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PREL. P. JURO SUKAKTIS
Rašo JONAS AISTIS

Gražus ir turtingas amžius 
yra viena pačių retųjų žmogui 
teikiamų Dievo dovanų. Ne per
gyvento laiko tarpo ilgumas, 
bet nuveikti darbai daro žmo
gaus gyvenimą vertą ir pras
mingą. Laimingas yra tas, ku
ris tai suprato, kuris kūrybi
niam darbui didesnę savo gyve
nimo dalį paskyrė, nes turtus 
ir kitas tuštybes mirtis sunai
kina ir žmogus nueina užmirš- 
tin, lyg jo niekad čia žemėje 
nebūtų buvę...

Šių metų birželio 16 d. prela
tas Pranciškus M. Juras minėjo 
septyniasdešimt penkerių savo 
amžiaus metų sukaktuves. Jis 
to gražaus metų skaičiaus su
laukia gyvastingas ir veiklus. 
Prelatas pastoviai ir beveik me
todingai savo gyvenimą turtino 
darbais ir pastatė sau pa
minklą, kurio laiko rūdys nesu- 
ės ir pasiliks visiems laikams.

Tie darbai yra platūs ir gau
sūs bei šakoti. Pirmon galvon 
jis yra dvasiškis ir lietuvis, o 
po to, jis yra lietuvis kultūri
ninkas. Taipgi jis yra geras ir 
sumanus nedidelės lietuviškos 
parapijos klebonas, išbuvęs to
je parapijoje beveik visą savo 
kunigavimo laiką. Aktyviai reiš
kėsi bendrame šio krašto lietu
vių dvasiškių ir krikščioniškųjų 
organizacijų gyvenime, dažnai 
būdamas pačiose vadovavimo 
viršūnėse. Rėmė lietuviškas vie
nuolijas, skirdamas joms savo 
sumanumą, laiką ir lėšas. Ta 
labai plati veiklos sritis: daug 
apie tai jo tautiečiai žino ir dar 
sužinos, bet daug apie tai neži
no ir greičiausiai nesužinos, nes 
jis visa tai darė ne tuščios gar
bės ieškodamas, o iš gilaus rei
kalo supratimo ir iš įgimto no
ro aukoti ir aukotis. Už tuos 
darbus lietuviškuose religiniuo
se baruose popiežius Paulius VI 
jam suteikė apaštališkojo pro- 
tonotaro titulą, kuriuo prieš jį 
buvęs apdovanotas tik vienas 
lietuvis prelatas, tai didysis lie
tuvių tautos dainius Maironis.

Kultūriniuose baruose prela
to P. Juro veikla nėmaž nemen
kesnė,o gal net ir didesnė bei 
įspūdingesnė, tik visa bėda, kad 
mūsų tautiečių abejingumas kul
tūros reikalams yra neįsivaiz
duojamas. Jis siekia liaudies 
dainas: mesk, broleli, rašyti, 
imk grėblelį taisyti... Grėblelio 
taisymas yra rimtas ir produk
tyvus darbas, o rašymas yra 
tinginiavimo ir dykaduoniavimo 
sinonimas. Ta ataviška lietu
vio sodiečio galvosena perėjo 
ir į labai dažno mūsų inteligen
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to arba šviesuolio sąmonę.
Atsimenu, kai pasirodė “Ai

duose’’ mano rašinėlis “Knygos 
— mielosios draugės”, kur, be 
kita ko, esu parašęs; “Pradėjus 
mano paties šeima ir baigiant 
bendruomene, visiems atrodė, 
kad namų apyvokos reikalėliai 
ar laikraštinė terlionė visada 
buvo svarbesnė, negu mano tas 
dvidešimt penkerių (šiandien pa 
sakyčiau: keturių dešimtų) me
tų darbas”, sutikusi p. Magda
lena Galdikienė priekaištavo, 
kaip aš galėjęs taip negailestin
gai pakaltinti savo šeimą ir sa
vo tautą... Man ir šiandien aky
se tasai pokalbis stovi, ir esu 
dėkingas tai garbingai tautie
tei, kad ji šitai pastebėjo, bet 
turiu prisipažinti, kad man ne 
kartą į akis geri ir malonūs bei 
mieli žmonės yra tai parodę ir 
net pasakę, o šitai ar ne lygiai 
buvo žiauru ir negailestinga? 
Esu tikras, kad ir prel. Jurui 
yra ne vienas tą švento nenusi- 
manymo mostą parodęs... Kas 
ir kur mes šiandien būtume, jei 
kultūrininkai visais laikais būtų 
paklusę to nuoširdaus ir blai
vaus liaudies balso...

Grįžtant, manau, nebus pro 
šalį bent bendrais bruožais pa-

Prel. Pranciškus M. Juras

minėti tas kultūrinio gyvenimo 
sritis, kuriose prelatas P. Juras 
reiškėsi: rėmė lietuviškas mo
kyklas (ne vien savo parapiji
nę), rėmė lietuvišką spaudą, lei
do ir tebeleidžia lietuviškas 
knygas, steigė ir aukojo biblio
tekėles, įsteigė archyvą ir tau
totyros muziejų. Nors tie dar
bai yra atlikti lietuvišku mastu, 
bet, sakytume, tai yra daugiau, 
negu eilinės žmogiškosios ener
gijos ir ištekliai siekia. Ir visa 
tai darė diskretiškai, be būgnų 
ir trimitų, lengva ir nerūpestin
ga širdimi, lyg tai būtų t kta 
laisvalaikio žaismas, lyg to lais
valaikio jam būtų buvę per akis 
ir lyg būtų nežinojęs, kaip ir 
kur tą laisvalaikį sunaudoti...

Kultūros rėmimo šaknys yra 
kitur. Tauta, kuri rūpinasi vien 
medžiaginiu gerbūviu ir nesirū
pina kultūors kūrimu, yra pa
smerkta žūti. Kas tatai supran
ta ir žino, aukojasi ir aukoja. 
Žmogus ne viena duona gyvas, 
taip lygiai ir tauta, ir ji viena 
duona nėra gyva...

Exempla trahunt — pavyz
džiai patraukia. Prelatas P. Ju
ras turėtų būti gyvu pavyzdžiu,

Lietuviškasis laisvojo pasaulio jaunimas jau būriuojasi savo kongresam .. Nuotr. V. Maželio

kaip tapti dideliu kultūrininku, 
dideliu visuomenininku ir dide
liu mecenatu, o tuo pačiu pasi
likti pavyzdingu savo pašauki
mo ar profesijos žmogumi.

Nesmagu pirštu rodyti, bet 
faktas lieka faktu, kad dideli 
mūsų tautiečių turtai, didelės 
pinigų sumos nueina, kaip sa
koma, šuniui ant uodegos... Kai 
man tekdavo kadaise praeiti 
New Yorke trečiąja avenue, kur 
tada buvo susispietusios senie
nų parduotuvės, dažnai pagal
vodavau, kad vidutinių pajamų

P. E. N. KONGRESAS NEW YORKE
Birželio 13 d. New Yorko uni

versiteto patalpose prasidėjo 34- 
asis Tarptautinio P. E. N. klubo 
kongresas. Nors niujorkiečiams 
kongresai ir delegatai yra kas
dienis reiškinys, šis rašytojų są
skrydis kelia ypatingo dėmesio.

P. E. N. — pasaulinė poetų, 
dramaturgų, eseistų, redaktorių 
ir romanistų draugija — buvo 
įsteigta 1921 metais Londone. 
Jos pirmininkais yra buvę Mau- 
rice Maeterlinck, H. G. Wells, 
Julės Romains ir Alberto Mora- 
via. Šiandien P. E. N. klubui pir
mininkauja amerikiečių drama
turgas Arturas Milleris, išrink
tas pernai Jugoslavijoje įvyku
siame kongrese.

P. E. N. klubo tikslas yra puo
selėti “pasaulinį susipratimą”, 
ginti išraiškos laisvę, bei ugdy
ti draugystę ir intelektualinį 
bendravimą tarp rašytojų. P. E.
N. klubo nuostatai įpareigoja 
narius "daryti visa, kas įmano
ma rasinėms, klasinėms ir tau
tinėms neapykantoms pašalinti” 
ir išlaikyti “netrukdomą minčių 
ir idėjų perdavimo principą”.

Kuo gi ypatingas New Yorko 
kongresas? Pirmiausia tuo, kad 
jisai čia subūrė gausiausią tarp
tautinę rašytojų grupę bet kada 
istorijoje. Didž oji 500 dalyvių 
dalis atvyko iš Vakarų ir Rytų 
Europos, Afrikos, Pietų Ameri
kos ir Azijos.

Mums P. E. N. klubo sąskry
dis pažymėtinas dar ir tuo, kad 
jame, kaip Tarptautinio egzilų 
centro nariai dalyvauja ir keli 
lietuviai: Algirdas Landsberg s, 
kaip Egzilų centro pirmininkas, 
Henrikas Radauskas ir Stasys 
Santvaras. Kongresui prasidė
jus, tikimasi susilaukti ir dau
giau lietuvių delegatų, o po kon
greso bus imtasi žygių lietuviš- 

lietuvis dvasiškis, inžinierius ar 
gydytojas per dešimt - penkioli
ka metų galėtų surinkti vertin
gą kolekciją ir nuo to visai ne
nukentėtų nei kelionės į Bermu
dų salas ar kitur. Mano galva, 
išsigalintieji to nedaro tiktai dėl 
to, kad nežino, jog tokie daly
kai yra galimi. Žinoma, tam 
reikia truputį lakesnės fantazi
jos ir nusimanymo, tai yra, spe
cialių studijų. Pats laisvalaikis 
būtų įdomus ir patraukiantis.

Prelatas P. Juras, būkite tik
ri, nėra už daugelį lietuvių kon- 

kųjų narių skaičių žymiai padi
dinti.

Latviai ir estai savo P. E. N. 
centrus įsteigė dar nepriklauso
mybės laikais, tad ir New Yor
ko kongrese jie dalyvauja kaip 
tautinės delegacijos. Estų pozi
cijas laiko profesorius Ants 
Oras, žymiausias estų kritikas, 
ir Aleksis Rannitas, lietuvių bi
čiulis, daug prisidėjęs prie lietu
viškosios reprezentacijos P. E. 
N. klube sustiprinimo. Latvius 
atstovauja Helmars Rudzitis ir 
Gunars Salins.

34-asis P. E. N. kongresas itin 
svarbus ir JAV centrui. Pasku
tinysis toksai kongresas New 
Yorke buvo suruoštas 1924 me
tais. Po jo, nežiūrint tokių gar
sių narių kaip Hemingway ir 
Faulkner, JAV centras nubluko 
ir nuslydo nežinomybėn. Kai 
Europoje P. E. N. narystė yra 
prestižo reikalas, JAV-ėse P. E. 
N. klubu tesidomėjo saujelė ra
šytojų. Arthur’o Miller’io išrin
kimas P. E. N. pirmininku per
nai buvo svarbi injekc ja JAV 
centrui, kurio ateitis daug pri
klausys nuo šio kongreso pasi
sekimo.

New Yorko kongrese bus ke
lios tuščios stebėtojų kėdės, ku
rias turėjo už!mti sovietų dele
gatai. Sovietinis požiūris į P. E. 
N. klubą keitėsi beveik kasmet. 
Kadais Maskva buvo prakeiku
si P. E. N. klubą, kaip buržua
zinės reakcijos židinį. Prieš ke
lerius metus Europoje buvo 
įste:gta tarptautinė rašytojų or
ganizacija COMES, kurioje vy
ravo “pažangūs autoriai” ir ku
ri paskelbė, kad kiekvienas anti
komunistinis rašytojas esąs 

fratrų nei turtingesnis, nei tu
rįs daugiau laiko. Bet jis gebė
jo savo laiką ir savo kuklius iš
teklius gerai ir kultūringai pa
naudoti. Nenuostabu, kad Baž
nyčios galva jį pagerbė apašta
liškojo protonataro titulu, o jo
jo miesto majoras paskelbė 
“Prel. P. Juro dieną” jo gimta
dieniui.

Ilgiausių metų! Ilgų ir našių 
metų, Prelate, ilgų ir kūrybin
gų metų, neprarandant giedrios 
nuotaikos ir jaunuoliško entu
ziazmo !

Musų specialaus korespondento pranešimas

“fašistas”. (Pagal tąją dialek
tinę logiką fašistu būtų ir gar
susis italų romanistas Ignazio 
Silone, kovojęs prieš fašistus.)

Tačiau COMES organizacijai 
nepavyko užtemdyti P. E. N. 
garso ir įtakos. Sovietai vėl pra
dėjo žiūrėti į P. E. N. klubą mei
lesnėmis akimis, nežiūrint P. E. 
N. protestų prieš rašytojų kali

Rockefellerio Centro New Yorke detalė. Nuotr. R. Kisieliaus

KRITIŠKOJI MASĖ
Už kelių dienų — Pasaulio 

lietuvių jaunimo kongresas. 
Chicagon atvyks seniai laukti 
svečiai iš keturių kontinentų. 
Ką kongreso dalyviams galė
tume palinkėti?

Pirmiausia, linkime, kad jie 
savo tarpe gerai susipažintų, 
kad pajustų bendruomeninį ry
šį. Lietuviškoji bendruomenė 
visai kitaip kongrese gali atro
dyti, negu į ją žvelgiant iš sa
vo kolonijos.

Norėtume, kad dalyviai kon
grese išgirstų ką nors naujo, 
nes jaunai dvasiai minčių rei
kia taip, kaip jaunam kūnui 
reikia mėsos. Linkėtume, kad 
kongreso jaunieji dalyviai ne 
tik klausytų, bet ir galvotų ir 
savo nuomonę drąsiai pasaky
tų.

Linkėtume, kad iš kongreso 
į namus dalyviai grįžtų trupu
tį gyvesni, judresni, negu į jį 
atvažiavę. Kaip norėtųsi tikėti, 
kad didelis kongreso dalyvių 
būrys bus ta kritiškoji masė, 
kuri gali palaikyti branduolinę 
reakciją — kad dalyviuose už
sidegusios nors ir mažo entu
ziazmo kibirkštėlės bus drau
gų palaikomos ir į kaskart di
desnę liepsną įpučiamos.

nimą Sovietijoje. Pereitų metų 
kongrese Bled mieste, Jugosla
vijoje, dalyvavo taipgi gausi so
vietų delegacija. Keletas sovie
tų rašytojų (Leonid Leonov, 
etc.) buvo jau žinomi Vakaruo
se kaip tikri menininkai ir savo 
laikysena bei pareiškimais jie 
padarė teigiamą įspūdį. Buvo 
užmegztos derybos apie sovie-

Kaip apsaugoti tas kibirkštė
les nuo to šalto vėjo, kuris va
dinasi bejėgiškumas, abejingu
mas? Mums atrodo, kad entu
ziazmo kibirkštis nebijos vėjo, 
jei kongreso dalyviai savyje 
matys kūrėją, o ne stebėtoją. 
O kūrėjų mums labai reikia, 
ypatingai tų, kurie kurtų gy
vuoju lietuvišku žodžiu. Po 
kongreso kviečiame jaunimą 
prie rašto: tuos ryšius, kuriuos 
užmegsite Jaunimo kongrese, 
palaikykite per lietuvišką spau 
dą; savo troškimus, savo vil
tis išsakykite eilėraščiuose; sa
vo įžvalgą, kuo yra žmogus ir 
kuo jis galėtų būti, išliekite be
letristikoje. Norėtume atkreip
ti dėmesį į premijas, kurios 
kaip tik jaunimo kūrybą nori 
skatinti. Skautai skelbia kon
kursą parašyti laužo progra
mai. Žurnalas “Ateitis” kviečia 
visą lietuviškąjį jaunimą daly
vauti jaunosios kūrybos kon
kurse, kurio premijoms skiria
ma šeši šimtai dolerių.

Į Jaunimo kongresą einame 
su didele viltimi, kad po ope
ros, paskaitų ir darbo posė
džių kūrybinės žiežirbos iš
šauks energija verdančią re
akciją jo dalyvių kritiškoje 
masėje. A. L.

tinio P. E. N. centro (ar cent
rų) įsteigimą.

Kai sovietų įstojimas į P. E. 
N. atrodė jau beveik užtikrin
tas, sprogo Siniavskio - Danie
liaus bomba. P. E. N. vadovybė 
bematant pasiuntė Maskvon 
griežtą protestą, ir netrukus P. 
E. N. klubo generalinis sekre
torius David Carver nuvyko 
Maskvon, tikėdamasis gauti so
vietų rašytojų paramos kalina
mųjų bausmei sušvelninti. Šį 
sykį jį sutiko “stalinistiniai” So
vietų draugijos pareigūnai, ku
rie atsisakė paremti jo pastan
gas. Vienas jų net pareiškė, jog 
jis laikąs Siniavskio ir Danie
liaus bausmę per švelnia. P. E. 
N. atstovas tada pareiškė, jog 
tokiomis aplinkybėmis sovietų 
priėmimas į P. E. N. klubą bū
siąs beveik neįmanomas.

Nežiūrįnt santykių atvėsimo, 
P. E. N. klubas pakvietė į New 
Yorko kongresą stebėtojais ei
lę žinomų sovietų rašytojų, 
įskaitant romanistą Fediną ir 
poetą Voznesenskį. Po ilgos per
traukos Maskva paskelbė atsiu
sianti šešis stebėtojus. Jų tarpe 
nebuvo nei vieno P. E. N. pa
kviestojo. Visi šeši, įskaitant 
"stą Johannes Semper, buvo ti
pingi literatūriniai politrukai, 
mažai kam žinomi net Sovieti
joje.

Tuo sovietinis P. E. N. epizo
das dar nesibaigė. Pora dienų 
prieš kongreso atidarymą New 
Yorke iš Maskvos buvo gauta 
telegrama, kad stebėtojai neat- 
vyksią.

Tokioje atmosferoje New 
Yorke prasideda P. E. N. Kon
gresas, apie kurį plačiau atei
nančiuose “Draugo” kultūrinio 
priedo numeriuose.

P. K.



Lietuvoje 
lietuviu kalba 
išstumiama 
iš mokslo 
žurnalo

Lietuvoje Aukštojo mokslo 
ministerijos (kuri tiesiai pri
klauso nuo Maskvos) leidžiamas 
žurnalas “Kalbotyra”, anksčiau 
teturėjęs tik pridėtinę rusišką 
antraštę (Jazykoznanije), pa
prastai spausdindavo lietuviš
kus straipsnius, skiriamus tiek 
lietuvių, tiek ir kitų kalbų moks
lui. Tik straipsnių santraukos 
būdavo pridedamos rusiškos.

1966 m. išleistasis to žurnalo 
tomas jau teturi lietuviškai pa
rašytą tik dviejų puslapių 
straipsnelį ir trumpą kroniką. 
Visi kiti straipsniai parašyti ru
siškai (ar ir kuria kita, tik ne 
lietuvių, kalba). Dabar nelietu
viškųjų straipsnių tik trumpu
tės santraukėlės tepridėtos lie
tuviškos. Jau ir keliuose pasku
tiniuose to žurnalo numeriuose 
buvo vis didinamas rusiškų 
straipsnių skaičius.

Kaip Lietuvos komunistų par
tijos pareigūnai sako, toliau 
mokslo žurnaluose dar laibau 
didėsiąs rusiškų straipsnių skai
čius, nes, esą, lietuviškai leidžia
mi mokslo žurnalai per maža te
turėtų skaitytojų. Iš tikrųjų čia 
logika tėra tokia: pirma reikia 
mažesnį kraštą užgrobti ir 
įjungti į didelę rusišką komunis
tinę imperiją, ir tada to mažojo 
krašto kalba savaime atsidurs 
mažumos padėtyje, žurnalo 
skaitytojų skaičium ji nebegalės 
“konkuruoti” su imperijos dau
gumos kalba. O, be to, mokslas 
tik naujųjų Lietuvos ponų (ku
rie dabar feodalais vadinami) 
kalba kalbantiems tereikalinga...

