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POEZIJOS PAVASARIS
JONAS AISTIS

Tuo vardu šiemet Lietuvoje> nis, švaresnis daraisi. Poetas vis 
pasirodė poezijos almanachas, I dėlto — laiko sąžinė. Taigi ne
globiąs apie pusę šimto poetų 
poezijos pavyzdžių. Tai jau ant
ras, bent mano žiniomis, pana
šaus pobūdžio rinkinys. Su tuo 
tiktai skirtumu, kad tai, kas 
pernai buvo tiktai pageidavimas, 
šiemet tapo įsakmi būtinybė. 
Tikėkime, kad šių metų Poezi
jos pavasaris nebus paskutinis...

Leidinys, sakyčiau, yra visais 
atžvilgiais sveikintinas, 
poetai urmu atsigrįžta 
gų, į tautines tradicijas 
mūsų lyrika ir toliau 
kitų tautų kultūros pradmeni
mis ir ornamentais! Norėtųsi 
tik vieno, — kad ...pereitų lie
tuviškos šilainės sluoksnelį, lie
tuviško jutimo prizmę, tiesa, 
smarkiai pasikeitusią tarybiniais 
metais”, Vytautas Kubilius, Po
ezijos pavasaris, 1965, 81 p.). 
Sveikintinas yra dar ir dėl to, 
kad jis apjungęs didelį būrį ta
lentingo jaunimo, kuris kaip tik 
tai naujai akcentuojamais bal
sais visai užgožia išsekusį ir 
dažnai pasimetusį senimą. Nors 
ne visas datas pasisekė sulesio- 
ti, bet galima drąsiai tvirtinti, 
kad iš almanacho penkių de
šimtų poetų beveik trisdešimt 
yra gimusių 1930—1940 metų 
tarpe.

Kadangi poeto talentas pa
prastai išryškėja per kelis me
tus, tai, kalbant apie poezijos 
pavasarį, vargu ar tikslu apsi
stoti ties poetais gimusiais prieš 
1930 metus. Deja, ir tų yra 
perdaug, tai, aišku, trumpos 
apimties rašinyje yra neįmano
ma visus atskirai aptarti, dėl 
to teks paminėti tik viena kitą 
daugiau prasimušusį ir pateiku
sį būdingesnį naujos dvasios po
ezijos pavyzdį.

Štai keli įdomesni pasisaky
mai, iš kurių paaiškėja naujai 
statomi poezijos reikalavimai: 
“Galima džiaugtis — sėkmingai 
paskelbta kova tuščiai pateti
kai, nugalėtas natūralizmas, jau 
šypseną kelia techniškąja atri
butika apkaišytas poezijos sa
valaikiškumo supratimas. Pa
sukta ryžtingu, neatlenkiamu 
posūkiu į plačiausia prasme su
prantamą žmogaus poreikių pa
saulį”, Irena Kostkevičiūtė, kri
tikė. “Skraidoma, žinoma, lėk
tuvais ir net dar kai kuo, bet 
tai, kas dedasi žemėje, žmogu
je, žmonės kadaise sugebėdavo 
matyti ir važiuodami rogėse”, 
Juozos Aputis, prozininkas. “Po
eto darbas dainuoti, kas visiems 
sava ir brangu, nuo ko geres-
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lengva ja būti”, Laima Abraity- 
tė, mokytoja. “Poetinės asmeny 
bes savo kūryba iškyla pirmiau
sia kaip kurios nors nacionali
nės kultūros atstovai. Jie nega
li jos paneigti, neg tada tektų 
priimti svetimą kultūrą, atsisa
kyti savęs ir viso to, ką gavo
me nuo vaikystės per poeziją, 
muziką, dailę, liaudies meną, 
kas išvystė meninius polinkius, 
paskatino ieškoti naujų verty
bių, naujų meno kelių”, Marce
lijus Martinaitis.

Po tais beveik imperatyviais 
pareiškimais pasirašę, kaip ma
tote, lietuviai, bet jau iš paties 
tono justi, kad tasai parakas 
išrastas Maskvoje, ne Vilniuje. 
Nesvarbu, kur ir kaip tasai pa
rakas išrastas, bet tai yra nau
jas ir bent iki išol negirdėtas 
reiškinys. Anksčiau viena sena 
nuobodžiuko pasaka buvo kar
tojama: tautinė forma, socialis
tinis turinys. Mano galva, jau 
visai nedaug tetrūksta, kad po
ezija galėtų šiaip taip verstis ir, 
gal būt, net augti.

Antologijoje pateikti poezijos 
pavyzdžiai duoda pagrindo ma
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Grafika iš “Poezijos pavasario"

nyti, kad lietuviai poetai nemo
ka pilnai turimomis laisvėmis 
pasinaudoti. Tai sakydamas, vi
sai neturiu galvoje pigios ir de
magogiškos Evgenij Evtušen- 
ko pilietinės drąsos. Man ne 
paslaptis, kad didesnė dalis jau
nųjų poetų yra išauklėta kom
jaunimo gretose, o dalis yra di
deli ir reikšmingi pareigūnai. 
Poezija yra plonas, subtilus ir 
sudėtingas dalykas, ji nieko 
bendro su bačkine agitacija ne
turi. Poezija lygia dalia nėra 
nerimtas tabokos krėtimas, nei 
kalambūrai, nei sąmojus, nei 
fcljetoninės bravūros pigūs efek 
tai. Poezijos pavyzdžiuose yra 
visko, nuo kosmonauto iki 
eiektrogitaros, bet dažnai pasi
gendi poeto, tai yra, dalykų 
esmę matančio ir jaučiančio 
žmogau^. Ir keista, davinių yra t
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labai rimtų, bet rezultatai ga
lėtų būti daug geresni.

Vieno, ko lietuviškoji poezija 
per tuos dešimtmečius atsikra
tė. tai sentimentalizmo. Bene 
bus tai vienintelė socialistinio 
realizmo geroji pusė. Žalos, ži
nom, jis kur kas daugiau padarė. 
Asmenybės kulto laikai paliko 
keliolikos metų properšą. Ir 
kas pikčiausia, kad talentų ir 
tada nestigo, tiktai jie buvo (ir

TARP AMERIKIEČIU IR LIETUVIU KRITIKU
Aloyzas Baronas apie savo naująjį romaną, giedrininkių konkursą, kontaktus su 

amerikiečiais laikraštininkais ir lietuvio rašytojo atsakomybę

Ateitininkių “Giedros” korpo
racijos skelbtąjį romano kon
kursą, kaip jau žinome, laimėjo 
Aloyzas Baronas. Tūkstančio 
dolei'ių premija rašytojui bus 
įteikta lapkričio 27 d. giedrinin
kių rengiamam literatūros va
kare - koncerte, Jaunimo centre, 
Chicagoje.

Premijuotasis romanas “Tre
čioji moteris” nėra pirmasis 
toks Aloyzo Barono la mėjimas 
ir toli gražu ne pradedančio ra
šytojo knyga. Tai bus, berods, 
aštuonioliktoji šio mūsų auto
riaus knyga. Aloyzas Baronas 
yra vienas iš retų nepavargs
tančių mūsų rašytojų, kuris, per 
daug nepaisydamas nei kritikos 
pagyrimų, nei pabarimų, atkak
tai eina savo pasirinktuoju ke
liu. Ir laisvojo pasaulio lietuvių 
literatūros atole Barono brydė 
pasilieka ryškiai pastebima, ne- 
beištrinama. o pastaruoju laiku 
ją pastebėjo jau ir amerikiečių 
spauda.

Naujo laimėjimo proga rašy
toją č’a užkalbiname.

— Kokia buvo pirmoji roma
no genezės priežastis? Ar gied
rininkių kokiirsas paskatino 
ręsti mintyje naujo romano ap
matus, ar jau turimi apmatai 
konkurso buvo paskatinti reali
zuotis juodu ant balto?

— Į vieną tikrovinį nuotykį 
atremtą idėją nešiojaus seniai 
galvoje, tačiau laiko stoka ne
leido prie stalo prisėsti, o ant
ra — neDuvo ir reikalo. Kai pa
kartotinai “Giedra” paskelbė i 

dabar yra) prievartaujami ir 
sistemingai žudomi. Prievartau
jami primetamais siužetais, žu
domi pasisekimu, dideliais tira
žais, stechanoviška gamyba. 
Taip talentas, kaip neišplaukęs 
javas, nuvystu, arba, kaip ru
gys į dirsę, talentas išvirsta į 
grafomaną. Nelengva jaunam 
sveikam praplaukti viliojančių 
sirenų salas...

Jaunųjų poezijoje vis tebevy

konkursą, ryžausi pradėti ra
šyti.

— Premijuotojo romano var
das beveik pikantiškas — “Tre
čioji moteris”. Kas ta trečioji 
moteris? Ir kodėl trečioji?

— Vienas romano nenaudėlis 
veikėjas teigia, kad pirmoji mo
teris yra motina, antroji žmona, 

Rašytojas Aloyzas Baronas (kairėje) kalbasi su “Chicagą Tribūne" sekmadieninio priedo “Books 
Today” redaktorium Kobert Cronue. Nuotrauka WaJter Kale — “Chicago Tribūne”

rauja sodžiaus motyvai ir vaiz
dai. Namų apyvokos rakandai, 
dirbiniai, naminiai gyvuliai ir 
paukščiai vaidina didelę, gal net 
truputį per didelę rolę, nors sa
ko, kad beveik pusė Lietuvos 
gyventojų jau miestelėnai. Gal 
tai atsigrįžimo į tradicijas pa
dariniai. Ne vien įvaizdai, bet 
ir pasaulėvaizdis sodietiško po
lėkio.

(Nukelta į 2 psl.)

o trečioji mirtis, tačiau čia tre
čioji moteris yra kita, ji iš dvie
jų besivaržančių motinų atima 
vaiką.

— Koks yra romano įvykų 
fonas ir kokie yra pagrindiniai 
autoriaus minčių bei užmojų tai
kiniai?

— Veiksmas eina dviem plot-

Kultūros kongresą planuojant

Kaip jau spaudoje buvo mi
nėta, trečiasis Lietuvių kultū
ros kongresas pasiryžta su
rengti 1967 metais gegužės 
mėn. pabaigoje Chicagoje. Kul
tūros kongreso programą pa
ruoš PLB Kultūros taryba, o 
kongreso pravedimu rūpinasi 
JAV LB Centro valdyba.

Tad po šių metų Jaunimo 
ir Lietuvių katalikų kongresų, 
po jaunimo ir senimo antplū
džio Chicagon ir Washingto- 
nan kitų metų čionykštės lie
tuviškos veiklos svoris turėtų 
kristi kaip tik ant planuoja
mo Kultūros kongreso. Kon
gresas privalėtų būti ateinan
čių metų mūsų veiklos viršū
nė, jo kultūrinio pobūdžio nuo
taikos turėtų pakreipti ir visų 
1967 metų mūsų lietuvišką
sias pastangas labiau kultūri
ne kryptimi.

Rengiamas Kultūros kongre
sas iš eilės jau bus trečiasis: 
pirmasis buvo 1956, o antra
sis 1962. Tad patyrimo ir pa
mokų jau apsčiai turima, jau 
nereikia laužti pirmųjų ledų, 
tik praeities laimėjimų ir klai
dų nereikėtų išleisti iš akių, 
organizuojant trečiąjį.

Šiemetinis Jaunimo kongre
sas buvo rengiamas pir

mėm. Aktualioji pusė siekia šių 
dienų JAV gyvenimą, gi senes
nioji dvidešimtmečiu anksčiau. 
Tarp daugelio kitų, romane iš
keliamų klausimų sprendžiamas 
ir įdiegtos ir įgimtos tautybės 
klausimas.

— Ar labai, rašant romaną, 
buvo paisyta, be kita ko, vieno 
iš konkurso sąlygose palikto pa
geidavimo “stipraus charakterio 
moters atvaizdavimo”, ir kaip 
romane reiškiasi tas charakterio 
stiprumas?

— Rašydamas romaną, pai
siau pagrindinio pageidavimo, 

mą kartą, maža turint tokiam 
įvykiui patirties ir iš anksto 
sunkiai nuspėjant jo pajėgu
mą. Tas pat beveik būtų pa
sakytina ir apie Religinį kon
gresą Washingtone. Jų pionie- 
riškumą tur int minty, dar šiaip 
taip galime pateisinti vienokias 
ar kitokias jų klaidas. Tačiau 
Kultūros kongresas bus ren
giamas jau trečią kartą, tad 
ir reikalavimai jam turi būti 
kur kas kietesni. Kongreso 
planuotojams čia ir linkėtume 
akylaus apdairumo, takto, iš- 
akylaus kūrybiškumo ir sėk
mės viso reikalo vadžias timp
telėti taip, kad lietuviškoji vi
suomenė ir spauda Kultūros 
kongresui būtų nemažiau išju
dinta kaip Jaunimo kongresui, 
Dainų šventei, sportininkų ke
lionėms į Australiją ir pan. 
Kultūros kongresas privalo 
būti mums centrinis visų 1967 
metų įvykis.

O Kultūros kongreso paruo
šos darbus telydi plačiai su
prasta įvairių pažiūrų toleran
cija ir sklandus vyresniosios 
ir jaunesniosios kartos patei
kimas, angažuojant ryškiuo
sius mūsų intelektualus ir kū
rybinguosius menininkus kon
greso darbams ir programai.

k. br.

kurį stato nebe konkursų skel
bėjai, bet pati literatūra, tai li- 
teratūriškumo. Be abejo, juo 
charakteriai ryškesni, juo kny
ga labiau atitinka tuos literatū
ros reikalavimus. Tačiau moters 
charakterio stiprumas gali būti 
ir toks, kuris nebepatenkintų 
konkurso sumanytojų. Kiekvie
na savo vaikus mylinti motina, 
kas liečia jos santykius su jais, 
yra tam tikra prasme visada 
stipri, ir tas stiprumas ją savai
me herojina.

— Pastaruoju laiku amerikie
čių spaudoje buvo gana ryškiai 
įvertintas Jūsų kadaise “Drau
go” romano konkurse premijuo
tojo romano “Lieptai ir bedug
nės” vertimas anglų kalton. šia 
proga buvote pastebė'as bei as
meniškai užkalbintas ir ameri
kiečių literatūros kritikų ir net 
didžiosios spaudos kultūrinių 
priedų redaktorių, jų nuolatinių 
grožinės literatūros recenzentų, 
pvz. “Chicago Tribūne”. Saky
kite, kokie įspūdžiai iš tų susi
tikimų?

— Manyčiau, kad mes lietu
viai turėtume ieškoti daugiau 
amerikiečių laikraščių redakto
rių draugystės. Kiek teko sutik
ti, jie labai malonūs ir draugiš
ki vyrai. Ir kadangi jie taipgi 
plunksnos žmonės, tai visada 
labai greitai surasdavom bend
rą kalbą, šitai galėčiau pasaky
ti apie “Cicero Life’’ redaktorių 
O’Gara ir tiek apie “Chicago 
Tribūne” knygų priedo “Books 
Today” redaktorių Robert Cro- 
mie. Su kiekvienu teko dar pa
kartotinai kalbėtis ir visada 
mielai su jais rasdavau bendrą 
šneką. Robert Cromie draugiš
kai nubarė, kad neatvykstu į 
Midwest.s amerikiečių rašytojų

(Nukelta į 4 psl.)
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Iš pusės kapos atsiskyriau 
aštuonetą, kurie, bent mano gal
va, atrodo atsilaikysią: Justi
nas Marcinkevičius, Dalia Ur- 
nevičiūtė, Judita Vaičiūnaitė, 
Tomas Venclova, Marcelijus 
Martinaitis, Vladas Šimkus, Jo
nas Strielkūnas, Ramutė Sku
čaitė... Kitas, žinoma, kitaip pa
rinktų. Trečias pasigestų Algi
manto Baltakio. Rinkau viltis. 
O A. Baltakis, labai norėčiau 
klysti, atrodo, tegali kelti eilių 
kiekybę ne kokybę, Kaltos, kaip 
anksčiau sakiau, sąlygos.

Anksčiau, kaip žinome, derg
ti savo tautos praeitį, garbinti 
svetimus balvonus ir besąlygi
niai liaupsinti rusus buvo poeto 
conditio sine qua non. šiandien, 
jei viso to dar kiek ir likę, iš
reikšta labai diskretiškai ir ne 
visų, o tiktai vieno kito, daž
niausiai vyresnio arba amnes
tuotojo. Postalininiu laikotar
piu teroras sušvelnėjo, bet ne
išnyko, ypač respublikose. Su 
likusiu pasauliu ryšio nėra. Di- 
džiarusiškas plonai komunizmu 
pridengtas imperialistinis šovi
nizmas siautėja spaudoje ir li
teratūroje, o “administraciniais 
būdais veikia ten, kur polemi
niai ginklai atšipę ar surūdiję”. 
Atlydžio metais pasireiškęs li
beralizmas nieko asmeninio ne-1 
atnešė. Liberalizmas vietos rin
kai. Rašytojas buvo ir yra ad
ministracijos įnagis ir ramstis. 
Lietuvio poeto poreikiai labai 
kuklūs. Kalnų versti jie netiktai 
nemano, bet nei jauste nenujau
čia. kiek saitas leidžia. Tačiau 
jau jis atbudęs, neramus ir ieš
kąs.

Ir vis dėlto jam yra garbė, 
kad atsisuko veidu į savo ka
mieną, vietomis užuominomis, o 
kartais ir tiesiai. Pradėjo liesti 
opias temas. Sakysime, pokario 
metais ilgus metus trukęs par
tizaninis karas sulaukė Lietuvo
je kelių romanų ir visos eilės 
trumpesnių dalykų, bet vis: iš 
vienos pusės žmoniškumu iki 
koktumo pertekę stribai arba 
istrebiteliai (naikintojai) epe 
vadinami “tėvynės gynėjai“, o 
iš antros pusės visų žmonišku
mo žymių netekę bindiugos, ban 
ditai ir t. t. Poezijos pavasary
je telpa Justino Marcinkevičiaus 
trijų eilėraščių ciklas, pavadin
tas 1946-ieji, kurio pirmąjį, pa
vadintą Sargyboje, cituojame 
ištisai, nes jame ryškiausiai at
sispindi dabartinės rašytojų 
laisvės:

Naktim į gryčią miškas veržias 
Sulytas, purvinas — ir ima guostis. 
AutUB džiovina Ąžuolas ir Beržas, • 
Ant šautuvo užmiega jaunas Uosis. 1

Ir stalas atiduoda miškui maistą. 
Ir puodas kantriai verda seną 

vištą.
Ir aš gūžiuos j pašukinj maišą — 
Sargybon išvarytas, saugau 

mišką.

