J. Krei
vėnas.

Repertuaro turinį sudaro di-

Choristai jau pasirengę pradėti darbą... Nuotrauka Vyt. Maželio.

ar skelbė šventojo Rašto žodį 
ar vaizdavo portretuos didikus 
bei karalius. Savo pono žemėje 
džiumoje originalūs kūriniai. 
Turint lietuviškųjų parapijų 
chorų tik mažesnius ir ne taip 
įgudusius vienetus, atrodo, jog 
ir šį kartą mūsų ansambliams 
kris pats atsakingasis repertua
ro demonstravimas dainų šven
tėje kaip ir buvo iki šiol. Liau
dies dainos, išskyrus “Ko žilas 
ožys bliovė”, nesunkios, priei
namos ir mažiau patyrusiems 
chorams.

Išleisto rinkinio darbas atlik
tas pavyzdingai ir meniškai. 
Yra viena kita neapsižiūrėjimo 
klaidelė, bet jos lengvai patai
somos, pvz. kūrinyje “Laisvės!” 
paskutinioje eilutėje pirmame 
takte, keičiant tekstą, dėl įdė
jimo pauzės, pertraukiamas žo
dis “Nenukreipki...” — išsky
rus sopraną. “Maldoje”, kad bū 
tų patogiau chorui giedoti, kū
rinys transponuotas žemiau. 
Todėl 8 psl. vargonų pritarime 
paskutinėje eilutėje, trečiame 
ir ketvirtame taktuose žemo
sios pedalo gaidos “B” čia ne
bėra. Lengvai tai buvo galima 
pakeisti. Originalas parašytas 
giedojimui bažnyčioje, reiškia, 
su vargonų pritarimu.

Savo modelius įvairiai per
rengdami, dailininkai ir kūrė 
paveikslus. Bet tikrajame gy
venime tokių modelių nėra 
daug: tikrasis, gyvasis žmogus 
esąs daugiau netobulų kūno for
mų, dažnai net negražus. Bet 
jau ispanas Goya piešė žmogų 
tokį, kokį jį matė: jo karalius 
nebegražus, jo šeimos nariai — 
kvaili ir net neįdomūs. Bet ka
ralius to nepastebėjo: visą jo 
dėmesį patraukė puošnūs rūbai.

Kada dailininkas pradėjo 
piešti žmogų tokį, koks jis yra, 
jau buvo tik žingsnis iki moder
nizmo. Dailininkai kaip Toulou- 
se Lautrec ir Degas pradėjo 
piešti judantį žmogų — tokį, 
koks jis iš tikrųjų yra, naudo
dami linijų mišinį tam judėji
mui išgauti — ir jūs turite jau 
“modernųjį” paveikslą. Dar me
nininkai pradėjo piešti ir gam
tą, kas renesanso laikais visai 
nebuvo daroma, nebent gamtą 
naudojant tik kaip foną. 19 šimt 
metyje pasklido nuomonė, ir 
daug kas ją priėmė, kad pa
veikslas yra tik dažai, išdėsty- 
ant drobės reikalingam įspū
džiui sudaryti. Galima ir kitaip 
tuos dažus išdėstyti, o paveiks
las vis bus. Dailininkas, girdi, 
laisvas dėti dažus, kaip jis no
ri ir nutapyti paveikslą, kokį 
tik jis nori.

atseit, iš jų galima irgi žmogų 
sudėti, ir bus žmogaus įspūdis. 
Picasso net pritemdė visą tra
dicinį grožį, piešdamas moterį, 
kuri anksčiau paveiksluos bu
vusi liekna ir graži. Jis iš mo
terų padarė net baidykles: dide
lėmis kojomis ir storiausiais 
kaklais. Jis piešė moterį ne tik 
realią, jis piešė ir jos karikatū
rą.

Į modernųjį meną turėjo įta
kos ir psichologijos išsivysty

mas. Dailininkui buvo leista 
piešti taip, kaip jis jautė bei 
suprato aplinką ir žmones. Kai 
kurie dailininkai jautėsi tarp 
žmonių lyg tarp kaukių, bai
dyklių ir plėšriųjų žvėrių. To
kius žmonės jie ir pavaizdavo.

Vėliau paplito nuomonė, kad 
spalva nėra priklausoma nuo 
ko nors kito — pati esanti ver
tybė. Forma yra taipgi atsieja- 
ma nuo bet kurios priklausomy- 

(Nukelta į 7 psl.)

Čia minimas leidinys yra pir
moji kregždė, pranašaujanti at 
einantį pavasarį, kitaip . tariant 
— pradedama ruoštis Dainų 
.•šventei,.

Moderniajam menui turėjo 
daug įtakos Picasso nuomonė 
— kad gamta nieko neturinti 
bendro su menu, kad dailinin
kas esąs laisvas naudoti spal
vas ir formas, kaip tik jis no
ri. Dailininkas esąs kaip moksli
ninkas, kuris eksperimentuoja, 
arba, kaip tolimųjų kraštų at
radėjas, jis nieko nežino, ką 
dar atras ar nupieš. Dailininkas 
Braąue į žmones ir daiktus žiū
rėjo kaip į geometrines figūras. J. Bagdonas Kompozicija .(kolažas, 60x35 ine.į



ŽMOGUS, ŽEMĖ IR ŽODIS
Sovietinių romanų vingius pasekant

GEDIMINAS GALVA

žmogus ir žemė neišskiriami 
draugai. Draugystė laimėta kas 
dieniniu prakaitu ir neretai 
krauju perkama. Rusas, netekęs 
žemės tėvynėje, slinko į rytus, 
kūrėsi neaprėpiamuose miškuo
se, įgyvendino savišką, kolek
tyvinę ir žemės valdymo tvar
ką. Ne vienos valstybės naujų 
žemių užvaldymo polėkiai, bet 
ir vargas tėvynėje, ypač sutri
kimų tarpsnyje, pastūmėjo ru
sus į rytus, ieškant ne tik dos
nesnės žemės, bet ir didesnės 
laisvės.

Praėjusiame šimtmetyje, bau 
džiavą panaikinus, atslenka sun 
kiosios dienos žemdirbiams. 
1870 m. liaudininkų (narodni- 
ki) plunksnos žodis kėlė aikš
tėn ano meto nuskriaustąjį žem 
dirbį. Ne didieji rašytojai, Ne- 
krasovas, pašaipus Gogolis ir 
filosofuojantis Tolstojus, bet 
vadinami liaudininkai, jų ko
vingas žodis anuomet kėlė neri 
mą vyriausybei.

Sovietų rašytojai pasigėrėda
mi kartoja liaudininkų žodžius, 
ginančius valstiečius ir smer
kiančius carinę vyriausybę. Ir 
drąsesnieji patenka į užburtą 
ratą, šio tarpsnio literatūrinis 
realizmas juos stumtelėja eiti 
ano meto realistų pėdomis ir 
kelti žemdirbio vargą naujuose, 
kompartijos sukurtuose dva
ruose. Kovos plotmė ta pati. 
Ano -meto rašytojai kovojo prieš 
žemdirbių išnaudojimą, jų pa
vergimą ir atplėšimą nuo že- 
mes. Jie smūgius taikė carinei 
vyrjausybpi. Sovietiniai kai ku
rie rašytojai jau praregi negero
ves konlpartijds sukurtuose dva
ruose, bežfemno ir bedalio ne
lemti, 4tur, Veda į žemdirbio 
nužmogfmiflą, išnaudojimą ir 
skurdą. Aišku, sovietiniai ra
šytojai negali eiti taip toli, kaip 
vadinami liajU0ininkai, kad ga
lėtų išcbhlti aįyirai durti plunks 
na į kompanijos akis.

Sovietinių rašytojų pusiaukelė
Sovietinių rašytojų realiz

mas nėra aklas mažiems daly
kams, tačiau jis negali būti pa
kankamai drąsus išvadoms pa
daryti. Leonid Leonovas, Boris 
Pilniakas šaipėsi iš nesąmonių, 
kurios lydi žemdirbius, šaipėsi 
tačiau tik kompartijos rėmuo
se. Net šolochovo, “Atversto
sios velėnos” veikėjų lūpose yra 
įsprausta daug karčių žodžių, 
tačiau vis dėlto visi klusniai 
seka kompartiją. Mažieji kon
fliktai paskandinami didžiojoje 
srovėje. Gali kai kurie nenau
dėliai abejoti dėl kolektyviza
cijos sėkmės, bet nevalia abe
jonėmis apsikrėsti doriesiems, 
tarp kurių autorius sau palieka 
pirmąją vietą. Ir ankstesniame 
kolektyvizacijos tarpsnyje ir da 
bartyje kompartija nepasitiki 
žemdirbiais. Proletariato rūpes
čiuose jie yra posūniai. Kol
chozai ir sovchozai siekia ne 
tiek ūkinio, kiek politinio užda
vinio: perauklėti žemdirbius, 
kad jie būtų klusnūs, kaip ir 
ano meto baudžiauninkai savo 
dvarininkams, kurie prekiavo 
gyvtiis žmonėmis, ne tik "miru
siomis sielomis”.

Stalino tarpsnyje rašytojo žo 
dis buvo uždarytas geležinėje 
dėžutėje. I. Vinogradovas ap
tardamas “Valentino Avečkino 
kaimo veidą” praėjusiame šimt

J. Bagdonas 

mėtyje (“Novij Mir”, Nr. 6, 
207 pusi., 1964 m.) prabyla: 
“Žmogus, tik jausdamasis šei
mininku ir savo likimo kalviu, 
dirba sąžiningai. Mes dažnai 
skaitome, kad nesveikas žmo
gus, jau netinkantis kolchozui, 
stebuklus daro savo sklypelyje, 
Iš jo pakenčiamai pragyvena ir 
malonės neprašydamas. Visa jo 
galia glūdi mažame sklypelyje 
ir jo trupinių pardavime. Žino
ma, mes jį vadiname privati
ninku, kuris išsprūsta iš rankų, 
tačiau nepaprastai įdomu stebė 
ti, kas dedasi mažame sklypely
je, nes ten daromi ne tik ūki
niai apskaičiavimai, bet ir 
technika panaudojama.”

Vinogradovas tik tiek tesie
kia. Jis net nebando perženg
ti per slenkstį ir pasidairyti, 
kas dedasi kompartijos dvaruo
se, nors pirmieji ledai jau bu
vo sulaužyti ir daugelis balsų, 
bet ne sutartine, kaip liaudinin
kai, jau ima gliaudyti menkus 
kompartijos dvarų vaisius. Gal 
nepripuolamai garsiau nuaidė
jo “Novij Mir” kai kurios no
velės apie žemės ūkio negero
ves. Negalima sakyti, kad ten 
skeltas kurstantis žodis, tačiau 
1963. III. 8 iššaukė Chruščiovo 
tartą perkūniško smūgio pa
smerkimą.

Naujieji gūsiai

Ne kas kitas, o N. S. Chruš
čiovas pradėjo naują tarpsnį, 
pasmerkęs Stalino vienvaldys
tę. Nors ir jis užsidėjo vienval
dystės karūnėlę ant savo gal
vos, tačiau šnekėti apie aną kru 
vinąjį buvo galima atvirai. Baba 
jevskis, Nikolajevą, tuoj po Sta 
lino mirties, 1954 m., rūsčiais 
žodžiais prabilo apie buvusį en
gėją ir žemdirbių nedalią. Ta
čiau reikėjo veik dešimtmetį 
laukti, kol padaryta įsisiūbavi
mo pradžia. Nežinomas Solže- 
hicinas dviem šūviais iššaukė 

dėmesį ne tik Sovietuose, bet 
ir Vakaruose. Jo veikalas “Iva
no Denisovičiaus viena gyveni
mo diena” pritrenkė rodomo
mis žiaurybėmis priverčiamųjų 
darbų stovykloje.. Vyriausias 
veikėjas Žukovas daugiausia 
šneka apie vergų stovyklos ne
dalią, bet aštriu kabliu paliečia 
ir nelemtas dienas kolchozuose, 
kurios liko tos pačios ir Staliną 
nuvainikavus. Ši novelė, at
spausdinta “Novij Mir” žurnalo
1962 m. lapkričio mėn. laidoje.
1963 m. sausio mėn. “Novij 
Mir” laidoje paskelbiama kita 
Solženicino novelė "Matrijonos 
namai”, kuri nepasižymi anks
tesnio veikalo kaitra. Autorius 
šneka apie kaimą, storu litera
tūrinių dažų sluoksniu nuslėpda 
mas ne tik gyvenimiškos, bet ir 
literatūrinės tiesos dalį.

