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ILGAMETĖ STIPENDIJA 
UŽSIENIUOSE

Pokalbis su dail. Vytautu K. Jonynu
IŠ ANKSTO ATPAŽĮSTAMI 

VEIDAI
Žymiam mūsų grafikui, tapyto I 

jui, skulptoriui, vitražistui, kny
gų iliustratoriui ir meno pedago
gui dai. Vytautui K. Jonynui 
šiemet (III. 10) suėjo 60 metų. 
Sukakties proga užkalbiname čia 
jubiliatą jo paties kūrybinio dar-! 
bo bei nueito kelio raidos temo
mis, neaplenkiant ir visos šian
dieninės meno situacijos proble
mų.

— Jūsų ir aplamai meno bičių 
liams būtų labai įdomu sužino
ti, koks pirminis Jūsų kūdikys
tės ir vaikystės santykis su me
nu, kaip ir kada pajutote, kad 
Jūsų gyvenimo kelias turi eiti 
per kūrybingąsias dailės platu
mas?

— Būdamas, berods, III- me 
pradžios mokyklos skyriuje, pa
mačiau, kaip mano kaimynas 
kopijuoja iš paišybos vadovėlio 
paveiksliukus, o jo atsiekti rezul
tatai taip mane paveikė, kad nuo 
to laiko paišybai skyriau bemaž 
tiek pat laiko, kaip visiems ki
tiems dalykams pradžios mokyk
loje ir gimnazijoje.

— Kaip prisimenate ir kaip 
vertinate nepriklausomos Lietu
vos laikų Kauno Meno mokyk
los profesorių ir mokinių kūry
bines pastangas, ano meto meno 
parodas ir apskritai ano meto 
mūsų dailės lygį ir jos kontaktus 
su pasauline meno raida?

— Pirmiausia norėčiau pada
ryti pataisą, dėl mokyklos pava
dinimo. Nuo 1923 m. iki 1929 
m. Kaune veikė Lietuvos Meno 
mokykla su aukštosios mokyklos 
teisėmis. Nuo 1929 m. mokyklos 
statutas buvo pakeistas, ją degra
duojant į specialios mokyklos ka
tegoriją su Kauno Meno mokyk
los pavadinimu.

Lietuvos Meno mokykloje nuo 
1923 m. iki 1929 m. Kalėdų stu
dijavau tapybą ir grafiką. Kauno 
Meno mokykloje nuo 1935 iki 
1940 m. dėsčiau skulptūrą ir gra
fiką.

Žvelgic.it iš laiko perspektyvos 
ir lyginant Lietuvos Meno mo
kyklos mokomojo personalo kū
rybines pastangas su Vakarų pa
saulio meno raida, vaizdas gau
nasi skurdus.

Mokymo metodą;, kūrybinė 
atmosfera ir jos nuotaikos buvo 
atvežtos iš Rusijos ir Lenkijos, su 
pseudo - akademinėmis tendenci
jomis. Tik keli mokytojai bandė 
dairytis į Vakarus, pasiekdami 
Berlyną.

Pastarųjų kūryba tuometinės 
meno kritikos (Adomo Jakšto) ir 
konservatyvių kolegų buvo pri
statoma pajuokai.

Jaunus meno auklėtinius tokia

v
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padėtis labai išmušdavo iš vėžių. 
Nemažiau buvo klaidinama ir 
pati lietuviškoji visuomenė.

Mokykloje dėmesio centre bu
vo pastangos išmokyti piešti, bet 
be piešinio paskirties gilesnio su
pratimo. Pačiomis kūrybos prob
lemomis maža kas domėjosi. Ry
šys su pasauline meno raida bu
vo palaikomas per kelis meno 
žurnalus, gaunamus mokyklos 
bibliotekai.

Padėtis pradėjo keistis, jauna
jai kartai “paūgėjus” ir keliems 
stipendininkams grįžus, meno 
Studijas baigus Paryžiuje. Pasta
rieji su Vienožinskiu, Galdiku ir 
Galaune rado bendrą kalbą 
(Arts grupė).

Taip dailininkai dėl savo me- 
minių pažiūrų aiškiai pasidalino 
į dvi grupes. Senoji karta (mo
kytojai) laikėsi savo Dailininkų 
d-gijos, o jaunoji karta įsisteigė 
Lietuvių dailininkų sąjungą, or
ganizuodama savo meno paro
das. Šių parodų meninis lygis au- 
■go iš metų į metus.