O paryčiu į gryčią miestas 
beldžias.

Net šuo — ir tas išmoko nebeloti. 
Ir pirmąkart girdžiu, kaip tėvas 

meldžias 
Atidarydamas duris lyg skaudž ą 

votį.

Man jau nereikia aiškinti: toks 
metas

Tamsoj sugrabalioju duoną, 
sviestą

Ir vėl, tą patį maišą užsimetęs, 
Sargyboj stoviu. Saugau miestą

Tegu jisai — toks varganas 
sulytas, 

Suspėja bent autus pasidžiovinti. 
Nejaugi aš tik vienas pastatytas 
Stebėt, mąstyt ir viską atsiminti ?

Ir aš matau, kaip takeliu pro klėtį 
Istorija ateina, taip panaši į 

mamą 
Paglosto mano galvą — ir man 

lengviau budėt 
Nors miškas prie namų pikta!

ir gūdžiai šlama

(Poezijos pavasaris, 24 psl.)

Pirmame posme minimi sla
pyvardžiai yra autentiški parti
zanų vardai, jie visi trys sutin
kami knygoje Partizanai už ge
ležinės uždangos. Tik metai be
ne bus poeto suklysta. 1946 m.

jis jų visų trijų drauge negalėjo 
matyti, nes Beržas yra kritęs 
dar 1944 pabaigoje. Labai ga
limas daiktas, kad poetas toje 
scenoje dalyvavo, o dalyvavo 
kaip tos trečios —* pasyvios Lie
tuvos atstovas. Tos trečios tau
tos dalies neteisiu ir nekaltinu, 
nes ji visose tautose pati di
džiausioji. Nors tai ir nekaip 
skamba, bet pasyvioji dalis at
stovauja kiekvienos tautos sa
visaugos instinktą. Bet ne tai 
svarbu ir nauja, o gražu ir mie
la, kad jis pirmas, be pagiežos 
ir neapykantos, tikro poeto aki
mis pažvelgia į mūsų tautos tra
giškiausią istorijos puslapį.

Justinas Marcinkevičius yra 
labai rimta poezijos viltis, tik 
labai gaila, kad jis, būdamas 
geras ir guvus eiliuotojas, ne
vengia vandens ir nevisada tin
kamu rimtumu žiūri į poeziją. 
Poetui niekad nereikia perdaug 
gėrėtis paties savo balsu: leng
va poezija dažnai ir lieka leng
va. Iš viso, dabar nerimta pa
žiūra į poeziją yra bendras reiš
kinys. Justinui Marcinkevičiui 
tai primenu tik dėl to, kad jis 
turi davinių būti dideliu poetu, 
ne vien geru eiliuotoju.

Pacituotame eilėraštyje liečia
ma rimta tema. Eilutė “ir puo
das kantriai verda seną vištą” 

I yra vaizdinga ir šmaikšti, bet 
efektas gana pigus. Taip pat, 
rašant posmais, netikslu nely
ginio skiemenų skaičiaus eilutę 
rimuoti su lyginio skiemenų 
skaičiaus eilute, kaip taip pa
sielgta paskutiniame posme, 
juoba, kad tai raiškumo nepa
kelia, o greičiau jam kenkia. 
Kas tai? maniera? nerūpestin-i nuotaikomis, kaip žemiau cituo- 
gumas? Posme negali būti vie
na eilutė iš Vilniaus, o antra 
iš Balbieriškio. Daugiur Poezi
jos pavasaryje linksniuojamas 
darbas, bet, pažvelgus į eiles, 
neatrodo, kad tasai pagyrų puo
das būtų itin taukuotas.

Estai, kurių naujosios poezi- 
ios pluoštelis paskelbtas Poezi
jos pavasary, gyveną panašiose 
sąlygose, kaip ir lietuviai, daug 
rimčiau ir plačiau žiūri į poezi
ją, ir dėl to ji, mano galva, yra 
gerokai pranašesnė negu lietu
vių. Imkime, pavyzdžiui, Alek
sandro Sumano eiles Muzėjinis 
motyvas, parašytas lietuviškais 
motyvais ir to paties Justino 
Marcinkevičiaus išverstas. Ver
timas atrodo ne tiktai geras, 
bet ir tikslus. Eilės laisvos, bet 
kaip viskas organizuota ir nuo
seklu. Su kokia meile ir su ko
kia, sakyčiau religinga rimtimi 
jis įsigilina į daiktus, kurie grei
čiausiai jam yra nepažįstami ir 

I svetimi:

Ant skrynios dangčio 
tik medinis Kristus — 
nustebusią medinę galvą 
ranka parėmęs, 
sėdi ir galvoja: 
kur dingo žmonės? 
kur visi išėjo?

(ten pat 187 psl.)
Nenorėčiau, kad šios mano 

pastabos būtų klaidingai su-

Sigutė Valiuvienė Grafika iš “Poezijos pavasario“

Lilė Paškauskaitė Grafika iš "Poezijos pavasario”

prastos. Jauni poetai idealistai. 
Juos jungia kartos solidarumas. 
Jie visi nepakelia melo. Jie nė
ra linkę smerkt ir kaltinti. Štai 
Judita Vaičiūnaitė su šilima at
siliepia apie 1863 metų sukilėlį - 
emigrantą:

.. kada sapnuoji per naktis 
lietum ir prietema aptrauktą

Krakių mišką, 
kada sukilėliai kažkur mažoj 

aikštėj 
prieš milžinišką minią miršta, 

(ten pat 84 psl.)

Kartais jie kalba tiktai užuo
minomis, bet kalba ta pačia kal
ba ir gyvena tomis pačiomis 

jami Jono Strielkūno posmai:

Tu užgimei, tu numirei — ir 
baigta.

Be biografijų tie žmonės kaip 
miškai.

Kiek čia raudota, melstasi ir 
keikta,

Nesužinos kitų kartų vaikai.

Čia žodis buvo su žodžiu nebuvo 
Varžydavos, paplūsdamas kraujais, 
Ir daugelis veidų čionai atbuko, 
Įprato netikėt laikais naujais.

(ten pat 106 psl.)

Vis naujus ir negirdėtus, bet 
jau neabejotinai nūdienos as
pektus atskleidžia Marcelijaus 
Martinaičio tiršta eufonija per
sunktos eilutės:

...Grįžta pavargę j tylą ir moteris 
žmonės 

Kaip sunkūs paminklai — geri ir 
nerangūs.

Šįvakar sugrįžta iš darbo, iš melo, 
garažų, 

Parsineša perlaužtus irklus ir 
plaunasi suodžius.

Melą nuo rankų nuplauna, ir 
gražūs

Žodžiai ateina be žodžių.
(ten pat 144 psl.j

Citatas galima būtų pratęsti, 
bet jau iš to, ką skaitytojas tu
ri prieš akis, manau, galima su
sidaryti šioks toks naujojo li
teratūros kurso vaizdas, dėl to 

jas baigsiu Tomo Venclovos ei
lių ištrauka, kur karti nukreip
ta j nūdieną ironija išreikšta 
elektroninės mašinos ritmu ir 
tikslumu:

Už mūsų sienų kvadratus 
Ir durų kvadratus,
Už aukštą langą — du kartus, 
Ir lempą — du kartus.
Už atskirtų šalių vardus, 
žemėlapių vartus,
Už tai, kad oras neklaidus 
Ir kad klaidus vidus.
...Nes du ir du — visai ne du, 
Ir dukart du — ne du.

(ten pat 129 psl.)

eina prieš 
laisvės ir,

Kadangi jaunimas 
srovę, ieško žodžio 
bendrai imant, yra ateities vil
tis, tai jis yra vertas visų lietu
vių simpatijos ir pritarimo. Lie
tuvos kultūrinis gyvenimas, ku
ris ir šiaip neturėjo laiko atsi
tiesti, buvo ištisus dešimtme
čius visiškai užslopintas, ir šian 
dien, prisipažinkime, yra atsili
kęs. Dėti visas viltis į lietuviš
kąją diasporą, ypač j priaugan
čias kartas yra ne kas kita, kaip 
savęs apgaudinėjimas. Kiekvie
nas laisvėjimas, nors mums ir 
būtų visiškai svetimas, yra svei
kintinas. Atsigrįžimas į tradici
jas yra atsigrįžitnas į tą pačią 
Lietuvą, kuri ir mums brangi.

Poezijos pavasary dalyvauja 
Lietuvos poetų visuma: nuo 
Vinco Mykolaičio - Putino iki 
negirdėto Bruno Sangio. Pažy
mėtina gana keista smulkmena: 
jaunimo poezija savo dvasia 
yra daug artimesnė Putino ir 
diasporos poezijai negu Teofi
liui Tilvyčiui ar Antanui Venc
lovai. Du paskutinieji yra gerai 
išsilaikiusios asmenybės kulto 
retenybės. Antanas Venclova te- 
beeiliuoja agitatoriaus bloknotą 
ir pasididžiuodamas skundžiasi: 
“Kaip man gyventi dideliam pa
sauly, aplaistytam mano drau
gų krauju?’’ Teofilis Tilvytis 
iki šiol tebeparodijuodamas Mai 
ronį šaukiasi administracinių 

priemonių prieš jaunimą, kuris 
voliojasi Palangos smėly ir nei
na kiaulių ganyt:

Ir gimė staiga noudėminga mintis! 
Ir ištariau tyliai, sukandęs dantis: 
Kad kaiman išmetus tą jėgą! — 
Ir vištų, ir kiaulių turėtum 

daugiau,
Ir kaimo jaunimui gyvent būt 

smagiau, —
Dabar gi visi iš jo bėga.

(ten pat 152 psl.)

Nusipelnęs liaudies poetas, ma
nau, turėtų pasidaryti iš to iš-

P. ŠILEIKIS, O.P.
Ortopedas, Protezistas 

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

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS IAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, III. 

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

Vai. 
vak. 
dieni 
bubI tarus.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 
2858 VVest 63rd Street 

kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 ..
Šeštadieniaa 10—1 vai. Trečla- 
uždaryta. Ligoniai priimami

Ofiso telefonas: PR 8-3226 
Res. telef. WA 5-5076

v.

Rez. tel. 239 - 4688
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR moterų ligos. 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

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

Priima ligoniu, nagai susitarimą
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

Ofisas 3148 VVest 63rd Street 
rel.. PRospect 8-1717 

Rezid.. 3241 West 66th Place 
Tel.: REpublic 7-7868 

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos. Kasdien nuo 1 Iki 3; __ 
čladlenlals uždaryta. Antradieniais ir 
penktadieniais vak. nuo 7 iki 8 vai.

tre-

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest 63rd Street 
Kampas 63-čios ir California

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

Trečiad. Ir kitu laiku pagal sutarti 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel. VVAlbrook 5-3048

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

Tel. 695-0583 — Elgin 
425 N. Liberty Street

Route 25, Elgin, Illinois
Tel. ofiso HE 4-5846, 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 
dusi tarus.
rel. ofiso HE 4-5758; rez. Hl 5-3225

DR. S. ir M. BUDRYS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAI 

Bendra praktika Ir Alergija 
2751 VVest 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. PR 8-6660

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

EMOCINES LIGOS 
CRA1VFORO MEDICAL BLOG.

644D So. Pulaski Road
Valandos pagral susitarimą

Rez. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija !»• moterų ligos 

6132 So. Kedzie Avė., VVA 5-267(1 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3 - 0001. 

vadą ir pasielgti kaip kadaise 
Mahometas. Nemanau, kad jam 
Gaidžių kaimo vartai būtų ak
linai užkalti.

Pati skurdžiausia padėtis yra 
tų, kurie taikėsi ir neprisitaikė. 
Antanas Miškinis nori visus ir 
ypač save įtikinti, kad jam vis
ko perdaug ir nieko netrūksta. 
Stasys Anglickis didžiuojasi tu
rįs dar daug ką pasakyti. Ka
zys Inčiūra gieda su gailia nos
talgija jaunystę...

Yra ir šiokia tokia sensacija. 
Nei iš šio, nei iš to imta ir pa
skelbta pluoštelis per karą žu
vusio poeto Vyt. Mačernio eilių. 
Tačiau toje sensacijoje vargu

Ofiso HE 4-1414, Rez. RE 7-6867
DR. B, GAIŽIŪNAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterį; ligos

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

Vai: kasdien 1—3 Ir 6—8 vai. vak 
šešt. 12—8 v. p. p.

Trečiadieniais uždaryta.

Ofiso tel. PR 8-2220
Namų — rez. PRospect 8-6081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K š A

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
2656 VVest 63rd Street 

Pirmad., antrad., ketvirt. ir penkt. 
nuo 11 iki 1 vai. Ir nuo 4 iki 7 v. v. 
šeštai!, nuo 1 iki 4 vai.
Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika 
2815 VV. 71st Street

Ofiso vai.: kasdien nuo 6 iki 9 v. v.; 
šešt. nuo 9 iki 12 vai.; arba susi
tarus.
Tel. ofiso PO 7-6000, rez GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3844 VVest 63rd Street
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
iki 8 vai. Trečlad. 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 
susitarimą. Išskyrus trečiadienius už
daryta.
Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

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

Vai., kasdien 10-12 ir 4.7. Trečlad. 
ir 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., trečlad. 
uždaryta.
Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4156

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4938 VV. 15th Street, Cicero 
Kasdien 1—8 vai. Ir 6—8 vai. vak.. 

Išskyrus trečiadienius.
Šeštadieniai^ 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA LR CHIRURGE 
KŪDIKIU IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
MEDICAL BUILDING

7156 South VVestern A vena* 
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. 236-2616

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso PR 8-7778 Rez. I’R 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS
2858 VVest 63rd Street

Valandos: pirmad., Ketv. 5 — 8 vai. 
antrad. Ir penktad. 1—4 

PriiminSja tik susitarus.
Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-6801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė — vidaus Ilgos 
2454 VVest 71st Street 

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

šešt 6 v .r. — 2 v. p. p.

DR. JUDA MONSTAVIčIUt
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

V luaus Ilgo.
10748 S. Michigan. Chicago 28, 1L 

Telef. ofiso: PUllman t>-6766 
Namu. BEverb. 8-3046

Priėmimo vai.: Kasdien 6—8 p. p.
Šeštad. 1—8 po p. Trečlad. uždaryta. 

būtų ieškoti ko nors nauja, kas 
būtų čia prieš daugelį metų ne
paskelbta.

Rinkinį puošiančios lietuvių 
dailininkų iliustracijos moder
niškos, meniškos ir gražios. Ly
giai laisvos ir kūrybingos, kaip 
jaunimo poezija. Jose socialisti
nio realizmo lyg nė būt nebuvę, 
jis visas kaip nuo anties spar
no vanduo nuriedėjęs...

Mąstantis žmogus, įsigilindamas 
į tą didelę daugybę mokslinių prin
cipų, turi save paklausti, iš kur vi
sa tai kilo,.. Kaip begalvotume!, 
vis turėjo būti to viso pradžia, o 
tai man reiškia Aukščiaus’ą Būty
bę. — Dr. Adolf L. Snow

Tel. ofiso PR 6-7800; Namu 625-7067

OR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS TR CHIRURGAf- 

SPEC VIDAUS LIGOS
8159 South Damen Avenue 

Valandos: 1-9 v p p.
ifakmis trečiadieni

Telef. 423 - 2660
DR. E. RINGUS

RENTGENOLOGAS
9760 S. Kedzie Avė.

Vai : pirmad., antrad.. ketvirtad. n 
penktad. 8 y. r. Iki 9 v. v. Treč. Ii

Šešt S y. r. iki 3 y. popiet

DR. ZIGMaTrŪDAITIS
■PEC. ORTHOPEDINftS LIGOS 

2745 VVest 69th Street 
Priešais šv. Kryžiaus llgd.il ne

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

Telef. REpublic 7-2200

DR. ANT. RUDOKAS, Opi
Tikrina akla ir pritaiko akiniu* 

keičia rtlkliu tr r&nua
4455 S. California Avė., Y A 7-7381 
VAL.: 1 v. p. p. iki 9 v. v. kasdien, 
trečiadieniais uždaryta, šeštadieniais 
nuo to v. r. ’kl 1 v. noplet.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PCSLES IR PROSTATOS 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VVest 71Bt St

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

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 S. Cicero, Oak Foreet, III 

Kabineto tel. 687-2020
Namų tel. 830-1071 

Vizitai pagal susitarimą.

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

Ofiso tel. REliance 5 4410 
Rez. tel. GRoveiill' 6-0617

Valandos pirm, ir ketv nuo 12 iki 
i v. p. p. Ir nuo 7- iki 8 v. y.; antr. 
tr penkt. nuo 11 iki 2 v. p. p. ti 
vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Marų liet te Parku ofisas: 2450 WeM 

71 Street, telefonas 025-8204 
Res. tel. WA 5-3006.

Valandos: 10—12 v. ir 7—I v. vak. šešt 14__12 v rvtn
Kitas ofisas: 4644 South Ashland 

Avė., tel. CL 4-2806 
Valandos: 2—1> v. popiet If-Mlen 
Sekmadieniais <r trečiadieniai! 

abu ofisai uždaryti.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1 ENDRA PRAKTIKA IR MOTERt 
LIGOS

Ofisus ir rez. 2652 VV. 59tb St
TeL PRospect 8-1228

Ofiso .{U,: Pirm- antr- treč. u 
penkt. nuo 2 iki 4 tr nuo 6 iki I 
v. v. šeštad. 1—4 v. popiet ir kitu 
laiku — pagal susitarimą
Of. tel. He 4-2123. Namė GI 8-6105

DR. V. P. TUMASONIS 
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street 

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

Treč. ir šeštad. uždaryta.
Telefonas — GRovehill 6-2828
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS TR CHIRURGAS 
Specialybė AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street 

Valandos: 1 iki 4 Ir 8 iki 8 v. vak 
šeštadieniais 1 ’kl 4 vai. 