Kitas, leningradiškis žurna
las “Neva” mažai ką atsilieka 
nuo “Novij Mir”. 1963 m. sau
sio mėn. “Nevos” laidoje įdėta 
F. Abramovo novelė, kurioje 
taipgi aptariamas nūdienis kai 
mo gyvenimas, autoriaus žo
džiais, vis dėlto geresnis už bu
vusį. Gal jis geresnis todėl, kad 
“Naujojo gyvenimo” kolchoze 
tryliktojo kolchozo pirmininko 
Misovskio gainiojami kolchozi- 
ninkai neina į darbą, o laimingi 
jaučiasi pirtyje besikaitindami. 
Gal ta laimė buvo atnešta vieno 
vairuotojo, kuris negali trakto-
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AKLYBE
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ta Lietuvos reikalams, bet tai yra 
autoriaus priemonė mesti tamsią 
dėmę ant prof. S. Kolupailos at
minimo.

Gal tiksliausiai bus atsakyta pa
ties S. Kolupailos žodžiais, parašy
tais laiške man 1958 m. vasario 
23 d.:

”... Aš niekad nereaguoju į šmeiž 
tus... Tamstos atviri žodžiai man 
priminė kai kuriuos momentus to 
“herojiško” mano gyvenimo perio
do, kada aš tikrai dirbau ne sau, ir 
ne šeimai (dėl to žmona neteko 
akies). Tie nežino, kartais nejau
čia, kuriems aš padėjau, kuriuos 
apgyniau” (mano pabraukta — 
K. K.).

Nuoširdžiai dėkui Tamstai už to
kį savo seno profesoriaus gynimą. 
Tik Tamsta nežinai kai kurių da
lykų užkulisių. Priešrinkiminiame 
mitinge aš kalbėjau ne vien stu
dentams, aš norėjau perspėti tau
tą, ko aš negalėjau atlikti kitu bū
du”. Toliau profesorius rašė, kad 
jau tada jiems buvo aukštų parei
gūnų prasitarta apie būsimus ve
žimus.

Tame mitinge, bene prieš pačias 
Kalėdas, buvau ir aš. Ėjau į jį nu
liūdęs, nes neriama mūsų tautai kil 
pa darėsi kiekvienam jaučiama. 
Neklausiau profesoriaus frazių, 
skirtų politrukams, bet giliai Įsi
dėjau žodžius, skirtus mums — jau 
nimui, kuriais buvo skatinama ne
nustoti ūpo, nepasiduoti sunku
mams, dirbti ir dirbti. Aiškiai ir 
šiandien pamenu, kaip mano ūpas 
pasitaisė, prašvito akys.

Deja, daugelis įsidėjo į širdį žo
džius, skirtus politrukams, ir vė
liau, po. karo pradžios, kerštavo. 
Darytas jam tuo metu skriaudas 
ne man čia skaičiuoti.

Kad geros valios žmogumi bū
nant, anais laikais buvo galima 
padaryti daug gera, įsitikinau ir 
aš pats asmeniškai. Be savo menkų 
pareigų, universitete aš ėjau gru
pei personalo proforgo pareigas. 
Tos pareigos — profesinei s-gai su
rinkti mokesčius. Kartą, vėlyvą ru
denį pas mane užeina dr. Jonas 
Grinius, kurio aš nepažinojau. Jis 
norėjo tapti meno istorijos lekto
riumi Statybos fakultete. Mokslo 
personalo praleistas, jis sutiko uni 
versiteto sargų opoziciją,'kurie ne
norėjo jo priimti į profesinę s-gą. 
Man jo pagailo, nes nepasisekus 
jo būklė taptų visai kritiška. Pa
žadėjau ką galima padaryti. Pa
kalbėjau su tais, kurie turėjo įta
kos sargams, visai atvirai, kad lie
tuviams reikia vieni kitiems padė
ti, kad visai nesvarbu dabar, jog 
jis buvęs ateitininkų šulas. Sekan
čiame posėdyje dr. J. Grinius pra
ėjo pro sargų opoziciją ir jis tapo 
fakulteto mokslo personalo nariu.

Ir taip atsitiko su daugeliu. Pa
našiu būdu perimtas karinės tyri
mų laboratorijos beveik visas moks 
linis personalas, pagaliau net gen. 
inž. Gustaitis. Tapęs priglaustu, jis 
netrukus mėgino perbėgti sieną ir 
pakliuvo. Dėl to prof. Kolupaila 
turėjo nemalonumų. Universitetas 
tada buvo lyg ir kokia prieglauda, 
kur spietėsi karštai patriotiškas 
jaunimas.

Deja, ir NKVD bei komunistų 
partijos skyrius universitete turė
jo ausis ir akis. Prof. Kolupai
los būklė vis sunkėjo. Ypatingai

riaus iš griovio išjudinti, o ki
to nusigėrimas nuo koto.

Menka srovelė didėja. Ivan 
Stadniukas 1963 m. išleistame 
romane “žmonės ne angelai” 
grįžta į siaubinguosius, kruvi
nus 1930 metus — buožių nai
kinimą, į ano meto neteisybes, 
kalinimus ir į vergų stovyklas 
trėmimus, žodžiu, visa, ką šolo- 
chovas paslėpė po atversta velė
na. Tuo pačiu taku eina E. Ge- 
.rasimovas romane, "Ten, kur 
srovė neša” ir Zolyginas veika- 
'le “Prie Irtišo”. Praėjusiais ir 
šiais metais pasigirdo žymiai 
drąsesnių žingsnių. Gal vienas 
iš tokių drąsesnių yra Jono Avy 
žiaus romanas “Kaimas kryž
kelėje”, kuris būtų vertas jau 
atskiro dėmesio. 

mūsų išgamos buvo pikti, k le
ninizmo asistentas V. Sipavičius 
buvo išbrauktas iš studentų tarpo, 
kaip nestudijuojantis. (Studentai 
atleistųjų sąraše pabraukė jo pa
vardę). Pats savo akimis mačiau 
profesoriaus anketą, kur klausia
mas, jis pasisakė aiškiai, kad yra 
tikintis katalikas. Toks 'tai jis bu
vo pataikūnas... Profesorius, jo pa
ties žodžiais, buvo numatytas į 
antrą išvežamųjų sąrašą.

Štai kodėl aš dabar su dideliu 
pasipiktinimu skaitau tarp poeto 
Liudo Giros ir prof. S. Kolupailos 
Jono Aisčio išvestą lygiagretę: 
“Iš Giros, iš Kolupailos, kas juos

J................ ~ ----

Kai ruošiate planus ateičiai, turėkite galvoje 

kaimynystėje esančią finansinę įstaigą —

CHICAGO SAVINGS & LOAN ASSOCIATION
Sėkmingai darančią biznį ir aptarnaujančią 

lietuvius virš 40 metą

JOHN PAKEL 
Chninnan of the Boarcl

• Visokių rūšių apdraudos

Savo nariams turime pilną patarnavimą:

• Bonai mokslui baigti
• Paskolos namams
• Kalėdų Klubas
• Atostogų Klubas
• Šeimos apdrauda
• Notaro patarnavimas

• Nemokamas kambarys 
susirinkimams

• Mokame čekius ir duodame 
nariams specialius Money 
Orderius
JAV pašto ženklai 
Parduodame ir išperkame 
JAV bonus
Du dideli kiemai automo
biliams pastatyti
Vokai taupyti paštu
Saugios depozitų dėžės 
Keleivių čekiai. 

arčiau pažino, net ir galima buvo 
tų netikėtumų tikėtis. Į bolševikų 
žabangas buvo įkliuvusių ir stipres
nio charakterio žmonių”. Ir 1.1. Juo 
toliau skaitai, juo aiškesnis gyveni
mo realybės nenuvokimas.

Kas buvo Liudas Gira mums, 
studentams? Jau prieš sovietų at
ėjimą žinojome, kad jis visų tironų 
garbintojas, visų partijų perėjū
nas. savęs paties recenzentas ir pa
negirikas. Dar prieš bolševikų oku 
paciją jį matėme kratantį barzdą 
prokomunistiniuose susirinkimuose, 
kovojantį už komunistų reikalus. 
Jau tada mums kilo įspėjantis 
klausimas, kas gi tas komunizmas,

KURIOJE JŪSŲ, KAIP TAUPYTOJO, pinigai yra geriau
siai apsaugoti ir neša Jums papildomas pajamas.

• PRAKTIŠKA — galite taupyti bet kokią. sumą bet ku
riuo laiku, pagal Jūsų taupymo planų reikalavi
mus.

• PELNINGA — didesnis negu vidutiniškai mokamas
dividendas du kartu j metus pridedamas prie Jūsų 
sąskaitos leidžia lengviau siekti tikslų.

• PARANKI — vieta patogi lr deniai Įvestas taupymo
paštu skyrius leidžia dar daugiau sutaupyti.

• SAUGI — nes visos santaupos iki $10,000.00 apdraustos
valstyblnšd JAV valdžios Įstaigos.

KAIP NAMŲ. PIRKĖJAS Jūs galite gauti paskolą pagal 
savo reikalavimus ir paruoštą biudžetą.

• NAMĄ GREIČIAU ĮSIGYSITE, nes mūsų paskolos lei
džia greičiau išmokėti skolas ir tapti sfavlninku.

• ĮSIGYSITE JĮ LENGVIAU, nes mūsų Į nuomą panašūs
mėnesiniai išmokėjimai apima paskolą, nuošimčius 
lr kitus mokesčius. .

• ĮSIGYSITE JĮ BE Itf PESČ’IV, neJ kaimynystėje esanti 
draugiška mūsų Įstaiga yra pasiruošusi Jums pa
tarnauti.

CHICAGO SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 So. Western Avenue Tel.: GR 6-7575
VALANDOS:

PIRMADIENĮ . 
ANTRADIENĮ . 

kuris naudojasi tokių žmonių veik
la.

Jei, karo veiksmams prasidėjus, 
Gira pabėgo iš Lietuvos neatsigręž 
damas, tai S. Kolupaila, rizikuo
damas gyvybę, po daugelio nuoty
kių prasilaužė pro frontą ir grįžo 
iš sovietijos namo (prieš pat karą 
tarnybos reikalais jis buvo išvy
kęs į Leningradą). Pamenu jo pa
sakojimą, kaip, rodos, ties Daugpi
lio tiltu sutiko Salomėją Nėrį, kuri 
verkdama keliavo į rytus ir jam 
nusiskundė: “Profesoriau, koks tu 
laimingas, kad tu gali grįžti, o aš... 
turiu bėgti.’’

Koks gali būti palyginimas tarp 
šių dviejų asmenybių? Vienas jų 
— Gira yra išdavimo simbolis, ki
tas įžymus lietuvių inžinierių auk
lėtojas, be išimties jaunimo mylė
tas Lietuvoje ir čia tremtyje. Tiek 
metų profesorių pažindamas, visa
da pas jį rasdavau tik nuoširdumą 
ir atvirumą. Tokius pat įspūdžius 
turi ir visi kiti jo pažįstami.

Tad visiškai nepoetiškai skamba 
ši Jono Aisčio elegija apie Niekšy
bę. kurios blogo įspūdžio autorius 
neužkapstys ištartais žodžiais: 
“Nesmi teisėjas, o tik poetas!”

Jei aš turėčiau nors lašą poeti
nio talento, mėginčiau rašyti ele
giją apie tuos tautiečius, kurie, nir
šulio pagauti, patys teisė, patys ir 
sprendimą vykdė, apie nesantaiką 
antros okupacijos metu universite
te. Bet tai būtų tik gyvenimo pur

12:00 P.M. — 8:00 P.M.
9:00 A.M. — 4:00 P.M.

TREČIADIENĮ visą dieną 
KETVIRTADIENĮ . . 9:00 
PENKTADIENĮ . . . 9:00 
ŠEŠTADIENĮ . . . 9:00

vas, tokie ar panašūs faktai kiek
vienam mūsų gerai žinomi.

Ir vėl klausimas. Kas yra Hero
jus ? Ar kad ir aš pats, kuriam, po 
keliolikos įkalbėtų pasisakymų fra 
zės užkliuvo gerklėje ir po to jau 
nieko gera nei bloga savo žmo
nėms padėti negalėjau, ar tas žmo
gus. kuris pavyzdingoje tvarkoje 
išlaikė instituciją ir pagelbėjo šim
tams žmonių, kuris savo pavyzdžiu 
parodė, kad, ir vergu būnant, ga
lima nenustoti žmogiškų vertybių. 
Ar tik dėl to jis nėra herojus, kad 
priešo nebuvo nužudytas? Kas likę 
mūsų tėvynėje dirba, žino šią ver
gijos naštą ir jau eilę metų šią be 
galo skausmingą savęs išniekinimo 
auką turi iškęsti, kad nauji želme
nys galėtų želti.

