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MATEMATIKAI KELIAVO | MASKVA
Įspūdžiai iš pasaulinio kongreso

ARŪNAS LIULEVIČIUS

PaAAAtės
DAR VIENA IŠVADA PO LIETUVIŠKOS KOPLYČIOS 

DEDIKAVIMO VVASHINGTONE
Tarptautiniai matematikų kon 

gresai vyksta kas ketvirti me
tai. Jų ruošimu rūpinasi Tarp
tautinė matematikų sąjunga, 
kuriai paskutinius ketverius me
tus vadovavo šveicaras de 
Rham. Ankstyvesnieji matema
tikų kongresai buvo Amsterda
me, Edinburghe, Cambridge 
(JAV) ir Stockholme. Paskuti
niame kongrese (įvykusiame 
Švedijoje 1960 meta:s) Sovietų 
Sąjungą pakvietė ruošti kitą 
kongresą Rusijoje. Buvo galvo
ta kongresą ruošti Novos birs- 
ke, bet minties atsisakyta, nes 
vietą sunku pasiekti, o atva
žiavusiems sunku rasti pasto
gę š’ame, palyginti naujame Si
biro mieste. Kongresas todėl 
buvo šaukiamas Maskvoje, rug
piūčio 16—26 dienomis, miesto 
universiteto patalpose.

Iš JAV į kongresą nuvykti 
pats patogiausias būdas — Ame 
rikos Matematikų sąjungos or
ganizuojami grup niai skridimai. 
Tokiu skrid’mu teko ir man pa
sinaudoti: iš New Yorko JFK 
International Airport pakilome 
11 vai. sekmadienio naktį, grei
tai sutikome virš Atlanto auš
rą, kel’om valandom stabtelė- 
jom Kopenhagoje ir, saulei be- 
s’leidžiant, buvome Maskvos 
Šeremetjevo aerodrome. Savi
jauta gan keista — ir ne vien 
dėl to, kad nusileidome Rusijo- 
joje :— New Yorke nustatytas 
laikrodis rodo lyg ai vidudienį...

Esame ypatingi svečiai, todėl 
pare'gūnai stengiasi kuo grei
čiau mus aptarnauti, tačiau čia 
pat ir komplikac jos — neatran
damos pavardės “Intourist” są
rašuose, raštininkės laksto su 
pluoštais lapelių, šaukdamos 
“Saša!”. Tačiau po valandos, ku 
rios metu užpildėme valiutos 
deklaraciją, at'davėme “Intou- 
risto’’ kuponus, atsiėmėme savo 
lagaminus, — jau mes sėdim 
autobuse, kuris nuveš mus į 
nakvynės vietą. O nakvynės — 
pagal skonį ir kišenę; nuo “de 
luxe” klasės ($35 doleriai die
nai, privati mašina ir šoferis 
trims valandoms kasdien) iki 
ekonomišk'ausio apnakvydinimo 
universitete, studentų bendrabu
tyje ($6 dienai, įskaitant pus
ryčius ir pietus). Didžioji dau
guma, aišku, važiuojame į uni
versitetą. Aerodromas dar to
lokai nuo miesto — važ;uojame 
pro neturtingai atrodančius 
priemiesčius: rąstų trobos su 
besitriūsiančiomis skarotomis 
moterimis ir gausybė geltonų 
jurg’nų daržel uose. Į miestą
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įvažiuojame jau tamsai užkri
tus — gatvės plačios, judėjimas 
nemažas: autobusai, įmantrūs 
troleibusai (per pusę perplauti 
ir sujungti dumplėmis), daug 
taksių ir retkarčia s įsimaišan
čių privačių ir valdiškų “Vol- 
gų”. Valandą pavažiavę, pama
tome ant kalnelio milžinišką 
Maskvos universiteto pastatą — 
čia atiduodame pasportus, gau
name kambarus ir ma’sto ku
ponus ir gr'ūname lovon, nes 
akys visai merkiasi.

Prie Kremliaus

Atsibundu ankstyvą rytą, sau 
lei tekant. Pro mano langą ma
tyti parkas — aukštos eglės, 
dekoratyvinės liepos. Tolumoje 
mėlynam rūke keli dideli pasta
tai su pasak škai dekoruotais 
bokštais (pasirodo, kad tai Sta
lino stilius; pastatai Chicagos 
atėjūnui primena Wrigley Buil
ding). Ant pievos čirškia žv rb- 
liai. Medžiuose kranksi varnos
— ne tokios, kaip Amerikoje,
— su pilkomis skaromis.

Registruojamės kongresui, 
"rauname didelį juodą portfelį, 
kuris pinas įvairų spaudinių: 
166 puslapių kongreso progra
ma keturiomis kalbomis, paskai
tų santraukos, dalyvių sąrašas, 
kiekvienai kongreso sekcijai 
abstraktų sąsiuvinis, Maskvos 
planas, knygutė, kuri aprašo 
ekskursijas, bTetėliai autobu
sui, troleibusui ir metro. Svar
biausia: kongreso nario ženkle
lis (sidabrinis fonas, raidės ICM
— Mockba 1966, o viršuj — že
mės rutulys su integralo ženk
lu). Š’s mažas ženki ūkas dvi 
savaites buvo pats svarbiausias 
asmens dokumentas — be jo 
nebūtų buvę galima patekti į 
universitetą pro akylas sarges, 
sėdinčias prie durų.

Kongreso atidarymas tik ket
virtą valandą po p:etų — ir ne 
un'vers’tete, bet miesto centre, 
Kremliuje. Nutariame su senu 
pažįstamu anglu pavaikščioti 
po miestą iki kongreso atida
rymo. Pirmoji pažintis su Mask 
vos metro: traukinio bėgiai gi
liai po žeme — sakoma, kad tai 
dėl to, kad karo atveju metro 
būtų galima naudoti kaip slėp
tuves. Traukiniai dažni (kas po
ra minučių), moderniškai at
rodą, tačiau labai triukšm’ngi. 
Stotys žiba auksais ir marmu
rais. o statytos bėdos metais... 
Kodėl? A’šku, kad pritrenktų 
atvykusį užsienietį, bet gal ’r 
dėl to, kad ir skurde gyvenąs 
pilietis ats'mintų, kok a turtin
ga Rusijos valstybė. Kontras
tas — bet juk Maskva ir yra 
kontrastų įmestas. Išlipame 
Markso prospekto stotyje. Par
kas. kuriame stovi granito pa- 
m nklas Marksui. Didelis klasi- 
k’nis pastatas i— “Bolšoj Teat
ras”. Pastatas, su užrašu “Gos- 
plan” — čia planuodama kraš
to ekonomija. Maniežo aikštė, 
su caro arklidžių pastatu. Rau
donoji aikštė, kurią iš vienos 
pusės supa dantuota Kremliaus 
siena, iš antros — perdėm or
namentuotas GUM krautuvės 
pastatas, iš tikrųjų yra tik lau
kas, kuriuo įsibėgėjus akis nu
stebusi sustoja prie Šv. Bazili
jaus soboro — čia tai bažnyčia,

Vaisiams prinokus Nuotrauka Vytauto Maželio

kokios tikrai nesi matęs: bokš
tai sudaro išt są bukietą svogū
ninių kupolų, kurių kiekvienas 
vis savaip išmargintas. Visas 
pastatas iš lauko dekoruotas 
tulpių motyvu, žaliom ir rau
donom spalvom. Atmintyje š 
bažnyč a liko kaip fantastiškai 
dekoruotas margut s. Šalia baž
nyčios — aptvertas akmuo; pa
sakojama, kad čia šauklys 
skelbdavęs caro išleistus įstaty
mus; čia pat buvo kertamos 
galvos tiems, kurie pakliuvo į 
caro .nemalonę. Aikštės centre, 
prie Kremliaus sienos ilsisi nau
jos carų giminės įstegėjas — 
prie jo rudo marmuro mauzo
liejaus raitosi neūžmatomo ga
lo žmonių eilė: tai pil grimai ir 
smalsuol ai. atvažiavę pamatyti 
Lenino balzamuoto kūno. Įėjęs 
į mauzoliejų nušilę di la'ptais į 
rūsį. S enos iš marmuro, kuria

K. Jonynas Lietuviu Mišios Vorkutos kasyklų šachtoje, Sibire

Apie lietuvių paminklinės koplyčios dedikavimą ir lietuvių religini kongresą Washingtone plačiai rašė ir 
nenori kiečių, ypač katalikų spauda. Diecezijų laikraščiai prie koplyčios aprašymų dėjo ir jos nuotraukas 
bei ątskirų paveikslų detales su atitinkamais paaiškinimais. Ir čia spausdinamos mozaikos detalė mūsų 
yra paimta iš puikiai redaguojamo, modernaus katalikų savaitraščio CLARION Herald, leidžiamo New 
Orleane,- rugsėjo 8 d. numerio. Laikraštis, prisimindamas anuos lietuviškuosius VVashingtono įvykius, 
Pastebi, kad šioje mozaikos detalėje vaizduojamas lietuvis kunigas, slaptai atnašaujantis šv. Mišias

V. 

me. kaip Brazilijos plaštakių 
sparnai, mėlynai blizga kr sta
lai. Rūsyje nejauki raudona 
šviesa — viduryje stiklinis kars 
tas, kurį apstojus kareivų gar
bės sargyba. Kurstė — grabo- 
riaus kosmetika apdailintas la
vonas, nuo kur o rankų keistu 
blizgesiu atšoka prožektorių 
šv:esa. Tarp mauzoliejaus ir 
Kremliaus sienos — revoliucijos 
vaikų kapinės. Čia ir Stalino ka
pas, kurį amer .kieč ai iš įvairių 
pusių fotografuoja..

Sen'ej Kremliaus valdovai il
sisi jau tvirtovėje esanč oje baž
nyčioje, kuri p:lna paveikslų i’' 
carų antkap'ų. Štai, čia palai
dotas Ivanas Žiaurusis, čia jo 
sūnus. Caro šėmos bažnyč:a, 
kur os grindys brangiais akme
nimis grįstos. Caro rūmai. Caro 
ginklinė, kuri paversta muzie
jumi — vitrinose seni šarvai, 

kalavijai, šautuvai, carui kara
lių dovanoti sidabro indai. Ce
remonijų vainikai, rūbai, kurie 
išs uvinėti perlais, pave kslai, 
aprengt brangia siais akmeni
mis. auksu žėrinčios karietos. 
Angliškai kalbant s gidas sako: 
“mūsų valdovai”. Naujai paauk
suoti Kremliaus bažnyčių bokš
tai sako: “mūsų prae tis”. Re
voliucijos anūkai išdidžiai pa
siseka rusais — ir kas gali val
dovus viešai kalt nti nacionaliz
mu. nors tai mažosioms, impe
rijos tautoms nedovanojama 
nuodėmė ?

Atidaromas kongresas
Matematikų kongreso atida

rymas vyksta komunistų parti
jos dvidešimt antrajam suva- 
ž avimu’ pastatytuose rūmuose, 
kurių švar os išorės linijos ma- 

(Nukelta j 2 psl.)

Miela ir malonu buvo ano
se iškilmių dienose kiekvienam 
lietuviui, žvelgiančiam į lietu
viškosios koplyčios meninį api
pavidalinimą, ypač dar ir dėl 
to, kad visa ten kalba mūsų 
tautos temomis ir mūsų tau
tos būdinguoju balsu, lietu
viškosios architektūros bažny
čių kontūrais, mozaikose ry
mančiu Rūpintojėliu, lietuviš
kaisiais kryž ais. žinoma, vi
sa tai nebuvo ir nėra kok,a 
ypatinga naujiena. Per visus 
pastarojo pokario dešimtme
čius š’ame kraršte naujai sta
tomoms ar tik remontuoja
moms letuvių bažnyčioms bei 
koplyčioms daugeliu atvejų bu 
vo stengtasi duoti ir lietuviš
kuosius išorinės architektūros 
bei vidaus įrangimų bruožus. 
Turėdami savo tarpe kūrybin
gų architektų, skulptorių ir 
kitokių menininkų, mes šioje 
tautiškoje kryptyje esame pa
siekę džiuginančių rezultatų. 
Ir tie rezultatai nėra tik kokie 
smulkūs mūsų uždaros savuo- 
tės pas’gyrimai, bet tikrojo 
meno vertybės, atlaikančios ir 
labai reiklaus, ir ne lietuvio, 
kritiko žvilgsnį. Kitaip ir ne
gali būti, kai mūsų žymieji 
menininkai šiame krašte jau 
yra įsirengę specialias savo 
studijas ir kur jie savo išra
dingumu, kūrybingumu ir su
manumu pralenkia kitus, lai
mi premijas, konkursus, gau
na išskirtinius užsakymus nę 
vien tik iš lietuvių.

Kodėl tad šį kartą prireikė 
čia grįžti prie lietuviškojo pa
minklinės koplyčios apipavida- 
lin’mo, kai jos tautiškoji kryp 
tis mūsuose nėra koks nors 
“naujų amerikų” atradimas, o 
tik tąsa jau įsigyvenusios tra
dicijos? O todėl, kad ryšium 
su įvairiomis šiandieninėmis 
bažnytin’o gjvenimo reformo
mis mūsiškių kai kur persi
stengta visai nepageidaujama 
kryptimi. Kai kur mūsų baž
nyčiose bei koplyčiose refor
mų lenktyniavimo įkarštyje 
lietuviškieji vidaus įrengimų 
elementai buvo nelauktai pa
šalinti, pakeičiant juos lietu
vio širdžiai nieko nesakančio
mis, šaltomis tarptautinėmis 
“naujienomis”. Vienur kitur 
maldos namuose dingo lietu
viškąjį skobnį primenantieji al
toriai, lietuviškąją koplytėlę 
pr’menantys tabernakuliai ir 
pn. Juos nuimant, tur būt, bu
vo galvojama, kad tuo vykdo
ma bendra susimoderninimo 
krypt’s. Bet ar tuo modernė- 
jame? Tekti) labai paabejoti 
Greičiau kaip tik sukame laik
rodį, pakštiškai kalbant, atgal, 
kai tuo tarpu indėnai stato 
bažnvč’as. savo formomis pri-« 
menanč’as palapines,, kai Af- 
r:ka puošiasi katalikų bažny
čiomis afrikietiško stiliaus, o 
Azijos katalikai jas projektuo
ja įprastiniu tautinių pagodų 
pavyzdžiu, žinoma, visa tai 
jungiant su moderniškosios 
architektūros principais.

To paties reikalo dar ir kita 
šalutinė problema. Bažnytines 
statybas ir perstatihėjiMus 

vykdant, vienu kitu atveju le
mia ieškojimas kiek galima pi
gesnio visų darbų įvykdymo, 
aplenkiant pačius ryškiuosius 
menininkus ir užtikrintus sa
vos srities specialistus, viską 
pavedant bet kam pasitaikiu
siam. Bažnyčia yra Dievo na
mai, tad ir kiekvienas meninis 
nusipiginimas čia yra labai ap
gailėtinas. Po tiek metų šia
me krašte nesame jau tokie 
elgetos, kad bažnytiniam ir kū- 
rybin am reikalui pinigų ne
atsirastų. Tai kaip tik liudija 
tokių gausių lėšų sutelkimas 
paminklinei koplyčiai VVashing- 
tone.

Ta pačia proga prisimintina 
ir bažnytinio giedojimo prob
lema š andieninių reformų rai
doje. Pakankamai jau esame 
savo bažnyčiose prisigiedoję 
lenkiškų ir kitokių svetimų me
lodijų. Tačiau šiandieninio at
sinaujinimo įkarštyje yra pa
vojus prisiimti tokį giedojimą, 
kuris vėlgi nieko bendro netu
rės su mūsų lietuviškąja dva
sia, kuriame nors ir neatseksi
me kokios kitos tautos balso, 
bet jis bus tik visai bed
vasiai internacionalinis, mums 
pakištas modernumo preteks
tu.

Tad ar nevertėtų mūsų dva
sios vadovams ir mūsų kom
pozitoriams rūpintis, kad mū
sų bažnytinėse giesmėse ir 
naujuose giedamų Mišių teks
tuose skambėtų tokie garsai, 
kurie iš karto liudytų, jog juo
se girdima autentiška lietuviš
ka širdis. O kad šia kryptimi 
einant galima pasiekti neblogų 
rezultatų, rodo girdėtos Afri
kos kongiečių giedamos Mišios 
su jiems įprastinių būbnų pa
lyda ir ispaniškai giedamos 
argentinieč.ų Mišios, kur gau- 
čų liaudies melodijos vietomis 
įgauna nemeluoto sakralinio 
pobūdžio. Žinoma, ir šituo ke
liu einant yra tam tikro per
tempimo pavojus, bet kūrybi
nė ir tikinti menininko siela 
visada jaus, kur yra riba.

Reikia tad džiaugtis, kad 
lietuviai tėvai Jėzuitai, skelb
dami konkursą parašyti jau
nimui pritaikytas lietuviškai 
giedamas Mišias, sąlygose įra
šė ir šitai: “Mišių nuotaika tu
ri būti lietuviška savo dvasia 
ir melodijomis”. Pageidaujame 
ir linkime, kad kompozitoriai 
į tai atgalia ranka nenumotų, 
o sąlygą įsidėmėtų kaip būti
ną šiais atsinaujinimo laikais, 
ypač lietuvių tautos ir mūsų 
čionykštės bendruomenės nū
dieninėje situacijoje.

Paraštę baigiant ir grįžtant 
prie lietuviškosios koplyčios 
Wash’ngtone, norėtųsi, kad ji 
būtų ryškus pavyzdys, kaip 
po pastarojo Bažnyčos Visuo
tinio susirinkimo prasidėjęs 
jos modernėjimas nereiškia 
vengimo to, kas kiekvienai 
tautai yra specifiškai sava, o 
atvirkšiai — tai reiškia kiek
vienos tautos veido bruožų 
įjungimą į regimą ir dvasinį 
Bažnyčios portretą. - - 4c br.



KULTŪROS TEMOMIS KITUR

Taikinys yra dr. Juozas Girnius 
ir jo knyga

Demagogijos gyvenime gali pa
sitaikyti visose žmogiškosios veik
los srityse. Tačiau politikoje ji per 
amžius pasirodo dažniau, negu kur 
nors kitur, . pasirodo ten pačiu ryš
kiausiu savo veidu. Toks konstata
vimas, žinoma, visai nenuvertina 
pačios politikos jos esmėje. Šiaip 
ar taip, vienokios ar kitokios de
magogijos apsčiai rastume visur, 
besižvalgydami ne tik “tarptauti
niuose vandenyse”, bet ir savuos 
namuos jos netrūktų, akyliau pa
sidairius. Kartais mūsų lietuviška
me gyvenime demagogija net pa
sireiškia tokiu sutirštintu pavidalu, 
kad prieš ją užsimerkti ir tylėti 
būtų beveik neleistinas nusikalti
mas.

Demagogijos žala yra ypač skau 
di kultūrinės ir kūrybinės veiklos 
sektoriuje, kada kito nuomonės iš
kreipimas, nesiskaitymas su žo
džiais, nesugebėjimas vesti kultū
ringo dialogo ir pavydas bendro
mis jėgomis puola šviesiuosius mū
sų kultūrinio gyvenimo reiškinius 
bei asmenis.

Šį kartą tokiu taikiniu buvo pa
sirinktas dr. Juozas Girnius ir jo 
1964 metais išėjusi knyga “Žmo
gus be Dievo”. K. M V. trijuose 
“Naujienų” dienraščio šeštadienio 
priedo numeriuose (821, 2, 3) pa
sisako dėl šios knygos. Į “Naujie
nose" paskelbtą straipsnį buvo 
reaguota “Darbininke” rugsėjo 7 
d. 58-tame laikraščio numeryje, at
sakant raštu, įvardintu “Kada ir 
už ką tenka pakelti balsą...”