Pirmad., antrad Ir trečlad. uždaryta 
Atostogose iki spalio pabaigos

Tel. PRospect 6-040G
DR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VAŠKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 S. Albany Avė. 
Vai. pirm., antrad., ketv. fl—8 v 
vak.; penkt. ir šeštad. 2—4 popiet 

Kitu laiku pagal susitarimą.
rel. ofiso PR 6-6446, rez. HE *-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vai.. 2 Iki » P. P ir 7 Iki 8 v. v 

Treč Ir šeštad. pagal susitarimą.
Ofiso tel. 167-2141 Namų 636-4856

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

<.449 So. Pulaski Road 
Vai.: pirmad., antrad., penktad 1—9 
Ir «—8 v v.: ketvlrtad »--l v v., 
MKad. 16—-8 ».

llgd.il


Spalio 7 d. Chicagos Civic 
operos rūmuose pakilusi uždan
ga atidarė tryliktąjį Lyric ope
ros sezoną, pastatydama savo 
operos lankytojams rusų kom
pozitoriaus M. P. Musorgskio 
(1839—1889) istorinę rusišką 
operą “Borisą Godunovą”, kur 
titulinę caro rolę atliko garsu
sis dabartinis bulgarų bosas Ni- 
colai Ghiaurov.

SAULE JAUTOKAITE

įsigijusi 
pajėgia 
solistus

rūšies. Claudijos Cassidy atve
jį pravartu būtų įsidėmėti ir 
mūsų muzikinio gyvenimo kriti
kams lietuviškoje spaudoje.

Lyric operos pradžia
Pirmasis Lyric operos spek

taklis įvyko 1954 m. vasario 
mėn., pastatant Chicagoje Mo- 
zarto “Don Giovanni”. Tai bu
vo, galima sakyti, kortų meti
mas — pasiseks ar ne? Kaip re
aguos Chicagos operos mėgėjai? 
Koks bus jų dėmesys? Ir tas 
laukiamas atsakymas buvo la
bai teigiamas. Išpirkdami abiejų 
spektaklių bilietus, operos mė
gėjai parodė savo susidomėji
mą ir pritarimą nuolatinei ope
ros kompanijai Chicagoje.

Šios operos pradžios kaltinin
kė buvo jauna, muziką mėgs
tanti čikagietė Carol Fox. “Don 
Giovanni” operos spektaklių 
įkarštyje, susirinkusi gerą pluoš 
tą Chicagos verslininkų pažadų 
padėti operai piniginėse painia
vose, su didžiausiu pasiryžimu 
Carol Fox išplaukė į Italiją pas 
tuo laiku išgarsėjusią Amerikos 
graikę, solistę Maria Callas. Jai 
pasirašius sutartį dainuoti Chi
cagoje, Carol Fox pradėjo an
gažuoti ir kitus solistus bei di
rigentus pirmajam rudenio se
zonui.

Tuo tarpu Chicagoje susior
ganizavęs orkestras, choras ir 
baletas, susidedantys iš vietinių 
muzikantų, dainininkų ir šokėjų, 
pradėjo ruoštis pirmajam spek
takliui. Orkestrui vadovau
jant dirigentui Nicola Resc'gno, 
chorui — Michael Lepore ir ba
letui buv. balerinai Ruth Page, 
pirmasis Lyric operos spektak
lis įvyko 1954 m. lapkričio 1 d., 
atidarydamas pirmąjį sezoną su 
Bellini melodingąja “Norma”, 
kurioje Maria Callas debiutavo, 
dainuodama pagrindinę Normos 
rolę.

Nors pirmasis Lyric operos 
sezonas ir paskendo piniginėse 
bėdose, tačiau savo spektakliais 
išplaukė į meniškas aukštumas.

Aukštas meninis lygis

Lyric operos aukštas meninis 
lygis labiausiai, tur būt, priklau
so nuo pačios jos vedėjos Carol 
Fox. Pati studijavusi muziką ir

Prie operos gerumo ir garsu
mo Chicagoje labai daug prisi
deda žinomų pasaulinio masto 
solistų vardai. Tur būt, nėra to
kio solisto, kuris nebūtų vieną 
ar daugiau kartų dainavęs Ly
ric operoje. Tačiau pora iš tų 
solistų Lyric operai buvo ir te
bėra patys ištikimiausi. Vienas 
iš tokių yra italų baritonas Ti
to Gobbi, kurį kritikė Claudija 
Cassidy pavadino “baritonų ka
raliumi”. Jis jau nuo pat 1954 
m. kasmet atvažiuoja į Chica
gą (išskyrus vieną sezoną, kurį 
jis buvo susirgęs). Tai žmogus, 
visapusiškai Dievo apdovanotas 
balsu, vaidyba, išvaizda. Praei
tą sezone Chicagos operos lan
kytojams jis parodė dar vieną 
savo talentą kaip režisierius. 
Režisuodamas savo mėgiamiau
sią Verdžio operą “Simone Boc- 
canegra” ir pats atlikdamas ti
tulinę partiją, jis įsigijo dar di
desnę pagarbą visų Lyric ope
ros lankytojų. Tad prasmingai 
dienraštis “Sun - Times” savo 

publika gaus tiktai trečios 1 vedamąjį apie Tito Gobbi pava-

dainavimą Italijoje ir 
gerą muzikinį skonį, 
pasirinkti geriausius 
atitinkančioms rolėms. Ji nesta
to tos ar kitos opeors tol, kol 
negauna geriausius tai operai 
specialistus, pati sakydama, ko
kia prasmė statyti operą, jeigu 
jai neturima tinkamų solistų. 
Pvz., šiemet statant Musorgskio 
operą “Borisą Godunovą”, su
kviesti beveik visi solistai sla
vai, taipgi ir režisierius, kurie, 
tur būt, geriausiai gali šią ru
sišką operą interpretuoti. O Mo- 
zarto "Užburtosios fleitos” ope
rai surinkti vėl visi gerieji mo- 
zartiniai pasaulio dainininkai, 
dirigentas, režisierius.

Taip pat daug prie operos 
meninio lygio prisidėjo Chicagos 
muzikos kritikai, neleisdami šiai 
operai susilpnėti. Ypač dideli 
nuopelnai kritikės Claudijos 
Cassidy, kuri čia nepagailėjo 
savo aštrios plunksnos kritiškų 
žodžių. Ji pati teisingai sakė, 
kad, jeigu kritikas pasitenkins 
tiktai antros rūšies spektakliu, 
tai

Chicagos Lyric operos inspiratorS 
ir kūrybingoji jos vadovė Carol Fox

RENATA

Pasaulinio garso solistė Renata Tebaldi, šią savo nuotrauką užrašiusi 
čia spausdinamo straipsnio autorei Saulei.

operos spektakliui neuž- 
vien tik garsių solistų 
taip pat reikalingas ir

I . ' •, .
dino “Italijos dovana Chicagos 
Lyric operai”.

Antroji ištikimiausioji ir, tur 
būt, labiausiai pamėgta ne tik 
Chicagos publikos, bet ir viso 
operos pasaulio, yra garsioji 
italų sopranas Renata Tebaldi. 
Lyric opera jai net specialiai pa
statė labai retas operas Cilea 
“Adriana Lecouvreur” ir Gior- 
dano “Fedora”. Jos vardas yra 
toks magiškas operiniame pa
saulyje, kad jis kaip magnetas 
pritraukia pilnas sales žiūrovų, 
nežiūrint kokią operą ji bedai
nuotų.

Bet 
tenka 
vardų,
meniškas bendras jo apipavida
linimas. Operos pastatymas su
teikia daug skirtingų talentų 
vienam tikslui siekti. Problemų 
ir sunkumų operos spektaklio 
pastatyme yra daug, bet jos vi
sos, kiek tik įmanoma, turi bū
ti nugalėtos. Nors opera suside
da iš daugelio menų, kur muzi
ka yra pirmoje vietoje, tačiau 
ir visi kiti teatraliniai elementai 
yra nepaprastai svarbūs. Sun
kiai pasiekiamas tobulas suderi
nimas tarp solistų, orkestro ir 
choro turi būti atliktas dirigen
to, chormeisterio ir režisieriaus 
bendradarbiavime. Tač:au šalia 
to, kiekviena smulkmena turi 
būti gerai apgalvota ir išbaigta, 
kad dėl paprasto menkniekio 
nenukentėtų visas spektaklis. 
Šias smulkmenas Lyric opera 
lengvai nugali, duodama spek
takliui tikrumą, nepagailėdama 
net arklių, asilų, paukščių, šu
niukų, jei to reikalaujama sce
noje.

Operos repertuaras
Per trylika savo klestėjimo 

metų Lyric opera savo lankyto-

PER SAUSRĄ PAŽADĖTON ŽEMĖN

LIETUVA

Rankose juoda žemė 
ir sunki derliaus našta.

Kančios grūdas byra, 
sklaidosi, nerimsta, 
kol sėkla nepasėta 
visose dirvose...

Kol sėkla nepasėta, 
kol vaisius neišduotas, 
kol varpa nepavirtus 
kasdiene žmogaus duona.

širdyse juoda žemė 
ir sunki kančios našta.

DRAUGYSTĖ

Tamsi beribė liejasi 
nakties miegu.

Ragausiu šaltą, 
besapnę duoną.
Laikysiu rankose
ir laušiu, 
kad liktų kitam.

Jis su aušra ateis — 
sapnuose neregėtas veidas — 
mes valgysim abu 
prie vieno stalo.

Sesuo M. Jurgita

NEVILTIS

Siauros sienos 
kiekvienu dūžiu 
mažėja, 
smaugia pelenais. 
Ugnis išblėso — 
žarija tik sapnas: 
langai ištirpę 
nuo noro apimti 
pasaulius, kurių nebus.

Negalima žiūrėti, 
negalima regėti 
ir sapnuose paskęsti, 
nes smaugia 
tamusuitna ir šaltis.

GRJŽIMAS

Vandenys išsekę, 
tiltų nebereikia. 
Pereikim per sausrą 
pažadėton žemėn.

Tiltų nebereikia, 
žingsniai mano Tėvo 
jūros dugne likę, 
veda j namus.

PRAKEIKTIEJI

Stalas paruoštas, visi susirinkę — 
tikintieji 
ir tie, kurie tiki tik šiandien.

Laušime duoną — 
baltą nekaltumo duoną — 
sunkiomis rankomis.

Mūsų akys baisios — 
mūsų akys pilnos 
savęs 
ir mūsų širdys tuščios — 
Tavo vieta širdyse tuščia.

Laužiamo duoną — 
baltą išganymo duoną, 
bet neragausimu.

VAKARAS

Nulūžę vaismedžiai 
prie žemės spaudžia 
auksinę duoklę.

Vėl susijungti,
vėl atgaivinti
r.Vtą
ir vėl pradėti 
lengva širdim.

Bet vėjas laužo, 
audra suplėšo, 
ir vaisiaus nebėra.

jams pastatė daugiau kaip 60 
skirtingų operos kūrinių. Šie 
operiniai kūriniai apėmė įvai
riausius muzikos periodus, pra
dedant barokinės, klasikinės, ro
mantinės, tautinės, verismo ir 
baigiant moderniškiaisiais 20-to- 
jo amžiaus kompozitoriais.

Visoms operos kompanijoms, 
nesvarbu, kur jos bebūtų, stip
riausi repertuaro šulai yra pa
tys populiariausieji operų kom
pozitoriai Verdi ir Puccini. Tik
tai palaipsniui operos lankyto
jams priaugus prie moderniš- 
kesnių ir rečiau statomų, sun
kesnių muzikos kūrinių, operos 
vadovybė išdrįsta statyti ir 
šiuos kūrinius. Lyric opera tik
tai praeitą sezoną drįso išeiti 
su toka “jauna” (nors jau su
laukusi 30 metų) moderniškąja 
Alban Bergo opera “Wozzeck”.
Šiemet Lyric opera duos per 10 

skirtingų operų: Musorgskio 
“Borisą Godunovą”, sicilietišką 
“Cavalleria Rusticana”, Ponchie 
llio “La Gioconda”, Verdžio “La 
Traviata” (publikai pageidau
jant pridėtas septintas priedinis 
spektaklis), ir to paties kompo
zitoriaus dramatiškąją operą 
“Otelio”, kurią Tito Gobi reži-

(Nukelta į 4 psl.)

Tamsuma sumaišo 
žingsnius mano Tėvo. 
Kaip galiu sugrįžti, 
kai jų nematau?

Žymusis baritonas Tito Gobbi Verdžio operoje “Simone Boccanegra”

SENIS
J. SAVASIS

Bepigu turtingam vogti, o senam 
meluoti. Žmonių priežodis

Daug kas mano, kad vyro nelaimių prie
žastis yra moteris. Tai netiesa. Mano ne
laimės priežastis buvo ne moteris, o senis.

Tur būt, esu gimęs po bloga žvaigžde. 
Kad ir tos moterys. Sulaukęs to amžiaus, 
kada jau mergaitės ima dominti, kada 
ieškoma jų draugystės, kada krūtinėje už
sidega pirmieji meilės žiburėliai, aš netu
rėjau laimės su jomis susidraugauti. Ir čia 
kaltos buvo mano kojos. Būdavo, kai sėdžiu, 
atrodau lygus visiems kitiems, bet kai tik 
atsistoju, tai ne tik visa galva, bet ir puse 
stuomens esu aukštesnis už kitus. Mano ko
jos buvo dvigubai ilgesnės už normalių žmo
nių. Matyt, kažkokia augimo liauka sukvai
liojo. Draugai mane visaip pašiepdavo ir 
dažnai sakydavo: “Pažiūrėk, kas už miesto 
dedasi”. Dėl tų ilgų kojų, mane praminė 
garniu. Bandžiau eiti į jaunimo pobūvius, 
šokius. Bet, kai tik norėdavau išvesti mer
gaitę šokti ir prisiartindavau prie jų būre
lio, visos pašokdavo ir, lyg pabaidytos stir
nos, kikendamos ir pusbalsiu kartodamos 
“garnys”, pabėgdavo. Mačiau, kad draugys
tė su mergaitėmis man yra neįmanoma, ir 
mano ateitis —- viengungio likimas.

Iš mažens, nežinau pats kodėl, jaučiau 
didelės simpatijos seniems žmonėms, nors 
mano šeimoje senelių nebuvo. O ir tėvai nie
kad nieko apie jus nepasakodavo. Grei

čiausiai juodu abu buvo našlaičiai ir 
savo tėvų nepažino, tad ir mums vai
kams neturėjo ko pasakoti. Kai buvau 
vaikams neturėjo ko pasakoti. Kai buvau 
vaikas, man atrodė, kad yra trys žmonių 
kategorijos: vaikai, tėvai ir seniai. Šios ka
tegorijos atrodė amžinos, pastovios, nesikei
čiančios: mes vaikai visada liksime vaikais, 
tėvai tėvais, o seniai buvo gimę seniais ir 
amžinai liks tokie.

Šis pastovumas, laiko susikristalizavi- 
mas, nekintamumas man atrodė, bent se
nių atžvilgiu, neteisingas. Seniai atrodė pa
smerkti amžinai senatvei. Kiekvieną kartą, 
kai pamatydavau tokį nelaimingą senelį, 
miesto parke sėdintį ant suolelio, bandyda
vau prieiti, šalia atsisėsti ir pasakyti jam 
ką nors gražaus, linksmo, pakviesti pažaisti 
drauge. Bet senis su kažkokiu nepasitikėji
mu pažiūrėdavo į mane ir paklausdavo: “Tai 
ką, nenori žaisti su draugais?” — “Man 
nusibodo žaisti”, atsakydavau ir laukdavau, 
kad užsimegs pokalbis toliau. Norėdavau 
pasakyti, kad tyčia čia atsisėdau, bet ne
rasdavau žodžių. Senelio liūdnas veidas ma
ne jaudindavo iki ašarų, ir turėdavau lai
kytis, kad nepravirkčiau. Senis, matydamas, 
kad nesirengiu palikti suolelio, pamažu pa
kildavo ir pasiramsčiuodamas lazdele nuei
davo ieškoti laisvo suolelio, kur nėra vaikų. 
Taip ir likdavo nepasakyta, ką norėdavau 
pasakyti, bet dėl to seniams pagarba ir 
užuojauta nė kiek nesumažėjo net ir tada, 
kai iš vaiko amžiaus išaugau. Seniems žmo
nėms pagarbą visuomet nešiojausi savo šir
dyje.

Neturėjau laimės nė darbe. Mūsų šeima 
buvo didelė, daug alkanų burnų, o darbinin
kas tik vienas tėvas. Todėl, vos baigęs pra
džios mokyklą, turėjau ieškotis darbo ir sa

vo kad ir menku uždarbiu papildyti šeimos 
biudžetą. Kol buvau paauglys, pardavinė
jau ir išnešiodavau laikraščius, tarnavau 
krautuvėje pasiuntiniu, žodžiu, griebiausi 
tokio darbo, koks tokio amžiaus jaunuo
liams yra prieinamas. Blogiau buvo, kai 
užaugau. Ir vis dėl tų ilgų kojų. Kai kelių 
šimtų darbininkų fabrike reikdavo vienas 
antras atleisti, jų pirmuoju buvau vis aš. 
Ilgus mėnesius būdavau be darbo. Kai pa
sisiūlydavau kur nors į darbą, tai bosas, ap
žvelgęs mane nuo galvos iki kojų, tikriau
siai pagalvodavo: kur aš dėsiu tokį ilgako
jį, ir mandagiai atsakydavo, kad tuo tarpu 
laisvų vietų nėra, bet kai tik atsiras, tai 
mane pakvies. Žinoma, tokio pakvietimo nie
kad nesu gavęs.

Pagaliau vieną kartą ir man laimė nusi
šypsojo. Po trijų be darbo mėnesių, pakan
kamai prisibadavęs, gavau pardavėjo darbą 
senų daiktų krautuvėje su gana geru at
lyginimu. Bet kas svarbiausia — krautuvės 
savininkas davė man nemokamai kambarį 
savo bute, netoli nuo pačios krautuvės. 
Keista buvo toji krautuvė. Kasdien kas 
nors atgabendavo senų baldų ir kitų nerei
kalingų daiktų, už juos gaudavo kelis cen
tus, bet pirkti — niekas jų nepirkdavo. Esu 
tikras, kad krautuvėje stovėjo kai kurie 
daiktai nuo pat krautuvės atidarymo die
nos. Man buvo nesuprantama, kaip galima 
verstis, senus daiktus supirkinėjant ir nie
kad jų neparduodant.

Krautuvės savininko butas buvo ketvir
tame aukšte. Į man skirtą kambarį reikda
vo pereiti per saloną, kur linguojamoje se
noje kėdėje sėdėdavo lyg prirakintas krau
tuvės savininko tėvas. Jis buvo pasmerktas 
vienatvei, niekad iš buto kojos neiškeldavo. 
Kai būdavo gražus oras, išslinkdavų į te

rasą ir čia matydavo tik pilką vieno fab- 
ko sieną. Gaila buvo žiūrėti į tą vargšą, ku
rį sūnus taip apleido. Praeidamas pro šalį, 
bandžiau jį užkalbinti, norėjau jį palinks
minti, papasakoti, kas dedasi mieste, nes 
senis laikraščių nepaskaitė, bet jis į pokal
bį nesileido. O kartą, kai bandžiau jam šį 
tą papasakoti, staiga nukirto: “Palauk, kol 
subręsi, tada galėsi su žmonėmis kalbėtis”. 
Man atrodė, kad jo širdis yra apkartusi dėl 
sunkios senatvės dalios ir sūnaus nedėkin
gumo, todėl jis nemėgsta žmonių ir jų drau
gystės.

