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Jei mums reikėtų vienu žo
džiu pasakyti visa, ką Antrasis 
Vatikano susirinkimas nutarė, 
tai tuo žodžiu tikriausiai būtų 
— dialogas, nes jis savyje turi 
visa, ką tas susirinkimas svars
tė.

Tas žodis yra taip pat įrody- 
ihas, kad Šventoji Dvasia nepa
liko mūsų vienų šiame bepro
tiško blaškymosi ir nervingumo 
amžiuje, kad ji dar tebeveikia 
Bažnyčioje ir, kaip matysime, 
mūsų laikams palaikė patį gra
žiausią tikėjimo dalyką. Kaip 
dieviškasis apreiškimas atėjo 
pas mus palaipsniui, prisiderin
damas prie žmonių subrendimo, 
išsilavinimo ir imlumo pajėgu
mo, taip ir šventoji Dvasia vei
kia Bažnyčioje pagal mūsų ga
lėjimą suvokti dieviškas tiesas 
(Jo. 16,12). Tik dabar ji, ma
tyt, laiko tikinčiuosius pribren
dusius dialogui.

Kas yra dialogas
Susirinkimo tėvai ragino pra

dėti dialogą Bažnyčioje, bet, 
kaip dažnai būna tokio pobūdžio 
susirinkimuose, jie nedavė to 
žodžio apibrėžties. Mūsų parei
ga yra gilintis ir išsiaiškinti dia
logo sampratą.

Dialogas yra graikų kalbos 
žodis, į lietuvių kalbą verčiamas 
pasikalbėjimu. Pokalbis yra pro
tingos būtybės apraiška. Pro
tinga būtybė yra visuomet po
kalbyje, jei ne su kitomis bū
tybėmis, tai bent su savimi: ji 
mąsto dialogo būdu. Žmonijos 
dvasinis vystymasis eina dialo
go keliu. Tai jau pastebėjo ir 
jį praktikavo graikų filosofai 
Sokratas (471—399 pr. Kr.) ir 
Platonas (427—347 pr. Kr.). 
Praeitis kalba į mus, dialogu 
perduodama mums savo žinias, 
o mes, jas papildę savomis, dia
logu perduodame jas ateinan
čioms kartoms. Pilnutinė tiesa 
dažniausiai atsiskleidžia klausi
mų ir atsakymų sankryžoje. Net 
ir gamtoje pastebimi veiksmai 
ir ataveiksmiai gali būti supran
tami kaip dialogas.

Dieviškas dialogas
Pirmasis ir tobuliausias dia

logas buvo pradėtas danguje, 
kada Tėvas, tardamas Žodį (Lo- 
gos), pagimdė Sūnų ir iš jud
viejų tarpusavio meilės dialogo 
paėjo Šventoji Dvasia. Tas trijų 
Dievo asmenų dialogas yra ne
nutrūkstamai tęsiamas per am
žių amžius, švenčiausioji Tre
jybė pradėjo kitos rūšies dia
logą, kada ji kūrė pasaulį. Ji 
tada, kaip skaitome šventrašty-
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je, daug kartų sakė: “Teatsiran- 
da”, o gamta atsakė klusniu 
“ir atsirado”. Kada vėliau tva- 
rinijos galva, žmogus, nuodėme 
susitepa ir tuo užtraukia neda
lią gamtai, “sutvėrimas vaitoja 
ir kenčia skausmus”, šaukda
masis išgelbėjimo (Rom. 8,19— 
22), tada Dievas į tą šauksmą 
atsakė pažadu jį išgelbėti, pra
dedant nuo žmogaus, tvarinijos 
galvos, ir baigiant šios žemės 
ir žvaigždėtojo dangaus perkū
rimu į naują žemę ir naują dan
gų (2 Petro 3,12—13). Iš to 
matome, kad išganymo dialo
gas tebevyksta gamtoje, lygiai 
kaip ir sutvėrimo dialogas as
menišku Dievo palaikymu visų 
sutvertųjų daiktų.

Gamtos, žmogaus ir Dievo 
dialogas

Tokį pat dialogą mes galime 
pastebėti ir medžiaginiame pa
saulyje: jo visos dalys yra taip 
tobulai suderintos, kad žmonės 
visais amžiais stebėjosi jo tiks
lingumu, tvarkingu veikimu ir 
punktualumu. Net ir paskiruose 
kūnuose yra įžiūrimas susiklau
symo dialogas, pavyzdžiui, ka
da yra sužeidžiamas žmogaus 
pirštas, tada nervais tai prane
šama nervų centrui, tas vėl 
kraujo centrui, kad pasiųstų te
nai ypatingą kraujo rūšį, kuris, 
susidūręs su oru, tuoj sukrekė
ją, tuo sustabdydamas krauja
vimą. ir saugodamas žaizdą nuo 
užkrėtimų.

Kiekviename šv. Rašto pus
lapyje mes užtinkame Dievo 
dialogą su paskirais žmonėmis 
ar tautomis. Jėzus Kristus savo 
sekėjus sujungė į vieną Kūną, 
Bažnyčią, kuri turi būti taip 
pat uoliai susiklausanti, kaip 
gamtinio žmogaus kūno gyvo-
sios ląstelės: “Namai, kurie pa- A. V.). Išleido Valstybinis geo- 
tys su savim nesutinka, neiš- logijos komitetas S.S.S.R. Geo- 
liks... Kas ne su manim, tas ; logijos institutas (Vilnius). Dar- 
prieš mane” (Mt. 12,25—30). i bai, I-mas leidinys.

Dalia Kolbaifė Gėlės (aliejus)
Iš Chicagos lietuvių dailininkų grupės “Dailė” parodos Čiurlionio 
galerijoje. Paroda atidaroma šiandien (kovo 18 d.) 6 vai. 30 min
vakare.

Kas yra dialektika
Šalia šio ramaus, susiklau

sančio ir taikingo dialogo yra 
dar žinomas kitoks pokalbis — 
audringas, prieštaringas ir ko
vingas. Šis kovingasis pokalbis 
yra vadinamas dialektika, o 
anas taikingasis tiesiog dialogu.

Dialektika yra taip pat grai
kų kalbos žodis, verčiamas gin
ču. .Ti buvo pažįstama senųjų 
graikų filosofams, anksčiau net

NAFTOS ŠALTINIAI IR RAFINERIJOS LIETUVOJE
Naujausių tyrinėjimų duomenys ir su jais surištos ateities perspektyvos

I. Vakarų Lietuvos naftingu
mas.

Žinios paimtos iš mokslo vei
kalo: “Pietinio Pabaltijo paleozo 
jaus geologija ir naftingumas”, 
187 psl., išspausdinto Vilniuje 
1965 m., išleisto leidyklos “Min
tis”. Išleista rusų kalba (sic'

negu dialogas. Heraklitas (535 
—475 pr. Kr.) dialektiką išryš
kino posakiu: “Karas yra vis
ko tėvas”. Šį pasikalbėjimo bū
dą moksliškai pagrindė vokiečių 
filosofai. G. W. Hėgelis (1770— 
1831) įtikinėjo, kad visa tikro
vė yra tik nuolatinis tapsmas, 
kuris stumiasi pirmyn trimis 
žingsniais — teze, antiteze ir 
sintezė. Tezė yra ko nors tvirti- 

! nimas, antitezė to tvirtinimo pa

A. VIRBALIS

(Paleozojas (gr. palaios —se
nas ir zoon — gyvis) arba pa- 
leozojinė era, senieji žemės is
torijos amžiai, kurie truko il
giau 300,000,000 metų (L. Enc. 
XXI t.) A. V.]. Knyga yra dvie
jų dalių. Pirmoji dalis — 6—107 
psl.: Nauji duomenys apie Pie
tinio Pabaltijo paleozojaus geo
logiją. Antroji dalis — 107—151 
psl.: Pietinio Pabaltijo paleozo
jaus naftingumas aprašomas 
šiuose straipsniuose: '

a) . E. Liutkevičius. Pabaltijo 
naftingumas.

b) . K. Sakalauskas. Pietvaka
rių Pabaltijo naftos kritiniai ho
rizontai.

c) . K. Sakalauskas. Apie Pa
baltijo vidurinio - viršutinio 
kambrio nuogulų naftingumo 
perspektyvos. (Kambris — se
niausias paleozojinės eros tarps
nis. L. Enc. XII t. A. V.)

d) . A. Vala. Pietinio Pabalti
jo ordoviko naftingumo klausi
mu. (Ordovikas — paleozojinės 
eros tarpsnis tarp kambrio ir 
silūro. A. V.)

e) . A. Triponis. Apie kai ku
riuos hidrologinius Lietuvos - 
Lenkijos seneklizės naftingumo 
kriterijus.

Knygos pabaigoje duotos san
traukos lietuvių ir anglų kalbo
mis. Knyga yra sunkiai supran- j mėje.
tama nestudijavusiam geologi-1 
jos ir chemijos.

Iš Liutkevičiaus str. aiškėja, 
kad pirmieji naftos pėdsakai 
Estijos ir Švedijos teritorijose 
buvo rasti dar praeitame šimt
metyje. Nepriklausomoj Lietu
voj Vilniaus universiteto geolo-

Kybartų gręžinyje nafta bu
vo rasta 1,196—1,240 m. Iš ši
to gręžinio iškilo vanduo, su
maišytas su nafta, kurios kiekis 
siekė nuo 20% iki 80% . Kadan
gi gręžinys turėjo tik naftos 

(Nukelta j 3 psl.)

neigimas, o iš tezės ir antitezės 
sujungimo gaunasi sintezė, nau- 
Įja išvestinė tiesa. Pavyzdžiui, 
jei tezė bus būtis, tai jos anti
tezė bus nebūtis, o iš jų sujun
gimo išplaukianti sintezė bus 
tapsmas. Po to tapsmas tampa 
teze, kuri iššaukia antįtezę, o iš 
judviejų sujungimo gausime 
naują sintezę ir t. t. Pagal šią 
teoriją, nekalbant apie tai, kiek

(Nukelta į 2 psl.)

gijos katedros mokslininkai naf
tos pėdsakus buvo radę Mūšos 
slėnyje, bet, atrodo, kad šitą 
darbą E. Liutkevičius priskyrė 
prie 1941 metų komunistinės vy
riausybės nuopelnų. Po 1945 
metų prasidėjo sistemingas naf
tos ieškojimas Lietuvoj. 1955 
m. atliktas gręžimas netoli Sto
niškių (Sovietskoj), kur rasta 
požemio vandenyse iki 9% ab
sorbuotų sunkiųjų anglies van
denilio dujų, o tai rodo, kad 
šitame rajone yra pramoninės 
naftos ir dujų. Vis dėlto E. 
Liutkevičius teigia, kad iki šiol 
daromi dar tik tyrimai, kad pra
moninei naftai gauti dar nieko 
nepadaryta.

1957 m., pagal E. Liutkevi
čiaus ir Peisiko žinias, vykdant 
gilesnius gręžimus, prie Stoniš
kių 2,012—2,112 metrų gylyje 
buvo pasiekta stipriai minerali
zuotas vanduo, kuris iš gręžimo 
skylės į parą duoda iki 40 kub. 
m skystimo, iš kurio laisvai iš
skirdavo iki 10 kub. m gazo, tu
rinčio savo sudėtyje — metano 
80—85 G ir sunkiojo anglies 
vandenilio iki 8%.

Toliau eina aprašymas verti
kalinio gręžinio prie Virbalio 
1,150.45—1,150.65 m gilumoje, 
kalkakmenio plyšiuose ir kaver
nose rasta nafta, einant gilyn, 
uolena buvo persisunkusi nafta, 
o skystame stovyje buvo atras
ta nuo 1,198.8—1,215.5 m gel-

i

Gal ir nebloga mintis vienam 
kuriam dalykui išpopuliarinti 
skirti ištisus metus. Pernai per 
ištisus metus kalbėjome apie 
jaunimą. Kitais metais dau
giausia bus kalbama apie tau
tos laisvę, o šie metai yra vi
sai tinkamas laikas pabrėžti 
lietuviškos kultūros reikalus. 
Nebūtinai jie turi būti vadina
mi specialiu “kultūros metų” 
vardu, kaip aabar vis įprasta 
daryti, bet būtų visai ne pro 
šalį šiais metais stipriau už
akcentuoti kultūrinius reika
lus. Apie tai jau buvo rašyta 
ir šioje Kertinėje paraštėje 
šių metų sausio pradžioje.

Tiesą sakant, jau ta krypti
mi ir einama. Juk šiems me
tams jau suplanuota visa eilė 
kultūrinių parengimų — lietu
viška opera, kultūros kongre
sas, Lituanistikos instituto su
važiavimas, mokytojų studijų 
savaitė, lituanistikos semest
ras Fordhamo universitete, 
Katalikų mokslo akademijos 
suvažiavimas Vokietijoj. Atsi
ras, be abejo, pažymėtinų kul
tūrinių įvykių ir daugiau, ir 
ne vien Jungtinėse Valstybėse, 
bet ir Kanadoje (lietuvių pasi
rodymas pasaulinėj Montrealio 
parodoj) bei kitur. Bet tarp 
visų tų kultūrinių apraiškų no
rėtume ypač pabrėžti du daly
kus — lietuviško švietimo stip
rinimą ir didesnio dėmesio lie
tuviškai knygai reikalingumą.

Visi labai gerai suprantame, 
kad kalba yra pagrindas ne 
tik tautinei kultūrai, bet ir 
pačiai tautybei. Dėl to tas pa
grindas pirmiausia ir stiprinti
nas. O tai pasiekiama lituanis
tinio švietimo keliu. Nors ir 
nemažai turime šeštadieninių 
bei kitokių mokyklų, nors kai 
kurios jų yra, gal būt, ne tik 
patenkinamos, bet ir visai ge
ros, bet yra, tur būt, ne viena, 
kurią tik iš bėdos tegalima 
mokykla vadinti. Vienoms jų 
trūksta geresnių, uolesnių mo
kytojų, kitos tesitenkina tik 
pora trejetu valandų šeštadie
niais, kitos, kaip Kanadoj, jau 
gegužės pradžioj išsiskirsto 
atostogų. Rimtai dirbant, ir

Paul Gauguin (prancūzas, 1848 -1904) Nukryziavunas

šeštadieninėj mokykloj galima 
daug ko išmokyti. Bet dirbant 
tik formaliai, nedaug kas te
pasiekiama. O juk svarbu, la
bai svarbu, kad mūsų jauni
mas mokėtų ne tik lietuviškai 
susikalbėti ar pakalbėti, bet 
kad jis ir lietuviškas knygas 
paskaityti galėtų ir jas skaity
ti norėtų. O tam reikia ir ge
resnio jaunimo paruošimo, ir 
geresnių jam skaitinių (ką da
bar mūsų keliolikamečiai gali 
skaityti, kai to paties “Algi
manto” neturime), ir uolesnės 
pačių tėvų talkos mokyklai. 
Gerai, kad Kanados Bendruo
menė 1967 m. paskelbė net li
tuanistinių mokyklų metais, 
ragindama tėvus, Bendruome
nės apylinkes bei organizaci
jas daugiau rūpintis lituanisti
niu švietimu.

Bet kad susilauktume naujo 
lietuviškos knygos skaitytojų 
prieaugliaus, reikia vieno da
lyko — mums patiems daugiau 
dėmesio ir meilės lietuviškai 
knygai. Juk vargu gali vaikai 
ką nors branginti ar pamilti, 
ko patys tėvai nevertina. O 
lietuvišką knygą mūsų visuo
menė iš tikrųjų vertina per 
mažai. Atrodo, kad plačiosios 
visuomenės dėmesį greičiau pa
traukia lietuviška plokštelė, 
net lietuvio dailininko paveiks
las, negu lietuviška knyga. O 
iš tikrųjų knyga turėtų būti 
dėl aukščiau minėtų priežasčių 
statoma pirmoj vietoj, o ne 
paskutinėj. Gal dėl to anks
čiau minėtos kultūrinės paraš
tės autorius ir ne be pagrindo 
tai pavadino “lietuviško anal
fabetizmo” liga. Tai aiškus 
mūsų nekultūringumo pažy
mys. Namuose, kuriuose nėra 
knygų, nėra ir kultūros. Pa
našiai galima sakyti, kad na
muose, kur nėra lietuviškų 
knygų, nėra ne tik lietuviškos 
kultūros, bet nė lietuviško su
sipratimo. šie lietuviškos kul
tūros metai ir būtų kaip tik 
gera proga padiskutuoti, kaip 
tą analfabetizmo ligą gydyti. 
Bet apie tai Ritą kartą.

L. D.



2 DRAUGAS, šeštadienis, 1967 m. kovo mėn. 18 d.
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ji yra teisinga ar klaidinga, nie
ko nėra pastovaus, ilgiau tve
riančio, viskas yra tapsmo bū
senoje, tarp tiesos ir netiesos.

Marksizmo dialektika 
Marksizmas ir komunizmas

šią hegelinę dialektiką padėjo 
savo filosofijos pagrindan. Pa
neigęs pasaulio Kūrėją, Dievą, 
jis negyvajai medžiagai suteikė 
dieviškas savybes — amžinumą 
ir savijudą. Pagal Lenino (1870 
—1924) pateiktąjį dialektinį 
materializmą ir istorinį mate
rializmą visas pasaulis yra su
kurtas iš amžinosios medžiagos, 
nuolatos besikeičiančios erdvėje 
ir laike. Ir žmogaus protas, bū
damas tik medžiaginis organas, 
yra pajungtas tam keitimosi 
įstatymui. Kitimas vyksta dia
lektinio karo būdu: tezė iššau
kia antitezę, o iš judviejų susi
daro sintezė, šiame nuolatinia
me kitime pastovi lieka tik ko
munistų partija ir jos nuospren
džiai. Nenorint pasiklysti šiame 
besikeičiančiame pasaulyje, rei
kia laikytis tos partijos nuro
dymų.

Dialogas Antrajame Vatikano 
susirinkime

II Vatikano susirinkimas pa
sirinko dialogą, ne dialektiką, 
taikos žodį, ne revoliucijos kar
dą. Jis nutarė, kad dialogas tu
ri būti pradėtas bei įvestas vi
sur — tikėjimo ir doros srity
se, liturgijoje, santykiuose su 
žmonėmis, esančiais Bažnyčios 
nariais, ir su žmonėmis, nepri
klausančiais katalikų Bažnyčiai. 
Tas dialogas turi būti tęsiamas 
visą laiką.

Kad tas dialogas būtų sėk
mingas, jis turi būti sudabar
tintas — vykti gimtojoje kal

boje, naudojant šių laikų išsi
reiškimus, šių laikų mokslo duo
menis, šij laikų žmonių sampra
tą, tačiau pasiliekant ištiki- 
menis, šių laikų žmonių sampra- 
dėjimui, įgytam iš Kristaus ir 
jo Bažnyčios amžių bėgyje. Štai 
dėl ko tas susirinkimas griež
tai atsisakė daryti kokius pa
keitimus tikėjimo ir doros sri
tyse.

Įvesdamas dialogą, susirinki
mas netiesiogiai ir mums stato 
tam tikrus reikalavimus: 1. 
gerbti Dievą ir jame kiekvieną 
žmogų, nes be to nebūtų įma
nomas joks religinis dialogas,
2. turėti daug geros valios ir
3. nuolankumo, atseit prisipa
žinti, kad ne viską žinai ir gali, 
kad ir tai, ką žinai, gali būti 
papildyta kitų žiniomis bei pa
žvelgimu iš kitos medalio pusės, 
prisipažinti, kad esi reikalingas 
Dievo ir kitų žmonių pagalbos.

Susirinkimo Tėvai parodė 
nuolankumo pavyzdį, atsiprašy
dami už praeityje padarytas 
bažnytinės vadovybės klaidas, 
prašydami atleidimo iš kitati
kių, jei dėl Bažnyčios kaltės jie 
tokiais tapo ir yra, sumažinda
mi bažnytinės galios naudojimą 
prieš kitaip manančius, suteik
dami savo pavaldiniams dau
giau teisių laisvai reikšti savo 
nuomonę ir pasižadėdami atei
tyje jų atsiklausti abi puses lie
čiančiais klausimais. Argi tokio 
pat nuolankumo pavyzdžio ne
parodė mums Dievas, apsireikš
damas savo Sūnuje Jėzuje Kris
tuje? (Pilyp. 2,5—8). žodžio 
laisvės ir didesnių teisių sutei
kimas pavaldiniams reikalauja 
iš jų, 4. didesnio atsakomybės 
pajautimo prieš visą Mistinį 
Kristaus Kūną. Tas Kūnas nėra 
jiems svetimas — tai jų pačių

Vida Krištolaitytė Dvi figūros (Pieta)

na. “Dievas taip sutvarkė kū
ną..., kad nebūtų kūne netvar
kos, bet kad nariai sutartinai 
rūpintųsi vienas kitu. Jei vienas 
narys yra kentėjinuose, tai visi 
nariai kenčia su juo; jei vienas 
narys yra pagerbiamas, tai ir 
kiti nariai džiaugiasi su juo” 
(1 Kor. 12,12—28). Tokios mei
lės gražų pavyzdį duoda šv. 
Paulius: “Nežiūrint to viso (ką 
suminėjau), ant manęs gula 
kasdieninis spaudimas, rūpestis 
visomis (krikščionių) bendruo
menėmis. Kas yra silpnas, ir aš 
nesidarau silpnas? Kas yra pik
tinamas, ir aš nedegu?” (2 Kor. 
11, 28—29).
Dialektika ir tiesos ieškojimo 

dialogas
Revoliucingajai dialektikai, at 

rodo, nėra vietos meilės Bažny
čioje. Ji būtų jai lyg žaizda, lyg 
svetimas kūnas, vėžys jos są
nariuose. Susirinkimo Tėvai tik
riausiai nenorėjo matyti dialek
tikos Bažnyčioje, nes ji suar

ir taiką. Dialektikos nepakentė 
nė Apaštalas: “Mes sužlugdome 
klaidingus išvedžiojimus ir ap
lamai kiekvieną išdidumą, kuris 
pakyla prieš Dievo pažinimą” 
(2 Kor. 10,5). Vienas dalykas 
yra turėti savo nuomonę ir ją 
pareikšti, siekiant tiesos išsi
aiškinimo ar geresnio jos paži
nimo, kaip nori dialogas, o vi
sai kitas dalykas yra elgimasis, 
net ir be nelabo užsimojimo, pa- 
riziejų pavyzdžiu: jie statė Jė
zui klausimus ir reikalavimus 
nenorėdami apsišviesti ar pasi
mokyti, bet norėdami jį sužlug
dyti; jie buvo atkaklūs savo 
nuomonėje, kuri buvo klaidin
ga, ir užgaulūs savo žodžiuose.