Baigiant, galiu vėl pakartoti, kad 
amžinos atminties prof. Steponas 
Kolupaila, mirtinos ligos pakirstas, 
iki paskutinio atodūsio rūpinosi 
Lietuvos reikalais ir savo pamėgta 
mokslo šaka. Tai žmogus, - ris 
niekad nežinojo poilsio, o naujai at
rasta dar nežinoma knyga jam bu
vo pats didysis malonumas bei 
džiaugsmas.

Mano gi šis atsiliepimas yra tik 
■.roškimas, kad lietuvių visuomenė
je išliktų apie prof. Steponą Ko
lupailą toks atminimas, koks jis 
yra jo artimųjų bendradarbių ir 
pažįstamų tarpe, kad jo atminimas 
ir toliau visus stiprintų kovoje už 
lietuvišką kultūrą ir laisvą tautos 
ateitį.

Turtas virš
$50,000,000.00

uždara.
A.M. — 8:00
A'M. — 8:00
A.M. — 12:30

P.M. 
P.M.
P.M.



TELEVIZIJA VOKIETIJOJE
Milijardines pajamos ir nepasitenkinimas monopoline 

TV ir radiofonų padėtimi
VYT. ALSEIKA, Vokietija

Įvairiuose kraštuose radiofo
nai ir televizija (toliau sutr. — 
TV) tvarkosi skirtingais pagrin
dais. Kai kuriose europinėse 
valstybėse radijas su TV pri
klauso valstybei (Italija, Pran
cūzija), kitur, pvz. JAV radio
fonų ir TV studijų tvarkytojais 
bei savininkais yra privačios 
bendrovės, kai kur, kaip Angli
joje, valstybė BBC bendrovei 
buvo suteikusi viešos — teisin- 
nės institucijos statusą, bet lei
do veikti ir vienai komercinio 
pobūdžio TV. Vak. Vokietijoje 
visų devynių kraštų ir Vak. Ber
lyno radijai ir du TV kanalai 
yra viešosios teisės institucijos. 
Visos jos veikia pagal paskirų 
kraštų įstatymus ar pagal ati
tinkamas sutartis. Visos radijo 
ar TV bendrovės nemoka jokių 
mokesčių ir tai kelia kitų infor
macijos mediumų ar ryšių prie
monių nepasitenkinimą. Radijas 
su TV — galima tarti, priva
čiame ūkyje turi išimtiną, be
veik monopolinę padėtį. Tai ap
sunkina spaudos, filmų gamin
tojų ar kino savininkų padėtį 
— tokie nusiskundimai Vak. 
Vokietijoje dažnas reiškinys.

13 mil. TV ėmėjų ir daugiau 
milijardo DM pajamų

Vokietijoje radijas su TV su
renka iš gyventojų mėnesinius 
mokesčius. Kiekvienas radijo 
aparato savininkas kas mėnuo 
paštui sumoka po 2 DM (0.50 
et.), o TV abonentai nuo 1952 
m. įpareigoti kas mėnuo sumo
kėti 5 DM arba 60 DM (15 dol.) 
per metus. Tie mokesčiai vis tie 
patys (radijo abonentai mokes
čius moka nuo 1923 m.). Žino
ma, tai nedaug, bet pakanka 
tik mesti žvilgsnį į abonentų 
skaičius ir... jau turėsime dau
giau milijardo DM (250 milijo
nų dol.) metinių' pajamų, šiais 
metais TV ėmėjų skaičius Vak. 
Vokietijoje pakilo iki 13 milijo
nų (R. Vokietijoje jų tėra apie 
3 mil.). Radijo abonentų pri- 
skaitoma apie 18 milijonų. Ži
noma, TV paplitimas, palyginti 
su radiju, ypatingai didelis, jis 
siekia net iki 2 milijonų abo
nentų kasmet. Ir tam didėjimui 
pasiekus 14—15 mil. ribą, jis 
turėtų pradėti mažėti.

Beje, tie mėnesiniai mokesčiai 
nereiškia, kad visos pajamos 
tenka valstybei. Iš radijo mo
kesčių paštui (valstybei) tenka 
20—25%, iš TV pajamų — 
27%. Iš ėmėjų dabar surenka
ma apie 800 milijonų DM (ar
ba 200 mil. dol.), iš radijo abo
nentų — 432 mil. DM (108 mil. 
dol.). Jei dar pridursime TV ir 
radijo pajamas iš skelbimų, rek
lamos (jos proporcingai žymiai 
mažesnės negu JAV, tačiau vis 
siekia kelis šimtus mil. per me
tus), tai bendros pajamos sieks 
netoli pusantro milijardo. At
skaičius “duokles” valstybei, TV 
ir radijo bendrovės gali dispo
nuoti nepaprastai didelėmis su
momis.

TV visiškai nugramzdino 
vokiečių filmą?

Jau minėta, kad dėl ypatin
gos TV ar radijų padėties nė
ra patenkinta nei spauda, nei 
vokiečių filmų gamintojai. Tie
sa, vokiečių spauda negali nu
siskųsti pajamomis iš skelbimų. 
E ai kurių, “geltonųjų” laikraš- 
č u ar il'ustruotų žurnalų tira
žui yra pasiekę 2—4 mil. egz. 
Žymiai aiškesnė TV konkuren
cija filmo atžvilgiu Galima teig
ti. -ad maždaug nuo 1960 m. 
TV virto pilkojo vak. vokiečio 
pi] pčio “namuose įrengtu ki
nu Brangūs mokesčiai fil- 
mi ms, menka valstybės parama 
(ji per metus, premijų forma, 
siekia maždaug milijoną DM 
arba 250 tūkst. dol.), masių ne
noras, jaunimą išskyrus, lanky
ti kinus, pagaliau, ir pačių vo
kiečių filmo kūrėjų bejėgišku
mas filmų gamybos, naujų idė
jų baruose, aktorių polinkis sa

vo talentą paskirti TV žiūro
vams (ir keleriopai daugiau už
dirbti) — visa tai, neperdėtai 
galime teigti, sužlugdė vakarų 
vokiečių filmų gamybą. Ji įklim
pusi į nuolatinę krizę, iš kurios 
išbristi nematyti jokių galimy
bių.

Nuo 1963 m. du TV kanalai
Ligi 1963 m. balandižo 1 d. 

Vak. Vokietijoje tebuvo vienas 
TV kanalas arba, vokiškai ta
riant, “pirmoji vokiečių televi
zija” (Fernsehen). Nuo 1963 m. 
Mainze pradėjusi veikti “antro
ji televizija” arba kanalas, aiš
ku, turėjo atsiliepti į TV abo
nentų skaičiaus augimą. Tai bu
vo naudinga dar ir kitu atžvil
giu; jau galimos varžybos pro
gramos sudarymo, menininkų 
parinkimo požiūriu ir pan. Abu 
kanalai pasiekia kiek daugiau 
kaip 80% Vak. Vokietijos gy
ventojų. Jų programas gali ste
bėti ir Rytų Vokietijos gyvento
jai ir tai, suprantama, reikš
minga Vakarų daromo poveikio 
atžvilgiu. Be to, vokiškos pro
gramos pasiekiamos ir kaimyni
niuose kraštuose, bent kai ku
riose Austrijos ar Šveicarijos 
srityse.

Gali kilti klausimas: kaip yra 
Vokietijoje su TV skelbimais, 
virtusiais tikra amerikinių ka
nalų pabaisa ? Taip, kai kur, net 
ir Anglijoje, ypač valstybinėje 
Prancūzijos ar Italijos televizi
joje skelbimų skaičius nuolat 
auga. Negalima sakyti, kad nuo 
reklamos būtų laisva ir vokiš
koji TV. Jos savininkus — įvai
rių vokiečių kraštų bendroves 
aiškiai vilioja milijoninės tų 
skelbimų pajamos. Tačiau bus 
neapsirikta pasakius, kad savo 
kiekiu jos tiek nerėžia žiūrovo 
akių bei nervų, kaip JAV-se. 
Svarbiausia, skelbimų davėjai 
neturi įtakos į programų suda
rymą. Jei rodomas filmas ar 
vaidinimas, žiūrovas gali būti 
ramus — per valandą ar dau
giau laiko jis nematys nei deš
rų, nei alaus, nei cigarečių skel
bimų.

Programose daug meno, 
pramogos, politikos

Šių eilučių autorius niekuomet 
nėra buvęs TV šalininku, ger
bėju ir tik retomis progomis ga
li stebėti vokiškųjų TV kanalų 
programą. Su jomis daugiau su
sipažįsta iš spaudos bei specia
liųjų TV - radijo žurnalų. Kal
bant apie programos sudėtį, jo
je meno, pramoginei sričiai tei
kiama pusė visos programos lai
ko, kita pusė atitenka politikai, 
aktualijoms, informacijai, dar 
ir, aišku, sportui.

Meno srityje vokiečių TV yra 
pasiekusi rimtų rezultatų teat
ro pastatymo srityje. Perduoda
mi arba Hamburgo, Frankfur
to ir kitų gerųjų scenų pasta
tymai arba teatro veikalai pa
statomi TV studijose. Teatro 
veikaluose per TV pasirodo pa
tys žymiausi teatro ar filmo ak
toriai. Čia panašus vyksmas 
kaip ir JAV-se: TV pasiglemžė 
pačius geriausius filmo akto
rius, įsigijo filmų studijų nuo
savybes — tai nestebina, kai 
prisimeni milijonines tų institu
cijų pajamas.

Svarbią vietą užima filmai. 
Kvn :r kituose kraštuose, jie 
dažniausiai senstelėję, susukti 
bent prieš 6-—8 ar net 12 metų. 
Tra: vokiečių f’lmų gamyba šiuo 
metu merdi. TV žiūrovas jums ' 
atsakys: man įdomiau matyti 
8 metų senumo gerą filmą, kaip 
išleisti p'nigą kino šlamštui. Vis 
dėlto pastaruoju metu žiūrovai 
jau reikalauja rimtesnio filmų 
nas’rinkimo, juoba, kai TV sa
vininkai. išleisdami nedaug lė
šų (maždaug 30,000 DM. arba 
8 000 dol. vienam senesnės ga
mybos filmui), pasitenkina ba
naliais Wildwest ar kriminali
niais, jau seniai amerikiniuose 
kanaluose rodytais filmais.

Kompozicija (aliejus)J. Bagdonas

Lassie, Kookie, Durbridge bei 
Maigret kriminalinės istorijos
Kartais švystelėdama gerais 

teatriniais pastatymais, vokiš
koji TV dar nesugeba pasiekti 
amerikinių ar britų TV povei
kio žiūrovams vadinamų seriji
nių pastatymų srityje. Vis ten
ka griebtis “paskolų” iš JAV 
ir kitų kraštų studijų. Kookie, 
Lassie — tai pastarųjų metų 
vokiškosios TV žiūrovams labai 
gerai pažįstami herojai.

Būdinga, kad vokiečių žiūro
vus sugeba daugiausia sukaus
tyti ne teatras, politinės žinios 
ar futbolo rungtynės (kaip 
JAV-se beisbolas...), kiek krimi
naliniai, su didele įtampos doze, 
serijiniai vaidinimai. Pirmuoju 
laimėtoju Vokietijoje pasirodė 
dabar 52 m. amž. britas Fran
cis Durbridge. Pirmą kartą į 
vokiečių TV jis įžengė 1959 m. 
pabaigoje su “Der Andere” kri
minaline drama. Vėliau kasmet 
sekė nauji žiūrovų “sukausty- 
mai”. Galima tarti, visus rekor
dus sumušė. 1962 m. serijomis 
ėjęs, autoriaus žodžiais jo ma
žiausiai pavykęs veikalas — 
“Der Halstuch” (Apikaklinė). 
Tuo metu TV žiūrovai tiek bu
vo susidomėję kriminalinio ins
pektoriaus Harry Yates veikla, 
kad tomis dienomis, kai buvo 
rodomos baigiamosios istorijos 
serijos, Vak. Vokietijoje, iš tik
rųjų. porai valandų buvo apmi
ręs politinis, kultūrinis ir socia
linis gyvenimas. Tuo metu bu
vo tuščia net ir valgyklose, o 
parlamento nariai net vengė 
skubėti į numatytus Bundesta
go posėdžius... Jau mažesnė 
įtampa lydėjo šiais metais ro
dytą to paties autoriaus “Die 
Schluessel” (Raktai) seriją.