— Individualioje lietuvių me
no raidoje buvo labai reikšmin
gas Jūsų kartos dailininkų, ypač 
grafikų, susidomėjimas lietuvių 
liaudies menu ir didžiai vaisin
gas jo elementų panaudojimas 
savo individualiuos darbuos. Ge
rai prisimename Jūsų ir kitų ben
draamžių grafikų tokias anuo 
metu šviežias pastangas neati
trūkti nuo liaudies meno išraiš
kos ir temų savo individualiuos 
užmojuos. Sakykite, kokia buvo 
pati pagrindinė šio žingsnio prie
žastis? Ar pats betarpinis lietuvių 
liaudies meno poveikis ar koks 
kitas, daugiau teoretinis, įsiskai 
tytinis motyvas?

— Domėtis lietuvių liaudies 
menu mane, be A. Galdiko, nuo
lat skatino Paulius Galaunė.

Paulius Galaunė jau, berods, 
1926 m. buvo paskirtas M. K. 
Čiurlionio galerijos, Kaune, di
rektoriumi ir pradėjo sistemin
gai rinkti ir globoti liaudies me
no kūrinius.

Jo iniciatyva eilę vasarų buvo 
sudaromos muziejaus ekspedici
jos liaudies meno eksponatams 
rinkti. Tų ekspedicijų dalyviai, 
kaip A. Tamošaitis, A. Valeška 
ir kiti, šio darbo nevengė ir atei
tyje.

Galdikas buvo entuziastingas 
liaudies meno gerbėjas. Tačiau 
jo paties kūryboje šios įtakos ar
ba ryšio niekad nesimatė. Reiktų 
prileisti, kad tikruoju lietuvių 
liaudies meno propaguotoju ir 
globėju buvo Paulius Galaunė. 
Jisai savo straipsniais bei asme
niniu kontaktu veikė Galdiką, o 
pastarasis savo studentus.

— Kurios priežastys ar paska
tai lėmė, kad Jūsų raidoje vė
liau buvo toks reikšmingas ir ne
trumpas laikotarpis, kuriame bu
vote tapę, sakytume, tiesiog re
alistu klasiku? Čia turime galvo
je žinomuosius Jūsų medžio rai
žinius ..Donelaičio ..“Metams”, 
Goethės “Jaunojo Verterio kan
čioms” ir P. Merimee “Lokiui”.

— Kalbėti apie save yra leng
viausia, o lygiai taip pat lengva, 
tą darant, klysti.

Manyčiau, kad šia linkme, ma 
ne veikė du faktoriai:

1. Lietuvos Meno mokyklos si-

V K Jonynas • Altoriaus bazė (Nuotr V. Maželio)
Modelis, kurio centre yra pelikano, maitinančio sayo vaikus, skulptūra. Darbas užsakyta Cto.iing.ono. 
Conn bažnyčiai, atlietas atuininyje.

stema išmokyti auklėtinius me
no amato;

2. Gavimas iš Švietimo m-jos 
užsakymo iliustruoti Donelaičio 
“Metus” (Čia taip pat P. Galau
nės nuopelnas).

Stengiausi nesueiti į konfliktą 
su pačiu rašytoju stilistiniu po
žiūriu. Realistinis žvilgsnis į da
lykus, kartu su iliustruotais vei
kalais, mane domino ir lydėjo 
iki Prosper Merimee “Lokio” im
tinai.

— Kodėl šios krypties vėliau 
atsisakėte ir “Hamleto” iliustra
cijose nuo to klasikinio realizmo 
nukrypote į išradingą ir moder
nų linijos ir dėmių žaismą, jau

V. K. Jonynas 1967 m. New Yorke. Nuotr. V. Maželio

nukrypstantį nuo dėtai iško rea- 
j lizmo?

— Shakespeare’o “Hamletas” 
literatūriniai, neturėjo ryšio su 
prieš tai mano iliustruotais vei- 

| kalais.
Hamleto vidinis tragizmas, jo 

blaškymasis, vizijos ir, realistiškai 
galvojant, absurdiškas finalas, 
vertė mane iš realistinio pasau
lio traktavimo pereiti į daugiau 
sudvasintą. Hamleto išgyvenimai 
su visomis konflikto vibracijomis 
mano senuoju priėjimu (realisti
niu stiliumi) jo neišsėmė. Aš 
Hamletą turėjau išjausti kontras
tingą ir nervingą. Aš pats turė
jau nervintis skubėti ir nebūti

dogmatišku. Detalės darėsi ne
reikšmingos, o dramatinė jėga 
reikalavo kontrasto ir paprastu
mo.