Taigi nesenas plieninis (stali
ninis) komunistų šūkis “socia
listinis turinys, tautinė forma” 
nustojo galios; jį keičia “socia
listinis turinys, rusiška forma”. 
Ir tai dedasi ne atsitiktinai, ne 
“natūraliai”. Kad čia nėra atsi
tiktinumas, bet dalis iš anksto 
nustatytos okupanto programos 
“broliškosioms respublikoms” ne 
tik komunistinti, bet ir rusinti, 
matyti jau ir iš XXIII Sovietų 
Sąjungos komunistų partijos 
suvažiavimo (įvykusio 1961 m.). 
Jame buvo pareikšta, jog atski
rų Soivetų Sąjungos kraštų “et
nografinės sienos” nustojančios 
■reikšmės. Tuo būdu — kitais 
žodžiais tariant — norima pa
šalinti kliūtis Lietuvos ir kitų 
nerusų kraštų, dabar esančių 
Sov. Sąjungos valdžioje, koloni
zacijai — rusų infiltracijai į 
tuos kraštus. Be to, vyriausias 
to meto sovietų diktatorius 
Chruščiovas suvažiavime paskel
bė, kad patys respublikų gyven
tojai pageidaują sparčiau mo
kytis rusų kalbos. Mat, gyven
tojų maišymu ir rusų kalbos pa
spartintu plėtimu norima pa
skubinti etnografinį atskiedimą 
ir pagaliau tautinį bei kalbinį 
išnaikinimą nerusų kraštų, 
esančių Sovietų Sąjungos impe
rijoje.

Taigi Lietuvos rusinimą, atsi
dėjus pradėtą caro laikais, bol
ševikai stengiasi pagreitinti — 
dabar, žinoma, “laisvu” būdu, 
“gyventojams pageidaujant”...

J. L.

—O O—

Saturno žiedų storis
Kai kurie astronomai, remda

miesi naujausiais daviniais, tiki, 
kad didesnė dalis Saturno žie
dų tesą tik keletos centimetrų 
storio. A. R.

Vienas mementas iš “Lokio” operos paruošos Chicagoje. Kalbančio choro dalis repetuoja savo partiją, 
pačiam kompozitoriui Dariui Lapinskui (priekyje) diriguojant. Pirmoje eilėje iš kair. j deš.: Jurgis 
Bradūnas, Vytas Nakas ir Remigijus Bičiūnas; antroje eilėje iš kair. j deš.: Vaidevutis Valaitis, Algis 
Vosylius, p. Naris, Julius Lintakas, Bernardas Prapuolenis ir Danguolė Bartkuvienė. Nuotr. A. Gulbinsko

KAIP GIMSTA NAUJA OPERA?
Trys naktys ir dvi dienos libretui parašyti

Kas tie sapnai? 
Tie tamsūs debesys, 
Kurie užtemdė protą? 
Gal tai likimas?..
Iš “Loki o” libreto

Nuostabus skubėjimas. Kūry
bingas tempas. Tai du teigimai, 
kuriuos tikrai drąsiai galima 
taikyti naujos lietuviškos ope
ros “Lokys’’ kūrėjams, ypač, 
pirmoje eilėje, kompozitoriui 
Dariui Lapinskui ir operos teks
to paruošėjai poetei Vitalijai 
Bogutaitei. Atrodo, kad jaunat
viškas užsidegimas, brandus en
tuziazmas pagaliau apvainikavo 
našias pastangas nemažu kultū
riniu laimėjimu. Įvykis juk ne
eilinis, nepaprastas, istorinis. Be 
ilgų paruošimų, be posėdžių, 
svarstymų ir diskusijų, per ne
įtikėtinai trumpą laiko tarpą 
pagimdyta lietuv ška opera! Mo- 
zartas, sakoma, vieną savo ope
rą sukūręs tik per du mėnesius, 
mūsiškiam Dariui užteko trijų

CHICAGOS MOTERYS MENININKES
Įspūdžiai iš meno parodos Čiurlionio galerijoje

• jy

SAULĖ JAUTOKAITE

Gal būt, mažiausiai mūsuose 
išreklamuota meno paroda vyks
ta dabar šioje įprastinėje menų 
pastogėje. Ši paroda, atrodo, bu
vo skubiai suruošta Lietuvių 
moterų federacijos Chicagoje 
klubo įvykusio suvažiavimo ir 
čia svetimtaučių delegačių lan
kymosi proga, nesuspėjus jos 
nė pagarsinti visuomenėje. O 
juk Mykolo Angelo laikais bū
tų užtekę paskelbti, kad įvyks

Marija Ambrozaitienė Audra (litografija, 1964}

AL. GIMANTAS

Vitalija Bogutaitė, parengusi Da
riaus Lapinsko operai libretą pagal 
prancūzą rašytojo Prosper Mėri- 
mėe lietuviškosios temos novelę 
“Lokys”.

ta moterų meno paroda, ir jau 
būtų buvus ne tik reklama, bet 
visai neįtikėtina sensacija. Šiais 
moderniais laikais niekas žmo
gaus jau nestebina, o ką čia be
kalbėti apie moteris dailininkes. 
Meno istorijoje jau 1874 m. ran
dame moteris dailininkes, pirmą 
kartą dalyvaujančias suruošto
je impresionistų parodoje Pary
žiuje. Tai įvyko tada, kada pir
mosios Mary Cassatt ir Berthe 

savaičių! Tiesa, mintis parašy
ti operą pagal Prosper Mėrimėe 
“Lokys” novelę gimė bene prieš 
trejetą metų. Bet tikrasis kūry
binis darbas teprasidėjo tik ba
landžio mėn., tuoj po vieno mū
siškės “Traviatos” spektaklio.

D. Lapinskas su V. Bogutai- 
te pasitarę pradėjo ruošti ope
ros libretą. Keletas telefoninių 
pasikalbėjimų tarp Chicagos - 
Detroito - Bostono, ir balandžio 
15 d. Detroite prasidėjo teksto 
ruošimo darbas. Tebūna šitai 
užrašyta tiksliai; libreto auto
rė dirbo lygiai 3 naktis ir dvi 
dienas, maždaug 16—18 vai. į 
parą! D. Lapinskas galėjo išsi
vežti visiškai užbaigtą tekstą. 
Tiesa, birželio pradžioje dar te
ko atlikti keletą teksto pakeiti
mų. Tam tikroms aplinkybėms 
verčiant, reikėjo dainuotojo 
tekstą perrašyti, pritaikant jį 
kalbėtojui. Vėl vienos nakties ir 
vienos dienos darbas, ir pakeis

Morisot išėjo viešumon su savo 
meno kūriniais!

Ar tik ne pirmąją vienų mo
terų — dailininkių meno parodą 
turime dabar Chicagoje. Šioje 
parodoje dalyvauja šešiolika 
menininkių, save reprezentuo
jančių įvairiais penkiasdešimt 
keturiais meno kūriniais. Čia 
randame aliejaus, grafikos, skal
dyto stiklo, gobeleno, lino ir ke
ramikos darbų. Parodoje daly- ( 
vaujant tokiam skaičiui meni
ninkių, savaime aišku, kad joje 
matome įvairių meno srovių ir 
randame įvairiausių temų.

Žiūrovas čia regės aibes įvai
rumo nuo Eldos Kiiiidzaitienės 
reališkiausių ir aiškiausių gėlių 
iki moderniškiausio ir abstrak- 
čiausio Birutės Bulotaitės pa
veikslo su prancūzišku pavadini
mu. (Įdomu, ar prancūziškas 
pavadinimas duoda paveikslui 
daugiau meninės vertės? Menas 
ir taip šiais laikais yra sunkiai 
suprantamas, o kam jį dar ap
sunkinti !)

Vyresniosios ir patyrusios 
dailininkės teikia parodai ne tik
tai svarumą ir rimtumą, bet 
taip pat ir gerą pavyzdį jauno
sioms. Bronė Jameikienė savo 
stambiame, skaldytame, spalvo
tame stikle ypatingai gerai pa
gauna kenčiančio Kristaus at
vaizdą “Veronikos skaroje”. 
Jadvyga Paukštienė impresionis 
tiškais, spalvingais ir pilnais ju
desio vaikais bei moterimis vei
kia žiūrovą nuotaikingai. Eleo
nora Marčiulionienė įdomi su 
savo nuoširdžiais ir ramiais re
liginės temos keramikos dar
bais ir su kruopščiai ir tvirtai 
“subudavota” žalsva ir raudona 
vaza. Seselė Mercedes švelniais, 
pasteliniais paveikslais ramina 
kiekvieną žiūrovą. Ados Sutku
vienės “Šv. Parnciškus” tikrai 
labai šventas su savo broliais 
paukščiais.

(Nukelta į 4 psl.)

tasis tekstas skubos keliu iške
liavo pas kompozitorių, atgal į 
Chicagą.

Opera, kaip jau skelbta, še
šių paveikslų su prologu ir epi
logu, bet viskas įrėminta viena
me veiksme, užtrunkančiame 
pusantros valandos.

Koks tekstas, kokia vedamoji 
mint s, siužetas? Tepalaukia to 
smalsusis žiūrovas, iki pasikels 
uždanga Marijos aukštesniosios 
mokyklos salėje, liepos 1 d. va
kare, bet išrašytieji žodžiai iš 
prologo tebūna bent maža įžan
ga į tolimesnę operos eigą:

Dalia, Raudondvario grafaitė, 
Paskendus pasakų pasauly, 
Negrįžta niekados į žemę.
Ji supas medžių šakose, lyg 

vėjas,
Nežino ji šaknų,
Nežino ji tamsios savo kilmės. 
Nepamena, kaip jos tėvai, 
Pikti Raudondvario kaimynai, 
Išvarė lokio iškankintą dvaro 

ponia
Ir sūnų išsiuntė j tolimus 

kraštus,
Kad nepažintų savo motinos 
Ir nesugrįžtų savo žemėn. 
Meškys — karuose pagarsėjęs 

grafas,
Kankinasi, kaip padalintas medis, 
Sukaustytas šaknų narve.
Jis nepažįsta savo motinos, 
Nežino, kad sugrįžta savo 

žemėn...

Operoje, be pagrindinių 5 vyr. 
veikėjų, solistų, bus dar bale
tas bei rečituojantis ir papras
tas chorai. Muzika labai supran
tama kiekvienam žiūrovui ir 
klausytojui. Nesunku bus atpa
žinti lietuvių liaudies dainų me
lodijas. Dekoracijos ir kostiumų 
eskizai dail. Vyt. O. Virkau. Jo
jo paruoštas ir įdomiai sukom
ponuotas spalvingas reklaminis 
plakatas jau plačiai matomas 
Chicagoje, Detroite ir kt. lietu
vių kolonijose. Šviesos ir specia
lūs efektai, tvarkomi D. Lapins
ko bičiulių iš Bostono.

£9 P. ŠILEIKIS, 0. P.
yy Ortopedas, Protezlsta*

Aparatai-Protezal. Med. ban- 1 dažai, Spec. pagalba kopoms 
(Arch Supports) ir t. t.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 VV. OSrd St., Chicago 20, IU. 

Tel. PRospect 8-5084 
Vai. 9-4 ir 6-8. Šeštad. 9-1

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 16—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Re*. telef. WAlbrook 5-5076

Rez. tel. 239 -4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą.
Jei neatsiliepia, skambinti MI 2-0001

Ofisas 8148 VVest 63rd Street 
Tel.. PRospect 8-1717 

Rezid.: 3241 VVest 60Ui Place 
Tel.: REpublic 7-7868 

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos: Kasdien nuo 1 lkl I; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 lkl 8 vai.

DR. VLBLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest OSrd Street 
Kampas 63-čios ir California 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak. 
šeštad. 2—4 vai.

Trečiad. ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476.4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstu ir šlapumo takų chirurgija

Tel. 695-0533 — Elgin
425 N. Liberty Street 

Route 25, Elgin, Illinois 
Valandos pagal Busitarimą

Tel. ofiso HE 4-584B, rez. 388-2233
PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2434 VVest 71st Street

Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9,
antr., penkt 1-5, treč. ir šešt. tik 
susitarus.
Tel. ofiso HK 4-5758; rez. HI 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija 
2751 VVest 51st Street 

Valandos: pirm., antr., ketv. 2—9
vai., penkt. 10 v. r. Iki 9 v. vak

Šeštad. 10 v. r. lkl 1 v. popiet ’ 1rnnh>«> nrllmm munU anai ta H m a

Of.. 185-4477; Rez. PR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYB* — NERVU IR 

EMOCINSS LIGOS 
CRAVFORD MEDICAL BLDG.

*«»• Oo. puImKi Romi 
Valandos pagal nultarlma

Baigiant, keletas žodžių ir 
apie pačią libreto autorę Vitali
ją Bogutaitę. Pirmuosius savo 
eilėraščius pradęjo spausdinti 
“Ateityje” ir “Drauge”. 1960 
m. ji debiutavo savo pirmuoju 
rinkiniu “Veidrodis jūros dug
ne”, išleistu “Ateities”. Šiuo me
tu poetė baigia ruošti spaudai 
savo antrąją lyrikos knygą. Šį 
mėnesį ji taipgi baigė Mary Gro- 
ve kolegijoj pedagogikos kursą 
magistrės laipsniu ir rudenį pra
dės dėstyti chemiją vienoje 
aukštesnėje mokykloje. Privač a 
me gyvenime Vitalija Bogutaitė 
yra rašytojo ir literatūros kri
tiko dr. Kęstučio Keblio žmona.

Ar Vitalija bus ir kitos j 
D. Lapinsko operos libreto au-

Kez GI 8 *)8U>
DR. W. M. EISIN-EISINAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LLIGOV
6182 So. Kedzie Avė., VVA 5-267(1 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne 
atsiliepia, skambinti MI 3-0001

Ofiso HE 4-1414, Bes. RE l-IM':
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų Ilgo. 

2454 VVest 71st Street 
(71-os Ir Campbell Avė. kampu) 

Vai: kasdien 1—1 ir 6-8 vai. vak 
šešt. 18—8 v. p. p.

Trečladloaiaiz uždam*

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu — rez. PRospect 8-0081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K • A

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
VAIKŲ LIGOS 

46&S West CSrd Street
Pirm-, antrad., ketvirt Ir p»u.. 

nuo 11 iki 1 vai. Ir nu < tkl r v y 
šeštad. nuo 1 lkl 4 va J

Of*. PB 6-6022 Rez. PR 8 6961)
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 W. 71st Street
Ofiso vai.: kasdien nuo 6 iki 9 v v 
šešt. nuo 9 Iki 12 vai.; arba susi- 
taruz.

Tel. ofiso PO .-6OOO re*. MA »-!«>

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ-

6844 W«rt 68rd Street
Vai., kasdien uuo 1—4 p p Ir s 
iki 8 vai. Trečiad. ir šešt. uždarytu

lai. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS

2422 VVeat Marųuette Boad 
Valandos: 9—12 ii 7—9 v. v. pagal 
Susitarimą. išskyros trečiadienius už. 
daryta.

Ofiso ir buto tek OLympiu 1-188’
DR. F. V. KAUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1407 So. 49th Court. Cicero 

VAL.: kasdien 10-18 ir 4-7. Trečiad 
ir šeštad. tik susitarus

Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIŪNAS

VIDAUS IR KRAUJO IJGO*
5540 So Pulaski Boatf

Pirm antr., tetvlrt. ir penkt. nu 
2—4 Ir 6—9 ir pagal susitarimą

Tel. REllance 5-1811

DR. VVALTER J. KIRSTUK
(Lietuvis gydytojas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3925 VVest 59th Street

Vai.: Pirmad., antrad., ketvirtad. ir 
penktad. nuo 12—4 v. p. p., 6—8
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečiad. 
uždaryta
Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4150

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

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

Šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTE 

MEDICAL BUILDING 
7156 South VVestcm Avenue

Pirmad., antrad., ketv. ir penkt 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto — 1 v. p. p., šeštad. 11 
vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

Ofiso tel RE 7-1168. 
Res. tel. 239-2910.

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso PR 8-7773 Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Valandos, pirmad., ketvirt. 6 — 8 
antrad., penkt. 1 — 4

Ofiso HE 1-1818 Rez. PR 6-0801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

Specialybe — vidaus Ilgos 
(71-oa ir Campbell Avė., kampa*) 

Vai. kasdien 9-11 ryto ir 4-8 v. »
Beit. 9 v. r, — 2 g. p. p, 

tore, šiandien dar sunku pasa
kyti. Bet neseniai vienoje vieto
je, bičiulių užklaustas apie toli
mesnius planus, mūsų jaunasis 
kompozitorius užsiminė ir apie 
galimą antrąją operą. Kūry
bingas ir įpareigojantis paža
das!

Nauja "jūra" menuly
Tą mėnulio paviršiaus rajo- 

nąš kuriame nusileido Ranger 7. 
Tarptautinė astronomų sąjunga 
pavadino “Mare cognitum”, t. 
y. žinomoji jūra. Ji yra tarp 
Bonpland, Guericke ir Darney 
kraterių ir Riptejų kalnų.

A. R.

DR. JULIA MONSTAVIČIUS
Vidaus ligos 

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
10748 S. Michigan, Chicago 28, HL 

Telef. ofiso: PUllman 5 6766 
Namų: HEvi'rlr 8-3946

Prišm. vai., antrad. — ketv. 6—8 
v. v.; šeštad. 1—3 v. p. p., Kitom 
dienom uždaryta.

Tel. ofiso PR 6-7800; Namu 925-7627

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS 
5159 South Damen Avenue 

Valandos: 1-9 v. p. p.
Išskyrus trečiadieni

Tel. 428-2660

DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 S. Kedzie Avė.
Vai.: pirmad., sntrad.. ketvirtad. b 
penktad 8 v. r. lkl 9 v. v. Treč. Ir 

Šešt 8 v, r. lkl 8 v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDTNE8 LIGOS 

2745 VVest 691 h Street
Priešais šv. Kryžiaus Ugcmin®

VAL.: Pirmad.. antr., ketv., penkt 
nuo 9 iki 11 v. ryto Ir nuo 6-8 v. v. 
Šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir 
kitu laiku Susitarus telefonu:

Telef. REpublic 7-2220

OR. ANT. RUDOKAS, Opf.
Tikrina akis ir pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmu*
4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL.; 1 v. p p. lkl 8 v. v. kasdien, 
trečiadieniais uždaryta; šeštadieniai, 
nuo 10 v. r. iki 1 v. popiet.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VVest 71st St.

Vai.: antrad. nuo 2—5 po pietr 
ketvirtad. nuo 6—8 vak. 
Ofiso telef. 776-2880 
Rez. telef. PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS
15542 S. Cicero, Oak Forest, III. 

Kabineto tel. 687-2020
Narni) tel. 830-1071

Vizitai pagal susitarimu.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street 

Ofiso tel. REllance 5-4410 
Rez. tel. GRovehill 6-0617

Valandos pirm, ir ketv. nuo 12 lkl 
t v. p. p. ir nuo 7- iki 8 v. v.; antr. 
Ir penkt. nuo lt lkl 2 v. p. p. tr 
vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Marquette Parko nfLsa*: 2*50 Wea* 

71 street, telefonas 925-8206 
Res. tel. WA 5-3069. 

Valandos: 10—12 v. ir 7—8 v. vak. 
šsšt. 10—12 v. ryte.