Net ir Bažnyčios nario elgesys, 
lyg jam nebūtų jokių saistančių 
įstatymų, doros ar kitokių, yra 
piktinantis ir todėl ne dialogo 
pobūdžio.

Nors dialogo idėja nebuvo 
svetima nė Kristui, nė apašta
lams, nė viduramžių Bažnyčiai, 
tačiau ji galutinai išryškėjo ir 
buvo įvesta Bažnyčion tik šia
me amžiuje. Jo pilnam įgyven
dinimui reikės dar daug laiko 
ir didelių pastangų. Tam tikslui 
reikės perauklėti ir tikinčiuo
sius ir jų ganytojus. Dialogas 
yra ką tik gimęs kūdikis. Rei
kia daug kantrybės, maldos ir 
Dievo pagalbos, kad jis užaug
tų sveikas ir subręstų tvirtas.

■Si.

dytų jos dialoginį susiklausymą

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632, Tel. YA 7-598C

KULTŪROS TEMOMIS KITUR
Pasisakoma ne prieš realizmą

Naujame, vasario anėn. “Aidų” 
numeryje, be kita ko, ypatingesnio 
dėmesio verta J. Alaušiaus 1966 
metų mūsų kultūrinio gyvenimo ap
žvalga. Autorius čia ne tik tiksliai 
suregistruoja praėjusių metų gau
sius mūsų kultūrinio sektoriaus įvy
kius, bet taipgi tai vienur, tai ki
tur prie faktų jungia ir savo ko
mentarus bei sugestijas.

Tarp straipsnyje apžvelgtų įvai
rių kultūrinės ir kūrybinės veiklos 
sektorių bene ilgiausiai apsistojama 
prie mūsų čionykštės dailės prob
lemų. Iš tikrųjų, mūsų šakotame 
kultūriniame bruzdėjime bene veik
liausi kaip tik yra dailininkai. Su
rengiamų per metus dailės parodų 
skaičius toli pralenkia metinę moks 
lo ir grožinės literatūros knygų bei 
koncertų statistiką. Iš paviršiaus 
žiūrint, reikėtų tik džiaugtis tokiu 
mūsų dailininkų gajumu ir visuo
menės dėmesiu savajam menui.

Tačiau parodinių faktų gausa 
dar nėra tikrasis kūrybinės vertės 
kriterijus ir paveikslo pirkimas to
li gražu dar nėra tikrasis mūsų vi
suomenės kultūrinio subrendimo eg
zaminas. Todėl ir kai kurių mūsų 
dailės gyvenimo reiškinių verte ne 
kartą reikia stipriai suabejoti. Į ši
tai dėmesį atkreipia ir minėtasis J. 
Alaušiaus straipsnis, iš kurio porą 
ištraukų pateikiame ir mūsų skai
tytojams.

“Dailės gyvenimas pereitais me
tais buvo pakankamai gyvas iš pa
viršiaus, tačiau drauge jis. buvo ga
na sumišęs. Tai dėl to, jog nemaža 
dalimi šis gyvenimas rėmėsi ne gy
vu meniniu domesiu, o labiau tuo, 
kad paveikslas įsigyvena tarp “pa
doriam salonui” privalomų baldų.

“Dėl šio pastarojo fakto pakan
ka trumpai pastebėti: ir paveiks
lais galima liudyti ne tik savo švie
sumą, bet ir savo primityvumą, nes 
ne kiekvienas nuteptas paveikslas 
jau yra meno kūrinys. Be to, kas 
į paveikslus žiūri baldiniu žvilgiu, 
tas turi atsiminti, kad nieko nereiš
kia salono papuošimas ir paveiks- 
latB, kol bute nėra dar vieno baldo 
— knygų lentynos. Brangus tai bal
das, nes reikia jį vis iš naujo papil
dyti, svarbiausia, reikia jam skirti 
ir brangaus laiko. Deja, kur šio 
“baldo” nėra, ten dvasinio primity
vumo nepaslėps nė paveikslai, nes 
ir jie bus įsigyjami (nors ir bran
giai) pagal “savo skonį”. Žinoma, 
kiekvienas įsigyja, kas jam patinka. 
Tačiau taip pat aišku, kad turima
sis skonis ir liudija žmogaus dvasi

nį lygi' Skonis nėra veltui dovano
jamas. Jis išsiugdomas, ir ne ki
taip, kaip paties žmogaus šviesėji- 
mu”.

Kitoje savo straipsnio vietoje J. 
Alaušius paliečia įvairiais atvejais 
mūsuose vis bandomą iškelti neva 
abstraktizmo ir realizmo šalininkų 
konfliktą. Apžvalgininkas čia at
skleidžia tai, kad nėra mūsuose šių 
meno srovių viena kitą neigiančio 
konflikto, o yra tik tikrojo meno 
ir į jį pretenduojančių nepajėgiųjų 
problema. Tad J. Alaušius “Aiduo
se” ir rašo:

“Čia ir keroja mūsų visuomenėje 
dailės atžvilgiu naivus nesusiprati
mas laikyti tik skirtinga kryptimi, 
kas iš tikro tėra kūrybinis nepajė
gumas. Niekam neateina mintin 
Aistį ar Nyką - Niliūną lygiomis 
statyti su ant grafomanijos ribos 
stovinčiais ar tiesiog grafomanais. 
O dailininkų atžvilgiu tai laikoma 
objektyviu nusistatymu, lygiai trak 
tuojančiu abi šalis. Greičiau, objek
tyviai žiūrint, reikėtų stebėtis mū
suose realizmo gynimu bei skelbi
mu, kai iš tiesų jo neturime. Ka
dangi realistinis menas daugeliui 
būtų artimas, galima būtų tiesiog 
aageidauti realistų dailininkų. Gal 
jų ir iškils iš jaunesniosios kartos, 
kai prasidės reakcija prieš kraštu-

Ofiso 735-4477; Rez. PR. 8-6960

DR. E. DECKYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE — NERVU IR 
EMOCINES LIGOS 

CRAW1<'ORD MEDICAL BLDG 
6449 So. Pulaski Road

Ra. GI 8-0873

DR. W. M. EISIN-EISINAS
Akušerija ir moterų ligos 

6182 So. Kedzie Avė., VVA 5-2676
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001

Kūnas; “Kaip visame kūne tu
rime daug sąnarių, visi gi są
nariai turi ne tą patį veikimą, 
taip mes daugelis esame vienas 
Kūnas Kristuje, ypačiai gi esa
me kits kito sąnariai” (Rom. 12, 
4—5). “Niekas niekados nelaikė 
savo kūno neapykantoje, bet pe
ni jį ir juo rūpinasi. Taip el
giasi ir Kristus su Bažnyčia. 
Mes juk esame jo kūno nariai, 
kūnas iš jo kūno ir kaulas iš 
jo kaulo” (Ef. 5,29—30). To
dėl nereikia nė sakyti, kad tas 
Mistinis Kūnas turi būti labiau
siai po Dievo mylimas. Meilė 
tad yra 5. ir didžiausias dialogo 
reikalavimas, čia turima minty
je ne kūninę ar humanistinę 
meilę, kurią gali sužlugdyti nu
sivylimas, nedėkingumas ar

skaudi patirtis, bet krikščioniš
kąją meilę, atremtą į Dievą ti
kėjimu ir viltimi (1 Kor. 13,13).

Visas tas Mistinis Kūnas yra 
pastatytas ant didžiausios mei
lės, apvainikuotos mirtimi ant 
kryžiaus (Jų. 15,13). Visi jo 
nariai, apšviesti ta pačia ap
reikštąja tikėjimo tiesa, atgim- 
dami iš šventosios Dvasios per 
krikštą, įsijungia į tą Kristaus 
meilės auką (Rom. 6,3—23), 
dalyvauja tos pačios aukos kar
tojime mišiose nekruvinu būdu 
ir yra maitinami tos pačios au
kos eucharistine Duona. Kas tą 
Kūną myli, tas myli viską, kas 
jame yra, jo mokslą, jo insti
tucijas, jo vadovybę, tas dėl to 
Kūno aukojasi ir vengia visko, 
kas jam kenkia, kas jį skaudi-

DEKORAVIMAS
IS VIDAUS IR IŠ LAUKO 

Kilimai ir apmušti baldai valomi 
J. BUDIS Tek CLiffside 4-1050

Ofiso HE 4.1414, Ra. RE 7-6837

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybė akušerija tr moterų ligos
2454 VVest 71»t Street

(71-os Ir Campbell Avė. kampas) 
Vai: kasdien 1—I Ir 6—8 vai vak 

Šešt. 12—S v. p. p. 
Trečiadieniais uždaryte

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Tel. ofiso PR 6-7800; Namų 925.7697 
SPEC. VIDAUS LIGOS 

5159 South Damen Avenue
Valandos: 1—9 vai p. p.

Išskyrus trečiadieni

T«l. 423-2660
DR. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS
9760 S. Kedzie Avė.

Vai.: pirmad.. antrad., ketvlrtad. ii 
penktad. 8 v. r. iki 9 r. v. Treč. U

šešt. 8 v. y. Iki 8 y, popiet

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 West 69th Street 
Prieš šv. Kryžiaus ligonine

Pirmad., antr., ketv.. Denki 
?u° 2 lkl H v. ryto Ir nuo 6-gPv. » 
?»to<J„nuo 2U Trečiadieniais b kitu laiku susitarus telefonu:

Telef. REpublie 7-2290

M O V I N G 
A. VILIMAS
Apdraustas perkraustymas 

Įvairių atstumų 
8415 So. Lltuanica Avenue 

Tek FRontier 6-1882
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Ofiso tel. PR 8-2220 
Namu — rex. PRospect 8-9081

DR. JANINA JAKŠEVICIUS
J O K Š A

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
TAIKU LIGOS

2656 VVest 63rd Street 
Pirmad., antrad.. ketvlrt. ir penkt. 
nuo 12 Iki 8 v. Ir nuo 5 Iki 8 v. v. 
Šeštad. nuo 1 Iki 4 vaL

tinį abstraktlzmą. šiaip ar taip, nė
ra ko kalbėti apie ‘‘realizmo” grū- 
mimąsi su “modernizmu”, kol ne
turime pačių realistų. Realizmas 
buvo rimta meno srovė ir visiškai 
nereiškė nekūrybiškumo. Todėl nė
ra ko realizmu dangstyti savo ne
kūrybiškumo ir tiems visiems, ku
rie geriausiu atveju tėra džindžirė- 
linio sentimentalizmo atstovai (de- 
je, tarp realizmo ir sentimentaliz
mo lieka nemažesnis skirtumas, 
kaip tarp šampano ir džindžirėlio). 
Ir dar nesąžiningiau sentimentaliz
mą dengti patriotizmu: tikras rea
listas, nors ir koks nuoširdus pat
riotas, nesiims piešti Lietuvos vaiz
dų, nematęs jų per 20 metų!”

Šitai blaiviai galvojantiems mū
suose visada buvo aišku, kad ir di
džiausi abstraktizmo entuziastai ne
neigė realistinio meno srovės kū
rybingųjų dailininkų, nereikalavo 
jų darbus išimti iš galerijų. Taip 
buvo ir yra mūsuose, taip ir visa
me plačiame meno pasaulyje. Juk 
ir Amerikos pasaulinio garso mu
ziejuos, kada dabarties parodose 
dominuoja abstraktistai ir dar nau
jesnių srovių atstovai, niekas ne
nuvertina ir tuose pačiuose muzie
juose bei galerijose sukaupto rea
listinio meno turtų. Tačiau mūsuo
se negerovės išsikerojo, kad nekū- 
rybingieji realizmą pradėjo naudo
ti kaip skydą, kuriuo galėtų deng
ti savo menkos vertės kūrinius, 
bandydami sudaryti įspūdį, jog čia 
kritika taiko ne į jų nepajėgumą, 
bet į realizmą aplamai. k. p.

Ar taps 1967-tieji mūsų kultūros metais?

Džiaugiamės tad, kad šią temą 
užsimena ir Pasaulio lietuvių bend
ruomenės leidžiamas “Pasaulio Lie
tuvis” naujausiame 1967 m. sausio- 
vasario numeryje. V. Marifflnas ten 
straipsnyje “1967 Im. išskirtinis dė
mesys kultūrai”, pabrėžia, kad mū
sų kultūros sritis turi susilaukti 
dėmesio ir paramos nė kiek nema
žiau kaip politika ir lituanistinis 
švietimas. Anot Mariūno, mūsų kul
tūrinės veiklos mirtis neštų mirtį 
ir tautinei sąmonei, o ir kitos civi
lizacijos sritys tik kultūros maistu 
išlieka gyvos.

Trumpai peržvelgęs praėjusių me
tų mūsų kūrybinius laimėjimus, V. 
Mariūnas savo straipsnį baigia ši
taip:

“Bet turint akyse mūsų reikalavi
mus, mūsų kultūrinį ir medžiaginį 
pajėgumą, kitą metinį derlių nega
lima su pasitenkinimu ir geromis 
viltimis seikėti, ir tai tik dėl to, kad 
savo kultūros kūrėjus esame už
miršę, kad neieškome būdų juos 
paskatinti, morališkai ir medžiagiš
kai paremti ir jų kūrybos vaisiais 
naudotis. Turime visų sričių kūrė
jų, ir net gana pajėgių. Jau tikrai 
nustojome būti tokie vargšai, kad 
nepajėgtume užsisakyti laikraščių, 
žurnalų, pirkti knygų, įsigyti pa
veikslų ir plokštelių. Po namų pir
kimų, statybų ir gražinimų atėjo 
laikas pasigražinti ir save pačius 
mūsų kultūros kūrėjų puošmeno
mis.

1967 metai tegul tampa laisvojo 
lietuvio kultūros metais. Jais tegul 
bus pradėta liudyti, kad tikrai no
rime būti gyva ir garbinga savo 
tautos atstovybe visame laisvajame 
pasauly. O tik tam mes čia ir esa-

TELEVIZIJAS:
paprastas ir spalvotas nebraneiai 
taisau. Už patarnavimą vietoje $3, 
už dirbtuvės darbą $10.00 ir dalys 
Pasiteiraukite apie naujas.

I. MIGLINAS
2549 VV. 69 St.. H auk., PR 6-1063

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 t Iki 11 vai.; arba susi
tarus.

P. ŠILEIKIS, O.P.
Ortopedas, Protezistas 

Aparatal-Protezal. Med. ban
dažai, Spec. pagalba kojoms 
(Areli Supports) Ir t. t.

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS T,AB. 
2850 W. 63rd St., Chicago 29, Ilk 

Tel. PRospect 6.5084 
Vai. 9-4 Ir 6-8. šeštad. 9-1

Ofs. PO 7-6000, Rez. GA 3-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 VVest 6Srd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. ir 6 
Iki 8 vai. Trečlad. Ir šešt. uždaryta. 
Ofiso ir buto tel. OLymple 9-1381

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

Vai., kasdien 10-12 Ir 4-7. Trečlad. 
Ir šeštad. tik susitarus.

...... .u suuus ir rėmus
4455 S. California Avė., YA 7-7881
^1^' uždaryta;
nuo 10 y, r, įkl į yą, popiet,

DR. LEONAS SEIBUTIS
inkstų pūsles ir prostatos 

CHIRURGIJA 
Ofisas 2454 West 71at St 

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

"oR? ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 S. Cicero, Oak Forest, IB

Kabineto tel. 687-2020 
Namq tek 839-1071 

Vizitai pagal susitarimą.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS
2858 VVest 63rd Street 

Vai. kasdien 10—12 vai. Ir 7—9 v. 
vak. ŠeStadlenlas 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta. Ligoniai priimami 
susitarus.

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

Ofiso 685-2525 Rez. TR 3-0281
DR. ALG. KAVALIDNAS
VIDAUS IR KRAUJO LIGOS

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

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS. 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaski Boad (Crawford 
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Priima ligonius pagal susitarime. 
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Ofisas 8148 VVest 63rd Street
Tel.. PRospeot 8-1717 

Reiki.. 3241 VVest 80th Place 
Tel.: REpublie 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS 

Valandos. Kasdien nuo 1 Iki S; tre
čiadieniais uždaryta. Antradieniais ir 
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Tel. REllanoe 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUK

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Lietuvis gydytojas)

8925 VVest 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12—4 v. p. p., 6—8 
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Kaip žinome, visa eilė pastarų
jų metų buvo pažymėti kuriuo nors 
specialiu mūsų visuomenės ar kul
tūrinės veiklos akcentu. Turėjome, 
taip vadinamus, Maironio, Donelai
čio ir Jaunimo metus, šitokiais me
tais didelė dalis rengiamų minėji
mų, literatūros vakarų, spektaklių 
bei straipsnių spaudoje vis buvo 
kreipiami atitinkama jubiliejine ar 
šiaip organizuojamų, temai parink
tų visuomeninės veiklos faktų kryp 
timi. Šitai visoje išeivijoje (čia ypač 
dideli nuopelnai, be kita ko, yra 
ir spaudos) būdavo sukeliamas vi
suotinis sąjūdis, sužadinamas gy
vas dėmesys tai ar kitai sričiai, ku
ri mūsų pačių lietuviškai sąmonei 
ir lietuviškosios kultūros kūrybin
gam išlikimui išeivijoje yra begali
niai svarbi. Tokių išskirtinių laiko
tarpių įsiūbuotas poveikis paskui 
mūsų visuomenėje yra dar labai 
jaučiamas, aniems metams jau se
niai ir praėjus.

Be abejo, neeiliniai metai bus ir 
1968-tieji, skirti nepriklausomos 
Lietuvos atkūrimo penkiasdešimt
mečiui. Tačiau šalia to reikėtų vi
siems susirūpinti, kad ir šie 1967- 
tieji metai neliktų beveidžiai. O 
pagrindinius jų portreto bruožus 
kaip tik siūlo šiemet organizuoja
mas Trečiasis lietuvių kultūros kon
gresas. Kadaise šita užuomina 
“Draugo” kultūrinio priedo Kerti
nėje paraštėje jau buvo padaryta. 
Tačiau lig šiol mūsų organizuotoji 
visuomenė ir spauda vis rodė maža 
rūpesčio, kad šieji metai virstų lie
tuvių kultūros metais, kad šiais 
metais visose mūsų kultūros srityse 
būtų stengiamasi pasiekti daugiau, 
negu šiaip jau per eilę kitų esame 
įpratę. O atrodo, pats laikas būtų 
visiems ir visur pajudėti suinten
syvintos kultūrinės veiklos krypti
mi, kad metų gale įvykstantis Kul
tūros kongresas tikrai būtų mūsų 
didelių kūrybinių užmojų vainikas.

Trečiasis Kultūros Kongresas te
gul tampa įtikinančiu posūkiu mū
sų nuotaikose, planuose ir darbuo
se. Tegul jame gims supratimas, 
kad svarbiausi kultūros istorijos la
pai yra apie šios dienos kūrybą, 
skirtą rytojui ir amžiams. Ir kad 
šituos lapus rašyti yra pašauktas 
ne tik tas, kuris kuria, bet ir tas, 
kuris kūrybos reikalauja ir jos vai
sius naudoja. Kur vienas ar kitas 
nustoja veikti, ten kultūra miršta. 
Šiandien mes dar galime būti jos 
gyvybės sargais, rytoj — tik duob
kasiais. Vieną ar kitą vardą esame 
lygiai pajėgūs rinktis”.

Pritardami čia keliamoms min
tims, laukiame plataus kultūrinio 
sąjūdžio mūsų visuomenėje ir spau
doje, stengiantis konkrečiais dar
bais ir kūrybiniais laimėjimais šiuos 
metus paversti atmintinais Lietu
vių kultūros metais. k. p.

DR. VL BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 VVest esrd Street 
Kampas 68-čios Ir Californla 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak.
šeštad. 2—4 vai.
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425 N. Liberty Street 

Ronte 25, Elgin, Illinois
Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 888-2231

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4. vakar. 7-9.
antr., penktad. 1-5, treč. Ir šešt tik 
susitarus

Tel. ofiso HE 4-5758; ra. III 5-3225
DR. S. ir M. BUDRYS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika Ir Alergija

2751 VVest 51st Street 
Valandos: pirmad., antr., ketvlrt Ir 
penktad. 2—9 vai. v.

Šeštad. 10 v. r. Iki 1 v. popiet. 
Ligonius priima pagal susitarimą.