Žaibo greitumu bėgiojanti 
plunksna popieryje, sugestyvi li
nija, kuri daugiau primena, nei 
apsprendžia, judesys ir ritmas su 
dideliais juodais plėmais turėjo 
iškasti neviltį ir dramatiškumą.

Taip mano suprastas Hamle- 
I tas rbane pakeitė ir pareikalavo 
forminiu atžvilgiu skirtingo prie 
jo priėjimo. Ir dabar dar jaučiuo
si dėkingas Hamletui, kad jis ma 
ne, kad ir iš “klasikinio” realiz
mo išvadavo.

— Kas lėmė, kad dar vėliau 
grafikoje jau neišsitekote, perei
damas į tapybą, vitražus, net į 
'skulptūrą?

— Dar Paryžiuje jau ne tik do 
mėjausi, bet ir studijavau bei bai 
giau skulptūrą. Todėl į skulptū
ros pasaulį, lygiai taip pat kaip 
į tapybą (2 metai A. Varno stu
dijoje Lietuvos Meno mokykloje) 
bei į akvarelę (Kajetonas Šklė
rius), buvau- atėjęs dar studijų 
metais.

Tikroji priežastis, kodėl grafi
koje neišsitekau, manau, buvo 
“Hamleto” iliustravimo studijos. 
Šio veikalo jėga manyje sukėlė 
dvasinių polėkių audras, kurios 
Jig šiai dienai gal nėra nurimę. 
Šių audrų sukeliamas meno al
kis mane nešioja nuo vienos pro
blemos į kitą, kartu keisdamas 
technikas.

Nemanau, kad medžiagos ir 
technikos šių dienų dailininkui 

| turėtų būti kūrybinės kliūtys sa
ve išsakyti. Meilė darbui, nuola
tinės “kelionės”, naujas proble- 

i mas ir medžiagas liečiant, ma- 
i nau, bus ir mano atveju reali ir 
I tikroji priežastis.

— Pastaruoju metu daug dir- 
| bate religinio meno srityje. Sa 
kvkite, kaip žiūrite į pastaruoju 
laiku stiprėjantį religinės temos 
kontaktą su moderniojo meno 
apraiškomis? Ar tai nėra tik re- 

(Nukelta į 2 psl.)

Apie paskutinių poros de
šimtmečių laisvojo pasaulio 
lietuvių spaudą randame tei
giamų ir neigiamų atsiliepimų. 
Iš vienos pusės sakoma, kad 
lietuviškas laikraštis nėra rea
laus gyvenimo vadovas, dabar
ties problemų nagrinėtojas, 
informuotojas, naujovių skel
bėjas, bet vien nuolankus skai
tytojų tarnas bei praeities įvy
kių rink nys (Metmenys, Nr. 
9). Iš kitos pusės pripažįsta
ma, kad ne tik mūsų, bet ir 
pasaulio didžiojoj spaudoj esa
ma tiūkumų. tik ten neranda
ma tokių aštrių pasisakymų 
(Varpas, Nr. 6). Aštri kriti
ka mūsų spaudoje yra vad na
rna žalinga ir nesveika. Jos 
priežastys, kad ir sudėtingos, 
yra reikalingos ramaus svars
tymo (Dirva š. m. Nr. 110).

Rašymas i laikraščius daž
nai atrodo labai maloniu pa- 
:’;a- kimu. Rašantysis la ks nuo 
a ko dėsto savo mintis, vertin
damas šių dienų konkrečias 
idėjas, svarbius ir mažiau 
svarbius įvykius. Jis kartais 
yra nuobodus kitiems, bet re
tai pats sau, ypač, jei jis lais
vai gali išsakyti savo įsitiki
nimus apie tai, kas jam atro
do yra svarbu tautinėj ir pa
saulinėj plotmėj —■ visa, kas 
šiandien yra realu, įgauna ta
da jo asmeniškų minčių formą.

Tačiau toks rašymas turi ir 
savo ribas. Mat, rašantis nė
ra istorikas ir neturi laiko pa
tikrinti, kaip tikrumoje viskas 
vyksta. Jis gali lengvai su
klysti ir, atrodo, dauguma ra
šančiųjų šitai nuvokia. Bet jie 
to nepaiso ir kiekvienu jų pa
rašytu analitišku ir pranašiš
ku sakiniu pripranta rizikuoti.