Pasinaudodami čia anuo “Dar
bininke” paskelbtuoju straipsniu, 
jo žodžiais norime atkreipti ir Kul
tūrinio Draugo skaitytojų dėmesį, 
kas buvo sakoma knygoje Girniaus, 
kas sakoma apie knygą ‘‘Naujie
nose” ir kokias išvadas tektų pa
sidaryti iš to sugretinimo:

Girnius knygoje
Dr. J. Girnius knygoje svarsto 

temą, dėl kurios žmonija suskilo 
savo galvojime anksčiau ir giliau 
nei dabar dėl komunizmo — Dievo 
buvimo temą. Autorius nesiima nei 
Jo buvimo nei nebuvimo įrodinėti; 
jis pasirinko kitą atžvilgį — krei
pia dėmesį į Dievo buvimą neigian
čio asmens argumentus, į ateistinio 
žmogaus, žmogaus be Dievo, dva
sią. Šį veikalo pobūdį — suprasti 
žmogų be Dievo — stipriai pabrė
žia pratartyje:

“Dievo išpažinimo ir paneigimo 
priešybė yra nelygstama, todėl nė
ra įmanoma jokia santara tarp ti
kėjimo į Dievą ir netikėjimo. Bet, 
gal būt, už šios ribos reikia įžvelg
ti nauju žvilgsniu, skiriant ateizmą 
kaip Dievo neigimo doktriną ir pa
tį žmogų be Dievo. Iš šio žvilgio 
ir yra išaugęs teikiamasis veikalas, 
skirtas ne teisti žmogui be Dievo, 
o jam suprasti”...

..."tikiu, kad gilesnis savo idėjinių 
priešininkų pažinimas neleidžia jų 
aklai niekinti ir laikyti savo prie
šais kasdienine žodžio reikšme”...

‘‘Užuot žiebęs vienų prieš kitus 
priešiškumą, greičiau stengiuosi 
abejus suneraminti gilesnei atsako
mybei prieš save pačius”.

Pabaigoje ir vėl primena: “Neig
ti ateizmą kaip kla:dą nereiškia 
niekinti pačių ateistų”. “Nėra tei
sės kiekvieną ateistą savaime lai
kyti ‘netikėliu’, kuriam nerūpi ne 
tiesa nei dora”... “ir ateiste reikia 
regėti žmogų, o ne "bedievį”.

Autoriaus pastangos nušviesti 
istoriškai ateistinės .minties eigą, 
analizuojant atskirų filosofų argu
mentus, ateistinės minties formas 
ir padaryti juos suprantamus da
barties žmogui —•' iš Naujienų ver
tintojo susilaukė atsiliepimų, ku
rių pavyzdžius čia išsirašome.

“Naujienos” apie knygą
“Girniaus knygos tikslas aiškus. 

Jis ryžtasi atgrasinti nuo sava
rankaus galvojimo; jis stengiasi 
įbauginti jaunus žmones, kad jie 
neištrūktų iš Girniaus ir jo sėbrų 
aklos paklusnybės”. “Girniaus me
todai artimi komunistiškiems”... 
“Jo išvedžiojimai visada šališki”... 
“Kas su Girnium nesutinka, tas 
jau iš karto yra bedievis, ateistas 
ir net baisiau — “komunizmo šali
ninkas”...

“Pas jį nieko panašaus, kas pa
vaizduotų tiesos meilę ir užuojau
tą nekaltai skriaudžiamam žmo
gui”... — “Filosofas ir rašytojas 
Voltaire Girniaus akyse bedievis, 
taigi nieko nevertas sutvėrimas”... 
— “Girnius ypatingai puola Nietz- 
schę, ka.m anasai ‘numarino Die
vą’ ”... “Nietzsches knygos “bai
sios ir vertos prakeikimo”.

“Jeigu Girnius pasirinko Pasca- 
lį savo vyriausiu autoritetu, jeigu 
šluos savo išvedž ojimus jis tik vie
nų popiežių pasisakymais pagrin
džia, tai kokius vaisius mes galė
tume sulaukti iš Girniaus rašy- 
raų ...

“Tai šaukli propaganda, kuri tu

ri skaitytojus įtaigoti..., kad paga
liau jie pasiduotų Girniaus perša
mam paklusnumui senams dog
moms...”

“Tai viduramžių supelejus filo- 
scfija”...

Naujienų rašytojas nepatenkin
tas ir tuo, kad knyga buvo sutik
ta palankiai. Tą faktą šiaip aiški
na: “Ir kokių atsiliepimų iki šio lai
ko mes sulaukėm? Smulkios pasta
bos arba naivus kaip Santvaro su
sižavėjimas. Susidaro tokis įspūdis, 
kad viešąją nuomonę reiškiantieji 
asmenys, kurie pripildo mūsų laik
raščių puslapius, arba yra atsilikę 
arba dvasinio tinginio paveikti”. Ir 
sau Naujienų vertintojas priskiria 
misiją: “Kada panašias pažiūras 
stengiamasi primesti ir kitiem, ta
da jau tenka pakelti balsą...”

Dėl balso “Naujienose”
Autorius, kuris cituotų pavyzdžių 

sakiniais pripildė tris laikraščio nu
merius, pasirodė nesąžiningas ne 
tik knygos autoriaus, bet ir laik
raščio skaitytojų atžvilgiu, juos 
įžūliai klaidindamas. Kas iš Nau
jienų skaitytojų bus, jei ne kalba
ma knygą, tai bent dr. Girniaus 
straipsnį kur skaitęs, bus nustebin
tas Naujienose skelbiama brutalia 
neteisybe apie dr. Girniaus priėji
mą prie svarstomo dalyko, apie jo 
santykį su kitaip galvojančiu žmo
gumi. Nesame linkę manyti, kad 
pati Naujienų redakcija būtų soli
dari su savo rašytoju K. M. V.

Ar Naujienų rašytojas, jo žodžiu 
sakant, yra atsilikęs ar dvasinio 
tinginio paveiktas, tebus tai jo rei
kalas. Čia tenka tik stebėti, ar to
ki“, rašymas kaip K.M.V. yra atsi
tiktinis, ar jis yra susijęs su pana
šiais reiškiniais. Prisimename 1955 
metus, kada jaunieji socialistai vie
šai pasisakė apie religiją, kaip kle
ro primestą dvasinę vergiją”, “dog
matinius voratinklius”, “feodaliz
mo samanas”, tada jie rodė pasi
tenkinimą, kad bolševikai okupuo
tą Lietuvą “laisvina” iš tų ‘‘dog
matinių voratinklių”; tada paskel
bė “lietuviškos kairės aktyvą”, ku
rio “deklaracijoje” aktyvui buvo 
prsk rta atsakcmybė, ar “išlaisvin
toj Lietuvoj bujos laisvų žmoniij 
institucijos, ar tik viena total'zmo 
forma — rus'ška ir bedieviška — 
užleis vietą kitai — vadistinei ir 
klerikalinei”.

Tokio nusistatymo žmonėm ne
gali būti priimtina kalba apie re
ligiją, apie žmogaus santykį su 
Dievu ar be Dievo, kurį svarsto 
ka’bamoji knyga.

Lyg antras veiksmas toje “mis
terijoje” buvo naujesnis vaidmuo 
— lygiai po 10 metų — dr. A. J. 
Greimo solo, atliktas Amerikoje, 
viešnagėje prieš metus. Norint pa
kirsti pasitikėjimą idėja, reikia pa
kirsti pasitikėjimą jos skelbėju. Ir 
dr. Greimas atsidūrė šiokioj rolėj, 
skelbdamas, kad lietuvių tauta ne

Dr. Juozas Girnius Nuotrauka V, Maželio

turinti filosofų. Suminėjo Šalkaus
kio, Girniaus pavardes. Jie nesą fi
losofai. Jie tesą tik filosofijos “vul
garizatoriai”. Asmenų nuvertinimo, 
tikriau niekinimo banga ta proga 
buvo paleista viešumon prieš žmo
nes filosofijoje, politikoje, visuo
menės gyvenime. Niekinimas sie
kė tiek toli, kad buvo kesintasi su
niekinti ir folklorinių tradicijų var
tojimą, ir net pats lietuvis čia, Va
karuose, mėgintas prilyginti supu
vėliui. Stebi, ar dabartinė akcija 
prieš dr. Girnių Naujienose, dr. 
Greimo žcdž ai3 tariant, nėra tik 
Greimo tada skelbtų nihilistinių 
užsimojimų “vulgarizacija” ?

Jei šio nihilizmo reiškėjai tenori 
atkreipti į save dėmesį drastiškais 
neigimais, kaip beatles plaukų, krai 
pymosi ekstravagancijom, — tebus 
jų reikalas. Jei jų pastangos siekia 
suniekinti visuomenės avangarde 
stovinčius asmenis, tada, Naujienų 
žodžiais, ir tenka kelti balsą. Bal
są ne prieš juos, tuos niekintojus. 
Ne. Balsą už tuos, kurie šio laiko 
visuomenei yra dvasiniai švyturiai. 
Jei šiuo .metu tokio niekinimo tai
kiniu yra pasirinktas dr. J. Girnius, 
tai tebus sustiprintas visuomenės 
dėmesys jam. prisimenant, kad sa
vo visuomeninio filosofinio pobū
džio veikalais dr. J. Girnius pasi
reiškė savo generacijoje, kaip vie
nus pajėgiausių lietuvių mintytojų. 
Jo veikalas “Tauta ir tautinė išti
kimybe” rado tarp lietuvių tiek at
garsio, kad tuojau buvo išpirktas; 
jis buvo išleistas taip pat latviškai, 
ir dabar latviai rengia antrą leidi
mą. Jo kalbamasis veikalas “Žmo
gus be Dievo” buvo Aidų sudary
tos komisijos premijuotas. Savo 
minties jėga jis patraukė Ateiti
ninkų Federacijos dėmesį, ir ji iš
sirinko jį vadu. Aidų leidėjai pasi
rinko redaktorium. Jis yra taip pat 
vienas iš redaktorių Lietuvių Enci
klopedijos, kurios pranašumas iš
kyla, kai gauni dabar palyginti su 
Lietuvoje leidižama enciklopedija. 
Su dr. J. Girniaus pasisakymais 
knygose ar periodikoje gali sutik
ti, gali nesutikti, bet jie visada 
patraukia dėmesį kaip paskata jų 
argumentus pergalvoti pačiam su
sidarant kritiškus nusistatymus.

Jei į šiuo tarpu Naujienose pa
reikštą niekinimą atsakoma sustip
rintu dėmesiu jo paliestiem asme
nim, tai šioje vietoje dėmesys at- 
kre ptinas ir į St. Santvarą, kuriam 
Naujienose priskirtas “pasigailėti
nas naivumas” — kam jis pareiš
kė spaudoje, kad “Žmogus be Die
vo” būtų verstinas ir nelietuviškai. 
St. Santvaras mūsų akyse yra ne 
tik savo vietą turįs lietuvių litera
tūros ir teatro istorijoje, bet ir vie
nas iš tų negausiųjų dabartiniu me
tu, kurie kultūrinio gyvenimo reiš
kinius sutinka ne tyla: jis suran
da laiko informuoti apie juos spau
doje — informuoti ne nihilistiniu 
tonu, bet nuoširdžiu ir argumen
tuotu džiaugsmu te m, kas tuose 
kultūros reiškiniuose gali būti ver- 
t’nama kaip kūrybinis gyvumas ir 
pažanga.

Jei yra laisvė kelti balsą kriti
kai, tai ne tik laisvė, bet ir pareiga 
kelti balsą apsaugai, kada vietoj 
kritikos ima reikštis tai, ką kita
dos V. Biržiška pavadino “plunks
nos banditizmu”.
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Maskvos universitetas, kuriame vyko tarptautinis matematikų kongresas

MATEMATIKAI KELIAVO
1 MASKVA

(Atkelta iš 1 psl.) 

loniai skiriasi nuo Stalino į 
monumentalumą pretenduojan
čių pastatų, vis kažkaip prime
nančių vestuvinių tortų dekora
cijas. Kongreso rūmų vidui, aiš
ku, išlaidų nepagailėta — bal
to marmuro prieangiai, raudo
nos minkštos kėdės (gamintos 
Lietuvoje). Ir vėl atsikartoja 
sąmoningas istorinio tęstinumo 
motyvas — kongreso rūmai 
antrame aukšte puošniu kori
dorium sujungti su senaisiais 
caro rūmais.

Pirmas žodis priklauso ren
gimo komiteto pirmin nkui, ku
ris kalba rusiškai ( ausiniuose 
girdimas vertimas anglų, pran
cūzų ir vokiečių kalbomis). Svei 
kiną Rusijos automatizacijos 
ministras; sveikina Maskvos so
vieto atstovas. Žodį gauna tarp
tautinės matematikų sąjungos 
pirmininkas de Rham. Jis pra
neša apie Fields nedalių la mė- 
tojus. Š e medaįiąį ,skiriami at
žymėti ypatingai, gabius jaunus 
matematikus (neturinčius ketu- 
riasdeš'mt metų), kurių tyrinė
jimai pasiekę išsk rtinos vertės 
rezultatų. Paskut niame kongre
se Stockholme įteikti du meda
liai (anglui Adams ir amerikie
čiui Milnor); š ame kongrese 
komisija nutarė skirti keturis 
medal'us: anglui Atiyah, ame
rikiečiui Cohen, prancūzui Groa- 
hendieck ir amerikiečiui Smale. 
Iš šių keturių savo medalius 
atsiėmė Atiyah ir Cohen; Grot- 
hend;eck į kongresą nevažiavęs, 
protestuodamas prieš rašytojų 
Daniel ir Siniavsky teismą, gi 
Smale pavėlavo į kongreso ati
darymą. Jau važiuojant į kon
gresą, Smale buvo žinių centre: 
jis yra Kalifornijos universite
to profesorius Berkeley — šalia 
matematikos jis reiškiasi taip 
gi protesto demonstracijose (pa
vyzdžiui, vienu metu stabdė ka
riuomenės traukinius). Prieš 
kongresą jis išvaž'avo skaityti 
kelias savaites paskaitų Žene
voje, Šveicarijoje, — po to ža
dėjo pakeliauti po Europą ir ta
da važiuoti į kongresą. Atsiti
ko taip, kad JAV Atstovų Rū
mų komitetas “priešamerikinei 
veiklai” nutarė pakviesti Smale 
liud ninku komiteto tyrimuose, 
liečiančiuose protestus prieš ka
rą Vietname. Apie tai sužinojęs 
San Francisco laikraštis paskel
bė sensacingą žinią: “US pro- 
fessor subpoenaed — skips to 
Moscow”. Iš Maskvos amerikie
čiai matematikai pasiuntė ko
mitetui telegramą, kurioje pa
aiškinama, kad Smale suteikta 
Nobelio premijai panaši garbė 
— komitetas taip pat pabara
mas, kad nusikalto savo paties 
taisyklėms, atiduodamas liudi
ninko pavardę spaudai iš anks
to.

Po pertraukos kongreso da
lyvius linksmino baleto koncer
tas — čia parodyta ištraukos 
iš baletų “Gulbių ežeras”, “Don 
Kichotas”, “Spartakas”. Pasku
tinėje koncerto dalyje duotas 
ištisai trumpas baletas su mo
ralu “Mergaitė ir chuliganas”, 
kuriam muziką parašęs Šosta- 
kovičius (veiksmo motyvai pri

mena “West Side Story”). Po 
koncerto mėnesienoje perėjome 
Kremliaus tiltą į Maniežo aikš
tę, kur jau mūsų laukė autobu
sai parvežti į nakvynės vietas.

Kongreso darbas

Matematinis kongreso darbas 
vyko universitete. Jį reiktų 
skirstyti į tris dalis: plenumo 
paskaitos, sekcijų posėdžiai ir 
privatūs pokalbiai. Plenumo se
sijose buvo duodamos paskai
tos platesnei publikai — paskai
tininkai stengdavosi pateikti sa
vo srities apžvalgą tokia kalba, 
kad ją suprastų ir skirtingos 
šakos matematikai. Tokios pa
skaitos buvo įdomios ir naudin-
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Aparatai-Protezai. Med. ban
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ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 VV. 63rd St„ Chicago 29, III.

Tel. PRospect 6-5084 
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. šeštadlenias 19—1 vai. Trečia
dienį uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res. telef. WA 5-5076 .

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS 
GINEKOLOGINft CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Road (Cravvford 
Medical Building) Tel. LU 5-6444 

Priima ligonius nagai susitarimą 
Jei neatsiliepia, skambinti MI 3-0001

Ofisas 3148 West 63rd Street 
Tel.. PRospect 8.1717 

Rezid.. 3241 VVest autli Place 
Te!.: REpubllc 7-7868 

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos. Kasdien nuo 1 iki 3; tre 
čladlenlals uždaryta Antradieniais b 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 west 63rd Street 
Kampas 63-člos ir California 

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

Trečiad. ir kitu laiku pasai sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

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

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

Route 25, Elgin, Illinois
Tel. ofiso HE 4-5849, rez. 388-2233

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9.
antr., penktad. 1-5, treč. ir šešt. tik 
Susitarus.
Tel. ofiso HE 4-5758; rez. HI5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika ir Alergija 
2751 West 51st Street 

Valandos, pirmad.. antr., ketv. 2—9 
vai., penktad. 10 v. r. iki 9 v. vak.

Šeštad. 10 v. r. iki 1 v. popiet. 
Ligonius priima pagal susitarimą.
Ofs. 735-4477; REZ. FR 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES EIGOS 
CRA1VFORD MEDICAL BLDG. 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą.
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DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija tr moterų ligos

6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001 

gos matematiniam “bendrajam 
išsilavinimui”.

Specialistai rinkosi klausyti 
paskaitų ir trumpų pranešimų 
savo specialybės sekcijose. Šių 
sekcijų buvo penkiolika: 1. ma
tematinė logika ir matemat kos 
pagrindai, 2. algebra, 3. skai
čių teorija, 4. klas kinė analizė, 
5. funkcinė analizė, 6. paprasto
sios diferencialinės lygtys, 7. 
dalinės diferencialinės lygtys, 
8. topologija, 9. geometrija, 10. 
algebrinė geometrija ir komp- 
leks’nės daugdaros, 11. tikimy
bių teorija ir statistika, 12. pri
taikomoji matematika ir mate
matinė fizika, 13. kontrolių sis
temų matematinės problemos, 
14. skaičiavimo matematika, 15.

Ofiso HE 4.1414, Rez. RE 7-6867
DR. B. GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS" 
Specialybė akušerija Ir moterų ligos 

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

Vai: kasdien 1-—3 ir 6—8 vai. vak.
Šešt. 12—3 v. p. p. 

Trečiadieniais uždaryta.

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

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
2656 VVest 63rd Street 

Pirmad., antrad., ketvlrt. ir penkt. 
nuo 11 fki 1 vai. ir nuo 4 iki 7 v. v. 
Šeštad. nuo 1 iki 4 vai.
Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960

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
tarus.
Tel. ofiso PO 7-0000, rez. GA 3-7278

DR. A. JĖNKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. GRovehill 6-1595
DR. ALDONA JUŠKA

AKIŲ LIGŲ SPECIALISTE 
PRITAIKO AKINIUS 

8058 So. VVestern Avė.
Chicago, Iii. 60620

Valandos: 9—12 Ir 7—9 v. v. pagal 
msitarimą, išskyrus trečiad’enlus už
daryta.
Ofiso ir buto tel. OLymplc 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1407 So. 49th Court, Cicero

Vai., kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečiad. 
r šeštad. tik susitarus.
Ofiso 585-2525 Rez. TR 3-0281

DR. ALG. KAVALIŪNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS

5540 So. Pulaski Road
Pirm., antr., ketv. Ir penkt nuo 
2—4 ir 6—9 ir pagal susitarimą.

Tel. REliance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

(Lietuvis gydytojas) 
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12—4 v. p. p., 6—8
vai. vak. šeštad. 12—4 vai., trečiad. 
išdaryta.
rel. ofiso ir buto OLymplc 2-4159

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 W. 15t.h Street, Cicero 
Kasdien 1—3 vai. ir 6—8 vai. vak., 

išskyrus trečiadienius.
šeštadieniai J 12 Iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South AVestern Avenue 
Pirmad., antrad., ketvlrt ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p.p. ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečiad. nuo 
11 vai. ryto iki 1 vai. p. p., šeštad. 
11 vai. ryto Iki 3 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1168 
Rez. tel. 239-2919

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

Valandoj: pirmad., ketv. 5 — 8 vai., 
antrad. ir penktad. 1 — 4 

Priiminėja tik susitarus.
Ofiso HE 4.1818 Rez. PR 6-9801.

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street 

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai.: kasdien 9-11 ryto Ir 4-8 v. vak.

šešt. 9 v .r. — 2 v. p. p.