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KCDIKIU IR VAIKU LIGŲ SPECIALISTE

MEDICAL BUILDING
7156 South VVestern Avenue 

Pirmad., antrad., ketvlrt ir penkt. 
nuo 11 vai. iki 1 vai. p.p. ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto Iki 1 vai. p. p., šeštad. 
11 vai. ryto Iki 8 vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEtnlock 6-3545

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandos nasrai susitarimą

Ofiso PR 8-7773 Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

2858 West 63rd Street
Valandos: pirmad., ketv., 6 — 8 vai., 

antrad. ir penkt. 1 — 4 vai. 
PriiminSja tik susitarus

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS

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

Vai., kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v. T.
•eštad. 8 v. r. — I s. a. a.

DR. J. J. SIMONAITIS
gydytojas ir chirurgas
Adresas: 4255 VV. 63rd Street

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

valandos pirm. ir ketv. nuo 12 ] 
2 v. p. p. ir nuo 7 iki 8 v v • au 
‘rpenkt- nu® 12 iki 2 v. p“ p 
vakarais pagal susitarimą.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ! 

Bendra praktika Ir chirurgija
Ofisas. 2750 VVest 71 Street 

Telefonas 925 - 8295
Valandos: 2—8 v. v penkt. 10—
v. r„ 2—8 vai. vak. šešt. l__4 v
Sekmad. Ir trečlad. — uždaryta. ' 
______Res. tel. VVA 5.8099

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

BENDRA PRAKTIKA IR MOTEI
UGOS

Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St 
Tel. PRospect 8-1223

Ofiso vai.: Pirm., antr.. treč. 
penkt. nuo 2 Iki 4 vai. ir nuo 6 lkl 
/'„Y' ®ežtad- 2—4 v. popiet ir ki 
laiku pagal susitarimą,

Of. tel. HE 4-2123. Namu GI 8-81!

DR. V. TUMASONIS
chirurgas
2454 VVest 71st Street 

Priiminėja ligonius tik susitarus
Val : 2V4 p- p- *r 6—8 v. vak. 

Treč. ir šeštad. uždaryta

Telefonas — GRovehill 6.2823.
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKUŠERIJA Ht 

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street 

Valandos: 1 lkl 4 Ir 6 lkl 8 v. vak 
šeštadieniais 1 lkl 4 vai. 

Trečiadieni uždaryta.
Tek PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 S. Albany Avė.

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

Kitu laiku pagal susitarimą.
Tek ofiso PR 0-6446, ra. HE 4-3150

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3107 VVest 71st Street
Vak: 2 lkl 4 v. p. p. ir 7 lkl 8 v. v. 

Tre(į. Ir šeštad. pagal susitarimą.

Ofiso tek 767-2141. Namų 636-4850
DR. PETRAS ZLIOBA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6449 So. Pulaski Road

Vak: pirmad., antrad., penktad. 1—8 
Ir 6—8 v. v.; ketvlrt 5—8 v. vak. 
šeštad. 19—1 B.



KA GI SAKO DU MŪSŲ REŽISIERIAI variantas skamba šėtonišku mo
nologu, iššaukimu Dievui, kad 
alinis studentas Kiekvienis bus

ALBINAS BARANAUSKAS

Dievdirbio Vinco Svirskio kryžius 
Lietuvos lygumose.

priverstas išsižadėti savęs, savo 
individualybės, taps menkaverte 
būtybe, žeidžiančia patį Tvėrė
ją. Ši versija tarsi įstato veika
lą į tam tikrus rėmus, kuriuose 
trijų vadų epizodai virsta šėto
no - gundytojo įmantria prie
mone mestam iššaukimui įgy- 
endinti.
Antrasis variantas konserva

tyvesnis. Trumpame ir komiš- 
:ame dviejų veikėjų dialoge aiš

kėja, kad kėslai į Kiekvienį yra 
šėtoniški - gundytojiški.

Apsistojau ties pirmuoju va
riantu, kuris, mano galva, la
biau atliepia tirštėjančiai viena- 

eiksmio pabaigos ( nuotaikai.
Režisuodamas “Barzdą”, nesilai
kau paraidžiui autoriaus nuro
dymų - remarkų. Daug ką pa
sisavinu, tiesa, bet vientisinį 
vyksmą sprendžiu savitai. Taip, 
regis, diktuoja manoji vaizduo
tė, samprata ir polėkiai.

— Kaip žiūrite į norintį būti 
šių laikų būdingąja apraiška, 

Be šito, dar kokio pobūdžio vei-Į režisuojamos “Barzdos” yra pri-1 taip vadinamą, absurdo teatrą?

Birutė Pūkelevičiūtė ir Algimantas Dikinis apie A. Landsbergio vienaveiksmius ir kitas 
teatro problemas.

Šį šeštadienį (kovo 18 d.) 7 
vai. 30 min. vak. Jaunimo cen
tre, Chicagoje, bus regimas 
mūsuose gana retas įvykis: 
vienu vakaru scenoje matysi
me du to paties autoriaus (Al
girdo Landsbergio) veikalus, 
pavadintus “Barzda” ir “Sudiev, 
mano karaliau“. Kiekvieną iš 
jų režisuoja ir kitas režisierius: 
pirmąjį — Algimantas Bikinis, 
antrąjį — Birutė Pūkelevičiūtė. 
Šia proga premjerų paruošoje 
teko užkalbinti abu režisierius 
statomų veikalų ir aplamai te
atrinėmis temomis. Pirmiausia 
sustabdome Algimantą Bikinį.

— Ir amerikiečių teatrų re
pertuaruos ir mūsų lietuviškoje 
pastarųjų metų scenoje komedi
jų regime daugiau negu dramų 
ar tragedijų. Sakykite, kuri bū
tų šio reiškinio priežastis?

—- Eilinis amerikietis teatre 
ar filme yra linkęs ieškoti pra
mogos, lengvo išsiblaškymo, o 
gal paprasčiausiai trokšta “good 
time” nuotaikų. Suprantama, 
komedijos, ypač dar jose pa
maišius “sekso”, ir nuotykių 
prieskonių, dominuoja ameri
kiečių filmuose ir teatrų sceno
se.

Esu linkęs manyti, kad lietu
vis teatro lankytojas momen
tais bando pabėgti nuo pilkosios 
kasdienybės. Komedijinės išdai
gos atpalaiduoja įtampas, džiu
gina širdį. Vis dėl to spektak
liai, kuriuose apstu tautinių mo
tyvų, lengvos nuotaikos ir pa
sakiškų elementų jaunajam žiū
rovui, sutraukia gausiausią lie
tuvių žiūrovų skaičių. Pavyz
džiai: Čiurlionienės “Dvylika
brolių, juodvarniais laksčiusių” 
ir Jurašiūno “Eglė, žalčių ka
ralienė”.

Mūsiškis sceninis repertuaras 
Chicagoje gana lygiai išsibalan- 
savęs. Be minėtų pasakų, kele- 
rių metų bėgyję matėme dvi 
A. Kairio komedijas “Diagnozę” 
ir “Viščiukų ūkį”, K. Donelai
čio “Metų” inscenizaciją ir K. 
Ostrausko vienaveiksmį “Duob
kasiai”.

Šiuo metu ruošiami A. Lands
bergio veikalai savo žanrais taip 
pat skirtingi. “Barzda” — far
sas, o “Sudiev, mano karaliau” 
vadinkime tiesiog vienaveiks
miu.

— Jūsų ši kartą režisuojama 
Algirdo Landsbergio “Barzda”, 
neseniai buvo atsnausdinta

Algirdo Landsbergio vienaveiksmių vakaro Chicagoje režisieriai: 
Birutė Pūkelevičiūtė ir Algimantas Dikinis.

kalu Jūs Patys, kaip režisierius, 
ją laikytumėt: politine satyra, 
lietuviškojo gyvenimo aktualija 
ar platesnės apimties juokingu 
žvilgsniu, juoku dėl juoko, ar 
juoku pro ašaras, komedija, ver
čiančia išsiblaškyti, ar susimąs
tyti?

— Prancūzų dramaturgas Alf- 
red de Musset savo “Marijanos 
kaprizus” yra pavadinęs kome
dija. Gi veikalas baigiasi mirti
mi. A. Landsbergis savo “Barz
dą” vadina farsu. Kaip tiksliai 
veikalų žanrų pavadinimai at
liepia pačius kūrinius, tai jau 
kita kalba.

“Barzdoje” įžvelgiu tik farsi- 
nį autoriaus priėjimą ir spren
dimą. Savo minčiai - idėjai plė
toti autorius parinko formą, 
grubiai atitrauktą nuo įprastos 
realybės, groteskiškai glausda
mas sceną prie scenos, formaliai 
rezgia veikiančiųjų personažų 
santykius. Negalėčiau “Barz
dos” pavadinti nei linksma ak
tualija, nei juoku dėl juoko, ar 
juoku pro ašaras komedija. Stu
dentas Kiekvienis — tai kiek
vienas mūsų savo gyvenimiško
je kelionėje, įtakų, gundymų ir 
chaotiškų laikotarpių srovelėje. 
Autorius į savo herojų žvelgia 
pro farsiškus akinius. Galvoju, 
kad akiniai tinkami, bet kelio
nės baigmėje esu linkęs susi
mąstyti.

— Ar ruošiamam “Barzdos” 
pastatymui naudojate pažodinį 
tekstą, paskelbtą pastarajame 
“Metmenų” numeryje, ir ar lai
kotės tiksliai ten autoriaus duo-

dėjęs, ar ką nors kitaip pakei
tęs?

— Veikalą repetuojant, tam 
tikri pakeitimai, kartais kopiu- 
ros neišvengiami. Tai yra atli
kęs autorius ir mes patys. Vis 
dėlto pradžiai autorius yra pa
siūlęs du skirtingus variantus, 
kurie tolimesnei veikalo plėto-

Ar “Barzdoje” šių bruožų taip
gi netrūksta ir kaip juos rengia
tės nutapyti?

— “Barzdoje” gana apsčiai 
naudojami formaliniai sprendi
mai, pantomiminiai momentai 
ir kitokie, gal ne visai įprasti 
sceniniai užsimojimai, dažnai 
užtinkami, taip vadinamuose,

tei gana reikšmingi. Pirmasis {absurdo teatro vaidinimuose.

tų pastabų bei nurodymų? O ....
fral nats vienaveiksmio farso DramaturSas Alg.rdas Landsbergis Brooklyno lietuvių teatro grupes gal pats vienaveiksmio iarso repeticijog metn Balandžio 28 d. Van Wyck H. S. salėje, Brooklyne, 

“Metmenyse” h- ten ji taip pat autorius — Algirdas Landsber- įvyks Landsbergį) “Barzdos” ir Ostrausko “Pypkės” pastatymas.
vadinama vienaveiksmiu farsu. 1 gis — ką nors naujo prie Jūsų Nuotr. Ged. Naujokaičio

RAITELIŲ ATSISVEIKINIMAS

Arkliai tamsoje pasišokdaiąi ir susistumdydami 
Iš brastos į boluojanti smėlio krantą —
Kai; žinotų vėjuotomis žiemomis šitokią vienatvę?
Iš nasrų jiems varvėjo vanduo, atsigėrusiems,
Kai apgręžėme ir išsirikiavom parrosuot per upę 
Vakaruose prakirptai ties kalnu nakčiai,
Minėdami kas sau tą iš neviltien padarytą 
Tokį perdėtą ir neapgalvotą pasižadėjimą 
Tuščių trobų kaimelyje, kai liepsna užklojo stogus 
Ir už žagarų tvoros kvepėjo šviežios žvaigždės.

TAVO DŽIAUGSMAS, TAVO GYVENIMAS

Ar matai, koks prieš polaidį mėnulis,
Mėlynas, sergąs, paklydęs, išsekusių akių?
Su drigne aplinkui iš Vilkaviškio 
Autobusų stoties bei su šeimynišku karšinčiaus,
Sakytum, uošvio žvilgsniu viršum medžių.
Ne np, man visai nešalta, ir kaip tu žinojai,
Ir kaip tau tada jaunai šitaip atėjo į galvą?
Antras, trečias, ketvirtas, visi iš Marijampolės ir 
Labai pavėlavę — beje, iš Gižų.
Vienas iš Virbalio.
Tylėdamas su ašaromis mudu perskiria slenkstis.
Polaidis, polaidis, sako eidami gulti šoferiai.

ŠV. JUOZAPO IŠVAKARĖS

Minutės pavirto į valandas. Taip gera. Ima snaudulys. Per
gatvę

Drungnas drėgnas nuometas.
Žinau, kad baigsis mano vienatvė,
Žinau, kad šiąnakt prasidės atomėtis.

Tačiau visa tai sena, kaip senas 
ir žilas patsai teatras. Naudo
ju tai, kas, mano supratimu, 
tinka “barzdiškai” struktūrai. 
Kiek visa tai artina “Barzdą” 
prie absurdo orbitos, nesiimu 
spręsti. Noriu tik pastebėti, kad 
“Barzdoje” įžvelgiu ir prasmę, 
ir mintį; pagal tai derinu sa
vuosius sceninius užmanymus.

— šj dviejų A. Landsbergio 
vienaveiksmių vakarą beveik 
galėtume pavadinti ir Dikinių 
vakaru. Algimantas Bikinis re
žisuoja “Barzdą”. Kitas Arvy
das Bikinis toje “Barzdoje” 
taip pat vaidina. Birutės Pūke- 
levičiūtės režisuojamam antram 
viena veiksmy “Sudiev, mano ka
raliau” vaidina tik du aktoriai: 
Marija Lemešytė - Bikinienė ir 
“Barzdos” režisierius — Algi
mantas Bikinis. Sakykit, reikia, 
tur būt, sunkaus darbo ir daug 
antvalandžių Jums Patiems ir 
režisuoti ir tuo pačiu vaidinti 
kitame veikale. Kaip visam tam 
užtenka jėgų? Ir kas yra Pa
tiems maloniau: režisuoti ar 
vaidinti?

— Va, dabar man linksma: 
“Vakaras su Dikiniais”... Ne, 
užtikrinu, toks vakaras nebu
vo planuojamas. Sudarydamas 
“Barzdos” aktorinį sąstatą, esu 
kreipęsis į eilę žmonių, deja, be 
pasekmių. Kas gi bėdoje gelbės, 
jei ne artimieji?

Vienam veikale režisuoti, ki

tame vaidinti — sunku. Deja, 
kitos išeities taipgi nebuvo. Esa
mose aplinkybėse vienas paleng
vinimas — “Sudiev, mano ka
raliau” buvo įmanoma repetuo
ti namuose. Mat, Lemešytė gy
vena po tuo pačiu stogu.

Ar visam tam darbui užten
ka jėgų, nežinau. Parodys dar
bo rezultatas. Jei man esamose 
sąlygose būtų įmanoma pasi
rinkti — mieliau vaidinčiau, 
nors režisūriniam darbui reiškiu 
dėmesį ir pagarbą.

★

Antrąjį A. Landsbergio vie
naveiksmį “Sudiev, mano kara
liau” režisuoja Birutė Pūkelevi
čiūtė. Kaip žinome, ji yra ne 
tik režisierė ir aktorė, bet ir 
poetė, ir romaniste, ir filmo 
“Aukso žąsis” kūrėja. Bet šį 
kartą ji yra tik režisierė. Chi
cagoje įą įvairiomjs progomis 
išvysdavome tik kaip svečią, 
bet dabar su ja užmezgame po
kalbį jau kaip su čikagiete, nes 
šios dienos režisierė, atrodo, jau 
galutinai Chicagoje apsiprato ir 
čia įsikūrė.

— Nors jau kelinti metai, kai 
esate čikagietė, bet sceną mėgs
tanti publika lig šiol vis lyg pa
sigesdavo Jūsų čionykščiame 
teatralų bruzdėjime kaip reži
sierės ir kaip aktorės. Tad'bu
vo džiugu sužinoti, kad pagaliau

šiemet režisuojate liaują Algir
do Landsbergio vienaveiksmį 
“Sudiev, mano karaliau”. Links
miau kalbant, kas pastūmėjo 
šį kartą “Išeiti viešumon”: ar 
Labai buvo prie širdies naujas 
Landsbergio vienaveiksmis, ar 
kiti kolegos ir kaimynai — sce
nos žmonės privertė, ar baigėte 
kuriuos kitus savo darbus bei 
užmojus?

— Kai čionykščių aktorių 
bruzdėjimas per subruzdimą iš
augo iki sambrūzdžio, tąsyk ak
toriška “noblesse” ir mane — 
įpareigojo.

Didžiausiu stimulu buvo visų 
bendras noras: suruošti Algirdo 
Landsbergio vakarą. To plano 
įvykdymui buvo dvi sąlygos — 
kad Landsbergis parašytų ant
rą vienaveiksmį ir kad Algiman
tas Dikinis galėtų viename jų 
vaidinti, neslegiamas režisūri
nės naštos, čionai aš ir įsikom
ponuoju į paveikslą...

Ar “Sudiev, mano karaliau” 
buvo man prie širdies? širdis 
net nežinojo, ką jai bus lemta 
pamilti. Kadangi “Barzdą” jau 
senokai buvo pasirinkęs A. Di
kinis, man savaimė turėjo ati
tekti naujas, dar teberašomas 
vienaveiksmis. Koks? Apie ką? 
Net nenumaniau.

— Pastaruoju metu susidaro 
įspūdis, kad gyvename beveik 
vienaveiksmių amžių: tiek jų

(Nukelta į 4 psl.)

NAFTA LIETUVOJE
(Atkelta iš 1 psl.)

paieškos tikslą, todėl tuo ir pa
sitenkinta.

Pajevonio gręžinyje skysta 
nafta rasta 1,163.5 ir 1,225.6 m.

Pasiremiant šių keturių grę
žimų duomenimis, E. Liutkevi
čius daro išvadą, kad pietų va
karinė Lietuvos dalis neabejoti
nai gali būti pramoninės naftos 
šaltiniu. Tas išvadas paremia ir 
Tauragės gręžinys, kur 1,608— 
1,618.1 m rasta skysta nafta.

Kalingrado (Karaliaučiaus) 
srityje netoli Gusevo (Gumbi
nės,) gręžinys nr. 2 1,513—1,525 
m duoda 2.6 tonas naftos į pa
rą.

toliau E. Liutkevičius teigia, 
kad esamoji Polocke naftos per
dirbimo įmonė ir jau statoma 
nauja Jurbarke garantuoja čia 
randamos naftos perdirbimą.

K. A. Sakalauskas savo 
straipsnyj, 127—142 psl., “Piet
vakarių Pabaltijo naftos kilti- 
niai horizontai” suranda net iki 
astuonių naftos horizontų įvai
riose gilumose. K. S. rašo, kad 
1949 m. buvo padarytas pirmas 
pagrindinis gręžinys Vilniuje, 
kuriame buvo atrasta skysta 
nafta. 1955 m. buvo padaryti

dar du gręžimai: Bauske (Lat
vijoje, netoli Lietuvos sienos) 
ir Stoniškiuose, kurių dujos 
savo sudėtyje turėjo sunkius 
angliavandenilius. 1960 m. bu
vo rasta skysta nafta prie Vir
balio ir apie Pagėgius. Pasta
ruoju laiku Baltijos kraštuos 
daromi gręžiniai Kaliningrado 
(Karaliaučiaus) srityje prie Bie- 
lojarsko (? A. V.) ir Gusevo 
(Gumbinės), Lietuvoje prie Vir
balio ir Latvijoje prie Goldin- 
gos. Didelį susidomėjimą kelia 
numatyti naftos paieškojimai 
prie Šilutės, Šilbalės, Telšių, 
Kelmės, Gedminų, Klaipėdos, 
Užvenčiu. Straipsnio pabaigoje 
K. A. Sakalauskas rekomenduo
ja praplėsti gręžimo darbus ne- 
vien vakarinėje Lietuvos daly
je ir Kaliningrado (Karaliau
čiaus) srityje, bet ir Baltijos jū
ros dugne.