Kartais jie jaučia, kad pasa
ko daug mažiau, kartais net 
daugiau, kaip kad tuo mo
mentu buvo galvota. Be to, yra 
tikra, kad redaktoriai ir skai
tytojai dažnai turi savas nuo
mones ir su rašančiaisiais ne 
visuomet sutinka. Bet ir ra
šantis į laikraščius būtų nai
vus, jei galvotų, kad kiekvie
na jo idėja ir mintis yra au
tomatiškai skaitytojų priimta. 
Skaitytojai taipgi būtų nai
vūs. jeigu su rašančiaisiais vi
suomet sutiktų. C a ir iškyla 
visas rašymo reliatyvumas.

Bet ar nebūtų blogiau, jei 
rašantis ir mielas skaitytojas 
visuomet sutiktų? Ar būtų 
prasmės tuomet iš viso ra
šyti?

Rašymo ribotumo problema 
yra didelė. Viena išeitis yra 
plokšti pasisakymai, panašūs į 
propagandos šūkius. Bet tai ir
gi nėra geras rašymas. Propa
gandiniame rašyme egzistuoja 
tik geros ir blogos idėjos, geri 
ir blogi žmonės, geri ir klai
dingi įsitikinimai. Pavyzdžiui, 
vieną partiją remiantis dažnai 
nemato nieko blogo jo minčių 
žiupsnelyje. Jis neranda nie
ko gero ir kitos partijos min
tyse ir jos ginčo pagrinduose. 
Viskas, kas ateina iš priešin
gos pusės, automatiškai yra 

įtartina ir neverta dėmesio. Pa 
našiu būdu kitą partiją ar gru
pę remiantis “žaidžia” tais pa
čiais pagrindais.

Geras rašymas galėtų būti 
labai įdomus. Bet jis yra ne
lengvas. šimtaprocentinis pro
pagandistas yra jo sunkenybė. 
Su savo lengvais "taip” ir “ne” 
jis sumenkina dialogo gyvu
mą. ypač jei randa dar ne ne
maža pasekėjų. Tiesa, yra vi
sai natūralu, kai tam tikras 
sroviškumas yra jaučiamas ra
šančio eilutėse. Net ir geriau
sių norų iššauktuos įvertini
muose ir idėjose pagrindiniai 
lojalumo pasaulėžiūrai ir tem
peramento br uožai dažnai at
sispindi. Tai yra neišvengiama 
ir nevengtina. Dėl to tarp įvai
rių laikraščio bendradarbių 
yra reikalinga tam tikra pu
siausvyra — jie vienas kitą 
lyg "pataiso”.

Bet būtų dar geriau, jei 
kiekvienas rašantysis nebūtų 
šimtaprocentiniai iš anksto iš
sisakęs, nebūtų lyg ir apsinuo
ginęs — jo intelektas, tiesos 
supratimas ir polinkiai neturė
tų būti iš anksto skaitytojų 
lengvai atpažįstami. Jei mūsų 
r ašantieji savo darbą gerai su
pras, jie kartais ras gero ir 
pas priešišką oponentą, išmin
tį “klaidoj”, o absurdą savim 
pasitikinčiųjų pozicijoj.

Didysis laikraštininkas H. 
L. Mencken (1880—1956), aš
triausias Amerikos gyvenimo 
kritikas, nesiliaudavo kritika
vęs amerikiečių silpnybių. Jis 
šiepdavosi iš jų ekonomijos, 
organ zuotos religijos, viduri
nio luomo ir pietiečių. Jis api
būdino amerikiečius, žengian
čius kaip žąsų būrys, jis va
dino juos tarnų mase. Hoove- 
r.s ir Rooseveltas buvo jo ašt
rios plunksnos pajuokti. Men
cken yra ir šiandien gero laik
raštinio rašymo pavyzdys.

Ar- turėtume viską tik peik
ti? Argi jau taip maža gero 
ir berandama mūsų spaudoje? 
Pastaruoju metu pastebimi 
nauji vėjai ir jos puslapiuos. 
Anketomis skaitytojai yra už
klausiami, ką jie norėtų skai
tyti, pastebimas grožinių ver
timų ir mūsų garsesnių rašy
tojų pasirodymas laikraščių 
skiltyse. Tai vis gerieji žings
niai. Rašančiųjų ir laikraščių 
tapatybės išankstinio atpaži
nimo pašalinimas, bet ne jų 
individualybės suniviliavimas, 
galėtų būti nauja pastanga ta 
kryptimi.