DR. JULIA MONSTAVICIU?
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

Vidaus Ilgos
10748 S. Michigan. Chicago 28, Iii 

Telef. ofiso: PUIImau 5.6766 
Namu: BEverli 8-3946

Prl6m vai-, antrad. — ketv. «—» 
v. v.; šeštad. 1—I v. p. b„ Kitom 
dienom uMnryta. 

istorija ir pedagoginiai klausi
mai. Savaime suprantama, kad 
net ir savo sekcijoje ne visi 
pranešimai buvo vienodai įdo
mūs — net ir sekcijose buvo 
juntamas grupavimasis apie at
skirus klausimus.

Profesiniu atžvilg u kongre
sas naudingiausias tada, kai su
daro progą susipažinti su žmo
nėmis, kurių darbą galėjai sek
ti žurnaluose. Įdomūs pokalbiai 
su seniai matytais draugais, pa
žintys sū jaunais žmonėmis, ku
rie jau ką nors įdomaus yra 
padarę. Man pačiam į kongresą 
apsimokėjo važiuoti vien dėl po
kalbio su jaunu matematiku iš 
MIT, kai laukėm vienuoliktos 

(Nukelta į 4 psl.)

Jei. ofiso PR 6-7800; Namu 925-7697

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
5159 South Damen Avenue

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

Telef. 423 - 2060
DR. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS
9760 S. Kedzie Avė.

Vaj.: pirmad., antrad., ketvlrtad. t> 
penktad. R v. r iki 9 v. v. Treč. 1» 

šešt. I ▼. r. iki t v. popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
•PEC. ORTHOPEDINES LIGOS

2745 Weet 69th Street
Priešais šv. Kryžiaus llgdtiine

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

Telef. REpubllc 7-2290

OR. ANT. RUDOKAS, Opt,
Tikrina akis ir pritaiko akiniu* 

keičia stiklu* ir r&nu«
4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL.: 1 v. p. p. iki s s. v. kasdien, 
trečiadieniais uždaryta, šeštadieniais 
iuv 10 v. ». *kl 1 v. popiet.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PCSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 Best 71st St.

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

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIU8 
15542 S. Cicero, Oak Forest, III 

Kabineto tel. 687-2020 
Namu tel. 839-1071 

Vizitai pagal susitarimą.

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

Ofiso tel. REliance 5 4410 
Rez. tol. GRovehill 6-0617

Valandos pirm. Ir ketv nuo 12 iki 
t v. p. p. Ir nuo 7- lkl 8 v. v.; antr. 
ir penkt. nuo 11 iki 2 v. p p. H 
vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Marąuette Parku ofisas: 2<50 WeM 

71 Street. telefonas 925-8296 
Res. tel. WA 5-3099.

Valandos: 10—12 v. ir 7—8 v. rak 
šešt. 19-—12 v. ryte.

Kitas ofisas: 4644 South Ashlantl 
Avė., tel. CL 4-2896 

Valandos: 2—6 v. popiet I sdten 
Sekmadieniais ir trečiadieniai* 

abu ofisai uždaryti.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

I ENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 
LIGOS

Ofisu ir rez. 2652 W. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223

Ofise vai- Plim antr. treč. h 
penkt. nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2 4 v. popiet ir kito
laiku — pagal susitarimą
Of. tel. He 4-2123. Namė GI 8-6195

DR. V. P. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 7Ist Street

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

Treč. ir šeštad. uždaryta.
Telefonas — GRovehill 6-2823
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street 

Valandos: 1 iki 4 Ir 6 lkl 8 v. vak 
šeštadlenlalii 1 ’kl 4 vai. 

Pirmad., antrad. ir trečiad. uždaryta.
Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 S. Albany Avė.

Vai. pirm., antrad., ketv. 6—8 v. 
vak.; penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

Kitu laiku pagal susitarimą.
Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.. 2 iki 4 p. p ir 7 lkl 8 v. v. 

Treč ir šeštad. pagal susitarimą.
Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai: pirmad., antrad., penktąd 1—4 
lr 8—8 v v.; ketvirtad »--» V. 
šeštad 19—1 T.



P. Kriaučiūnas - lietuvybės gaivintojas
50 metų nuo jo mirties sukaktį minint

JONAS MIŠKINIS

1916 m. sausio 20 d. Rusijos 
tolimame pavolgyje, Jaroslavko 
mieste, ats danginę tenai karo 
šmėklos vejami lietuv ai, išgir
do kuklios bažnytėlės varpo 
graudų skambesį. Tai buvo ži
nia, pranešanti mirtį vieno tų 
vyrų, kuris karštai mylėjo sa
vo tautą ir šalį, tarnavo jai, 
kaip įmanydamas, kėlė ir žadino 
žmones didiesiems tautinio at
gimimo darbams.

Į Jaroslavlį jis pateko neno- 
roms, kaip karo tremtinis. Il
gus metus jis buvęs Marijampo
lės gimnazijos mokytojas, dės
tęs ten lietuvių ir lotynų kal
bas. Rusijon nusidangino Pir
mojo pasaulinio karo metu, kai 
į Jaroslavlį buvo atkelta pati 
gimnazija. Marijampolės gimna
zijoje mokėsi daug lietuvių, bū
simų inteligentų. Jiems apsau
goti nuo nutautėjimo ir k;tokių 
pavojų, drauge vyko ir moky
tojas Petras Kriaučiūnas, ke
tindamas juos ginti ir saugoti 
savo tėviška ranka.

Jaunystė

Petras Kriaučiūnas gimė 1850 
m. lapkričio 15 d. Papečkių kai
me, Vištyčio valse., Vilkavišk’o 
apskr., netoli vokiečių sienos. 
Jo tėvas buvo dvaro lovininkas. 
Gyvendami arti sienos, Kriau- 
č finai gaudavo slaptai “Tilžės 
Keleivį”, kurį kiek paaugėjęs 
Petrukas smalsiai skaitydavo. 
Baigęs pradžios mokyklą Višty
tyje. per patį sukibmą 1863 m. 
įstojo į Marijampolės gimnazi
ją, kurią ba:gė 1870 m. Nors 
g’mnaziją išlaikė rusų valdžia, 
bet joje dominavo lenkų dva
sia. Dauguma mokinių ir moky
tojų dėiosi esą lenkai, gimna
zijos ’škilmėse būdavo skaito
mi lenkų poetų eilėraščiai, dai
nuojamos lenkiškos dainos. Ta
čiau gimnazijojė’buvo mokoma 
ir lietuviškai. Vyresnėse klasėse 
b’etuvių kalbos mokė mokyt. 
Ulinskas. J-’s mėgo lygint lietu
vių kalbą su lotynų kalba. Jo 
pavyzdžiu pasekė vėliau ir Pet
ras Kriaučiūnas.

Baigdamas gimnaziją, iškil
mingo akto metu, jis pirmą kar
ta pas’rodė drąsus ir karštas 
tėvynės mylėtojas. Tuo laiku, 
kai visi mokiniai kalbėjo, dek
lamavo vien lenkiškai, P. Kriau
čiūnas, pats išvertęs lenkų po
eto Kochanovskio eilėraštį “Cze- 
go cheesz od nas, Panie" (“Ko 
nori iš mūsų, Viešpatie”) jaut
riai padeklamavo jį lietuviškai 
susirinkusiems tėvams, moky
tojams ir gimnazijos mokiniams. 
P. Kriaučiūno lietuviškoji dek
lamacija taip paveikė susirin
kusius, kad jie plojimais ir 
šauksmu privertė padeklamuo
ti taip pat lietuvių kalbon iš
verstą vieną Krilovo pasakėčią. 
Nuo to laiko jis daugelį jauni
mo žavete žavėjo, traukdamas 
juos prie lietuvybės, o kitus 
padarė ir savo priešais, kurie 
kitaip jo nevadino, kaip tik “lit- 
vomanu”.

Mokėsi kuniguosna
Pabaigęs gimnaziją, P. Kriau

čiūnas stojo į Seinų kunigų se
minariją. Baigęs ją, tęsė toliau 
mokslus Petrapilio dvasinėje 
akademijoje. Buvo jau bes’ren- 
giąs įsišvent'nti kunigu, bet pa
tyrė. jog nebūsiąs paskirtas pa- 
raniio” Lietuvoje, o turėsiąs pa- 
sil kti Morilevo arkivyskup'joie, 
toli ni;o gimtojo krašto. Tada 
jis labai susirūpino tokia savo 
ateitimi. Po ilgo svarstymo ir 
svyravimo nuo šventin mų atsi
sakė ir nuvyko į Varšuvą, išlai
kė ten rusų valdžios nustaty
tus egzaminus mokytojo tei
sėms įsigyti ir grįžo į savo nu
mylėtąjį kraštą Marijampolę.

Mokytojas

Rusų valdžia netrukus pasky
rė P. Kriaučiūną Marijampolės 
gimnazijos mokytoju. Čia be-

mokytojaudamas, skatino mo
kinius būti susipratusiais lie
tuviais. Be k ta ko, taip jis lie
tuvybei laimi Petrą Arminą, 
Staugatį (buv. vyskupą), Ksa
verą Vanagėlį - Sakalauską, To
mą Žilinską ir kitus. Net dr. Jo
nui Basanavičiui j s nemažai 
įtakos yra turėjęs. Jonas Jab
lonskis taipgi sakydavo, jog 
buvęs skatinamas studento Pet
ro Kriaučiūno domėtis lietuvy
be ir paprastų darbo žmonių 
reikalais.

1880—85 m. Marijampolės 
gimnazijoje mokėsi apie 700 mo
kinių. Iš jų buvo 80% lietuvių. 
Tai buvo palanki dirva P. Kriau
čiūno lietuviškai veiklai. Be to, 
keletas buvo ir lietuvių moky
tojų, būtent; gimnazijos inspek
torius Andrius Botyrius, moky
tojai — Vincas Staniškis, kun. 
Jurgis Cėsna, Juozas Jasulaitis 
ir Petras Arminas.

Vieną gražią dieną, lyg per
kūnija iš giedro dangaus — ru
sų spaudoje pasirodė aštrūs 
priekaištai per daug laisvam 
švieVmui Lietuvoje, kuris šio 
krašto rusintojams atrodė jau 
pavojingas. Po šio viešo prie-

Petras Kriaučiūnas

Rudenėjančiose ganyklose Nuotrauka Vytauto Mažel o
T

TARPTAUTINĖ "PLŪGININKŲ" 
KONFERENCIJA

Dr. Juozas Lingis dalyvavo tarptautinėje arimo įrankių 
tyrinėtojų konferencijoje

DRAUGAS, šeštadienis, 1966 m. rugsėjo mėn. 17 d. B

gresą Vienoje 1952 buvo pasiū
lyta išleisti tarptautinį etnolo
ginį atlasą. Pradžiai buvo pa
siūlyta apsiriboti vien tik ari
mo įrankiais. Diskusijos tuo 
klausimu buvo tęsiamos ir tarp
tautinėje meno ir folkloro ko
misijoje (CIAP) Namiure. Prof. 
^teensberg pasiūlė tuo reikalu 
s šaukti konferenciją Danijoje. 
Buvo išrinkta kom sija, suside
danti iš prof. Branatič (Jugo
slavija), prof. J. D as (Portu
galija), prof. Erixon (Šved ja), 
dr. Escher (Šveicarija), prof. 
Koren (Austrija) ir prof. Ste- 
ensberg (Danija). Ir taip 1954,

pirmin nkaujant prof. Erixon, 
buvo susirinkta pirmajai kon
ferencijai Kopenhagoje. krp.
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LEO'S SINCLAIR SERVICE 
5759 Sc. Western Avenue 

LEONAS PRANOKUS, Sav.
Stabdžiui, Sankabos, Transmisijos 

Tune-ups ir Motorų Remontą* 
Kampas 58th Street 

Telefonus — PRospect 8-9533 
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LIETUVIŲ VEDAMA NAUJŲ 
IR VARTOTŲ 

AUTOMOBILIŲ PREKYBA

MOVI N G
ŠERĖNAS perkrausto baldue 

ir kitus daiktus. Ir iš toli. Miesto 
leidimai ir pilna apdrauda. 
2047 W. 67 PI. WA 5-8063

kaišto švietimo ministeris De- 
lianovas įsakė ištirti spaudoj 
kilusius nusiskundimus, rado 
juos “pamatuotus” ir tuoj nu
statė ateičiai tokią tvarką, kad 
iš Marijampolės gimnazijos kas
met galėtų išeiti nedaugiau kaip 
5—6 mokyklą baigusieji lietu
viai. Visi kiti egzaminuose ir 
mokslo metų eigoje buvo negai
lestingai “kertami”. Tuo pat 
metu praretinamos ir lietuvių 
mokytoju eilės. Pirmiaus:a nu
kentėjo Petras Arminas, kuris 
buvo perkeltas į Augustavą. 
Kiek palaukus, iškėlė Botyrių 
ir kitus net į Lenkijos gilumą, 
o 1887 m. atleido iš gimnazijos 
ir mokyt. Petrą Kriaučiūną.

Pasitraukęs iš mokytojo pa
reigų, jis gavo tarnybą teismo 
įstaigoje. Iš pradžių ėjo rašti
ninko pareigas, o vėliau gavo 
Šakių apskrities nuovados tei
sėjo vietą ir apsigyveno Plokš
čiuose, prie pat Nemuno. Čionai 
gyvendamas, susipažino ir bend
rame darbe suartėjo su toje 
apylinkėje nuolat besilankančiu 
dr. Vincu Kudirka.
Laisvės spinduliams švystelėjus

Po rusų - japonų karo, Rusi
joje, o drauge ir L:etuvoje lais
vės spinduliams švystelėjus, 
Petras Kriaučiūnas vėl turėjo 
nroeos grįžti į Marijampolės 
g'mnaziją 1905 m. sausio 15 d. 
■i:s čia paskiriamas lietuvių kal- 
>''8 mokytoiu. Tose pareigose 
;sbuvo Jim Pirmojo pasaulinio 
karo pradžios. Įsteigus Mari- 
iampoiės “Žburio” merga;č:ų 
nrommnaz’jai, jis buvo pakvies
tas ir ten mokyti lietuvių kal
bos. Su l etuvių kalbos moky
mu iis visada s;ejo ir L’etuvos 
istoriją, šios pamokos dauge
liui jo mokinių paliko neišdil
domus įspūdž’us. P. Kriaučiū
nas mokėjo 8 kalbas: lietuvių, 
lotvnų, latvių, lenkų, rusų, vo
kiečių, graikų ir prancūzų. Nau- 

i dodamasis tų kalbų literatūra,

Š. m. rugpiūčio 29—31 d. Ju- 
litos dvare (apie 130 km nuo 
Stockholmo) įvyko Antroji 
tarptautinė arimo įrankių tyri
nėtojų konferencija. Į tą konfe
renciją buvo pakviestas ir Šve
dijoje gyvenąs lietuvis etnolo
gas J. Lingis, kuris laikomas 
vienu iš arimo įrankių žinovų. 
Konferencijoje dalyvavo apie 
30 asmenų iš įvair ų kraštų: 
Čekoslovakijos, Danijos, Jugo- 
slavjos, JAV, Izraelio, Suomi- 
ios, Italijos. Škotijos, Švedijos, 
Vengrijos, Vokietijos. Į konfe
renciją buvo pakviesti atstovai 
ir iš Sovietų Sąjungos bei Pa
baltijo valstybių — dr. Bdojan 

į 'š Armėnijos ir prof. Citaja iš 
Gruzijos, Mme F limonova iš 
Maskvos, dr. Strods iš Rygos 
ir dr. Viires iš Talino. Ga la tik, 
kad kažkodėl nė vienas iš jų į 

į konferenciją neatvyko.
Dalyvių tarpe buvo plūgo ty

rinėjimo nestorius prof. Paul 
Leser (dabar gyvenąs Hard- 
forde, JAV), kurio 1931 išleis
tas kapitalinis veikalas “Ent- 
stehung und Verbreitung dės 
Pfluges” dar ir dabar tebėra 
visų plūgo tyrinėtojų pagrindi
nis šaltinis, ariamųjų įarnkių 
sstem’ntojas prof. Bratanic iš 
Zagrebo, Budapešto univ. prof. 
akademikas Laszlo Keszi - Ko- 
vacs, Skandinavijos plūgo tyri
nėtojai prof. Erixon, prof. 
Berg„ dr. Jirlow, prof. Steens- 
berg (danas, priešistorinės žem

jis buvo prisirinkęs begales įvai
rių ž!nių, kurių dėstymu sudo
mindavo ir patraukdavo moki
nius.

Pabėgėlis
1915 m. drauge su Marijam

polės gimnazija jis atsidūrė Ja- 
roslavlyje. Trumpos ir nelinks
mos buvo jo čia gyvenimo die
nos. Aštrūs šiaurės orai ir ne
patogios darbo sąlygos greit 
nusilpnino jo sveikatą, pagyve
nęs vos 4 mėnesius, susirgo šir
dies liga, ir 1916 m. sausio 20 d. 
išsiskyrė su šiuo pasauliu, už
rašydamas testamentu savo na
mą Marijampolėj ir 3,000 rub
lių pinigais Lietuvos mokslo 
draugijai.

P. Kriaučiūno gyvenimas ro
do. kad j:s buvo neeilinis pe
dagogas. visuomenininkas, tik
ras idealistas, ryžęsis paaukoti 
v>sas savo jėgas Lietuvos atei- 
č ai. Jis atidavė jas savo mok;- 
niams, būsimajai lietuviškajai 
MHesuomenei. be kurios nei tik- 
"ss tautos atminimas, nei Lie
tuvos šlnisvinimas nebūtų ga- 
’ėięs įvykti.

Visu krvnčiu. visokių pasau- 
'Ažiūrių tėvynės mylėto iai lie
tuviai. ypač senesniosios kartos 
žmonės su pagarba ir dėkingu
mu m;ni Petrą Kriaučiūną. At
mintinas j s ir šių dienų priau- 
yanč;ai kartai todėl, kad dirb
damas gimtojo krašto garbei ir 
labu’, visada pirmoj vietoj sta
tė lietuvybės reikalą ir jį ide
alizavo, kad tik Lietuva būtų 
laisvi ir nepriklausoma.

dirbystės žinovas) suomių aka
demikas prof. Vilkuna. Konfe
renciją at darė prof. Erixon.

Konferencijoje skaitytos bu
vo šios paskaitos: B. Bratanič 
(Jugoslavija) Klasifikation der 
Pfluggeraete als Forschungsmi- 
ttel, Formeigenheiten und No- 
menklaturr in ethnologischer 
Forschung; inž. dr. F. Sach 
(čekas) Proposal for the Clasi- 
f cat on of Pre-’ndustr’al Tilling 
Implements; prof. Steensberg, 
Clasification of Prehistoric 
Ploughing Implements, A Func- 
tional ©utine; dr. Jrilow (šve
das), Zur Geschichte dės schwe- 
dischen Pfluges; dr. Bentzien 
(lytų Vokierija), B bl ographie 
der Pflugforschung; dr. Joca- 
beit (rytų Vokietija), Zur Situ- 
ation der internationale Zusa-

mmenarbeit in der europaei- 
schen Agrarethnographie. Po 
paskaitų vyko gyvos diskusijos, 
kuriose dalyvavo visi konferen
cijos dalyviai.

Ši “plūgininkų” konferencija 
yra antroji iš eilės, pirmoji bu
vo Danijoje 1954 m., kur nuo 
to laiko prie National Museum 
Kopenhagoje veikia pastovus 
tarptautinis sekretoriatas — In- 
ternat'onal Secretariat of Re
search on the History of Agri- 
cultural Implements. Čia kon
centruojama plati žemdirbystės, 
plačia to žodžio prasme, biblio
teka. Sekretoriatas leidžia karts 
nuo karto ir savo b’uletenį ang
liškai. Šio pastovaus sekreto
riato, kuriam pavesta ruošti pa
našias kaip šiemetinė konferen
cijas, istorija ši: Per tarptau
tinį antropologų ir etnologų kon
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M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas

WA 5-9209 Chicago, Illinois
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CIKAGIETĖS.
kam kęsti nepageidaujamus plaukus kai juos ne
kenksmingai ię visam laikui JANINA POCS Electro- 
lysis būdu pašalins nuo veido ar kitų kūno dalių.

25 EAST WASHINGTON ST. Suite 1420 
(Marshall Field Annex Building)

Valandos pagal susitarimą tel. DE 2-6631 
Namų telef. NA 2-6712

■ , , 

ST. REMY IMPORTED FRENCH 
BRANDY

HLNE Imported FIVE STAR 
COGNAC

Ftfth $3.79 

COEUR DE FRANCE GRANDE FINE 
CHAMPAGNE COGNAC Fifth $4.29

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P Fifth $4,89

siuntiniai i lietuve *
Neptūne Motors Ine.