A. Vala savo str., 143—151 
psl., “Pietinio ordoviko naftin
gumo klausimu” sako, kad va
karinė Lietuvos teritorijos pusė 
ir Kaliningrado (Karaliaučiaus) 
sritis, pasiremiant paskutiniųjų 
metų gręžimo duomenimis, ne
abejotinai yra turtingos nafta 
ir dujomis. Taip Virbalio grę

žinyje 1,150.45—1,150.65 m bu
vo rasta skysta nafta kelių 
kvadratinių kilometrų plote. Ši
tos srities ordoviko naftingumas 
jau yra įrodytas, sako A. Vala. ; 
Be to, paaiškėjo, kad gilesniuo
se ordoviko sluoksniuose gauna
ma nafta yra geresnės sudėties,

■ turi didesnį kiekį lengvesnių ele- ■ 
mentų (kaip benzinas, žibalas) 
už aukščiau gulinčius sluoksnius 
(800—1,000 m). Tokiu būdu pie
tų Pabaltijyje (ne mažiau 40,- 
000 kv. klm. plote) pasireiškė ! 
ordoviko sluoksnyje nafta. Ge
ros naftos perspektyvas sustip
rina ir ta aplinkybė kad kitose 
greta gulinčiose geologinėse Į 
struktūrose irgi randama naf-; 
tos. Be to, anksčiau pažymėti 
mokslininkai teigia, kad naftą 
teikiančios žemės gelmės struk
tūros čia išleidžia naftą iš savo 
koringų uolenų arba plyšių ver
tikalinėje plotmėje iš kelių 
sluoksnių. Teritorija, iš kurios 
nafta išteka ir gali būti eksploa
tuojama, yra labai didelė, bū
tent, į vakarus - pietus nuo li
nijos Liepoja, Bauskė, Mažei
kiai, Kretinga, Telšiai iki Višty- 

Į čio, įskaitant visą Kaliningrado 
j (Karaliaučiaus) sritį ir Baltijos 
jūros rytinę dalį. Apskaičiuoja
ma, kad tas plotas siekia iki j 
40,000 kv. kilometrų, šiame plo- Į 
te, kaip jau dabar parodo atlik- 

! ti gręžiniai, turi būti gaunama :

pramoninė nafta. Ir į rytus nuo 
šitos linijos nafta gaunama ke
liuose gręžimuose: Vilniuje, 
Prienuose, Krekenavoj, prie Mū
šos, bet čia nafta jau pasirodė 
360—380 m gilumoje, pvz. Vil
niuje 360 m, o Prienuose 380 
m, o einant į vakarus, ji vis nu- 
grimsta giliau. Šituose gręži
muose nafta yra netekusi leng
vųjų frakcijų — benzino, žiba
lo,, gazolino, kurie, matyt, spėjo 
išgaruoti, todėl ši nafta netin
ka eksploatacijai. Įdomu ir tai, 
kad pramoningame naftos ba
seine į vakarus nuo linijos Lie
poja - Vištytis iki šiol pramo
ninei naftai gauti nebuvo pada
ryta nė vieno pilno gręžimo, o 
nafta gaunama tik iš žemės 
plutos zondavimo.

II. Naujausios žinios iš pa
vergtos Lietuvos periodi
nės spaudos.

Vilniuje išeinančiame žurnale 
“Mokslas ir gyvenimas” 1966 
m., nr. 2 aprašytas naftos pa
ieškojimas pietų vakarinėje Lat
vijoje. Naftininkai iš padaryto 
gręžinio gavo pirmąsias 10 to
nų naftos. Analizė parodė, kad 
joje yra daug lengvų frakcijų 
(benzino, legroino, žibalo, o taip 
pat parafino) vertingos žaba
vos cheminei pramonei.

Geologijos mineralogijos moks 1 tvirtina geologų prognozes. Naf-

lų kandidatas H. Valiukonis sa
vo straipsnyje “Naftos bokštai 
prie Baltijos” (Tiesa, 1966. X. 
4 d.) rašo T.S.K.P. XXIII su
važiavimas nutarė sustiprinti 
paieškojimus naftos Pabaltijo 
respublikose ir pats stato klau
simą; “Ar yra galimybės naftos 
bokštams atžygiuoti prie Bal
tijos?” Į šį klausimą jis atsako 
taip: tuojau po Antro pasaub- 
nio karo Leningrado ir Mask
vos geologai ir hidrologai naf
tininkai pradėjo domėtis Pabal
tijo valstybių žemės plutos du- 
jingumu ir naftingumu. Vyk
dant naftos paieškojimo dar
bus 1957 m., pirmą kartą buvo 
apskaičiuotos naftos ir dujų at
sargos pietų Pabaltijyje, jos pri
lygo 44,500,000 tonų sąlyginio 
kuro. Dabar jau galima pasaky
ti, kad šios atsargos yra žymiai 
didesnės. Toliau H. Valiukonis 
rašo: “Paskutiniais metais daug 
vilčių dėta į kai kuriuos piet
vakarių gręžinius, daromus prie 
Virbalio, Kybartų, Pajevonio, 
Tauragės, Gusevo (Gumbinės) 
ir kitur. Iš Gusevo (Gumbinės) 
gręžinio 1963 m. rugp. 3 d. pir
mą kartą pradėjo tekėti geros 
kokybės nafta — iki trijų kub. 
metrų paroje. Šiuo metu skysta 
nafta aptikta Gargždų gręžiny
je. Nauji ir nauji gręžiniai pa-

I ta aptikta dar vienam gręžiny- j 
je — šį kartą Plungėje. Arti
miausi bandymai patikslins naf
tingų horizontų perspektyvas. 
Taigi geologiniais tyrimais įro
dyta, kad pietiniame Pabaltijyje 
nafta gali būti aptikta plačioje 
teritorijoje. Labiausiai perspek
tyvi Pabaltijyje naftingumo at- ■ 
žvilgiu yra vakarinė Lietuvos, 
Latvijos, o taip pat ir Kalinin
grado (Karaliaučiaus) srities 
dalis ir didžioji dalis Baltijos 
jūros akvatorijos. “Mes siūlo
me gręžti paieškinių gręžinius 
išilgai pajūrio. Rekomenduoti
nos gręžimui vietos galėtų būti 
— Liepojos ir Bartos (Latvijos 
T.S.R.), Švėkšnos ir Šilutės 
(Lietuvos T.S.R.), Rybačij (Ra
sytės), Zalivino (įsės) ir Go- 
lovkino (Gilijos) apybnkės, o 
taip pat pietinė Kuršių Nerijos 
sritis”.

“Tiesos” korespondentas V.
Miniotas, 1966 m. IX. 17 d., nr. 
218, rašo, kad pereitais metais 
Lietuvos respublika gavo ga
lingas gręžimo mašinas, kurių 
pagalba galima pasiekti 3,000 
metrų gylį. Mašinos pagrindas 
sveria 22 tonas, o 3,000 metrų 
ilgio vamzdžiai sveria 100 tonų. 
Mašinai veikti reikalingas ga
lingas 1,800 arklių jėgų moto
ras, kuris, paleistas darban, dre
bina orą, kaip ultra garsiniai

lėktuvai. Mašinos pastatytos 
Gargždų rajone. Prie mašinos 
dirba apie 30 žmonių, vadovau
ja 4 meistrai, jau anksčiau įgi
ję šio darbo patyrimą, dirbę 
Sibiro taigose ir Kazakstane. 
Lietuvoje tokių specialistų iki 
šiol nebuvo ir nėra.

III. Vandens ir oro užteršimo 
pavojai.

Ryšium su didžiulės naftos 
rafinerijos ir cheminio kombi
nato statybomis Jurbarke iški
lo oro ir vandens užteršimo pa
vojai. Pereitais metais vienuoli
ka specialistų atskirame memo
randume Maskvos valdžiai tą 
pavojų iškėlė ir smulkiai išdės
tė. Memorandumas buvo at
spausdintas okupuotos Lietuvos 
periodinėje spaudoje ir mūsų 
spaudoje Amerikoje. Memoran
dumas Lietuvoje iššaukė tam 
tikrą reakciją, ir kaip rašo “Tie
sa” 1967 m. sausio 4 d., nr. 3, 
respublikinė valdžia skubiai iš 
12 įvairių žinybų specialistų su
darė komisiją tam klausimui iš
nagrinėti. Komisijos pirminin
ku buvo paskirtas Lietuvos T. 
S.R. Mokslo akademijos vice
prezidentas, akademikas A. Žu
kauskas, nariai: Gamtos apsau
gos komiteto pirmininkas V. 
Bergas, Gamtos apsaugos prie

(Nukelta į 5 psl.)



■ 
"į
-—

*

KĄ SAKO REŽISIERIAI?
(Atkelta iš 3 psl.)

prirašo pasaulinio garso dabar
ties dramaturgai, o mūsiškiai 
taipgi neatsilieka, tad ir savo
joje scenoje jy jau ne vieną pa
matėme. Kaip Jūs žiūrite j ši
tokią '“vienaveiksmiy madą”? 
Kuo jie parankūs ar neparan
kūs rašytojui, režisieriui, akto
riui, publikai?

— Man dar neteko vienaveiks
mio statyti, o pirmoji pažintis 
visados esti įdomi.

Vienas veiksmas! Atbaigtas 
savyje, užsklęstas, tarsi skritu
lys. Manyčiau, kad vienaveiks
mis teikia mažiau teisių klysti, 
nes nėra laiko klaidoms atitai
syti. Kadangi kiekviena minutė 
yra brangi, ekspozicija privalo 
būti trumpa, aktoriui nėra kada 
“sušilti” ir įsibėgėti, o tačiau 
draminė dinamika turi būti iš
auginta, problema iškelta ir iš
spręsta.

Prozos šeimoje vienaveiksmio 
vieta, tur būt, atitektų novelei. 
Abiejuose žanruose rašytojui 
netenka grumtis su medžiagos 
gausa, kaip tatai atsitinka ro
mane arba plačios apimties dra
mos veikale, tačiau temos kon
densavimas čionai būtų ypatin
gai griežta sąlyga.

Dramaturgija, tiesa, jau nuo 
seno yra drausmingiausia kuo
pa literatūros pulke. Koncent
ruotas žodis, geležinė veikalo 
architektonika, kieta persona
žų disciplina — tai jos tradici
ja. Tačiau vienaveiksmiui tenka 
dar labiau įveržti milinę, kad 
jis šiukštu nesižvalgytų į šalis, 
kad jo akis būtų nukreipta tik
tai į taikinį.

— Kaip apibūdintumėte Jūsų 
režisuojamą Algirdo Landsber
gio vienaveiksmi “Sudiev, mano 
karaliau”? Ir ko publika gali 
tikėtis šiame premjeriniame 
spektakly, kurio teksto ji dar 
niekur net nėra skaičiusi?

— “Sudiev, mano karaliau” 
vaidina tik du personažai: Senas 
Aktorius (karalius Dovydas) ir 
Jauna Aktorė (vergė Abisaga). 
Veiksmas vyksta Vokietijoje, 
D. P. lageryje, repeticijos metu.

Veikalo struktūrą būtų gali
ma nupaišyti būgnų tūzo pavi
dalu. Tąsyk aiškiai matytųsi pa
stato planas: moteris veda vir
šutinę to brėžinio liniją, o vy
ras apatinę. Pradžioje juodu 
tolsta — vienas kyla į viršų, 
kitas krinta žemyn. Smaigaliuo
se jų kreivės perlūžta ir tada, 
pakeitę kryptis, juodu ima ar
tėti, kol gale susibėga į baig
minį tašką ir atsiskiria neatšau
kiamu “Sudiev”.

Veikalas turi du skirtingus 
veidus, tarsi dievaitis Janus. 
Nors jo lūžis grynai vidinis, ta
čiau aktoriams veikalo eigoje 
tenka net pakeisti teatrines kau
kes: nuo komedinio šypsnio pe
reinant iš komedijos į dramą.

Pigi kasdienybė nuskaidrėja, 
plyšta pilkas kiautas, ir tie pa
tys žmonės iškyla naujoj dimen
sijoj. Abisaga išsikovoja karalių

LEO’S SINCLAIR SERVICE 
5759 So. Wesfern Avenue

LEONAS FRANCKUS. Sav. 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos 

Tune-ups ir Motorų Remontas 
Kampas 58th Street

Telefonas — PRospect 8 - 9533 i

Dovydą: tokį, kokiu ji kadaise 
žavėjosi. Tada dar kartą, ir jau 
paskutinį, jos glėbyje suliepsno- ( 
ja Seno Aktoriaus jaunystė.

Manyčiau, kad, nežiūrint įvai
rių veikalo aspektų, viena jo 
styga turėtų atliepti kiekvienam 
žiūrovui; galutinai sugniuždytas 
žmogus dažnai pakyla iš savo 
pelenų, lyg mitologinis paukštis 
Feniksas, nes net mažiausiame 
iš mūsų spinksi dieviškoji ki
birkštis. Pastarieji žodžiai, tie
sa, paskolinti iš “Barzdos”, ta
čiau artėjanti premjera yra to 
paties autoriaus vakaras ir toji 
paralelė galėtų būti raktu į abu 
jo veikalus, nežiūrint kitų (ir 
labai ryškių!) jų tarpusavio 
skirtybių: temos ir formos pras
me.

— Kaip žinome, lig šiol Jūsų 
buvo režisuota veikalai, kurie 
scenoje sukaupė labai gausų 
būrį aktorių. Čia turime galvoj 
Balio Sruogos “Milžino pairnks- 
mę”, o taipgi Jūsų Pačios “Auk- į 
so žąsį”. Tad kaip šį sykį seka
si, kiek girdėjome, tik su dviem 
aktoriais? Kokia režisieriaus sa
vijauta, dirbant su dideliu ir 
dažnai tik tamkartiniu kolekty
vu ir su tokiu neišardomu ko
lektyvu, kokiu šiuo atveju yra 
Marija Lemešytė - Dikinienė ir 
Algimantas Bikinis?

— Niekados nesu prašokusi 
penkiolikos žmonių skaičiaus. 
Tatai dideliam teatrui būtų dar 
visai kuklus sąstatas, tačiau, 
aišku, išeivijoje — nelengvai su
renkamas būrys. Vien tik repe
ticijų laiko koordinavimas bū
davo nesibaigiantis galvosūkis, 
nekalbant apie kitas, daug su
dėtingesnes problemas...

Dabartinė repeticijų nuotaika 
puiki. Ir ne dėl to, kad kolek
tyvas neišardomai surištas auk
so žiedu, bet dėl to, kad ir Ma
rija Lemešytė, ir Algimantas 
Dikinis yra sąmoningi žmonės 
ir talentingi aktoriai.

Belieka tik linkėti, kad Chi- 
cagos lietuviškoji visuomenė 
jaustų dvasinio poreikio susi
rišti su šį šeštadienį, 7 vai. 30 
min. ir sekmadienį 3 vai. popiet 
Jaunimo centre įvykstančiais 
spektakliais, gausiai juose at
silankydama. O spektaklius su
organizavusiai Scenos darbuo
tojų sąjungai tebūna tai naujas 
paskatas pajudintų dirvonų jau 
nebeužleisti. k. b.

VALOME
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis.

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

SOPHIE BARČUS RADIO 
ŠEIMOS PROGRAMOS

Kasdien puo pirmadienio Iki penk 
tadlenlo 10 1k1 11 vai ryto SeSta 
dieniais ir sekmadieniais nuo R 80 Ik’ 
>:80 vai. T-vtf Vakarais plrmadle 
nlals r va’

VISOS PROGRAMOS IŠ WOPA 
1490 hil. AM Ir 1027 mg. FM

Telef. HEmlocb 4-2413 
715# Mputh Meplewood Arenu*

Chicago. Illinois AOA29

Lilija Šukytė dainuoja Chicagoj “Draugo” literatūros šventėje — 
koncerte Nuotrauka Ged. Naujokaičio

zika atliekama jau žinomais ins
trumentais. Joje ritmas vos jau
čiamas, melodijos progresija 
nesujungta ir šokinėjanti dides
niais intervalais, harmonija 
kraštutiniai disonansinė ir bet 
kokia formali garsų organizaci
ja labai sunkiai suvokiama. 
Nors ir nauji garsai yra dra
matiški, skatinantys bei duo
dantys impulso ir jėgų gyventi, 
tačiau pagrindinių muzikos ryš
kumo ir vaidmens mažėjimas ne 
vieną dar suklaidins. Kad har
monija yra disonansinė — gali
ma tai priimti, nes juk ir gyve
nime disonansų netrūksta.

Naujoji neelektroninė muzika 
net eksperimentuoja naujų gai
dų rašyme bei improvizacijoje. 
Gaidos panašios į greitaraštį, 
kur simboliais interpretatoriui 
parodyta, ką ir kaip jis turi at
likti. Partitūra yra ant plataus 
ir storo popieriaus, kuris sceno
je atrodo, kaip ilga, bėganti 
juosta, pilna įvairių keturkam
pių, apskritų ir kitokių formų 
simbolinių ženklų. Muzikos in-

LITUANISTIKOS INSTITUTO SUVAŽIAVIMAS
• Lituanistikos Instituto su

važiavimo darbotvarkė ir kitos 
informacijos. Antrasis LI suva
žiavimas įvykta Philadęlphijoje, 
gegužės mėn. 6—7 d. Vieta: 
viešbutis “The Warwick”, Lo- 
cust Str. at 17th.

Gegužės mėn. 6 d. 11 v. ryto. 
Suvažiavimo atidarymas ir Ins
tituto prezidento žodis.

11:15. Dr. A. Salio paskaita: 
“Vardo ‘Lietuva’ kilmė”.

12:15. Kun. dr. V. Gidžiūno 
paskaita: “Žemaičių byla Kons
tancijos susirinkime 1414—1417 
m”.

3:00 v. popiet dr. K. R. Jur-

A. Salys, 208 Wayne Avė., 
Springfield, Pa. 19064.

Į paskaitas ir vakarienę kvie
čiami svečiai.

Kam barus “The Warwick” 
viešbutyje reikia rezervuoti ne 
vėliau V. 1 (telef.: Area 215 
PE 5-3800). Kambarių kainos: 
vienam — nuo $12 iki $18, 
dviem — nuo $17 iki $23. (Ki
tuose viešbučiuose yra pigesnių 
kambarių.) Kas norėtų gauti 
nakvynę pas vietos lietuvius, 
bet neturi pažįstamų, atvykęs 
kreipiasi į dr. J. Puziną, arba 
iš anksto parašo jam šiuo adre
su: 1311 W. Wyoming Avė.,

gėlos paskaita: “Naujoji litera- Philadephia 40, Pa. — Garažas
tūra apie 1863 m. sukilimą”.

4:00. Instituto skyrių tarybų 
posėdžiai. (Organizuoja atitin
kamų skyrių vedėjai.)

Gegužės mėn. 7 d. 11 vai. ryto 
dr. T. Remeikio paskaita: “Tau
tos sąvoka dabartinėje sovieti
nėje filosofijoje ir sociologijo
je”.

automobiliams pasistatyti yra 
kitoje gatvės pusėje nuo vieš
bučio, kaštuos už dvi dieni 
$4.55.

terpretatorius tada turi būti ir, 12:00. V. Trumpos paskaita:
__  •________ _  •___j____ :___ _ ___ ‘ 11 A Yviorilzna inforr.eo i T3q 1J-i-irves tti

NAUJOJI IR ATEITIES MUZIKA
ST. SLIŽYS

Elektroninė muzika yra nau
jos technologijos padarinys, ir- 
jos kompozitoriai mūsų gyvena
mu laikotarpiu yra dėmesio 
centre. Garsiausi elektroninės 
muzikos centrai ir laboratorijos 
yra Vokiėtijoje ir Italijoje ir jų 
žymiausi kompozitoriai yra šie: 
vokietis Karlheimz Stockhausen, 
italas Luciano Bėrio ir prancū
zas Pierre Boulez. JAV ekspe
rimentinė laboratorija yra Ko
lumbijos universitete, kurioje 
dirba kompozitoriai: Milton Ba- 
bbitt, Otto Leuning ir Pau Us- 
sachevsky. Šios naujos krypties 
muzikos kūrėjai dar vadinami 
avangardininkais, nes jie veda 
muziką į dar nežinomas erdves. 
Užtai daug kas dar vadina šitą 
kryptį ir ULTRAMODERNIZ- 
MU.

Europoje ir Amerikoje jau 
buvo keletas naujos muzikos 
festivalių, kur avangardininkai 
pademonstravo naują muziką. 
Daug kas, net ir iš muzikų, iš
girdę elektroninę muziką, ją at

metė, kaip nesančią jokia muzi
ka, bet tik pakrikusių garsų 
triukšmu. Kompozitoriai ir inst
rumentalistai muzikai ją vadina 
“ateities muzika”. Kad ir gar
sų išgavimas yra revoliuciškai 
naujas, neįprastas ir garso 
tembras praradęs natūralumą 
ir priartėjęs prie garso imitaci
jos, tačiau metų eigoje galima 
ir tai gyveniman įskiepyti. Ta
čiau yra ir nuomonių abejojah- 
čių, kad šie naujumai galėtų 
pakeisti natūralų dainavimą ar 
konvencionalius instrumentus.

Įdomi staigmena muzikos rai
doje yra visai nelauktas ir ne
numatytas muzikos stilius, kurį 
sukūrė tie patys kompozitoriai, 
kurie dirba elektroninės muzi
kos laboratorijose. Jie patys ją 
vadina “naująja neelektronine 
muzika”. Reikia manyti, jog tai 
yra pereinamo laikotarpio mu
zika iš moderniškosios į elektro
ninę. Ji savo stiliuje turi pana
šumo į Schoenebergo ir Stra- 
vinskio serijinę techniką. Ši mu-

geras improvizatorius, nes pa
gal paslaptingų simbolių direk
tyvas jis ne tik instruiųęntu 
atlieka kūrinį, bet ir prideda 
apsčiai savo improvizacijos me
no.

Improvizacija yra jau gana 
sena muzikos meno šaka, ku
rią iki tobulumo išvystė J. S. 
Bachas passacaglios, tokatų ir 
fugų formoje, kur jis virš “ba- 
sso continuo” partijos visais ga

limais būdais, pagrindinę temą 
simetriškai ir simboliškai gaub
damas, sukūrė begalybę įvai
riaspalvių variacijų, pasiekda
mas viršūnę polifonijoje ir kont
rapunkte, o muzikos formoje 
logiką ir aukštą inteligenciją. 
Net Haydnas, Mozartas, Bee- 
thovenas ir Lisztas yra pareiš
kę, jog negalį gyventi be Bacho 
muzikos ir daug dalykų yra su
kūrę, sekdami jį. Aišku, kad 
improvizacijoje nėra vieno ke
lio, kuris būtų teisingiausias, ir 
nėra dviejų, kurie būtų visai 
panašūs. Čia yra gana plačios 
galimybės muzikui pasireikšti 
kaip menininkui, parodyti savo 
skonį ir originalumą ir veržtis 
į naujus bandymus ir atradi
mus.