Kita* ofisas: 4644 South Asliland 
Avė., tel. OL 4-2806 

Valandos: 2—-6 v. popiet kasdien 
Sekmadieniais ir trečiadieniai* 

abu ofisai uždaryti.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ
LIGOS

Ofisas ir rez. 2662 VV 59th St.
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. ir 
penkt. nuo 2 iki 4 tr nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 v. popiet Ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.
Of. tel. HE 4-2123. Nainy GI 8.6105

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Priiminėja ligoniu* tik Susltai-ua 

Vai. 2—4 p. p. Ir 6—8 p. p. 
Treč. ir šeštad. uždaryta

Atostogose iki rugp. 1 d.
Telefonas — GRovehill 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2524 VVest 69th Street 

Specialybė. AKUŠERIJA IR 
MOTERŲ LIGOS 

VA1ANDOS: 1 Iki 4 Ir 6 iki 8 v. » 
šeštadieniais 1 iki 4 vai 

Pirmad., antrad. ir trečiad. uždaryta
Tel. PRospect 6-0406

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6248 So. Kedzie Avenue

Ofiso vai. kasdien. 6—8 v. v.
Tik svarbiai* atsitikimais susitarti*

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150
DR. F. C. WINSKUNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3107 VVest 71st Street 

Vai.: 8 Iki 4 p. p, ir 7 lkl 8 v. v.
Treč, ir loštai. pagal sutarti.



Estetinė pergalė prieš gamtinę realybę

Apie grožį,
mene

J. MIELIULIS

Bernard Bosanąuet savo “Es
tetikos istorijos’’ gale taip kal
ba: “Menas yra geresnis bent 
mūsų percepcijai dėl to, kad jis 
yra sąmoningai jai (percepci
jai) pritaikytas ir atrinktas, bet 
ne dėl to, kad jis sąmoningai 
siektų grožio. Grožis yra racio- 
nalinio principo išreiškimo jaus
mui rezultatas. Menas siekia 
ne grožio, bet geriausio kurio 
nors turinio išreiškimo. Dėl 
to gamtos grožis, t. y. išori
nis pasaulis, kaip jis papras
tu pojūčiais yra priimamas 
nemažėja, ^įjei didėja vien dėl 
to, kad gamtos įvykiai yra bū
tinumo išdava, ar dėl to, kad 
gamta grožio nesiekia.

Gamta yrą absoliučiai logiš
ka ir dėl to-iš pirmo žvilgsnio 
perdėm graŽt' Individualumai ir 
jų susikirtimai neabejotinai ga
li sudaryti biaurumo analogijas, 
bet reikia atsiminti, kad kiek
viename vystymęsi yra susikir
timai, kurie kartais yra net an
tagonistiški. Kai mes jaučiame 
gamtos grožį, mes projektuoja-, 
me savas nuotaikas į jos feno
menus”.

Toliau Bosanąuet klausia: 
“Ar gamta bent kuriuo atveju 
teikia grožio? Ar paukščių ir 
gėlių spalvos turi kokį dekora
tyvinį tikslą, nepriklausomą nuo 
natūralios atrankos?”

Gamta formuojasi pagal fizi- 
n us įstatymus, bet ne pagal es
tetinius. Ir jei gamta yra gra
ži, tai tik dėl to, kad estetiniai 
įstatymai yra kartu ir fiziniai 
įstatymai. Kitais žodžiais: es
tetiniai įstatymai yra specifinė 
fizinių įstatymų teritorija. Tuo 
būdu gamtos grožis išplaukia iš 
fizinių bei estetinių įstatymų 
giminingumo. Kai žmogus atsi
rado žemėje, gamta jau egzis
tavo ir žmogus galėjo tiktai ap
sispręsti, ar jis pojūčiais per
teikiamą aplinką priims kaipo 
malonią, ar nemalonią sensaci
ją. Šioje šviesoje grožis, kuris 
pergyvenamas gamtos akivaiz
doje, pasirodo esąs pozityvus 
žmogaus prie aplinkos prisitai
kymo rezultatas, sakyčiau — 
savotiška estetinė pergalė, ar
ba estetiniai — kūrybinis neut
ralios išorinės realybės užval
dymas.

B. Bosanąuet iškelia taip pat 
kūrybinį grožio aspektą. Jis sa
ko: “...mes projektuojame sa
vas nuotaikas1) į gamtos feno
menus”.

Prieš vystydamas šią mintį, 
duosiu keletą pavyzdžių iš sa
vos patirties.

Paprastai, kai aš važiuoju į 
tolimesnę kelionę, aš visada su 
savimi pasiimu foto aparatą. 
Važiuodamas aš paprastai ste
biu vietovę ir ieškau gražių 
vaizdų. Prileiskim, aš važiuoju 
plentu, sakykim, 80 mylių per 
valandą. Kelias veda į kalną. 
Užvažiavus į kalno viršūnę, 
prieš mane atsiskleidžia nuosta
bus vaizdas. Aš, žinoma, tuojau 
sustabdau mašiną ir žygiuoju 
atgal to nuostabaus vaizdo nu
fotografuoti. Bet, kaip taisyklė, 
grįžęs aš niekad negaliu rasti 
tos vietos, iš kurios vaizdas at
rodytų toks gražus, kaip pirmą 
kartą. Kas čia atsitiko? Ogi 
paprastas dalykas. Važiuoda
mas dideliu greičiu, aš spėjau 
užmesti akį tik vienur - kitur. 
Iš šitos fragmentinės, pojūčių
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pateiktos medžiagos aš savo 
sąmonėje spontaniškai sukūriau 
tą tariamai matytą vaizdą. Ki
tais žodžiais, tas vaizdas egzis
tavo tiktai mano sąmonėje, bet 
ne terene, per kurį aš važia
vau-)-

Kitas labai dramatiškas este
tinis nuotykis įvyko prieš 6 ar 
7 metus. Buvo mėnesiena, pil
natis. Aš išėjau į parką pasi
vaikščioti. Tuo metu aš, be es
tetinių, turėjau ir kitų, neeste- 
tinės, natūros problemų, dėl ku
lių mano nuotaikos dažnai keis
davosi. Bevaikščiodamas po par
ką, aš atsitiktinai sustojau ties 
gėlių lysve. Negaliu jų tiksliai 
įvardinti, nes gėles pažįstu tik 
iš matymo — buvo kažkas pa
našaus į tulpes. Sustojau ir ap
stulbau. Galvojau, kad niekada 
tokio grožio nebuvau matęs. 
Mėnulio šviesa taip nuostabiai 
glamonėjo gėlių lapus ir žiedus, 
ir toks nuostabus buvo šviesos 
ir seselių žaidimas, kad aš ta-

1) Į grožį galima žiūrėti kaip į 
nuotaikinę kategorija, kuri yra pro
jektuojama į neutralią išorinę re
alybę.

2) Būtų galima padaryti įdomų 
eksperimentą su menininkais. Pra- 
vežus juos automobiliu per kurią 
įdomesnę vietovę, leisti jiems nuta
pyti tą patį matytą vaizdą iš at
minties. Tada labai dramatiškai iš
ryškėtų individualūs matymo įpro
čiai. 

riausi matąs nežemišką viziją. 
Stovėjau ten 5 gal 7 minutes. 
Staiga kažkas pasikeitė. Grožis 
kažkur dingo — lyg išgaravo. 
Tos pačios gėlės, ta pati mėnu
lio šviesa (dangus buvo gied
ras, be jokio debesėlio), bet 
vaizdas buvo kitas. Mano po
jūčiai perteikė tą pačią realybę, 
bet jau kitaip. Mano kūrybinė 
energija staiga išseko, ir gėlėse 
aš vėl mačiau pilką, įgrisusią 
kasdienybę.

Paprastai, kai mes susiduria
me su atsitiktinai išsidėsčiusio- 
mis gamtinėmis formomis, gro
žis, kurį mes jų akivaizdoje iš
gyvename, yra mūsų pačių su
kurtas. Tai patvirtina daugelis 
faktų. Pvz., kai rytą išeini į 
mišką pasivaikščioti, gamta at
rodo nepaprastai graži. Bet, kai 
kelias valandas vaikščiojęs ir 
išvargęs grįžti namo, gamta at
rodo lyg išblukusi ir neįdomi. 
Bet jei kitą dieną, tuo pačiu 
laiku, prie tų pačių atmosferi
nių sąlygų išeini į mišką po 
įtemptos darbo dienos namie, 
tas pats miškas vėl atrodo gra
žus ir žavingas.

Savaime suprantama, kad ta
me procese dalyvauja ir kiti 
psichiniai bei fiziologiniai veiks
niai — bet tai yra jau už este
tikos ribų.

Dalykas yra visiškai kitoks, 
kai mes susiduriame su organi
nės gamtos organizmais, ypatin
gai gyvulių pasauly. Schelling’- 
as sako, kad “forma yra spon
taniška kūrybinės jėgos išraiš
ka”. Nors pati kūrybinė jėga, 
kurią mes tariamės matą besi
reiškiančią gamtoje, mūsų dia
lektinėse lygtyse visada pasi
lieka nežinomuoju, bet jos vei
kimo rezultatai yra neabejotini. 
Gamtos organizmai yra labai 
aukšto rango inžinerijos išda
vos, ir tiktai kaipo tokie jie iš 
viso yra galimi. Nes tiktai ge-
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riausi gamtinės inžinerijos pro
duktai išlieka. Visi nepajėgūs 
organizmai yra sunaikinami pa
jėgesnių organizmų ir tuo bū
du yra išstumiami iš gyvenimo
arenos. Tai dalinai paaiškina, 
kodėl mes vos užmetę akį, ta
riamės atpažįstu racionalumo 
principą gamtos organizmuose. 
Ir kadangi rationalumo princi
pas yra lengviausiai nutveria
mas mūsų intelektualinėmis rep
lėmis, juo mes paprastai ir grin
džiame estetinį išgyvenimą. 
Nors blaiviai sąmonei atrodo 
neabejotina, kad racionalumo 
principo atpažinimas estetinia
me išgyvenime dalyvauja, ta
čiau galutinį atsakymą į šį klau
simą turėtų duoti psichologija1)
— žinoma, kooperuojant meni
ninkams ir estetams.

Kai mes susiduriame su gam
tos organizmais, kurie mums 
yra įprasti (neįprastų formų 
organizmai, ypatingai jei jie yra 
pavojingi — ar tokiais atrodo
— kelia mumyse baimę, kuri 
vėl savo ruožtu kuria mumyse 
keistumo ar biaurumo sensaci
ją), bet ne labai gerai pažįsta
mi (ir jei jie nėra perdaug 
komplikuoti — nes į komplikuo
tas formas mes esame linkę re
aguoti biaurumo sensacija), 
mes į juos reaguojame grožio 
pergyvenimu. Pvz. žuvys ir 
paukščiai, kuriuos mes dažnai 
matome, mums, paprastai, yra 
gražūs, ir grožio gradacija, pa
prastai, yra nustatoma pagal 
formos atitikimą mūsų individu
aliems matymo įpročiams. Bet 
kada mes su kuria organizmų 
rūšimi geriau susipažįstame, ta
da mes pradedame išskirti in
dividus, pastebėdami, kad ne 
visi individai yra vienodai gra
žūs. Prasideda atranka. Be to, 
pastebime, kad skoniai dažniau 
sutinka. Kyla įspūdis, kad gro-

3) Šį klausimą turėtų spręsti ge
rai paruošti psichologai, kurių kon
centracijos laukas būtų estetika 
—- nes estetika yra psichinis feno
menas.

žio išgyvenimas darosi objekty
vesnis. Bet tai tik įspūdis. Kai 
mes palyginame skirtingų kul
tūrų ar skirtingų laikotarpių 
grožio koncepcijas, mes greitai 
įsitikiname, kad grožio kon
cepcijos vienodumas yra išsi
vystęs per socialinį santykiavi
mą.

Prie objektyvaus grožio iš
gyvenimo mes galime prieiti tik 
per skonio vystymą. Tiktai 
aukšto lygio ir visapusiškai iš
vystytas skonis priartėja prie 
objektyvumo ir įstengia gėrėtis 
grožiu, nežiūrint, kokio ti
po kalbamasis grožis būtų, ar 
kokiai kultūrai jis priklausytų. 
Bet ties šia vieta mes pereina
me į kitą aukštesnę sferą, ku
rią mes vadiname meniniu gro
žiu.

Kas yra tas meninis grožis? 
Pirmoji jo pakopa yra niekas 
kitas, kaip tik tas pats gamtos 
grožis, tiktai truputį kilstelėtas 
ir specifiškai pritaikytas mūsų 
percepcijos reikalavimams. Gam 
tos objektai yra mums gra
žūs tik per giminingumą, nes 
mes patys esame gamtos ob
jektai, ir per artimumą mū
sų percepcijos reikalavimams, 
nes mūsų percepcija yra 
ant gamtos forminės medžia
gos užauginta. Mes jau kalbė
jome apie individų išskyrimą, 
kai arčiau susipažįstama su

STOTELE

Didesnę gyvenimo pusę 
baigiu praleisti mažos stotelės pravažiuojamam kambary. 
Amžinai žmonės ir triukšmas.
Džiaugsimas ir ašaros.
Pasibučiavimai ir paskutinis sudievu.
Per ilgą laiką galima su viskuo apsiprast.
Net su mirusių ašarom.
Ir dažnai man atrodo,
lyg traukinys būtų mūsų stotelę visai užmiršęs.
Tik mirties pranešimas pagauna mane ir Sukrečia: 
teks iškeliauti.
Stotele!
Aš taip baisiai esu prie tavęs prisirišęs
ir taip baisiai esu su tavim per tuos keturiasdešimt

metų susigyvenęs, 
jog dažnai aš tavęs nebemoku kitaip pavadinti, 
kaip tik savo gyvenimu.

SENAS KRIENAS

Tiems kritikams, kurie puolė mano eilėraščius

Vis gyvenu, gyvenu
ir po šiai dienai vis gyvenu.
Esu kaip senas
ir lig ausų į suplukusią žemę įsitvirtinęs krienas, 
kurio geruoju, 
be peilio, 
neišprašysi.
štai kodėl jau ne vienas pabandė mane paimti
ir dantis atsikando,
nes aš stiprus
ir esu gerai įsitvirtinęs keturiasdešimt penkių metų krienas, 
kurį nelengva apžioti.

gamtos organizmų rūšimi. Bet 
ir geriausiai atrinktas organiz
mas gali tik priartėti prie pil
no mūsų percepcijos reikalavi
mų patenkinimo. Net ir gra
žiausia pasaulio moteris, aštriai 
stebima, pasirodo turinti formi
nių trūkumų. Gražiausias orga
nizmas niekad mumyse nesuke
lia tos specifinės, labai sunkiai 
aptariamos, sensacijos, kurią 
mes išgyvename meno kūrinių 
akivaizdoj.

Čia į sceną įžengia idealiza
vimas. Kaip Aristotelis išsireiš- 
kia, menininkas “surenka gro
žį iš įvairių originalų” — Ploti- 
naus žodžiais, “pataiso gamtą”.

Kaip meno istorija mums liu
dija, ankstyvosiose meno vysty
mosi fazėse menininkai sekė šį 
principą ir pasitenkino gamtos 
idealizavimu. Kartkartėmis, kaip 
pvz. helenizmo laikotarpy, vė
liau Romos imperijoj meninin
kai dėl savo pačių nesiorienta- 
vimo, ar dėl publikos spaudi
mo, nukrypdavo į pliką neeste- 
tinį natūralizmą1). Bet šie klau
simai yra už mano temos ribų.

Laikui bėgant, menininkai pa
stebėjo, kad gamtinių formų 
idealizavimas nėra vienintelis

(Nukelta į 4 psl.)

4) Taip pat reikia paminėti, kad 
ne visų kultūrų menas vystėsi taip, 
kaip europietiškas.

LIETUVYBĖS TVIRTOVĖ PAVERGTOJE
SOSTINĖJE ATSIMINIMŲ PYNĖ IŠ PIRMOS LIETUVIŠKOS 

GIMNAZIJOS

(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)

ALDONA VALEIŠAITE, 1933—39 m. 
mokėsi Vilniaus VDG-je, 1941 m. baigė Kau
no III-ją gimnaziją, 1944 m. Danutės Nas
vytytės Išraiškos šokio ir ritminės gimnas
tikos studiją, duodančią teisę, Švietimo ru
jos pripažinimu, dėstyti gimnazijose kūno 
kultūrą. Išeivijoje koncertavo, mokytojavo. 
Nuo 1961 m. Chicagoje Jaunimo centre ve
da Išraiškos šokio studiją.

VDG-ja nebuvo eilinė 
mokymo įstaiga. Tai bu
vo, tarytum, didelė šei
ma arba maža valstybė 
Vilniaus gyventojų tar
pe. Šioje gimnazijoje ne 
tik buvo kraunamos mo
kinio galvon įvairios 
mokslo žinios, bet čia 
buvo daugiau dėmesio 
kreipiama į žmogaus auk 
Įėjimą, jo asmenybės ug
dymą. Tą skirtumą aiš
kiai supratau, 1940 m. perėjus Kauno III- 
jon gimnazijon. VDG-ja mus auklėjo ir mo
kė, kad su pavergėju reikia kovoti mokslu, 
grožiu ir gėriu.

A. VALEIŠAITE

Pradedant ir baigiant mokslo metus, vi
si VDG-jos moksleiviai su savo mokytojais 
tvarkingoje rikiuotėje, su orkestru iškilmin
gai žygiuodavo Vilniaus gatvėmis į Šv. Mi
kalojaus bažnyčią, o po pamaldų atgal ta 
pačia tvarka į gimnazijos rūmus. Šiai eise
nai gimnazija iš anksto atitinkamai ruošda
vosi. Tai būdavo vienas iš mūsų viešų pasi
rodymų Vilniaus gatvėse, kuriuo mes, lietu
viai, ypač didžiuodavomės, nes lenkai akylai 
stebėdavo mūsų rimtumą, darnumą ir nepa
prastai gerą orkestrą. Savo jausmams prieš 
priespaudą pareikšti kasmet turėdavome ge
rą progą gegužinių pamaldų metu didingoje 
Šv. Jono bažnyčioje, gaudžiant vargonams, 
ten giedodavom: “Marija, Marija, paleng
vink vergiją, išgelbėk nuo priešo baisaus”. 
Man ir dabar, visa tai prisiminus, šiurpas 
nugara nubėga, kaip įspūdingai tada bažny
čia vaitodavo kartu su mumis, lyg supras
dama, kas mūsų priešas. Storos bažnyčios 
sienos nesulaikydavo mūsų giesmės garsų 
— jie išsiverždavo į gatvę.

Per Sekmines į Vilnių suplaukdavo tūks
tantinės lietuvių minios iš viso Vilniaus kraš
to Kalvarijų lankyti. Visa VDG-ja įsijung
davo į tą didingą procesiją, kuri prasidėda

vo Šv. Mikalojaus bažnyčioje ir nusitęsdavo 
per kelis kilometrus Kalvarijų link.

Vėlinių dieną neorganizuotai, bet sutar
tinai lankydavome mūsų patriarcho dr. Jo
no Basanavičiaus ir kitų žymiųjų lietuvių, 
mokytojų bei draugų kapus. Ten sugiedoda- 

. vome himną, už ką dažnai būdavome polici
jos išvaikomi, ar net suimami. Tai buvo vie
nintelės viešos progos mums drąsiai pasisa
kyti, kad esame lietuviai.

Visas kitas mūsų gyvenimas vyko VDG- 
jos sienose. Čia vykdavo ir visos kultūrinės 
mūsų pramogos. Turėjome gerą sceną, ku
rioje atsiskleisdavo mūsų teatriniai sugebė
jimai. Gimnazijos kieme vykdavo įvairių 
sporto šakų rungtynės. Didžioji gimnazijos 
salė buvo mūsų vidaus paradų aikštė. Turė
jome mes ir laikraštėlį, kuriame išryškėda
vo mokinių literatūriniai, žurnalistiniai ir 
dailės talentai.

Toks buvo mūsų pasaulis, visi sudarėme 
glaudžią šeimą. Net mūsų sargienė Skabie- 
nė buvo to pasaulio dalis. Jinai viską žino
davo, o jei mes ją supykindavome, tai ji ir 
šaukdavo, kad “mes jums diplomo neduo
sime!”