Į tuščią be pirkėjų krautuvę beveik kas
dien ateidavo neaiškūs tipai. Krautuvės sa
vininkas apsidžiaugdavo jų apsilankymu ir 
sakydavo: “Taip, turėkite kantrybės kelias 
minutes”, o mane tuojau pasiųsdavo namo: 
“Nubėk pas tėvą ir atnešk iš jo laišką”. Įsa
kymo man nereikdavo kartoti. Protekiniais 
pasileisdavau namo. Tėvas, taip staiga dar
bo metu man pasirodžius namieje, visai ne
nustebdavo, tarsi atgydavo, jo mažos aku
tės imdavo spindėti raukšlėmis padengtame 
veide. Trindamas rankas sakydavo; “A, tai 
tu čia? Gerai, gerai, palauk valandėlę” ir 
iš anksto žinodamas, ko aš parėjau namo, 
pamažu nutrepsendavo į kitą kambarį ir 
grįždavo su voku. “Paduok jį sūnui, ir nie
kam kitam”.

Grįždamas atgal su voku švarko kišenė
je, manydavau, kad ten yra pinigai, kas ži
no kokia didelė suma. Spėliojau, kad sūnus 
savo neaiškiame versle čiulpia tėvo viso am
žiaus santaupas, ir dėl to senelis yra toks 
nelaimingas, susikrimtęs ir liūdnas. Kai ka
da užeidavo pagunda su tokiu voku pabėgti 
kur nors toli toli ir pradėti turtuolio gyve
nimą. Bet mintis, kad pinigai yra senelio tė
vo santaupos, nuvarydavo šalin pagundą.

Grįžęs į krautuvę, rasdavau jos savininką 
nekantriai laukiantį. Pagriebęs iš mano ran
kų voką, tuoj eidavo į užpakalinį kambarį, 
kur laukdavo anksčiau atėjęs klientas, ir už
sidarę duris atlikdavo kažkokias finansines 
operacijas. Kadangi dažnai taip buvau siun
tinėjamas, įsitikinau, kad tėvas yra turtin
gas. Jis vienas namieje; bet kas gali dienos 
metu jį (apiplėšti, net nužudyti. Buvau pa
tenkintas, kad mano dažni vizitai dienos me
tu yra seneliui tam tikra apsauga. Jaučiau
si lyg jo sargas, globėjas.

Koks buvo mano nustebimas, kai vieną 
gražią dieną, man parėjus namo, atsiraki
nus duris ir vos peržengus slenkstį, pora 
stiprių rankų sugriebė mane. Nepaisant di
džiausių pastangų, nepavyko iš jų išsilais
vinti. Ėmiau šaukti senį, bet tas neatsiliepė. 
Mane sugriebę policininkai tarė: “Senis jau 
saugioje vietoje, tuojau ir tave tenai nuga
bensime”. Ir iš tikrųjų, nugabeno į policijos 
būstinę, kur sėdėjo susirūpinęs ir dar dau
giau pasenęs tėvas. Iš tardymo supratau, 
kad reikalas sukasi apie narkotikų prekybą. 
Tuose paslaptinguose vokuose, kuriuos aš 
nešiojau, buvo ne pinigai, o narkotikai.

Iš karto norėjau pasakyti visą tiesą, bet 
man pagailo senelio ir aš nutylėjau, kad 
tuos paslaptingus vokus gaudavau iš jo 
rankų. Maniau, kad jis, senas garbingas 
žmogus pasakys tiesą, prisipažins man da
vęs tuos vokus ir nenorės manęs, jauno 
žmogaus, pražudyti. Bet teisme jis drąsiai 
tvirtino nieko nežinąs, kad aš nešiojąs tuos 
vokus, paimdamas juos iš savo kambario. 
Bandžiau teisintis, pasakoti, kaip iš tikrųjų 
yra buvę, bet teisėjas patikėjo seno žmo
gaus liudijimu. Jį išteisino, o man užkorė 
porą metų kalėjimo (krautuvės savininkas 
gavo dešimtį metų). Taip ir sėdžiu dabar 
už grotų dėl to, kad mylėjau senus žmones.
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susirink’mus ir sakėsi, jog kitą 
kartą raštu pakviesiąs. Kad rei
kia ieškoti amerikiečių redak
torių draugystės, jau minėjo ir 
kun. J. Prunskis. kadaise pain- 
formavfs anie Lietuvą poezijos 
žurnalo “Poetry” redaktorių 
Rago. Tos pačios nuomonės ir 
A. Rudis, laimėjęs lietuviams 
“Sun Times’’ redaktorių Kenne- 
dy. Laikraščių redaktor ai, ne
priklausydami nuo rinkėjų bal
sų, yra pastovesni draugai už 
politikus, kurių draugystės svar 
bą anaiptol taipgi neneigiam.

— Kokia jums amerikiečių 
kritikų recenzija buvo malo
niausia?

— Be abejo, kelių šimtų tūks
tančių tiražą turinčio intelektu
alams skiriamo žurnalo “Satur- 
day Review”. Gaudami per die
ną dešimtis knygų, išrinko ne
turtingos, jokių skelbimų neduo
dančios Manyland Books leidyk
los leidinį, mano knygą, ir ne 
tik gražiai ir plačiai parašė, bet 
dar kartu su kitom penkiom 
knygom parinko mėnesio knyga. 
Recenzijoj buvau ir nubartas, 
kad sovietus pavadinau mongo
liškom, raupų suėstais veidais 
kreatūrom. Tačiau, jei leisčiau 
ir naują laidą, tą aptarimą vis 
tiek palikčiau.

— Koks skirtumas tarp lietu
vių ir amerikiečių recenzentų?

— Yra šioks toks. Amerik’e- 
čiai, kaip berašė, jie visur ma
ne vadino Mr. Baronas, gi lietu
vių kritikų esu išvadintas bež
džione. jaučiu ir kitokiais var
dais. Amerikiečiai paima knygą 
ir ją vertina, nieko apie mane 
nežinodami, o lietuviai dažnai 
nori parodyti, kiek jie už auto
rių išmintingesni, prisimena ir 
tavo darbus, ir veiklą, ir gimi
nes, ir net kokį alų geri. Mūsų 
kritikai trūksta akademiškumo. 
Amerikiečių kritikų pastebėji
mas mūsų veikalų, anot Roches- 
terio universiteto profesoriaus 
dr. A. Klimo, rodo, kad mūsų 
literatūra nėra pati skurdžiau
sia, ir tai gali mūsuose sumažin
ti ta prasme menkavertiškumo 
kompleksą. Kaip “Chicago Tri
būne” red. R. Cromie išsireiškė, 
kad per savaitę ant jo stalo 
ateina apie 200 knygų, ir jei iš 
to tarpo išskiriama lietuviška 
knyga, tai jau didelis laimėji
mas.

— Laimėjus tokį moteriškąjį 
(temos ir konkurso mecenačių 
prasme) literatūros konkursą, i 
ko linkėtumėte mūsų moterims 
rašytojoms, kad jos per daug 
nerflgotų už brovimąsi “j jų rei
kalus”?

— O mūsų moterims rašyto
joms, kurios vis tiek už kolegas 
vyrus turi daugiau laiko, linkė
tina pabandyti atvaizduoti stip
raus charakterio vyrą, tačiau 
tai gal pavojinga tema, nes, 
kaip rodo statistka, moterys 
daugiausia nukenčia ne nuo silp 
no, bet nuo stipraus charakterio 
vyro.

— Kaip Lietuvių rašytojų ' 
draugijos pirmininkas, ko lin- į 
kėtumėte laisvojo pasaulio ir 
pavergtos tėvynės lietuviui ra- : 
šytojui ir skaitytojui?

— Laisvojo pasaulio lietuviui 
rašytojui linkėčiau nepasiduoti, 
kad ir labai jau nedėkingose 
sąlygose, ir neprarasti kūrybi
nio entuziazmo, nes ant mūsų 
kūrėjo pečių sukrauta gana di
delė atsakomybė, kokį mes kul
tūrinį palikimą paliksime tėvy
nei, kada mūsų vis kaskart ma
žėja’, lietuviškiems mirusiųjų

Antanas Tamošaitis Jūratė ir Kastytis (tapyba)

DAIL. A. TAMOŠAIČIO KŪRYBA
Mintys jo parodą Detroite Lietuvių namuose spalio 8—15 d. pamačius

A. Tamošaičio kelias į tapy
bą ir grafiką ateina iš jo gilaus 
ir ilgamečio pažinimo lietuvių 
tautodailės motyvų ir audimo 
technikos. Su liaudies menu 
ypač audiniais, Antanas Tamo
šaitis suaugo kaip aistringas 
tautodailės rinkėjas ir audimo 
meistras bei mokytojas. Todėl 
nenuostabu, kad liaudies moty
vai ir audinių technikos įtaka 
sudaro du pagrindiniu A. Ta
mošaičio tapybos ir grafikos 
bruožu. Trečias pagrindinis A. 
Tamošaičio kūrybos bruožas iš
plaukia iš dailininko įsigyveni
mo į moderniojo meno proble
mas. Šios trys jo kūrybos sa
vybės tad ir sudaro svarbiau
sius dailininko stiliaus profilius.

Pagrindiniai A. Tamošaičio sti
liaus elementai auga iš lietuvių 
tautodailės dekoratyvinių moty
vų, liaudies audinių faktūrų bei 
spalvų ir moderniojo abstrakti
nio meno kompozicinių priemo
nių. Antano Tamošaičio kompo
zicijų plokštumos, gilumas ir 
faktūrų tekstilinis traktavimas 
kyla iš jo audėjo patyrimo ir 
lietuvių liaudies audinių pažini

Keistenybė (tapyba)Antanas Tamošaitis

į g'"'

miestams tolydžio sparčiai au
gant.

Pavergtos Lietuvos rašytojui 
linkėtina, kaip galima daugiau 
rasti progų prasiskverbti savo 
nesupančiotu kūrybiniu Aš pro 
keistą ir, anot šolochovo, vel
niai žino ką reiškiančią socia
listinio realizmo užtvarą. Gi mū
sų skaitytojas, ypač šiapus ge
ležinės uždangos, tegu neuž
miršta apie tą anksčiau minėtą 
kultūrinį palikimą, nes prie jo 
išugdymo jis labiausiai gali pri-

MINDAUGAS NASVYTIS

siau- 
tam- 
liau- 
šitie

mo. Jo nuolatos naudojama dvi
guba linija, susidedanti iš 
ros šviesiosios ir plačios 
siosios fone, yra taip pat 
dies audinių kilmės. Visi 
dailininko naudojami elementai, 
tačiau, yra apvaldyti abstrakti
nio meno dvasios. Šiuos visus 
elementus dailininkas sujungia 
su dideliu individualumu ir savi
tumu. Todėl A. Tamošaičio kom
pozicijos nėra vien tiktai liau
dies dirbinių imitacijos tapybi
nėmis ar grafikinėmis priemo
nėmis, bet yra dailės darbai su
kurti savitu stiliumi, priklau
santys kartu naujiems, kartu 
senobiniams laikams.

Nors iš pirmo žvilgsnio daili
ninko kūriniai gali daug kam 
atrodyti dekoratyvūs ir be gi
lesnės prasmės, jie tačiau yra 
nilni kartais labiau, kartais ma
žiau paslėpto simbolizmo, nes 
dailininkas kartu su liaudies 
meno dekoratyviniais elemen
tais perėmė ir lietuvių liaudies

sidėti, nelikdamas abejingas mū
sų kūrybai. Mes esame čia, kad 
kovotume ne tik politiškai, bet 
ir kūrybiškai, kad mūsų neištik
tų toks likimas, kaip rašo žy
dų filosofas A. J. Sesechel: “Aš 
nenoriu, kad busimosios kartos 
spjaudytų į mūsų kapus, tarda
mos: Čia ilsisi bendruomenė, 
gyvenusi prabangoje ir pertek
liuje, bet tylėjusi, kada milijo
nai jų brolių buvo dvasiškai nai
kinami”. krp. 

filosofiją bei misticizmą. Kiek
vienas A. Tamošaičio kūrinys, 
jo paties žodžiais tariant, turi 
savo simbolinę ir filosofinę 
prasmę. Kai kuriuose dailininko 
darbuose, kaip pavyzdžiui “Eg
lė” ar "Jūratė” simboliniai mis
tinė prasmė yra lengvai suvo
kiama kiekvienam susipažinu
siam su lietuvių folkloru. Kituo
se dailininko darbuose ši simbo
linė prasmė yra daug labiau pa
slėpta, privati, ir, gal būt, ne
daug kam tesuvokiama. Kiek
vienu atveju dailininko darbai 
nėra vien tik harmoningos de
koratyvios plokštumos, bet yra 
atspindžiai lietuvių tautos ir 
dailininko asmeniškos mistikos.

Nėra abejonės, kad A. Tamo
šaitis savo dailės darbuose yra 
pasiekęs savito individualaus 
stiliaus tarp šių dienų kūrėjų. 
Kaip kūrėjas, A. Tamošaitis bū
tu galima priskirti prie tų dvi
dešimtojo amžiaus dailininkų, 
kurie, kaip Chagallis ar Kan
dinskis, daug dėmesio kreipia 
į simbolizmą, ir kurių tautinė 
kilmė atsispindi jų darbuose. 
Nors savo darbų stiliumi bei 
kūrybine kryptimi Antanas Ta
mošaitis nepriklauso jokiai šio 
šimtmečio meno srovei, savo 
dvasia bei kompozicinėmis prie
monėmis dailininkas yra įau
gęs į šių dienų meno pasaulį, ku- 
rin jis įneša savo ir savo tautos 
kūrybinę duoklę.

• Lituanistika spausdinama 
Lenkijoje. Lenkų Kraštotyros 
draugija leidžia 19-tojo amž;aus 
etnografo ir tautosakininko Os
karo Kolbergo (1814—1890) 
raštus ir jo rankraštinės me
džiagos rinkinius. Šiemet išėjo 
53-čiasis Kolbergo darbų tomas, 
vardu “Lietuva” (LITWA) 
Wroclaw — Poznan, 1966, 560 i 
psl.), skirtas Kolbergo surinktai 
lituanistmei medžiagai. Medžia
ga dokumentuota, yra išsamių 
paaiškinimų. Įvadas parašytas 
V. Armono. (E.)

• Katalikų filmininkų suva- 
ž’avimas. Rugsėjo 15 dieną Pa
duvoje ANTONIANUM univer
siteto patalpose buvo trijų 
dienų katalikų filmų centro 
bendradarbių suvažiav;mas. Pa- 
grind'nė tema pasitarimams yra 
dv'dr'š mt:es metu filmų anaš- 
talav:mo patirtis ir naujų kel’ų 
ieškoj mas. Katalikų filmų cent
ro veikla yra Italiios vyskupų 
globojama ir turi didelės reikš
mės ypač jaunimo auklėjimui.

APDRAUDŲ AGENTŪRA:
Namų, automobilių, 
gyvybfia Mvetkaloe 

ir biznio.
Patogios išsi mokėji

mo sąlygom.

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

LYRIC OPEROS SEZONUI
CHICAGOJE PRASIDĖJUS

(Atkelta iš 3 psl.) 
suos ir pats joje atliks Jago ro
lę. Pirmą kartą šiemet Lyric 
operos lankytojai išvys, tur būt, 
pačią seniausią operos “tėvo” 
Monteverdžio “L’incoronazione 
di Poppea”, Mozarto fantazijos 
nilną “Užburtąją fleitą”, Bizet 
romantiškiausią “Perlų žvejus”, 
20-tojo š mtmečio Prokofjevo 
"Ugnies Angelą” ir Casella ba
letą - operą “La Giara”.

Statant tas pačias operas, jų 
paįvairinimui keičiami ne tiktai 
solistai, bet taip pat dekoraci
jos ir kostiumai. Lyric operoje 
tenka matyti Romos operos, 
Londono Coventry Garden, M la- 
no, San Francisco ir Metropoli
tan operų dekoracijas. O kitoms 
operoms pati Lyric daro nau
jus pilnus operos pastatymus, 
kaip iki šiol teko matyti “Car- 
men”, “Don Carlo”, “Prince 
Igory” ir dabar “Borise Godu- 
nove”.

Bet šiemet ypatingai pasigen
dama, gal būt, pačių sunkiau
sių operos repertuaro šulų ir 
jų muzikinių kūrinių — būtent 
Richardo Wagnerio ir Richar
do Strausso.

Atsiliepimai anie Lyric operą
Dar jauname savo amžiuje 

Lyric opera spėjo išgarsėti ne 
tik Amerikoje, bet ir visame pa
saulyje, ypatingai Italijoje. Ita
lijos valdžia ne tiktai apdovano
jo jos vedėją Carol Fox Italijos 
valdžios ordinu, bet dar net at
siuntė ir savo piniginę auką.

Vieno anglų žurnalo redakto-
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M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgų metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymas

W.A 5-9209 Chicago, Illinois
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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., n auk., PR 6-1063

PIPPIIIT T V * RADI0 (LIETUVIAI) '-',n'-»UII l.v. Sav DAN LIUTIKAS

NAUJŲ PARDAVIMAS — VARTOJAMU TAISYMAS.
GRPTTA8 patarnavimas — GARANTIJA — ZREDITAS.

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

taupmenoms

4 kartus

metuose

NUO SPALIO MĖN. 1 DIENOS

TURTAS $103,000,000 00
REZERVAI $9,800,00000

Bendrovė iš seno vedama tėvo ir sūnaus

INSUR H;

JŪSTIN MACKIEWICH
Direktorių Tarybos Pirmininkas

Pirmad. ir ketvirtad. nuo 9 iki 9:30. Kitom dienom nuo 9 iki 6 
vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai. vakaro.

Paskolos namams įsigyti ar taisyti

Taupmenos įdėtos iki 10 dienos mėnesio, 
pelno dividendę nuo pradžios mėnesio.