Taigi naujoji muzika pasižy
mi gaidų rašymo laisva ir lanks
čia sistema ir improvizacijos 
menu. Suprantama, jog veikalo 
atlikime rodyklė yra daugiau 
pakrypusi į tikslų veikalo su
vokimą pagal kompozitoriaus 
surašytus simbolius, o improvi
zacija čia jau tūri kiek mažiau

Amerikos interesai Baltijos jū 
roję 19 a. pradžioje”.

3:00. Instituto Tarybos posė
dis (dalyvauja tik LI nariai).

Bendra vakarienė bus “The 
Warwick” viešbutyje gegužės 
mėn. 6 d. 6:45 v. Po vakarienės 
bus žodžio vakaras, kurį orga
nizuoja Instituto Lietuvių lite
ratūros skyrius. Už vakarienę 
mokama $6.50 asmeniui. Reikia 
ne vėliau kaip iki V. 1 pranešti, 
kas dalyvaus vakarienėje ir pri
siųsti čekius šiuo adresu: dr.

vaidmens, negu ji turėjo tarp 
XVII ir XIX šimtmečių.

Kitą kartą kalbėsime apie 
elektroninės muzikos garso šal
tinius, technikines funkcijas, 
kompozitoriaus darbą, prieida
mi prie baigminių išvadų.

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE
80 MILIJONŲ PERŠOKUSI BENDROVĖ

CHICA G0 S A VINGS
AND LOAN ASSOCIATION

6245 S0. WESTERN AVĖ. CHICAGO. ILL. 60636
CHICAGO SAVINGS AND LOAN BENDROVĖ, viena tarp 
žymesniųjų krašto finansinių įstaigų, aptarnauja šios apy
linkės gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau virš 
43 metus, visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama, 
palyginamai aukštą dividendą. Per paskutinius 10 metų 
Chicago Savings išmokėjo savo taupytojams virš 14 milijonų 
dolerių dividendų. Chicagos Taupymo Bendrovė stengiasi būti 
stipri finansiškai ir teikti pačius geriausios patarnavimus 
savo taupymo ir skolinimo nariams.

Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organi
zacijomis, noriai prisidėdami darbais ir finansais, kad ga
lėtų pasiekti geresnių gyvenimo sąlygų. Kviečiame visus 
taupymo ir paskolų reikalais kreiptis į Chicagos Taupymo 
ir Skolinimo Bendrovę, išaugusią j virš $84,000.000 turto 
įstaigą.
CHICAGO SAVINGS BENDROVĖ kviečia visus lietuvius, 
ypatingai tuos. kurie dar nesate aplankę mūsų 84 milijonų 
dol. finansinės įstaigos, vienos įdomiausių visoje Chicagoje.

Atsilankę pamatysite gėlėmis išpuoštą pirmą įstaigos aukštą 
Laimės Šaltinėlį — Wishing Well. per kurį surenkama ir išdąlinama 
kasmet įvairioms labdaringoms įstaigoms apie $1,200 00 Pamatysite 
plačiai žinomą didelį Chicago Savings Prezidentinį kambarį, kuriame 
yra vietos 200 asmenų ir kuris veltui duodamas organizacijų su-
ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS

1 Insured Family Savings
2. College Bonus Savings
3. Christmas Club Savings
4. Vacation Club Savings
5 Home Mortgage Loans
6 Home Improvement Loans 
7. Ali Types of Insurance

MUSU PILNAS PATARNAVIMAS-

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS 

Ilgy metų patyrimas 
Apdraustas perkraustymaa 

WA 5-9209 Chicago, Iliinoif

10%, 20%, 30% plfiriau mokėsite
už apdraudą nuo ugnies tr automo
bilio paS

F R A N K Z A P O L I S
3208 H West »5t.h Street 

Chicago, Illinois 60642
Tel. GA 4-8054 ir GR 0.433S

iimiimi'iiimiHiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiii 
RINOS IR NUTEKAMIEJI 

VAMZDŽIAI
EkspertlStkal uždedam naujus Ir tai
some senus. Ptlnal apsidraudė. Dar
bas garantuotas.

A. ABALL ROOFING CO.
LA 1-6047 arba RO 2-877P
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiuiiiiiinii

■af tar -ar -a? ’v -v ta? taf ta? '*• »Af tar «■*.• tat »a» tar sar -arsarNn ^E ^E ,0, ^E ̂E ^E ^E N. ^E ^E ^E ^E ̂E^E ^E^E ^E
TV, Radio, Stereo, Air-Conditioners

BANGA
Pardavimas ir taisymas 

2649 West 83rd St, Tel. 434-0421 
P. Rudėnas K, šimulis

f'IDf'1 I IT TV* RADIO (LIETUVIAI) UIKbUI I I .V. Say DAN LHJTIKAS
NAUJŲ PARDAVIMAS — VARTOJAMŲ TAISYMAS Į 

GREITAS patarnavimas — GARANTIJA — KREDITAS, j 
2412 WEST 71st ST, CHICAGO, ILL. 60629, TEL. — 471-2446 L

PADIDINTAS DIVIDENDAS VISOM TAUPYMO SĄ-TOM.

4 044
On savings accounts on investment bonus

NUO SAUSIO MĖN. I d., 1967
Sąskaitos apdraustos iki $15,000 

BRIGHTON SAVINGS AND LOAN ASSOGIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

METAMS

VISUOSE
TAUPYMO
SKYRIUOSE

Federalinės vyriausybės 
apdraudos įstaigoje visos 

taupymo sąskaitos 
apdraustos Iki 

$15,000.00
Ibh

TEL. GR 6

sirinkimams. Susirinkusiems veltui jame teikiame kavą. šis kamba
rys yra išpuoštas dideliais Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentų 
paveikslais ir trumpomis jų gyvenimo žiniomis. Pamatys te įvairių 
rinkinių kabinetą ir daug kitų įrengimų bei patogumų, kuriais per 
metų metus naudojasi mūsų taupymo ir skolinimo nariai.

Ypatingai kviečiame vaikų tėvus pradėti taupyti vaikų moks
lui reikalingus pinigus Mes turime specialų skyrių, kuriame taupomi 
mokslui reikalingi pinigai (College Bonus Savings). šiame skyriuje 
laikomiems pinigams mokami patys aukščiausi dividendai, net 
iki 5/4%. Šiandien mokslas kainuoja nuo $6 000 iki $12,000 ir

daugiau Jei pradėsite mažais mėnesiniais indėliais taupyti nuo 
vaiko jaunų dienų, tai nei neapsižiūrėsite, kai sutaupysite mokslui 
reikalinguo pinigus. Galite pradėti $2.50. $5.00, $10.00 arba net 
$25 00 sumomis į menesį. Kai padėsite 200 kartų po $25.00, tai 
susidarys reikalinga suma. Tokiu būdu bus užtikrintas jaunimui 
reikalingas mokslas. Vaikams bus lengvesnė ir gražesnė ateitis, o 
tėvams ramesnė sąžinė. (Šio mokslo taupymo skyriaus nereikia 
sumaišyti su dabar garsinamu Certificatų taupymo skyrium)

Valdyba, direktoriai ir visi tarnautojai Jūsų lauksime 
JOHN PAKEL, Sr., Prezidentas

8, Sėli and redeem U. S. Bonds 
9? Safety Deposit Boxes 

10. Free Community Rooms for
! , your organization meetings 

(Free Coffee)
111' Cash cfypcks and pay all family 

bills wifli our special money

order checks. No Service charge 16. Two large Free Parking Lots
to members.

12. U. S Postai Stamps Machine 
Service

13. We sėli Travelers Checks 
44 Save-by-mall Kits
15 Notary Public Service

17. Free Theatre tickets two
Saturdays monthly for your 
ch'ldren and muthers

18 Christmas party with gifts to 
College Bonus Members

PATOGIOS VALANDOS:
MONDAY ................. .12:00 P.M.—8:00 P.M
TUESDAY ................. . . 9:00 A.M.-- 4:00 P.M.
VVEDNESDAY . ...J. .............. Closed All Day
THURSDAY . 9:00 A.M. 8:00P.M.
FRIDĄ Y ..................... . . 9:00 A.M.—8:00 P M.
SATURDAY .............. 9:00 A.M. 12:30 P.M.



NAFTOS ŠALTINIAI LIETUVOJE
(Atkelta iš 3 psl.)

L. T. S. R. Mokslų akademijos 
prezidiumo pirm. akademikas 
K. Baliukas, Melioravimo ir 
vandens ūkio ministerijos vy
riausias vandens išteklių nau
dojimo ir apsaugos valdybos 
viršininkas inž. Darškus, che
mikas technologas inž. S. Ja
ruševičius, L.T.S. Mokslo aka
demijos chemijos ir cheminės 
technologijos instituto labora
torijos vedėjas, chemijos moks
lų kandidatas H. Laumenskas, 
energijos inž. Linkaitis, inž. V. 
Sakalauskas, vandens valymo 
įrenginių specialistas inž. A. 
Skirkevičius, epidemiologijos, 
mikrobiologijos ir higienos moks 
linio tyrimo instituto komu
nalinės ir kaimo higienos sky
riaus vedėjas - medicinos moks
lų kandidatas J. Starka, Svei
katos apsaugos ministerijos sa
nitarinės epidemiologinės valdy
bos viršininkas gydytojas Ch. 
Teperis, žinomas žuvininkystės 
specialistas — biologijos moks
lų kandidatas J. Mamukas. Be 
to, trys specialistai buvo sku
biai komandiruoti į naujai pa
statytas naftos rafinerijas Ja- 
roslavlyje, N. Gorki j prie Vol
gos, Riazan ir Polocke prie 
Dauguvos. Jie ten ištyrė nau
jausius įrengimus rafinerijų at
matoms valyti ir nustatyti jų 
veiksmingumą. (Kadangi naftos 
valymo ir perdirbimo įmonės 
statyba buvo T.S.K.P. XXIII 
suvažiavimo direktyvose prie 
penkmečio plano, tai, savaime 
aišku, komisija negalėjo tokiam 
nutarimui pasipriešinti ir sta
tybos projektą atmesti. A. V.)

Komisija įnešė kai kurias pa
taisas, būtent: gamyklos įren
gimus statyti toliau nuo miesto, 
netransportuoti naftos Nemu
nu, įrengti tobulas liekanų va
lyklas ir nestatyti Jurbarke naf
tos sunkiųjų produktų (sieros 
rūgšties ir tepalų) chemijos 
kombinato. Be to, komisija pa
siūlė pradėti ruošti Lietuvoje 
naftininkų — inžinierių techni
kų, meistrų kadrus. Tuojau pa
rinkti dalį inžinierių ir techni
kų ir pasiųsti specializuotis į 
geresnes naftos perdirbimo 
įmones. Respublikos vyriausybė 
tam pritarė. Komisijos apskai
čiavimu, 1980 m. pramonės 
įmonių apimtis padidės penkis 
kartus ir penkis kartus padidės 
kuro suvartojimas, todėl dabar 
esančios šiluminės, hidroelekt
rinės ir durpių kuro jėgainės 
galės patenkinti tik 30% reika
lingos elektros ęnęrgijos, o 70% 
reikės gauti iš Jurbarko rafi- 
nerijos produktų. Leningrade 
“Lengiprogaz” institutas dabar 
tikrina ir pertaiso Jurbarko ra
finerijų projektus, prisilaikant 
komisijos patarimų. Statybos 
paruošiamieji darbai prasidės 
1968 m., o pačios gamyklos sta
tyba 1969 m. Statyba užtruks 
apie 4 metus ir prie statybos 
dirbs 7,000 statybininkų ir mon
tuotojų.

Pavojai tautos išlikimui

Iš anksčiau pateiktų duomenų 
tenka daryti šias išvadas: 1). 
Naftos paieškojimu ir perdirbi-

, kalu XXIII T.S.K.P. suvažiavi
mas užplanavo naftos perdirbi
mo įmonės statybą Jurbarke, o 
Leningrado “Lengiprogaz” su 

, kitomis įstaigomis vykdo paruo
šiamuosius darbus. 2). Įmonės 
statybą Jurbarke suplanuota 
pradėti 1969 m. ir baigti laike 
4 metų. 3). 1980 m. pramonė pa
didės penkeriopai ir 70% naf
tos produktų bus sunaudota 
vietoje. Dėl pirmuose dviejuose 
punktuose numatytų įvykdyti 
pramonės statybų, kyla planuo
tojų tarpe nemažai ginčų dėl 
oro ir vandens teršimo, dėl tre
čio punkto dar niekas niekur 
nepasisakė, nors tas punktas, 
būtent pramonės staigus pen
keriopas išugdymas, bus lietu
vių tautai pražūtingas, nes pa
reikalaus labai daug specialistų 
ir darbininkų, o ne pilnų 3,000,- 
000 lietuvių tauta iš savo prie
auglio tokio darbininkų skai
čiaus negalės duoti, atseit, bus 
reikalinga atgabenti didelj kie
ki darbininkų iš “broliškų res
publikų”.

Ar galimas toks staigus pra
monės išplėtimas ? Pabaltijo 
valstybių teritorija yra labai 
tinkama pramonei plėsti: 1). 
Apie 400 kilom, ilgio Baltijos 
pakraštyje, pradedant nuo šiau
rinės Estijos iki sienos su Len
kija yra 8 uostai: Baltiška uos
tas, Talino, Rygos, Liepojos, 
Šventosios, Klaipėdos, Kalinin
grado (Karaliaučiaus) ir Pilia- 
vos. Iš jų Liepojos ir Piliavos 
uostai lengvesnėmis žiemomis 
neužšąla ir galima jais naudo
tis visus apskritus metus. Kiti 
užšąla dviem trim mėnesiams, 
bet su ledlaužių pagalba galima 
taipgi jais naudotis apskritus 
metus. 2) Geležinkelių tinklas 
spinduliais nuo Baltijos jūros 
uostų per mazgines stotis — 
Baranovičiai, Minskas, Daugpi
lis, Rezekne pasiekia tolimesnius 
S.S.S.R. kampus. Be to, gele
žinkeliai Vilnius - Daugpilis, 
Kaunas - Joniškis - Ryga - Ta
linas, Karaliaučius - Tilžė - Rad
viliškis - Mažeikiai kerta aukš
čiau pažymėtus geležinkelius. 
Plentų tinklas yra išvystytas 
labai gerai. Turi tris pagrindi
nius plentus, kertančius visas 
tris valstybes: Vilnius - Daug
pilis - Leningradas. Kaunas - 
Kėdainiai - Panevėžys - Biržai - 
Ryga - Talinas. Karaliaučius - 
Tilžė' - Tauragė - Radviliškis - 
Šiauliai - Joniškis - Ryga. Be 
to yra visa eilė plentų, kertan
čių šitas pagrindines linijas: 
Vilnius - Alytus - Marijampolė - 
Karaliaučius, Kretinga - Klai
pėda ir t. t. Patogesnės vietos 
pramonei vystyti ir tiek pato
gių uostų, su tankiu geležinke
lių ir plentų tinklu neberasi vi
soj plačiojoj SSSR teritorijoje. 
Naftos šaltinių eksploatacija 
įgalins šiame krašte išvystyti 
chemijos pramonę, todėl numa
tyta įstatyti Jurbarke, netoli 
Šventosios uosto ir Plungėje di
delius chemijos kombinatus.

Vykdant tokį milžinišką pra
monės išvystymo planą, reika
linga bus daug tūkstančių dar
bininkų, kurių jau nemažai ir 
dabar yra Lietuvon prigaben-

Autografininkų eilutė prie laureato... Nuotr. Ged. Naujokaičio

Laike ir gyvenime

AVANGARDIZMAS AR MASĖMS 
PRITAIKYTAS MENAS!

PETRAS MELNIKAS

Šiandien yra gan lengva at
spėti, kuri meno rūšis publikos 
yra daugiau mėgiama. Nesukly- 
sim, kad poezija, nemelodinga 
muzika, abstrakti tapyba ir fi
losofija masių netraukia ir šios 
rūšies kūriniai dažnai yra tik 

. toleruojami. Romanas, melodin
ga muzika, peizažo tapyba ir 

| kartais psichologinis veikalas 
;yra patrauklesni. Jų kūrėjai yra 
gerbiami, kūriniai diskutuojami 
ir dažniau perkami. Didesnis 
publikos susidomėjimas šia sri
tim diskusijose randa ir šalinin
kų ir priešų.

Šis sveikas publikos reagavi
mas į naujai pasirodžiusius ro
manus, melodingos muzikos kū
rinius, vaizduojamąją tapybą

mu rūpinasi centrinė komunis- i ta. Pasiremiant Miglino statis
tų valdžia Maskvoje. Šiuo rei- tiniais duomenimis, Lietuvoje

&.........
Kas tik turi gėrę skonį,

Viską perka pas Lieponi!

LIETUVIU PREKV10S NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARQUETTE PK„ 62 H So. Western, PR 8 587S
Vedėjas J. LIKTOMS

Plrmad Ir ketvirtad nuo 9 Iki 9 30 vai Kitom dienom nuo 9 Iki 
6 vai. vak. Sekmadieniai:, nuo 12 iki 5 vai vak

h _______ ____ r,"'--___ ___________ ______________________ r

1932 m. buvo: lietuvių 80.6%, 
žydų — 7.1%, vokiečių — 4.1%, 
lenkų — 3%, rusų 2.4%, visų 
kitų — 2.8%. Tokiu būdu Ne- 
prikl. Lietuvoj gyveno apie 50,- 
000 rusų. 1959 m. rusų procen
tas pakilo iki 7%, o dabartiniu 
metu reikia skaityti, kad atė
jūnų iš “broliškų respublikų” 
skaičius prašoka 300,000. Kaip 
projektuoja Maskva, 1980 m. 
pramonė turi būt penkeriopai 
didesnė, tai galima prileisti, kad 
proporcingai augs ir kolonistų 
skaičius, o 1980 m. jų gali būti 
Lietuvon prigabenta apie 1,500,- 
000. Aišku, kad pramonės augi- 
mas 1980 m. nesustos vietoje, 

i nes jai vystytis, kaip anksčiau 
matėme, yra neribotos galimy
bės, tad tenka laukti, kad šio 
šimtmečio paskutinėje dekado
je (dar prieš 2,000 metų) atė
jūnų skaičius jau susilygins, o 
gal net pralenks lietuvių skai- 

i čių Lietuvoje.
Lietuviams, prieš keliolika 

tūkstančių metų apsigyvenu- 
i siems dabartinėje Lietuvos te
ritorijoje, sukūrusiems savitą 

I kultūrą, taip artimą Vakarų 
i kultūrai, teks savo namuos at
sidurti mažumoje ir jaustis sa- 

: vo protėvių žemėje įnamiais. 
Nors ir sunku ir skaudu apie 
tai kalbėti, bet tokiomis liūdno
mis mintimis norime atkreipti 
skaitytojų, o ypatingai mūsų 
veiksnių dėmesį į gresiantį lie
tuvių tautai pavojų.

Atrodo, visai kitos perspek
tyvos atsirastų, jei Lietuva ir 
vėl taptų laisva ir nepriklauso
ma valstybe. Tuomet bent dalis 
užsieny gyvenančių lietuvių su 
savo prieaugliu (atžalynu) ir 

; kapitalu į ją laisvai grįžtų.

bei psichologinių problemų vei
kalus šiandien vis dėlto prade
da nykti. Priežastis: didesnė ar 
mažesnė avangardizmo įtaka ši
toms meno šakoms ir, ypač, jau
nos kartos kūrėjams.

Kas yra avangardizmas ?
Kas yra menas?
Avangardizmo žymiausias 

bruožas yra tikėjimas, kad me
nas yra religija. Ši religija yra 
jų pagrindinis rūpestis. Antras 
būdingas avangardizmo bruo
žas yra jo atsiskyrimas nuo 
masių ir net visiška izoliacija. 
Avangardo kūrėjai nusistatė, 
kad jie nemėgsta šių dienų pa
saulio ir jo problemų.

Kai šis antagonizmas iššaukė 
aštrią kritiką ir publikos nepa
sitenkinimą, jų kūryba kartais 
pagyvėdavo, lyg pabudusi iš 
miego. Bet, kai publikos nepa
sitenkinimas peržengė jų tole
rancijos ribą, jie užtrenkė duris 
pasauliui. Jų menas pasidarė 
dar subjektyvesnis, miglotesnis 
ir net visai neaiškus. Jie net 
pradėjo reikalauti, kad meni
ninkas savo kūryboj būtų vi
suomet avantiūriškas ir naujų 
formų ieškotojas. Eksperimen
tavimas su forma, įgavęs svei
ką pradžią, niekad nesiliovė ir 
daugumai menininkų tapo jų 
kūrybos pagrindu. Susirūpinę 
forma, jie priėjo išvados, kad 
ir paprastas romanas, melodija, 
peizažas ir net psichologinės 
problemos veikalas (Sartre) ne
gali būti sukurti tiesioginiu ke
liu, bet tik pro jų fantastišką - 
emocinę prizmę. Jie net nudžiu
go atradę, kad įdomios proble
mos yra labai retos ir kad pati 
įdomiausia problema yra jie 
patys.