Antroji, Mainzo televizija, 
įvertindama dėmesį detektyvi
niam veikalui, jau kuris metas

iš prancūzų perėmė vėl seriji
nius “Komisaro Maigret” (pa
gal Georgės Simenon) nuoty
kius. Taip, tai būdinga: pokario 
meto vak. vokiečiai ypatingai 
pamėgę bulvarinę spaudą su 
kriminaliniais, erotinais apra
šymais, o TV ar vokiečių filme 
— jiems ypatingai “prie širdies”

tokio turinio ar atspalvio seri
jiniai vaidinimai.

šeši žurnalistai iš penkių kraštų

Vokiečiai ir kitais atvejais se
ka kitų pavyzdžius. Jie pateikia 
politines aktualijas, kaip “Face 
to face” ir pan. Netrūksta ir 
pas,kalbėjimų su politikais, ko
mentarų. Pirmasis kanalas kiek
vieną vakarą 8 vi., o antrasis
— 7:30 vai. perduoda viso pus
valandžio žinių (su žemėla
piais ) programą. Tie pusva
landžiai, tai eilinio žiūrovo, se
kančio pasaulio įvykius, “Mušt”
— būtinas reikalas ir noras tą 
dalį nepraleisti.

Jau visa eilė metų pirmasis 
kanalas (jis vadinama ADF) — 
turi tradicinę sekmadieninę, 12 
—12:50 vai. programą, vadina
mą “Fruehschoppen” (arba 
“Rytmetinis išgėrimas”). Jai va
dovauja Werner Hoefer, kiek
vienam sekmadieniui vis pasi
kviesdamas “šešis žurnalistus 
iš penkių kraštų” (jis pats — 
šeštasis). Tokioje valandoje, gy
vai, prie vyno stiklo, berūkant, 
paprastai iš Koelno, kartais iš 
Vak. Berlyno, diskutuojami ak
tualiausi tarptautinės politikos 
klausimai ar įvykiai. Dažniau
siai pasikviečiami Bonnoje gy
veną užsienio spaudos korespon
dentai, dažnu atveju — žinomi 
sovietinio gyvenimo specialistai 
(W. Leonhardt, Lewickyj, iš 
Šveicarijos — Coax) ar žymūs 
žurnalistai, kaip Madame Rous- 
sell iš Paryžius, M. Lasky ar S. 
Haffner iš V. Berlyno ir kt. Tos 
valandos transliuojamos ir per 
eilę radijo stočių, tad pasiekia 
labai gausią auditoriją. Galima 
teigti, kad jos laikytinos viena 
įdomiausių politinės informaci
jos baro dalių.

Šiaip politinių žinių srityje,

SKIP'S Self Service
LIOUOR STORE

SCHLITZ BEER
Case of 24—12 oz. Cans

CHAPOULIE 185 MONTH OLD 
IMPORTED BRANDY Fifth $3.98

BISQUIT THREE STAR COGNAC Fifth $5.19

ST. ANNE FINE CALIFORNIA 
BRANDY Fifth $2-98

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. Fifth $4.89
BUTON IMPORTED

VERMOUTH dry or svveet 30 oz. Bottle $1.19
MONASTERY (KRUPNIK) HONEY 

PUNCH Fifth $3.29
KRON BRANNV1N IMPORTED

Swedish Aųuavit Fifth $3.98
COEUR DE FRANCE IMPORTED 
Blackberry, Apricot or Cherry Liųueur Fifth $2-79
BLATZ BEER

Case of 24—12 oz. Throw Away Bottles Case $3.19

SUTAUPYKITE NUO $500 IKI $1OOO 
ANT NAUJO AR VARTOTO AUTO!

BaIžekas Motor Sales, Ine 
4030 Archer Avenue, Telef.: VIrginia 7-1515 

CHRYSLER * Imperial — PLYMOUTH Valiant — BARACUDA
SOO gerų larlutų lutomobilių Labai nužemintum kainom. Galima pirkti be pinigų. 

Didžiausia ir teisingiausia 'utomobilių įstaiga Amerikoje

DRAUGAS, šeštadienis, 1965 m. liepos mėn. 17 d. 5

bent dažnumo atžvilgiu, pirme
nybė teiktina radijams — jie 
žinias perduoda jau nuo 6 vai. 
ryto, tuo tarpu TV kanalai, jų 
ekranai tepradeda gyventojų pa
togiuose butuose mirgėti 5 ar 6 
vai. po pietų. Išimtis kol kas 
šiaurės Vokietijoje, kur specia
liai tiems, kurie dirba vakarais 
ar naktimis, TV programa per
duodama ir priešpiečio valando
mis — 10-13 vai.

Eurovision arba europiniai TV 
mainai

Eurovision — Europoje žino
ma sąvoka. Tai visos Europos 
kraštų televizijos mainai. Tech
niškasis Eurovizijos centras yra 
Briusely, o patys mainai pra
dėti 1954 m. birželio 6 d. 1965 
m. pradžioje kraštų skaičius iš
augo iki 18, siųstuvų — iki 2,- 
400. Šiuo metu Eurovision pro
gramas gali priimti Europoje 
esą 44 milijonai TV aparatų. 
Nuo 1962 m. kai kurie kraštai 
kasdien vykdo pasikeitimą ži
niomis - aktualijomis (News Ex- 
change). Jei 1954 m. buvo per
duotos 55 Eurovision programos 
(73 vai.), tai 1964 m. programų 
skaičius pasiekė 480 — trans
liuota net 664 valandas. Paga
liau, primintina, kad š. m. ge

gužės mėn. 1 d. Europos kraš
tai popiečio metu ištisą valandą 
naudojosi “Early Bird” paslau
ga ir stebėjo, “live”, JAV TV 
siųstuvų programą. Tai buvo 
istorinės reikšmės TV mainai.

Tu jomis mane sužavėjai, ir aš 
nuėjau žvaigždikio kalavijo suras
tų, bet užburton jo pilin nesu iki 
šiol kelio atitikęs. Nesuradau, mo
tinėle, šveitraus kalavijo, neturiu 
dar eiklaus žirgelio nei auksinių 
pentinėlių!.. Tik vargo daug esu 
patyręs, tik nusivylimu širdis ma
no pabrinko.... Šalta, drėgna ir tam
su aplink... Purvina, purvina!..

V. Krėvė (iš "Likimo keliais”)

COSMOS ENPRESS 
MARQUETTE GIFT PARCEL 

SERVICE
2608 ir 2439 West 69th Street
Chicago 29, UI. Tel. WA 5-2737.
3212 South Halsted Street
Chicago 8, UI. Tel. CA 5-1888

Lietuvių bendrove, kuri turi teisę 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiecllai 
iš Chicagos į Lietuvų.

E. ir V. Žukauskai

Didelis pasirinkimas geriausios rū
šies medžiagų ir kitų prekių žemo
mis kainomis.

“PAŽA NGA”
savo garaže ir SINCLAIR gazolino stotyje 
papigintai įdeda duslintuvus (muflerius) ir 
stabdžius brakes. Teiraukitės kainą pas:

ANTANĄ ir ALGIMANTĄ STANEVIČIŲ, 2637 W. 47th St. 
Telef. — LAfayette 3 - 9663

FRANK’S T. V. & RADIO, Ine.
3240 S. HALSTED ST. Telef.: CA S-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS 
RADIO, STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS 

ORO VĖSINTUVAI — AIR CONDTT1ONING

current dlvidend on Investment bonus
DIVTDENDV MOKAMA PAGAL VISAS TAITPYMO SĄSKAITAS 

Už 1 metų investavimo bonus mokama dividendų kas pusmeti i
dar išmokame po už kiekvienus metus, 4 metams praėjus.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 ARCHER AVENUE. CHICAGO 32, ILLINOIS

Valandos: Pirmad., Antrad., Penkt. ir šeštad. 9 v r. — 4:30 p.p 
Trečiad. uždaryta; Ketvirtad. 9 v. r. — 8 v. v.

Kas tik turi gėrę skonį,
Viską perka pas Lieponį!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARŲUETTE PK., 6211 S. Western PRosp. 8-5875
Vedėjas J. LIFPONIS

Pirmad., ketvirtad. ir penktad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 
9 iki 6 vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 vai. ild S vaL p.p.

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

PRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Paskolos, perkant namus, daromos ilgiems terminams 
ir žemais nuošimčiais mėnesiniais išsimokčjimais- 

Dėl visų informacijų, kreipkitės j

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

męs apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 VVEST CFRMAK RD. — CHICAGO — VI 7-7747
OFFICE HOURS: Monday, vuesday, Friday 9 to 4; 

rbursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President



NAUJI LEIDINIAI
birželio 
“Aiduo- 
straips- 

kas šie-

kiuos paprastuos, bet mieluos, 
lietuviškuos rėmuos.

• AIDAI, 1965 m., 
mėn., nr. 6. Naujuose 
se” trim pagrindiniais 
niais pabrėžiama tai, 
met yra mūsų pats didysis rū
pestis, minint dvidešimt pen- 
kerių metų tautos laisvės kovą 
ir nemažėjančias pastangas nu
sikratyti vergija. Pirmuoju re
daktoriaus Juozo Girniaus 
straipsniu “Laisvės, ne ‘liberali- 
zacijos’ ” išsklaidomos iliuzijos 
ko nors gero tautai tikėtis iš, 
taip vadinamos, sovietinės san
tvarkos liberalizacijos. Tad ir 
baigiamas straipsnis išvadomis: 
“Jokia liberalizacija negali lais
vės atstoti, nes kiekviena libe
ralizacija tėra laisvės karika
tūra. Kas nėra savyje išblėsi- 
nęs laisvės sąmonės, tas nega
li liberalizacija pasitenkinti. 
Tik vergams gali pakakti vieš
pačių suteiktos vienokios ar ki
tokios liberalizacijos. Tikra li
beralizacija turi savo tikslu 
siekti laisvės. O sovietinė “libe
ralizacija” tarnauja tik giles
niam vergijos įtvirtinimui, pa
darant ją mažiau jaučiamą ir 
todėl mažiau žadinančią protes
tą, žodžiu tariant, “savesnę”. 
Beviltiškiausias pavergimas pa 
siekiamas, kai pasiseka ver
gus įtikinti, kad jaustųsi laisvi 
ir giedotų laisvei himnus. Bū
dinga, kad tik Vakaruose kal
bama apie Sovietuose vykstan
čią “liberalizaciją”. Pačiuose 
Sovietuose apie “liberalizaciją” 
nėra kalbos, ten tiesiog entu
ziastiškai visą laiką džiaugia
masi laisve...

Kaip visos pavergtos tautos, 
taip ir mes trokštame ne ver
gijos liberalizavimo, o tikros 
laisvės”.

Stasio Lozoraičio kondensuo 
tai ryškus raštas apie Vakarų 
pergalės tamsiąją pusę iškelia 
prieš dvidešimt metų laimėto 
karo perspektyvoje ir pralaimė 
tos nūdieninės taikos padari
nius. Pagrįstais faktais ir tik
ru moksliniu akylumu Vytau
tas Vardys labai preciziškai iš
skaptuoja sovietinio kolonializ
mo bruožus. Visi šie straipsniai 
sudaro įdomų, labai prasmingą 
ir neatkištinai redakcijos supla
nuotą tos pačios temos birželio 
mėnesio triptiką.

Retus mūsų spaudoje kalbo
tyros mokslo straipsnius šį kar 
tą “Aidai” papildo anos srities 
specialistams, o ir šiaip kalbi
nėmis problemomis besidomin
tiems labai smalsia tema. “Lie
tuvių kalbos kirčiavimo senu
mas”. Šį klausimą visu moksli
niu kruopštumu čia pateikia ži
nomasis mūsų kalbininkas dr. 
Pr. Skardžius.

Grožinei literatūrai skirtuo
se puslapiuose skaitytoją malo
niai nustebina Sesers M. Anta
ninos, FMM, eilėraščiai, mūsuo 
še tokios šviežios religinės min
ties ir individualios išraiškos, 
įteikia tik linkėti šiam talentui 
tolimesnio augimo ir brandos. 
Lig šiol beveik nieko neturėjo
me išsivertę lietuvių kalbon iš 
afrikiečių poezijos. Todėl šį kar 
tą “Aiduose” atspausdinti sene 
galiečio poeto L. S. Senghor 
(jis yra taipgi pirmasis laisvo
sios Senegalijos prezidentas) 
posmai yra prasmingas dėmesio 
atkreipimas į lig šiol pamirštą
jį kultūrinį šio juodojo žemyno 
balsą, kurį poezijos vertimuose 
skaitytojui perteikia P. Gaučys.