VALANDOS: 
Pirmadieniais 9 iki 8 v. vak. 
Antradieniais 9 iki 4 v. vak 

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

rius ir muzikos kritikas Harold 
Rosenthal, 1964 m. važinėdamas 
po Ameriką ir lankydamas jos 
operas, sugrįžęs ir pilnas įspū
džių šitaip rašė apie Lyric ope
rą: “Donizetti operos “La Fa
voritą” buvo toks puikus pasta
tymas, kad niekas negali norėti 
geresnio, geresnis net už tą, ku
rį prieš porą metų mačiau Mi
lano La Scala operoje. Nema
nau, kad bet kokia Italijos kom 
panija galėtų geriau ją pasta
tyti”.

Dirigentas Josef Krips, pa
klaustas, koks buvo jo geriau
sias muzikinis patyrimas, atsa
kė: “Dirigavimas Mozarto “Fi
garo vestuvių’1 Chicagos Lyric 
operoje. Ten ne tik solistai geri, 
bet ir visas operinis ansamblis”. 
O muzikos kritikas Robert 
Marsh, Fordo fundacijos įgalio
tas aplankyti visas šio krašto 
operas nuo Atlanto iki Pacifiko, 
sugrįžęs rašė: “Metropolitan, 
New Yorke operoje galima pa
matyti daugiausia spektaklių, 
San Francisce — įvairiausių 
operos kūrinių, o Chicagos Ly- 

JUSTIN MACKIEWICH, Jr.
Prezidentas

Standard Federal
SAVINGS d LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
4192 ARCHER AVĖ — CHICAGO, ILLINOIS 60032 

Telef. — Vlrginia 7 -1141

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

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

ric operoje geriausios kokybės 
operų pastatymus”.

Šią Lyric operos apžvalgą no
risi baigti Chicagos burmistro 
Richardo Daley pasakymu: 
“Lyric opera atidarė naują ke
lią mūsų miesto kultūriniame 
ir intelektualiniame gyvenime. 
Ji naudinga ne tiktai mūsų pra
mogoms ir švietimui, bet taip 
pat paskatina kitų menų ir kul
tūros augimą mūsų mieste”.

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. SoAta- 
dienlaiB ir sekmadieniais nuo 8.30 Iki 
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vak.
VISOS PROGRAMOS IŠ W0PA

1490 kll. AM ir 1027 mg. FM 
Telef. HEmlock 4-2413

7159 South Mapleuood Avenue 
Chloaco, Illinois 00929

BANGA
TV - Radio - Stereo
Pardavimas ir taisymas

2649 W. 63 rd Street
Tel. 434 - 0421

P. Rudėnas K.šimulis



NIJOLE JANKUTE

Sutemus iš 43-jo aukšto Chi
caga atrodo lyg brangakmeniais 
nusagstyta: žalsvi, melsvi, rau
doni ir auksiniai žiburiai tai 
mirksi, sukibę į grandines, tai 
trykšta žaižaruojanč om čiurkš
lėm, tai sukasi ratais. Iš čia 
žiūrint, milžinas miestas guli 
po kojomis, tartum prijaukin
tas pasakų slibinas, išplaukęs 
iš juodo ežero gelmės. O jo rek
lamų šviesomis apmaustyti 
pirštai — dangoraižiai — sle
pia fantast šką nakties karalys
tę ir jos gyventojus.

Už tų mirguliuojančių rekla
mų, už tų šviečiančių langų va
kare prasideda kitas gyveni
mas; skubus, nerv;ngas, dar la
biau įtemptas, kaip dieninis — 
gyvenimas po neatladžia kame
ros akim. Tai televizijos stočių 
karalystėje dangoraižių viršūnė
se, kur perverti šalto objekty
vo vienodai prakaituoja akto
riai ir pranešėjai, dainininkai ir 
šokėjai, garsios asmenybės ir 
negarsūs žmogeliai. Čia tarp 
pilkų studijos s:enų laikas jau 
ne tik bėga — laikas garuoja!

kalba senos dainelės žodžiais 
tos tuščiavidurės knygos.

Visų tų daiktų vidury, lyg ka
ralienė, ant kojų stypso WCIU- 
TV kamera, palenkusi sunkią 
galvą ir išsproginus neatlaidžią 
akį:

Be 20 minučių astuonios. Tai 
laikas, kada ima jaudint’s “Lie- 
tuvia; Televizijoje” dalyv ai. Po- 
n:a Vilutienė dar kartą peržiū-1 
n rėmėjų skelbimus; grakšč’os i 
modeliuotojos, ponia Vengrienė 
ir panelė Budelskytė, puošias 
rudens sezono rūbais; Alice Ste- 
phens mokinė, da nininkė Prau-1 
rime Ragas kartoja savo dainas 
prie pianino, o visur ir aplink 
visus skuba, bėga, nerimsta p. 
Siutas. Įdomus, bet ir labai sun
kus jo darbas. Dėl tos pusės va
landos po kameros žvilgsniu — 
išt’sa savaitė galvosūkio, plana
vimo, rūpesčių... Nors jam daug 
padeda aktorė Eglė Vilutienė 
ir Gediminas Lapenas, tačiau 
tai ne trijų žmonių darbas! Kaip 
būtų puiku, kad atsirastų dau
giau talkininkų lietuviškosios 
televizijos programų paruoši-

O su kiekviena didžiulių laikro-imu*! Kaip pagrindinei TV ka
džių ištikšėta sekunde, kaip merai būtini “monitors”, kurie
smėlis pro pirštus, srūva pini
gai.

Tokioje tad karalystėje, 43- 
jų aukštų padebesiuos kas penk
tadienį gimsta ir mūsų lietuviš
koji televizijos programa. Čia 
durys į zirziančių kamerų šven
tovę neturi aukso raidžių, nei 
koridoriai raudonų kilimų. Čia 
nesimaišo egzotiškos artistės, 
nei ekscentriški direktoriai. Bet, 
nežiūrint to, visa, ką peržvelgia 
WCIU - TV kameros akis, gali 
matyti Chicagoj ir toli už jos 
ribų, tik pasukęs blizgančią apa 
rato sagą ant 26-to kanalo.

Lietuvių televizijos širdis ir 
siela — nepailstantis Anatolijus 
Siutas — mielai parodo ir pa
aiškina man, kas slepiasi ir kas 
vyksta už sunkių durų. Ant jų 
didžiulės raudonos raidės šau
kia — Keep Off!, bet mes įei
nam, ir aš pasijuntu tartum 
“Twilight Zone” filmoje. Čia pa
sitinka mane didžiulis robotas, 
išpūtęs melsvas mažų ekranė
lių akis ir spragsėdamas myg
tukais. Tai vadinamasis “TV 
monitor”. Jį aptarnauja du vy
rai. Sukinėdami sagas ir spau
dydami mygtukus, jie paruošia 
kiekvieną programos vaizdą ga
lutiniam perdavimui.

Gretimame kambaryje kėpso 
kita metalinė baidyklė. Vėl sa
gos, ratai, ratukai... Du vyrai 
su ausinėmis tūpčioja aplink, 
tarytum atiduodami pagarbą. 
Šita baidyklė labai svarbi: ji 
tvarko ir reguliuoja garsą. Die
ve gink, ji sugestų! Tada visi 
programos dalyviai žiopčiotų be 
balso lyg žuvys...

išryšk'na ir išdailina žiūrovams 
perduodamą vaizdą, taip ir mū
sų “Lietuviai televizijoje” reika
lingi minčių, idėjų, daug darbo 
ir daug talkininkų! Kuo dau
giau suinteresuotų žmonių atei
tų į talką, tuo geresnių lietuviš
kos televizijos programų būtų 
galima tikėtis. Dabar gi, žmonių 
besiklausant, atrodo, kad mes 
v si iš tos mūsų televizijos per 
daug reikalaujam, per mažai jai 
duodami...

Penkiolika minučiij iki aštuo- 
nių! Greit pasigirs “Kur bakū
žė” garsai. Šįvakar programa 
ypatinga; bus pašnekesys su 
Charles H. Percy, respublikonų 
kandidatu į JAV senatą. To. 
garsaus svečio dar nėra, ir p. 
Siutas susirūpinęs! O jei neat
vyks? Kas tada? Kuo užpildyt 
programą? “štai kur baisiai 
visada reikėtų talkininko, ra
šančio ekstra skriptus!” galvo
ju, ir tuo pačiu metu į studiją 
atskuba p. Percy.

Persimetęs su visais pora žo
džių. jis kukliai sėdasi kampu
ty ir, išsitraukęs iš popierinio 
ma'šelio “hamburgerį” ir pieno 
puoduką, skubiai užkandžiauja.

“Ar jums dažnai tenka valgyt 
prabėgom ?”, klausiu. “Labai”, 
linksi p. Percy, “vargšas mano 
skilvis!”, priduria šyptelėjęs

Tuo tarpu fotografas Norei
ką padaro nuotrauką: gal būt,

Chicaga, 1965 (Iš leidinio "Portfolio ’65”)Alg. Kezys, SJ.

• Religinio meno studijų sa
vaitė. Prancūzijoje netoli Lijo
no, garsaus architekto Le Cor- 
fcusier sukurtame domininkonų 
vienuolyne, įvyko studijų sa
vaitė religinio meno klausimams 
spręsti. Studijose dalyvavo 140 
delegatų iš 72-jų Prancūzijos 
vyskupijų. Jų tarpe buvo ne tik 
dvasiškiai, bet ir pasauliečiai 
specialistai: architektai skulp
toriai, dailin nkai ir muz kai. 
Studijų tikslas surasti tinkamus 
būdus geriausiai suderinti mo
dernaus meno reikalayimus su

bė priklauso tik nuo mūsų dė
mes o...

“Robotų” kambario la’krodis 
rodo’8 vai. 30 m n.! Vis negaliu 
atsistebėti, girdėdama melsvam 
ekrane lietuvišką “labanaktis”. 
Tegu jis skamba čia dar kitą 
pusmetį ir dar nevienus metus!

DRAUGAS, šeštadienis, 1966 m. spalio mėn. 15 d. 5

maldos namų aplinka ir su nau
jaisiais Visuotinio Bažnyčios 
susirinkimo nutarimais religinio 
kulto srityje.

• Dvidešimto amžiaus truba
dūras .jėzuitas. Prancūzų jėzui
tų vienuolis Tėvas Aimė Duval 
yra vienas iš populiariausių ka
talikiškų dainų ir giesmių au
torius, kurias jis pats atlieka, 
koncertuose pritardamas gita
ra. Tuo būdu jis jau dešimt me
tų apaštalauja jaunimo tarpe. 
Ypač didelio pasisekimo jauni
mo tarpe turi Tėvo Duval įdai
nuotos plokštelės.

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil

DEKORAVIMAS
IŠ VIDAUS IR IŠ LAUKO 

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

M O V I N G
Apdraustas perkraustymaa 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
8415 So. Lituanica Avenue 

Tel. FRontier 6-1882

Dar toliau — reklaminių 
skaidrių kambarys. Čia simpa
tingas senukas aptarnauja dar 
vieną robotą, kuris pagal reika
lą iš didžiųjų ričių spiaudo įvai
riausias reklamas, šitoje “robo
tų’’ karalystėje man viskas bai
siai gudru ir nesuprantama. 
Prieblandoje mirkčioja žalios, 
raudonos švieselės, išbalusi di
džiulio laikrodžo burna ryja 
brangų laiką, o ant visokių du
rų. durelių grasina raidės: Pa
vojus! Aukštas voltažas! At
sargiai!

Išėjus iš “robotų kambario”, 
stud’joje jaukiau. Menka ji ir 
apšepus, bet švies’. Čia kabo 
nubiUKUsios nuolaidos, stovi vie
nišas pianinas ir knygų lenty
na. Kiek toje lentynoje knygų 
ir dar kokių! Net Herodotas ir 
Tukidvdas ir, žinoma, Šekspy
ras! Tačiau, kai bandau ias at
versti — rankose brazda tik 
lengvi viršeliai: tušti ir grau
dūs kaip lėliukės, iš kurių iš
skrido spalvoti drugiai. “It 
vvould not be a make - believe 
if you believed in me!" tartum

būsimas senatorius kanda “ham
burgerį” !

“Jei jis bus kada prez’dentu, 
toji nuotrauka pabrangs!”, 
linksmai šnabžda man p. Norei
ka, užtaisydamas aparatą se
kančiam “šūviui”.

Pora minučių iki aštuonių! 
Visi jau savo vietose. Ponas 
Siutas ir p. Širka, atvykęs pra
nešt tėvams ir mokiniams apie 
naujus mokslo metus Kr. Do- 
nelaič’o mokykloje, trukteli sa
vo kaklaryšius prieš WCIU ka
merą, tartum prieš gražiaus’ą 
panelę. DaiFosios modeliuotojos 
jau stovi pasipuošusios rinkti
niuose Wm. M. Lewis krautu
vės drabužiuose, su pluoštu rek
laminių skriptų šypsosi p. Vilu
tienė, o uolusis talkininkas De
nis Kastys, jau laiko iškėlęs 
pirmąją “cue card”.

Stoviu už storo stiklo “robo
tų” kambaryje. Čia jaunam sto
ties direktoriui visą smulkiai su
rašytą š:os programos skriptą 

i aiškina Birutė Baškauskaitė. Ji 
čia atlieka svarbų darbą, nes 
lietuv'škai nesuprantąs direkto
rius, be smulkaus programos 
eigos paaiškinimo, negalėtų duo
ti tesingų nurodymų pagrindi
nės kameros fotografams.

Jau skamba gražusis atidary
mo maršas, ir ant visų “moni
tor” ekranų joja stilizuotas Vy- 

' tis. Šįvakar jis matyti tūkstan
čiuose televizijos aparatų. Bet, 
iš tikrųjų, svarbu tik viena, kad 
tas Vytis, lydimas lietuviško žo
džio, būtų nuolatinis penktadie
nių svečias visų lietuvių namuo
se. “Monitor” robotas jau kei
čia Vaizdus. Tik dreba, tik gūs- 
čioja žalios vaizdo stiprumo

liepsnelės. Pagrindiniame ekra
ne p. Percy pasakoja savo įspū
džius iš kelionės po okupuotąją 
Lietuvą.

iiiDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiii

LEO'S SINCLAIR SERVICE 
5759 So. Western Avenue 

LEONAS PRANOKUS, Sav.
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijom 

Tune-ups ir Motorų Remontas 
Kampas 58th Street 

Telefonas — PRospect 8-9588 
lllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllll

Ž Orėdama į bėgančius vaiz
dus ir aštriai jausdama tirps
tantį laiką, atsimenu, kad už 
savaitės lietuviškajai televizijai 
sukaks pusė metų! Šaltoji WC 
IU kameros akis per tą pusmetį 
peržvelgė daugiau ka p 150 lie
tuviškų programų dalyvių: nuo 
didžiulio “Dainavos” ansamblio 
iki pačių mažųjų lietuviukų. L e- 
tuvių televiz joje jau dainavo 
beveik visi mūsų solistai, inter- 
view rėmuose kalbėjo rašytojai 
ir muzikai, su tautiniais šokiais 
bei baletu pasirodė įvairios šo
kėjų grupės ir baleto mokyklos, 
o mūsų organizacijos programų 
laiką panaudojo savo svarbiems 2501 (iiith št. 
pranešimams.

MOVI NG
SERENAS perkrausto baldui 

ir kitus daiktus. Ir iš toli. Mieste 
I leidimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 67 PI. WA 5-8063
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SIUNTINIAI | LIETUVA 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS. 4065 Archer 
Chicago, III. 60682. Tel. YA 7-5980 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf  1111 III!III

SIUNTINIAI Į LIETUVA
COSMOS EXPRESS 

MARQUETTE GIFT PARCEL SERV.

3 skyriai Chicagoje:
Tel. AVA 
Tel. WA 
Tel. CA
kuri turi teisę

I
2(108 W. d»th St.

'3212 So. Halsted St..
Lietuvių bendrove, 

I siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai 
Ne V:SOS tos programos buvo1 savo va,du iS Chicagos i Lietuvą.

_ , , Didelis pasirinkimas geriausios rū-
sekmingos ir jdomios. Bet kada šted medžiagų ir kitų prekių žemo- 
gi visi žengt pradedančio kūdi-;mls kalnom18- R y žukallskai 
kio žingsniai yra tvirti ir visi' 
pirmieji jo žodžiai išmintingi ?, 
Tačiau ir per tą pirmąjį pusme- j 
tį “Lietuviai Televizijoje’’ jau, 
davė keletą tikrai gerų progra-, 
mų, kaip pvz. Didžiojo Penkta
dienio montažą, ar gerai pa
ruoštas apskritojo stalo disku
sijas apie moderniąją lietuvių 
muziką. Lietuvių televizija žen
gia savo pirmuosius žingsnius, i 
laukdamas dėmesio ir talkos., 
Juk tas pusvalandis, pasiekiąs1 
tūkstančius ak ų, turi dideles 
galimybes, kurias reikėtų būti
nai išnaudoti. “Lietuviai Televi
zijoje” mūsų visų kūd’kis, kur o 
sunkų gimimą kažkodėl per ma
žai įvertinom, kurio augimu per į 
mažai rūpinamės ir kurio gyvy-1!

5.2787
5-2737
5-18(14

Stirbis Fuel Oils
Aliejus virtuvei Ir krosnims. 
“Geresnė ir pigesnė alyva"

Tel. HEmlock 4-6264
PETER STIRBIS
6741 So. Maplewood Avė

Chicago, III 60629

MAROUETTE PARK -- AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE

CHICA G O S A VINGS
AND LOAN ASSOCIATION

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

CHICAGO SAVINOS AND LOAN BENDROVE, viena tarp žy 
mesniyjų kramto finansinių įstaigų aptarnauja Sl*>s apylinkė 
gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau virš 41 me
tus, visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama, palygi
namai. aukšty dividendą. Mes nesiveržtame tapti pačia di
džiausia bendrove, bet stengia mes būti stiprūs finansiškai ir 
telkti pačius geriausius patarnavimus mūsų taupymo ir sko
linimo nariams

Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organizaci
jomis. noriai prisidėdami darbais ir finansais, kad galėtų pa
siekti geresnių gyvenimo sąlygų. Kviečiame visus taupymo ir 
paskolų reikalai* kreiptis į t’iiicagos Taupymo ir Skolinimo 
Bendrovę, išaugusią | virš >53,500,000.00 turto ištaigą.

JOHN PAKEL, direktorių tarybos
iv bendrovės prezidentas

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MCSŲ PILNAS PATARNAVIMAS

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

LIOUOR STORE
5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHOHES WA 5-8202

Fifth $5.49

Fifth ,98c

Fifth $4.98

Fifth $5.29

OCTOBER >— SPALIO 13, 14, 15 D. D.