Po šitokio “Credo” publika 
pakilo ir pradėjo apleisti žiūro
vų kėdes. Avarigardistai atsikir
to: masės nesupranta meno — 
mes neprivalom joms patar
nauti.

Menas nuo senų laikų tarna
vo žmogaus palinksminimui ar 
jo nelengvos buities sušvelnini
mui. Graikų, romėnų ir Šekspy
ro dramos nėra nuobodžios. 
Dostojevskio ir Tolstojaus ro
manus kartą pradėjęs skaityti, 
jau nebegali atsitraukti. Mūsų 
avangardistų problema yra, kad 
jų veikalai yra nuobodūs, kar
tais net tušti. Menininkas juo
se yra taip narciziškai įsimylė
jęs į save, kad jis neturi laiko 
savo pasirinktai temai. Jis po
zuoja, šypsos pats sau ir nega
li savęs pamiršti. Galų gale jis

• Juozas Leonas Navickas, 
— Bostono kolegijos ekstraor
dinarinis profesorius. Š. m. ko
vo 1 d. Bostono kolegijos (Bos
ton College) vadovybė suteikė 
dr. Juozui L. Navickui ekstra
ordinarinio (Associate) profe
soriaus laipsnį su nuolatinio dės
tytojo teisėmis. Jam taip pat 
buvo paskirta stipendija jau 
įpusėtam moksliniam veikalui 
užbaigti.

Dr. Juozas L. Navickas gimė 
Virbalyje, progimnaziją baigė 
Kybartuose, o gimnaziją — Vo
kietijoje. Filosofiją studijavo 
Louvain’o Aukštajame filosofi-

pasilieka vienišas ir neįvertin
tas.

Be abejo, modernus žmogus 
mėgsta masėms pagamintą ir 
pritaikytą meną. Tikru menu 
gėrisi tik mažas specialistų eli
tas. Tačiau dar neseniai, gal 
net prieš 40 metų, šios proble
mos nebūta. Paprasti žmonės 
gėrėjosi visais gerais kūriniais 
ir, nebūdami kritikais, gan leng
vai pajėgdavo atskirti vidutiniš
ką nuo genialaus kūrinio. Šian
dien jau ir kritikai tarp savęs 
nesutinka.

Aplamai atrodo, kad menas 
dar gali būti išgelbėtas. Tačiau 
menininkui reikės išmokti dau
giau kuklumo ir pagarbos pub
likai. Jis neturėtų jos įžeisti ar 
jos mokyti. Jo uždavinys yra 
kurti. Jei jo kūrinys publikos 
yra atmestas, jis turėtų patik
rinti, kur jis suklydo.

Aišku, jis neturėtų nužengti 
nuo Parnaso ir patarnauti ma
sėms. Jis tik turėtų neužmiršti, 
kad didiesiems praeities kūrė
jams visuomet pasisekė prisi
taikyti prie publikos ir jų šimt
mečio ribose kurti nemirtingus 
veikalus. Jei šių dienų meninin
kas nenori kompromiso — su
sitaikyti su žiūrovu, jis liks vie
nišas, o jo kūriniai dirbtiniai, 
kaip popierinės rožės.

jos institute, kurį baigė 1953 
metais. Filosofijos daktaro laips 
nį gavo Fordhamo universitete 
1958 metais, parašydamas diser
taciją “The Morai Philosophy 
of Lossky”. Baigęs studijas, 
dvejus metus dėstė filosofiją 
King’s College, Willkes - Barre, 
Penn. 1961 metais pradėjo dar
bą Bostono kolegijoje docento 
teisėmis (Assistant professor).

1963 metais ėjo Bostono Kul
tūros klubo pirmininko parei
gas. Tais pat metais buvo iš
rinktas Lietuvių katalikų moks
lo akademijos Naujosios Angli
jos židinio pirmininku.

Lietuviškoje spaudoje bendra 
darbiavo: “Lietuvių Enciklope

dijoje”, “Drauge”, “Aiduose” ir 
Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos leidiniuose, kuri dr. 
Juozo L. Navicko traktatą 
“Žmogaus esmė intencionalinių 
aktų šviesoje” (Roma, 1965 
m.) išleido atskiru leidiniu.

Filosofines studijas anglų 
kalba paskelbė šiuose moksli
niuose žurnaluose: “Boston Co
llege Studies in Philosophy”, 
“Darshana International”, “In
ternational Philosophy Quarter- 
ly”, “Directory of American 
Philosophers”, “Directory of 
American Scholars” (vol. IV), 
“Who’s who in American Edu- 
cation”, “Who’s who in the 
East”. (L. B. J.)

Lietuviškas Restoranas - METPOPOLTS
6538 So. Western Avė., Chicago. — Tel. 476-9009

Vienintelis lietuviškas restoranas 4,1 gerais patiekalais, kaip šašlykas, 
šnicelis ir kt., didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gSrimų.

Lietuviškoj jaukioj nuotaikoj galfsite praleisti laiką, skaniai paval
gyti ir atsigaivinti

Atdaras kasdien nuo 11 vai. ryto iki všlumos. Pirmadieni uždaryta. 
Vist prašomi atdilankyti

Savininkai PETRAS III ANTANTNA KAPŠAI

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

COUNTRY AUTO REBUILDERS 
GR 6 - 7777 24 hour towing Service

Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
smulkūs pataisymai

RODY AND FENDER WORK 
PAINTING, MECHANICAL REPAIR

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

SINCLAIR

RICHMOND AUTO SERVICE
2934 West 63rd Street 

Tel. GB 6-3134 ir GR 6-3333 
Sav. Juozas (Joe) Juraitia

• Pagrindinis taisymas vietinių ir 
užsieninių automobilių * Elektroni
nis motorų tikrinimas. * Chicago 
Motor Club patvirtinti kvalifikuoti 
mechanikai. * Darbas garantuotas ir 
prieinamos- kainos). * Turime vilkiką, 
ir (Courtesy cars). Atsilankykite ir 
įsitikinsite.

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Name, automobilių, 
gyvybes, sveikatos 

Ir biznio
Patogios l&simokSJI- 

mo sąlygos

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

SIUNTINIAI Į LIETUVA
OOSMOS EXPRESS 

MARQUETTTE GIIT PARCEL SERV 
3 skyriai Chlca«oje:

2608 69tli St. Tel. WA 5-2787
2501 69th St. Tel. WA 5-2737
3212 So. Halsteo St. Tel. CA 5-1864

Lietuvių bendrovė, kuri turi teisę 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai 
savo vardu iš Chlcagoa i Lietuvą.

Didelis pasirinkimas geriausioj rū- 
des medžiagų ir kitų prekių žemo- 
nis kainomis.

E. ir V. Žukauskai

M O V I N C
SERfiNAS perkrausto baldus ii 

kitus daiktus. Ir Iš toli. Miesto lei 
dimai ir pilna apdrauda
2047 W. 67 PI. WA 5-806?

Heatinę Conrractot
įrengiu naujus ir perstata u im
tus visų rūšių namo apšildymo 
oečius ir air conditioning 
naujus ir senus namus Stogu 
Inas (gutters), vandens šildy-

i mui boilerius Turiu leidimui- 
Urbti mieste ir užmiesčiuose 
Darbas atliekamai- greit Ir sa 
*lningai Apskaičiavimai nemo 
km»wi

I DOMAS ŽUKAUSKAS 
| HF.ATING * SHEET MEDU 
į 1444 8. W(wti'rn, Chirajro B. fll

Telefonas VI 7-8447

8 Pagrindai, kodėl Podarogifts, Ine. 
pritraukia tūkstančius mūsų klijentų, 

kurie siunčia
DOVANAS į U SS R

1. Jiem nereikia gaišti laiko, superkant ir nešant 
siuntinius į persiuntimo įstaigas.

2. Jie neturi spėlioti dydžių ar spalvų.
3. Jie sutaupo visus muitus, įpakavimo ir persiunti

mo mokesčius.
4. Jie pasirenka ypatingą dovaną: automobilį, moto

ciklą, televizijos priimtuvą, radijo aparatą, šaldy
tuvą arba

5. Jie įsigyja PREKIŲ PIRKIMO ORDERĮ, su kuriuo jų 
giminės jiems patinkamas prekes gali įsigyti 
Vnešposyltorg'o

DOLERIŲ - KRAUTUVĖSE
6. Jų giminės gali įsigyti maisto produktų, audeklų, 

drabužių ir avalynės tinkančius jų skoniui ir pri
taikintus.

7. Jie taupo laiką, nes tuo atveju nėra gabenimo per 
Atlantą.

8. Jie sutaupo pinigų, nes DOLERIŲ - KRAUTUVĖSE 
prekės yra labai žemomis kainomis.

Aplankykite mūsų Parodinę Salę New Yorke.
Siųskite savo užsakymus ar klausymus į

PODAROGIFTS, Ine.
(Vienintelis Dovanų atstovas JAV-se)

220 Park Avė. South (corner 18th Street) 
New York, N. Y. 10003 

Tel. 212 -228-9547
arba į prie jo prisijungusias firmas:

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL 
AGENCY, INC.

1530 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y. 11216 
Tel.: 212 IN 7-5522 

arba i bet kuri jų skyrių

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 45th Street, New York, N. Y. 10036 

Tek: 212 CI 5-7905 
arba į bet kurį jų skyrių

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut Street, Philadelnhia, Pa. 19106 

Tel.: 215 WA 5-3455 
arba j bet kurį jų skyrių



NAUJI LEIDINIAI
• AIDAI, 1967 m., vasario 

mėn., nr. 2. Du pagrindiinai šio 
numerio straipsniai, apimą mū
sų religines, tautines ir visuo
menines problemas, yra vysk. 
Pr. Brazio ir dr. A. Sužiedėlio. 
Juozas Pažemėnas baigia raštą 
apie prof. Vladą Jurgutj o J. 
Alaušius duoda praėjusių metų 
mūsų kultūrinio gyvenimo ap
žvalgą, iš kurios porą ištrau
kų komentuojame ir šios die
nos “Kultūros temomis kitur” 
skyriuje. Poeziją šį kartą atsto
vauja L. Andriekus. Įdomi se
niena, tačiau atliepianti ir šių 
laikų mūsų išeivišką buitį, yra 
Ignoto Domėtos laiškas Adomui 
Mickevičiui. Recenzuojama pas
taroji Vidos Krištolaitytės pa
roda New Yorke ir A. Nykos - 
Niliūno verstasis “Hamletas”, 
rašoma apie naujas kosmologi
nes teorijas, apie naujus skai
tymo metodus ir naujus lietu
vių raštijos ir bibliotekų istori
jos darbus.

• AYVAKENING LITHUA- 
NIA. A Study on the Modern 
Lithuanian Nątionalism by Prof. 
Jack J. Stukas, Ph. D. Director, 
Institute of International Busi
ness Seton Hali University. The 
Florham Park Press, Ine., 14 
Lincoln Place, Madison, N. J. 
07940.

Leidinys iliustruotai?, kietai 
įrištas, 188 psl., kaina $5.00, 
gaunamas ir "Drauge”. Kny
gos mecenatas Kazys Šipaila. 
Platesnis leidinio aptarimas y- 
ra šios dienos “Akademinių pro
švaisčių” puslapyje.

• MŪSŲ VYTIS, 1967 m., 
sausio - vasario mėn., nr. 1. Lei
džia Akademinis skautų sąjū
dis. Redaktorius Rimantas Griš- 
kelis, 2816 West 63rd St., Chi- 
cago, III. 60629. Administrato
rius Jonas Tamulaitis, 6818 So. 
Claremont St., Chicago, III. 
60636. Metinė prenumerata 
$4.00. Ryškiomis veiklos nuo
traukomis iliustruotas ir raštų 
turiniu išmoningai atseikėtas 
akademinio jaunimo žurnalas. 
Šiame numeryje Eug. Vilkas 
rašo apie akademikų skautų į- 
Bašą į Jaunimo metų įvykius, 
Algis Zaparackas savo r ašte ap
sistoja apie Korp! Vyties atkū
rimą išeivijoje, o Alg. Kazlaus
kas mini XVI Šiaurės Ameri
kos lietuvių studentų suvažia
vimą. Numeris baigiamas pla
čia akademikų skautų veiklos 
apžvalga.

• THE 'MARLAN, March 
1967. Tėvų marijonų leidžiamas 
mėnesinis religinės kultūros 
žurnalas. Metams $3. Savo kovo 
mėn. numeryje turi amerikiečio 
spaudos bendradarbio Ch. DeCe- 
lles straipsnį apie pasauliečių

šventumą. Chicagos Meno insti
tuto konservatorius dail. A. 
Jakštas rašo apie Bažnyčią ir 
meną. Konvertite rašytoja Ver
ia A. Mooth svarsto apie kentė
jimų ir džiaugsmų prasmę ir jų 
santykį. Lehigh universiteto 
prof. dr. Adolfas Butkys, eko
nomistas, rašo apie pasninkų 
sumažinimą ir to įtaką į žuvų 
pramonę JAV-se. J. Rugis pa
beria eilę minčių apie Velykų 
šventes. Laikraštininkas H. Pei- 
sson svarsto apie vyresnio am
žiaus žmonių gyvenimo kelią ir 
duoda eilės knygų apžvalgas. 
Žurnalistas A. B. Haines apta
ria rašytojo E. Barrett kūrybą. 
Argentinoje eilę metų besidar
buojąs tėv. A. švedas, MIC, in
formuoja apie airius išeivius ta
me krašte. Indijos misijonierius 
tėv. S. Ramchnat, SJ, pasakoja 
apie pergyvenimus tame plačios 
apimties Azijos krašte. Airių 
armijos kapitonas P. O’Donnell, 
dabar su Jungt. Tautų daliniais 
budįs Šv. Žemėje, idiliškai ap
rašo berniuką prie Galilėjos eže
ro. šiame numeryje bendradar
bės L. P. Bell patarimai apie 
vaikų priežiūrą vėsiame ore ir 
duodamas Kathleen M. Burke 
velykinis eilėraštis.

Žurnalas gausiai iliustruotas 
lacometti, Tiepollo, Manėt, Pi-

SIUVIMO MAŠINOS
BERNINA » NECCHI ♦ ELNA • 

PFAFF • KENMORE
(Šveicariškos, vokiškos, itališkos, ja
poniškos, Slnger Ir kitos). Taisome, 
parduodame ir nuomojame prieina
momis kainomis ir sąlygomis. Dar
bas greitas ir sąžiningas. Turime 
dalis, pritaikome pagal skoni kabi
netus. Aptarnaujame Chteagoje ir 
priemiesčiuose. Parduodame ir taiso
me dulkiu siurblius.

B & B SF,WING MACHINE OO. 
4214 S. Archer Avė., Chicago, TU. 
•0632. Tei. 027.0044; 027-0045.

Ved8jas" Arvydas M. Bikinis

MARŲUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629 

Tel. PR 6-8998

ckel, EI Greco, Caravaggio, 
Bloch, Valeškos, Brazausko,

, Rūkštelės kūrinių reprodukci- 
! jomis, Alg. Grigaičio ir kitų 
nuotraukomis.

I ..
ATSIŲSTA PAMINĖTI

• LIETUVIŲ KALBOS PRA
TIMAI. Mokyklai ir namams.
II sąsiuvinis. Paruošė Domas 
Velička, lietuvių kalbos lekto
rius. Pedagoginio lituanistikos 
instituto i idinys. išleistas JAV 
Lietuvą bendruomenės Čika
gos Apygardos Valdybos lėšo
mis 19S7 m. didelio formato 
82 psl. 2is II sąsiuvinis skirtas 
morfologijai: žodžių darybai ir 
kaitybai, žodžio sudėčiai, žodžio 
dalių rašybai ir rašybos siste
mai. Leidinio kaina $2.00, gau
namas ir “Drauge”.

• EGLUTE, 1967 m., kovo 
mėli., nr. 3. Vienintelis lietu
vių vaikų laikraštėlis laisvaja
me pasauly, spausdinamas ke
liomis spalvomis. Metinė pre
numerata $4.00, adresas: Eglu
tė, Immaculate Conception Con- 
vent, Putnam, Conn. 06260.

• VILTIS, March - April, 
1967. A Folklore Magazine. Re
daguoja V. F. Bieliajus, P. O. 
Box 1226, Denver, Colorado 
80203. Metinė prenumerata 
$3.50, dviems metams — $6.00. 
Žurnalas skiria daug dėmesio 
įvairių tautų tautiniams šo-

Pavasariniai ir vasariniai 
siuntiniai 1967 metams

Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 .metų pavasa
riui ir vasarai siūlome du, kurie yra labai praktiški, už žemą kainą 
ir j juos yra įtraukta viskas, kas labiausiai reikalinga Jūsų arti
miesiems.
Žinoma, taip pat kiekvienas siuntėjas gali sudaryti dovanų siun
tinį savo nuožiūra, pasinaudodamas Mūsų kainoraščiu.

Moteriškas (1967).
Nailoninis su diržu itališkas lietpaltis, 3 yd. vilnonės angliškos 
kostiumui medžiagos, 4 yds. puikios suknelei medžiagos, 1 komp
lektas nailoninių apatinių rūbų 2 p. geriausios rūšies nailoninių 
kojinių, 1 šilkinė gėlėta skarelė, 1 nailoninė skarelė, 12 specialiai 
parinktų namų darbui adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 trum
pom rankovėm megstukas

Kaina $75.00.
Vyriškas (1967).
Itališkas nailoninis su diržu dėvimas lietpaltis, 3% yds. angliš
kos vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai v. marškiniai, 1 
terylino kaklaraištis, 1 komplektas apatinių rūbų, 2 p nailoninių 
arba vilnonių kojinių, 12 įvairaus dydž.o adatų, 2 špūlės labai 
stiprių siūlų, 3 jardai vilnonės paltui medžiagos.

Kaina $75.00.
Jungtinis moteriškas 1967 ir vyriškas siuntinys

Kainuoja $135.00.
Tebesiunčiame ir visus kitus mūsų anksčiau skelbtus siunti

nius dar vis už tą pačią kainą.
Automobilius, dviračius, motociklus, siuvamas mašinas, 

svaiginamus gėrimus, tabaką ir maistą (sov gamybos) pristato
me iš kooperatyvų Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje.

Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES LTD.
( Z. JURAS)

421, Hackney Road, London, E. 2., England
Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garantuotas 

pristatymas.
Atstovai:

A. Kusinskis, 167 College Str., Sudbury, Ont., Canada.
L. Radzevičius, R. R. 2. Port Arthur, Ontario, Canada.

Galime pervesti ir pinigus, už ką gavėjas turi teisę pasirinkti kas 
Jam patinka iš specialių krautuvių.

■ -----------------f

PLANINGAS TAUPYMAS

P. Aleksa Gandonešis
Metalo skulptūra grupės ‘ Dailė” 
parodoje Čiurlionio galerijoj, Chi
cago j.

kiams bei aplamai folklorui, šio 
numerio viršelį puošia lietuvai
tės tautiniuos drabužiuos (Rū
tos Mockiūtės) nuotrauka, o 
tekste plačiau rašoma apie lie
tuvių liaudies meną. Žurnalas 
leidžiamas anglų kalba.

Pristatome Visokių Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ

PATAISYMUI MEDŽIAGA

CARR MOODY 
LUMBER CO
STASYS LITWINAS, Prez. 

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

teikiame nemokamai.
Raštine atdara kasd en nuo 8 vai 
ryto Iki 6 vai. vakaro Ii šefttadle-

niaiR Iki .8 vai p. p.

KRONIKA
• Jaunos lietuvaitės paroda 

Argentinoje. Šį mėnesį Buenos 
Aires mieste atidaroma pirmo
ji dailininkės Ingridos Suokailės 
abstraktinių kūrinių paroda. 
Jaunoji dailininkė yra baigusi 
Vasario 16-sios gimnaziją Va
karų Vokietijoje ir meną studi
javo Stuttgarte ir Muen.hene. 
Į Argentiną dailininkė atvyko 
1966 metais ir čia dirba moky
tojos darbą kolegijoje.

• Lituanistikos Instituto bib
lioteka ir archyvas, šiuo metu
biblioteka turi įregistravusi in
ventoriaus knygoje 442 knygas.
Žurnalų yra gauta apie 2 000 
egz. Kelios dėžės prikrautos 
smulkių spaudinių, kaip brošiū
ros, programos, straipsnių at-

• SKAUTŲ AIDAS, 1966 m.,
nr. 10. Lietuvių skautų ir skau
čių laikraštis. Redaguoja v. s. 
Antanas Saulaitis. Metinė pre
numerata $4.00, adresas: Ka
zys Čėsna 58 Providence St., 
Worcester, Mass. 01604.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

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

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

M O V I N G
perkrausto baldus iš arti ir toli

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

PAPUOŠNITE BUTĄ NAUJOMIS UŽUOLAIDOMIS. 
DAR SUSPESIME PAGAMINTI ŠVENČIŲ 

SEZONUI. TIK PASIRŪPINKITE PAS

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

PIRKSITE NEBRANGIAI IR GAUSIT DOVANĄ
STEIN TEXTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, nyions, taffetą, aksomo, ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ 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

CHICAGOS PONIOS IR PANELĖS,
Nereikalingi plaukai sunaikinami atsargiai, efektingai, ekonomiš

kai! Pasauly garsus metodas vartojamas, pripažintas visų daktarų.
Lūpos, žandai, skruostai, antakiai, kakta, ran

kos, kojos.