6516 South Westem Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS 60636 

Telef. — 925-5121

Išsimokčjimai mažu nuošimčiu 
per banką.

Atdara kasdien: Pirm., Penktad. — 
9 iki 9 v. vak. šeštad. nuo 9 Iki 
6 vai. v. Sekmad. 11 Iki 5 v. vak.

Parūpinami automobiliai migai 
klientų reikalavimų.
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VALOME 

KILIMUS IR BALDUS
Plauname ir vaškuojame visų rūšių 
grindis. J. BUBNYS. RE 7-5167

Lietuviška valgykla. Gražiausias lietuviš
kas restoranas, kuriame gaminami lietu

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

valandos vakaro.

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

JADVYGA ir — JUOZAS BARTKUS, Savininkai 
................................... ....... ................

PLANINGAS TAUPYMAS

Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, 

mes apmokame 
persiuntimo išlaidas.

Dabartinis dividendas 

i įmokamas du kart 

per metus.

Mutual
m

SAVINGS I
artraAimį ir puakiaJimį

M* 9 vai. ryto iki 4 vaL papiat>. 
KatvinaJfamĮ aw 9 vaL ryto Iki • v. vak. 
Muitai te. » <yu UI 1 nL f 
Ttatata| dtort. ta»

Ctetarad rad Snpratard by Ite Uotai Sutra Gatatarai
2212 W. CBHMAK ROAD • CHICAGO S. ILLtNOB

Fteta Vk>ta 7-77.7 fok. J. .. ......... .......p™.
AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MŪSŲ ĮSTAIGOS

COSMOS EXPRE8S
MAIMJUETTE GIFT PARCEL SERV. 

3 skyriai Chiciifioje:
2608 W. U»th St. Tel. WA 5-2787 
2501 W. 6»th St. Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St. Tel. OA 5-1864

Lietuvių bendrove, kuri turi teise 
siuntinius siųtiti be tarpininkų tiestai 
savo vardu 1* Chicagos ) Lietuve.

Didelis pasirinkimas geriausios rū
šies medžiagų ir kitų prekių temo
mis kainomis

E. lr V. Žukauskai

BANGA
TV - Radio - Stereo 
Pardavimas ir taisymas 

2649 W. 63rd Street 
Tel. 434 - 0421

P. Rudėnas K.šimulis

$5.49

Ftfth $1,89

SKIP'S Self Service
LIOUOR STORE

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHOhES WA 5-8202
SEPTEMBER - RUGSĖJO 15, 16 IR 17 D. D.

CINZANO IMPORTED 
Dry or Sweet VERMOUTH

Canadian 8 Year Old Imported
CANADIAN VVHISKY Fifth $3.98

Popular brand of Creme de Menthe, Creme
De Cacao or Peppermint Schnapps Fifth $2-79

Fifth $4..98FLORENTINO LIQUEUR

GORDON’S MARTINI OR VODKA MARTINI
(Close out) Fifth $2-98

VVURZBURGER Imported Gėrimui BEER
Case of 24—12 oz. Throw Away Bottles Case $7.95

. ■*

FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS, 
ORO VĖSINTUVAI, SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

Kas tik turi gėrę skonį,
Viskę perka pas Lieponj !

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK., 6211 So. Western, PR 8-5875
Vedėjas J. LIEPOMS

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 9 iki 6 
vai. vak. Sekmadieniais uždaryta liepos ir rugpiūčio mėn.



Rašytojo Stas'aus Būdavo netekus
Mirtis lietuvių rašytojų šei- 

moie pastaraisiais metais yra 
siauh’verg' dažna. visa; mūsų 
raštijai skaudž ai per dažna. 
Ypač bangu, ka’ vyresniajai ir 
vidur:ne! kartai pąsit'aukiant, 
nuostoli išeivijos sąlygose be
veik neįmanoma išlvgint načių 
jaunialisiujų prieaugliu. Tad ir 
lietuviškąją visuomenę aplėku
si žinia, kad rugsėjo 9 d. West 
Palm ligoninėje Floridoje, mi
rė Stas us Būdavas, eidamas 
vos 59-tuosius metus, buvo šiur
piai liūdna.

Stasius Būdavas priklausė tai 
mūsų rašytojų kunigų grandi
nei, savo tęstinumą išlaikančiai 
per amžius, pradedant Martynu 
Mažvydu, einant per Daukšą, 
Sirvydą, Valančių, Baranauską, 
Maironį, Vaižgantą, Vaitkų ir 
kitus, baigiant jau išeivijoje su
brendusiu Leonardu Andrie- 
kum. Ar atsiras jauniausioje 
konfratrų kartoje taip kūrybin
gai raštingų, kurie pavaduotų 
iškeliavusį Stasių Būdavą?

Kukliai nepretenduodamas į 
literatūrinių viršūnių aukštybes, 
Stasius Būdavas vis dėlto mu
suose buvo mėgiamas ir plačiai 
skaitomas rašytojas. Kai ku
rios jo knygos ypač jaunimo 
tarpe buvo labai populiarios ir 
graibstyte graibstomos.

Pastaruoju metu, gyvenda
mas kiek atokiau nuo didžiųjų 
mūsų kolonijų ir jų kultūrinio 
gyvenimo, Stasius Būdavas re
čiau besireiškė lietuviškoje spau 
doje, nors vargu ar savąją 
plunksną buvo sulaužęs. Grei
čiausiai ilga ir jį sunkiai vargi
nusi liga lėtai naikino paskuti
nes rašytojo pajėgas. Nors 
šiaip su redakcijomis, bičiuliais 
ir leidyklomis laiškinių ryšių 
visą laiką rašytojas 
kė.

Tebūna vieša ir 
smulkmena, jog prieš
velionis Stasius Būdavas ir su 
Kultūrinio Draugo redaktorium 
buvo sutaręs priedo atkarpai 
parašyti visą įspūdžių grandinę 
iš savo susitikimų Floridoje su 
gaišiuoju Nobelio premijos lau
reatu, amerikiečiu rašytoju 
(jau taipgi mirusiu) Ernestu 
Hemingwajumi. Pasirodo, kad 
Stasius Būdavas su Hemingwa- 
jumi buvo asmeniškai pažįsta
mi, kai anas didysis amerikietis, 
gyvendamas kadaise Kuboje,

nenutrau-

ši įdomi 
kiek laiko

Stasius Būdavas

nuolat lankydavosi ir Floridoje. 
Ne vieną kartą Stasius Būdavas 
buvo su Hemingvvajumi ten su
sitikęs ir kalbėjęsis. Hemingwa- 
jus net buvo svečiavęsis kuklio
je lietuvio rašytojo pastogėje. 
Apie tai velionis ir žadėjo pa
rašyti “Draugo” skaitytojams. 
Deja, viską naikinanti liga ir 
mirtis to jau neleido padaryti.

Rašytojo netekus, pati di
džiausioj jam reiškiama pagar
ba tebūna jo knygų pakartoti
nas skaitymas ir įsigijimas tų, 
kurių gal vis dar neturėta. Jos 
gi ir yra ilgiausiai nenuvystan- 
tis vainikas ant velionio kapo.

• Vilniaus lenkai anie Gedi
mino pilies bokštą. Vilniuje len
kų kalba leidžiamajame dien
raštyje (rugp. 26) beveik pu
sė puslapio buvo pašvęsta Gedi
mino piliai. Šalia šešių labai ge
rų nuotraukų (viena išorinė, su 
katedros kampu, kitos viduji
nės) trumpas, 37 eilučių rašinė
lis, bet jame sudėta daug gero 
jausmo senovės Lietuvos isto
rijai. Straipsnelis pavadintas 
“Gedimino bokštas”. Rašo:

“Joks mūsų sostinės sveč:as 
neaplenks Gedimino bokšto... 
Įeinant į viduramžinį bokštą, 
kopiam suktais la'ptais (Dėme
sio! Tai ne taip lengva!), susi
pažįstam su rhuz:ejaus ekspona
tais. štai miesto maketas iš la
bai senų la'kų, kunigaikščio Ge
ri mino viešpatavimo laikų. šta: 
ginklai, kuriais miesto gynėjai 
atremdavo nelemtų įsibrovėlių 
puolimus. Atrodo primityvūs, 
kary? Bet nesijuok, nes anais 
laikais jie buvo ba sūs tvirtose 
narsių žmonių rankose!”

• Kostas Ostrauskas — V n- 
co Krėvės vardo Iii era t ū ros pre 
mijos laureatas. Lietuvių aka- 
demin o sambūrio Montrealyje 
prieš eilę metų įsteigtoji Vinco 
Krėvės vardo 1 teratūrinė pre
mija (500' dolerių) š emet jury 
komisijos buvo paskirta jau 
išeivijoje susiformavusiam mū
sų dramaturgui Kostui Ost
rauskui už jo dramų knygą 
“Žaliojoj lankelė j”. Premija pa
skirta, vertinant pastarųjų tre
jų (1963, 1964 ir 1965) metų 
!a kotarpio mūsuose išėjusias 
knygas.

Kostą Ostrauską savo kūry
bos pobūdžiu galėtume įrikiuo- 
ti į ryškią mūsų išeivijos dra
maturgų trijulę, kai- kuriais at
žvilgiais tarpusavyje gerokai gi-

romanų rankraščiai. Jury komi
sija šiuo metu įtemptai juos 
?ka to, ir tikimasi savo spren
dimą paskelbs rugsėjo mėn. pa
baigoj ar spalio pradžioje.

• KraštoHrvn nitų išvykos. 
Etnografų, tautosakininkų, kal- 
bin'nkų ir dail ninku būrys, va
dovaujamas istorijos mokslų 
kandidato V. Miliaus, šią vasa
rą lankėsi Rimšės ir Gaidės 
apylinkėse (į rytus nuo Dūkš
to). Surinkę daug medž agos 
apie to krašto verslus, amatus, 
techniką, užrašinėjo dainas, pa
sakas, padavimus ir kitą kalbi
nę medžiagą. Dabar kraštotyri
ninkų grupė išvyko į Eržvilko 
apylinkes, ties Jurbarku.

Dramaturgas Kostas Ostrauskas, 
šiemetinis Vinco Krėves vardo li
teratūrines premijos laimėtojas.

• šiauliečiai koncertavo Uk
rainoje. MELODIJA, prieš dve
jus metus Šiauliuose iš mies
to įmonių darbininkų — meno 
mėgėjų sudarytas “estradinis 
jaunimo ansamblis”, vadovauja
mas V. Masionio, rugpiūčio ga
le devynias dienas lankėsi Uk
rainoj. Keliuose Užkarpatės 
miestuose ir Lvove turėjo iš vi
so septynis koncertus. Lvove, 
atvirame parke buvo susirinkę 
apie 5,000 klausytojų. Grįždami 
koncertavo ir Vilniaus Filhar
monijos salėje. (ELTA)

• Kiek naujų studentu priim
ta j Kauno aukštąsias mokyk
las. Kauno Medicinos institutas 
šį rudenį į pirmą kursą priėmė 
520, Žemės ūkio akademija (da
bar įsikūrusi už Aleksoto) — 
600, Politechnikos institutas — 
į dieninius, vakarinius ir užaki
mus skyrius — 4,400 pradedan
čiųjų studentų. (ELTA)

miningą, būtent į Škėmos, 
Landsbergio ir Ostrausko tri
julę.

Kostas Ostrauskas, kaip dra
maturgas, gali jaustis laimin
gas ir ta prasme, kad visi jo 
knygomis išleisiu ir rankraš
čiuose užbaigti veikalai yra bu
vę pastatyti ir čionykštėse mū
sų scenose.

• Kas bus ateitininkių “Gied
ros” korporacijos paskelbtojo 
romano konkurso laureatas? 
Konkursui buvo gauta astuonių

I

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANAS Į USSR

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS
FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEl AGENCY. INC
(LICENSED by VneSposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA

1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y., IN 7-5522

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

Prie firmos skyrių y»a krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui Įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Firma - skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro 
šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet

MŪSŲ SKYRIAI:

Y.
N. Y.

BROOKLYN, N. 
NEW YORK 3, 
NEWARK, N. J. 
SOUTH RIVER, 
UTICA, N. Y.
FARMINGDALE, 
PHTLADELPHIA 
ALLENTOWN, PA.
ROCHESTER 5, N. Y. 
LOS ANGELES 4, CAL.
CHICAGO 22, ILL. 
BAIZTIMORE 31, MD.
BUFFALO 12, NEW YORK 
DETROIT 12, MICH.
HARTFORD 6, CONN. 
JERSEY CITY, N. J. 
8YRAOU8E 7, N. Y., 
OLEVELAND 13. OHIO 
HAMTRAMCK. MICH.
SO. BOSTON, MASS 
TRESTO N 10, NEW JERSEY 
RAinVAY, N. J.

N. J.
N. J.
23, PA.

1530 BEDFORD AVĖ.
78 SECOND AVENUE
314 MARKET STREET
40 WniTEHEAD AVENUE 
sos BLEECKER STREET 
FREEIVOOD AORES
631
126
558
107 ,
1241 NO. ASHI^AND AVENUE 
1000 EI. EIT STREET
701 FUA.MORE AVENUE 
11001 JOS CAMPAU AVENUE 
643-47 ALBANY AVENUE
303 GROVE STREET 
1200 SOUTH AVENUE 
1028 KENI1AVORTH AVENUE 
11339 JOS CAMPAi: AVENUE
396 W. BROADVVAY 
1152 DEUTZ AVENUE
717 W. GRAND AVĖ.

W. GIRARD AVENUE 
TILGHMAN STREET 
HUDSON AVENUE

SO. VERMONT AVENUE

IN 
OR
MI 

CL 
RE

7-6465
1- 1540
2- 2452
7- 6320
2-7476

363-0494 
PO 0-4507 
HE 5-1654 

232-2042
5- 6550
6- 2818
2-4240
5-0700
8- 0298
7- 5164
5-6368
5-9740
1 -0006
9- 3980
8- 1120
2-0306

381-8997
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BE 
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IR DAILININKUS ATSIMINĖ
Letuvoj iš lėto vyksta visų 

nepriklausomos Lietuvos meto 
Fetuv ų dailininkų “reabilitaci
ja”. Lig šiol buvo viešai nemi- 
nėtini v;s: užsien uose gyvenan
tieji Fet’iviai dail ninkai, buvo 
pasmerkti nastarųių nepriklau
somybės metų naujovininkai, ži
nom' nepriklausomųjų dailinin
kų vėl'au “Ars” grupės vardu.

Dabar, po v;eno kito anksčiau 
spaudoi pasirodž'usio siūlymo 
peržiūrėti pažiūras į lietuvių 
dailės kūrybą, Lietuvoje sureng
ta vienu metu net dviejų “arsi- 
n nkų” parodos: Vilniuje V. 
Vizg rdos (ne tik “arsininko”, 
bet ir — kaip trumpame prane
šime apie tą parodą pašė Tiesa 
— “šiuo metu gyvenančio Jung
tinėse Valstybėse, dirbančio 
daugiausia vitražo srity”) o 
Kaune — Antano Samuolio, dar 
karo metu mirusio Šveicarijoj.

“Literatūroj ir Mene” pasi
rodė platokas atsiliepimas apie 
Samuolio kūrinių parodą. V. 
Vizgirdos paroda ta proga tik 
užsiminta. Tačiau, kalbėdamas 
apie Samuolį, autorius plačiau 
išsitaria ir apie visus “arsinin- 
kus”, nevengdamas priminti jų 
tarpe ne tik V. Vizgirdos, bet 
ir V. Jonyno ir A. Galdiko. Prie
šingai ligšioliniams teigimams 
enciklopedijose, apie visus at
siliepiama palankiai ir siūloma,

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

• Vienuolės — teologijos dak
tarės. Pirmą kartą Washingto- 
no Katalikų univers teto isto
rijoje dvi vienuolės ruošiasi teo
logijos doktorato laipsniui, ku-i 
ris duoda teisę dėstyti teo
logiją kunigų seminarijose. 
Iki šiol teologijos doktoratas 
buvo teikiamas tik kunigams ir 
seminaristams, bet dabar jau 
nemaža ir pasaul ečių studentų 
studijuoja aukštuosius teologi
jos mokslus.

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 VVest 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Tel. Pli 6-8998

kad “pilnesniam vaizdui apie 
lietuvių dailės ketvirtojo dešimt
mečio (t. y., 1931—40 metų. 
E.) tradicijas susidaryti reikėtų 
organizuoti ir tok ų ryšk:ų dai
lininkų, kaip S. Ušinsk o. L. 
Truikio, V. Ka'riūkšč o ir kt. ap
žvalgines darbų parodas”.

T;e ketvirtojo dešimtmečio 1 e-

tuvių dailininkų darbai straips
nyje pripažįstami, kaip “ryškus 
dailės palikimo puslapis”, ir 
d’-auge pareišlcama, kad dabar- 
iniai 1 etuviai dailininkai tęs a

70 ra s’as pereitų dešimtmečių 
"beaistrei mūsų meno tradic- 
jas". (ELTA)

Kiekviena 
saskaita 
ligi 
$10.000 
apdrausta 
Federalės 
valdžios 
agentūroje

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

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

LIETUVIŲ IŠTAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvfr. >—» vai., antr.. treč. ir AeAtadlenlata nuo 

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 1'1 Iki 4:80 v po piety

DIVIDEND CHECKS MAILED 
OUARTERLY ON INVESTMENT 
SAVINOS ACCOUNTS M

SAVINOS AND LOAN ASSOCIATION 
Gribauskaa, Ex«o. Secv.

1447 S0. 49th CT. • CICERO, ILLINOIS 60650
HOURS: M0N. 9-8; TUES., THUR., FRI. 9-5; SAT. 9-1 ;WED. CLOSED 

PHONE 656-6330

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGĄ

/■

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

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

CARR MOODY 
LUMBER CO.
STASYS LITWINAS, Prez. 

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

teikiame nemokamai.
Raštine atdara kasd en nuo 8 vai. 
ryto Iki 6 vai. vakaro Ir šeštadie

niais Iki 8 vai. p. P.
2400 S. Oakley Avė., Chicago 
Tel. VIrginiai 7-7258-59

I
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CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
B. B. PIETKIEVVICZ, Prez.

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

I

t Naujas aukštas dividendas 
$ mokamas ai investavimo

sąskaitas

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

V4T 4MT1AO. ANTRAD. Ir PENKT...............
VALANDOS: pirmad Ir KETV..................

ŠEŠTAD. » v. r. Iki 12 v. d.

.9 v. r. Iki
9 v. r. iki 
.Trečiad. uždaryta

We Invite 
Your Savingi

& ....................
PAPUOŠKITE RŪTĄ 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", “fiberglasB”.

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ
STEIN TEXTILE 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.

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

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

_____ . __  _______ P

I Artesian Restaurant |
2432 VVest 63rd Street

E • Skanūs valgiai
• Geras patarnavimas

• Puiki atmosfera

PIETŪS
$1.65 & $2.25

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

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

šeštadieniais iki 5 valandos ryto.
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(63rd & Artesian)



DIDINGA LATVIŲ TAUTIŠKUMO MANIFESTACIJA
Latvių karių organizacijos 20 m. jubiliejus Chicagoje

Latvių ka ių organ zacija 
Daugavas Vanagi (Dauguvos 
Vanagai) įkurta 1945 m. Bel
gijoje, Cedelgemo latvių belais
vių stovykloje. Per dvidešimt 
savo gyvavimo metų ji yra iš
augus: į st priaus ą ir pajėgiau
sią organ zaciią, kurią latviai 
visame la;svajame pasauly la
bai vertina ir gerbia. Tai buvo 
matyt: ir dv dešimt metų jubi
liejaus minėjime, surengtame 
Chicagoje. Į jį susirinko latviai 
ne tik iš Amerikos, bet ir iš 
Europos, Pietų Amer kos, Ka
nados ir net iš tolimos Australi
jos. Tarp jų buvo matyti karo 
invalidų, organizacijos vadovų 
ir daug jaunimo. Tai buvo ne 
tik šios organizacijos, bet visos 
latvių bendruomenės šventė. 
Šventėje buvo jaučiami tie tau
tiniai saitai, kurie sieja latvius 
visuose kont’nentuose, ir jų kul
tūros savitumai, kurie išryškė
jo jungtiniame moterų choro 
koncerte, meno parodoje, teat
ro vaidinime, literatūros vakare, 
vyrų choro ir simfoninio or
kestro koncerte ir taut niuose 
šokiuose. Prie šių svarbiausiųjų 
šventės momentų norėtųsi čia 
trumpai stabtelti ir supažindin
ti su jais mūsų visuomenę.