Atostogų metu būdavo smagu lankyti 
lietuviškus kaimus su vienu kitu lietuvišku 
uždaviniu.

VDG-ja Vilniaus krašto lietuviams buvo 
labai reikšmingas kultūros židinys.

Linkiu Chicagos lietuviams vaikučiams, 
nemačiusiems Lietuvos, turėti panašią gim
naziją Chicagoje!

JONAS ŠALNA, gydytojas, 1941 m. bai
gė VDG-ją. Medicinos studijas pradėjo Vil
niaus universitete, baigė 1949 m. Muenche- 
ne. šiuo metu gyvena ir verčiasi gydytojo 
praktika Round Lake Beach, III. Dalyvauja 
Chicagos lietuvių veikloje.

Tai įvyko seniai — 1933 
metais. Aš buvau dar ne 
toks jau didelis, kad pa
jėgčiau imtis sunkiųjų 
ūkio darbų, bet jau ir ne 
toks mažas vaikas, kad 
sėdėčiau vis tame pačia
me pradžios mokyklos 
suole. Mano laimei (o ne 
visi turėjo tokią laimę!), 
pradžios mokyklos mo
kytoja buvo mano teta. 
Tad ir buvo nutarta, kad 
aš mokysiuos trečius metus ketvirtame pra
džios mokyklos skyriuje... Seniai jau buvau 
atmintinai išmokęs visus eilėraščius iš skai
tymo knygos. Ką reikės mokytis trečius me
tus tame pačiame skyriuje?!. Sunkus var
gas okupuotame krašte sprendė visų likimą 
aiškiai, negailestingai ir vienodai.

Kartą rudeniop, saulei besileidžiant, lau
kiau savo motinos, pareinančios iš turgaus 
šį sykį su pieštukais, sąsiuviniais ir knygo
mis. “Sūnau, nenupirkau tau nieko. Susiti
kau žmogų, kuris man papasakojo apie Vil
niaus lietuvių gimnaziją, jis pats joje mo
kėsi. Siųsiu ir aš tave mokytis į tą lietuviš
ką gimnaziją Vilniun”. Mano likimas buvo 
nuspręstas, ir negaliu skųstis, kad būčiau 

buvęs nuskriaustas. Tą naktį nemigau. Min
čių mintys liejosi, pynėsi, baugino. Tada dar 
nesupratau, kokios reikšmės turės tas moks
lo žiburys mano ir tūkstančių kitų gyveni
me. Tik žinojau, kad įvyko kažkas nepapras
to, nelaukto, nekasdieniško...

Po kelių savaičių traukinys nešė mane į 
naują gyvenimą, o kartu su manimi nešė ir 
šimtus kitų — dalį tautos, kuri turėjo lai
mės žengti pirmyn.

Daug metų prabėgo nuo tos laimingos, 
mano gyvenimą apsprendusios dienos, o 
VDG-ja — tas pirmasis lietuviškas moks
lo žiburys — atšventė 50 metų sukaktį. Te
būnie amžina Viešpaties palaima tai šventai 
ugniai, kuri buvo įžiebta ne tam, kad užges
tų, bet kad visada šviestų kiekvienam lie
tuviui !

• * *

Malonu būtų atsiminimų pynę iš Vilniaus 
VDG-jos tęsti toliau. Tiesa, bendrų pergy
venimų vaizdai kartotųsi, tačiau jie būtų 
kiekvieno kitaip atvaizduoti, ir juose vis 
švysteltų nauji veidai, skirtingi įvykiai, ki
taip atmintin įsirėžę pergyvenimai.

Deja,' netiktų jais perkrauti “Draugo” 
kultūrinio priedo puslapių. Tegul tų atsimi
nimų pluoštas, nukėlęs mus į mielą, kad ir 1 
vargingą praeitį, paragina dažną Vilniaus 
Vytauto Didžiojo gimnazijos auklėtinį ne
užmiršti plunksnos ir vienu ar kitu būdu 
įamžinti tą aplinką ir tuos laikus, kada bu
vo vargta, džiaugtasi ir kovota, siekiant 
mokslo ir bręstant tauriais lietuviais amži- • 
noje Lietuvos sostinėje — Vilniuje.

Marija Sirtautienę
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BAŽNYČIOS SUSIRINKIMAS IR
šventas rastas

Dekretą "Dei Verbum” paskelbus

J. M. VENCKUS, S. J.

Šv. Raštas buvo mūsų švie
suomenei, profesionalams, gam
tininkams, medikams ypatingu 
būdu rakštis akyse. Mes katali
kai visados jautėme pareigą ap
ginti Bažnyčios pažiūras ir pa
galiau priėjome prie tokio nusi
statymo, kad jau nebesiginčy
davome, nes manydavome, kad 
vis tiek tų klausimų neišrišime. 
Prie tokių neišrišamų klausimų 
priklausė pirmieji Genezės per
skyrimai, kur kalbama apie pa
saulio sutvėrimą ar sukūrimą. 
Visi žino, kaip Šv. Raštas kal
ba apie tą sutvėrimą, būtent, 
kad tai įvyko per šešias dienas. 
Tuo tarpu geologija atranda, 
kad tas procesas jau nebuvo 
toks paprastas. Geologija pada
lija žemės vystymąsi į kelias 
eras, tos eros padalytos savo 
ruožtu dar į periodus, o perio
dai į epochas. Toks žemės pro
cesas tęsėsi milijonų milijonus 
metų. Jau ir patys katalikai 
mokslininkai teigė, kad Šv. Raš
to dienas nereikia imti griežtai 
tiesiogine prasme.

Grįžtant prie Galilėjo

Kita Šv. Rašto vieta plačiai 
nuskambėjo pasaulyje, palikda
ma istorijoje daug pagiežos, pik
tumo ir pajuokos. Tai buvo tas 
garsus Galilėjo procesas. Susi
kirto Galilėjas, garsus moksli
ninkas su inkvizicija, su tuo 
garsiu Sanctum Officium, kurį 
neseniai Paulius VI, Vatikano I 
antrajam Bažnyčios susirinki
mui prašant, pertvarkė ir net 
jo vardą pakeitė. Susikirto dėl 
labai paprasto sakinio, kurį 
kiekvienas gali pasiskaityti Jo- 
zuės knygoje, 10 persk. 12 ir 13 
eilutėje. Jozuė ten prašo Dievą 
sustabdyti saulę, kad žydai tu
rėtų laiko nugalėti savo priešus 
karo lauke. Saulė ir sustojo. 
Taigi pagal Šv. Raštą išeitų, 
kad saulė sukasi aplink žemę. 
O Galilėjas įrodinėjo, kad žemė 
sukasi, o ne saulė. Galilėjas bu
vo genijus ir kaip genijus jis 
yra brangus, bet kaip žmogus 
jis buvo sunkaus charakterio. 
Galilėjus neturėjo akademinio 
laipsnio, nebuvo pasipuošęs dak
taro garbe ir niekados nepralei
do progos pasijuokti iš visokių 
daktarų togų, vadindamas jas 
skudurais. Už tai daktarai visa 
širdimi nekentė Galilėjo. Gali
lėjas gi nebuvo vedęs, bet gy
veno su viena moterimi ir turė
jo tris vaikus: dvi mergaites,

Vienu metu Galilėjas buvo la
bai aukštoje pagarboje. Galilė
jas Vatikane buvo kaip savo na
muose. Popiežius buvo didelis 
humanistas, mokslininkas. Ka
žin kas popiežiui buvo dovano
jęs puikų optikos aparatą, ku
rio niekas nemokėjo naudoti. 
Popiežius parodė jį Galilėjui. 
Galilėjus buvo išradęs teleskopą, 
todėl jam ir čia nebuvo jokios 
problemos. Malonu būtų buvę 
stebėti, kaip tiedu dideli žmonės 
su ekstazės džiaugsmu žiūrinė
jo per mikroskopą į plauką, 
vabzdžius ir pan. Buvo linksmi 
kaip vaikai, gavę gražų žaislą. 
Galilėjas panaudojo progą ir 
paprašė popiežiaus: “šventasis 
Tėve, leisk žemei suktis aplink 
saulę”.

Bet popiežius pats tų dalykų 
nesprendžia, pavedė juos teolo
gams. Kard. Robertas Beliarmi- 
nas, jėzuitas, didelis mokslinin
kas, kuris irgi buvo šioje byloje 
patarėju, patarė Galilėjui pri-

Br. Jameikienė šv. Veronikos 
skara (skaldyto stiklo vitražas lie
tuvių dailininkių parodoje Čiurlio
nio galerijoje, Chicagoje).

statyti savo teoriją kaip hipo
tezę, tada nebūtų jokių sunku
mų.

Tačiau nemaloniausias daly
kas įvyko dėl vienos knygos, ku
rią Galilėjas parašė, dėl taip va
dinamo “Dialogo”. Jame yra 
visokių sistemų atstovai. Ir ten 
yra toks Simplicius. Ir tas ne
laimingas Simplicius tarpe moks 
lininkų kalba labai nemoksliš
kai. Ir kalba tais pačiais žo
džiais, kaip popiežius ir kardi
nolai. Jis tą knygą, prieš spaus
dindamas, turėjo parodyti kardi
nolams. Tie cenzoriai ją perskai
tė ir draugiškai Galilėjui pasa
kė, kurias vietas turėtų pataisy-

Siūloma 6 milijonai dolerių už šį Leonardo da Vinci tapytą Genevra 
di Benci portretą. Jis yra Lichtenšteino princo Pranciškaus Juozapo 
II nuosavybė. Paveikslą nori nupirkti Los Angeles meno kolekcionie
riai, bet ir Kanados valstybinė galerija Ottavvoje siekia to paties.

ti. Galilėjas prižadėjo. Bet koks 
buvo visų nustebimas, kada ta 
knyga pasirodė spaudoje visiš
kai nepataisyta. Galilėjas užga
vo Šv. Tėvą. Ir visi tie cenzo
riai ir kai kurie valdininkai bu
vo nubausti, atstatyti ir griežtai 

į išbarti. Be abejo, Galilėjo elge
sys buvo labai negudrus ir la
bai netaktiškas, jis visiškai be 
reikalo užgaudinėjo žmones, ku
rie jam buvo palankūs, kurie 
tikrai Galilėjui, kaip mokslinin
kui, dar be to italui, savo tau- 
tiečiui, nebūtų užsukę inkvizici
jos mašinos, tuo labiau, kad 
Romos inkvizicija nebuvo tokia 

i griežta kaip Ispanijoje, o Pran- 
: cūzijoje ir Vokietijoje inkvizici
ja visiškai neturėjo reikšmės, 
nes tautos, kurios nenorėjo ink
vizicijos, jos ir neturėjo. Koper
nikas dar prieš Galilėją mokino, 
kad žemė sukasi apie saulę, o 
ne atvirkščiai, tuo pakeisdamas 
Ptolomėjo sistemą. Kopernikas 
įteikė savo knygą popiežiui, ku
ris visai nieko prieš tai neturė
jo, kad žemė suktųsi aplink sau
lę. Galilėjas padarė klaidą, į sa
vo žemišką teoriją įveldamas 
Šv. Raštą ir tuo išprovokuoda
mas Bažnyčios autoritetą. Ko
pernikui sekėsi geriau, mat — 
jame netekėjo karštasis italų 
kraujas.

Trečiasis klausimas, kuris Ro
moje ilgai nebuvo palankiai pri
imtas, tai evoliucijos klausimas. 
Ir tas kivirčas tarp mokslo ir 
religijos tęsėsi iki pat Pijaus 
XII laikų. Dabar Pierre Teil
hard de Chardin jau visą visatą

pavertė į evoliuciją, įvesdamas 
dar naują evoliucijos rūšį, taip 
vadinamą “psychosocialinę”, ku
ri atidaro visiškai naujas per
spektyvas. Ir Vatikano antrasis 
Bažnyčios susirinkimas nieko 
prieš tai neturėjo.

Dabartinė padėtis
Dekretas “Dei Verbum’’ paša

lino visas sunkenybes, kurias 
mokslininkai turėdavo. Doku
mentas nurodo kai kuriuos prin
cipus. 1) Reikia žiūrėti, kokį 
tikslingumą pats šventosios kny 
gos autorius norėjo pasiekti. 
Pvz. Lukas (7 skyr. 2 ir sek. 
eilutėj) rašo; "Šimtininkas, pa
gonis, siunčia pasiuntinius pas 
Kristų, kad išgydytų jo tarną, 
o Matas sako, kad pats šimti
ninkas prašė ^Kristaus ateiti 
(Mt. 8 skjžr. '8fir sek. eilutės). 
Reiškia, Matui l nesvarbu, kas 
prašė, ar pats 'šimtininkas as
meniškai, ar per tarną, bet tik 
kad Kristus ateitų ir išgydytų. 
2) Reikia atsižvelgti ir į šv. 
knygos literatūrinę formą (gen- 
re). Jeigu knyga yra didaktinės 
formos, tai autoriui nesvarbu 
istorinė precizija. Dekretas įve
dė labai svarbų ir reikšmingą 
pakeitimą. Iki šiol vis buvo kal
bama apie Šv. Rašto “neklaidin
gumą” (lotyniškai “Inerran- 
tia”). Dabar bus kalbama apie 
Šv. Rašto “tiesą” (“Veritas”). 
Šv. Raštas visados sako tiesą, 
sako tokioje formoje, kokią au
torius laiko tinkama. Gal kar
tais dėl gilios praeities pati to
kia forma mums nėra šiandien 
artima. Mes visa tai moderniš

koje formoje gal šiandien kitaip 
pasakytume. 3) Dekretas jau 
visiems laikams nusprendė, kad 
niekas neieškotų šv. Rašte gam
tamokslio, o taipgi neieškotų 
Oriento storijos, nors be jokios 
abejonės Šv. Rašto istorija daug 
aukščiau stovi, negu tų pačių 
laikų Babilonijos ir Asirijos ir 
kt. Dekretas įsakmiai pabrėžia, 
kad Šv. Raštas nieko nenori dau 
giau pasakyti, tik pamokyti, tik 
parodyti, kaip Dievas, laikams 
bėgant, žmonijai apsireikšdavo 
r kokia buvo Dievo ir žmonijos 

santykių istorija. Nors Šv. Raš
te apstu žydų tautos istorijos, 
bet ji yra drauge ir šventa is
torija, kadangi pats Dievas sa
vo ypatinga Apvaizda šią tau
tą globojo, nors ir bausdamas 
už nuodėmes bei nusikaltimus 
(o jų būta nemaža), bet ir at
leisdamas, dovanodamas, mylė
damas. Istoriški įvykiai Šv. Raš
tui yra lyg ir proga pamokyti 
žmoniją šventumo kelių. Taigi 
viskas, ką šv. Raštas rašo, yra 
tiesa, tam tikslui, kuriam jis 
yra rašomas, t. y. pamokyti 
žmoniją eiti amžino išganymo 
keliu. Žydų tauta yra čia taipgi 
vienas žmonijos tipas.

Šitas Vatikano dekretas “Dei 
Verbum” yra laikomas labiau
siai vykusiu. Dabar niekas ne
gali sakyti, kad mokslas ir ap
reiškimas nėra suderinami, kad 
Šv. Raštas priešinasi gamta
moksliui ir pan.

Apie ^rožį mene
(Atkelta iš 3 psl.) 

būdas patenkinti mūsų percep
ciją. Buvo pastebėta, kad mū
sų percepciją galima patenkin
ti net ir tada, kai gamtinė for
ma yra sugriaunama. To dar 
negana. Pasirodė, kad ją gali
ma visiškai pašalinti ir grožio 
sensaciją sukelti bereikšmėmis 
formomis.

Mūsų estetinė percepcija, 
nors gimusi iš gamtinės for
mos ir jos įtakoje išsivysčiusi, 
pasirodė turinti visai nepriklau
somus nuo išorinės gamtos sa
vus reikalavimus; ir jos reika
lavimų patenkinimui gamtinė 
forma pasirodė esanti nebūtinai 
reikalinga. Gamtinės formos 
buvimas ar nebuvimas meno
kūriny yra, estetiniu požiūriu, 
neutralus dalykas.

BANGA
TV - Radio - Stereo 

Pardavimas ir taisymas 
2649 W. 63rd Street 

Tel. - 434 - 0421
P. Rudėnae — K. Šimulis

CHICAGOS MOTERYS MENININKES
(Atkelta iš 2 psl.)

Janutą Marks ir Mariją Amb- 
rozaitienę įsidėmės grafikos mė
gėjas, gerai išstudijavęs jų 
smulkius ir patrauklius grafi
kos darbus. Reginos Jautokaitės 
grafika “Prie koplytėlės” užims 
žiūrovui mažiau laiko, nes ji ke
liais stambiais brūkšniais išgau
na norimą nuotaiką. Vanda Ba
takienė patrauks portretų mė
gėjus su rimtai pozuojančiu po
nios D. M. atvaizdu. Taip pat 
žiūrovas išvys Vitos Černienės 
dekoratyvinius ornamentus, Ni
jolę Banienę su apelsinišku 
“Apelsinų sodu”, Dalios Ance- 
vičienės gamtos vaizdus, kaip 
jau patys paveikslai sako “Rau
donuosius medžius” ir šaltuo
sius “Kalnus”. Zita Sodeikienė 
geriausiai išsisako jai charak
teringais, sujungtais pailgais 
apskritimais, išgaudama žmonių 
figūras “Draugo mirtyje”. Gied
rė Žumbakienė yra charakterin
ga savo spalvotais emalio dar
bais. Jos abstraktinėse fantazi
jose regime tamsiai žalių ir mė
lynų spalvų žaismingus ratus,

t

We Invife 
Your Savings

papuoštus raudona ir geltona 
spalva.

Garsus rusų rašytojas L. Tols 
tojus sako, kad menas nėra 
amatas, bet perdavimas meni
ninko vidinių išgyvenimų. Visus 
šiuos vidinius menininkių išgy
venimus meno mėgėjas galės 
įvertinti tiktai atsilankęs šioje 
parodoje. O šių meno kūrinių 
įvertinimas priklausys nuo pa
ties žiūrovo meniško skonio, me
no pažinimo bei jo išgyvenimo.

Paroda atdara šiandien nuo
I vai. iki 9 v. v., o rytoj (pas
kutinę dieną) sekmadienį nuo
II v. iki 9 v. vak.

Sacred Heart School
RESIDENT SCHOOL 

FOR BOYS 
Grades 4 Through 8 

Conducted by

BROTHERS OF THE 
SACRED HEART

Modern fireproof building. 
Large campus.

ANDOVER, MASS. 
I>loase mentlon thl« paper.

LĮS

DIVIDINO CHICKS MAILED 
OUARTERLY ON INVESTMENT 
SAVINGS ACCOUNTS

tyo
11

’■

SAVINGS AND IOAN ASSOCIATION 
Joseph F. Gribauskas, Exec. Seer.

1447 SO. 49th CT. • CICERO, ILLINOIS 60650
HOURS; MON. 9-8; TUES., THUR., FRI. 9-5; SAT. 9-l;WED. CIOSED 

PHONE 656-6330

Restoranas Neringa
........ —

LIETUVIŠKI IR AMERIKONIŠKI 
VALGIAI

Atdara kasdien nuo 11 v. ryto iki 8 
vai. vakaro.

2632 VVest 7lst St.,
Telef. — 778-9359

Sav. Teresė Karvelaifė — T. J. Agular

PRISTATYMAS

ROCHKES MEDICAL 
ARTS

3213 W. 63rd Street 
Tel. WA 5 -4787

NEMOKAMAI

REMBLAKE-ROCHKES 
APOTHECARY 

2421 W. 63rd Street 
Tel. HE 4 -1500

DIABETINIS MAISTAS IR GAMINIAI 
Mes patelefonuosime jūsų gydytojui

kurios buvo vienuolės, ir sūnų, 
kuris savo tėvui pridarė nemaža 
bėdos. Reikia stebėtis, kaip uni
versitetas ir inkvizicija nieko 
mokslininkui už tai nedarė. Tai
gi ir tada buvo daug toleranci
jos, nežiūrint, kad aplinkuma 
universitete ir visuomenėje Ga
lilėjui buvo gana nepalanki.