Kankintis visa gyvenimą su nereikalingais plaukais, 
tai jau perdaug. Laikas tik pasunkina padėtį, kiekvienas 
odos ligų gydytojas tai žino.

Kodėl laukti? Tuoj Skambinkit DB 2-6631 ir pa
sikalbėkite.

Elektrologistė — JANINA POCS, Marshall Field 
• Annex Bldg., 25 E. Washington St. Suite 1420

MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADEK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 
nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.

• Metinis dividendas M* išmokamas du kart per metus už 
visas taupymo sąskaitas.

PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.

DEL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

TMUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO, ILL 60608 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4;

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

spaudai bei iškarpos ir kt. 
Trūksta knygų lentynų, pirmo
sios dvi jau prikrautos. Biblio
tekai leidinių nemokamai davė: 
A. Andriušaitis (daug žurnalų 
komplektų), J. J. Bachunas, J. 
Balys, S. Biežis, Čiurlionio an
samblis, “Dirva”, J. Gimbutas, 
V. Gidžiūnas, P. Juras, J. Kon

LIETUVIŠKA VALGYKLA. GRAŽIAUSIAS 
LIETUVIŠKAS RESTORANAS. KURIAME 

GAMINAMI LIETUVIŠKI VALGIAI.

Atdara — nuo 6:00 valandos ryto iki 8:00 
valandos vakaro.

čius, G. Krivickienė, A. Kučas, 
Kultūros Fondas, L. K. Mokslo 
Akademija, Manyland Books, 
B. Nainys, A. Plateris, Pedago
ginis Institutas, B. Saldukienė 
ir W. R. Schmalstieg. Laukiame, 
kad ir kiti Instituto nariai pri
sidės prie mūsų lituanistinės 
bibuotekos surinkimo.

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

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai
-.... - --------- -------- 'r

4h
0N INVESTMENTS 
Units of $100 00 
Dividend Chccki 
Mailed (Juarterly

ST. ANTHONY
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joseph F. Gribauskai 
Bxecutive Secretary

ON BONUS SAVINGS 
Uniti of $1,000 00 

For 3 Year.
Dividend. Pald 

Ouarterly 
or Compounded

1447 So. 49tb Court 
CICERO, IUINOIS • 60650

Phune (Area Code 312) 656-6330 
NOURS: Mun. 9-8; Tuti., Thurv., fri. 9-i; Sat. 9-1; Wed. Closed

* Šovinį, fn By The JOtš Of Tšc Monrt Wllf foru From The l»t.

Mūsų erdviose patalpose 
tunine didžiausį pasirinkimą 
visų moderniškų baldu, elek 
trinių krosnių, radijo ir tele 
vizijos aparatų, šaldytuvu »» 
kitų namams reikmenų 

lietuvių ištaiga

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 347II
atdara pirmad ii ketvti k--9 vai anų treč. ir $e&tadieniah» nu<

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

CRANE SAVINGS
ANO LOAN ASSOCIATION

B. B. PIETKIEYVICZ, Prez.

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

43
4

A,m jas ankštas dividendas 
mokamas už investavimo 

sąskaitas

FIN1GAJ ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 b 
Dividendai mokami sausio ir liepos mėn. 31 d.

ii, *wnna lr • » » r. iki b v.VALANDOS: FIKMAD ir KETV . » v. r. iki 9 v. v.
4 ESTĄ p y w r Iki iž v d Treėlad uždaryta

Į-.hllllllllllllllllllllillllllllllllllllllMII!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll£

i Artesian Restaurant 1
2432 Wesf 63rd Street (63rd & Artesian)

s • Skanūs valgiai
• Geras patarnavimas 

• Puiki atmosfera

5 o-

PIETŪS 
S 1.65 & $2.25

JOKIO LAUKIMO — GREITAS PATARNAVIMAS 
TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ.

Rezervacijoms skambinkite — 436 - 4622.
5 Atdara 'ekmad iki ketvlrtad. 6 v ryto iki 1 v. ryto, penktad tr 3 
5 šeštadieniais iki 5 valandos ryto



SOVIETINIU INTELEKTUALU KOVA 
UZ DEMOKRATIJA

PROTESTAS PRIEŠ BAUDŽIAMOSIOS TEISENOS PA
PILDYMUS. KOKIAIS KLAUSIMAIS DOMISI MASKVOS 

STUDENTAI

V. ALSEIKA, Vokietija

Šių metų sausio 17 d. Mask
voje buvo suimti keli jauni lite
ratai — jie buvo kaltinami, jog 

<įjerdaug atvirai kritikavę sovie
tinę kultūros politiką, ypač ry
šium su Danielio - Siniavskio 
nuteisimu. Tie suimtieji: Alek
sandras Ginsburg, Jurij Galans- 
kov, Aleksieji Dobrovolskij, Ve
ra Laškova ir Petras Razievskij. 
A. Ginsburgas jau buvo žino
mas, kaip paskelbęs “baltąją” 
knygą dėl Daniel - Siniavskio 
nuteisimo, be to, atvirai krei
pęsis j prezidentą Podgornyj. J. 
Galanskov buvo nelegalaus žur
nalo “Phoenix 66” leidėjas — 
tame žurnale bendradarbiavę ir 
kiti suimtieji. Jau žinoma, kad 
sausio 22 d. Maskvoje ties Puš- 

’-.-kino paminklu vyko intelektua
lų, studentų demonstracija. Tuo 

• -metų buvo suimti astuoni de
monstracijos dalyviai ir jų lau
kia teismas. Intelektualai buvo 
suimti, pasinaudojant Sovietų 
aukščiausiojo sovieto 1966 m. 
rugsėjo 16 d. išleistuoju įsaku. 
Prieš tą įsaką, ypač jo du 
straipsnius, pasisakė visa eilė ži
nomų sovietų mokslininkų ir ra
šytojų — jie kreipėsi į Aukš
čiausios tarybos visuotinį susi
rinkimą. Tų protestuojančių tar
pe buvo ir kompozitorius Šosta- 
kovičius. Ryšium su visais tais 
įvykiais įdomu susipažinti su 
pačiu įsaku, su protesto raštu, 
su Maskvos studentų problemo-
mis ir su Galanskovo komenta- me krašte neišvengta kulto, 
rais. Frankfurte veikianti “Pos- kai kur jis buvo pasireiškęs net 
sev” leidykla ir jos leidžiamas ir ne vieną kartą — gal socia- 
žurnalas “Grani” kai kuriuos lizmo pagrindai skatina kulto 
šių dokumentų pasiuntė žinomo- atsiradimą ? Ar mūsų krašte 
jo vokiečių dienraščio “Frank- i kulto metu vyravo teisinga ide- 
furter Allgemeine” Redakcijai, jologija? Ar mums negresia ka

rinis perversmas ir vieno as
mens įsivyravimas? Ar socia-

Su jais verta susipažinti.
A. Sovieto įsakas praplėtė 

baudžiamojo kodekso 
straipsnius

Baudž. kodekso IX skyrius 
papildytas straipsniais 190’, 
190- ir 1903, kurie štai ką nu
rodo. Straipsnis 190': “Kas pla
tina žinomai šmeižiančias žinias, 
kenkiančias sovietinei valstybės 
ir visuomenės tvarkai... kas pla
tina atspausdintus šmeižtus — 

..baudžiamas laisvės atėmimu iki 
3 metų arba pataisos darbais 
iki metų arba pinigine bauda 
iki 100 rublių”. Straipnis 1902 
nurodo į išniekinimą pačios 
valstybės, ar paskirų respubli
kų herbo ar vėliavos — čia baus 
mė siekia dviejų metų, pataisos 
darbų iki metų arba piniginės 
baudos iki 50 rb. Pagaliau 
straipsnis 190" mini viešus susi
rinkimus, kurie pažeidžia viešą
ją tvarką, atktyvų dalyvavimą 
tokiuose susirinkimuose — nu
sikaltę baudžiami iki 3 metų 
arba pataisos darbais iki metų, 
arba pinigine bauda iki 100 rb.

Protestas Aukšč. sovietų 
tarybai

Tarp Šių metų sausio 1 ir 10 
d. Aukščiausiam sovietui Mask
voje buvo įteiktas mokslininkų, 
rašytojų protestas su 21 para
šu, nuorašai buvo pasiųsti par
tijos politbiurui ir Sovietų S- 
gos generalinei prokuratūrai. 
Pasiragę protestavo prieš minė
tų straipsnių įvedimą, nes jie, 
esą, neatitinka politinei krašto 
tikrovei. Tokių įstatymų priėmi
mas, kaip pabrėžė protestuojan
tieji, kelia įtarinėjimų ir apkal
tinimų atmosferą. Autoriai pa
brėžė: “Mes esame įsitikinę, kad 
tie straipsniai prieštarauja le
niniams socialistinės demokrati
jos dėsniams. Jei juos Aukščiau
sias sovietas priimtų, tatai ga
lėtų būti kliūtimi įgyvendinti 
konstitucijoje garantuotoms lais 
vėms”. Pasirašė žinomi moksli
ninkai, kaip Mokslų akademijos 
nariai Asturov, Seldovič, Tamm 
(Nobelio premijos laureatas), 
rašytojai Nekrasov, Kaverin, 
Dombrovskij, kompozitorius Šos 
takovič, filmų režisierius Romm

ir dar keli senųjų bolševikų at
stovai.

Jūs tą kovą pralaimėsite...

Nelegalus laikraštis “Phoenix 
66”, greičiausiai suimtojo Ga- 
lonskovo plunksna paskelbė kai 
kuriuos mokslininkų ir rašyto
jų protesto komentarus. Jis pri
minė ir Togliatti mintis — šis 
irgi buvo pasisakęs prieš laisvių 
varžymą. Sovietų “parlamentui” 
vis dėlto priėmus minėtų straips 
nių papildymus, “Phoenix 66” 
toliau pabrėžė: “Jūs galite pra
dėti... jūs galite šią kovą laimėti, 
tačiau karą jūs vis vien pralai
mėsite, karą, kuris jau yra pra
sidėjęs Rusijoje”.

Dar įdomesni Maskvos stu
dentų klausimai. Jie buvo nu
kreipti į Vokietijos literatūrinio 
gyvenimo žinovą Ernst Henry, 
jam Maksvos universitete skai
tant paskaitą “Apie neofašiz- 
mą”. Štai tų paklausimų, vieto
mis ryškių savo agresyviu tonu, 
atranka;

Ar gali fašizmas atsirasti ir 
pas mus, ypač, jei atgimtų Sta
lino kultas? Ar jis įsivyrauti} ir 
Kinijoje? Ar tai tik atsitiktinu
mas, kad socializmo sąlygose 
galimas kultas? Ar tai priklau
so tik nuo vadovaujančio as
mens asmeninių savybių? Ar 
čia negalima įžiūrėti objektyvių
jų priežasčių? Jau žinoma, kad 
praktiškai jokiame socialistinia-

liniai galima pateisinti “kietojo 
režimo” įvedimą?

Ar buvo reikalinga sovietų - 
nacių sąjunga?

Ar pas mus galimos bylos tų 
žmonių, kurie kulto metu, kaip 
gyvuliai, buvo suvaryti į kon
centracijos stovyklas? Ar gali
mos bylos prieš teisėjus, ne
kaltus žmones pasiuntusius mir
čiai? Ar iš tikrųjų buvo neiš
vengiama sovietų - nacių Vo
kietijos sąjunga? Ar šitai Hit
leriui nesuteikė laisvųjų rankų 
politikos?

Toliau Maskvos studentai pa
teikė tokius klausimus: Nuern- 
bergo teisme kaip mastas buvo 
iškeltas “asmens atsakomybės1 
principas. Kulto laikmečiu buvo 
didelių nusikaltimų — ar žudy
mai koncentracijos stovyklose, 
žmonių sušaudymai nepriklauso 
tokių nusikaltimų grupei? Ar iš 
tikrųjų esąs slaptas Hitlerio su 
Stalinu susirašinėjimas, jis bu- 
buvęs paskelbtas Vakaruose, ku 

' riame Stalinas su Hitleriu pasi
dalinę įtakos sferomis pasauly
je? Kaip Tamsta paaiškinsi fa
šistinės jaunimo organizacijos 
Leningrade susekimą? Koks

skirtumas tarp fašizmo ir anti
komunizmo? Kodėl karo pra
džioje sovietams nesisekė karo 
fronte? Pagaliau dar vienas 
klausimas — prašome mums su
teikti duomenų apie nacių įsi
vyravimą rytų demokratinės Vo 
kietijos teisingumo ir policijos 
aparate? Tai klausimai, kurie 
daug pasako.

šviesos-Santaros suruošto simpoziumo “Absurdo teatras lietuviškoje 
scenoje” metu kovo 10 New Yorke. Už stalo iš kairės: Algirdas Lands
bergis, Juozas Daubėnas ir Kostas Ostrauskas.

Nuotr. Ged. Naujokaičio

• Dr. Viktorijos Skrupskeiy- 
tės paskaita, kurios tema yra 
“Jean Cayrol moderniųjų rašy
tojų tarpe” įvyks šiandien (ko
vo 18 d.) 6 vai. 30 min. Jauni
mo centre, Chicagoje. Paskaita 
yra paskutinė iš ciklo “Rašyto
jas žvelgia į žmogų”, kurį šios 
gavėnios metu suorganizavo 
Chicagos ateitininkai sendrau
giai. Paskaitininke dr. Viktorija 
Skrupskelytė šiuo metu yra 
prancūzų kalbos profesorė Chi
cagos universitete.

Besiruošią šį vakarą į A. 
Landsbergio vienaveiksmių spėk 
taklį, kviečiami Jaunimo cent- 
ran ateiti vieną valandą anks
čiau, kad būtų progos išgirsti 
ir jaunosios mūsų intelektualų 
kartos žodį apie vieną iš moder
niųjų rašytojų.

• Prof. Z; Ivinskio studija 
vokiečių žurnale. Berlyne išei
nančiame vokiečių žurnale FOR- 
SCHUNGEN ZUR OSTEURO- 
PAEISCHEN GESCHICHTE 
profesorius Zenonas Ivinskis pa
skelbė šiemet plačią studiją apie 
protestantizmo išsivystymą Lie
tuvoje iki jėzuitų atvykimo 1570 
metais. Savo darbe profesorius 
naudoja dar neskelbtą medžia
gą, rastą Vatikano ir Jėzuitų 
archyvuos, Romoje.

• Dailininkų grupės “Bailė” 
paroda Čiurlionio galerijoje, 
Chicagoje, atidaroma šiandien 
(kovo 18 d.) 6 vai. 30 min. vak. 
Paroda tęsis iki kovo 26 d. (Ve
lykų sekmadienio). Paroda bus 
atdara kasdien nuo 7 vai. vak. 
iki 9 vai., o savaitgaliais nuo 
11 vai. ryto iki 9 vai. vak.

Šioje parodoje dalyvauja 15 
dailininkų su 60 darbų. Be ta
pybos, bus dar išstatyta skulp
tūra, grafika ir mozaika.

• Manyland Books leidyklai 
reikalingi vertėjai, galį literatū-

riškai versti iš lietuvių ir vokie
čių kalbų į anglų kalbą. Leidyk
los adresas: Box 266, Wall St. 
Station, New York, N. Y..10005. 
Už darbą atlyginimas geras.

• Algirdo Landsbergio “Pen
ki stulpai turgaus aikštėje” prie 
Pacifiko. Juos Los Angeles Dra 
mos sambūris balandižo 15 d. 
(šeštadienį) 7 vai. 30 min. vak. 
stato Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Režisuoja D. Mackialie- 
nė, dekoracijos A. Žalūno.

• šiemetinėms Lenino premi
joms lietuvių kandidatų nėra. So
vietų Sąjungos lenininių ir vals
tybinių premijų komiteto pa

skelbtame kandidatų sąraše šių 
metų literatūros, meno jr archi
tektūros premijoms gauti (“Tie
sa”, kovo 4) iš Lietuvos kandi
datų nėra. Rusų žurnalas “Te- 
atr” yra pasiūlęs kandidatuoti 
vieną estą — Tartu Vanemuinės 
teatro režisierių. Visi kiti kan
didatai rusai. Net Azerbaidža
no dailininkų sąjungos pasiūlyta 
kandidatė — J. Belašova. (E.)

• Ir vėl pralaužta geležinė 
uždanga. Vis daugiau sovietinių 
autorių - kūrėjų, nežiūrint po
licinių priemonių, savo kūrinius 
pasiunčia į Vakarus. Paryžiuje 
veikianti Laisvosios Rusijos 
kultūrininkų grupė šiomis die
nomis spaudos konferencijoje 
pristatė visuomenei naują 335 
puslapių BALTĄJĄ KNYGĄ, 
apimančią 200 dokumentų apie 
Siniavskio ir Danielio bylą. Tą 
rinkinį sudarė ir į Vakarus pa
siuntė Maskvoje gyvenantis ra
šytojas Ginzburgas, kuris buvo 
suimtas ir tardomas. Panaši by
la įvyko ir vasario 17 dieną, ku
rioje Maskvos teismas nubaudė 
penkis studentus literatus, šių 
metų sausio 22 dieną dalyvavu
sius demonstracijoje prie Puš
kino paminklo Maskvoje, reika
laujant laisvės kultūroje ir kū
ryboje.

• Nauji lituanistiniai leidiniai.

III..... III..... .
A. ABALL ROOFING C0.

įsteigta prieš 49 metus. 
Dengtame visų rūšių stogus. Taiso

me arba dedame naujus Kaminus, Ti
nas, nuteKamuoslus vamzdžius. Dažo
me iš lauko. Taisome niūra—"tuck- 
polnting”. Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotus.

LA 1-6047 arba R0 2-8778
Skambinkite bet kuriuo laiku. 

Apskaičiavimai nemoakmai
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii

EXPO 67 PASAI
Nusipirkite su nuolaida Expo 67 pasus Montrealio Lietuvių 

Kredito Unijoje “Lite”. Pinigus siųsti Kanados doleriais pridedant 
50 et. persiuntimo .išlaidoms.
Rašykite: “Litas”, 1465 De Seve St., Montreal 20, Quebec, Canada

Pasų Suaugusiems Jaunimui 13-22 m. Vaikams 2-13 m.
rūšis > Lite Parodoje Lite Parodoje Lite Parodoje
7 dienų 9.00 12.00 8.00 10.00 4.50 6.00
i dięnos 220 2.50 2.20 2.50 1.10 1.25
Bonai 4.65 7.00 4.65 7.00 2.90 4.00
Bonai + •J.
2 d. pasai 8.00 12.00 , Bonai + 1 d. pasas 3.80 5.25

EXPO 67 NAKVYNES
Montrealio centre, moderniškame name, išnuomojami atskiri 

kambariai padieniui ar savaitėmis pradedant gegužės mėnesiui. 
Informacija siunčiama nemokamai.
Rašyti: P. O. Bdx 41, Station „S“, Montreal 20, (įuebec, Canada

FRANK’S T.V. & RADIO, Ine.
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5 - 7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO, 
STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS, TAIPGI 
ORO VĖSINTUVAI, SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

SKIPS Self Service 
LIQUOR STORE

5515 S0. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202
(MARCH - KOVO MfiN. 16, 17 IK 18 D. D.

POPULAR BRAND OF THREE STAR
COGNAC Fifth

ROYAL TOKO 10 Year Old PORTUGAL
BRANDY 80 Proof Fifth

GKANI) TULLY (Scotch Base)
LIQUEUR Fifth

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P. Fifth

$5-39

$3-09

$4-98
$4-89

SABER IMPORTED PORTUGAL 
CARBONATED ROSE Fifth $2-19

CHOICE OF TWO POPULIAR BRANDS 
OF CANADIAN WHISKY Ftffo $4.98

GOLD RIBBON New York State Champagne,
Pink Champagne or Sparkling Burgundy Fifth $“| .98
IMPORTED GERMAN Liebfraumilch or

Schtvartzkatz WINE Fifth <ĮJ-| .29

PIKEMAN Imported 90.4 Proof GIN Fifth $3.98

SCHLITZ BEER Case of 24 12 oz
Throw avvay botties Case $3.69

DRAUGAS, šeštadienis, 1967 m. kovo mėn. 18 d.

Vokietis istorikas prof. Manfred 
Hellmann, gyvenąs Muensteryje 
ir parašęs labai gražų atsiliepi
mą apie “Lituanistikos Darbų” 
I t., neseniai išleido vokiškai 
parašytą Lietuvos istoriją: 
“Grundzuege der Geschichte Li- 
tauens” (Darmstadt, 1966). Ki
ti nauji lietuanistiniai leidiniai: 
Alfred Senn, “Handbuch der li- 
tauischen Sprache. Bd. I: Gra-

mmatik” (Heidelberg, 1966); 
Alfred Erich Senn, “The great 
powers, Lithuania and the Vil
na ųuestion 1920—1928” (Lei- 
den, 1966); Christian S.Stang, 
“Vergleichende Grammatik der 
baltischen Sprachen” (Oslo, 
1966); Anatole C. Matulis, “Li- 
thuanian culture in modern Ger- 
man prose literature” (Purdue 
University, 1966). '

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:
4605 - 07 South Hermitage Avenue

Telefonas — YArds 7-1741-2 
4330 - 34 South California Avenue

Telefonas LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

I GUŽAUSKŲ BEVERLY MILLS GELINYfcIA
I Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų laidotuvių 

ir kitų papuošimų 
2443 West 63rd STREET5 Telef. PRospect 8-0838 PRospect 8 - 0834

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MtRQUETTE FUNERAL. HOME
TRYS MODERNIOS KOKPLYCIOS

2533 West 7lst Street Tel. GR 6-2345 - 6
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108 - 09

AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS STATYTI

• @

MAZEIHsEVANS

FUNERAL HOME

T H RE E
AJR-CONDITIONED CHAPELS

Paritinu Facilltfoa

■ 6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpubHc 7-8600

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO. 