Pagaliau, kas čia buvo kal
bėta apie mūsų spaudą ir ra
šančių veidus joje, analogiškai 
tiktų ir kitiems mūsų čionykš- 
tinės veiklos sektoriams ir kul 
tūrinio gajumo apraiškoms, 
rengiant kultūros kongresus, 
šaukiant veiksnių suvažiavi
mus, minint istorines sukaktis, 
vedant kartų ir sambūrių dia
logus bei individualiai anga
žuojantis mokslui, menui, lite
ratūrai, aplamai — kūrybai.

P. Min.
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(Atkelta iš 1 psl.) 
Ilginio meno renesansas ir „ko
kios. perspektyvos religiniam me
nui avangardiškiausiose šių die
nų kryptyse?
-j- Pažiūra, kad religinis menas 

turi savo nusistovėjusį trafaretą, 
kuris’ kūrėjui nepriimtinas, arba 
atbulai, moderniškomis formo
mis sukurtas religinio turinio ku
ri nys-Orgali būti priimtinas ti
kintiesiems, yra nereali ir konser
vatyvi prielaida.

.ŠfrTUįenų žmogus yra kūrybin
gas, neišskiriant iš šios kategori
jos ir feliginio žmogaus. Toks 
žmogus gyvena šių dienų gyveni
mu. Jis avangardiškai reformuo
ja religines pažiūras, lygiagrečiai 
kurdamas avangardiškus meno 
kūrinius. To jam neleidžiant da
ryti,- būtų pastangos religingą 
žmogų iš šių dienų gyvenimo iš
jungti ir grąžinti į praeitį. Toks 
žmogaus “perstatinėjimas” yra 
neįmanomas. Lygiai taip pat ne
įmanoma egzistuoti religijai, ku
ri būtų skiriama išmirusioms kar 
toms.

Natūralu, kad avangardiškiau- 
sios šių dienų meno kryptys ras 
natūralų atgarsį ir religiniame 
mene, kaip natūralią kalbą į šių 
dienų religinio žmogaus dvasinį 
pasaulį.

Ar visos šių dienų, taip vadi- 
*5 ’

nius įvairiuose kraštuose sunku 
susidaryti objektyvų vaizdą apie 
kūrybinius jų laimėjimus.

Neretai kai kurie įvykiai mū
sų spaudoje iškeliami, neatsižvel
giant j faktus, kad jie pasiekti 
judėjimuose arba organizacijose, 
kurios tų kraštų meno pasaulyje 
yra visiškai nereikšmingos.

Mūsų tarpusavė dailininkų 
veikla yra naši kūrybiniu atžvil
giu ir ar ruošiamos parodos yra 
aukšto meninio lygio, čia yra 
jau atskiras klausimas?

Tačiau mane labai džiugina 
lietuviškosios visuomenės domėji 
masis parodomis, jų lankymas, o 
kas svarbiausia, tai įvairių orga
nizacijų, ir klubų pastangos paro
das rengti ir dailininkus mora
liai bei finansiniai remti.

Man regis, kad pavergtos Lie
tuvos dailininkai atlieka heroji
nę misiją, norėdami sunkiose są
lygose išlikti kūrybingais. Jų me
no kūriniai stilistinių krypčių ir 
savo problemų sprendime yra pil 
ni kūrybinės ugnies, gerai kom
poziciniai ir techniškai atlikti. To 
kiais savo kolegų kūrybiniais lai
mėjimais ir jų dvasine ištverme 
aš galiu tik džiaugtis.

Gaila, kad apie juos mes labai 
mažai težinome ir drovimės ob
jektyvios informacijos suteikti 
mūsų spaudoje.

1948 metais Freiburgo mokykloje. Nuotraukoje V. K. Jonynas, koreguoja Algirdo Kurauskc paišybą.
Nuotr. Kari Atueller

asmenybė, Sarah Caldvvell, tikrai 
yra nuostabaus talento žmogu
mi. Ji, juk suorganizavo ir naują 
jį operos teatrą, ji surinko solis
tus, visus kitus reikalingus ope
ros menininkus, muzikus. Ji rūpi 
naši ir finansiniais reikalais, re
peticijomis, gastrolėmis, pagaliau 
jos pačios nemaža dalis ir spek
taklių režisūros. Nebe pirmos 
jaunystės, ne impozantiškos išvai 
zdos, bet neeilinio talento moter- 
ris! Neveltui spektakliams pasi
baigus, jai ir jos operos grupei, 
sužavėti žiūrovai sukelia ilgai ai
dinčias ovacijas, nemažai daliai 
publikos net ir atsistojimu pager
biant menininkus. Jų šaunios pa
stangos tikrai vertos tos pagarbos

ir dėmesio! Lietuviams bus mie
la girdėti, kad prie visų spektak
lių pasisekimų savo įnašu gražiai 
prisideda ir orkestre grojąs Her
kulis Strolia ir jo žmona Mari- 
lyn.