Netrūksta ir anekdotų apie 
patį Galilėją. Galilėjas vieną 
kartą klausia savo draugo: “Ar 
galima mergaitę bučiuoti, kurią 
jis mylįs?” “Žinoma, kad gali
ma”, atsako draugas. “Bet ar 
nesupyks?”, klausia toliau moks 
lininkas. “Tada bučiuok dar dau
giau, kad mergaitė tau atleis
tų”, pamoko Galilėją draugas. 
Jo viena duktė, vienuolė, buvo 
nepaprastai gera savo tėvui, nes 
ji tikrai jo gailėjosi, kai jos mo
tina paliko Galilėją ir ištekėjo 
už kito. Duktė taipgi žinojo, kad 
jos tėvas buvo daugelio vadina
mas “heretiku”. Duktė vienuo
lė prikalbėjo, kad tėvelis turi 
eiti pas šv. Antaną (nes visai 
netoli gyveno nuo Paduos), nu
rodė, kiek poterių sukalbėti, 
kiek kartų aplink altorių eiti, jį 
paliesti ir bučiuoti. Galilėjas vis
ką atliko, kap duktė pamokė. 
Galilėjas buvo katalikas ir mi
rė kaip geras katalikas.

MAROUETTE P AR K - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE

CHICA GO S A VINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 S0. VVESTERN AVENUE CHICAGO, ILLINOIS

OHIOAGO SAVINGS AND LOAN BENDROVE, viena tarp žy
mesniųjų k r nS to finansinių įtaigų, aptarnauja šios apylinkes 
gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau virš 41 me
tus, visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama, palygi
namai, aukšta dividendų. Mes nesiveržtame tapti pačia di
džiausia bendrove, bet stengiamės būti stiprūs finansiškai ir 
teikti pačius geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir sko
linimo nariams.

Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organizaci
jomis, noriai prisidedami darbais ir finansais, kad galėtų pa
siekti geresnių gyvenimo sulygti- Kviečiame visus taupymo ir 
paskolų reikalais kreiptis į Chicagos Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovę, išaugusių j virš $53,500,000.00 turto ištaigų.

JOHN PAKEL, direktorių tarybos
ir bendrovės prezidentas

MOKAME

TEL.: GR 6 -7575

už invcstnientų ho-Um

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS

• Insured Family Savings
• College Bonus Savings
• Christmas Club Savings
• Vacation Club Savings
• Home Mortgage Loans
• Home Improvement Loans
• Ali Typea of Insurance

• Sėli and redeem U. S. Bonds
• Safety Deposit Boxes
• Free Community Rooms 

for your organization 
meetings. (Free Coffee)

• Cash checks and pay all 
family bills with our special

money order checks. No 
service charge to members

• U. S. Postai Štampe
Maciūne Service

• We sėli Travelers Checks
• Save-by-mail Kits
• Notary Public Service

• Two Large Free 
Parking Lots

• Free Theatre tickets two 
Saturdays monthly for your 
children and mothers

• Christmas party with gifts 
to College Bonus Members

PATOGIOS VALANDOS:
MONDAY ..................... 12:00 P-M.—8:00 PJf
TUESDAY....................  9:00 A.M.—4:00 P.M.
WEDNESDAY ............. Closed AB Day
THURSDAY ................. 9:00 A.M. — 8:00 P.M.
FRIDAY ...................... 9:00 AM.— 8:00 P.M.
SATURDAV.................9:00 A.M. —12:30 P.M.



VIOLETA IR OLIMPIJA
Sutrumpintas ir sulietuvintas universitetinis darbas 

"La courtisane chez Durnas et chez Augier"

JOLITA KAVALIŪNAITE

1.
Violeta Valery ir Olimpija Ta- 

verny — pagrindiniai A. Du
rnas “Damos su kamelijomis” 
ir E. Augier’o “Olimpijos ves
tuvių” personažai. Ir Violeta 
(vardas paimtas iš Traviatos. 
Durnas romane ir dramoje ji — 
Margarita Gauthier), ir Olim
pija yra kurtizanės.

Kas yra kurtizanė? Tai mo
teris, išsiskirianti iš kitų ele
gancija, manieromis ir laisvu 
elgesiu. Ji, kurtizanė, kaip ir 
kiekvienas psichologinis cha
rakteris, kaip nusikaltėlis ir 
šventasis, keliauja per žmoni
jos istoriją nuo pat seniausių 
laikų. Ją sutinkame Biblijoje, 
antikinėje Graikijoje, Romos 
imperijos laikais — ligi pat šių 
dienų.

Prancūzijoje po Didžiosios re
voliucijos kurtizanės charakte
ris pasikeičia — ji pasidaro 
daug patrauklesnė, jų skaičius 
padidėja, ir ^kurtizanės klausi
mas virsta visuomenės rūpesčiu 
— socialine problema, kuri pa
galiau atsispindi ir literatūroje.

Ši problema sprendžiama li
teratūrinėje plotmėje ir A. Du
rnas, ir E. Augier’o dramose. 
Nors A. Durnas ir E. Augier 
gyveno tuo pačiu laiku ir jų 
dramų pasirodymą scenoje ski
ria tik trejų metų tarpas, ta
čiau jų kūriniai ir ypač pagrin
diniai jų personažai — Violeta 
ir Olimpija — labai ir daug kuo 
skiriasi. Pirmiausia skirias jos 
savo dvasine struktūra, situa
cijomis, kuriose jos veikia, ir 
pagaliau pačių dramaturgų šios 
problemos samprata bei jos 
traktavimu.

Pažymėtina, kad abu kūriniai 
yra teziniai: ir A. Durnas, ir 
E. Augier’ui rūpėjo moralinis 
bei socialinis kurtizanės įtakos 
gyvenimui aspektas. Tačiau 
abiejų dramaturgų tikslas skir
tingas, dar daugiau __ priešin
gas. A. Durnas savo kūrinyje 
kritikuoja visuomenę, jos papro
čius. Jis, prancūzų literatūros 
istoriko R. Lalou žodžiais, skel
bia meilės šventumą, vyro ir 
moters lygybę ir smerkia veid
mainiavimą ir melą, paslėptą 
po padorumo kauke. Gal būt, 
reikėtų sutikti su kai kurių kri
tikų teigimu, kad A. Durnas 
“Damos su kamelijomis” dra
ma norėjęs atstatyti savo mo
tinos garbę: jis buvo gimęs iš 
nelegalios santuokos ir dėl to 
daug gyvenime kentėjęs.

Šiuo atžvilgiu visiškai kito
kia padėtis buvo “Olimpijos ves
tuvių” autoriaus. E. Augier’o 
gyvenimas buvo laimingas, ir 
jis neturėjo jokio pagrindo kuo 
nors kaltinti visuomenę. Tad 
savaime suprantama, kodėl jis 
savo kūrinyje gina šeimą ir jos 
tradicijas.

2.

Violeta — kurtizanė, kurios 
meilė ir kančia atstato gerą 
jos vardą ir moraliniu atžvilgiu 
iškelia ją aukščiau už tos rū
šies moteris. Ji dėl savo grožio 
ir ištaigingo gyvenimo turi daug 
garbintojų. Tač'au visa tai jos 
nepatenkina, ir ji jaučia, kad 
toks gyvenimas neturi prasmės. 
“Nuo pat pirmojo veiksmo, — 
sako F. Sercey savo veikale 
Q’.iarante ans de theatre, — jau- 
čama, kad visa tėra tik noras 
paslėpti ją kankinančią tuštu
mą”. Pagaliau pasitaiko proga 
išsigelbėti iš vienatvės ir įpras
minti savo gyvenimą: ji pamils
ta ją įsimylėjusį garbingos šei
mos jaunuolį Armand Duval 
(operoje Alfredas). Tačiau jos 
meilė k’lni. tyra ir neegoistiška, 
ir ji neskuba pas'naudoti pro
ga. Atvirkščiai, ji pataria savo 
mylimajam palikti ją, pamilti 
ir vesti kitą moterį.

Galų gale Violeta sutinka, 

kad “likimas iš jos padarytų 
tai, ko jis nori”. Tačiau ir da
bar ji nieko nenori iš savo my
limojo ir visa, ką tik ji turi, 
parduoda, kad galėtų gyventi 
su savo mylimuoju nuošalioje 
kaimo vietovėje. Gi tada, kai 
mylimojo tėvas prašo ją palikti 
3ūnų, Violeta pasiaukoja: jį pa
lieka, kenčia ir miršta vienat
vėje.

Pagrindinis Violetos sielos 
bruožas — meilė. Ji kenčia ir 
visa paaukoja savo mylimajam. 
Jos meilė, kančia ir mirtis iš- 
kel a ją aukščiau už tą visuo
menę, kuri ją atmetė, ir įpras- 
m na jos gyvenimą. Violeta, F. 
D’Armand (Le theatre fran- 
cais) žodžiais, priklauso prie 
tų žmonių, apie kuriuos Išga- 
r/to jas yra pasakęs: “Daug 
nuodėmių jiems bus atleista, 
nes jie daug mylėjo”.

3.

Vis;škai kitoks yra E. Au
gier’o dramos vyriausias perso
nažas — Olimpija. Ji čia tar
nauja labai ryškiai tezei įrody
ti; kurt.zanė yra pavojinga vi
suomenei, ji gresia patiems vi
suomenės struktūros pagrin
dams _  šeimai.

Pats autorius sako, kad kur
tizanė jau įėjo į visuomenę pro 
duris, kurios ligi tol jai buvo 
uždarytos. Dabar ji vežiojama 
atidengtose karietose, sėdi pir
mose teatrų ložėse. Jai pagaliau 
net pavyksta ištekėti už gar
bingų šeimų sūnų, įsiveržti į jų 
namus ir sugriauti jų židinio 
laimę.

Tokia yra E. Augier’o dra
mos Olimpija, kuriai duris į gar
bingos visuomenės pasaulį ati
daro markizas de Puygiron — 
jis ją veda. Tačiau Olimpija ne
pajėgia pakilti virš savo luomo 
moterų lygio. Ji net nesugeba 
būti laiminga. Ji nemyli savo 
vyro, ir jai su juo nuobodu. 
Žodžiu, kurtizanė visuomet lie
ka kurtizane. Autorius palygi
na ją su antimi, kuri visuomet, 
net ir tarp gulbių, tėra tik an
tis, kuri ilgisi savo nešvaraus 
tvenkinio ir į kurį ji pagaliau 
grįžta.

Olimpijai niekas nėra sveti
ma, kas žema: egoizmas, klas
ta, melas. Ji, siekdama savo 
tikslo, yra viskam pasiruošusi: 
sugriauti savo vyro laimę ir 
savo svainės ateitį. Tačiau, jei
gu jai naudinga, ji sugeba ap
simesti garbinga. Pati apie sa
ve Olimpija sako: “Aš kalbėjau 
apie įstojimą į vienuolyną, o 
jis paprašė mano rankos, ir aš 
sutikau”.

Netrukus naujoji aplinka pra
deda Olimpiją slėgti: jai nuo
bodu, ji vis stipriau ir stipriau 
“ilgisi purvo”. Pagaliau jos gy
venimas baigiasi absurdiška 
mirtimi — ją nušauna jos uoš
vis, — kuri baigia galutinai 
“įrodyti” E. Augier’o “anties 
tarp gulbių” tezę.

4,
Violeta ir Olimpija yra du 

skirtingi tezinių dramų tipai. 
Psichologiniu atžvilgiu jos nė
ra įtikinančios. Visa “Damos 
su kamelijomis” aplinka ir si
tuacijos yra perdaug romantiš
kos, Violetos charakteris sche
matiškas. Olimpija yra dar ma- 
ž au suprantama. Ji — tikra 
tezinė antis. Gi tezė nėra lai
mingas literatūrinio kūrinio ele
mentas.

Tačiau šiandien, kai E. Au- 
ger’o dramos Olimpija tėra ži
noma tik kiek arčiau su pran
cūzų literatūra susipažinusiems, 
Violeta, lydima Verdi muzikos, 
keliauja per pasaulį, kuris at
leidžia jai nuodėmes dėl tyros 
jos meilės ir gilios kančios.

Sulietuvino V. K.

Iš parodos 67 meno galerijoje, Chicagoje
R. Seibutytė Natiurmortas

"KRITIKUOKITE TIK TAI, KA MES 
NURODYSIME KRITIKUOTINO"...

Vėl veržiami rašytojų pančiai Sovietijoj

įspėjimą Kremlius pa-1 nos. Tik po to — jau buvo nu- 
Sovietijos rašytojams. krypta į komunistinės Kinijos 

politikos kritiką, nors ir tada 
dar vis protarpiais buvo užka
binami rašytojai, o kartais ir 
dailininkai. Jie, mat, atrodė, pa
vojingiausi. Gal net pavojinges
ni už “kinus revizionistus”...

Tokį 
skelbė 
Taigi, jau praėjo tos atlydžio 
dienos, kada Aleksandro Solže- 
nycino novelė “Viena Ivano De- 
nisovičiaus gyvenimo diena” 
1962 m. net pačios “Pravdos” 
buvo sulyginta su Tolstojaus 
darbais. O toji novelė, kaip ži-
nome, buvo apie gyvenimą pri
verčiamojo darbo stovyklose Si
bire.

Neseniai praėjusiam 23-čia- 
jam komunistų partijos kongre
se — šioje srityje ratas buvo 
atsuktas visiškai kita kryptimi. 
Šiame kongrese vėl buvo labai 
griežtai pasisakyta prieš šito
kios rūšies ir tokių temų litera
tūrą, pavadinant ją tiesiog “li
teratūra” kabutėse. Girdi, to
kios knygos anaiptol nieko ge
ro neduoda, o jos tik iškreipia 
“mūsų gyvenimo realizmą” ir 
“komplikuoja organizacinį bei 
politinį darbą”, kurį yra užsi
brėžusi vykdyti komunistų par
tija.

Šitoks pabrėžtinas praneši
mas 23-čiajam partijos kongre
se buvo pavestas padaryti Iva
nui I. Bodyjului, Maldavijos ko
munistų partijos pirmajam sek
retoriui. Na, jis ir “išvanojo” 
novelės “Viena diena’’ autorių 
Solženyciną, o taip pat ir žur
nalą “Novy Mir”, kaip pirmąjį, 
tą novelę atspausdinusį.

Vakarų pasaulio spaudos ži
niomis, tai buvusi viena iš pik- 
tesniųjų kongreso atakų prieš 
Sovietijos rašytojus. Žinoma, 
prieš tuos rašytojus, kurie ne
siderina prie partijos linijos ir 
prie jos “neklystančių nurody
mų”. Esą, Sovietų Sąjungoj nė
ra tokių blogų dalykų, apie ku
riuos reikėtų rašyti net litera
tūrinius kūrinius. Jei kas blo
gesnio pasitaikys, girdi, parti
ja nurodys apie ką rašyti ir ka’p 
rašyti... Komunisto Bodyjulo 
kalba ištisai buvo išspausdinta 
“Izvestijose”, vyriausybės laik
raštyje.

Teko šiame kongrese ne vien 
“liberalams” rašytojams, bet ir 
tokio paties matavimo dailinin
kams, eksperimentuojantiems sa 
vo darbus kitokiose formose ir 
siekiantiems didesnės laisvės 
bei nukrypstantiems nuo parti
jos doktrinos ir iškreipiantiems 
“social nį Realizmą”. kuris lgus 
metus Sovietijoj išbuvo labai 
“madoj” ir niekad, esą, nepa
kenkė komunizmui. Tam reika
lui 23-čiajame partijos kongrese 
buvo pašvęstos beveik pirmo
sios penkios posėdžiavimo die-

Solženycino literatūrinis dar
bas, kaip žinome, pirmiausia 
1962 m. buvo paskelbtas žurna
le “Novy Mir”, žinoma, tik po 
to, kai mėnesinio leidinio redak
torius Aleksandras Tvardovskis 
gavo aprobatą iš paties anuo
metinio partijos “boso’’ ir vadi
namo premjero Nikitos Chruš
čiovo. O anas vis dėlto tokį suti
kimą davė.

Toji Solženycino novelė — tai 
buvo atpasakojimas nedorybių 
ir sadizmo staliniškose priver- 
č’amojo darbo stovyklose 1951 
metais. Toji tema tada labai ti
ko anuometinio Sovietijos prem
jero Chruščiovo pradėtai propa
gandai suniekinti ir sunaikinti 

‘Stalino r stalin’stų propaguo
tą asmens kultą”.

1963 m. Chruščiovas išgyrė 
Solženycino novelę, tuo pat me
tu skelbdamas menininkams ka
rą už puoselėjamas modernaus 
meno tendencijas. Mat, tos ten
dencijos nieko bendro neturėjo 
su Stalino nužeminimu...

Gi 1964 m. partijos vadovų 
tarpe Chrušč;ovas, iškeldamas 
rašytojo nuopelnus, pasiūlė Alek 
sandrą Solženyciną pristatyti 
kandidatu Lenino premijai gau
ti. Tuo tarpu pats Solženycinas 
savo prigimtimi net nebuvo ra
šytojas - beletristas. Jis pasida
rė tokiuo tik iš reikalo, pagal
vojęs ir kurį laiką pats atkentė- 
jęs Stalino darbo stovykloje, o 
paskiau, nutaikęs progą, tai ap
rašė literatūrine forma, šiaip 
gi Solženycinas yra gimnazijos 
matematikos mokytojas, dirbąs 
savo darbą nedideliame Riaza- 
nės apylinkės miestely.

Chruščiovui kritus, krito ir 
Solženycino garbė, o kartu ir 
visų tų kūrėjų, kurie siekė vie
nokios ar kitokios laisvės kūry
boj, norėdami laimėti bent kiek 
liberalesnę situaciją literatūroj. 
Dabartinių partijos vadovų aki
mis toks “liberalėjimo laipsnis” 

Tik per 10 dienų...
trumpam vasaros sezonui ir už labai papigintą kai
ną siūlome ypatingai gerus ir praktiškus siuntinius, 
kurie pristatomi į Lietuvą oro paštu laike 10 dieną.

šie taip praktiški ir reikalingi siuntiniai suteiks Jūsų arti
miesiems malonią staigmeną ir netikėtą paramą, tad nepraleiskite 

šią retai pasitaikančią progą ir pasinaudokite šiuo mūsų specia
liu pasiūlymu.

Mergužėlė (01).
Itališkas labai populiarus lietpaltis, vilnone kostiumui arba 

vasariniam paltui medžiaga, 4 jardai gėlėtos šilkinės suknelei 
medžiagos, 1 nailono skarelė, 1 šilkinė labai graži gėlėta ska
relė, 2 poros geriausių nailono kojinių, 1 nepermatomo nailono 
bliuskutė.

Kaina $65.00.
Bernužėlis (02).

Nailoniniai spalvoti arba balti viršutiniai .marškiniai, 1 te- 
relyno kaklaraištis, vilnonė vasariniam kostiumui medžiaga, arba 
juoda kostiumui medžiaga, 1 specialus labai stiprus Itališkas 
lietpaltis, viena pora nailono kojinių su 6 mėnesių garantija, 1 
be rankovių su kostiumu dėvimas megztukas.