S KIP ’ S Self Service

FORB1DDEN FRITT LIQUEUR

MAMPE IMPORTED GERMAN
HALB UND 1IALB

DE MULLERS IMPORTED SPANISH 
Burgundy, Rose, Reisling or Sauterne

TUBORG IMPORTED BEER
24 — 10 Oz. Throw Away Bottles Case $6-49

PIERRE CARTIER IMPORTED SAUTURNE
or HAUT SAUTERNE Fifth $-|.79

GRA1N MAIOHOL 190 Proof U.S.P Fifth $/J,.89

STOCK IMPORTED
Dry or Sweet VERMOUTH 80 Oz. Bottie $ .69

COEUR DE FRANCE GRANDE FINE
CHAMPAGNE COGNAC Fifth $/Į,,29

IMPERIAL NAPOLEON BRAND
OF IMPORTED FRENCH BRANDY Fifth $3.98

HINE IMPORTED FIVE STAK 
COGNAC

♦♦♦♦♦.♦♦♦ ♦ ♦♦ ♦♦•♦♦♦♦ - 
RI.VOS IR NUTEKAMIEJI 

VAMZDŽIAI
Ekspertlška.1 uždedam nauju. Ir tai 

»on’ui Pilnai apsidraudė. Dar 
t>aa garantuota*

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

7^TV,Jv. • a^R^R^R^R^^ I

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

I
current divtdend

4K% MVTOENDŲ MOKAMA_______________________________ ,__________

Ui t metų Investavimo bonus mokama 4t^% dividendų kaa pusmeti tr 
dar išmokame |x> ui kiekvienu* metus, 4 metama prafijua.

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60682

Valandos: Plrmad., Antrad., Penktad. ir Šeštad. 9 v. r. lkl 4:90 v. p. p. 
H Trediad uždaryta; Ketvirtad. » v. r. iki 8 v. v.

PRADEDANT SPALIO I D.
MOKAME

on investment bonus 
PAGAL VISAS TAUPYMO SĄSKAITAS

4%%
už investmentų są-tas

Sėli and redeem U. S. Bonda 
Safety Deposit Boxes 
Free Community Rocms 
for your organization 
meetings (Free Coffee) 
Cash checks and pay all 
family bills with our special

s

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

C

Two Large Fre<
Parking Lsts

Free Theatn tickets two 
Saturdays monthly for your 
children and mothers 
Christmas party with gifts 
to College Bonus Members

MONDAY ... 
TUESDAY ... 
WEDNE8DAY 
THURSDAY .
FRIDAY .........
SATURDAY ..

PATOGIOS VALANDOS:
............ 12:00 P.M.—8:00 P.M 
............ 9:00 A.M.—4:00 PM.
............ Closed All I>aj 
............ 9:00 A.M. — 8:00 P.M. 
............ 9:00 A.ML — 8:00 P.M. 
............9:00 A.M. — 12:80 P.M.



ŠEŠIOLIKTASIS ROMANO

• Rašytojai čikag’ečių audito
rijose. Mūsų literatūros bičiu
liai, gyvenantys Chicagoje, ar- 
timiąųsiais savaitgal ais čia tu
rės puikios progos Išgirsti visos 
eilės mūsų rašytojų gyvąjį žo
dį. Tradiciniame, kasmetiniame 
ateitininkų sendraugių vakare - 
koncerte spalio 22 d. Jaunimo 
centre savo naujausią kūrybą 
skaitys poetė Julija švabaitė ir 
Kazys B radimas, šiame vakare 
dainuos ir solistė Roma Mastie- 
uė.

Šiandien vakare Jaunimo cent
re įvykstantį jaunųjų talentų 
vakarą praves iš Bostono atvy
kęs rašytojas Stasys Santva
ras. Jis ir pats šį vakarą ten 
skaitys savo kūrybos.

Rytoj, spalio 16 d., 3 vai. po
piet taipgi Januimo centre 
įvykstančiame Kultūros fondo 
bankete savo kūrybą skaitys iš 
Bostono iškviestas humoristas 
Antanas Gustaitis ir ročesterie- 
tis rašytojas Jurgis Jankus. 
Kultūrinėmis temomis paskaitą 
skaitys Rochesterio universiteto 
profesorius dr. Antanas Klimas.

• Atnaujinama Kristupo Ko
lumbo mirimo vieta. Šiuo metu 
baigiami atnaujinimo darbai' 
garsiame Valladolido vienuoly
ne, kur 1506 metais mirė Ame
rikos atradėjas Kristupas Ko
lumbas. Lankytojai čia galės 
pamatyti daugelį senovės palai
kų, liudininkų pirmosios kelio
nės į Ameriką, senus žemėla
pius, kuriais naudojosi Kolum
bas kelionėje, laivo dienoraščio 
kopiją, kur surašyta visi kelio
nės įvykiai, ir daugelį kitų is
torinių dokumentų.

• Religinis švietimas kores- 
pondencinhi būdu. Grupė kata
likų aktyvistų Paryžiuje su di
deliu pasisekimu suorganizavo 
religijos mokymą koresponden
cijos keliu. Šalia religijos pa
grindų ir katekizmo aiškinimų, 
didelio susidomėjimo susilaukė 
religijų istorija, filosofija, ka
talikų misijų pasaulis, technika 
ir socialiniai klausimai, šiuo 
metu pradėta leisti dar vienas 
ciklas, nagrinėjantis ateizmo 
klaidų kelius ir visuotinio Baž
nyčios susirinkimo naująją mi
siją.

KONKURSAS

yra

turi 
for-

1. Dienraštis “Draugas” skelbia dailiosios prozos (romano, 
apysakos) šešioliktąjį konkursą. Rankraščiams įteikti pasku
tinė data yra 1966 m. lapkričio 1 d.
2. Geriausiojo kūrinio autoriui skiriama 1,000 dolerių premija, 

šešioliktojo ‘‘Draugo” romano konkurso mecenatas
Vacys Petrauskas, Vacys Construction Co.
3. Kūrinio siužetą pasirenka patys autoriai. Rankraštis 
būti parašytas mašinėle, nemažesnis kaip 200 romaninio 
mato puslapių.
4. Kūrinius siųsti šiuo adresu: Dailiosios prozos konkurso ko
misijai, Draugas, 4545 W. 63rd St., Chicago, III. 60629.
5. Sprendimo bešališkumui laiduoti autoriai turi pasirašyti 
slapyvardžiu, o atskirame uždarame voke pažymėti savo tik
rąją pavardę ir adresą, ten pat įrašant kūrinio antraštę ir pa
sirinktąjį slapyvardį. Teisėjų komisijai išrinkus premijuotiną 
kūrinį, atidaromas tik laimėjusio autoriaus vokas. Premijos 
nelaimėjusiųjų vokai komisijos ir “Draugo” atstovo akivaiz
doje sudeginami.
6. Tūkstančio dolerių premiją gavęs autorius be papildomo 
honoraro pirmosios laidos teisę perleidžia “Draugui”, įskai
tant teisę spausdinti dienraštyje ir išleisti atskiru leidiniu 
arba tik išleisti atskiru leidiniu. Nelaimėję autoriai spausdini
mo sąlygas nuspręs abipusiu susitarimu.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

NAUJI LEIDINIAI
• THE MARIAN, October 

1966 — tėvų marijonų leidžia
mas mėnesinis religinės kultū
ros žurnalas, spalio mėnesio nu
meris, gausus rimtais straips
niais ir parinktomis iliustracijo
mis. Amerikietė žurnalistė ir 
poetė, konvertite Veria Mooth 
rašo apie religijos teikiamą 
džiaugsmą nuliūdime. Rutgers 
universiteto prof. dr. Algirdas 
Budreckis duoda išsamų straips 
nį apie vysk. Motiejaus Valan
čiaus suorganizuotą blaivybės 
sąjūdį Lietuvoje. Keliautoja G. 
L. Brendel pasakoja savo patir
tus įspūdžius Asyžiuje. Juoz. 
Prunskis painformuoja angliš
kai skaitančiuosius apie lietuvių 
paminklinę koplyčią Washingto- 
ne ir religinį kongresą. Dr. K. 
Matulaitis pasakoja apie lietu
vių viltis susilaukti arkiv. J. 
Matulaitį - Matulevičių paskelb
tą šventuoju. Kanadietė laikraš
tininke Fl. Julien dėsto apie Ka
nados socialinį ir kultūrinį gy
venimą.

Toliau — afrikietė moteris,

tapusi benediktine ir gyvenanti 
Belgijoje, pasakoja apie savo 
kelią, nuvedus) ją už vienuoly
no mūrų. Žurnalistas A. B. Hai- 
nes rašo apie Jungt. Tautose 
dirbančią Hollywoodo žvaigždę 
Irene Dunne. Juoz. Prunskis ir 
amerikietis laikraštininkas Hen
ry Peisson duoda eilės naujes
nių knygų apžvalgą. Žurnalas 
iliustruotas A. Elskaus, J. 
Paukštienės, V. Jonyno, Bakio, 
Mozoliausko, V. Petravičiaus, 
Cimabue. J. F. Raffaelli, Corot 
ir kt. kūriniais, A. Kezio ir ki
tomis nuotraukomis. Spalvotas 
dail. Ados Korsakaitės sukurtas 
viršelis — patrauklus.

• Bronys Raila, LAUMIŲ 
JUOSTA. Akimirksnių kronikos 
I. Nidos knygų klubo leidinys, 
nr. 61, 1966. Viršelis Kosto Je- 
zerskio. Knyga 352 psl., 7*4x 
4% inč. formato, Nidos klubo 
nariams kaina $2.00. nenariams 
25% daugiau.

Įdomu "Drauge” skaityti apie 
“mitą ar realybę”. Draugo rug
sėjo mėn. 24 d. numeryje ra
dau vieną mitą apie latvių po
ezijos “atgimimą”. (Straipsnis 
apie Baltijos tautų poezijos va
karą.) Straipsnio autorius yra 
klaidingai informuotas apie lat
vių poezijos faktų eigą 1945— 
1966 m. laikotarpyje. Latvių 
poezijai nereikėjo “atgimti”, nes 
ji buvo gyva ir tada, kada poe
tų burnos buvo cenzūros už
čiauptos ir dėl popierio stokos 
knygų leidimas beveik sustojęs. 
Vos tik susiorganizavus poka
rio stovykloms, pradėjo išeiti ir 
knygos — senų veikalų per
spausdinimai, vadovėliai, o taip 
pat ir nauji kūriniai. Pagal 
“Latvju Enciklopedija’’ (Papil- 
dinajumi 1962.) tremtyje iki 
1962 m. išėjo aipe 90 naujų po
ezijos rinkinių. Jau 1946 m. P. 
Srmanio “Svešos kainos”, K. 
Dzillejo “Talos celos” ir kt. 
1947. Z. Lazdos “Talais darzs”, 
K. Abelės “Vėlais viesis” ir kt. 
A. Eglyčio “Uz vairoga” 1946. 
ir daug kitų. Patariu perskaity
ti Latvių Enciklopedijoj (Papil- 
dinajumi 1962.) 
ja”.

J. Nendriūno 
minėtoji “New
la” ir jos "mokinių” 1956 -1957

m. leidiniai nėra nė “atgimi
mas”, nė latvių literatūros “pa
grindiniai veikalai”. Latviuose 
ši “mokykla” pažįstama kaip 
“eiles kėkis” (“pragaro virtu
vė) su labai visuose laikuose 
pažįstamu jaunųjų šūkiu: “Mes 
ateiname, su mumis viskas pra
sideda!” Ačiū Nendriūnui už 
šiltą dėmesį ir “Draugo” redak
cijai už draugiškumą latvių po
ezijai.

Zarinių Janis, latvis,

straipsnį “Dze-

straipsnyje pa- 
Yorko mokyk-

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINI - DOVANAS Į USSR

NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS
FIRMOS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LTCENSED by Vnešposyltorg)

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 yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui iva’- 
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:

nis Andrups and Vitauts Kal
ve. 1954”.

Apie latvių lit. tremtyje And- 
rejo Johansono straipsnis “Lat- 
vian literature in Exile, in “The 
Slavonic and East European Re- 
view 1952. Volume 30. No. 75.

P. S. Angliškai apie latvių li
teratūrą išleistas veikalas: Lat- 
vian Literature. Essays by Ja

Aš esu vienas iš tų, kurie tiki 
Kristaus istoriškumą, kaip Dievo ir 
kaip žmogaus. Tas tikėjimas buvo 
priimamas š mtmečiais, ir aš priimu 
Kristaus gyvenimo apibūdinimą, 
kas patvirtina Jo Dievybę.

Dr. JOseph P. Evans

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll*

PERKRAUSTAU 
baldus arti ir toli. 

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

MARŲUETTE PROTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Tel. PR 6-8998

BROOKLYN, N. Y. 
NEW YORK 3, N. Y.
XEWARR, N. 3.
SOUTH RTYER, N. 3. 
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FREEVVOOD AORES
031 W. GTRARD AVENUE
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1241 NO. ASHIAND AVENUE 
1000 FLEET STREET
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OR
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4-1540

MI 2-2452
— CL 7-0320
— RE 2-7470

303-0494
PO 9-4507
HE 5-1054

232-2942
DU 5-0550

* HU 0-2818
■M DI 2-4240
MM TX 5-0700

TO 8-0298
M. CH 7-5104

HE 5-0308
M. GR 5-9746
M PR 1 -0096

TO 9-8980
AN 8-1120
EN 2-0300

------< 381-8997

RUDUO JAU ČIA
NETOLI IR KALĖDOS...
Dabar jau pats laikas pagalvoti ir paplanuoti, kokį dovanų 

siuntinį pasiųsti savo artimiesiems.
Padaryti tai yra paprasta ir lengva, taip pat ir pigu, pasinau

dojant leidžiamų siųsti prekių kainoraščiu, kurį gali gau
ti kiekvienas veltui, pareikalavęs pas mus.

Tiems, kurie neturi daug laisvo laiko, arba nežino, ką reikė
tų siųsti, siūlome jau paruoštus praktiškus ir reikalingus siunti
nius.

RK I, (Moteriškas)
Vilnone paltui medžiaga, itališkas nailoninis lietpaltis, neper

matomo japoniško nailono suknelei 4 jardai, 2 p. vilnonių arba nai
loninių kojinių, 1 vilnonė gėlėta arba su įvairiais raštais skarelė,
1 šilkine skarelė, 2 biro, vilnonis megztukas ir graži dėžė šokoladi
nių saldainių.

$75.00.

RK 2. (Vyriškas)
Grynos vilnos nertinis, 3’/2 jardo vilnonė kostiumui medžiaga,

2 nailono viršutiniai marškiniai, 2 p. vilnonių kojinių, 1 p. odinių 
pirštinių, 2 biro, 1 kaklaraištis, 1 itališkas nailono lietpaltis ir dėžė 
šokoladinių saldainių.

$75.00.
Jungtinis siuntinys RK 1 ir RK 2 kainuoja $135.00.

4 sv. taukų, Vž sv. arbatos, % sv. geriamo šokolado, i/2 sv. ka
kavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. miltų, 1 dėž. neseafe, 1 sv. saldainių, 1 sv. 
razinkų, 1 sv. cukraus, Yą sv. pipirų, i/2 sv. šokolado.

$30.00.
Tebesiunčiami mūsų skelbtieji didelio pasisekimo turį siunti

niai: V.-3, 10i/2 jardo kostiumams medžiaga, už 055.00, P-3, trims 
paltams angliška vilnonė medžiaga už $60.00 N-4, 16 jardų ne
permatomo nailono suknelėms už $45.00.

BALTIC STORES, LTD.
( Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England
Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas su ga

vėjo parašu patvirtintas pristatymas per 3-4 savaites. Visos siun
tos registruotos ir apdraustos.
ATSTOVAI: Gaiva, 3570 W. Vernor, Detroit, Mich-, A. Kusinskis, 
167 Coiledge Str., Apt. 2. Sudbury, Ontario, Canada, L. Radzevičius, 
R. R. 2. Port Arthur, Ontario, Canada.

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

r
ROOSEVELT PICTURE 

FRAME COMPANY
Manufaeturers

Rankomis išpjaustyti paveikslų 
rėmai. Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai, 
rėmai.

2400 S. Oakley
Tel. VIrginiai

metalu aplieti

Avė., Chicago 
7-7258-59 
—, , z

CARR MOODY 
LUMBER CO- 
STASYS LITWINAS, Prez.

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

teikiame nemokamai. 
RaštlnS atdara kasd en nuo 8 vai 
ryto iki 6 vai. vakaro ii šeštadie

niais iki 8 vai. p. p.

Mūsų erdviose patalpose I 
turime didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele-' 
vizijos aparatų, šaldytuvų ir1 
kitų namams reikmenų.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711

l

Atdara pirmad. Ir ketvir. 8—9 vai., antr., treč. Ir šeštadieniai* nuo 
9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 v. po pietų

AND LOAN ASSOCIATION
B. B. PIETKIEVVICZ, Prez.

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

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

ANTRAD. Ir PENKT........................... 9 v. r. iki 5 ▼. v.
PIRMAD ir KETV. ....... ...9 v. r. iki 9 v. v.
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d............Trečlad. uždaryta

VALANDOS:

..............—....
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. Westem Avė. - GR 6-9758

JADVYGA ir — JUOZAS BARTKUS, Savininkai
-------------- ------ ---------- — /s

į " .......... ..............

PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 
DAR SUSPĖSIME PAGAMINTI ŠVENČIŲ 

SEZONUI, TIK PASIRŪPINKITE PAS

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

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ.
STEIN TEXTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, nylons, taffetą, aksomo, ANGLIŠKU 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

.................................... ...... - -........... ......................&

ai

Artesian Restaurant
2432 West 63rd Street (63rd & Artesian)

• Skanūs valgiai
• Geras patarnavimas

• Puiki atmosfera

PIETOS
S 1.65 & $2.25

JOKIO LAUKIMO — GREITAS PATARNAVIMAS
TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ.

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

šeštadieniais iki 5 valandos ryto.
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Dalis ateinančio LSS suvažiavimo rengėjų prie pranciškonų namų To
ronte po posėdžio. Iš kairės: Giedrė Rinkūnaitė, Audrins Šileika, Laima 
Švėgžilaitė, Kazys Snieška ir Paulius Žygas.

Nuotr. Algio Rukšėno

mokyklose), pagalbą kitų kraš
tų lietuvių jaunimui, neturin
čiam pakankamai vadovų ar 
mokytojų?

7. Ar suvažiavime, nors ir ne
formaliai, bursis panašių šakų 
studentai, ypatingai studijuoją 
kūrybinius mokslus, jaunieji po
etai ir menininkai?