- Prozai duoklę žurnale atiduoda 
Nelė Mazalaitė. Jos spausdina
mas pasakojimas “Žinia”, pa
imtas iš rinkinio “Miestelis, ku 
ris buvo mano” rankraščio, šį 
pavasarį laimėjusio “Aidų” li
teratūrinę premiją. Rašytoja 
savo temoje yra krikščioniškai 
jautri, pindama pasakojimą to-

Apžvalginėje žurnalo dalyje 
pirmoje eilėje pabrėžiamos dvi 
išskirtinės sukaktys: vysk. V. 
Brizgio 25 metų vyskupavimo 
ir kan F. Kapočiaus 70 metų 
amžiaus. Sukakties proga vysk. 
Brizgys čia “Tėviškės Žiburių” 
redaktoriaus kun. dr. Pr. Gai
dos žodžiais aptariamas, kaip 
pirmas toks mūsuose tremties 
vyskupas, apkeliavęs kone visą 
žemės rutulį, daug pasitarna
vęs tautiečiams ne tik religine, 
bet ir tautine prasme. Su jo var 
du siejamas ir lietuvių koply
čios įrengimas Washingtone ir 
atstovavimas lietuvių tarptauti 
nėję plotmėje. Kan. F. Kapo
čiaus sukaktimi prisimenama 
jo pokario veikla kaip Popie
žiaus tautinės delegatūros va
dovo lietuviams, kada jis tokio
se sunkiose aplinkybėse nešė 
benamių lietuvių ganytojinę naš 
tą, atgaivindamas tremtyje ka
talikiškąją akciją, teikdamas 
globą atsikūrusiems ateitinin
kams, išlygindamas santykius 
su skautais, glaudindamas dva 
siškių santykius su pasaulie
čiais, juos visus lygiai vertin
damas katalikiškoje akcijoje, 
rūpindamasis šalpa, spauda ir 
kit. Jautriai Antano Gustaičio 
prisimenamas Lietuvoje miręs 
rašytojas Kazys Boruta ir kun. 
dr. T. Žiūraičio, OP, duodama 
pastaruoju laiku įvairiomis kai 
bomis išėjusių reikšmingų teolo 
gijos, filosofijos ir evoliucijos 
knygų glaustas aptarimas, re
dakcijai žadant tokias apžval
gas duoti kas pusmetį. Būtų ge
ra, kad redakcija į šį sumany
mą įtrauktų ir grožinės litera
tūros išskirtinai pasauly prasi- 
kišusių knygų pusmetinį sumi- 
nėjimą, kaip, sakysim, įdomiai 
daroma Vokietijoje katalikų lei 
džiamame kultūros žurnale 
“Hochland”, laiks nuo laiko pa 
teikiant naujai išėjusių ir pa
saulinį garsą įgijusių romanų 
aptarimą.

Laukiant naujo poatostogi- 
nio, rugsėjo mėn. “Aidų” žur
nalo numerio, tenka tik paste
bėti, kad nūdieninėje mūsų kul 
tūros situacijoje gana sunkiai 
būtų įsivaizduojamas lietuvis 
šviesuolis, neskaitantis ir nepre 
numeruojantis šio mūsuose vie
nintelio, taip tvirtai ir regulia
riai išeinančio ir visus apjun
giančio kultūros žurnalo, leidžia 
mo tėvų pranciškonų ir reda
guojamo dr. Juozo Girniaus.

ROOSEVELT PiCTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturera

Rankomis išpjaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams, 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai.
2400 S. Oakiey Avė., Chicago

VIrginia 7-7258-59

ST. ZABRODSKAS
MIESTO IR NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS
Atlieka remonto, perstatymo ir na

mų statybos darbus, cemento darbus, 
elektros įrengimus ir kt. Išrūpina 
reikalingus leidimus, Iš miesto val
dybos namų statymui, pertvarkymui 
ar remontavimul.

Visas dariais yra garantuotas ir 
apdraustas.

2040 West 52nd Street, 
Tel. PR. 8-7887 

CHICAGO, ILL. 60609

Bruno Markaitis, SJ, grįžta iš audiencijos pas Šventąjį Tėvą su S. Mon- 
teiro, SJ, Kanarijos provincijos vyresniuoju.

Ladas Tulaba, iškeldamas jo as
menybės ir jo veiklos būdinguo 
sius bruožus. Tik prie šitokio po 
būdžio straipsnio vietomis nefei- 
derina rašančiojo keliami prie
kaištai kitam sukaktuvininkui 
— kan. F. Kapočiui. Jeigu jau 
“Aidai” abudu gerbiamus sukak
tuvininkus objektyviai ir krikš
čioniškai paminėjo net bendru 
abiems straipsniu, juo labiau to
je pačioje dvasioje galėjo pa
našiai pasielgti ir “Lux Christi”. 
Po dvidešimties metų šitokiame 
kontekste ir tokiose frazėse kel
ti anų dienų pastoracines trem
tinių problemas yra (paprastai, 
kaimietiškai ir lietuviškai kal
bant) nei šis, nei tas. Apie nau
jąjį vyskupą Pr. Brazį žurnale 
rašo prel. K. Razminas. Tolimes
niu tęsiniu duodama prel. Ant. 
Deksnio pamokslėliai apie šv. Mi 
šių auką. Viktoro Gidžiūno, OFM 
studijos “Krikščionybės įvedi
mas Lietuvoje” tęsinys šį kartą 
apsistoja prie žemaičių krikšto. 
Apie tolimųjų Amerikos vakarų 
lietuvį prelatą Joną A. Kučingį 
rašo K. Bučmys, OFM. Plati pas 
toracinė ir kultūrinė kronika. Iš 
lietuviškųjų knygų recenzuoja
mos St. Ylos “Dievas sutemose”, 
Alės Rūtos “Kelias į kairę’”, Al
bino Baranausko “Karklupėnuo 
se” ir Kazio Almeno “Upė į ry
tus, upė į šiaurę”.

se apie pirmųjų žmonių nupuolimą 
ir apie Babilono bokšto statymą; 
jj randame graikų mite apie ugn’es 
pavogimą iš dangaus; jj reiškė 
GoethŠ savo “Fauste” ir A. Mic
kevičius “Vėlinių” Konrado impro
vizacijoje. Aischilas savo “Prikal

to Prometejaus” tragedija išvystė 
šitą motyvą ligi ištisos pasaulėžiū
ros ir paliko literatūros ir filosofi
jos istorijoje prometejizmo vardą, 
kuriuo šiandien mes vadiname žmo
gaus sukilimą prieš Aukščiam' !ją 
Būtį. Prof. A. Maceina

............ ~ ............................. = ■

VIETINIŲ IR IMPORTUOTŲ AUTOMOBILIŲ 
(Complete auto service) 

PILNAS TAISYMAS IR APTARNAVIMAS

ERWIN’S AUTO REPAIR, INC.
2218 VVest 69th Street, Tel. HE 4-6900

CHICAGO, ILLINOIS 60636
-------------------------------------------- ---- ------------ ■ -------
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Metinė “Aidų” prenumerata tik 
$7.00, o adresas: 680 Bushvvick 
Avė., Brooklyn, N. Y. 11221.

• LUX CHRISTI, 1965 m., 
birželio mėn., nr. 2. Leidžia AL 
RK Kunigų Vienybė. Redakto
rius — kun. dr. P. Celiešius, 
2718 St. George St., Los An
geles, Calif.; administracija — 
kun. P. Cinikas, MIC, Marian

Hills, Clarendon Hills, III. 
60514. Kaip “Aiduose”, taip ir 
šiame “Lux Christi” numeryje 
minima vysk. V. Brizgio 25 metų 
vyskupavimo sukaktis. Apie su
kaktuvininką gyvai rašo prel.

MAIŠTAS PRIEŠ DANGŲ

Žmogaus maištas prieš Dievą ar 
prieš dievus yra vienas iš seniau
sių motyvų pasaulio literatūroje. 
Jis glūdi apreiškimo pasakojimuo-

Mūsų erdviose patalpose 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvu ir 
kitų namams reikmenų.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

............ ....................
Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

viški valgiai.
Atdara nuo 6:00 valandos ryto iki 8:00 

valandos vakaro.Pristatome Visokiu Rusių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO 
STASYS LITWINAS, Prez.

8039 S. Halsted St.. VI 2-1272
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai 
HaAtinS atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto lkl 6 vai. vakaro ir SeStadle- 

nlals lkl 8 vai p p.

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

JADVYGA ir — JUOZAS BARTKUS, Savininkai

SUSTOKIT, APŽIŪREKIT -
MŪSŲ METINĮ IŠPARDAVIMĄ

STEIN TEXTILE CO.

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

2310 W. Roosevelt Road Tei. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvir. 9—9 vai., antr., treč. ir Šeštadieniais nuo 

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 v. po pietų

B
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Ml'p IOAH AM*,

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083
PLENTY OF FREE PARKING

MARŲUETTE PROTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus ir 
jų reikmenis. Pasinaudokite 
patogiu planu atidedant pasi
rinktus reikmenis Kalėdoms. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pirmad. 
ir ketvirt. vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Chicago 29, Illinois

Tel. PR 6-8998

s

472
Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

August Saldukas, 
Prezidentas

4040 Archer Avė. Chicago, ILL. 60632 
Telef. CL 4-4470

ANT VISU
SĄSKAITŲDaugiau kaip 50 metų 

sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

Didelis užuolaidų skyrius, kuriame galit savo langams pasi- 
rinkti urminėmis kainomis iš tūkstančių jardą užuolaidoms de
koratyvinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių 
ritimų: damasko, brokados, “boucle’s”, “fiberglass”. Jei jūs 
nemokat siūti, mes jums jas pagaminsim.

PIRKSIT NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ.
Stein Tevtile bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilno

nių, šilko, nylons, taffetą, aksomo, angliškų medžiagų paltams 
Ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Si
birą už žemas kainas.

616 W. Roosevelt Rd., Chicago 7, III., HA 7-3737
Atdara kasdien ir sekm. 9:15 r. iki 5:30 vak. Pirmad. uždaryta.

Nemokama vieta mašinoms už kampo į šiaurę 
Jefferson St. Chernin’s aikštėje

4'
%

NAUJI MUITAI-SENOS KAINOS!
Nepaisant to kad eilei dovanu Sov. muitai pakeliami nuo 

š. tn. liepos mėn. 1 d.
Visuomet stengdamiesi savo tautiečiams patarnauti, iki 1-mos 

rugsėjo siunčiame į Lietuvą vilnonius nertinius, skareles, medžia
gą avaline ir t.t. SENOMIS KAINOMIS.

Naudokitės šia išimtina proga ir paskubėkite kol dar gali
ma pasiųsti giminėms ir pažįstamiems mūsų didelio pasisekimo 
turėjusius siuntinius:

V-3: IOV2 jardų tvirtos gražios vilnonės angliškos medžiagos 
trims eilutėms tik už 55 dol.

N-4: 16 jardų sunkaus nepermatomo labai gražaus gėlėto 
nailono keturioms suknelėms, tik už 45.00 dol.

V-3 ir N-4 junginį tik už 91 dol. (susitaupo pasiuntimo iš
laidos).

SM: 3 labai gražius šiltus, storus, grynos škotiškos vilnos 
nertinius — cardigan —, 6 kasmirinės vilnos skarelės ir 6 ita
liško šilko skarelės, tik už 65 dol.

ir ypatingai vertinga: ZP—3 super velour medžiaga — 9 
jardui trims šiltiems ir švelniems vilnoniems žieminiams arba ru
deniniams paltams mėl., rudos arba juodos spalvos tik už 60 dol.

Siųskite užsakymus nedelsdami, reikalaukite pavyzdžių, ra
šykite —

BALTIC STORES, LTD
421 Hackney Road London E. 2 

GREAT BRITAIN
Seniausioji šioje srityje lietuvių firma Anglijoje. Garan

tuotas ir greitas pristatymas!