$65.00.
Jungtinis Mergužėlės ir Bernužėlio siuntinys kainuoja tik 

$120.00.
Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio pasisekimo 

turėjusieji siuntiniai: V-3 — 10% jardo angį. viln. medž. trims 
kostiumams už 55 dol.; P-3 — 9 j. trims paltams viln. angį, me
džiagos už 60 dol.; N - 4 — 16 jardų nepermatomo nailono gra
žiausių raštų 4 suknelėms už 45 dol.; ir M -13 vertingas augšto 
kaloriteto maisto siuntinys 22 lbs. už 30 dol.

Prie visų išvardintų siuntinių galima pridėti pageidaujamų 
dovanų iš mūsų katalogų arba Jūsų pačių supirktų prekių. Jūsų 
pačių siuntinius išekspedijuojame iš Londono tik už 12 dolerių, 
plius faktinos Sovietinio muito išlaidos. Tokius siuntinius galite 
mums siųsti žemiau nurodytu adresu pažymėdami mūsų tranzi
tinio sandėlio ženklą: B. O. 11690/64.

BALTIC STORES LTD.
421, Hackney Road

London, E. 2., Great Britain
Seniausia šioje Brityje lietuviška firma. Garantuotas ir ga

vėjo parašu patvirtintas pristatymas per 3-4 savaites. Visos siun
tos registruotos ir apdraustos.

Atstovai: L. Venckus, 7030 Talman Avė., Chicago, III., tel. 
436 - 0494; Gaiva, 3570 W. Vernor, Detroit, Mich.; ir A. Kusinskis, 
124 Park Str., Sudbury, Ont., Canada.

Vilių pirkimo, nuomavimo taip pat ir dėl visų kitų reikalų 
Ispanijoje, prašome kreiptis į mūsų atstovą ten: Palanga Proper- 
ties, Ltd., 24 Calle Monasterio de Poblet, Comarruga, Prov. de 
Tarragona, Espana.

jau prašoka partijos galimas 
leisti normas.

Jau 1965 m. pradžioj “Viena 
diena” buvo kritikuojama (dėl 
tos novelės “negatyvių efektų 
jaunimui”). Ją kritikavo G. Je- 
goričevas, Maskvos komunistų 
partijos šefas. Bet tuomet kiti 
dar galvojo, kad, ko gero, tai 
buvo padaryta tik “tarp kita 
ko” — lyg ir nelabai rimtai. 
(Betgi partija jokio mažiausio 
žingsnelio nedaro be reikalo...) 
Po Jegoričevo kritikos, tarytum 
reakcijos vardu, buvo vėl atsi
liepęs ir Tvardovskis, “Novy 
Mir” redaktorius, jog jis pla
nuojąs paskelbti ir daugiau Sol
ženycino literatūrinių darbų, nes 
tas matematikos mokytojas, gir
di, turįs mintyse dar daug pa
našios srities temų.

Deja, po to tik labai trumpu
tė jo noveliukė — politinis ga
balėlis, apie muziejaus prižiūrė
toją centrinėj Rusijoj — tepa
sirodė “Novy Mir” mėnraštyje.

Po šių kongresinių atakų dau

SKIP'S Self Service
LIQUOR STORE

Fifth $4.59

GKAIN ALCOHOL 190 Proof D.S.P. Fifth $4,89

MATEUS IMPORTED PORTL’GAL KOŠE Fifth $ -| .89

MONNET V.V.L. IMPORTED 
COGNAC

TUBORG IMPORTED BEER
Case of 24 — 10 oz. Bottles

GOLD RIBBON NEW YORK STATĖ Champagne, 
Pink Champagne or Sparkling Burgundy Fifth $2-29

STOCK IMPORTED
Dry or Sweet VERMOUTH 30 Oz. Bottle $1.69

BERRYCUP NEW YORK STATĖ Red Currant, 
Concord, Apricot, Cherry and others Quart ,98c

SARON VON KLUEG V.S.O.P. GERMAN
BRANDI Fifth $3.89

CUSENIER IMPORTED THREE STAR
COGNAC Fifth $3.98

Case $g.98

PABST BIAJE RIBBON BOOK BEER
Case of 12 qt bottles Plūs deposit $3.39

5515 S0. D AMEN AVĖ. ALL PHOlkES WA 5-8202
IJUNE — BIRŽELIO 16, 17, 18 D. ID.

FRANK’S T.V. 8č RADIO, Ine.
CA 5-7252 

ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
PARDAVIMAS CR TAISYMAS

folef.8240 SO. HALSTED STREET 
DIDELIS PASIRINKIMAS 
RADIO, STEREO APARATŲ
ORO VĖSINTUVAI - SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

I

ivldend on investment bonus
4W% inVIDENDŲ MOKAMA PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS. 
Už 1 metų investavimo bonus mokama dividendų kas pusmeti ir

dar išmokame po >4% už kiekvienus metus, 4 metams praėjus. 
BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 

4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632
Valandos: Pirmad., Antrad., Penktad. ir šeštad. 9 v. r. iki 4:80 v. p. p. 

Trečiad. uždaryta; Ketvlrtad. 9 v. r. Iki 8 v. v.

5%

Kas tik turi gerą
Viską perka pas Lieponj!

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC

MARQUETTE PK.. 6211 S. Western PRosp. 8-5875
Vedėjas L. LIEPONIS

Pirmad. ir ketvlrtad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 9 iki C
vai. vak. Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 v.v.

■ ||T T M ® RADIO (LIETUVIAI) 
UlnbUII I-V. Sav. DAN LIUTIKAS 
NAUJŲ PARDAVIMAS • VARTOJAMŲ TAISYMAS • 
GREITAS patarnavimas • GARANTIJA • KREDITAS 

2412 WEST 71st St., CHICAGO, ILL. 60629, TEL. — 471-2446

giau panašios rūšies darbų, kaip 
matyt, sovietinėj spaudoj vargu 
ar pasirodys. Žaidimą laimėjo 
konservatyvusis sparnas.

Čia minimąjį "laimėjimą” 
kongrese paskelbė Sergiejus 
Pavlovas, pirmasis komjaunimo 
sekretorius. Jis savo kalboje 
kongrese išdėstė specialią atsa
komybę, skiriamą ypač rašyto
jams ir dailininkams, kurie, esą, 
ypač atsakingi prieš jaunuosius 
skaitytojus ir žiūrovus... Esą, 
mūsų yra ne tik teisė, bet ir pa
reiga kritikuoti negeroves, pa
sireiškiančias literatūroj ir me
ne, kurios žaloja mūsų jaunimo 
nuotaikas.

Ši baigiamoji kalba, skirta 
rašytojams ir dailininkams, pa
sakyta komjaunimo sekreto
riaus, parodo, kas labiausiai da
bartiniams Sovietijos “bosams" 
rūpi ir ko jie labiausiai bijo — 
tai jauni man besibraunančių 
laisvės (arba — pradžiai — 
nors laisvesnio gyvenimo) idėjų.

Pr. Alšėnas
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NAUJI LEIDINIAI
• Nelė Mazalaitė, MIESTE

LIS, KURIS BUVO MANO. 
Knyga, laimėjusi 1965 metų 
“Aidų” žurnalo premiją. Išlei
do “Darbininkas” 1966 m. Iliust 
ravo P. Jurkus. Leidinys 184 
psl., 714 x5j4 inč. formato, kai
na $2.50, gaunamas “Drauge”.

Eilę metų buvusi labai pro- 
duktmga rašytoja, pastaruoju 
laiku Nelė Mazalaitė savo kny
gų leidimą buvo gerokai sulėti
nusi. Skaitytojai jau ėmė jos 
pasigesti, nes savo knygų tema
tika ir šiltu pokalb o st liumi 
rašytoja visada laimėdavo pla
taus dėmesio ir jos knygos vi
sada būdavo mūsuose labiausiai 
perkamos.

Nauja knyga, reikia manyti, 
skaitytojų taipgi neapvils. Juo 
labiau, kad rašytoja joje dar pa- 
įvairėja, likdama visu savo kū
rybos pobūdžiu ta pati, bet ir 
gana savotiškai kita. Anksčiau 
Mazalaitės knygos būdavo arba 
grynųjų lengendų rinkiniai arba 
realiojo gyvenimo veidrodžiai. 
Nauja knyga yra lyg ir sintezė 
visos mazalaitiškos kūrybos. Le 
gendinis pasakojimo elementas 
čia taip vykusiai rišamas su re
aliąja žmogaus buitimi, kad 
skaitytojas vietomis taip malo
niai “apgaunamas”, jog net ne
lengva nutuokti, kur čia pasi
baigia realusis gyvenimas ir kur 
prasideda legenda.

Kaip knygos paginos puslapy
je pasakyta, šioje keliavimo ir 
laukimo knygoje sudėti pasa
kojimai: Liudininkė, Nuotakos, 
Brangenybės ir kiti — viso 9. 
Kiekvienas pasakojimas čia yra 
lyg ir atskira novelė, kurias 
knygoje vienumon jungia bend
ra pasakojimo atmosfera, spal
vingai tapoma tolybėje ir laiko 
tėkmėje palikto miestelio ir jo 
apylinkių rėmuose.

• AIDAI, 19G6 m. gegužės 
mėli., nr. 5. Kai pastaruoju lai
ku linkę esame pasiginčyti dėl 
Lietuvos krikšto datos (Mindau
gas ar Vytautas su Jogaila yra 
Lietuvos krikštytojai?), tai pra
dėtas šiame žurnalo numeryje 
spausdinti žymaus mūsų istori
ko Zenono Ivinskio straipsnis 
“Lietuvos krikšto problema”, 
reikia manyti, tikrai istoriškai 
ir objektyviai visus neaiškumus 
išaiškins. Nemažai puslapių šį 
kartą skiriama ir grožinei lite
ratūrai. Įdomiai apipavidalinta 
dviejų Antano Jasmanto lyri
nių miniatiūrų puslapis, maloni 
staigmena — visas lapas Stasio 
Pilkos eilėraščių, Uloną Gražy
tė supažindina su žymiojo ang
lų katalikų rašytojo Graham 
Green kūryba, o Pr. Dom. Gir- 
džiaus iš realistinių įvaizdžių 
supintas surrealistinės prozos 
gabalas džiugiai nustebina fan
tastišku išradingumu, tai lyg 
tų, žemės traukos netekusių 
Chagall’io paveikslų drobės, tik 
atsiūlėtos ne vitebskinėmis, o 
lietuviško marškonio gijomis. 
Literatūrai priklauso dar ir A. 
Nykos - Niliūno žodis apie Al
gimantą Mackų ir Tito Algos 
pernykščių metų dramos veikalų 
aptarimas. Jurgis Blekaitis bai
gia savo straipsnį apie Spektak- 
taklį, Nagys rašo aipe A. Ta
mošaičio tapybą ir Korn. Buč
inys aptaria “Aukso žąsies” fil
mą. Plačiau minimos “Draugo” 
dienraščio 50 metų ir Stasio 
Barzduko 60 metų sukaktys.

• GIMTOJI KALBA, 1966 m., 
sausis - kovas, nr. 1. Bendrinės 
kalbos alikraštis. Leidžia JAV 
LB Kultūros fondas. Redaguoja 
L. Dambriūnas. Metinė pirenu- 
merata $2.00. Redakcijos adre
sas: Gimtoji Kalba, 4314 40th 
St., Brentwood, Md. 20722; ad
ministracijos adresas: Gimtoji 
Kalba, 5348 S. Talman Avė., 
Chicago, III. 60632.

Naujame numeryje A. Dun- 
.lul s rašo apie kalbininką dr. 
P. Joniką jo 60 metų amžiaus 
proga, o mūsų spaudos kalbą 
peržvelgia L. Dambriūnas. Vin
cas Maciūnas liečia kai kuriuos 
mūsų himno teksto pakeitimus, 
nustatydamas jų chronologinę 
raidą. P. S. aptaria priesagą 
-ovas ir jos vartoseną, L. D. 
panagrinėja Juozo Girniaus fi- 
olsofinę kalbą.

• LAIŠKAI LIETUVIAMS, 
1966 m., gegužės mėn., nr. 5. 
Dauguma naujo numerio pusla
pių paskirta gana aštriai šių 
laikų problemai, štai šiame žur
nalo sąsiuvinyje talpinamų 
straipsnių antraštės: Lytis ir 
meilė šiandien, Apie jaunimo 
lytinį pasimetimą. Kinsey pra
nešimas, Apie “Plaiyboy” filo
sofiją, Kodėl nevedusieji negali 
turėti lytinių santykių, Labiau
siai neįprasta auklėjimo sritis... 
Reikia džiaugtis, kad “Laiškai 
Lietuviams” turėjo drąsos šį 
klausimą kelti ir nurodyti, rea
lybę pristatant, ir krikščioniui 
priimtiną jų sprendimą. Be kita 
ko, Algimantas Kezys, SJ, rašo 
apie Vyto Valaičio nuotraukų 
meną, duodama du puslapiai D. 
Sadūnaitės eilėraščių, recenzuo
jama J. Gliaudos premijuotasis 
romanas “Delfino ženkle”. Kiek
vienam, norinčiam pasekti ak
tualiųjų problemų slinktį tiek 
mūsų lietuviškajame gyvenime, 
tiek pasaulinėje plotmėje, “Laiš
kų Lietuviams’’ skaitymas yra 
tiesiog būtinas.

• PIRMOSIOS PROŠVAIS
TES. Moksleivių metraštis. 1965 
— 1966. Chicagos aukštesnio
sios lituanistikos mokyklos tė
vų komiteto leidinys. Redagavo 
moksleivių redakcinis kolekty
vas. Metraščio globėjas mokyk
los direktorius Juozas Masilio- 
nis. Leidinys 208 psl., 9T4 x6% 
inč. formato, gausiai iliustruotas

mokyklos veiklos nuotraukomis, 
tiražas 1,000 egz., kaina $2.50.

Tai jau septintasis šios mo
kyklos kasmet išleidžiamas met
raštis, kupinas pačių moksleivių 
kūrybos, premijuotų įvairių te
mų stra;psnių, aprašymų, įspū
džių, svarstymų. Lietuviškojo 
gyevnimo eigą stebint, atrodo, 
kad mums dar vargu, ar greit 
pritruks lietuvių dailininkų, lie
tuvių sportininkų, muzikų, dai
nininkų bei tautinių šokių šo
kėjų. Tačiau rašytojų kažin ar 
pakankamai prisiauginsime. Nes 
gi tapti lietuviu rašytoju reikia 
kur kas didesnių pastangų, su
sietų ne tik su talentu, bet ir 
su geru lietuvių kalbos mokėji
mu. O daugel'ui jaunųjų šitai 
nėra jau lengvai pakeliama są
lyga. Todėl tokio metraščio kaip 
“Pirmosios Prošvaistės” leidi
mas yra begalinės reikšmės lie
tuviškojo rašto ateičiai ir jo kū
rybinio tęstinumo išlaikymui.

Pabrėžtina dar ir tai, kad 
vis metai po metų Chicagos 
aukštesniosios lituanistikos mo
kyklos kasmet nauju vardu iš
leidžiamas metraštis jau virsta 
kone visos Amerikos lituanisti
nių mokyklų almanachu. Pa
vyzdžiui, ir šiemetinėse “Pirmo
siose Prošvaistėse” atskirus sa
vo skyrius jau turi Baltimorės, 
Brooklyno, Clevelando, Detroi-
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SHARKO’S 
RĘSTAURANT
7840 S. Westem Avė. Tel. 776-6644 

6301 W. 63rd Str. Tel. LU 6-3636 

Abiejuose restoranuose salės tinka
mos vestuvėms ir kt. parengimams. 

Puikūs valgiai ir gėrimai.
Jurgis ir Geraldas Šarkos, sav.

imiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi

to šeštadieninės mokyklos ir Ci
cero aukštesnioji lituanistikos 
mokykla.

Aplamai, stambi, kruopščiai 
paruošta ir estetiškai sutvarky
ta “Pirmųjų Prošvaisčių” kny
ga įvairiais atžvilgiais verta ge
ro žodžio, nors pati jų redakci- 
cija ir kuklinasi, tardama: “Te
būna šis metraštis mažu grūde
liu į bendrą Jaunimo metų aruo
dą”.

• THE MARIAN, Jiuie 1966. 
Tėvų marijonų anglų kalba lei
džiamas religinis žurnalas, birž. 
mėn. n-ris. Konvertite V. A. Mo- 
oth rašo apie Švč. Širdį kaip 
šventumo šaltinį; buvęs Lenki
jos gen. konsulas Chicagoje dr.

K. Ripa pasakoja apie krikščio
nybės 1000 m. sukaktį Lenkijo
je ir apie dabartinę padėtį; H. 
Ellis tech. mokyklos direktorius 
A. Aldrich dėsto apie žiniją ir 
religiją, daug šiltų žodžių skir- 
’nnas l etvvams; keliautoja G. 

Brendel pasakoja apie įspūdžius 
Romoje; amerikietė A. Kemp- 
ton nusako apie šv. Jono kultą 
įvairiose tautose; belgė benedik- 
t nė atskleidžia, kaip ji — ang
likono ir presbiterionės duktė 
— tapo katalikė; laikraštinin
kas A. Haines aprašo humoris
to J. Durantės gyvenimo įdo
mybes; kun. Ant. švedas, MIC, 
skiria straipsnį tėvo garbei; 
žurnalistė L. P. Bell išryškina 
stovyklavimo naudą; izraelite

MES MOKAME

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

Kiekviena 
sąskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

August Saldukas, 

Prezidentas

ANT VISU

4/2
Daugiau kaip 50 metų, 
sąžiningai patarnaujame 
lietuviams.

SASKAITU

’
ROOSEVELT PICTURE 

FRAME COMPANY
Manufacturers

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai, metalu aplieti 
rėmai.

2400 S. Oakley Avė., Chicago
Tel. Virginia! 7-7258 -59

> .... i i /

' ' ' ' " . ..............

PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 
DAR SUSPĖSIME PAGAMINTI ŠVENČIŲ 

SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

STEIN TEXTILE CO.
urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms dekoraty
vinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų: da- 
masko, brokados, “boucle’s”, “fiberglass”.

PIRKAITE NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ.
STEIN TENTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, nylons, taffetą, aksomo, ANGLIŠKŲ MERŽIAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems į Lietuvą ir tolimąjį Sibirą 
už žemas kainas.

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

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

MARŲUETTE PHOTO 
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, Illinois 60629

Tel. PR 6-8998

Visų rūšių 

taupmenoms

4 kartus 

metuose

Taupmenos įdėtos iki 15 dienos mėnesio, 
pelno dividendų nuo pradžios mėnesio.

intelektuale E. Wolf pasakoja 
apie dabarties žydų nuotaikas 
krikščionybės atžvilgiu; lietuvis 
misionierius Ch. Rukus aprašo 
savo darbuotę Burmoje; teisė
jas Alf. Wells nušviečia persky
rų daromą žaizdą vaikų gyveni
me. Knygų ir pasaulio religinio

gyvenimo apžvalga.
Šiame žurnalo numeryje, tu

rinčiame 72 psl., yra 40 iliustra
cijų, J U tarpe kūriniai Remb- 
randto, V. Kasiulio, Marčiulio
nienės, Valeškos bei nuotraukos 
a. a. V. Valaičio, R. Kisieliaus, 
Alg. Kezio, V. Maželio.

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

COUNTRY AUTO REBUILDERS
G R fe • 7 7 7 7 24 hour tovvmg service

Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, teoimas Ir 
pataisymai

BODY AND FENDER WORK
PAINTING, MECHANICAL REPAIR

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

T 
H

S 
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photography

home of 
MODERN

e?
FOTOGRAFAS

ŽAVIOMS NUOTAKU

Gowns by Martha

PORTRAITS • CANDIDS 
3213 South Morgan St. YA 7-5858
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Artesian Restaurant
2432 West 63rd Street (63rd & Artesian)

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

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3*4711
Atdara pirmad. Ir ketvir. 9—9 vai., antr., treč. Ir šeštadieniai# nuo

* Iki tt vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:80 v. po pietą

• Skanūs valgiai
• Geras patarnavimas

• Puiki atmosfera

PIETŪS
$1.65 & $2.25

Paskolos namams įsigyti ar taisyti
TURTAS VIRŠ $100,000,000.00
REZERVAI VIRŠ $9,500,000.00

Bendrovė iš seno vedama tėvo ir sūnaus

JUSTIN MACKIEWICH
Direktorių Tarybos Pirmininkas

VALANDOS

Pirmadieniais 9 iki 8 v.« vak 
Antradieniais 9 iki 4 v. vak.