8. Ar suvažiavimo rengėjų ir 
dalyv;ų rūpesčiu bus jaučiamas 
savaiminis ryšys tarp susibūru- 
sios studentijos ir Toornto lie
tuvių visuomenės, ypač vyres
niųjų kartų, tuo labiau, kad to
kio masto studentų suvažiavi
mas ten 
kartą?

9. Ar 
viai bus
prie suvažiavimo programos pri
sidėti ne tik savo buvimu, bet 
ir vaizduote, ieškojimu naujų 
temų, naujų būdų, naujų jėgų?

10. Ar suvažiavimo progra
moje, tiek akademinėje, tiek 
kultūrinėje, tiek socialinėje veik 
liai pasireikš jaunesnio amžiaus 
studentai, 18 arl9 metų, gal pir
mą kartą pajutę studentiško su
važiavimo laisvę?

Jeigu prieš devynis mėnesius 
būtume peržiūrėję jaunimo sto
vyklos rengėjų nusistatytus 
tikslus, jie beveik pažodžiui ati
tiktų šiems “egzaminų” klausi
mams.

vyksta, tur būt, pirmą

rengėjai ir ypač daly- 
pasiruošę ir nusistatę

Lituanistikos mokslo naujienos Modcru Lithuanian, kuri 
baigiama spausdinti.

PIRMIEJI EGZAMINAI
Lapkričio mėnesį — Jaunimo 

kongreso pirmieji egzaminai.
Daug kas rašė ir aiškino, kaip 

ir kodėl ne tik pats Jaunimo 
kongresas, bet ir visi su kongre
su surišti įvykiai pasisekė. Kai 
kurie sekančią dieną uždarė du
ris tolimesnei pažangai, sugebė
dami per trumpą laiką nuspręs
ti, kad kongresas “nepasisekė”.

Pirmuosius įspūdžius aprašyti 
nėra sunku, ir jų sprendimai 
neuždeda nei svorio, nei atsa
komybės, pažyminčios ilgesnį 
veiklos jaunimo tarpe laikotar
pį. šiuo požiūriu Jaunimo metų 
įvykius įvertinti tiktų po ilges
nio laiko, sugebėjus surasti jų 
auklėjančią ir savęs auklėjimo 
įtaką jaunesnėje kartoje.

Nemaža dalis Jaunimo metų 
ryžto kilo iš studentijos ir kry
po į studentus įvairiuose kraš
tuose. Tą jautė ir jaunimo sto
vyklos bei studijų savaitės da
lyviai, iš neapčiuopiamos sma
gios nuotaikos ir bendrinių tiks
lų stengdamiesi išvesti aiškes
nius užsimojimus įp net išryš
kinti aiškius darbus, kurie ati
tiktų studentų dvasią ir dienos 
reikalavimus.

Kai ruošėme Pasaulio lietuvių 
jaunimo stovyklą, subūrėme pa
čiame veiklos centre Lietuvių 
studentų sąjungos ir taip pat 
studentų korporacijų veikles
niuosius narius. Iš dalies, natū
ralu pritraukti veikliausius. Iš 
kitos pusės — šie, daugumoje 
pareigas einantieji, sugebės ne 
tik suruošti ir pravesti kelių 
di'enų stovyklą, bet ir įgytą nuo
taiką, patyrimą bei programą 
įjungti į bendrą lietuvių studen
tų sąjūdį, į studentišką veiklą.

Po kongreso įvyko dar kele
tą studentų stovyklų ir išvykų. 
Bet tikrieji naujos gyvybės ir 
sąmoningo veiklumo egzaminai 
visai lietuvių studentijai bus 
Lietuvių 
suotinis 
lapkričio

Jeigu
ir klausimų. Kokie jie būtų?

1. Ar suvažiavimo programo
je dalyvaus, ją praves nemažas 
skaičius studentiško amžiaus 
asmenų ?

2. Koks nuošimtis ta proga 
į Torontą nuvykusiųjų užsire
gistruos suvažiavimo metu?

3. Kiek padidės skaičius są
moningų studentų, pilnai pri
klausančių Lietuvių studentų 
sąjungai ?

4. Ar atnaujinamos stovyklos 
ii' kongreso pažintys sukurs tik
rai smagią suvažiavimo nuotai
ką?

5. Ar skyrių valdybos paga
liau atsiveš išsamius savo veik
los ir narių pranešimus ir ar 
jos sugebės kartu su centro val
dyba paruošti veiklos planą 
ateinantiems metams?

6. Ar suvažiavime jausis di
desnis susidomėjimas lituanisti
nėmis studijomis, talka jaunes
niam jaunimui (pavyzdžiui, jau
nimo stovyklose, lituanistinėse

Pati Lietuvių studentų są
junga per centro valdybą ir veik 
lesnius narius (net ir iždą) pa
rodė, ir manau, kad egzaminų 
laikyti eis gan drąsiai, pasitikė
dama savo penkiolikos metų 
praeitimi nuo pradžios ligi vė
liausio puikaus metraščio, pra- 
matydama veiklią ir taiklią aka
deminę, socialinę, kultūrinę ir 
politinę savo ateitį.

Kokiomis nuotaikomis “eilinis 
studentas” ar “eilinė studentė” 
(jeigu tokių yra) atvyks į su
važiavimą, sunku pasakyti. As
meniška atsakomybė ir draugiš-

FILMŲ ĮVAIRUMAI
STASE SEMENIEN®

Nepraleistinas baletas 
ekrane

studentų sąjungos vi- 
suvažiavimas įvyksiąs 
gale, Toronte, 
egzaminai, tai reikia

Dėmesio! Visi paremkite 
"Teach - In"

(Atkelta iš 8 psl.)

nuvykęs į Baltijos kraštus 
galės mums vaizdžiai papasa
koti, ką jis ten matė.

Jeigu Charles Percy dėl kokių 
nors priežasčių negalės dalyvau
ti, paskaitą skaitys Howard Mil- 
ler, gerai žinomas radijo pro
gramos komentatorius, studija
vęs komunizmo įtaką Amerikos 
studentiško jaunimo tarpe. Po 
to kalbės dar trys baltiečiai po
litinių mokslų profesoriai.

Šią programą išgarsinti yra 
pasamdyti net profesionalas 
agentas, kuris išgarsins ją laik
raščiuose ir per radiją.

Tad paremkite šį užsimojimą 
savo atsilankymu bei užsimoji
mo priminimu savo draugams žaižaravimą. 
ir pažįstamiems. Sekite “Drau
ge” smulkesnes tolimesnes in
formacijas.

Rūta Domarkaitė,
L.S.S. Tarp, sįc. vedėja

ir

Labai dažnai įvairiuose susi
būrimuose daugelis privačiai 
klausinėja, koks įdomiausias fil
mas, kuris šiuo laiku matyti- 
nas ir pan. Ir iš tiesų sunku at
sakyti, kai visokiausio pažangu
mo amžiuje filmas tačiau per
gyvena lyg nuosmukio laikotar
pi-

Vis dėlto su džiaugsmu gali
ma net spaudoje išsitarti, kad 
niekas nepraleistų progos pa
matyti spalvoto filmo “Romeo 
and Juliet”. Jis būtinai pamaty- 
tinas (ir tinkamas visai šeimai) 
dėl daugelio priežasčių.

Šekspyro dramos “Romeo ir 
Julija” (kurios vyriausio veikė
jo vaidas tapo aistringai įsimy
lėjusio jaunuolio sinonimu) siu
žetu muzikoje pagrįsta daug 
kūrinių. Patys žymiausi yra C. 
Gounod opera, H. Berliozo dra
matinė simfonija, P. Čaikovskio 
uvertiūra - fantazija ir S. Pro
kofjevo baletas.

Prokofjevo baletą čia į ekra
ną labai skmingai bei įspūdin 
gai perkėlė Kenneth MacMillan 
ypač dar ir dėl to, kad vyriau
siais veikėjais ten yra Anglijos 
“Royal Ballet” šviečiantieji pa
grindiniai šokėjai Rudolf Nur
jev (pabėgęs iš Sovietų Sąjun
gos žinomasis baletininkas) ir 
anglų baleto žvaigždė Margot 
Fonteyn.

Tai yra puikiausias baleto ek- 
ranan perkėlimo pavyzdys, pra
lenkiąs net gerokai anksčiau 
matytą filmą “The Red Shoes”. 
Nicholas Georgiadis dekoracijos 
ir kostiumai baliaus salės bei 
gatvės scenose ir minios išsa
mus atvaizdavimas duoda Šeks
pyro Veronai visą renesanso

Tokiame fone lyg ant daili
ninko paletės kovojantieji Mon- 
tague ir Capulet šeimos nariai 
skrieja skersai ekrano šioje vi
same pasaulyje labiausiai pa-

Vilniuje pernai buvo prade-1 knygą: Handbuch der litaui- 
tas leisti naujas kalbotyros žur
nalas Baltistica. Tai yra vienin
telis pasaulyje žurnalas, specia
liai skirtas baltų kalbotyros 
klausimams. Žinoma, jame, at
bodo, bus spausdinama ir kito
kiais kalbotyriniais klausimais 
straipsnių. Žurnalas daro gerą 
įspūdį. Jame bendradarbiauti 
yra taip pat pakviesti ir kai ku
rie Vakarų kalbininkai.

Anksč’au vienintelis specialiai 
baltistikai skirtas žurnalas bu
vo Italijoje leidžiamas Stuidi 
balt’ci, kuriame buvo paskelbta 
labai svarbių straipsnių baltų 
kalbotyros ir literatūros klausi
mais. Tačiau jau keliolika metų, 
kai “Studi baltici” sustojo.

schen Spraehe. Band I; Gram- 
matik. Tai bus svarus veikalas, 
daugiausia nagrinėjąs bendrinės 
lietuvių kalbos išsivystymą nuo 
Mažvydo ligi mūsų dienų.

Prof. Raphael Sealey dėstys 
lietuvių kalbą Buffalo (N. Y.) 
valstybiniame universitete.

Ateinantį pavasario semest
rą prof. Sealey pradės dėstyti 
lietuvių kalbą Buffalo valstybi
niame universitete. Jis tikisi tu
rėti keliolika studentų, gal ke
lis lietuvius, 
amerikiečius 
rių kalbų ir 
partamentų.

Lietuvių kalba bus dėstoma 
po dvi valandas savaitėje.

Dr. Kostas Ostrauskas 
metų pavasario semestre dėstė 
lietuvių literatūros (Lithuanian 
literature in translation) kur
są Pennsylvanijos valstybinia
me universitete (The Pennsylva
nia Statė University, Universi
ty Park, Pa.). Kurso klausę vy
resnieji studentai buvo labai pa
tenkinti. Toks kursas, turbūt, 
yra pirmasis visų Amerikos uni
versitetų istorijoje. Dr. Kostas 
Ostrauskas, šiais metais laimė-

jau | j’ęs Vinco Krėves literatūrinę 
premiją, yra Pennsylvanijos 
universiteto (University of 
Pennsylania, Philadelphia, Pa) 
muzikos bibliotekos direktorius. 
Jis yra taip pat PLB Kultūros 
tarybos narys.

šių

Yra tam tikrų vilčių, kad lie
tuvių kalba gal bus ateityje, 
nors ir neperiodiškai, dėstoma 
sekančiuose universitetuose: 
University of Illinois (Urbana), 
Northwestern University, taip 
pat gal ir Chio Statė Universi
ty, Columbus, Ohio.

Garsi Oalndijos leidykla Mar
tinus Nijhoff rengiasi netrukus 
išleisti Baltramiejaus Vilento 
katekizmo (1579) mokslinį nag
rinėjimą. Leidinį paruošė ame
rikietis profesorius George B. 
Ford, apie kurį jau ir anksčiau 
DRAUGE buvo rašyta. Tai bus 
svarbus įnašas į senosios lietu
vių kalbos tyrinėjimo darbą.

I

mėgtoje romantiškoje tragedi
joje.

Nurjev ir Fonteyn, kurios su
brendimas rėžiančiai sudarko 
beveik vaikiškai jaunos Julijos 
vaizdą (kaip Šekspyro veikale 
atvaizduotą), vis tiek yra di
dingi, ryškindami meilės, kuri 
nebuvo jiems skirta, visą tra
giškumą. Fonteyn, jau nebe 
jauna, netinka fotografijoms iš 
arti. Ypač Margot Fonteyn ne
dėkingai apšviesta pirmoje sce
noje su aukle. Ir žiūrovas ver
čiamas skaudžiai stebėti subren 
dusią moterį, kai tuo tarpu jis 
turėtų matyti vos atbundančią 
meilei jaunuolę (dar nesukaku
sią keturiolikos metų). Tačiau 
kiekviena balerinos laikysena, 
kiekvienas jausmo perdavimas, 
kiekvienas menkiausias jos dis
ciplinuoto kūno judesys išreiš
kia jaunystės švelnumą, nekal
tumą ir šviežumą. Ar ji pasi
traukia nuo persekiojančio Pa
ris ar stovi prie lango, nuo ku
rio tik ką dingo Romeo, visur 
dvelkia tikra poezija ir tobulu
mas. Ir šokyje jos lieknos ran
kos judesys lygiai taip pat iš
kalbingas, kaip ir žvilgsnis!

Nurjev, nežiūrint ugningumo 
ir įsakmingo valdymosi, įnešto 
jo į sceną, yra dar be to nuosta
biai fotogeniškas jaunas vyras.

Baletas, pastatytas Londono 
Covent Garden teatro scenoje, 
virsta daugiau drama nei bale
tu.

Muzikinis perdavimas galėtų 
būti kiek geresms, nors išpildo 
Reyal Opera orkestras.

Tačiau visumoje baletas yra 
tikra šventė neapčiuopiamo di
dingumo : muzikos, choreogra
fijos (Kenneth MacMillan) ir 
šokio. Ir taip šis baletas, turė
jęs pasaulinę premjerą prieš 
daugiau kaip metus laiko (1965 
m. vasario mėn.), o Chicagoje 
dabar 1966 m. spalio mėn. yra 
vienas pačių išskirtiniausių ba
letų mūsų laikotarpyje.

Carl Winter leidykla Heidel
berge jau išleido prof. Senno

kūmas kitiems negali būti nė 
valdybos , nė visuomenės įsta
tymu įvesti.

Pirmieji — ir smagūs — eg
zaminai prieš akis!

Antanas Saulaitis

Prof. dr. William R. Schmals- 
tieg šių metų pavasario semest
re dėstė lietuvių kalbą Pennsil- 
vanijos valstybiniame universi
tete (Pennsylvania Statė Uni
versity, University Park, Pa.). 
Tai buvo seminarinio pobūdžio 
kursas pažengusiems kalboty
ros studentams susipažinti su 
lietuvių kalba.

Prof. dr. Schmalstieg yra 
profesorių Senno ir Salio moki
nys, dabar eina Pennsilvanijos 
valstybiniame universitete sla
vų kalbų departamento vedėjo 
pareigas. Jis, kartu su prof. A. 
Klimu ir L. Dambriūnu, paruošė 
didelę lietuvių kalbos gramati
ką angliškai Introduction to

VILLA REDEEMER RETREAT HOUSE 
ANNOUNCES THE FOLLOWING RETREATS: 

1) A General Retreat for ladies Nov. 4, 5, and 6;
2) A Married Couples' Retreat Dec 2, 3, 4.

For information or reservations call — PArk 4 - 0425.

bet taip pat kelis 
studentus iš įvai- 
antropologijos de-

O ©
-l.HCAS

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
M R. NELSON 

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste

Telef. — CEdarcrest 3-6335
Vienas blokas nuo kapinių

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

2533 VVest 7Ist Street 
1410 So. 50th Avė., Cicero

ADKfiTfc AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOPLZflUS
Tel. GR 6*2345 • 6
Tel. TO 3-2108-09

LIETUVIŠKI IR AMERIKONIŠKI 
VALGIAI

2632 West 7Ist St.,
Telef. — 778-9359

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

Restoranas Neringa

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 
BOD Y AND FENDER WORK 

PAINTING, MECHANICAL REPAIR

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

i

KALĖDINĖS DOVANOS
pasieks greičiausiai Jūsų artimuosius

LIETUVOJE,
jei siųsite jas per

CENTRAL PARCEL SERVICE, Ine.
220 South Statė St., Tel. WA 2-9354

arba
2618 West 63rd St., Tel. WA 5-2466

Mūsų turimas ypatingai gausus pasirinkimas įvairiausių prekių 
ir mūsų patarimai palengvins vertingų siuntinių sudarymą. Atsi
lankykite pas mus ir vietoje įsitikinkite.

Per mus galite užsakyti ypatin-Mes mielai priimame ir išsiun- 
gas dovanas — automobilius, čiarne siuntinius, sudarytus iš 
šaldytuvus, motociklus, televizo-s-juntejų nuosavų daiktų ar mais- 
rius ir kitokius daiktus bei mais-. , , ,
to produktus. t0 Produkt,»-

Reikalaukite iš mūsų naujus katalogus bei muitų sąrašus

Garantuotu siuntinių pristatymą atliekame net 19 m

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

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYfilA 
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų lakiotaviv 

ir kitų papuošimų
2443 West 63rd STREET

Telef. PRospect 8 - 0833

FUNERAL HOME

T H RE E 
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600

AlA jfcl

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

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

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

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

> VASAITIS—- BUTKUS
> 1446 S. 50th AVĖ. CICERO, ILL. Tel. OLyunpic 2-1003
a — — — — —

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET Tel. YArds 7-1911

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

DRAUGAS, šeštadienis, 1966 m. spalio mėn. 15 d.

LSS METINIS SUVAŽIAVIMAS
Studentų ateitininkų sąjungos 1966 metų suvažiavimo metu Camp Jolly Acres, Maryland, rugsėjo 2 d. 
Iš k. į d.: Vacys Šaulys, naujai išrinktas 1966-67 mbokslo metų SAS pirmininkas Eimutis Kadžius, 
buvęs pirmininkas Augustinas Idzelis ir Laima Bačinskaitė.

rosvaistes
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 šeštadieni.

Gandai ir Pasaulio lietuvių
studentų atstovybe

Kaip jau buvo pranešta pra
eitam “Akad. Prošvaisčių’’ nu
mery, 16-tas LSS visuotinis su
važiavimas įvyks Toronte, Ro- 
yal York viešbutyje. Bus vi
siems studentams ir skyrių val
dyboms išsiuntinėtos viešbučio 
rezervacijų kortelės. Kambarių 
kainos sekančios: vienam $7.50, 
dvigubas 10.50, trigubas 13.50. 
Šitos kainos yra daug mažesnės 
už normalias. Kad studentas 
gautų šitas nuolaidas, jis turi 
būti suvažiavimo delegatas. To
dėl prašom visų studentų, užpil
džius korteles, grąžinti jas į 
viešbutį, kad būtų garantuotas 
kambarys su nuolaida.