L šventės atidarymas ir 
moterų coras.

Šventėn susirinko į Mather 
aukštesniosios mokyklos salę 
daugiau kaip tūkstantis daly
vių. Tautiškais raštais išpuoš
toj scenoj, sugiedojus Ameri
kos ir Latvijos himnus, prasi
dėjo įvairių organizacijų svei
kinimai. Dauguvos Vanagų Cent 
ro valdybos p’rm. V. Jaunums 
tarp kitko pasakė; “Mes esame 
tokie pat vieningi, ka p buvome 
prieš dvidešimt metų, kai Ce- 
delgeme įkūrėme savo organi
zaciją. Mūsų prieąų^iuol'mai da
ro mums tik garbę ir rodo, kad 
mes esame tikrame kelyje. Ko
vojome prae ty, kovojame da
bar ir kovosime ateity”.

Latvių bendruomenės pirm, 
prof. dr. P. Lejinš savo sveiki
nimo kalboje pasakė: “Po dau
gelio metų, kada kas rašys Lat
vijos istoriją, negalės pamiršti 
to, ką dalis latv ų tautos yra 
padariusi Latvijos gerovei. Dau
guvos Vanagų organizacija sa
vo jėga ir veiksmu 
dys kitoms latvių 
joms”.

yra pavyz- 
organizaci-

centro val-Dauguvos Vanagų 
dybos moterų pirm. M. Kenge 
pabrėžė, jog latvių moterys, 
prisijungusios prie Dauguvos 
Vanagų, kad bendromis jėgomis 
galėtų daugiau nuveikti ir ža
dėjo tai daryti ir ateity “iš pa
garbos jums, koyotojai”. Suva
žiavimą sveik’no įvairių organi
zacijų atstovai, ragindami am
žiną ištikimybę ir garbę paro
dyti karžygiams ir tėvynei. 
Klausytojai į visa tai atsiliepė 
audringais plojimąis ir ovacijo
mis.

Po sveikinimų scenoje pasiro
dė jungtinis moterų choras tau
tiniais rūbais, kurie savo spal
vų įvairumu priminė mūsų tau
tinius drabužius, nors jų spal-

Senovės latviai atremia įsibrovėlius rususJanis Plėpis

Dabar, kai Mariner4 raketa, 
pralėkdama pro Marsą, atsiun
tė jo nuotraukas, ir visa žmo
nija nusivylusi žiūri į tuos negy
vus kraterius, aš prisimenu Aeli- 
tą. Ji buvo mėlyno veido ir tra
pi, kaip stiklinė gėlė. Ji buvo 
nepaprasta. Ji gyveno Marse. 
Taip rašė lakios fantazijos au
torius, kurio vardą jau pamir
šau, bet nepamiršau Aelitos.

Kaip patiko man ta nuostabi 
būtybė! Ir ne man vienai. Visa 
mūsų miestelio pradžios mokyk
la mylėjo Aelitą. Mažoj, uždu- 
susioj bibliotekoj mes stovėda
vom eilute, spausdami nutrintas 
skaityklos korteles tarp pirštų. 
“Ar jau šiandien gausiu “Aeli-

A. BALTINIS

vos ryškesnės ir sukirpimas ki
toks.

Choras ypatingas tuo, kad jis 
jungtin ą iš daugelio vietovių, o 
programoje tik latv’ų kompozi
torių kūriniai, kurių melodijos j 
”rt mos latvių liaudies da noms. 
Chore dalyvavo apie 80 daini
ninkių, dirigavo dirigentai T. 
Ozolins ir J. Zu ka. Jungtinio 
choro dainos skambėjo drąsiai, 
ne’škrypdamos iš dirigento nu
rodymų.

Pirmas dirigavo J. Zuika J. 
Mazvilio “Mesiu kartą šalin”. 
Ši daina artima ir brangi senes
nei latvių kartai,kuri ją dar mo
kėsi mokykloje. Jausmingai ir 
graž:ai skambėjo J. Norvilio 
“Paparčio žiedas”. Pirmą kar
tą dainavo prof. J. Dobrovols
kio “Aš neabejoju”, kuri savo 
žodžiais ir melodija iššaukia gi
lų patriotinį pergyvenimą. Di
džiausio pasisekimo sus laukė J., 
Raminšo smuiku ir choro atlie
kama jo paties sukomponuota 
kantata "Vanagų gimimas”, 
kuriai paimti V. Kraslovieč o 
žodžiai apie liūdnąjį gyvenimą 
Cedelgemo belaisvių stovykloje1 
ir apie Dauguvos Vanagų įkū
rimą. Kaip malda skambėjo 
prof. A. Abelės naujai sukom
ponuota daina “Tremtinio ilge
sys” ir V. Ozolinio “Vasara”, 
Veltos Tomos žodžiai (vertimas 
lietuvių kalbon išspausdintas 
šiandieniniame Kultūriniame 
Drauge).

Klausant moterų jungtinio 
choro koncerto buvo drąsiai ga
lima tvirtinti, kad dainininkės 
yra aukšto meninio lyg'o ir kai 
kurios jų dainos skambėjo taip 
stipriai, kad, rodos, drebėjo 
salės sienos, ir buvo įdomu ste-* 
bėti. kokiais šiltais jausma s ir 
besišypsančiais veidais daininin
kės dainavo.

2. Meno ir pritaikomojo 
meno paroda.

Šventės programoje žymią ( 
vietą užėmė ir meno paroda. Pa
rodą atidarė šventės rengimo 
komiteto pirmininkas A. Va
nags, sveikindamas susirinku
sius ir dž augdamasis dailinin
kų dėmesiu jų organizacijai. Pa
rodą buvo surengęs Cedelgemo 
belaisvių stovyklos belaisvis J. 
Šimanis, o parodoje buvo su
telkti buvusių karo belaisvių 
paveikslai, sukurti belaisvių sto
vykloje, kuriuose daugiausia 
vaizduojama kova dėl Latvijos 
laisvės. Buvo ir paveikslu, vaiz
duojančių kankinius su skausme 
sustingusiais veidais. Daug bu
vo būdingų paveikslų ir škicų 
iš belaisvių gyvenimo ir jų kan
čių.

Plati ir gerai suruošta buvo 
pritaikomojo meno paroda, tvar 
koma O. Ozolinios. Sidabre, me
dyje. gintare ir audiniuose spin
duliavo ir žėrėjo namų kultū
ros ir papuošalų grožis.

Aspazija

GILIĄ NAKTĮ

Naktį, gilią naktį, 
Niekas tavęs negirdi. 
Suskamba ir praskamba 
Tavo sielos šauksmas — 
Naktį, gilią naktį.

Naktį, gilią naktį, 
Niekas tavęs nesulaiko:
Eik ir nueik,
Žūk ir pražūk, 
Naktį, gilią naktį.

3. “Lolitos Stebuklingasis 
Paukštis’’.

Tai latvių rašytojos Onos Bri- 
gadedes pjesė, nors parašyta 

s niau, savo turiniu aktual ir 
mūsų dabartinei išeivijai. Pa
grindinė pjesės mintis — atgai
vint prarastąjį t kėjimą į ste
buklą k sd eniškame, mater a- 
lizmo nuvargintame žmoguje. 
Tik tikėjimu ars’šarvavę pjesės 
pagrindiniai herojai: karai aus 
sūnus Ans’s ir jo draugas Sūr
inis, keliauja ieškot’ princesės 
Lolitos rūmų, nes ji turi paukš- 
į. kuris gydo aklus ir slopina 
’eapykantą.

Tikėjimo jėgos gaivinami ir 
savo tyros sąžinės balso klau
sydami, jaunieji žmonės pasie
kia tai, ko ieškojo. Bet turto 
ir pinigo garbintojai irgi ne
snaudžia, ir broliai nužudo bro
lį, kad patys turėtų Stebuklin
gąjį Paukštį, nes tėvas priža
dėjęs karalystę tam, kuris šį 
Paukštį parsmeš. Tačiau ir 
tiems, kurie tiki gėrio pergale, 
netrūksta jėgų ir draugų, ir 
princas atgauna gyvybę, atsi- 
durdamas vėl prieš naujus mė
ginimus.

seną trad ciją

Iš latvių poezijos

Vienas — jų šauklys iš Ait
varų žemės. Alnis gali jam pa
dėti, nes turi Lolitos davono- 
tą kardą. Taip pat ištroškusiuo
sius pagirdo Lolitos dovanotas

Velta Toma

VASARA

Vasara, vasara, sveikinu tave,
Vasara, glausk mane, kelk mane, nešk! 
Sparnus tu paukšteliams, peteliškėms davei, 
Tiktai be dangaus debesų pasilieku aš.

Balti berželiai ir žaliosios pievos, 
V’asara. tave supa, puošia ir skamba, 
Saulėtoj rasoj, kai gėlės tavo skleisis, 

Vasara, kartu leisk pražysti ir man!

Iš latvių kalbos vertė A. B a I t i n

Velta Toma (g. 1912) yra pakilios patriotinės latvių poez'jos at
stovė. Tačiau jo- kūryboje netrūksta ir lyriškųjų gimtosios žemės 
įvaizdžių. Ryškieji jos poezijos rinkiniai yra: Minėjums 1943, Latvie- 
ša sieva 1946 ir Selu dienas sestdiene 1953.

Iš latvių kalbos vertė A. Baltinis

Aspazija (Pliekšanienė — Rozenbergaitė Elza, 1868-1943) viena 
pirmaeilių latvių poečių, 1897 ištekėjusi už didžiojo latvių tautinio at
gimimo poeto J. Rainio — Pliekšano. Aspazija priklausė latvių litera
tūros vad. Naujajai srovei. Išleista eilėraščių rinkiniai: Sarkanas pu- 
kes 1897, Dveseles krėslą 1907, Žiedu klepis 1911, Asteru laika 1927 
ir kit. Dramos: Neaizsniegts merkis 1895, Zalša ligava 1927 ir kit.
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ąsotis, o alkanuosius papeni jos 
dovanota duona. Būd nga, kad 
su Lolitos dovanomis Alnis ga
li padėti visiems kenčiantiems, 
bet negali padėti pats sau. Jam 
’egali padėti net ištikimasis 
Surm s. ir jam gresia pražūtis.

Pjesėje dalyvavo ap e trisde- 
š’mt aktorių, visų puošnūs rū
bai, pu'k os dekoracijos — miš
ką’, karalių rūmai, karčiamos 
kanklių muzika ir taut'nia’ šo-1 
kiai darė ši va'din’mą t’krai 
natrauklų Spektaklį režisavo 
M. Walterė, o vaidmenis atlikoį 

kartos vaid n-daug jaunos’os 
‘Ojų.

Latvių kariai laisvės kovose atakuoja priešą4. Literatūros vakaras.

Latviai turi 
savo šventėse suruošti ir litera
tūros vakarus. Nors į šią šven
tę buvo suvažiavę daug latvių 
rašytojų, bet čia savo kūrinius 
skaitė tik buvusieji kar ai — 
rašytojai. Vakarui vadovavo 
Valdis Kraslavietis ir jame da
lyvavo keturiolika rašytojų.

Edv. Kaime skaitė apybraižą 
iš 1945 m., kurioje va’zduojama 
neviltis, viešpatavusi to laiko 
latvių belaisvių stovyklose. Ru- 
bulis skaitė religinę misteriją 
apie Baltąją Mergelę, kurioje i dęs Latgalės krašto veidą ir iš- 
gražiai pavaizdavo Šv. Mariją kėlęs jos žmonių idealizmą ir 
latviškame fone. A. Rungis skai i ryžtą kurti šviesesnį gyvenimą, 
tė novelę “Apie draugų likimą”. 
Jis yra parašęs įspūdingą ro
maną “Ar, broleli, toli josi”,

r* P

tą”, buvo vienintelė mintis, slen
kant artyn prie bibliotekininkės 
staliuko. Kai jai grąžindavau 
perskaitytąsias knygas, dažniau 
šiai Haufo pasakas, ar Brolius 
Grimmus, ar net Kari May “Si
dabro ežero turtus”, dunksenan- 
čia širdim ištardavau “Aelitos” 
numerį.

“Nėra”, negailestingai atsa
kydavo bibliotekos vedėja, tuš
čiomis grįždama nuo lentynų. 
Ir taip nuvildavo ji tave ne kar
tą, kol pagaliau prieš tavo iš
pūstas akis padėdavo nutrintą 
knygiūkštę, nuo vartymo užsi
rietusiais kampais, su rašaluo
tų nykščių antspaudomis. “Aeli
ta”, sakė titulinis puslapis. Ga- 

kur vaizduojamas kar ų gyve
nimas, jų tragiką Latvijos lais
vės laidotuvėse.

Literatūros vakare pabaigoje 
rašytojas J. Klidzejs skaitė pa
skaitą “Tikrieji jausmai ir gra
žieji žodžiai” Pabrėžė reikalą 
nepasitenkinti tik žodžia’s, bet 
jungtis į bendrą darbą se
nimui ir jaunimui, nes dabar 
Latvija turi daug kovotojų, bet 
jie kovoja vieni. J. Klidzejs yra 
žymiausias latvių rašytojas, ku
ris savo romanuose yra atsklei-

Jis pažįstamas ir lietuviams, 
nes jo romanas “Mėlynosios nak 
tys” ėjo 1957 m. “Draugo” at
karpoje ir buvo mūsų skaityto
jų labai mėgiamas.

5. Paradas ir simfoninis 
orkestras.

Šventės viršūnė buvo didysis 
karių paradas ir vyrų choras 
su simfoniniu orkestru, kurio 
pasižiūrėti buvo prisirinkusi pil
na didžioji Chicagos operos sa
lė. Scenoje buvo Latvijos vėlia
vos ir vėliavos tų kraštų, iš ku
rių dalyvavo svečia’. Vėliavų 
vidury buvo latvių legijono pul
ko kovos vėliava. Dviejų ber
niukų, kurie simbolizavo jauni
mą ir ateitį, lydimas atėjo pulk. 
V. Jaunums, jam raportavo ren
gimo kom teto pirm. A. Vanags 
ir iškilmingą priesaiką perskai
tė V. Hancers, kur tarp kitko 
buvo pasakyta: “Mes žadame 
ir pralekiame, kad š ame am
žiuje ir amžia s po jo, nekęsime 
tų, kurie mūsų tautai ir vals
tybei kasė duobę, ir saugosime 
tuos, kurie motnos Latvijos 
vardą laikys šventu”. Po prie
saikos, nuskambėjus Amerikos 
’r Latvijos himnams, paradas 
baigėsi.

Vyrų jungtinį chorą su sim
foniniu orkestru dirigavo Br. 
Skultė ir Janis Kalninš, kurie 
yra žymūs latvių simfoninio or
kestro d rigentai. Koncerte da
lyvavo solistai: smuikininkas 
prof. V. Rusevičs ir dainininkas 
dr. J. Klav nš. Koncerto progra
moje buvo dvi naujos kantatos. 
Pirmoji buvo sukomponuota 
Br. Skultės. Jis pats ją diriga
vo. Antroji buvo J. Kalninšo-. 
Ją dirigavo taipgi pats kompo
zitorius. Abi kantatos nuskam
bėjo didingai, ir kompozitoriai 

lų gale! Ir nešiesi namo tą mė
lyną Marso mergaitę ir gyve
nai su ja kelias dienas drąsios 
fantazijos krašte, kur neįsivaiz-; 
duojami erdvių laivai skrido į 
kitus pasaulius, ir tu buvai jų 
keleivis...

Įdomu prisimint, kad tada, 
kai į Marsą galėjai nukeliaut 
tik su “Aelita”, koks buvo ne
pasotinamas noras skaityti! Mes 
lankėm tik pradžios mokyklą, 
bet “prarydavom” knygų dau
giau, negu šių dienų studentai. 
Vien belaukdami “Aelitos”, grįž
tančios į bibliotekos lentyną, 
tur būt, iš inercijos perskaity- 
davom nuo “Pelytės Micės laiš
kų’’ iki Vaižganto “Dėdžių ir dė- 

bei tekstų autoriai sus; laukė il
gų ir audringų plojimų.

Programoje dar buvo giesmė 
Aglonos Dievo Motinai. Ši mu
ziko J. Medinš sukurta kompo
zicija yra vienas iš geriausių 
latvių religinės muzikos kūri
nių. Gražiai simfoninio orkest
ro grojami skambėjo ir latvių 
tautiniai šokiai. Jų buvo įdomu 
žiūrėti ir klausytis, kaip papras
tas melodijas atlieka simfoninis 
orkestras. Abiejose kantatose 
solo partijas atliko baritonas J. 
Klavinš ir smuikininkas prof. 
V. Rusevičs.

Šventė baigėsi latvių tauti- 
n'ais šokiais. Šokėjų grupės 
Chicagon suvažiavo iš įvairių 
latvių kolonijų, šok ams vado
vavo V.Dzelmė, jiems skambi
no L. Simanė. Latvių tautiniai 
šokiai labai panašūs į mūsų, 
o kai kurie atrodė beveik tokie 
pat. Išimtį sudarė šokis, sukur
tas kariams paminėti. Jį atliko 
vien vyrai, šokdami su šautu
vais, kur muzikos garsai primi
nė šūvių dundėjimą kovos lau
ke.

Įdomu, kad Dauguvos Vana
gų šventėje aktyviai dalyvavo 
daug jaun mo, kurie parodė, jog 
nori eiti savo tėvų ir vyresnių
jų brolių pėdomis. Chicagos lat
vių jaunimas surengė vakarą, 
jo pelną paskirdamas Vanagų 
organizacijai. “Lolitos Stebuk
lingojo Paukšč o” vaid’ntojų 
bent pusė buvo taipgi jauni
mas, o tautinius šokius atliko 
tik jaunimas. Jaunimas talki
ninkavo ir v’suose kituose šven
tės parengimuose.

Chicagos latvių Dauguvos Va- 

Karlis Krauze Žemgaliai nepasiduoda kalavijuočiams, bet pasitraukia 
laisvi j Lietuvą.

dienių”. O kartais net griebda
vomės V. Hugo “Vargdienių”, 
nes skaityti knygą, turinčią 
daugiau du tomus, buvo pavy
dėtino prestižo reikalas.

O dabar jau ima pildytis “Ae
litos” autoriaus neįtikėtina fan
tazija. Per milijonus šaltos erd
vės mylių elektroniniai instru
mentų pirštai nupiešė Marso 
paviršių. Ir man liūdna. Nes ten 
nėra tų paslaptingų kanalų, apie 
kuriuos palaimintos fantazijos 
autoriai prirašė tiek nuostabių 
knygų; ten nėra mėlynų kalnų 
ir Ray Bradbury grakščių mar- 
siečių geltonomis akimis. Ten 
nėra kristalinių namų, kurie se
ka saulę, lyg gėlės žiedas, ir 
smėlio laivų, greitų, kaip vėjas 
ir trapių, kaip dūmai. Ten nėra 
Aelitos...

Po šimtmečių ilgesingo žiū
rėjimo j raudonąją planetą juo
dam nakties aksome, žmonija 
pagaliau pamatė jos paviršių:

VILENTO 
KATEKIZMO 

NAUJA LAIDA
THE LITHUANIAN (ATE- 

CH1SM OF BALTRAMIEJUS VI 
LENTAS, 1579, Edited by Gordon 
B. Ford, Jr., ass s. prof. of linguis- 
tics, Northv/estern University Evan- 
ston, III. Third revised edition. 
Louisville. Ky., Pyramid Press, 
1966. xxv, 77 78 lak.tai (vienoj la
po pusėj fotografiniu būdu spaus
dinti). 28 cm. Tiražas ir kaina ne
nurodyta.

Baltramiejaus Vilento Kate
kizmas, išle.stas Karaliaučiuje 
1579 m., yra perspausdintas fo
tografiniu būdu ir perrašytas 
lotyniškais rašmenim.s amerikie 
čio Gordon B. Ford, J. (spaus
dino Pyramid Press, Louisville, 
Ky.). Įdomu, kad trejus metus 
iš eilės vis išėjo po naują laidą: 
1964, 1965 ir 1966 m. Paskutinė 
laida turi ilgesnį įvadą, kuriame 
nagrinėja Vilento gyvenimą ir 
darbus, atitaiso ir originale pa
silikusias spaudos klaidas.