Trečiadieniais uždaryta 
Ketvirtadieniais 9 iki 8 v. vak. 
Penktadieniais 9 iki 4 v. vak. 
šeštadieniais — 9 iki 12 vai.

JUSTIN MACKIEWICH, Jr.
Prezidentas

Standard Federal
S A V ING S & LO AN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ. — CHICAGO, ILLINOIS 60632

Telef. — Virginia 7-1141

JOKIO LAUKIMO — GREITAS PATARNAVIMAS.
TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ.

Rezervacijoms skambinkite — 436 - 4622
Atdara sekmad. iki ketvirtad. 6 v. ryto iki 1 v. ryto, penktad. ir

šeštadieniais iki 5 valandos ryto.
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CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

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

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

VAI Avnns. ANTRAD. Ir PENKT........................ 9 v. r. iki 5 v. v.vrvium’iinra. PIRMAD Ir KETV......................... 9 v. r. Iki 9 v. v.
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d.......... Trečlad. uždaryta

sąskaitas

Naujas aukštas dividendas 

mokamas už investavimo
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AKADEMINĖS PROŠVAISTĖS

Pasaulio liet, jaunimo stovyklos vadovybės ir darbo komiteto posėdis. 
1966 m. birželio 10 d. Bostone. Iš k. į d.: Gediminas Naujokaitis, Stasys 
Rastoms, Antanas Saulaitis, SJ, ir Paulius K. Žygas.

Nuotr. Ged. Naujokaičio

JAUNIMO VADOVŲ STUDIJŲ SAVAITĖ

Rytoj, birželio 19 d., Daina
voje prasideda jaunimo vadovų 
studijų savaitė, kuri čia tęsiasi 
ligi Pasaulio lietuvių jaunimo 
stovyklos pradžios. Suvažiuoja 
j Dainavą apie 50 lietuvių jau
nimo iš ICtų kraštų ir apie tiek 
pat iš JAV ir Kanados, daugu
ma atstovaudama įvairias jau
nimo organizacijas.

Ko dalyviai tikisi iš šios stu
dijų savaitės? Tur būt, tai as
meniškas kiekvieno klausimas, 
liečiąs individualų susidomėjimą 
lietuvių veikla, rūpestį jaunes
niu jaunimu, pasisekimą ir nu
sivylimus.

Programą peržvelgus, mato
mos tokios dienų temos ir ve
damosios mintys kiekvienai die
nai:

1. Asmuo ir bendruomenė: 
Asmenybė praturtėja veikloje; 
asmuo kultūrų greitkeliuose.

2. Grupė: grupės dinamika ir 
struktūra; grupės reikalingu
mas.

3. Vadovas: kokie yra vado
vai; veiklos problemos.

4. Organizacijos: lietuvių or

ganizacijų apžvalga; stovyklos, 
spauda.

5. Lietuvių Bendruomenė: 
Bendruomenė ir jaunimas.

Programa pravedama įvairiai: 
filmai, diskusiniai būreliai, se
minarai, paskaitos, asmeninės 
įžvalgos, studijiniai būreliai 
ypatingosiomis temomis, daly
viams uždaviniai raštu ir pa
čioje stovykloje, ruoša Pasaulio 
lietuvių jaun ino stovyklai, va
karinės programos. Vakarais 
meninė ir pramoginė programa, 
su Joninių laužu šv. Jono šven
tėje.

“Bendruomenėje ir stovyklo
je”. Šiose dvejose srityse dau
giausia įkūnijamas Jaunimo 
metų šūkis, todėl praktinės dis
kusijos suksis apie organizaci
jų veiklą ir jaunimo stovyklas. 
Tam tikslui ir paruoštas 61 psl. 
didelio formato leidinėlis var
du “Bendruomenėje ir stovyk
loje”. Tai studijų savaitės daly
vio užrašų pradžia, papildoma 
stovyklos meto užsiėmimų san
traukomis. Leidinėlį sąsiuvinio 
formato įsigyti galės kiekvie
nas Pasaulio lietuvių jaunimo 
stovykloje, kongrese ar po jo.

i. s.

• Nauja knyga apie herojiš
ką lietuvių partizanų veiklą po
kario dešimtmečiu Lietuvoje 
prasmingai šiais Jaunimo me- 
ta's išleidž ama L etuviškos kny
gos klubo Chicagoje. Knygą pa
rašė Vladas Ramojus, tokiam 
leidin ui jau gana ilgai, kruopš
čiai ir įvairiais būdais rinkęs 
autentišką medžiagą. Knyga 
bus pavadinta “Broliai, kritu
sieji už laisvę”. Kadangi Suval
kijos partizanų kovos buvo dau- 
g ausia aprašytos Daumanto 
knygoje “Partizanai už geleži
nės uždangos”, tai Ramojus pla- 
č aus ai liečia aukštaičių, dzūkų 
ir žemaičių partizaninę veiklą. 
Leidinyje pavardėmis suminima 
apie 200 žuvusių kovotojų, kita 
tiek suminėta slapyvardžių. 
Knygoje aprašomos atskirų vie
tovių kovos, duodamos tikslios 
datos, dalinių pavadinimai ir 
kit. Knyga bus apie 200 psl. 
Viršelį piešia dail. Vytautas O. 
V.rkau.

• Lietuvių rašytojai taipgi į 
Dainavą. Pasaulio lietuvių jau
nimo stovyklos proga birželio 
26 d. (sekmadienį) Dainavoje 
yra rengiamas neeilinis literatū
ros vakaras, kuriame jau pasi
žadėjo dalyvauti šie mūsų ra
šytojai: Jonas Aistis, Antanas 
Vaičiulaitis, Birutė Pūkelevičiū- 
tė, Vitalija Bogutaitė, Aloyzas 
Baronas ir Kazys Bradūnas. 
Tai pirmas toks atsitikimas, ka
da į Dainavą suvažiuos tiek lie
tuvių rašytojų. Vakaru Chica
goje, Detroite ir kitose koloni
jose jaučiamas nemažas susido- 
mėj mas. Tad tikimasi tą dieną 
Dainavoje nemažai svečių, at
važiuosiančių specialiai į litera
tūros vakarą.

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO STOVYKLOS 
PRANEŠIMAI

ištiktas širdies smūgio. 
Arp jau buvo 78 metų, 
skulptūrų galima rasti vi- 
garsiausiose pasaulio ga-

Jean Arp prie savo skulptūrų

kiekviename didesniame meno 
muziejuje čia Amerikoje.

• Ar tik nesumažės Jaunimo 
metų derlingumas? Per pirmus 
3 mėnesius “Knygų Lentynoje” 
surašyta 56 knygos ir brošiū
ros, 1965 m. — vos 19! Pagei
daujant skaitytojams “Knygų 
Lentynoje” kiek apkarpyta pe
riodikos straipsnių bibliografija, 
paskelbta 1965 m. svarbesnių 
knygų recenzijų b-ja. Surinkta 
ir paskelbta M. K. Čiurlionio as
meniui ir kūrybai skirti leidiniai 
ir straipsniai laisvoje pasaulo 
spaudoje 1946—66 m., prisirin
ko 104 pavadinimai. Prof. dr. P. 
Rabikauskas, SJ, skelbia, kad 
naujausiajame lenkų biografi
niam žodyne plačiai pasinaudo
ta “Aleksandryno” ir Bostono 
“L. Enciklopedijos’’ straipsniais. 
Drauge įspėjama dėl pasitaiku- 
sių netikslumų. “Aleks.” biogra
fijose. “Knygų Lentynos” Nr. 1 
jau išėjo, prenumerata 1966 
JAV ir Kanadoje $2.000, kitur 
tiktai $1.50. Adresas: Lithua- 
nian Bibliographical Service, 
1132 N. Walnut st., Danville, III. 
61832, U.S.A.

• Prof. A. Salys Fordhamo 
universitete. Dr. A. Salys, Penn-

DRAUGAS, šeštądienis, 1966 m. birželio mėn. 18 d.

sylvanijos universiteto profeso
rius, šią vasarą dėstys Lituanis
tikos kursuose Fordhamo uni
versitete. Vasaros semestras 
tęsiasi nuo liepos pradžios iki 
rugpjūčio 14 d. Lietuvių kalbos 
bus dvi klasės: pradedantiems 
ir pažengusiems. Užsiregistruoti 

! reikia birželio mėnesį. Informa
cijų reikalu kreiptis: Lithua- 
nian Program, Fordham Uni
versity, Bronx, N. Y.
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105 m. švedė žada visus 
pergyventi

Stockholme, Švedijoje, 
ponia Lovisa Sunderlin, 
jos seniausia gyventoja, 
drebančiu balsu, bet smarkiai 
traukė švedišką liaudies daine
lę, piovė gimtadienio pyragą ir 
pasakė vietiniams žymiausiems 
asmenims; “Aš visus jus per
gyvensiu”.

105 m.
Švedi- 
kad ir

..s,'.
© ©

GUIGAS-

"IRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R . N E L S 0 K 

SAVININKO
SAINT CASIMSR 
MONUMENT CO 

4911 West llltFi Street 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste 
Telef. — CEdarcrest 3-6335 

Vienas blokas nuo kapinių

tūros kaip tik yra skausmingai 
iškankintos ir grubaus, drasky
to paviršiaus.

Fermų savo skulptūroms Arp 
ieškf jo gamtoje. Gamta jam bu
vo neišsekamas kūrybos šalti
nis. Anot jo, jei žmonija praras 
savo artimą ir šiltą kontaktą 
su gamta, jeigu žemėje išnyks 
medžiai, tai tada jau ir bus pa
saulio galas.

1921 metais jis vedė Sofiją 
H. G. Taeuber, kuri taipgi buvo 
da.-.ninkė. Ji mirė 1943 m. Jean 
Arp taip buvo sukrėstas žmo
nos mirties, taip jos gedėjo, kad 
ilgą laiką negalėjo imtis kūry
bos ir jau net galvojo įstoti į 
vienuolyną.

Jo skulptūrų galima rasti ir

illillillllllllllillillllllllllllllllllllllllilllllli
PERKRAUSTAU 

baldus arti ir toli. 
ALBINAS BENIULIS, 

Chicago, III. 60632. Tel. RE 7-7083 
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LIETUVIŲ VEDAMA NAUJŲ 

IR VARTOTŲ 
AUTOMOBILIŲ PREKYBA

Neptūne Motors Ine.
6516 South Western Avenue 

CHICAGO, ILL. 60636

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

2533 Mest 7lst Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

fe

KOPLYČIOJ
Tel. GR 6-2345 - 6
Tel. TO 3-2108-09

Dalyvių skyrius baigia ves
ti registraciją. Spėjama, kad 
stovykloje dalyvaus apie 400 
asmenų. Išsiųstas pranešimas su 
kelionių nurodymais, reikmenų 
sąrašu. Kreipiamasi į Detroito 
ir apylinkės visuomenę, kad Dai
navoje birželio 25—26 savait
galį dėl didelio suvažiavusiųjų 
skaičiaus įprasto vasarojimo ne- j 
bus.

Programos skyrius parinko 
vakarams filmų (ypatingai fil
mų seminarui, kuris pritrauktų 
šiuo menu besidominčius), krei
pėsi į įvairius kalbėtojus sto
vykloje pravesti pašnekesius, 
išsiuntė laiku užsiregistravu
siems prašymus programos rei
kalu, išsiuntė 16 mažų puslapė
lių stovyklos apžvalgą.

Spaudos ir ryšių skyrius 
trumpai atostogauja, kad sto
vykloje galėtų visomis jėgomis 
siuntinėti stovyklos nuotraukų 
ir aprašymų lietuvių spaudai.

Ūkio skyrius nesuspėja net 
pranešti, ką daro, nes reikia 
nuomoti palapines, ruošti sto
vyklavietę, rinkti rašomąsias ir 
spaustuvės priemones, tartis dėl 
virtuvės tokiam dideliam būriui 
maitinti, smulkiai išplanuoti tie
kimą ir susisiekimą stovykloje.

Stovyklos raštinė tarėsi su 
būsimais dalyviais įvairiose vie
tovėse, rūpinasi sudaryti pilną 
vadovybėc sąstatą, kad stovykla 
sklandžiai vyktų.

DALYVIŲ PRAŠOMA atsi

vežti muzikos instrumentus, sa
vos meninės kūrybos meno pa
rodėlei, savi, eilėraščių ir kitų 
kūrinių vakarinėms progra
moms, vaidinimų ir pasirody
mų, pranešimų apie vietovės ar

Remigijus Sužiedėlis kalbasi Jau
nimo stovyklos vakarinių progra
mų reikalais.

Nuotr. Ged. Naujokaičio 

krašto lietuvių veiklą. Ne pro 
šalį būtų atsivežti rašomąją ma 
šinėlę laikraštėlio redakcijai, 
sporto priemonių sportinei pro
gramai ir kt. Kiekvienam sto
vykla bus tiek įdomi ir naudin
ga, kiek jis pats prie jos pri
sidės. i. s.

Žodynų reikalai Lietuvoj

Nors teorijoj Maskvos valdžia 
ir įtikinėja, kad rusų kalba yra 
vienintelė geriausia ir pakanka
ma priemonė visai išminčiai pa
žinti, bet praktikoje sutinka, 
kad reikia mokytis ir kitų sve
timų kalbų, ypač anglų, pran
cūzų ir vokiečių kalbų. Lietuvo- 
voj tų kalbų mokymasis ir do
mėjimasis literatūra tomis kal
bomis irgi nuolat stiprėja. Pa
sigendama tų kalbų žodynų, 
ypač didesnių. Todėl jau ren
giasi bent 1968 metais išleisti

• Mirė pasaulinio garso pran
cūzų skulptorius Jean Arp. Jis 
buvo laikomas vienu iš dadais- 
tų sąjūdžio kūrėjų, palikęs gi
lius pėdsakus abstrakčios skulp
tūros ir tapybos raidoje. Mirė 
birželio 7 d. Bazelyje. Šveicari
joje, 
Jean

Jo 
sose
lerijose. Abstrakčios jų formos 
ypač pasižymi lygiu paviršiaus 
išbaigimu, malonia akiai harmo
nija. Šia prasme jis buvo tik
ras kontrastas taipgi neseniai 
mirusiam kitam moderniam 
skulptoriui šveicariečiui italui 
Alberto Giacometti. kurio skulp-

didelius anglų - lietuvių ir pran
cūzų - lietuvių kalbų žodynus. 
Betgi didžiulis (2,400 puslapių) 
rusų - lietuvių kalbų žodynas 
vis tiek numatomas išleisti pir
ma, 1967 metais.

Tačiau didžiausias Vilniuje 
žodynų srity dirbamas darbas 
yra didysis lietuvių kalbos žo
dynas, Būgos - Balčikonio pra
dėtasis Lietuvos nepriklausomy
bės laikais. Šiemet numatoma 
išleisti septintasis to žodyno to
mas. Pirmųjų dviejų, priešbolše- 
vikiniais laikais išleistųjų tomų 
seniai nebegalima gauti. Jie per
redaguojami ir bus perspaus
dinti. Pirmasis tomas jau ati
duotas rinkti. (E.)

10% 20%,, 
už apdraudę 
bilio pas

F R A N
8208 Jį ____ _____  „
Chicago, Illinois. 60642.

Tel. GA 4-8054 ir GR G.4388

TELEVIZIJAS: 
paprastas ir spalvotas nebrangiai 
taisau. Už patarnavimą vietoj $3; 
už dirbtuvės darbą $10 ir dalys 
Pasiteiraukite apie naujas.

J. MIGLINAS
2549 W. 69 St., H auk., PR 6-1063

80% pigiau mokėsite 
nuo Jgnlea tr automo-

K ZAPOLIS
VVest »5th Street.

Pristatome Visokiu Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prez. 

3039 So. Halsted St., VI 2-1272 
Apkainavimą ir prekių pristatymą 

teikiame nemokamai.
Raštinė atdara kasd en nuo 8 vai 
ryto iki 6 vai. vakaro ir šeštadie

niais Iki 8 vai p. p.

V ASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tel. REpubllc 7-1213
2314 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-6672

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių lAidhtuvlų Direktorių Asociacijos Nariai

kurie skelbiasi (lienr

Išsimokejimai mažu nuošimčiu 
per banką.

Atdara kasdien: Pirm. - Penktad. — 
alki 9 v. vak. Šeštad. nuo 9 iki 4 
v. vak., Sekmad 11 Iki 5 v. vak.

Parūpinant, automobiliai pagal 
klientu reikalavimą.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
illlllllllllllll'tlllllllllllllllllllllllllllllllllll 

W A G N E R & SONS
Ty,)ewriters — Addlng Machinee — 

Oheckwriters
Nuomoja — Parduoda — Taiso 

NAUJOS NAUDOTOS
Virš 50 m. patikimas patarnavimas 

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

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
4605-07 South Hermitage Avenue 

Tel. YArds 7-1741 2
4330-34 South California Avenue 

TeleL: LA 3-0440 ir LA 3-9852

REAL ESTATE — INCOME TAX 
DRAUDIMO IR KT. REIKALAIS
A. & L. INSURANCE AGENCY 

AND REALTY
A. LAURAITIS

4645 S. AsHand Avė., LA 3-8775 
(Currency Exchange patalpose) 

Sąžininga# Patarnavimas,

FUNERAL HOME

T H RE E 
AIR-CONDITIONED CHAPELS

M O V I NG
Apdraustas perkraustymag 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
3415 So. Lituanica Avenue 

Tel. FRontier 6-1882

Dabartinis dividendas 

ilmokamas du kart 

per metus.

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIENI

Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, 

nes mes apmokame visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laMot'«vių 

ir kitų papuošimų
2443 West 63rd STREET

Telef. PR 8-0333PLANINGAS TAUPYMAS
dividendu#

Mutual
«••••* G • • •

SAVINGS ‘.į™
Ptaat 7-7747 Jota J. PM.

AUTOMOBILIAMS VILTA GRETA MOSIJ ĮSTAIGOS

Parking Faciliffes

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. BEpublic 7-8600
it

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

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 S. MICHIGAN AVĖ. Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138 — 1139
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DALYVAUKIMB KONGRESE

AR ŽINAI, KIEK IR KAIP UŽSIMOTA?
Pasaulio lietuvių jaunimo stovyklos ir kongreso margumynai

Jau visi metai, kaip pasaulio 
lietuvių jaun’mas gyvena kon
greso paunksmėje. Kur tik pa
sisuksi, su kuo tik pasikalbėsi, 
visur lnksniuojamas kongresas. 
Visas kongresas auga kontro
versinėje atmosferoje. Gal pir
mą kartą mūsų išeivijos isto
rijoje vyresnioji karta nukrei
pė rimtą žvilgsnį j jaunąją, jos 
idėjas, jos siekimus. Vieni džiau 
gėsi, kiti kraipė galvas, bet vis 
tiek visi žiūrėjo ir galvojo: kas 
iš šio mūsų jaunimo išeis?