JI 1 / Naujas aukštas dividendas
B ■ ® I * mokamas už investavimo
“jgT / N sąskaitas

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

.... n.anno ANTRAD. ir PENKT........................... 9 v. r. iki s'v. v.VALANDuSl PIRMAD ir KETV.............................9 v. r. iki 9 v. v.
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d........... TreClad. uždaryta

ANGLYS
SINCLAIR ALYVA

3605 West 63rd St.

| HEATING //

SuperFIame Į
POrtsmouth 7-8020

NELAUKITE, nes rytoj gali būti pervėlu!
Jei norite užsitikrinti nuo ugnies namus, baldus, automobilius 

ar šiaip ką apdrausti, reikalaukite agento, arba brokerio, kad 
jis parūpintų jums polisą per mūsų kompaniją. Nelaimei išti
kus neturėsite jokių nemalonumų.
GENERALINIAI AGENTAI ŠIŲ kompanijų:
AMERICAN BONDING
AMERICAN INDEMNITT 
CASUALTY MUTUAL 
FIDELITY & DEPOS1T 
FIRE & CASUALTY OF CONN. 
GIBRALTAR INSURANCE
THE HANOVER 
HIGHWAY INSURANCE 
THE HOME
INTERSTATE 
LASALLE CASUALTY

Mes esame pirmaklasiai nariai

MANHATTAN FIRE & MARINE
MERCURY MUTUAL
MONARCH
NATIONAL UNION
NEW YORK FIREj
SECURITY INSURANCE
UNITED STATĖS FIRE
UNIVERSAL INSURANCE
WESTERN FIRE & CASUALTY 
CALIFORNIA LIFE

Chicago Board of Underwriters

OMALLEY and McKAY, Ine.
222 W. Adams Street Room 800

Telefonas CEntral 6-5206



• Charles Angoff, lietuvių bi
čiulis amerikietis rašytojas, pa
rašė įvadą Aloyzo Barono ang
liškai išeinančiai knygai “Foot- 
bridges and Abysses”. Rašytojas 
Angoff šiuo metu užimtas ne 
tik savo darbu universitetuos, 
bet rašo knygą, kuriai medžiagą 
praėjusiais metais rinko Euro
poje, kam speciali fundacija bu
vo skyrusi pinigų, gi universi
tetai buvo metus davę atostogų. 
Prieš keletą metų Angoffo roma
nas apie žydų gyvenimą “Jour-. 
ney to the Dawn” buvo kritikos 
labai gerai įvertintas ir po to 
pasirodė dar keli tos knygos to
mai, kurie taip pat buvo labai 
gerai įvertinti. Pirmasis Angof
fo romanas yra “When I was a 
Boy in Boston”. Pastebėtina, kad 
turėdamas amerikiečių literatū
roj didelę įtaką, Charles Angoff 
dažnai amerikiečius supažindi
na su lietuvių literatūra, teigda
mas, kaip esą gaila, kad didieji 
nežino, jog ir mažosios tautos 
turi gerų kūrinių.

• A. Vaičiulaičio noveles ang
liškai “Noon at a Country Inn” 
išleidžia Manyland Books leidyk 
la. Knygai pasirodyti padėjo Ka
zys Karuža iš Los Angeles, mi
rusio poeto Petro Karužos brolis. 
Malonu, kad tokie nuoširdūs 
lietuviškos knygos gerbėjai pri
sideda prie lietuvių literatūros 
populiarinimo anglų kalba. To
kie mecenatai užsitarnauja tiek 
lietuvių, tiek amerikiečių lite
ratūros mylėtojų pagarbos. Vai 
čiulaičio novelės jau atiduotos 
rišyklai.

• A. a. Dr. Alberto N. Taru- 
lio knyga “American — Baltic 
Relations 1918 — 1922: The 
Struggle over Recognition” vi
sai neseniai pasirodė spaudoje.

Knyga išleido ir jos platini
mu rūpinasi “The Catholic Uni- 
versity of America Press,” Wa- 
shington, D. C.

• Amerikos lietuvė moksliniu 
kė mezga ryšius su Europos 
mokslo įstaigomis. Kalifornijos 
universiteto profesorė dr. Ma
rija Gimbutienė, savo universi
teto siunčiama užmegzti ryšius 
su Europos ir Artimųjų Rytų 
aukštosiomis mokslo įstaigomis, 
bibliotekomis, muziejais ir mo
kymo institucijomis, nuo liepos 
1 d. lankosi Vokietijoje. Po to 
vyks į Šveicariją, Italiją, Ju
goslaviją, Graikiją, Turkiją, 
Bulgariją, Rumuniją ir kitus 
kraštus. Amerikon grįš rugsėjo 
mėnesį per Skandinaviją ir Ang 
liją. Drauge su profesore kėliau 
ja ir 7 jos studentai amerikie
čiai.

• Du nauji scenos veikalai. 
Romano žanre įsigiję plataus 
garso, Los Angeles gyvenantys 
mūsų rašytojai Alė Rūta ir Jur
gis Gliaudą pastaruoju metu 
yra parašę porą veikalų ir lie
tuviškajai scenai: Alė Rūta — 
dramą “Ant liūnų krašto” ir 
Jurgis Gliaudą — satyrinę ko
mediją “Kaukių balius”. Atei

nančiame sezone Los Angeles 
Lietuvių dramos sambūris ruo
šiasi abudu naujuosius veikalus 
pastatyti.

• Išleista “Lietuvių literatū
ros istorijos” trečiojo tomo ant 
r o ji dalis. Prieš kelerius metus 
Lietuvoje pradėtos leisti “Lietu 
vių literatūros istorijos” šiuo 
metu Vilniuje išėjo ketvirtoji 
knyga. Ji yra trečiojo tomo tę
sinys. Gi trečiasis tomas kaip 
lik apima 1917-1940 metų mū
sų literatūros laikotarpį — ne
priklausomos Lietuvos metus. 
Be kita ko šioje knygoje yra 
plačiau aptariama P. Cvirkos, 
Salomėjos Nėries, K. Borutos, J. 
Baltušio, J. Paukštelio, J. Gru
šo raštai.

. • v '
Kiek įdomiau, kaip informuoja 

“Literatūra ir menas” (65. VII. 
10), kad “Apžvelgiama ir kritiš
kai įvertinama J. Kossu-Alek- 
sandravičiaus, B. Brazdžionio, 
A. Vaišiulaičio, S. Santvaro, N. 
Mazalaitės ir kt. rašytojų kūry
ba.

Taip pat aptariama ir įverti
nama buržuazinės — klerikalinės 
ir liberalinės krypties lietuvių 
rašytojų kūryba išeivijoje”.

• KOVŲ DĖL LIETUVOS 
LAISVĖS 25-OMS METINĖMS

ATŽYMĖTI LEIDINIAI

Ryšium su Sovietų Rusijos ag 
resijos prieš Lietuvą, taip pat 
Estiją bei Latviją, 25-ąja sukak
timi, paženklinusia Lietuvos 
laisvės sutemų ir lietuvių tautos 
kovų Lietuvai laisvę sugrąžinti 
25-tąsias metines, Lietuvos Lais 
vės komitetas, ACEN gelbstint, 
ir Pabaltijo Valstybių laisvės ta 
ryba, Laisvosios Europos komi
tetui paremiant, išleido šiuos 
spaudinius:

1. Manifestą, kurio išspaus
dinta 25,000 egz. anglų k., 10,000 ( 
ispanų, 5,000 — vokiečių, 3,000' 
prancūzų bei reikiamus kiekius 
— portugalų, arabų ir italų 
(drauge su itališkąja ELTA) k.

2. 8 psl. brošiūrėlę anglų kal
ba 25,000 egz.

3. Brošiūra Lithuania, 1(8 psl., 
anglų kalba, apie 6,000 egz.

4. Baltic Revieu) (Specialus 
žurnalo numeris), apie 3,000 
egz.

5. Revista Baltica (spec. 
žurnalo nr.), ispanų k., spausdi
namas.

6. Be to, šių metų akcijai la
bai tinka Atstovų Rūmų išleis
tas “Conditions in the Baltic

Mikalojus Ivanauskas — Ornamentas (liepsnos tapyba presuotame me
dyje). Mikalojus Ivanauskas ruošia originalią liepsnos tapybos bei gra
fikos darbų parodą, kuri bus atidaryta š. m. rugpiūčio mėn. 28, 29 d. 
ir rugsėjo mėn. 4 ir 5 d. naujoje Theodore Roosevelt mokyklos salėje, 
50th Avė. ir 15th Street, Cicero, Illinois. Lankymas nuo 2 iki 9 vai. vak. 
Parodoje numatoma išstatyti daugiau kaip šimtas darbų, kurie apima 
naująja deginimo technika dailininko 30 metų kūrybos laikotarpį.

MODERNAUS MENO 
APYBRAIŽA

(Atkelta iš 3 psl.) 
bės ir nuo spalvos. Ji nesietina 
nei su objektu, nei su idėja — 
ir jūs jau turite abstraktų pa
veikslą, kuris yra tik spalvų žai
dimas ar formų laisvas išdėsty- 

: mas be jokių varžtų, be formu
luotų nuostatų. Jis esąs laisvas 

, ir nuo logikos ir nuo įprastinio 
supratimo.

Modernistams yra neretai pri
kišama nemokėjimas piešti. Bet 
tai nėra tiesa, žvelgiant į meno 
istoriją. Nemokšos istorijon ne
pateko. Tie, kuriuos mini isto- 
ijos pus’.apiai, buvo nuoširdžiai 

įsitikinę savo menu ir dirbo at
kakliai. Kad moderniame mene, 
kaip ir kiekviename mene, esa
ma apgavikų, niekas neginčys. 
Bet apie juos meno istorija ir 
nekalba. Picasso galėjo nupiešti 
žmogų, jau būdamas 13 metų.

ŠOPHIE'BARČU? RADIO * 
ŠEIMOS PROGRAMOS 

Kasdien nuo pirmadienio Iki penk 
tadienlo 10 iki 11 vai. ryto. Be&tadle 
niais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA 

1490 kll. AM Ir 1027 mg FM 
Tel. HEmlock 4-2413 

Tel. HFmlock 4-2413 
7159 So. Maplewood Avė. 

Chicago 29, Rl.

DRAUGAS, šeštadienis, 1965 m. liepos mėn. 17 d. 7 ,

Jeigu jis dabar nepiešia žmonių, 
o tik formas, reiškia — jų ir ne
nori piešti.

Ar modernusis menas yra 
meno aukščiausioji viršūnė, ar 
dekadensas? Mes nieko dar 
spręsti negalime. Kritikų tarpe 
esama daug balsų už modernųjį 
meną, bet esama ir prieš. Dar 
yra per anksti ką nors pasakyti. 
Viena tik žinome, kad modernus 
menas nėra jau toks visai nau

jas dalykas. Kūno disproporcija 
nebuvo naujiena jau egiptiečių 
menui, kaip ir būdingas f jam 
perspektyvos nebuvihjąs. Ilgi 
veidai ir didelės akys bųyg pie
šiamos jau bizantiniaųię^ųiene. 
Japonų ir kiniečių meųąs,; bene 
pats seniausias, turėjęs tiesiogi
nės įtakos ir į modernųjį šių lai
kų meną. Taigi posakis, “Nihil 
vi sub sole” tinka ir moder
niajam menui.

d

Statės and in Other Countries 
of Eastern Europe Hearings 
before the Subcommittee on Eu
rope, Committee on Foreign Af-

DELTONA, FLA.
Ar kada svars
tei, koks tikrai 
yra gyvenimas

Floridoje?

Ar galėtumėt išleisti 
$1.65 į dieną 

namui Floridoje? Tai padengia 
pagrindinę skolą, nuošimčius, 
mokesčius ir namų savininko 
draudimą. Atvykit ir gyvenkit 
saulėtame Mackle naujai staty
tame Deltona, Floridoje na
me nuo $7,990. Sąlygos leng
vos, tik $240.00 įmokėti ne
žiūrint amžiaus, $49.27 į mėne
sį. Jokių išlaidų nuosavybės do
kumentų sudarymui. Rimtiems 
pirkėjams apmokama inspekci
nė kelione. Informacijų rašykit 

DRAUGAS, Adv. 9008 
4545 W. 63rd Street 

Chicago, Illinois 60629

fairs House of Representatives, 
Eighty-ninth Congress”.

RINOS IR NUTEKAMIEJI 
VAMZDŽIAI 

Ekspertlškal uždedam naujus ir tai
some senus. Pilnai apsidraudė- Dar
bas garantuotas

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-6047 arba RO 2-8778

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

©
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4605-07 South Hermitage AVenue 
Tel. YA 7-1741-2

4330-34 South California Avenue
Telefonas LA 3-0440 ir LR 3-9852

a nz* B I IT T \t & RADIO (LIETUVIAI) 
Irinl/UI I I .V. Sav. DAN LIUTIKAS
TAISYMAS yra mūsų SEPECIALYBfi. VISŲ GAMYBOS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS.

2412 WEST 71ST ST. CHICAGO, ILL, 60629. TEL.: 471-2446

Automobilio nelaimes atveju skambinkite
(In case of accident, call)

COUNTRY AUTO REBUILDERS
G R 6 - 7 7 7 7 24 hour towing service

Karoserįjos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir
* ** • smulkūs pataisymai.