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdareresf 3 - 6335

Vienas blokas nuo kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijųs Nariai

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 W. 69th STREET Tek REpublic 7-1213
2314 W. 23rd PLACE________________ Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4348 S. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 8-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 S. UTUANICA AVĖ. TeL YArds 7-3401

POVILAS 1. RIDIKAS
3364 S. HALSTED STREET Tek YArds 7-1011

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

JURGIS F. RUDMIN
8S1O S. UTUANICA AVĖ. Tek YArds 7-1138 — 1180

VASAITIS — BUTKUS
1446 8. SOth AVĖ. CICERO, ILL. Tek OLympio 2-1008

LAWN FUNERAL HOME
Sigmnnd J. Sutkus

7900 STATE RD., OAKLAWN ILL. TEL.

Perskaitę Draugą, duokite kitiems pasiskaityti.



DRAUGAS, šeštadienis, 1967 m. kovo mėn. 18 d.

iderainės

rosvaistes
Leidžia Šiaurės Amerikos 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.

POKALBIS SU STUDENTU 
IŠ LIETUVOS

8 RINKIMAI! RINKIMAI!

Nedaug žinių pasiekia mus iš 
pavergtos Lietuvos studentų gy
venimo, ir kada pasiseka sutik
ti kokiu nors keliu pakliuvusį 
pas mus žmogų iš anapus, kyla 
daug klausimų. Trumpai pertei
kiame dialogą su žmogumi, stu
dijavusiu viename Lietuvos ins
titutų, apie Lietuvos studentiją.

— Kokie dalykai daugiausia 
Lietuvoje studijuojami ir ko
dėl? Kitaip sakant, kokią spe
cialybę jauni žmonės stengiasi 
įsigyti?

— Dėl riboto priėmimų skai
čiaus į universitetą ir institu
tus, studentai veržiasi į kiek
vieną laisvą vietą, į bet kokią 
specialybę. Tačiau gausiausi 
konkursai būna į chemijos, me
dicinos ir inžinerijos fakultetus.

— Kodėl?
— Dvi priežastys: baigus 

mokslą, neišsiųs dirbti į kaimą 
(kuriame gyventi niekas neno
ri); ir mažiau pavojaus, kad 
teks dirbti propagandinį darbą, 
kur io sunku išvengti humanita
rams. Dėl tos pačios priežasties 
populiariausias Lietuvoje yra 
Kauno Politechnikos institutas: 
baigus jį, nėra baimės, kad pa
skirs dirbti mokytoju; be to, 
studentų iš ten nepašaukia į 
karinę tarnybą.

— Ar daug lietuvių studentų 
turi ambicijų veržtis partijon?

— Kiekviename fakultete su
sidaro maža grupelė įsitikinu
sių komunistų ar karjeristų, ku
rie veržiasi “į valdžią”. Jie visi 
paprastai atsiduria vadovaujan
čiose pozicijose komjaunime, 
kur patekti labai lengva — nie
kas jiems net nesudaro konku
rencijos. Likusių studentų ten, 
kaip sakoma, “ir su vėzdu ne
įvarysi”.

— Koks pats neigiamiausias 
ir pats teigiamiausias Lietuvos 
studento tipas?

— Neigiamiausias — komjau
nimo aktyvistai. Teigiamiausias 
— praleidinėja daug paskaitų 
(marksizmo - leninizmo), turi 
platų bendrą išsilavinimą, drau
giškas, linksmas ir dainuoja ar 
šoka ansamblyje.

— Ar lietuviai studentai sten
giasi gerai išmokti rusų kalbą ?

— Kiek jos reikia, išmoksta 
ir nesistengdami.

— Ar studentai, baigę studi
jas Lietuvoj, nori toliau tęsti 
studijas Maskvoj, Leningrade ar 
kitur Rusijoj?

Romantiškas .Vilniaus universiteto kiemas

— Rimtai pasišventę moksli
niam darbui ir norintieji įsigyti 
aukštesnį mokslinį laipsnį — 
taip. Šiaip išvažiuoja į Rusiją, 
palyginti, nedaug, bet gabiau
sieji.

— Koks paskaitų pobūdis?
— Bendros paskaitos: profe

sorius skaito didelei auditorijai, 
studentai užsirašo; seminarai, 
nraktiniai užsiėmimai.

— Ar po bendrų paskaitų 
«tuden.tai gali duoti profesoriui 
klausimų?

— Gali. Bet po marksizmo - 
leninizmo paskaitų klausimų pa
kastai nebūna.
- Kodėl?

— Vieni nesidomi dalyku. O 
kurie domisi, atsakymus į stan
dartinius klausimus žino iš 
anksto. Sudėtingesnių klausimų 
niekas neklausia, nes nenorj pa
sirodyti, jog kritiškai žiuri į 
partijos mokslus, studentų žar
gonu tariant, į “tikybą”.

— Kokie santykiai tarp stu
dentų ir profesorių?

— Sunku pasakyti. Daug pri
klauso ir nuo vienų, ir nuo kitų, 
ir nuo grupės didumo. Daugu
moj gana oficialūs. Paprastai 
studentų ir profesoriaus bend
ravimas baigiasi, pasibaigus pa
skaitai, bet būna ir išimčių. Yra 
viena nemėgiama profesorių ka
tegorija, vadinama “partiza
nais” — tai lėkšti mokslininkai, 
už nuopelnus partijai patekę į 
profesūrą.

— Kaip studentai leidžia lais
valaikį?

— Skaito. Pamato beveik vi
sus mieste rodomus filmus, bent 
užsienietiškus, šoka; lanko te
atrus, koncertus.

— Kokias knygas lietuvių 
studentai skaito atliekamu lai
ku?

— Populiariausi autoriai: He- 
mingvvay, M. Remarkas, S. 
Maugham, Steinbeck’as. Domisi 
daugiausia moderniąja užsienio 
literatūra ir skaito viską, ką ga
li gauti, kas išversta į lietuvių 
ar rusų kalbas. Domisi ir lie
tuvių literatūros naujienomis.

Ką studentai Lietuvoje 
žino iš užsienio lietuvių rašyto
ju?

— Rojų Mizarą, Morkų - Mar
kevičių... ir mistišką Brazdžio
nio pavardę.

— Kokia populiariausia stu
dentiškų pokalbių tema?

— Pradiniuose kursuose: stu-

Se našia Vilniaus universitetas

dijos; kaip susitaupyti pinigų 
batams ir megztukui, o susitau
pius — kur gauti pirkti. Se
mestro pradžioj: kas žino iš
nuomojamą kambarį? Prieš sti- 

į pendiją: kas turi paskolinti pi
nigų ? Baigiant universitetą: 
kaip išsisukti nuo važiavimo į 
provinciją? Visada — filmų ap
tarimas. Kai kada, retkarčiais: 
kaip pabėgti į užsienį ir “o, kad 
tų ruskių nebūtų!..

— Į ką lietuvių studentija pa
saukiau žiūrėjo: į Staliną ar į 
Chruščiovą?

— Reikėtų klausti, į ką ne
palankiau žiūrėjo; į Staliną.

— Ar lietuvių studentai šven
čia Vasario 16, Birželio išveži
mus, Rugsėjo 8 ir kitas lietuviš
kas šventes?

Studija apie lietuviu tautini atgimimą
Naujas prof. J. Stuko veikalas

AWAKENING UTHUANIA. A 
Study cn fhe Rise of Modern Li- 
thuanian Nationalism. By prof, 
Jack J. Stukas. The Florham Park 
Press, Ine., 14 Lincoln Place, Madi- 
son, N. J., 187 psl., $5.00. Leidinys 
gaunamas ir “Drauge”.

Tarp visos eilės iš ankstyves
nių ateivių lietuvių kilusios in
teligentijos skaidriu patriotiniu 
žiburiu mums švyti prof. Jokū
bas J. Stukas. Jis energingas 
vyčių veikėjas, lietuviškos ra
dijo programos vedėjas, lietu
viškų plokštelių gamintojas, 
patriotinių brošiūrų autorius, 
net vienu tarpu ir lietuviškų te- 

i levizijos programų organizato- 
’ rius. Ir šalia viso to — uolus 
studiozas, magistro laipsnį ga
vęs Columbia universitete, eko
nominių Europos problemų stu
dijas gilinęs Oxfordo universite
te Anglijoje ir studijas daktaro 
laipsniu apvainikavęs New Yor- 
ko universitete, o dabar dėstąs 
Seton Hali universitete, kur yra 
Tarptautinio verslo instituto di
rektorius.

Dvylikos kruopštaus darbo 
mėty vaisius

Savo disertacijos medžiagą 
panaudodamas, prof. dr. J. Stu
kas ir davė mums šį turiningą 
veikalą anglų kalba, kuriam me
džiaga rinkta yra maždaug per 
12 metų. Šioje knygoje netenka 
ieškoti kokių naujų istorinių ar 
kiūrfilosofinių atradimų, ta
čiau yra surinkta nuostabiai ( 
daug kondensuotos medžiagos , 
apie lietuvių tautinį atgimimą. '

Autorius visi} pirma duoda 
suglaustą istorinį įvadą nuo pat' 
seniausių Lietuvos susikūrimo j 
laikų, pateikia jo vartojamojo 
nacionalizmo termino aptarimą ’ 
("patriotizmo ir tautinio sąmo
ningumo jungtis”), dėsto apie 
lietuvių tautinio atgimimo pra
džią XIX šimtmečio pirmoj pu
sėj, peržvelgia to atgimimo įsi-! 
stiprinimą.“Aušros” ir “Varpo” 
’ft'kotarpy, pavaizduoja lietuvių 
kovas d$ savo teisių (prieš 
spaudos draudimą, prieš lenki
nimą), aprašo tautiškai bręs
tančios Lietuvos problemas: sa

— Kitų nė nežino, bet Vasa
rio 16 neužmiršta. Arba “už
miršta” ir visi tą dieną, kaip 
susitarę, vienas kito klausinėja:
“Jonai, kokia šiandien data-----
Šiandien juk vasario... palaukit, 
ei, kas žinot, kokia šiandien die
na?! — Vasario 16!!!” Arba: 
“Eisi šiandien į biblioteką? — 
Ką tu, kas šiandien vaikšto po 
b:bliotekas? Aš lietuvis”. Aš ne
žinau, kaip dar kitaip ta diena 
švenčiama, bet komjaunimo vei
kėjai įtaria, kad vakarais daug 
kas, užsirakinę duris, tada šven
čia “gimimo dienas” ir dar, ko 
gero, klausosi “Amerikos bal
so”.

— Ar studentai žino nepri
klausomos Lietuvos vėliavą ir 
himną?

vos literatūros kūrimą, politinę 
diferenciaciją, kultūrinę pažan
gą. Pagaliau išryškina lietuvių 
kovas dėl nepriklausomybės at
statymo, laimėjimus nepriklau
somybėje, kančias okupacijoje. 
Specialus skyrelis — apie Ame-

J. Stuko knygos viršelis, 
pieštas J. Subačiaus

- i•V J

rikos lietuvių įnašą. Autorius 
ypatingą dėmesį skiria savitoms 
lietuvių tautos problemoms, pvz. 
įdomiai svarsto lietuvių XIX 
šimtmečio nelaimę — liaudies ir 
nteligentijos išsiskyrimą.

Kruopštus darbas, gili meilė 
Lietuvai

Jeigu autoriui nebuvo progos 
rinkti medžiagą archyviniuose 
šaltiniuose, tai iš kitos pusės jis 
labai rūpestingai išrankiojo, kas 
jo tezei buvo naudinga, iš lite- 
teratūros anglų, vokiečių, pran
cūzų, lenkų, rusų kalbomis. Tai 
galima sakyti, yra puikus ligšio
linių šia tema duotų tomis kal
bomis veikalų konspektas su 
ypatingai gausiomis ir taiklio
mis citatomis. Ir visur ryški gi
li meilė savai tautai ir tėvų ša
liai. Pasiremdamas istoriniais 
šaltiniais, jis pabrėžia, kad dip
lomatiniais gabumais ir karinio 
vado sugebėjimais anais laikais 
Europoje Vytautui Didžiajam 
nebuvo kito tolygaus valdovo.

Veikale atrandame visą eilę 
įdomybių. Pvz. skelbiamas ap
skaičiavimas, kad XIV šmt. tik
roji Lietuvos teritorija turėjo

— Vėliavą labai gerai, o him
no žino nors pirmąjį jo posmą. 
Himnas niekada negiedamas, 
bet atsistojama, dainuojant 
Maironio “Lietuva brangi”.

— Kokios studentiškos tradi
cijos Lietuvoje?

— Fuksų krikštynos, mediu
mas ir užmiršimas prisisegti 
komjaunimo ženkliuką.

— Ar lietuviai studentai ko
kiu nors būdu reiškia viešą ne
pasitenkinimą sovietų valdžia?

— Viešo nepasitenkinimo (jei 
galvojat apie demonstracijas) 
nereiškia, ir iš viso sunku pa
sakyti, ką jie apie valdžią gal
voja. Bet nujaučiu, kad jai su
griuvus, nedaug kas verktų.

Mykolas Dranga

apie 300,000—400,000 gyvento
jų. Autorius išryškina, kad vie
na pagrindinių sulenkėjimo prie
žasčių buvo Liublino unija, po 
kurios sekančiame šimtmetyje 
(1696 m.) lenkų kalba buvo pa
skelbta oficialia kalba Lenkijos- 
Lietuvos įstaigose. Knygoje iš
ryškinama vysk. Valančiaus 
patriotinė akcija, prof. Ivinskio 
žodžiais tariant: “Be vysk. Va
lančiaus ir jo bendradarbių tau
tinis lietuvių atgimimas būtų 
buvęs neįmanomas”.

Įdomybės ir įvairybės
Veikale ryški didelė lietuvių 

kalbos meilė; cituojami Ad. Mic
kevičiaus paskaitoje Paryžiuje 
(1842—1843) pasakytieji žo
džiai, kad “lietuvių kalba turi

1 savyje kažką kunigiškai švento; 
ji nepakenčia nepadorių išsireiš- 

1 kimų, jų neįstengia pasisavinti; 
i jeigu jie yra, tai skolinti iš sla
vų ir nenaudojami padorioje 
lietuvių šeimoje”.

Autorius vaizdžiai nusako' ru
sinimo kėslus, pvz. kartodamas 
rusų senatoriaus Miliutino žo
džius: “ Rusų alfabetas turės 
užbaigti tai, ką rusų kardas 
pradėjo”. Duodama įdomių sta
tistinių duomenų, pvz., kad nuo 
1832 iki 1932 m. Mažojoje Lie
tuvoje yra ėję 130 laikraščių. 
Toje Lietuvos dalyje vokietini
mo pastangos aptariamos atė-

Šių dienų Diogenas — Kęstutis Žygas su žiburiu ieško žmogaus. Bro
liuk, žiūrėk, jau praėjai.., Nuotr. Ged. Naujokaičio

Kolegos - kolegės, laikas rink
ti naują ŠALSS Centro valdy
bą, Kontrolės komisiją ir Gar
bės teismą! Verskim valdžią! 
Šalin su Žygu & Co.! Užtrau
kim naują dainą! Verskim val
džią!

Penki ar daugiau balsavimo 
teisę turintieji Sąjungos nariai 
gali siūlyti kandidatus į centri
nius organus. Siūlytų kandidatų 
sąrašas negali būti didesnis 
kaip septyni asmenys, jeigu 
kandidatuojama į CV-bą arba 
trys, jeigu kandidatuojama į 
Kontrolės komisiją arba Garbės 
teismą.

Bent keturi CV-bos ir visi 
trys Kontrolės komisijos kan
didatai, privalo būti iš tos pa
čios gyvenamos apylinkės (jų 
mokslo ar namų adreso atžvil
giu).

Kandidatus siūlant, suteikia
mos sekančios žinios: vardas, 
pavardė, amžius, mokykla, stu
dijų šaka, akademinis statusas, 
kandidato adresas ir jo raštiš
kas sutikimas kandidatuoti, or
ganas, į kurį kandidatuojama, 
ir bent vienas siūlytojų adre
sas.

Kandidatų sąrašai siunčiami

Jaunimo vėliavos Vasario 16-tą, Maspetho bažnyčioje, New Vorke.
Nuotr. V. Maželio

jūnų XIX šimtmečio nusistaty
mu, kad “mūsų vokiškosios mo
kyklos Lietuvą taip greit užka
riaus, kaip mūsų kariai greit 
paėmė Paryžių”.

Kalbėdamas apie Amerikos 
lietuvius, autorius skelbia ap
skaičiavimus, jog į JAV yra 
maždaug nuo 1867 metų imigra
vusių apie 800,000 lietuvių.

Prof. Stukas savo šiam dar
bui panaudojęs ypatingai daug 
mūsų praeitį tyrinėjusių auto
rių, kaip pvz. Benedictsen, Bir
žiškos, Eretas, Gaigalaitis, Gir
nius, Harrisonas, Kairys, Ke
mėšis, Končius, Krupavičius, 
Lelevelis, Maciūnas, Matusas, 
Merkelis, Mykolaitis, Pakštas, 
Rimka, Roemeris, Šakenis, šal
čius, Šalkauskis, Šapoka, Sen- 
nas, Šliūpas, Sruogienė, Taru- 
lis, Totoraitis, Tiškevičius, Vaiž
gantas, Vardys, Voldemaras, 
Vykintas ir daugybė kitų.

Tikslumo besiekiant

Nenuostabu, kad šitokiame 
dideliame darbe gali pasitaikyti 
ir vienas kitas netikslumas. Pvz. 
128 psl. Juozas Lingis yra va
dinamas filosofas, kai tikrumo-

iki balandžio 1-mos dienos Rin
kiminės komisijos pirmininkui: 
Rimui Gulbinui, 9977 Prospect 
Rd., Strongsville, Ohio.

Studentiškų tradicijų 
kūrėjai ir palaikytojai 

Vilniuje

Didžiausi tautiškai romantiš
kų pramogų entuziastai, kom- 
somolo siūlomais užsiėmimai 
nepasitenkinantieji studentiškų 
tradicijų palaikytojai ir kūrėjai 
Vilniuje yra istorijos ir filolo
gijos fakulteto studentai.

Vasario gale jie surengė filo
logų “mediumą” — studijų pu
siaukelės atžymėjimo pramogą. 
Orkestro lydimi, universiteto 
kieman žygiavo III kurso stu
dentai, įpusėję savo studijas. 
Lituanistai, anglistai, germanis
tai, istorikai skaitė ilgus savo 
studijinių “nuodėmių sąrašus” 
ir metė juos į sukurtą laužą, pa
sižadėdami tų nuodėmių nebe
kartoti. Paskui, užsidegę prie 
laužo deglus, pro katedrą nužy
giavo į Gedimino kalną. Po to 
— šokiai universiteto aktų sa
lėj.

|je etnologas; 141 psl. kartoja- 
( mas socialistų priekaištas “Tė
vynės Sargui”, kad jis politinę 
Lietuvos nepriklausomybę lai
kęs tuščia svajone, o carą pri
pažinęs tikruoju valdovu. Ži
nant, kad “Tėvynės Sargo” tik
roji siela buvo mūsų nuostabu--' 
sis patriotas Tumas - Vaižgan
tas, nereikėtų pamiršti to, ką 
jau Biržiškos yra išryškinę, kad 
anie “Tėvynės Sargo” posakiai 
tai buvo tik manevras gauti ga
limybę laisviau tą patriotinį 
žurnalą platinti visoje Lietuvoje. 
Toliau — 151 psl. labai jau per
dėtas Šliūpo vaidmuo, steigiant 
lietuvių katalikų parapijas. Pa
sitaiko ir viena kita korektūros 
klaida. Pvz. išspausdinta “lietu- 
vai", kai turi būti “lietuviai” (2 
psl.), arba “synpathized” vietoj 
“sympathized” (91 psl.).

Iliustracijos

Bet tai vis labai neesminiai 
dalykai. Šį anglišką leidinį apie 
Lietuvą turime sutikti šiltai ir 
turime būti labai dėkingi jo au
toriui prof. Stukui. Kunigaikš
čių ir įžymiųjų lietuvių paveiks
lais knygą sėkmingai iliustravo 
bei viršelį sukūrė dail. J. Su
bačius. Pažymėtinas pasiaukoji
mas Kazio Šipailos, Newarko 
vyčių pirmininko ir Šv. Vardo 
dr-jos valdybos nario, kuris bu
vo šio vertingo leidinio mece
natas. J. Daugailis

• Maskvoje graibstomi Bal
tijos kraštų leidiniai. “Visų res
publikų” leidinius pardavinėjąs 
Maskvos knygynas, kaip rašo 
“Tiesa” (kovo 5), daugiausia 
parduodąs Baltijos kraštų leidi
nių. Čiurlionio ir S. Krasausko 
kūrybos albumų tas knygynas 
pardavęs po 7—8 tūkstančius 
egzempliorių ir dar užsisakęs 
10 tūkstančių. (E.)
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