Nors pats kongresas prasidės 
tik b rž. 30, — iš tikrųjų jis pra
sidėjo net prieš Jaunimo metus. 
Jau pereitos vasaros stovykloje 
v si svajojome, kaip bus gera 
susitikti kitą vasarą kongrese. 
Prasidėjus kongreso paruošia- 
miesiams darbams, kongreso 
dvasia augo ir didėjo. Net ir 
jaun:mas, kuris mažai bendrau-

DĖMESIO!
Grandiozinis literatūros va

karas Pasaulio lietuvių jaunimo 
stovykloje, Dainavoje, yra ren
giamas birželio 26 d. (sekmadie
nį. Vakaro programoje daly
vaus ir savo kūrybą skaitys ži
nantieji įvairių kartų mūsų ra
šytojai: Jonas Aistis, Antanas 
Vaičiulaitis, Birutė Pūkelevičiū- 
tė, Vitalija Bogutaitė, Aloyzas 
Baronas ir Kazys Bradūnas. Re
ta proga pamatyti ir išgirsti 
tiek rašytojų vienoje vietoje! 
Todėl ne tik stovyklaujantis 
jaunimas, bet ir šiaip mūsų li
teratūros bičiuliai iš Chicagos, 
Detroito ir kitų artimesnių apy
linkių tą dieną bus laukiami di
džiajame lietuviškojo, kūryblinio 
žodžio vakare.

davo su organizuotais lietuviais, 
pastebėjęs, kad nėra jau taip 
bloga būti lietuviu, įsijungė į 
kongreso darbus.

Daug planavome, ilgai, ilgai 
posėdžiavome, prirašėme kalnus 
laiškų, telefonais prikalbėjome 
tiek, kad ne vienas tėtis, žvilg
terėjęs į telefono sąskaitą, iš
tarė: “Vaikeli, atsimink, juk aš 
ne kongreso finansinė komisi
ja”.

Pagaliau kongresas jau čia. 
Nebereikia net simbolinio slenks 
čio peržengti. Šį sekmadienį Dai
navoje jau prasideda vadovų 
stovykla — kur jaunimas iš vi
so pasaulio pasidalins savo min
timis, vargais ir pasisekimais 
ir tuo būdu iš bendro šaltinio 
galės pasisemti ir prasmingų 

Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso finansų komisijos sekretorė Jūra 
Gailiušytė 1966 m. birželio 4 d. lankosi New Yorke, kur per Lietuvos 
Atsiminimų radijo valandėlę kalbėjosi su prof. Jokūbu Stuku le.'ų 
telkimo New Yorko apylinkėje reikalais. Nuotr. Ged. Naujokaičio

idėjų. Birželio 25 d. 7 v. v. Jau
nimo centre, Chicagoje, atsida
ro įvairios parodos. Birželio 26 
visi traukiame į bendrą stovyk
lą. O ketvirtadienį visi lekiame 
atgal į Chicagą, į Conrad Hil- 
ton viešbutį, kur bus pasiekta 
pati Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso darbų viršūnė.

"Mūsų jėgos, mūsų žinios, 
laisvai Lietuvai tėvynei” girdi
me visur, sakome visur, kur tik 
reikia kokią spragą užkišti, nes 
šūkis visur gerai skamba. Bet 
dar ir dabar he vienas žmogus 
abejoja Jaunimo metų prasme 
ir viso kongreso prasme.

Atitrūkę nuo Lietuvos, mes 
liksime lietuviais tol, kol ką 
nors semsime iš lietuvybės. Lai
kui bėgant, jaunimo, kuris lie
tuvybės išlaikymą priima kaip 
nediskutuotiną būtinybę, vis 
mažėja. Žmogus gyvenime pa
prastai pasirenka keliauti pa
togesniu keliu. Tačiau pasitai
kius sunkesniam keliui, bet įdo
mesniam, ne vienas geriau pa
sirenka įdomesnį. Lietuvybė ir 
turi būti tas įdomesnis kelias. 
Kongresas ir mėgina šį lietu
višką kelią padaryti įdomesniu.

Į kongresą neatvažiavome liū
dėti — būkime linksmi. Bet ne
pamirškime iš kongreso išsivež
ti ir ko dauigau, kad po didelės 
linksmybės neliktų tik d dėlė 
tuštuma. Dėl to, kaip mūsų Vin
cas Kudirka sako, kol jaunas, 
o broli, sėk pasėlio grūdą. Da
lyvauk paskaitose — jos tikrai 
bus įdomios ir įvairios. Vienu 
metu vyks keli skirtingomis te
momis pašnekesiai, ir tikrai ne
si koks liurbis, kad nei į vieną 
neįtiktum ir nei apie vieną nie
ko nenusimanytum. Ir nebūk 
toks, kuris per visas diskusijas 
tylėtų, o vėliau skųstųsi, kad 
niekas nieko gero nepasakė.

Būtinai nueik ir į Dariaus La
pinsko operą “Lokį”. Atsimink, 
kad tai yra istorinis įvykis — 
pirmoji Amerikoje pastatyta 
opera lietuvio kompozitoriaus 
— jauno kompozitoriaus, kuris 
užaugo mūsų eilėse, kuris su
brendo mūsų pasaulyje, kuris 
supranta mūsų dvasią.

Nepamirški užsukti ir į Jau
nimo centrą ir ten apžiūrėti 
specialiai kongreso proga su
ruoštas parodas.

Chicagos Jaunųjų dailininkų 
klubas, vadovaujant dailininkui 
Algiui Trinkūnui, surengia Pa
saulio lietuvių jaunųjų dailinin
kų parodą, kurioje eksponatų 
bus iš visų kraštų.

Visi esame girdėję apie pa
saulinio garso fotografą Vytą 
Valaitį, deja, jau žuvusį moto-

Stud. Mykolas Drunga — Metraščio 
redaktorius.

ciklo katastrofoje. Jo atminimui 
kongreso proga bus surengta 
paroda, kuri ligi birželio 30 d. 
vyks Jaunimo centre, o vėliau 
dalyvių patogumui bus perkelta 
į Conrad Hilton viešbutį, Nor- 
mandy lounge, kur ji tęsis ligi 
liepos 5 dienos.

Įdomu bus apžiūrinėti ir pil
nas retų eksponatų Jaunimo 
spaudos, lietuviškų pinigų, me
dalių ir ženklų parodas. Ten ga
lėsime matyti ir ką mūsų spor
tininkai nuveikė.

Amerikos lietuvių architektų 
ir inžinierių sąjunga paruošė 
architektūros parodą. Parodoje 
matysime architektų mokykli
nius darbus, komercinius dar
bus ir lietuviškos architektūros 
pavyzdžių nuotraukas. Birželio 
24 d., penktadienį, architektų 
sąjunga parodos patalpose ren
gia kavutę ir trumpą susipaži- 
n'.mo programą.

Aišku, dalyvaukime ir kon
greso linksmojoje dalyje. Šokių 
tikrai netruks — galėsite šok
ti kas naktį nuo ketvirtadienio 
iki šeštadienio.

Į kongresą įsijunkime visa 
dvasia ir širdimi, kad gražūs 
kongreso prisiminimai pasiliktų 
visam gyvenimui. R. K.

Romantiškas senojo Vilniaus universiteto kiemas. Nuotr. Z. K.

STUDENTŲ METRAŠTI PRISTATANT
Nors Jaunimo metai jau ir 

taip spėjo pas žymėti bendru 
sujud mu ir užsidegimu veiklai, 
juos tikrai įprasminti tegali tik 
tie darbai, kurių reikšmė nepra
eina su viena diena. Tai kultū
rinės kūrybos darbai, ir nesvar
bu, kokią formą jie beprisiimtų 
— muzikinio veikalo, knygos ar 
šviežios idėjos. Vienas tokių 
darbų, kurių prasmė norime kad 
išliktų ir rytoj, gal būt, bus Lie
tuvių studentų sąjungos leidžia
mas Metraštis, išeisiantis Pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
so dienomis. Su šia knyga no
rime skaitytoją iš anksto tru
putį supažindinti.

Lietuvių studentijai jau se
niai reikėjo knygos, kuri būtų 
skirta vien jų reikalams ir ku-

rioje ji galėtų pati su savim 
geriau susipažinti. Tokia knyga 
šis metraštis ir nori būti. Įvai
rių straipsnių, poezijos posmų 
ir gausių nuotraukų pavidale ji 
bandys, kad ir netobulai, prista
tyti mūsų studentų darbus ir 
nuotaikas. Jos turinį tarp kit
ko sudarys išsamios žinios apie 
Lietuvių studentų sąjungos ir 
didelės dalies jos skyrių pasku
tiniųjų metų veiklą ir kiek bend 
resnės žinios apie visas akty
viąsias studentų ideologines or
ganizacijas. Gi dėmesio centre 
bus pereito — 15-tojo LSS su
važiavimo Clevėlande diskusijų, 
paskaitų ir pranešimų tekstai 
ar santraukos. Kaip žinoma, 
anas suvažiavimas buvo pirmas 
toks įdomus ir provokuojantis 
savo paskaitininkais ir idėjo
mis, ir tos idėjos bei jų atgar
siai randami ir šiame metrašty
je. Šalia daugelio kitų, jame bus 
svarstomi tokie klausimai kaip: 
Ar mūsų akademinės organiza
cijos iš viso yra “ideologinės” 
ir ar jos pateisina savo egzis
tenciją? Ar mūsų tėvai ir iš vi
so vyresnioji karta turi pajė
gumo mus mokyti politiniame 
bare, atsimenant jų anuometi
nes klaidas (1926 m. pervers
mas, 1939—40 m. susitikimas 
su sovietais) ? Jungtinėms Ame
rikos Valstybėms nesirūpinant 
pavergtųjų tautų išlaisvinimu, 
ar yra pagrindo laukti ir ieško
ti mūsų reikalui paramos iš ki
tų kraštų? Ar masinės de
monstracijos yra efektyvi kovos 
priemonė? Kaip reikia išeivijoje 
išauklėti tautiškai sąmoningus 
asmenis? Pilno ar aiškaus at
sakymo metraštyje nesusilauks 
nei vienas šitų klausimų, bet 
svarbu ir esminga tai, kad 
svarstymas studentų pradėtas 
ir kad pirmieji netobuli jo re
zultatai sutelkti vienon vieton. 
Sekantieji metraščiai (tikimės, 
kad nuo šįmet jie pasirodys re
guliariai kasmet) galės šį išsi
aiškinimo uždavinį vykdyti to
liau ir aktualių problemų nu
švietimu bei nagrinėjimu atsiek
ti jaunosios kartos generacinį 
šsiryškinimą.

Šaka veiklą ir pažiūras pri-1 
statančiųjų straipsnių šioje 
knygoje tilps ir studentų poezi
jos, o taip pat daug fotografijų 
'š pastarųjų metų studentijos 
gyvenimo. Tad tie studentai, 
kur ems ne prie širdies diskusi
nių straipsnių skaitymas, irgi 
galės daug ką įdomaus pasižiū
rėti metraštyje. Knygoje taip 
pat buvo norėta turėti beletris
tikos pavyzdžių, bet nė vienam 
studentui nesiteikus tokių pri
siųsti, jų, deja, nebus. Dailę 
metraštyje atstovaus keli Vik
toro Dirdos ir Reginos Jauta
kaitės darbai. Gaila, kad dau-

Kas stovyklauja?
Kiek kalbų mokame? Iš kur 

atvyksta stovyklautojų ? Koks 
jų amžius? Ką studijuoja?

Iš maždaug 140 pirmųjų da
lyvių (Kanados ir JAV), rodo 
dar nebaigtas skaičiavimas, vi
si moka anglų bei lietuvių kal
bas, 32 prancūzų, 28 vokiečių, 
17 ispanų, 8 rusų, 6 lotynų, 3 
portugalų ir 1 lenkų. O dar ne
įskaičiuoti iš kitų 15 ar pn. 
kraštų atvykstą dalyviai.

Vietovių nuo Kanados ir JAV 
rytinio pakraščio ligi Ramiojo 
vandenyno, studijų šakos nuo 
dailės ir muzikos ligi inžineri
jos ir griežtųjų mokslų. Amžiu
mi dalyviai daugiausia tarp 18 
ir 21 metų, nors yra keli jau
nesni ir nemaža vyresnių.

Kuo domisi?
lietu-Nemaža apie Pasaulio 

v*ų jaunimo stovyklos dalyvius 
galima sužinoti iš registracijos 
lapų, štai pačios populiariausios 
diskusinės Jaunimo metų bei 
Jaunimo kongreso temos (iš 
140 dalyvių, kurių ' kiek
vienas iš duoto 21-ių temų są
rašo pažymėjo 4—6).
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Matyti, kad ir teoretiniai 

klausimai ir praktiški darbai 
domina dalyvius, ir sukasi kaip 
tik apie Jaunimo metų bei kon
greso dvi mintis: Veidu į save 
ir veidu į pavergtą Lietuvą.

Nemaža susidomėjimo yra ir 
kitomis temomis: sportas 48, 
Kovos už laisvę 45, Lituanisti
nis lavinimas 44, pragmatinė 

darbas ir jau-

trijose kultū-

iš Bostono

(Daugiau “Akademinių p 
švaisčių” 7 puslapyje)

Rytų Europos

Jūratė Veblaitytė (iš New Jersey) kalba apie lietuviškumą stovyklų vadovų pasitarime, 1966 m. geguž 
14 d. Toronte, Kanadoj, kur dalyvavo per 30 asmenų, vado\-avusių 22-jose stovyklos©.

Nuotr. Ged. Naujokaičio

giau dailę studijuojančių lietu
vių savo darbų neprisiuntė.

Metraštis bus gan didelio for
mato ir turės apie 130 psl. Jo 
kaina tik pusantro dolerio, o 
Lietuvių studentų sąjungos na
riams — tik vienas doleris. Jį 
kiekvienas galės įsigyti Jauni
mo kongreso metu ir vėliau. 
Kas jo nenusipirks, bus padaręs 
klaidą, nes 1) Jaunimo metais 
neparems studentų darbo, ir 2) 
bus praleidęs progą kiek arčiau 
susipažinti su lietuviškojo atža
lyno veikla, nuotaikomis ir pa- 
saulėžiūromis, kiek visa tai įma
noma užfiksuoti knygoje. Bet 
labiausiai raginame pačius stu
dentus šios knygos platinimą 
paremti jos nusipirkimu, nes 
knyga nebus atsiekus savo tiks
lo, jei ji nepasklis tarpe tų, ku
rių portretu ji nori būti. Red.

generacija ir tautinė ištikimybė 
43, Religija jauno žmogaus gy
venime 38, Lietuvių ir jaunimo 
spauda 34.

Atostogos ar smagus darbas?

Vakarinėse programose padė
ti sutiko 48, virtuvėje ir prie 
ūkio darbų 16, vakarais su šo
kiais bei laužais domisi beveik 
visi (76 ir 84). Numatoma su
daryti gerą tautinių šokių gru
pę iš 75 užsirašiusiųjų, gal ma
žą chorą ar ansamblį iš 77 už
sirašiusiųjų. Kol kas nedaug pa
žadėjo atsivežti savų muzikos 
instrumentų (10), nors daug 
kas moka skambinti pianinu 
(stovykloje yra trys pianinai). 
Skaitykloje padėti norėtų 12, 
radijo stotyje 8. Ir jau nebloga 
stovyklos darbų pradžia!

Kas naujo šioje stovykloje?\
Naujos dainos! Stovyklai pa

ruoštas mėgiamųjų dainų dai- 
norėlis Ch'cagoje (Irenos Sru- 
gytės), kurį parsivežti galės 
kiekvienas. Stovykloje taip pat 
pasirodo 46-ių dainų knygutė 
su gaidomis, kurių didesnė dalis 
yra naujos — dainos iš Lietu-

Tariamasi dėl filmų rodymo Jau
nimo stovykloje. Iš kair. į deš.: 
Antanas Saulaitis, SJ — stovyklos 
vedėjas ir Linas Baškauskas — 
filmo reikalų tvarkytojas.

Nuotr. Ged. Naujokaičio

Vos ir lietuvių Sibire, jaunimo 
stovyklinių dainų, smagių liau
dies dainų. Kam nusibodo vien 
“senos”, galės namo ir į kitas 
stovyklas nusivežti šias.

Stovyklos radijo stotis! Vy
tautas Tamošaitis
atsiveža radijo siųstuvą, kuriuo 
žinios apie stovyklą ir kongresą 
pasieks trumpų bangų radijo 
mėgėjus. Prie šios stoties tiki
masi ruošti radijo pranešimų 
lietuvių radijo programoms lais
vajame pasaulyje. Ko gero, kiek 
vienas dalyvis galės paruošti 
neilgą pranešimą savo vietovės 
radijo programai, oro bangomis 
pasiekti ir lietuvius Lietuvoje 
per Vatikano ir kt. stotis.

Darbas! Viena dalyvė užsire
gistruodama pareiškė; “Mažiau 
sėdėjimo, daugiau judėjimo!” 
Stengdamasi dalyvių pageidavi
mus išpildyti, stovyklos raštinė 
ir programos skyrius prašė 
kiekvieno anksti užsiregistravu
sio paruošti dviems (kartais tik 

vienai) temoms apie 500 žodžių 
(2 ar 3 minučių) pranešimą.. 
Tam stovykla smagi, kas at
vyksta pasiruošęs!

Meno parodėlė ir kūryba! Da
lyviai prašomi atsivežti savos 
kūrybos, meninės, literatūrinės, 
kad šiais dalykais besidomį ga
lėtų susipažinti, pasitarti.

Idėjos ar planai?

Ar kongresas ir Jaunimo me
tai baigsis tik svarstymais, ar 
ir aiškiais darbais, kuriais stu
dentija ir to amžiaus jaunimas 
pilniau reiškiasi bendruomeni
niame gyvenime ? Kiekviena sto- 
vyki<.s diskusijų tema turi gy
venimiškų pasekmių, kurių kaį, 
kurios jau pradėjo reikštis.

Jaunimo stovyklos — PLB ' 
Stovyklų skyrius, reklaminė bro
šiūrėlė apie 196Q metų jaunimo 
vasaros stovyklas, stovyklų va
dovų pasitarimai (jau du įvy
ko nuo pereitos vasaros) ir kt.

Jaunimas, organizacijos ir vi
suomenė — jaunimo vadovų 
studijų savaitė Dainavoje bir
želio 19—25, su 61 psl. leidinė
liu “Bendruomenėje ir stovyk
loje”; per Jaunimo metų komi
tetus vietovėse jaunimas jau 
geriau įsitraukia į veiklą, rei
kia numatyti ir šių komitetų 
ateitį.

Lietuvių veikla visame pasau
lyje — steigiama pasaulio lie- * 
tuvių studentų federacija ar at
stovybė, stiprėja Lietuvių Bend 
ruomenės ryšiai; kalbama ir 
rašoma apie lietuvių taikos tar
nybą. JAV Peace Corps pavyz
džiu.

Lituanistinis lavinimas — ruo 
šiama lituanistinėms mokyk
loms mokomųjų priemonių me
džiaga; kaip su studentų semi
narais (kuriuos kai kurie mies- | 
tai turi) ar korespondenciniais 
kursais? ar sugebės Studentų 
sąjunga sudominti studentiją 
mokslo metų ir vasaros metu 
veikiančiais lituanistikos insti
tutais Fordhame ir kitur? kas 
iš studentų numato dėstyti li
tuanistinėje mokykloje (jau yra 
įsijungusių) ?

Laisvinimo darbas ir jaunoji 
karta — renkami parašai Pe
ticijai į Jungtines Tautas, kon
gresas priims Jaunimo Deklara
ciją; studentai tariasi su latvių, 
estų ir kitų pavergtų bei lais
vųjų kraštų jaunimu.

Religija jauno žmogaus gyve
nime — ruošiama programa 
Lietuvių religiniam kongresui, 
įvykstančiam vasaros gale Wa- 
shingtone, stovyklose dalyvau
jama lietuviškose pamaldose.

Stovyklos metu ir kongrese, 
po visų diskusijų ir sumanymų, 
atsiras dar daugiau įvykdytinų 
užsimojimų, ir kiekvienas ture 
progos praplėsti savo akiratį, 
padėti k.tiems, pareikšti 3av 
gabumus ir sugebėjimą.

i. a.
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