PIRKITE DABAR TIĘSIOG KUO 
M r. NELSON

SAVlNINKftp,i’u?.! ■ ' i .

SAINT CASlttTlR 
MONUMENT CO- 
3911 West lllth(,^treet 

Didžiausias Paminkląųjs Planų
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-5335
Vienas blokas nuo kapinių

BODY AND FENDER W0RK
PAIMTINO, MECHANICAL REPAIR

2423 W. 59h St., Chicago, III., 60629
Savininkas — MIKAS ČESAS

S T A (I 0 A i D Safety...
ASSURED and INSURED!

MOVI NG
Apdraustas perkraustymas 

įvairių atstumų.

A. VILIMAS
3415 S. Lituanica Avė. 

Tel. FRontier 6-1882

Turtas
,000,000.00

Rezervai
$9,200,000.00

FEDERAl

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti dau
gel metų patyrimo siunčiant

DOVANAS — SIUNTINIUS Į USSR.
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. Garan

tuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai apdrausti. Vi
suose mūsų skyriuose yra gausus aukštos rūšies prekių pasirinki
mas prieinamom kainom.

Dėl informacijų ir nemokamų katalogų kreipkitės į visus mūsų 
skyrius.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• NEW YORK, 3, N. Y. — 39 - 2nd Avenue ........................AL 4-5456
• NEW YORK. N. Y. 10011, 10S VVest 14th St....................... CH 3-3005
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 liilon Avenue ......................EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue .....DI 5-6808
• ATHOL, Mnss. — 61 Mt. I’leasant Street .......................... cn 9-6245
• BOSTON 18. Mnss — 271 Sliamnut Avenue........................L1 2-17117
• SOl'TH BOSTON, MASS.. 327 W. Bioiiduay.............. Tel. AN 8-0068
• BVFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue . TL 6-2674
• CHICAGO 22. III., — 2222 W. Chicago Avenue ...............BR 8-0906
• CHICAGO 8. 1U. _ 3212 So. Halsted Street ........................WA 5-2737
• CLEVf.TJiND 13, Ohlo — 904 Literary R. tad ................TO 1-1068
• DETROIT, Mlch.,—-7300 Michigan Avenue ................... VI 1-5355
• ORAM) RAl’IBS. Mich. — 636-38 Bridge St., N. W.......... GL 8-2256
• ILAMTRAMCK, Mich, — 11333 Jos. Campau .................. GL 7-1575
• HARTFORD, 14, Conn., 200 Franklin Avė. Tel. 233-8030 Ir 246-0215
• IRV1NGTON 11. N. J. — 762 Spiingfield Avė................. ES 2-4685
• YOUNGSTOIVN 3, Ohlo — 21 Fifth Avenue ................ Rl 3-0440
• LOS ANGELES 22, Calif.—960 So. Atlantlc Blvd................... AN 1-2994
• LAKE\VOOI> N. J. — 120 - Itli Street ........................... FO 3-8569
• NEWARK 3, N. J. — 428 Springrield Avenue ............... Bl 3-179*
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Avė. ........ LO 2-1440
• PA1TERSON 1, N. .1. — 99 Maln Street .....................MV 4-4619
• PASSAIC. N. J. — 176 Markei Street ............................ GR 2-6387
• PHILADELPH1A 23, Pa. — 525 W. Girard Avė...............PO 5-5892
• PITTSBl’RGH 3. Pa — 1307 E. Garson Street ............. HTJ 1-2750
• SAN FRANC1SCO, Calif. — 2076 Sutter Street ........... FI 6-1571
• UATERBl'RY, Conn. — 6 John Street ............................... PL 6-6766
• IVORCESTER. Mass. — 174 Millbiiry Street ..................... SW 8-2868
• YONKERS, N. Y. — 555 Nepperlian Avė.............................. GR 6-2781

Current rate
■“-į#“ / Mr per annum

4 Times a Year
Ali Savings in by the 15 th
Earn from the lst

HOURSs
Mon. Thura. — 9 to 8 
Tuos. Fri. — 9 to 4 
Sat. — 9 to 12
Wed. — Closed

*

Standard Federal Savings visų su- 
taupų saugumas yra užtikrintas mū
sų pajėgaus ir pastovaus įmonės ve
dimo ir apgalvoto veikimo... ir kiek
viena sąskaita yra apdrausta Federal 
Savings and Loan Insurance Corpora- 
tion, J.A.Valstybių valdžios agentū
ros. Norėdami saugaus taupymo ir 
aukštų pajamų, išmokamų keturis 
kartus į metus, pradėkit taupyti pas 
Standard Federal.
Chicagos apylinkėj pajėgiausias

STANDARD
FEDERAL 
S AV INGS

Tel. GOmmodore 4-2228

3319 S. LITUANICA AVĖ.

STEPONAS C. LACKAVVICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpublie 7-1213
2814 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

LEONARDAS F, BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ.

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA Tel. LAfayette 3-3572

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME H

TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 VVest 71 st St. Telef. GRovehill 6-2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero. T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

VASAITIS — BUTKUS
Tel. OLympic 2-1003
* ' fVI vtiHitr Hlfls

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖL1NYČIA
Guriausiai gėlės dėl veBtuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitų papuošimų
2443 Wsst 68rd STREET

TeleLPB 8-0838 PR 8-0834

4192 Archer Avenuo • Chicago, Illinois 60632 • VIrginia 7-1140
Skaitykite ir platinkite dienr. Draugi).

-----........................- ■ ■■ ...................‘-l-e—
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Leidžia Lietuvių Studentų Sąjunga.

Redaguoja Ramunė Kviklytė, 5747 
S. Campbell Avė., Chicago, Iii. 60629

ASD IR KORP! VYTIS
SUVAŽIAVIMAS

Nei lietus lyja, nei smarkus 
vėjas pučia, o tik šilta saulė pa
tenkinta šypsosi. Jos spinduliai 
pasiekia ir Potowatomi vasar
vietę, kur šiais metais karališ
kai pastovyklauti liepos 3-čios 
ir 4-tos d. savaitgalį iš visų 
Amerikos kampų susirinko aka 
demikai skautai: iš Chicagos, 
Urbanos, Detroito, Los Ange
les, Clevelando, Worcesterio ir 
Bostono. Keičiasi laikai. Naktį 
pro palapinės plyšį nebematai 
žvaigždžių, iš ryto nebesiprausi 
šaltu vandeniu, nebedegi žva
kės. Paspaudi mygtuką — ir 
šviesa, pasuki sagą — ir teka 
šiltas vanduo. Lengvas gyveni
mas. Jeigu nori būti dar mo- 
demiškesnis, nebevažiuok į sto 
vykią mašina, bet imk brolio 
Juliaus pavyzdį — nusileisk jon 
su lėktuvu.

Bėga laikas. Keičiasi žmonės, 
keičiasi laikai, keičiasi gyveni
mo sąlygOą, keičiasi ir organi
zacija. Kiek mes akademikai 
pasikeitėme nuo savo buvusių 
steigėjų?? Kuriuo keliu mes žy 
giuojame? Ir kur mes nueisi
me. šitokie klausimai kaip tik 
ir buvo šio suvažiavimo temos. 
Jos buvo padalintos į keturias 
dalis: Akademikai skautai ir 
skautiškumas, Akademikai skau 
tai ir lietuviškumas, Akademi
kai skautai ir tradicijų tęstinu
mas ir Akademikai skautai ir 
akademiškumas. Temas gvilde
no ir diskusijas pravedė Rimas 
Jokubauskas, Algis Karalius, 
Ramunė Kviklytė, Jurgis šen- 
bergas ir Rimas Griškelis. Dis
kutavo visi, kas tik suspėjo už
tenkamai greitai savo mintis 
pareikšti. Rengėjams tikrai bu
vo malonu matyti, kad didelis 
skaičius dalyvių, užuot garbinę

ežero deivę saulę, aktyviai da
lyvavo paskaitose, įsitraukda
mi ir į diskusijas. %
”Bet buvo užtenkamai laiko ir 

patinginiauti prie ežero. Kas tu
rėjo ūpo ir energijos, galėjo pui 
kių žaidėjų draugystėje paloš
ti tinklinį. Vakare ant ežero 
kranto, nusileidus besišypsan
čiai saulei, ilgai, ilgai dainavo
me, o tie, kurie neatsidainavo, 
dar bevalgydami karštas, kep
tas bulves, suvyniotas į moder
nišką “aluminum wrap”, paten
kinti ir toliau lavino savo bal
sus. Laikas pralėkė kaip grei
čiausia raketa. Vienas brolis 
net nusiskundė, kad, girdi, ne
spėji pavalgyti pusryčių, o jau, 
žiūrėk, valgai vakarienę. Atėjo 
pirmadienio rytas — atėjo lai
kas visiems pasakyti sudiev. 
Negriovėme palapinių, nelygi
nome papuošimų, o tik, susikro 
vę “turtus” į mašinas, išvažia
vome. Potowatomi viskas pasi
liko kaip buvę. Tik šilta saulė 
danguje jau nebe taip skautiš
kai šypsojosi. Pūtė šaltas vėjas, 
ir iš lėto pradėjo lyti lietus.

SUSIPAŽINKIME SU 
NAUJA LSS VALDYBA

Pirmajame Centro valdybos 
posėdyje nariai pasiskirstė pa
reigomis šitaip:

Kęstutis P. Žygas — pirmi
ninkas, Kęstutis Girnius — vice
pirmininkas, R. Petrikonytė — 
sekretorė, Uogintas Kubilius — 
iždininkas, Giedrė Karosaitė — 
užsienio reikalų vedėja, Rimvy
das Liutkus — politinio sky
riaus vedėjas, Šarūnas Gavelis 
— narys spaudos reikalams.

Iš A.S.D. ir Korp! Vyties suvažiavimo. Viršuje: Nespardyk sviedinio, 
o pasakyk, kur mums dabar eiti. Apačioje: Broliai, (R. Vėžys, R. Anin- 
kevičius ir J. Žukauskas) nežiūrėkit į aparatą, o supažindinkit mus 
su sesėmis.

O to juoko, juoko!.. Nuotrauka V. Maželio

DIDYSIS ŽUDIKAS - TECHNIKA
Šiuo straipsniu nekalbėsime 

apie tai, kiek dešimčių tūkstan
čių gyvybių per metus užmuša 
automobiliai, kiek žūsta lėktu
vų, traukinių ir laivų nelaimė
se. Statistikos kiekvieneriais me
tais parodo šiose nelaimėse žu
vusių skaičius. Čia pažvelgsime 
į tą baisųjį žudiką techniką, ku
ris netiesioginiai nusineša daug 
didesnius gyvybių skaičius. Vė
žys, širdies ir įvairios kitos li
gos yra šių dienų technikos pa
darinys.

Saulė, oras, vanduo Kūrėjo 
yra duoti gyvybei palaikyti. Bet 
tam tikra prasme jie jau yra ir 
to didžiojo žudiko technikos pa- 
gelbininkai.

Žinome iš senųjų raštų, kad 
biblinių laikų žmonės gyveno 
net po kelis šimtus metų. Tais 
laikais gal daugiau mirdavo tik 
gimusių kūdikių, bet kas buvo 
iš prigimties fiziniai stipresnis, 
tas gyvendavo gana ilgai. Tada 
tie žmonės neturėjo civilizuoto 
žmogaus technikos patogumų, 
kurie būtų palengvinę jų gyve
nimą, bet jie gyveno natūralų 
ir neskubantį gyvenimą, maiti
nosi natūraliu maistu ir kvėpa
vo neužterštu oru. Tai ir buvo 
to sveiko ir ilgo gyvenimo prie
žastis.