G. B. Fordas įtikinančiai įro
dinėja, kad Vilentas ir Mažvy
das buvę pusbroliai: Vilento tė
vas buvęs Mažvydo motinos 
brolis. Katekizmo foto kopiją 
leidėjas gavęs iš Vilniaus univ. 
bibliotekos. Tai vienintelis išli
kęs arba žinomas egzempliorius. 
Kitas egz., buvęs Karaliaučiaus 
univ. bibliotekoj, sunaikintas 
paskutinio karo metu.

Pirmoji Vilento versto Liute
rio mažojo katekizmo laida iš
ėjusi jau 1575 m. ir tik 25 egz. 
tiražu, kurio nei vienas egz. ne
išliko. Tas pats leidėjas prane
ša, kad dar šiais 1966 m. išlei- 
siąs panašiu būdu perspausdi
nęs kitą Vilento knygą, Evan- 
gelias bei epistolas, išleistą irgi 
1579 m.

nagų šventė buvo galingas jų 
patriotinis prasiveržimas, gra
žus ir iškilmingas įvykis, kuris 
pasiliks k ekvienam jo dalyviui 
ilgai atminty. Gražiai apie jį 
atsilepė J. Kldzejis: “Tauta 
klausosi šios organizacijos -bal
so su pas tikėjimu ir atsidavi
mu, žinodama, kad jos nariai 
savo gyvenimu kūrė Latvijos 
istoriją”. Dauguvos Vanagų 
pirm. E. Kruko žodžiais, ši 
šventė buvo laisvų vyrų laisvo
je žemėje surengta šventė — 
Latvijos laisvei.

esą ne vieni 
rate, užtat 

šukes subiro 
fantazijos...

kraterių raupais išakėtas dyku
mas... Marsas mus apvylė. Mes 
taip ilgai tikėjom 
begaliniam saulės 
taip skaudu, kai į 
tos spindulingos
Kodėl mes taip norėjom, būti 
ne vieni? Kodėl tiek rašėm ir 
svajojom apie nepaprastas bū
tybes, išmintingesnes ir žmoniš
kesnes už mus? Ar kad slap
čiausioj mintyje bijojom išrink
tųjų vienatvės ir atsakomybės?

“Mes esame labiau išskirtini, 
negu buvom galvoję”, pasakė 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
prezidentas, klausydamas moks
lininkų pranešimo apie Marsą. 
Sunku būt išskirtam, išrinktam, 
vienišam...

O man gaila Aelitos. Praskri
do Mariner 4 pro jos pasaulį, 
ir mėlyna Marso mergelė mirė 
ant aštrios kraterio briaunos...



MATEMATIKAI KELIAVO 1 MASKVA
(Atkelta iš 2 psl.)

valandos JFK aerodrome New
Yorke.

Aišku, š's kongresas buvo 
auksinė proga sus tikti su ru- 
sa;s ir aplamai su komunistų 
valdomų kraštų matematikais, 
kurių galimybės išvykti į užsie
nį yra nepaprastai r botos. Pa- 
vvz ’ž ui, paskutin ame kongrese 
Stokholme tebuvę tik apie dvi
dešimt matematikų iš Sovietų 
Sąjungos, gi šiame jie sudarė 
apie pusę iš šeš ų tūkstančių 
kongreso dalyvių.

Lietiniai matematikai

Šiame kongrese dalyvavo ir 
būrys lietuvių matematikų. Su
sitikau ir pereitais metais Chi
cagos Unversitetą vizitavusį 
matematiką J. Kubilių, Vilniaus 
Universiteto rektorių. J s supa- 
ž'ndino su dauguma kongrese 
dalyvaujančių lietuvių matema
tikų. Susitinkant pr;e pietų sta
lo ir kalbantis apie matemati
ką Lietuvoje, buvo galima su
sidaryti vaizdą apie lietuvių ma
tematikų profesinį paruoš mą 
bei jų mokslinius interesus.

Į universitetą matematikos 
studijuoti kasmet Lietuvoje sto
ja apie š’mtas asmenų. Po pen
kių metų stud:jų išduodamas 
diplomas, ir dalis baigusiųjų 
pradeda mokytojauti arba tal
kinti industriniam darbui. Liku- 
s ’eji tęsia studijas mokslo kan
didato laipsniui gauti (tai, taip 
vadinami, aspirantūros metai — 
paprastai trejų metų laikotar
pis). Kandidato laipsniui gauti 
yra ir ekonominė paskata — 
alga padvigubėja laipsnį gavus. 
Aspirantūrai paprastai važiuo
jama į Maskvą arba Leningra
dą. nors dabar jau yra ir Vil
niuje visa ką ba’gusių mokslo 
kandidatų. Aukščiausias laips
nis moksle yra daktaro, sutei
kiami}* atlikus platesnės apim
ties tyrinėjimus ir pąrašius ty- 
rinėj mus apibūdinančią knygą.

Trumpai pažvelgsim į dabar
tinius betuvius matematikus ir 
jų darbo sritis. Raidė “k” po 
pavardės reiškia kandidatą, “a” 
aspirantą, o “dr” — daktarą. 
Pagrind nė matematikos kryp
tis dabartinėje Lietuvoje yra ti- 
kimyb ų teorija. Čia centrinė 
aš:s yra J. Kubilius (dr.), besi- 
domįs grynąja ir pritaikomąja 
t:kimybių teorija ir jo mokinys 
V. Sta t Ulevičius (k), dabartin s 
Lietuvos Mokslo akademijos 
matematikos sekcijos vedėjas. 
Tikimybių teorijos srityje dir
ba B. Grigelionis (k), B. R au- 
ba (k). P. Survila (matemati
kos vedėjas pedagoginiam insti
tute Vilniuje), A. Aleškevičienė

Geometrijos katedrai vado
vauja P. Katilius (dr. iš Heidel- 
berg), o šioj srityje dirba: K. 
Grinevičius (dr.), V. Bliznikas 
(k), A. Dre manas (k), P. Vaš
kas (k), Janušon s (k), Petraš- 
kevičiūtė (k). Problematika; S. 
Finikovo Maskvos mokykla — 
tiesių kompleksai, kongruenci
jos. Kiek modernesnė Blizniko 
kryptis.

Topologijoje tėra vienas dar
buotojas — A. Matuzev čius 
(k), kur s domisi šiuo laiku la
bai vaisingais Browder - Novi- 
kov homotopinės daugdarų teo
rijos klausimais.

Logikoje dirba V. Matulis (k) 
ir broliai Pliuškevčiai (a). Jų 
tyrinėjimai liečia teoremų įro
dymo teoriją mašinomis — se
kama N. Sanino - A. Markovo 
kryptis.

Kompleksinio kintamojo funk 
cijų teorijoje domimasi funkci
jų interpoliacijos ir aproksima
cijos problemomis bei D'richlet 
e’lučių teorija, š'oj srityje dir
ba A. Naftalevičius (dr), V. 
Paulauskas (k), S. Strelicas 
(k). V. Kabaila (k), A. Miške- 
levičius (k), V. Nagelė (a).

Diferencial’nių lygčių srityje 
dirba P. Golokvošč us (k) ir A. 
Stunelis (a).

Funkc;ne analize domisi B. 
Kvedaras (k).

Matematinio programavimo 
srityje dirba E. Vilkas (k) ku
ris domisi lošimų teorija.

Iš minėtų matemat’kų apie 
dvidešimt dalyvavo kongrese. 
Didelė jų dalis darė pranešimus, 
iš kurių kelis turėjau progos 
pats girdėti. Iš suminėtų ma
tematikų ap;e pusė dirba uni
versitete, kita pusė — akade
mijoje.

Kongresas baigiasi

Uždaromas’s kongreso posė
dis įvyko universiteto iškilmių 
salėje. Pristatytas naujasis tarp 
tautinės matemat’kų sąjungos 
pirmininkas prancūzas Henri 
Cartan. Prancūzų matematikų 
sąjunga taip pat perdavė kvie
timą sekantį kongresą ruošti Ni
coje. Kvietimas priimtas entu- 
z'astišku plojimu.

Posėdž’o gale įvykęs nciden- 
tas yra simboliškas. Kongreso 
metu žinių iš spaudos maža bu
vo galima gauti, nes Maskvoje 
pr'eina tik komunistinė spauda 
(pavyzdžiui, neįmanoma gauti 
nei “New York T mes” užjūrio 
laidos). Nesant laikrašių, labai 
greitai kursavo tkri ir netikri 
gandai. Vienas iš tokių gandų 

buvo toks: grupė matematikų | 
ruoš anti kažkok’ą deklaraciją - 
demonstraciją prieš Vietnamo 
karą. Atrodo, kad kongreso ren 
g’mo komitetas kokio viešo in
cidento b'jojo, juo labiau, kad 
-’emonstra i ja gal pas sakytų 
’e v’en tik pr:eš JAV polit ką 
Vietname, bet- ir prieš minties 
’aisvės užslopinimą Rusijoje, bei 
Rusijos įs k s mą į Vengrijos 

■’iik’limą. kaip tai padarė Sma- 
’e savo spaudos konferencijoje 
mt univers teto laiptų. Štai po- 
•ėdž’o vale p’rmininkaujantis I. 
G. Petrovsk: duoda žodį naujam 
irm ninkni H. Cartan. kur:s 
^avo žodžio ats;sako. Tuo pačiu 
metu iš publikos ateina raštelis, 
kuriuo prie mikrofono kviečia
mas Feldman (Smale kolega iš 
Berkeley). Petrovski, nujausda- 
nas, kad čia gali būti kokia 
nors deklaracija, posėdį skubiai 
uždaro. įsitikinęs, kad tuo išven
gė tarptautinio incidento. Tuo 
tarpu lapelio istorija visai ki
tokia — lapel’s siustas dėl to, 
kad Feldmanui reikėjo pakeisti 
lėktuvo bilietą...

Rugpiūčio 26 d. popietę vėli 
renkamės į Kremliaus kongre-Į 
sų rūmus uždaromajam banke
tui. C’a stalai linksta nuo val
gių ir gėrimų. Banketas repre
zentacinis — užsieniečiams pa
kvietimai nemokamai, o rusams 
matematikams įėjimas po šešis 
rublius — nemaži pinigai jau
nesniems matematikams. Į uni
versitetą grįžtam jau saulei lei
džiantis. Vakare traukiniu va
žiuojame į Leningradą trijų die
nų ekskursijai. Iš ten — vėl 
t.rauk’niu į Helsinkį, kur, ap
žiūrėję šį gražų nuėstą, skrisi
me į Copenhagą. O iš ten — 
new Yorkas, Chicaga — ir na
mai.

Mielinei de Cuxa vienuolyno kie- 
I mas.

Idiliškas Pradės miestelis kalnų papėdėje.

PRADĖS - MUZIKOS IR MENO 
JUNGINYS

B. C1PLIJAUSKAITĖ

Nuo ispanų pilietinio karo 
laikų Pradės vardas siejamas 
su Pablo Casals ir jo koncer
tais. Čia jis prisiglaudė, besi
traukdamas iš Ispanijos, čia jis 
buvo pažadėjęs daugiau niekad 
nebegroti; čia jis po eilės me
tų šį pažadą sulaužė ir suorgar- 
nizavo pirmąjį muzikos festiva
lį. Pradės kiekvieneriais metais 
bepos pabaigoj sutrauk’a muzi
kos mylėtojus iš visų kraštų, 
ir kelių sava'čių bėgyje šiam 
užsnūdusiam, saulės spindulių 
prisipildžiusiam miestukyje net 
ir lyginamąją kalbotyrą būtų 
galima studijuoti.

Pasislėpęs tarp kalnų ir kal
nelių, šimtais vingių atsiskyręs 
nuo jūros pakrantės, pakvipęs 
benokstančia'B persikais bei ana 
nasais, Pradės yra nuo seniai 
pažįstamas ir ka;p įvairių van
dens kurortų centras. Už 7 km. 
nuo jo esantis Molitg-les-Bains 
sutraukia savo odą pagražint, 
at jauni nt ar išgydyt trokštan
čius. Ten apsistoja ir visi festi- 
valin nuvažiuojantys solistai; 
ten tūno ir Casals namukas, pa
sislėpęs nuo triukšmo. Pasukęs 
10 km. į kitą pusę, Vernet-les- 
Bains siūlo paguoda kenčian
tiems nuo skilvio sutrikimų; 
dar toliau pavažiavus, atranda
mos reumat zmo skausmus pa
lengvinančios versmės. Visuose 
juose viešpatauja neišpasakyta 
ramybė, iš visu veda dešimtys 
takų pasivaikščiojimams tarp 
miškų ir sodų. Gi kalnų viršū
nes mėgstantys turi progos 
“jeėp’u” užvažuoti į aukščiau
sią keterą — Canigou, kuri pa
prasta mašina nebeprieinama.

Dar įdomesnės Pradės apy
linkės savo romantiškomis baž
nyčiomis bei vienuolynais, savo 

viduramžiškais kaimeliais su 
kreivomis, stambiais akmenimis 
grįstomis gatvelėmis, savo liau
dies skulptūrą pamenančiais 
šventaisiais. Ir patiems Pradės 
koncertams savotiškos atmos
feros teikia bažnyčia, kurioj jie 
atliekami — atrodo, lyg visa 
atidž'ai stebėtų didingas 17 a. 
šv. Mykolas nuo pagrindinio al
toriaus. Kiekvienas kaimelis tu
ri savo “specialybę” ar “stebuk
lą”. Taip, pavyzdžiui, Eus netu
ri nei vienos net kreivos gat
velės — ten t’k laiptai ar pa
kriaušės, bet jo gyventojai sa
kosi turintys priv:legiją nema
tyti ne’ vienos d’enos be sau
lės.

Daugiausia lankytojų sutrau
kia St. M chel de Cuxa, X—XI 
a. vienuolynas, kuro dalis buvo 
nupirkta amerikiečių ir perga
benta į New Yorko “Cloisters”. 
(Vietiniai gyventojai ir dabar 
dar už tai ant amerikonų dantį 
griežia.) Išlikusi jo pusė bylo
ja apie pam’nklinę šio archite- 
tūrinio paminklo didybę; jo 
rusvo marmuro1 kolonos su 
orientalinėmis skulptūromis lan
kytoją perkelia į' beveik ma
gišką pasaulį; jo kripta, kur 
ant vieno p’lioriaus, lyg milži
niško grybo, matyti besiremian- 
t; visa bažnyčia, iššaukia nuo
stabą ir kviečia susimąstyti.

Lygiai taip pat įdomus ;r ki
tas maždaug tuo pačiu laiku 
išaugęs jau gerokai aukštyn 
ant kalno keteros palipęs ir tik 
pėsčiam prieinamas vienuoly
nas: St. Martin de Canigou. Ir 
ten valandomis galima stud juo- 
ti kolonų kapitelių skulptūras, 
stebėtis penkių absidžių harmo
nija, gėrėtis bendru viso miško 
rimtyje paskendusio vieneto 

vaizdu, jei netingima dar aukš
čiau užsikarti į kalną.

Negalima neaplankyti, ten 
būnant, nei Serrabone, panašiai 
kalno keteroj užtupdytos, bet 
jau daug toliau pažengusioj 
griuvėsių stadijoj bažnyčios iš 
to paties š mtmečio. Išlikus ten 
tik mažytė pagrindinio pastato 
dalis, tačiau jos alabastro kolo
nos tokios lengvutės, tokios 
turtingos skulptūromis, kad pa- 
teis’na visą nuovargį iki jos ko
piant.

Pradės tik 40 km. nuo Per- 
pignan, žymaus meno, kultū
ros, istorijos centro, kurį betgi 
patartina aplankyti atskirai, 
nes ten net ir keletos dienų ne
užtenka nors kiek su juo susi
pažinti. Tai Roussillon — o 
kartu ir prancūziškos Kataloni- 
jos — sost’nė, įdomi ir savo 
žmonėmis bei jų kalba. Garsus 
Roussillon ir savo vaisiais, geri 
ten visi vietiniai vynai; tik vir
tuvės mažiau rafinuota, negu 
tikra prancūziškoji: paprasta 
kaip ir jo žmonės.

Festivalio metu — dvi savai
tes — visas miestukas virte 
verda. Koncertai būna kas va
karą, ir visuomet sutraukia ei
lę pagarsėjusių solistų, kaip, 
pavyzdžiui, šįmet David Oist- 
rakh, Wilhelm Kempff, Sandor 
Vegh, Mieczyslaw Horszowski, 
Julius Katchen. Žinoma, niekad

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

COUNTRY AUTO REBUILDERS 
GR 6 - 7777 24 hour towing service

Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir
smulkūs pataisymai

FRONT WHEEL ALIGNMENT — WHEEL BALANCING 
BODY AND F E N D E R VV O R K 

PAINTING, MECHANICAL REPAI R

2423 W. 59th St., Chicago, III., 60629
Savininkas — MIKAS CESAS
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eurrent divldend
4«% DIVIDENDŲ MOKAMA 
Už 1 metu invr’stavimo bonus 

dar išmokame po H % už

on Investment bonus 
PAGAL VISAS TAUPYMO S.ąSKAlTAH. 
mokama 4 K % dividendų kas pusmeti ir 
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; Ketvirtad. 9 v. r Iki 8 v. v.
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į GREITAS patarnavimas — GARANTIJA — KREDITAS. į
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netrūksta pat'es Casals. kuris 
nežiūrint savo devyniasdešim
ties metų, smič ų dar labai tvir
ta’ rankoj laiko ir su dideliu 
įsijaut'mu valdo, kuris pats su
stato feativabo programą, pa
renka kviestinus sol'stus. Jo 
namuose vyksta ir dalis repeti- 
c jų; kitos atliekamos Pradės 
bažnyčioje, taip kad visur no
rint būti, nuolat reikia naudotis 
tarp Mol'tg ir Pradės kursuo- 
janč'u autobusu Tuo laiku “au
to - stop” ten virsta labai nor
maliu reiškiniu. Koncerto per
traukų metu ar jam pas baigus, 
visi išsisklaido po aikštę ir, 
gurkšnodami vyną, žėrėdami į 
apšv’estą XIII a. varpinę, dali
nasi įspūdžiais. Ir taip gimsta 
naujos paž'ntys, naujos drau
gystės, nes visus jungia vienas 
bendras jausmas: meilė muzi
kai ir grožiui, pagarba šiuos 
festivalius įgalinčiam Maestro, 
noras juose rasti pilnutinį 
džiaugsmą.

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., II auk., PR 6-1068

5%

(k), G. Aleškevičius, L. Vilkaus- 
kas (k), A. B’kel's (k), A. Rau- 
deliūnas (k, taip pat fakulteto 
dekanas), V. Kubilius, A. Ge- 
čiauskas (k), N. Kalinauskaitė 
(k). Iš jaunesniųjų: V. Mačys 
(a), V. Kruopis (a), E. Saulis 
(a). Problematika: pagrinde — 
tikimybių teorijos r’binės teore
mos atsitiktiniams dydžiams 
(nepriklausomiems ar Markov 
grandinėse). Taip pat; atsitik
tinių procesų valdymo teorija; 
masinio aptarnavimo, patik’mu- 
mo teorijos: atsitiktin’ų proce
sų statistika.

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE

CHICA GO S A VINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 SO. WESTERN AVĖ. CHICAGO, ILL. 60636 TEL. GR 6-7575

Gimininga sr't’s — skaič’ų 
teorija. Joje dirbantieji žmo
nės tyr’nėja algebrinių skaičių 
kūnų pirminių daugikbų pas^- 
skirstvmą. ta’p pat linkę nau
dot’ tikimybinius metodus skai
čių teorijos klaus mams spręsti. 
Šioje srityje dirba: J. Kubilius 
(dr.), R. Uždavinys (k), J. Ur- 
belis (k), K. Bulota (k), J. Vait 
kevičius (k), G. Misevičius (a), 
A. Matuliauskas (a).

Algebros srit’s gana silpna 
žmonių skaičiumi. Čia d'rba G. 
Žilinskas (dr. laipsnis iš Man- 
chester), A. Matuliauskas (a), 
taipat šįmet grįžta H. Marksai- 
t'ti (k), studijavęs pas Šafare- 
vič.

CHICAGO SAVINGS ANO LOAN BENDROVE, viena tarp žy
mesniųjų krašto finansinių Įstaigų. aptarnauja žios apylinkės 
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 Itendradnrbiaiijanie su vietinėmis lietuvių organizaci
jomis. noriai prisidėdami darbais Ir finansais, kati galėtu pa 
siekti geresnių gyvenimo sąlygų. Kviečiame visus taupymo Ir 
paskolų reikalais kreiptis i Chicagos Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovę. Išaugusia | virš »58,500,000.00 turto ištaigų.