Bendri suvaž: avimo progra
mos bruožai jau yra numatyti. 
Suvažiavimas bus atidarytas 
Padėkos dieną, lapkričio 24, tre
čia valandą po pietų. Po atida
rymo bus tradicinis susipažini
mo vakaras. Tik šiais metais 
toks skirtumas, kad vietoje ke
lki atskirų ideologinių organiza
cijų šokių bus vieni bendri šo
kiai.

Penktadienio programa pra
sidės vienuoliktą vai. ryto ir 
tesis iki pusės pirmos. Antroji 
dalis prasidės pusę dviejų ir 
baigsis pusę keturių. Ketvirtą 
valandą prasidės diskusiniai bū
reliai, kurių temos bus grynai 
akademiškos. Vakare — “a go
go” šokiai.

šeštadienio programos pra
džia — vienuoliktą ryto. Tos 
dienos pirma dalis bus skirta 
grynai organizaciniams klausi
mams ir diskusijoms. Antroje 
programos dalyje, kuri prasi
dės pusę antros, įvyks paskaita, 
rezoliucijų pristatymas ir su
važiavimo uždarymas.

Studentų ateitininkų šiemetinė tema

rašte, be

pasklido 
is Dead”

Studentų ateitininkų dvasios 
vadas kun. Kazimieras Pugevi- 
čius, pristatydamas naujų veik
los metų temą, savo 
kita ko, sako:

“Praeitais metais 
taip vadinama, “God
teologija. Ar mes rimtai į ją 
žiūrėsime, ar ne, nėra klausi
mo, kad dažnai pasaulyje mato
me reiškinių, kurie liudija, jog 
pasaulis formaliai kartais išpa- 
žįstąs Dievą, praktiškai nekrei
pia į Dievą dėmesio. Yra rimtai
galvojančių, kurie daro išvadą, jis kitose mokslo šakose bręs- 
kad šiomis dienomis pasaulis ta ir į jas gilinasi, tai ir savo 
aplamai gyvena be Dievo. Tai tikėjimo moksle, kuris vadina-

Naujai išrinkta Studentų ateitininkų sąjungos valdyba 1966-67 .metams posėdžiauja. Iš k. į d.: Augustinas 
Sužiedėlis — vicepirm. moksleivių reikalams, Rima Salytė — spaudos - informacijos skyriaus vedėja, 
Danutė Muraškaitė — spaudos - informacijos skyriaus padėjėja, Rimas Šilgalis — iždininkas, Vita Norei
kaitė — sekretorė, Eimutis Kadžius — pirmininkas ir Vėjūnė Svotelytė — užsienio skyriaus vedėja.

Nuotr. Gedimino Naujokaičio j

Vakare įvyks uždarymo ba
lius su programa. Baliaus pro
gramą jau sutiko atlikti Chica
gos “Antrasis Kaimas”. Prieš 
prasidedant baliui, bus šiaurės 
Amerikos Lietuvių Jaunimo Me
tų uždarymas.

Norim pranešti, kad jau visa 
eilė labai įdomių prelegentų yra 
sutikę skaityti paskaitas arba 
pravesti diskusinius būrelius. 
Kiek vėliau, kai sąrašas bus 
pilna5 užbaigtas, jų vardai bus 
pranešti.

Galima spręsti, kad suvažiavi
mas bus visiems studentams 
naudingas. įdomus, linksmas ir, 
svarbiausia, turėtų sustiprinti 
kiekvieną studentą dvasiškai 
ka’p lietuvį - akademiką.

Kviečiame visus ruoštis 
važiavime dalyvauti.

Rengimo komitetas 

su-

Andrius Šileika, LSS suvažiavimo
Toronte ruošimo komiteto pirmi
ninkas. Nuotr. G. Naujokaičio

f

yra — jis nesiskaito su Dangiš
ka Būtybe.

Tokiame pasaulyje ateitinin
kas stovi ir skelbia pasauliui, 
kad jis už šio pasaulio regimų 
reiškinių išpažįsta antgamtinį 
pasaulį, ir kad jame viešpatau
ja aukščiausia Būtybė, kurią 
mes vadiname Dievu.

Kad ateitininkas nepaskęstų 
savo aplinkoj, jam reikia arčiau 
pažinti savo tikėjimo turinį. Ne
gana jam mokyklos vadovėlių 
ir sekmadienio pamokslo. Jeigu

suju- 
Tokia

“Po Kongreso pirmieji 
do rytinis jaunimas’’, 
antrašte pasirodė tema “Jauni
mo Metai ir kas toliau?’’, Wa- 
terburyje. Conn., rugsėjo 18— 
19 studijų dienų aprašymas ir 
nutarimai (Darbininke IX. 23, 
Dirvoje IX. 28, Drauge X. 5). 
Nesulaukiant tikslesnio aprašy
mo iš rengėjų, pateikiama ši 
skaitmeninė stud'jų dienų ap
žvalga, nenagrinėjant pačių nu
tarimų turinio, su kurio Jauni
mo kongresą smerkiančiomis 
nuomonėmis ten dalyvavę du 
Lietuvių studentų sąjungos 
Centro valdybos nariai (K. P. 
Žygas ir A. Saulaitis) nesutin
ka.

1

Dalyviai. “Rytinis jaunimas 
i posėdžiauja”. “Dalyvavo 70 iš 
rytinio pakraščio”. Atidaryme 

i dalyvavo 30 asmenų, vėliau apie 
40. Per abi dienas iš karto (iš
skyrus šokiuose) daugiausia sa- 

; Įėję sėdėjo 47.
Studijų dienos kviestos Wa- 

| terburio Jaunimo metų komite- 
| to (kuris pats nėra rinkiminiu 
būdu sudarytas). Iš Jaunimo 
metų komitetų atstovavo penki 
(Philadelphia, Boston, Water- 
bury, Worcester, New York), 
nedalyvavo 4 (Baltimore, Hart- 
ford, Brockton, Linden, N. J.); 
buvo asmenų iš dviejų kitų vie-

si teologija, jis gali tobulintis 
ir siekti aukščiau.

Tokių problemų akivaizdoje 
Studentų ateitininkų sąjunga 
šiemet pasiėmė Ateitininkų Fe
deracijos pasiūlytą metinę stu
dijų temą: “Ateitininkas pasau
lyje be Dievo”.

Šalia to, ateitininkai studentai 
buvo ir privalo būti aktyvi jė
ga Lietuvos kovoje už laisvę. 
Ateitininkai turi to niekados 
neužmiršti. Ir šiais metais siū
lome konkrečiai prisidėt prie tos 
kovos. Rezoliucijų pravedimas 
Lietuvos laisvinimo klausimu, 
parašų rinkimas, parodų, pro
gramų ir paskaitų paruošimas, 
talkininkavimas lituanistinėse 
mokyklose ir lietuviškose para
pijose. Tokiais praktiškais bū
dais studentai ateitininkai pri
sidės ir prie lietuvybės išlaiky
mo”.

KAS ATSTOVAUJA JAUNIMUI?

tovių (Putnam, New 
Nebuvo kviesti jokie 
akademinių, sportinių 
organizacijų atstovai, 
pavieniai asmens, spaudoje pra
nešimą pamatę.

Haven). 
jaunimo 
ar kitų 
Atvyko

Organizacinė sekcija. “Atlan
to pakraščio jaunimo organiza
cinė sekcija, sudaryta daugu
moje iš atskirų vietovių tam 
reikalui svarstyti atsiųstų at
stovų, svarstė šio pakraščio jau 
nimo suorganizavimo klausi
mą”.

Rengėjai Atlanto pakraščiui 
priskaito Naująją Angliją, New 
Jersey. New York, Pennsylva- 
nia, Maryland ir District of Co- 
lumbia. Skaičiuojant Lietuvių 
Bendruomenės apylinkes, studi
jų dienose dalyvavo asmens iš 
šešių apylinkių vietovių ir New 
Yorko (kuris turi septynias apy 
linkės, bet tik vieną Jaunimo 
metų komitetų), o nedalyvavo 
iš 18 apylinkių (neskaitant to
limesnių tų valstijų miestų — 
Rochesterio, Buffalo, Pitts- 
burgh’o).

Jaunimo metų komitetus per
organizuoti į Jaunimo sekcijas 
ar seniūnijas numatyta jau se
niau PLB valdyboje ir PLJK 
komitete ir todėl pastangos tai 
įvykdyti sveikintinos. Studijų 
dienose siūlyta dar kviesti “jau
nimo suvažiavimą”, kaip aukš
čiausią organą, ir kviesti “jau
nimo konferenciją” statutui pri
imti. Čia labai jautrus atstova
vimo klausimas, jeigu būtų se
kama Waterburio studijų dienų 
pėdomis.

pa-

nu- 
ku-

Nutarimų sekcija. Nutarimai 
paskelbti kaip “Suvažiavimo nu 
tarimai”, “Rytinio pakraščio 
jaunimo nutarimai”, "daugu
mos sekcijos nutarimai”. Neda- 
lvvavusiam ir tik spaudoje apie 
šiuos nutarimus sužinojusiam 
tenka paaiškinti, nes galėjo su
sidaryti įspūdis, jog šios studi
jų dienos prilygstančios ir 
čiam kongresui.

Studijų dienoms taikyti 
tarimai svarstyti sekcijose,
rioje dalyvavo 25 asmens, dau
guma dalyvavo ir organizaci
niame posėdyje. Po diskusijų 
vyko šeši balsavimai; 1) Kon
greso rezoliucijos “apgaulingai 
ir neteisėtai priimtos” — 17 už. 
(kiti nebalsavo ar balsavo 
prieš); 2) nepasisakyta a’škiai 
už Lietuvos laisvę (21 už); 3) į 
nepaminėtas religinis persekio
jimas (15 už); 4) nepasmerk
tas komunizmas (19 už); 5) 
šio posėdžio rezoliucijų išsireiš
kimus reik’a sušvelninti (15 už, 
2 prieš); 6) politinės JK rezo
liucijos neaiškios, dviprasmiš
kos (23 už, 1 prieš). Sekcijai 
išsiskirstant, tekstas turėjo bū- | 
ti suredaguotas ir pateiktas vi
sumai.

Nutarimai turėjo būti priimti 
visumos. Sekmadienį, pasitari
mo pradžioje 2 vai., buvo 42 as
mens; 4 vai. buvo 41, kurių 20 
jaunesni ir 21 vyresni, jaunimu i

Nuotr. Gedimino Naujokaičio

skaitant visus Jaunimo metų 
komitetų narius ir pavienius as
menis ligi 35 metų; 5 vai. buvo 
16 vyresnių (kurių iš Waterbu- 
rio 8, New Yorko 6, kitų vieto
vių 2) ir 25 jaunesnių (New 
Yorko 8, Waterburio 5, New 
Haveno 1, Putnamo 1, Bostono 
3, New Jersey 2, Worcesterio 3, 
Philadelphia 2), kurių bent 8 
nepritarė netvarkingai procedū
rai.

Nutarimų tekstai pristatyti. 
Pastebėjus, kad jau daug asme
nų tuo metu (5:30) iš salės din
gę (liko 29, kurių 17 jaunimo), 
siūlyta, jog nutarimai būtų pa
skelbti “sekcijos daugumos”, 
kuri posėdžiavo iš ryto, vardu, 
nors spaudoje skelbiama, kaip 
minėta iš pradžių, ir viso ryti
nio pakraščio jaunimo vardu. 
Balsavo visuma: prezidiumas 
paskelbė, kad 25 balsai už, 5 
prieš, 1 nebalsavo, viso 31 as
muo. Vienam dalyvių pastebė
jus, kad salėje tik 29 asmens, 
buvo perbalsuota, ir šie rezul
tatai buvo 18 už, 7 prieš, 4 ne
balsavo.

Jeigu nerinkto Jaunimo metų 
komiteto nariai, kvietę studijų 
dienas, praveda minėtame sek
cijos posėdyje rezoliuciją, kad 
net Jaunimo kongreso nutari
mai neatstovavo Jaunimo kon
greso ir lietuvių jaunimo pa
saulyje ir JAV-bėse nuomonės, 
tai kieno nuomonę atstovauja 
spaudoje paskelbtų nutarimų 
autoriai ir kiek reikšmės turi 
rezoliucijos ir studijų dienos? 
Juk Kongreso rezoliucijų komi
tetas sudarytas iš 16 kraštų 
rinktų atstovų ir JAV penkių 
asmenų, atstovaujančių pagrin-

Pas&tarimas LSS suvažiavimo reikalais. Iš k. į d.: Gedvilą, Algis Ruk
šėnai ir Rūta Domarkaitė — LSS užsienio reikalų vedėja.

Nuotr. Gedimino Naujokaičio
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Praeitų paskutinių kelių sa
vaičių laikotarpyje spaudoje vis 
pamatydavome pranešimą apie 
Jaunimo konferenc ją, šaukia
mą New Yorke spalio 29—30 
dienomis. Pranešimai nurodo, 
kad konferencija, šalia kitų nu
tarimų, sieks nurodyti konkre
čias darbo gaires Pasaulio lietu
vių studentų atstovybei.

Lietuvių studentų sąjungos 
Centro valdyba nori atkreipti 
studentijos ir visuomenės dė
mesį į faktą, kad ši konferen
cija yra šaukiama pavienių as
menų, kurie atstovauja tik sa
ve. Rengėjai nėra autorizuoti 
nei Liet. stud. sąj. cv-bos, nei 
Tarptautinio skyriaus — vienin
telės JAV-ių institucijos, įeinan 
čios į PLSA-bę. Rengėjai neda
lyvavo pasitarimuose su įparei
gotais kitų kraštų atstovais 
Prieškongresinėje stovykloje, ne 
dalyvavo ir steigiamajam po
sėdyje Jaunimo kongrese. Kon
ferencijos šaukėjų pranešimas 
taipgi įrodo, kad rengėjai nera
do reikalo susipažinti su pagrin
diniais faktais ir žiniomis, lie
čiančiomis PLSA-bę, nors šios 
žinios buvo visuomenei prista
tytos paskutiniam “Akademinių 
Prošvaisčių” numeryje. Liet.

Posėdis pranciškonų namuose. Aptariami ateinančio Studentų sąjungos 
suvažiavimo reikaliai. Iš kairės: Dalė Skrinskaitė — suvažiavimo ren
gėja Rūta Domarkaitė — LSS užsienio reikalų sekretorė, Kazys Snieš- 
ka — LSS Centro valdybod vice-pirmininkas ir Audrius Šileika — su
važiavimo rengėjas. Nuotr. Algio Rukšėno

Dėmesio! Visi paremkite “Teach - In”
Pranešame visiems, kad lap- S. S. Tarptautinio 

kričio 11 d., 6 vai. vak, Illinois 
universiteto patalpose įvyks L.

dines jaunimo organizacijas: 
ateitininkus, skautus, neo-litua- 
nus, studentus ir Bendruomenę 
su Kongreso komitetu.

Gerbtina kiekvieno asmens 
nuomonė ir jo teisė spaudoje 
ją išreikšti bei sambūriuose ap
tarti. Gerbtina ir skaitytojo tei
sė žinoti, kokios yra nuomonės, 
kas nuomones reiškia, ir kokio
se sąlygose jos išsivystė ir bu
vo paskelbtos. C. V. 

stud. sąj. skyriai buvo infor
muoti daug anksčiau — liepos 
mėnesyje. Asmenys, giliai susi
domėję ir tikrai susirūpinę stip
rinimu tarpkontinentinių ryšių 
lietuvių studentų tarpe turėtų 
kreiptis į LSS cv-bą ar LSS 
Tarpt, skyrių. Deja, konferen
cijos rengėjai ten nesikreipė, 
užtat jie neįeina į šių atsakin
gai susirūpinusių asmenų gru
pę.

Vieninteliai asmenys, turintie
ji visas žinias ir faktus, liečian
čius PLSA-bę, yra viršuje minė
tų institucijų nariai ir kitų kraš 
tų studentijos atstovai, dalyva
vę PLSA-bės organizaciniuose 
ir steigimo posėdžiuose. Šitie 
asmenys painformavo studenti
ją ir visuomenę.

Neinformuotų mėgėjų šaukia
mos konferencijos, rezoliucijos 
bei nutarimai liečiantys PLSA- 
bę, remsis pletkais, gandais ir 
svajonėmis. Visuomenei tokie 
nutarimai nereikalingi. Gal kon
ferencijos rengėjai susipras ne
kalbėti jaunimo vardu, o prista
tys savo asmenines nuomones 
kaip tokias?

Kęstutis Paulius Žygas,
Liet. stud. sąj. CV-bos pirm.

skyriaus 
ruošiamas “Teach - In”. Uni
versitete aktyviai dirba Lietu
vių studentų klubas “Lituani
ca”, kurio ryšininkė su Tarptau
tiniu skyriumi yra kol. Aldona 
Zailskaitė.

Norėčiau paaiškinti, ką šis 
“Teach - In” reiškia. Pats žodis 
nurodo, kad tai yra tam tikra 
mokymo procedūra. Dalinai taip 
ir yra. “Teach - In” yra paskai
tų ciklas aktualiomis akademiš
ko pobūdžio temomis, kurias 
skaito patyrę profesoriai, atvy
kę iš kitų universitetų. Tokius 
ciklus ruošia vienas ar kitas 
fakultetas bei įvairios tam tiks
lui suorganizuotos grupės uni
versitete.

Čia yra paminėtina, kad pir
mą kartą įvyksta “Teach - In",, 
ruošiamas lietuvių studentų.. 
Programą palaiko ir finansiška! 
remia pats universitetas, kaip 
oficialią semestro programos 
dalį.

Programa vadinasi "Colonia- 
lism: Soviet style”. Pagrindiniu 
kalbėtoju yra pakviestas Char- 
les Percy, kuris neseniai buvc 

(Nukelta į 7 psl.)

I

Daugiau "Akademinių pro 
švaisčių” 7-tame puslapyje:

“Ar Dievas miręs” diskusijos Šviesos - Santaros suvažiavime Tabor Farm, Mich., rugsėjo 3-11 d- Iš k. į <t| 
narius Lapinskas, dr. Vytautas Kavolis, Mykolas Dranga, Algis Makaitis ir Paulius K. fcygas.
............................................................. Nuotr. Gedimino Naujokaičio į
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