Be oro negali būti gyvybės 
žemėje. Tačiau civilizuoto žmo
gaus technika tiek užteršė tą 
orą, kad jis darosi jau nuodin
gas. Oro teršėjais yra kiekvie
nas, energijos pasikeitimas, ku
ris vyksta pagal žmogaus valią. 
To teršimo pradžia, galima sa
kyti, yra mažas degtukas, toliau 
einant iki milžiniškų fabrikų. 
Pirmas tos energijos šaltinis

PAULIUS ŽICKUS

yra vanduo, o antras — organi
nis kuras grynanglio dvideginis 
(carbon dioxide — du deguonies 
atomai molekulėj), kuris kyla į 
atmosferą ir joje pasilieka la
bai ilgai. Tų dujų atmosferoje 
jau yra padidėję net 5 procen
tais. Kaip jos veikia ir kiek ken
kia sveikatai ir gyvybei, tuo tar
pu tiksliai dar nežinoma. Tačiau 
grynanglio dvideginis turi dide
lį ryšį su. temperatūra. Tų du
jų padaugėjimas atmosferoje 
gali pakeisti visą žemės klimatą.

ir kai jose išbūnama keletą va
landų. O yra asmenų, kuriems 
jų ir mažesni kiekiai yra pavo
jingi. Šių dujų ypatingai dideli 
kiekiai yra ten, kur yra didelis 
automobilių judėjimas. Yra ir 
daugiau dujų rūšių, kuriomis 
yra užterštas oras ir kurios yra 
nuodingos. Pvz. sieros dvidegi
nis ir sieros rūgštis. Sieros dvi
deginis ir sieros rūgštis, susijun 
gę su oru ir vandeniu sukelia 
net vadinamus “smog”. 1952 
metais Londone nuo tokio smog

Birutė Saldukaitė (kairėje) ir Vėjūnė Svotelytė prie lietuvių stalo 
Marylando universitete.

GYVENIMAS

Dangus pasipuošė skraiste 
žvaigždėta, 

Aš j pasaulį platų išėjau.
Ant žemės šoko tamsūs siluetai, 
Aš keliavau, ieškojau, neradau.... 
Ir vis ėjau, ėjau, ėjau...
Lyg pilkas, dulkinas kareivis 

žygiavau. 
Kareivis, kuris eina ne dėl to, kad 

nori ką nors rasti, 
Ir ne dėl to, kad jam svarbu 

laimėti kovą, 
Bet vien dėl to, kad vadas sako: 

eik, žygiuok! 
Ir nesustok, nes valgyti negausi, 
Praleisi naktį tu po atviru 

dangum. 
Sušalo kūnas, pavargo kojos, 
Ir nutariau nebežygiuot. 
Prisėdau ant akmens.
Ir piktas vėjas mano plaukus 

draikė, 
O akys merkėsi......
Staiga pakėliau žvilgsni.
Ir prieš mane stovėjo paprasta 

mergaitė.
Nebuvo akys jos linų melsvumo, 
Ir garbanos nepriminė man aukso, 
Tik rausvos lūpos ištarė: 
Ar tu pavargęs, ar sušalęs, ar 

išalkęs? — 
Aš tau padėsiu.
Ir pajutau jos šiltą ranką ant 

peties.
Ir ištariau: “Keliaujame kartu”, 

g- P-

Visiškas sudegimas grynang- 
lio kuro gamina grynanglio dvi
deginį, bet nevisiškai sudegin
tas — gamina grynanglio vien
deginį (carbon monoxide — vie
nas deguonies atomas moleku
lėj). Grynanglio viendeginis jau 
yra nuodingos dujos. Pirmasis 
didysis tų dujų šaltinis yra au
tomobiliai, kurių šiandien yra 
•pilni keliai ir užkimštos miestų 
gatvės. Šios dujos yra pavojin
gos žmogus sveikatai, kai jos 
pasiekia 100 dalelių iš milijono,

mirė apie 400 asmenų. Ameri
koj, Los Angelės, kur yra daug 
pramonės ir daug automobilių, 
irgi būna smogas. To smogo tik
ros atsiradimo priežastys neži
nomos, bet dauguma mokslinin
kų sutinka, kad tai yra sieros 
dvideginio ir sieros rūgšties du
jų kombinacija, kuri atsiranda 
iš fabrikų išmatų, suodžių ir 
automobilių išmetamų dujų, ku
riuose yra tų medžiagų. Sieros 
dvideginis daugiausia pasigami
na iš sudegintos akmens ang-

LIETUVIŠKASIS STALAS MARYLANDO UNIVERSITETE
Marylando universitetas šiuo 

laiku turi apie 23,000 studen
tų. Jame tebesimoko tik 5 lie
tuviai studentai. Universitete 
veikiąs Tarptautinis klubas kas
met ruošia tarptautines šven
tes.

Š. m. balandžio mėn. 24 d. 
Tarptautinėje klubo šventėje 
dvidešimt keturios tautybės bu 
vo paruošusios savo stalus. Lie 
tuvių stalą paruošė Birutė Sal- 
dukaitė. Lietuvišką stalą puo
šė Lietuvos vytis, lietuviški au
diniai, medžio drožiniai, leidi
niai apie Lietuvą anglų kalba, 
velykiniai margučiai, pašto ženk

lų kolekcija, karaliaus Mindau
go vainikavimą vaizduojąs pa
veikslas ir kit.

Lankytojai domėjosi ne tik 
eksponatais, bet ir Lietuvos pra 
eitim, kalba ir tautos dabarti
ne situacija. Publiką visais šiais 
klausimais informavo Birutė 
Saldukaitė ir Vėjūnė Svotelytė. 
Birutė Saldukaitė ne tik uoliai 
organizavo šį lietuvišką stalą, 
bet ji šioje šventėje ir progra
mai vadovavo, būdama ano 
Tarptautinio klubo valdybos na
rė. Ji jau treti metai studijuo
ja kalbas šiame Maryland uni- 

rk versitete.

Šarūaas Gavelis, LSS Centro valdy 
boję eina spaudos atstovo p’reigas. 
Studijuoja matematiką Bostono 
jniversitete, gimnazijoje buvo ak
tyvus jaunesniųjų skautų vadovas.

Kęstutis Girnius — L.S.S. Centro 
valdybos vicepirmininkas, studijuo
ja filosofiją Hanvardo universite
te, priklauso Studentų ateitininkų 
sąjungai, buvęs studentų laikraš
tėlio “Gaudeamus” redaktorius.

lies ir naftos - alyvos. Tiek ak
mens anglis, tiek ir naftos aly
va savo cheminėj sudėty turi 
anų medžiagų.

Sieros dvideginis veikia dau
giausia į išviršinius žmogaus 
k^ėpUvimo organus, o sieros 
rūgštis eina giliai į plaučius ir 
naikina jų audinius. Be to, sie
ros rūgštis absorbuoja sieros 
dvideginį, ir tada tas mišinys 
penetruojasi daug giliau negu 
bet kurios kitos dujos ir griau
na organizmo celes.

Technika jau užteršia ir van
denį. Fabrikai, kuri leidžia sa
vo atmatas į stovintį vandenį, 
užteršia tą vandenį vandenilio 
siera. Vandenilio siera yra mir
tinai pavojinga gyvybei. Jos 
kvapas yra lyg supuvusio kiau
šinio.

Iš šešių ar iš septynių saliet
ros dujų rūšių, kurių jau yra 
ore, tik dvi yra pavojingos — 
tai nitriko oksidas ir salietros 
dvideginis. Nitriko oksidas atsi
randa, kai prie aukštos tempera
tūros vyksta deguonies ir sa
lietros reakcija. Tokių dujų 
daug išmeta irgi automobiliai, 
kurių kure yra šitų medžiagų. 
Be to, elektros jėgainės taipgi 
išmeta daug tų dujų.

Be šių kelių čia paminėtų ne
organinių medžiagų dujų yra jų 
ir daugiau, kurios irgi yra pa
vojingos. Be to, kai kurios trą
šos yra gaminamos iš įvairios 
geležies rūdos ir net aliuminio. 
Jos turi vandenilio florido, ku
ris yra kenksmingas. Tų me
džiagų mes gauname su auga
liniu maistu. Kai kurios orga
ninės medžiagos, kaip etelinas, 
yra ne tik smogo sukėlėjas, bet 
kenkia net ir augalams. Etelino 
šaltinis irgi yra industrija, bet 
daug jo atsiranda ir su auto
mobilių išmetamomis dujomis. 
Ozonas, aldehidas ir kitos or
ganinės medžiagos bei jų miši
niai, kurie turi salietros prie
maišų, kenkia augalams ir net 
žmonių akims.

Fabrikų išmetami suodžiai tu
ri vandenilio grynanglį, kuris 
kaip tik yra vienas iš didžiųjų 
vėžio sukėlėjų. Taip pat įvairios 
medžiagos vabzdžiams ir pikt
žolėms naikinti irgi yra nuodin
gos. Net ir mūsų kambarių oro 
“refresheners” yra nuodingi.

Taigi šių dienų oras, dėka 
technikos, yra pilnas čia pami
nėtų dujų ir kritulių. Saulė yra 
jiems kaip tam tikras atominis 
reaktorius, kurios pagalba at

mosferoje vyksta tų dujinių ir 
kritulinių medžiagų reakcija, 
paverčianti tas dujas dar nuo
dingesnėmis. Su vandens ir snie
go krituliais ir vėjo pagalba tos 
medžiagos išnešiojamos ir iš- 
barstomos ant augalų — vai
sių ir daržovių, kuriuos mes val
gome.

Vandenynai sugeria daug tų 
nuodingų dujų, bet jų jau tiek 
technikos pagaminta, kad jie 
nebespėja anų besurinkti. Žolė 
ir medžiai žemėje yra ne vien 
tik grožiui, jie yra didieji tų 
nuodų surinkėjai. Bet supuvęs 
medis ar žolė vėl išgarina tas 
dujas į erdvę.

Gražus namas, plonomis sie
nomis ir dideliais langais, kurio 
apšildymui reikalinga daugiau 
kuro, irgi yra mūsų priešas. 
Įvairūs šiukšlių sudeginimo pe
čiai, kurie teikia patogumus — 
mūsų priešai. Įvairūs atominiai 
tyrimai, kurie kuria ir kurs nau
ją techniką, yra taipgi oro ter
šėjai, o tuo pačiu ir mūsų prie
šai. Na, ir mielasis automobilis 
yra vienas iš didžiųjų priešų.

Amerikos valdžia šaukiasi pa
galbon mokslininkus, kad su
rastų būdus pašalinti tą dujinį 
pavojų, kuriuo žmogaus sveika
tai graso technika. Net ir prezi
dentas Johnson savo inaugura
cinėj kalboj minėjo tuos pavo
jus ir ragino ieškoti priemonių 
žmogaus sveikatos apsaugai. 
Todėl jis ir skatina apsodinti 
net kelius medžiais. Be to, fab
rikai stengiasi įrengti elektro
ninius filtrus, automobiliams ir
gi daromi filtrai, kad tik tų nuo
dingų dujų būtų mažiau išmeta
ma. Reiškia, ta pati technika 
vėl stengiasi ateiti žmogui pa
galbon.

200 METŲ KOVA
Kai kryžiuočių ordinas, įveikęs 

latvius ir sunaikinęs senuosius prū
sus, priartėjo prie pat Nemuno, t. 
y. prie Lietuvos, jis buvo sukeitęs 
savo misijų tikslus; užuot vieti
nius gyventojus krikščioninęs, or
dinas juos ėmė nukariauti ir pa
vergti. Ant kardo galo siūlomu 
kryžiumi tariamai užgniaužti pas
kutinę pagonybės salelę Europoje, 
ordinas iš tikrųjų pagrindiniu tiks
lu laikė užimti Lietuvos plotus ir 
tuo būdu panaikinti “tiltą”, kuris 
neleido susijungti abiem ordino ša
kom (Rytprūsių ir Livonijos). Ly
giai 200 metų (1236—1435 m.) or
dinas dėl šio tikslo kariavo su Lie
tuva. Jis suorganizavo didelę kari
nę jėgą, o savo finansais, ūkiu, pi
lių statybos technika buvo pavyz
dys visai Eufopai.

Z. Ivinskis

Rimvydas Liutkus — LSS centro 
valdybos politinio skyriaus vedėjas, 
1963 m. baigė Bostono universite
tą, gaudamas AB ekonomijos sri
tyje. Toliau tęsdamas studijas, 
1965 m. gavo “Master of Business 
Administration” Boston universi
tete. Rimvydas yra aktyvus atei
tininkas, buvęs Studentų ateitinin
kų sąjungos Centro valdybos na
rys 1962-63 metais. Bostono LSS 
pirmininkas 1962-63 m. bei vice
pirmininkas 1963-64 m. ir Bostono 
Lietuvių Bendruomenės vicepirmi
ninkas 1864-65 m.

Kęstutis Paulius Žygas — LSS 
Centro valdybos pirmininkas, bai
gęs architektūrą cum Įaudė Har
vardo universitete, šiuo metu to
liau tęsia studijas “Harward 
Graduate School of Design.” Kęs
tutis nuo mažens buvo aktyvus 
skautas. Studentav.’mo metais daug 
reiškėsi Studentų sąjungos Bosto
no skyriaus veikloje. Šiuo metu yra 
naujai atkurto Bostono Santaros 
skyriaus pirmininkas.
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