JOHN . PAKEL. direktorių tarybos
Ir bendrovės prezidentas

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MUSU PILNAS PATARNAVIMAS

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

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

for your organization
meetings (Free Coffee) •

• Casb checks and pay ai) •
family bills with our special *

money order checks. No 
service charge to members 
U. S. Postai Štampe
Machine Service
We sėli Travelers Checks
Save-by-mail Kits
Notary Public Service

• Two Large Free
Parking Lota

e Free Theatn ticketa two 
Saturdays monthly for your 
children and mothers

• Christmas party with gifts 
to College Bonus Members

MONDAY .......................... 12:00 P.M.—8:00 P.M
TUESDAY.......................... 9:00 A.M.—4:00 P.M.
WEDNESDAY ................ Closed Al) Day
THURSDAY ..................... 9:00AJtf. — 8:00P.M.

i FRIDAY ............................ 9:00 A.M. — 8:00 P.M.
SATURDAY..................... 9:00 A.M. — 12:30 P.M.



ANDRE GIDE
l

KUN. DR. POVILAS RAGAŽINSKAS, Kolumbija

Kai sustojama prie Andrė Gi- j pašvenčiami jau grynai litera- ’ 
de jazminų žedais papuošto lūrine: kritikai. 1909 metais į 
antkapio ir įsimąstoma į tos' Andrė Gide drauge su Paul 
asmenybės gilų vidaus gyven:- Glaudei. Jean Schlumberger iri 
mą, jo blaškymąsi, nejučiomis Tacųues Copeau pradeda leist 
pris artiname prie kito pamink- mėnesinį žurnalą “Nouvelle Re-1 
lo — Kauno Karo muziejaus vue Franca se”, kuris iki 1940 
sodelyje, prie poetės Salomėjos metų l ko svarbiausiu Prancūzi- 
Nėries kapo — kurį vasaros' jos literatūros klestėjimo liudi- 
metu, Vilniaus radijo praneši-' ninku. Jo pirmuose numeriuose 
mu, deng a Lietuvos laukuose 
išaugus:ų rugiagėlių šešėliai... 
Klausiama: koks ir kodėl toks 
didelis tų sielų panašumas? Yra 
davinių, kad tie du asmenys yra 
susitikę Paryžiuje, ir kad jie 
retkarčiais pasikeisdavę laiš
kais. Tai galima įžiūrėti Andre 
Gide kai kuriuose raštų posa
kiuose, ir tai stipriai, jaučiama 
pačios Salomėjos Nėries poezi
joje... Tas šokiruojantis posakis 
“Be bažnyčios, be altoriaus, be 
sumainymo žiedų” yra paraidi- 
nė vieno Andrė Gide
kimo kopija... O tokių, 
nuoseklių kopijų galima 
ir daugiau surasti poetės 
boję. Tačiau viena yra
kad Andrė Gide į poetės Sa
lomėjos Nėries gyvenimą ir jos 
kūrybą turėjo labai didelės įta
kos. Tad stabtelkime kiek il
giau prie paties įtakingojo.

veikalas 
kuriame 
asketinį

išsireiš- 
kone 
būtų 

kūry- 
tikra,

tiltą.

Daugiau kaip prieš 15 metų, 
1951. vasario 19 d. mirė pran
cūzų rašytojas Andrė Gide , 
pragyvenęs maždaug 82 pava
sarius. Kada yra minimi garsie
ji 20 amžiaus literatūros atsto
vai, tai toje eilėje visuomet tu
ri figūruoti Andrė Gide var
das. Jis priklauso aniems didie
siems, kurie iš 19 šimtmečio 
prasiveržė į 20 ir tarp savo gy
vento laikotarpio ir šių dienų 
pastatė vientisą dvasinio ir in- 
telektualnio gyvenimo
Andrė Gide gyven'me ir kūry
boje atsispindi visas mūsų epo
chos Europos vidujinio gyveni
mo vyksmas ir jo vystymasis. 
Andrė Gide perėjo visas lite
ratūros kūrybos kryptis, visus 
tos kūrybos žanrus, pradedant 
religiniu misticizmu ir baigiant 
humanistiniu racionalizmu. Tai
gi Andrė Gide kūryba yra la
bai turininga ir labai daug pa
sakanti, ir tas jos įvairumas vė
lesnėms kartoms turės labai 
daug įtakos ir, reikia manyti, 
daugeliui asmenų duos progos 
gilioms literatūrinėms, filosofi
nėms, psichologinėms ir net po
litinėms studijoms.

pas rodė Andrė Gide 
“La Porte etroite”, 
rašytojas nagrinėja 
auklėjimą ir nurodo kraštutinio 
misticizmo pavojus, į kurį jis 
savo jaunystėje buvo patekęs.

šalia savo tiesioginio darbo, 
kaip literatūros kritiko, Andrė 
Gidei, nežiūrint savo anksty
vesnio pasiryžimo nieko nera
šyti, parašė visą eilę ryškių šio 
šimtmečio literatūros kūrinių - 
r įmanų. 1911 metais pasirodė 
jo “Les Caves du Vatican”. 
Šiuo savo kūriniu Andrė Gidės 
sudavė stiprų smūgį visiems ira
cionaliems judėjimams meno 
srityje, kurie nuo F. Kafkos lai
kų, ir iš viso nuo perdėto rea
lizmo buvo labai persunkę visą 
Europos literatūrą. Nežiūrint, 
kad pats Andrė Gide atsisakė 
šį savo kūrinį vadinti romanu 
ir jį traktavo kaip kokią apysa
kaitę, bet tame stipriame lite
ratūros veikale randami visi, ir 
tai atbaigti, romano formos rei-

Andrė Gide

veikalai 
misticiz- 
jis buvo

Pirmieji Andrė Gde 
yra parašyti didelėje 
mo įtakoje. Tuo metu 
gilioje savo motinos įtakoje, ku
ri, kaip normandietė, buvo labai 
gili katalikė ir kuriai po tėvo 
mirties buvo patikėtas visas sū
naus auklėjimas. Tėvas buvo ki
lęs iš Uzet, hugenotas, dirbęs 
pradžioje kaip teisės profeso
riuj Grenoblio universitete ir 
vėliau Paryžiuje. Šalia savo tie
sioginių pareigų mėgo ir lite
ratūrinį darbą. Jis perteikė sa
vo sūnui racionalistinį ir giliai 
satyrinį mentalitetą. Andrė Gi
de 1895 metais vedęs savo bro
lienę Madeleine Rondeaux, para
šė šia prasme veikalą Paludes. 
Tai yra ne kas kita, kaip gili 
satyra, kuria jis išjuokia savo 
literatūrinio gyven;mo praeitį 
ir simbolistinių rašytojų aplin
ką Paryžiuje.

Nuotrauka Vytauto MaželioAnkstybas rytmetis

tyvesnių romanų, kaip “L’Eco- 
le dės Femmes” ir “Robert”, 
ir vaizduoja vieną laisvosios mei 
lės mergaitę. Autorius tos rū
šies meilę panaudoja čia pasi
šaipymui iš krikščioniškos san
tuokos. Kraštutiniame Andrė 
Gide nusistatyme prieš buržu
azinę visuomenę gimsta jo pla- 
toninė meilė Sovietų Sąjungai, 
kurią iki tol jis tepažino tik iš 
propagandinių lapelių. Jo sim
patijos komunizmui išsisklaido, 
kai pats turi progos pakeliauti 
po sovietinę Rusiją.

kalavimai. Veikalas persunktas 
dideliu individualizmu.

Taip pat Andrė Gide kiti vei
kalai buvo labai tendenc:ngi, 
asmeninio pobūdžio ir turėjo 
labai menką pasisekimą visuo
menėje. Pajutęs savęs neįverti- 
n;mą ir net plačios publikos ne
apykantą, Andrė Gide 1903 
metais nutaria daugiau nebera
šyti grožinės literatūros veika
lų. Jis dabar virsta kritiku ir 
perima redaguoti literatūros 
skyrių v;ename svarbiausių Pa- 
ryžaus dienraščių.J6

Pirmojo pasaulinio karo metu 
Andrė Gide dirbo prancūzų ir 
belgų pabėgėlių šelpimo sky
riuje. Ryšium su tuo 1925 me
tais pasirodo jo studija seksua
linio gyvenimo klausimu, kuri 
Europoje iššaukė tikrą skanda
lą ir visų literatūros krypčių at
stovų buvo pasmerkta, bet, ne
žiūrint to, Andrė Gide netie
sioginė įtaka plačioje Europos 
visuomenėje liko labai didelė. 
Jo romanas “La Symphonie 
Pastorale” pasirodo tuojau po 
Pirmojo pasaulinio karo ir, pa
verstas filmu, su tokiomis gar
senybėmis kaip Michele Mor- 
gan ir Pierre Blauchard, susi
laukė pasaulinio pasisekimo. 
Andrė Gide, kelionė į Afriką 
ir kontaktas su kolonijų gyve
nimu buvo labai reikšmingas jo 
kūrybai. Jis ten parašė veika
lus — “Voyage au Congo” ir 
“Le Retour du Tchad”. Čia ra
šytojas labai smarkiai puola ko
lonijų išnaudojimo metodus. 
Šios abi knygos sukėlė didelę 
sensaciją ir iššaukė nemažesnę 
polemiką. Dar autoriui tebesant 
kolonijose, pasirodo jo labai 
stiprus romanas “Les Faux 
Monnayeurs”, kuriam parašyti 
jis pašventė visą eilę metų. Šio
je knygoje, kurią jau pats au
torius pavadino romanu, vaiz
duojamas kai kurių berniukų 
likimas, turįs ryšio su pinigų 
suklastojimu ir tuo pačiu nusa
komas buržuazinio pasaulio di
delis smukimas. Taip pat beveik 
tuo pačiu laiku jis atspausdino 
savo autobiografiją “Si Le 
Grain ne meurt”.

Įvairūs kraštutinumai priarti
no Andrė Gide prie komuniz
mo, Todėl vėlesniuose jo veika
luose jau vyrauja stipri socia
listinė dvasia. Romanas “Gene-

Kiti jo gyvenimo metai yra vieve” yra lyg ir tąsa jo anks-

Antrąjį pasaulinį karą And
rė Gide praleidžia Šiaurės Afri
koje, kalbėdamas į prancūzų tau 

i tą per Tuniso radiją. Požeminis 
į prancūzų tautos judėjimas gau- 
i dyte gaudo jo žodžius ir skel- 
j bia nelegaliuose laikraščiuose 
į su didž ausiu pasisekimu. Vos 
I tik Šiaurės Afrika patenka į 
sąjungininkų rankas, Andrė Gi
de steigia naują literatūros 
žurnalą “Fonta ne”, po to, kai 
jo paties įkurto “Nouvelle Re- 
vue Francais” buvo pavadintas 
tautos išdaviku. Tik ką išlais
vintame Paryžiuje buvo vaidi
nami jo išversti Shakespeare 
veikalai “Hamletas” ir “Anto
nijus ir Kleopatra” su dideliu 
pasisekimu. Taipgi buvo suvai
dintas jo dramatizuotas vienas 
F. Kafkos romanas “Le Pro- 
ces”. Kai kurios jo dramos, 
kaip “Saul” ir “Oedipe”, ir kai 
kurios biografinės studijos apie 
Baudelaire, Mellarmė, Nietzsche, 
Pėguy ir Dostojevskį atbaigė 
jo literatūrinę kūrybą, už ku
rią jam 1947 metais buvo su
teikta Nobelio literatūros pre
mija.

• AsyihijCj Italijoje, ba'gčsi I jo Bažnyčios suslriifkimo reik?*
Krikščioniškųjų studijų dvide
šimt ketvirtieji kursai, kuriuose 
buvo nagrinėjama tema “Žmo
gaus paskirtis ir amžinasis li- 
k’mas”. Kursai prasidėjo rug
piūčio 23 d eną ir juose daly
vavo daugiau kaip 2,000 daly
vių. Žymūs kalbėtojai plačiai 
nagrinėjo krikšč oniškojo hu
manizmo apraiškas pasaulyje ir 
krikšč onių santykius su kitais 
tikinčiais:ais ir netikinčiais — 
ateistais. Paskutinę uždaromą
ją paskaitą ska tė Milano arki
vyskupas kardinolos Jonas Co- 
lombo, iškeldamas Vatikano II-

mę. “Vatikano II-sis sus-mas — 
kalbėjo kardinolas — mūsų lai
kų istorijoje bus vadinamas nę, 
tik “Bažnyčios susirinkimas”, 
bet ir “Žmonijos sus rinkimas”. 
Jame iš tiesų buvo plačiausiai 
liečiamas žmogus kaip katalikas, 
kaip krikšč on's, kaip t kintis ir 
pagaliau kaip žmogus visęje 
savo asmenybės esmėje ir am- 
ž nybęs realybėje...”

* Ne tai svarbu, ar mūsų darbai 
bus daugiau ar mažiau pasisekę, 
bet tai, kad, baigdami šį gyvenimą, 
galėtume pasakyti: dariau, ką ga
lėjau. — Louis Pasteur

J. CONRADAS LIETUVIS?

Šis pasaulinio masto kūrėjas, 
rašęs anglų kalba, priskaitomas 
prie žymiausių anglų naujausių 
laikų romantikų.

Tiek Lietuvių enciklopedijoje, 
tiek visur kitur teko skaityti ir 
girdėti, kad jis lenkų kilmės. 
Patys lenkai, suprantama, ne
atsisako tos garbės.

Prieš kurį laiką pateko man 
į rankas A. C. Ward “Twen- 
tieth Century English Literatu- 
re. 1901—1960”. Ten radau se
kantį sakinį; “Apollo Korze- 
niovvski (J. Conrado tėvas) was 
a temperamentai member 
impoverished Lithuanian 
iy”

Man atrodo, kad A. C.
neišlaužė tos žinios iš piršto, 
nes, tikriausia, daugiau girdė
jęs apie lenkus negu lietuvius.

of an 
fami-

Ward

CONRAD

vo veikaluose sakė tik tiesą, ku
rią jautė; bet ar jo jautimas 
buvo objektyvus, tai jau čia 
kitas klausimas. Vis dėlto bu
simieji istorijos amžiai, kada 
kalbės apie literatūros praeitį,Turint prieš akis Andrė Gi

de veikimo plotą, jo visuome- (visuomet turės suminėti ir And- 
ninę veiklą, jo sunkiai išskai
čiuojamus literatūros kūrinius, 
neįmanoma laikrašty išsamiau 
aptarti 
nybės, 
nimas 
mų ir 
bene pagrindinis Andrė Gide 
rašymo ir gyvenimo bruožas, 
tur būt, glūdės jo antidogmati- 
niame nusistatyme, kuris labai 
aiškiai atsispindi jo dienorašty
je, rašytame su visu kruopštu
mu ir nuoširdumu daugiau kaip 
50 metų. Vienoje vietoje jis ten 
sako: 
trukdo : 
raščiai 
taipgi i 
religinį 
pateikia daug klausimų jo ne- 
nusistovėjušios politikos prob
lemose... Nežiūrint jo politinių 
šuolių, jo nuolatinio blaškymo
si, Andrė Gide visuomet liko 
pavyzdingas pilietis, klasinis 
Prancūzijos liberalas, diktatū
ros ir prievartos priešas, perė
jęs visas literatūros ir filosofi
jos kryptis ir nei prie vienos 
nesustojęs, netapęs aklu jos ša
lininku. Andrė Gide priklauso 
prie tų retų asmenybių, kurie 
negali pasakyti “ne”, jei jų są- 
ž:nė kitaip jiems d’ktuoja. Jis 
paneigė jo metų labai vyrau
jančią buržuaziją, perdėtą reli
ginį mistiezmą, fašizmą, impe
rializmą ir komunizmą. Jis sa-

rė Gide vardą, kap vieną ge
riausių formos atžvilgiu rašyto 
žodžio menininkų.

jo taip šakotos asme- 
ypač kai pats jo gyve- 
yra pilnas prieštaravi- 

nenuoseklumų. Tačiau

‘Baimė būti negarbingu 
man rašyti”. Jo dieno- 
atskleidžia skaitytojui 

rašytojo įsimąstymą į 
bei etinį gyvenimą ir

APDRAUDŲ AGENTŪRA:

namu, automobiliu, 
gyvybes, sveikatos 

ir biznio.
Patogios išsimokėji- 

mo sąlygos.

J. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė. PR 8-2233

Jis, matyt, kur nors užtikęs 
šaltinį, kuris nurodo tėvo lietu
viškąją kilmę. Ukrainoje galė
jo būti eilė lietuvių bajorų, ku
rie vedė lenkes, kaip kad atsi
tiko ir su Conrado tėvu, kuris 
vedė mergaitę Bobrowski.

Kaip ten bebūtų, vardan tie
sos, reiktų ir mums atkreipti ( 
dėmesį į rašytojo tėvus, pasi
dairyti šaltinių, kurie patvirtin
tų anglo teigimą. Jeigu mūsų 
mokslininkai turi žinių apie šį 
reikalą, būtų malonu, kad jie 
pasidalintų savo žiniomis pla
čiau. R. Spl.

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 VVest 63rd STREET

Telef. PRospect 8 - 0833
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EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
4605-07 South Hermitage Avenue 

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

Telef.: LA 3-0440 ir LA 3-9852
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M O v I N G
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
8415 So. Lituanica Avenue 

Tel. FRontier 6-1882
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F R A N 
3208 H
Chicago, Illinois 60642

Tel. GA 4-8054 ir GR (i-4330

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 8.30 iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie. 
niais 7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA 

1490 kil. AM ir 1027 mg. FM 
Telef. HEmlock 4-2418 

7150 South Mapleivood Avenue 
Chicago, Illinois (111(120 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiim
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DEKORAVIMAS 
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO

Kilimai ir apmušti baldai valomi. 
J. RUDIS Tel. CLiffside 4-1050 
llllllllllhlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

illllllllllllllllllllllllillllillllilllllllliilllilll

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir totus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer 
Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

LIETUVIŠKI IR AMERIKONIŠKI 
VALGIAI

2632 West 7lst St.,
Telef. — 778-9359

Atdara kasdien nuo 6:30 vai. ryto 
iki 8 v. v. Sekm. nuo 9v.r. iki 8 v.v.
Teresė Karvelaitienė — T- J. Aguiar

FUNERAL HOME

T H RE E
A1R-CONDITIONED CHAPELS

Parking FadBOM

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiinmiHt» 

PERKRAUSTAU 
baldus arti ir toli.

ALBINAS BENIULIS, 
Chicago, III. 60632. Tel. RE 7-7083 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlll

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R , N E L S 0 N , 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO 

3911 West lllth Street 
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste 
Telef. — CEdarcrest 3-6335 

Vienas blokas nuo kapinių
Lituanistikos mokykloms

DR. V. SRUOGIENĖS

Lietuvos istorija, 
vienintelis šiuo metu Lietuvos isto
rijos vadovėlis mūsų mokykloms, 
jau išėjęs iš spaudos ir gaunamas 
Drauge ir pas visus lietuviškų kny
gų platintojus. Vadovėlis perreda
guotas, pertvarkytas, papildytas ir 
gausiai iliustruotas, aprūpintas že
mėlapiais ir gausia šaltinių medžia
ga, ypač pritaikytas mūsų mokyklų 
darbo sąlygoms. 414 psl., kietuose 
viršeliuose, kaina $6.00.

DRAUGAS
4545 West 63rd Street 
Chicago, Illinois 60629

Restoranas Neringa Tei. YArds 7-1011

BUKAUSKAS
Tel. OOtnmodore 4-2228

LEONARDAS F
10821 S. MICHIGAN AVĖ.

JURGIS F.
8819 S. LITUANICA AVĖ

ANTANAS M. PHILLIPS
3807 S. LITUANICA AVĖ. ' TeL YArds 7-3401

RUDMIN
Tel. YArds 7-1188 — 1189

VASAITIS — BUTKUS
1440 S. 50th AVĖ., CICERO, HL Tel. OLympic 2-1008

PETRAS BIELIONAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 8-8572

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lletnvtn riUdotuviŲ Direktorių Asociacijos Nariai

POVILAS J. RIDIKAS
<«54 S HALSTED STREET

STEPONAS C. LACKAWICZ |
2424 W 69th STREET Tel. REpublic 7-1218 į
2814 W. 23rd PLACE Tel. VIrginia 7-««72 t
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I pošvaistės
Leidžia Lietuvių Studentų Sąjunga

Redaguoja L.S.S. Centro valdyba. Rankraščius siųsti šiuo adresu: 
"Akademinės Prošvaistės”, 4545 W. 63rd St.. Chicago, III. 60629. 
"Akademinės Prošvaistės” išeina kiekvieno mėnesio trečiąjį šeštadienį.

Pasaulio lietuvių studentų atstovybė
Noras įkurti PasauFo lietuvių 

studentų atstovybę atsirado 
kartu su intencijom įkurti Stu- 
tentų sąjungas atskirose išeivi
jos šalyse, kur susibūrė dides
ni skaičiai lietuvių studentų. 
Šia noras vis artėjo įgyvendini- 
man, ir, rodos prieš dešimt me
tų JAV-ių ir Vokietijos Studen
tų lietuvių sąjungos š a krypti
mi pakeitė PLSA statutų pro
jektus. Nei vienas, nei kitas 
nuosprendis nebuvo priimtas. 
Taigi reikalas pas'liko neužba g- 
tas ir neaiškus, iki Januimo me
tu ir .Jaunimo kongrese buvo 
sudarvtos sąlygos galutina pa
statyti PJjSA-bės deja ant tv'r- 
to paž nčių ir sutarimo pagrin
do.

Aus'ralijos. Vokietijos ir 
JAV-b:ų Lietuvių studentų są
jungų centrinės valdybos ar jų 
atstovą5 atvyko kongresam, pa
siruošę rimtai pasvarstyti PL 
SA-bės įkūrimo galimybes Vy
tauto Kamanto laiškai r dr. Al
girdo Budreckio straipsniai pa
dėjo studentam savo nuomo
nes išryškinti. Kada sus tikome 
prieškongres'nėje stovykloje, 
tai iau turėjome pagrindus to- 
limesn'ems svarstymams. Vos 
pradėjus tartis, pas5rodė nuo
stabus nuomonių panašumas, ir 
užtat pačioje prieškongresinėje 
stovykloje galėjom jau surašyti 
PLSA-bės įstatus, kuruos su 
smulkiais pataisyma:s priėmėm 
uždaram posėdyje Januimo kon
greso metu.

Atvykusių studentų atstovų 
nuomonės sutapo tr jų svarbių 
punktų atžvilgiu. Būtent: PL 
SA-bė yra- autonomiškas orga-

nizacinis vienetas, nepriklausan
tis PLB-nei, kurią jis pilna 
širdim remia ir kuriai jis 
yra dėkingas už sudarytas są
lygas PLSA-bės atkūrimui. 
Antra, PLSA-bei nereikia atski
ros valdybos, kuri d ktuotų k;tų 
kraštų atstovam. Ir trečia, PL 
SA-bės įstatuose sudaryta struk 
tūra atsižvelgtų į tamprios ko- 
munikac jos svarbą.

Visi tie norai yra įkūnyti da
bartiniuose PLSA-bės įstatuose, 
ir jaučiame, kad plačiame pa
sauly išs ba-stę lietuviai studen
tai dabar tur struktūrinius rė
mus. kuriai” pasinaudodami, 
’engv’au pas’ke's'm’ svarbiomis 
ž irioms ir kuriuose išspręs m 
mums svarbias problemas bei 

ždavinius.

JAV-b'ų atstovė PLSA-bėje 
yra Rūta Domarka^ė, Lietuvi ’ 
studentų sąiungos Tarptautinio 
nkyr aus vedėja.

Kęstutis Paulius Žygas
----  13 —

Dovanos be ydų

— Mano sesuo nutraukė rylius 
su sužadėtiniu, nes jis turi daug 
ydų.

-r- Tad jam grąžino žiedą ir do
vanas ?

—Ne: dovanos yra be priekaiš
tų.

16-TAS VISUOTINIS LSS 
SUVAŽIAVIMAS

16-tas visuotinis LSS suva- 
ž'avimas šiais metais vyks To
ronte Royal York viešbutyje, 
per Padėkos savaitgalį. Royal 
York viešbutis yra pats didžiau
sias ir vienas iš gražiausių vi
soj Britų Imperijoje. Rengimo 
komitetas jau seniai dirba ir 
suvažiavimo pasisekimas garan
tuotas. Programos bendra eiga 
jau nustatyta. Atrodo, kad bus 
ypatingai įdomi, naud nga ir 
linksma. Suvažiavimas prasidės, 
kaip visada, Padėkos dieną, tik 
šiais metais bus daug naujų 
priedų, kurie padarys 16-tąjį 
suvažiav mą istoriniu. Bus dau
giau diskusinių būrelių, bus “au 
go go’’ šokia5 kartu su LSS 
“au go go g’rls’’ (ir kyla gan
das, kad net mūsų p:rm5nin- 
kas — KPŽ tarp jų šoks). Taip 
pat Algis Rukšėnas žadėjo pri
statyti savo humoro parodą 
penktad enio vakaro programo
je. Uždarymo programą atliks 
Shcagos Antrasis Kaimas. 
Š'ais meta;s dar bus gražus prie 
das — mūsų suvaž5av5me įvvks 
Šiaurės Amerikos Lietuvių jau
nimo metų uždarymas.

Jaunimo metų uždarymas ir 
Antrojo Kamo pasirodymas 
įvyks Royal York viešbučio Ca- 
nad’an kambary, kuris laikomas 
gražiausiu ir moderniškiausių 
visoj Kanadoj. Visi kviečiami 
dalyvauti, pasilinksminti ir su
stiprėti lietuvių studentų veik
loj. Audrius Šileika i

reikšmingas žvilgsnis j Jaunimo kongreso grožio karalaitę?Kieno tas Nuotrauka Ged. Naujokaičio

Jie rūpinsis studentų suvažiavimo pasisekimu

Rinkū- 
ir Lai-

p ’rmi-

Suvažiavimo Rengimo komi
tetas šiais metais yra sudary
tas iš labai patyrusių ir įdomių 
žmonių. Visi yra visuomeninin
kai ir veikėjai. Komitetą suda
ro: Vida Tamulaitytė, Aldona 
Ša pokaitė, Alūnas Dailydė, o 
prmin;nkauja Audrius Šileika. 
Kartu su Rengimo komitetu 
bendradarbauja Giedrė 
naitė, Dalia -krinskaitė 

švegždaitė.

Suvažiavimo rengimo
ninkas — Audrus Šileika, stu
dijuoja biochemiją Toronto uni
versitete. Paskutinius dvejus 
metus jis buvo Toronto LSS 
skyriaus pirmininkas, labai su
stiprinęs šio skyriaus veiklą. 
Jis buvo ir Kanados Lietuvių 
jaunimo kongreso reng mo ko
miteto p'rmininkas, šiuo kon
gresu atidaręs Pasaulio lietuvių 
jaunimo metus. Pasisekimas 
kanadiškio kongreso parodė Ši
leikos sugebėjimą suvaž avimus 
rengti. Taip pat Audrius Švei
ką buvo Pasaul o lietuvių jauni-

Kuris kuri įtikina? Kun. Ged. Kijauskas, SJ (kairėje) ir LSS pirminin
kai Kęst. Žygas. Nuotrauka Ged. Naujokaičio

SPEKTAKLIS ŽUVUSIAM 
RAŠYTOJUI ATMINTI

MOKYKLOS, MOKINIAI, MOKYTOJAI IR KOLONISTAI 
PO "SPECIALISTŲ" PRIEDANGA

Mokslo metams prasidedant, l 
visuose Viln aus laikraščiuose 
buvo įdėta straipsn ų, pasirašy
tų to ar k’to pare gūno iš abie
jų šviet'mo ministerijų. (Lietu
voj dabar dvi šv etimo ministe
rijos: viena bendrojo lavinimo 
mokykloms, k ta aukštosioms ir 
specialinėms. Abi atitinkamų 
Rusijos minister jų padaliniai). 
Straipsniuose yra duomenų apie 
dabartinę L etuvoj veik:ančių 
aukštųjų ir specialinių mokyklų 
apimtį:

— Į vsas Lietuvoj veikian
čias aukštąs'as mokyklas šį ru
denį esą priimta beveik 11,000 
nradedančiųjų studentų. Iš v’so 
šiemet (įskaitant ir neakivaizdi
ninkus) Lietuvoj būsią per 50,- 
000 stud juojančių. 
kyklų skyrius (normalias 
kyklų skyrius (norma las 
dijas) esą priimta 5,750. 
rinčių įstoti buvę 11,370.

bet norinčių būti 
mažoka.)

pusė “medalininkų"

stu- 
stu- 
No-

mo kongreso ir Kanados Kraš
to valdybos Jaunimo sekcijos 
narys.

Vida Tamulaitytė, Spaudos ir 
informac'jos reikalų tvarkyto
ja, taip pat yra patyrus tame 
darbe. Jinai yra aktyvi studen
tų ateitininkų tarpe ir aplamai 
Toronto v suomenėje. Vida bai
gė “Speech Therapy” ir dabar 
dirba, mokydama nebylius vai
kus. Jinai taip pat yra Kana- į 
dos Krašto valdybos Jaunimo 
sekcijos narė, su labai dideliu 
pasisekimu pravedusi jaunųjų 
poetų vakarą Toronte š. m. ge
gužės mėn.

Trečia komiteto narė — Al
dona Šapokaitė irgi yra labai 
gerai žinoma visuomen'ninkė. 
Aldona yra baigusi odontologi
ją ir, taip kaip ir Vida, yra atei
tininkė. Aldona suvažiavimo re
gistracijos Vadovė. J’nai yra 
gerai žinomA kaip įvairių ren
gimų komitetų narė ir labai pa
tyrus vesti tokį d’delį darbą.

Arūnas DaUydė yra irgi bai
gęs odontologiją. J'sai gerai ži
nomas Skautų akademikų vei
kėjas ir Toronto “Varpo” cho
ro valdybos narys. Arūnas bus 
atsakingas svečių priėmimo rei
kaluos.

yra ypatingai st5prus ir darbe 
patyręs. Tad ir būsimas suva
žiavimas tegali būti tik vienas 
didelis pasisek mas. A. M.

— Dailės institutan buvęs 
pats didžiaus'as veržimasis: po 
kelis kand datus kiekvienai lais
vai v'etai Universiteto istori
jos, f akultetan irgi prašėsi pen
kis kartus daug au, negu buvo 
vietų. Medicinos fakultetan ir

Kauno Medicinos institutan sto
jamuose egzaminuose varžėsi 
keturis kartus daugiau, negu 
buvo gal ma priimti. Kitur vi
sur kandidatų buvę dviguba? 
daugiau, negu vietų. Iš:mtis — 
Veterinarijos akademija ir... pe- 
dagog niai institutai. Čia galė
jo patekti ir silpnokai egzami
nus išlaikius eji. (Pasižadėjus 
įgyvendinti vienuolikos metų 
privalomą mokymą, mokytojų 
re ks net kur kas daugiau, negu 
dabar yra, 
mokytojais

— Apie
(vidurinių mokyklų baigimo liu
dijimuose turinčių labai gerus 
įvertintus) konkursinių egza
minų į aukštąs:as mokyklas ne
išlaikę. Daugelis tų penketuki- 
ninkų iš egzaminų išėję nešinf 
tik trejetukais ir net dvejetu
kais... Dar kartą pasitvirtino, * 
kad dabartinės Lietuvos mokyk 
los seka sovietinių batų fabrikų 
pavyzdžiais: rūpinasi tik išleis
ti daug, nepa'sydamos kokybės 
ir net “broką” žymėdamos “pir
mos rūšies” ženklais...

K ti Komiteto bendradarbiai 
ta'p pat yra gerai pažįstami. 
G’edrė Rinkūnaitė yra Kanados 
Krašto valdybos Jaunimo sek
cijos pirmininkė, bei buvo Ka
nados ir Pasaulio Lietuvių jau
nimo kongresų Rengimų komi
teto narė. Dalia Skrinskaitė yra 
muzikologė ’r visuomenininke. 
Laima Švegždaitė yra jauna po
etė.

Matyti, kad šešiolikto LSS 
suvažiavimo rengimo komitetas

— Į 82 speciaFnes mokyklas 
šį rudenį priėmę per 18,000 nau
jų mokinių. Iš viso tose mokyk
lose dabar būsią apie 65,000.

— Sumažėjęs veržlumas ir į 
specialines mokyklas. Pernai į 
kiekvieną dešimtį vietų jose bu
vę 19 kand datų, o šiemet tik 
12. Į kai kurias specialybes net 
neužtekę kand5datų ir turėjęs 
būti pratęstas priėmimo laikas/

— 57 naujokai studentai iš 
Lietuvos išvykę studijuoti Lat
vijon ir Estijon, o 86 — Rusi
jon. Į specialines vidurines Ru- 
s jos, Ukrainos ir kt. mokyklas 
š Lietuvos švykę daugiau kaip 
Įimtas mokinių.

— Tik 252 studentai atvykę 
studijuoti su įmonių jiems pa
skatomis st'pendijomis. Pernai 
imonės paskyrę 400 stipendijų.

Tos naujai organizuotos mi
nisterijos yra tik maskvinių mi
nisterijų padaliniai (ka p ir ta 
pati aukštojo mokslo min steri- 
ja). O maskvinės ministerijos, 
matyt, visiškai nekre'pė dėme- 
s o į vilniškių aukštojo moks
lo globėjų balsą, kelis kartus 
nrimygtinai nurodinėjusį, kad 
Lietuvoj pirma steigiamos įmo
nes, o tik paskui pradedamS 
dairytis, kaip čia joms reikalin
gų spec'alistų parengus. Tose 
ministerijose, matyt, yra kita 
pažiūra į specialistų rengimą.

IKolonialistinei politikai geriau 
tinka L’etuvoj stegiamos įmo
nės specialistus rengti ne Lietu
voj (ir ne lietuvius), o kitur, ir 

i iš ten juos Lietuvon siųsti, kaip
Kažin kuriai paskučiausiai meno srovei priklausytų šis mūsų jaunasis re’kalingus spec alistus ir drau- 
dailininkas? Nuotrauka Ged. Naujokaičio ge kolonistus. (ELTA)

nių būtų ne visai tikslu vertin
ti. Sakysim, buvo įspūdis, kad 
abu Rusai labiau blyksteldavo 
savo vaidybinėse akimirkose, 
tačiau jų ir žodinė medžiaga, 
ypač — Rusės, buvo spalvin
gesnė, negu kitų. Kaip ansamb
lis, visa grupė padėjo išlaikyti 
žiūrovų dėmesį sukauptą.

Antanas Škėma, atrodo, bu
vo paminėtas tokiu būdu, kad 
jis pats būtų buvęs patenkin
tas, jei, nematomas kitiems, 
kaip jo “Šventosios Ingos” žu
vusieji, būtų galėjęs grįžti į sa
vo priešmirtinę vietą Tabor far- 
mos susirinkimų pastate.

B. J.

mui. Viso to prasmė — nežino
ma.

Pusiau — koncertin ų atliki
mu, su tekstais rankose, buvo 
siekiama perteikti šią pasmerk
tumo nuotaiką. Susodinti su
stingę veikėjai atgydavo trum
pai atmirkai pasakyti kelių žo
džių ir vėl sustingdavo nejud
rūs, žiūrį vienan taškan, tarsi 
nereaguoją į aplinką. Uždavinys 
— pusiau — gyvent ir veikt, 
o pus’au tebūt kažkokiais suau- 
tomat nta:s vaiduokliais — būtų 
sunkus ir didel o patyrimo ak
toriams, tad jis ir ne tiek buvo 
įvykdytas. k:ek užsimintas, už
mestas Fragmentariškas teks
tas neteikia progos augt5 įtam
pa5 ar išvystyti vientisumui. 
Dramatiška tėra paskutinė sce
na — gyvojo Skaidros susitik5- 
mas su žuvusia myl mąja Inga, 
ir čia veikalas praskambėjo in- 
tensyviaus'ai — 5r dėl pač’os 
medžiagos, ir dėl abiejų akto
rių — nes Barauskas buvo ver
tas Mackuvienės partneris — 
ryškaus, temperamentingo atli
kimo.

retinas. Tač au visų p rma rei
kia nasidžiaugti nauju lietuvių 
scenai Dailos Juknevičiūtės - 
Mackuvienės talentu. Jos Inga 
buvo vid niai kupina, intensyvi, 
deganti, drauge — beviltiška. 
Kam teko Mackuvienę matyti 
K. Ostrausko “Duobkasiuos” ar 
girdėti Santaros - Šviesos litera
tūros vakare New Yorke, kur 
ji nuostabiu įs5jaut'mu 5r at- 
baigtumu deklamavo Liūnės Su
temos eilėraščius, tie žino, jog 
čia mes turime vieną tv!rčiau- 
s5ų kūrybingų mūsų scenos as
menybę.

Jos pasirinktoji statyti Škė
mos “šventoji Inga” gan tiks
liai galėtu būti ap budinta, kaip 
Sartre’o “No exit” — “Be :šėj5- 
mo” letuviškoji versija. Ir čia 
— pomirtinis gyvenimas, kur 
ats5duria būrelis lik mo ats:tik- 
tinai sumestų krūvon žmonių, 
karo metu žuvusių subombar
duotame trauk'ny. Jie pasmerk
ti amžinai vėl ir vėl išgyventi 
savo žuvimo akimirkas. Ir čia, 
kaip pas Sartre’ą, jie neturi pa- 
sirink’mo ar išeities. Jie pa
smerkti įkyriam vis tų pat

Prieš penkerius metus, rugsė
jo 11 d., grįždamas iš Santa
ros - Šviesos suvaž5avimo, An
tanas Škėma žuvo automobilio
katastrofoje Grauge su Jurgiu
Jaks - Tyriu ir studente Judita
Audėnaite.

Žuvusio rašytojo minėjimo va 
karą šiemetin ame Santaros - 
Šviesos suvažiav me Tabor far- 
moje. Mich., rugsėjo 10 d. pra
dėjo Jurg a Blekaitis, keliais 
bruožais anibūdindamas Antaną 
Škėmą, kaip aktorių, rež sierių 
5r rašytoją.

Tada ant tų pač'ų kuklių
(per kuklių, tiesą sakant ■— ga
lėtų būti įrengta pastovi, dai
lesnė estradėlė) pastotų, ant
kurių prieš penkerius metus An
tanas Škėma žuvo automobilio
kurinį vaidmenį Kosto Ostraus
ko “Pypkėje”, suėjo “Švento
sios Ingos” dalyviai. Šia proga 
juos tektų išvardinti: Režisavo

I ir Ingos vaidmenį atliko Dalia | gas, ir jų pasišventimas pasigė- i veiksmų ar žodžių pasikartoji- ‘ gabumas iš labai ribotų uždavi-

Juknevičiūtė - Mackuvienė. Ak
torius Leonas Barauskas buvo 
jos myl masis Ignas Skaidra. 
Kiti: Kurt Schaedler — Genius 
Procuta, Rusas — Bernardas 
Prapuolenis, Rusė — Kristina 
Bulotaitė. Vyras — Vytautas 
Demereckis, Šen s Lang — Ju
lius L'ntokas. Senė Lang — Da
nutė B’la:šienė, Emma Kranach 
— Dalia Bylait'enė, Skaitytoias 
- Liudas šmulkštvs. Šviesas 

ir dekoracijas paruošė Arnas 
Giedrait’s. Skaidres — “slides” 
paruošė Birutė Bulotaitė (dėl 
techniškų vargų šios skaidrės 
liko neišska’drintos — o gaila, 
nes jos turėjusios reikšmingą 
dekoratyv'nį vaidmenį). Šviesos 
efektams talkino Petras Petru- 
tis, garsus tvarkė Jūra Zima- 
vičiūtė.

Sąrašas savo pastangomis pri 
sidėjusių asmenų yra įspūdin- Kitų veikėjų gabumas ar ne-

Nuotrauka iš Antano Škėmos “Šventosios Ingos” inscenizacijos, kur 
buvo atlikta Santaros - Šviesos suvažiavime. Iš kairės į dešinę: J. Lin i 
takas, I). Iiilaišienė, D. Bylaitienė, V. Demereckis, K. Bulotaitė, B. Fra i 
puolenis, G. Procuta, D. Juknevičiūtė - Mackuvienė. Dekoracijos A i 
Giedraičio. Nuotraukoje nėra L. Barausko ir L .Šmulkščio.

, P. Petručia nuotraukai
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