Jei spręsti iš spaudos balsų ir 
spektaklius mačiusių nuomonių, 
sekantį sezoną, naujieji The A- 
merican National Opera Co., 
pastatymai jau susilauks kurkas 
didesnio dėmesio ir publikos gau 
sesnio dalyvavimo. Tokiam dide 
liam ir turtingam kraštui, kaip 
Jungtinės Valstybės, tik jau ne
gali pakakti vienos Metropoli
tan ir keletos kitų, žymiai silp
nesnių, beveik tik “partime” vei- 

(Nukelta į 6 psl.)

Ofs 736-4477. Rez PR 8-0980

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

EMOCINES LIGOS
CRAWEORD MEDICAL BLDG

0449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimu

I

jį išsamiai atsakyti ne
neš nesu ir kompeten-

tikėti, kad mūsų pasi-

NAUJA AMERIKIEČIŲ OPEROS
GRUPĖ

AL. GIMANTAS

Rez. GI 8-0873

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

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

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS- IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. ofiso PR 6-78UO: Namu 925-7697 

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

Išskyrus trečiadieni

Tel. 423-2660

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

pirmad., antrad., ketvirtad. irVaL. __ ___  ______ _______  _
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. Ii 
šešt. 8 v. r. iki 8 v. popiet.

V. K. Jonynas Šv. Antanas (Nuotr. V. Maželio)
Detalė’ skulptūros, sukurtos lietuvių pranciškonų koplyčiai Kennebunk- 
porte 1966 m.

lio lietuvių kūrybinių rezultatų 
įvairiose srityse bendrame lietu
vių tauteos kultūrinių lobių aruo
de?

— Šis klausimas yra labai pla 
tus ir į 
manau, 
tingas.

Noriu
rinktas išeivių gyvenimas, mūsų 
kūrybinėmis pastangomis turėtų 
išaugti į palaimą lietuvių kultū
rai.

Gyvendami įvairiuose kraštuo
se, galėdami paliesti savomis ran 
komis tūkstantmečius kultūros lo 
bius, žmogaus sukurtus laiko lai p 
tuose, pasinerti ir patiems išgy
venti šių dienų spalvingą visą 
kultūrinį pasaulį.

Turėti pilną kūrybinę laisvę 
gali būti kiekvieno didžioji svajo
nė. kuri lietuvio turėtų būti su
prasta ir išnaudota kaip ilgame
tė stipendija užsieniuose. Čia ir 
gali būti įprasminta mūsų išeivi
jos misija.

— Artėjant šiemetiniam, tre
čiajam Lietuvių kultūros kongre
sui, sakykit, kokie Jūsų many
mu, turėtų būti pagrindiniai jo 
akcentai, rūpesčiai ir darbų kryp 
tis, turint minty mūsų meno pro
blemas ir konkrečią veiklą 
lės srityje?

— Kultūros kongresui 
miausia turėtų rūpėti mūsų
tūriniai reikalai. Kiek galint dau 
giau atsiriboti nuo politinio sek
toriaus ir jam neskirti čia pri
mato.

Metas surinkti mūsų kultūri
nius atsiekimus mene ir juos pa
rodyti atskirais leidiniais.

Organizuoti ir finansuoti lie
tuvių jaunųjų dailininkų, gyve
nančių laisvame pasaulyje, pla
čią apžvalginę parodą. Išleisti jų 
kūrybos iliustruotą leidinį, kad 
galėtume susiorientuoti, kur mes 
esam, kokie yra mūsų kūrybiniai 
keliai bei rezultatai.

Rinkti visų dailininkų rinkti

dai-

pir- 
kul-

Šiuo metu mūsų didmiesčiuo- ropolitan pastatymųpse, bet jie 
se gastroliuoja mažai kam girdė
ta, gan ilgu, The American Na
tional Opera Coomp. vardu, ope 
■ros grupė. Reklama visiškai nerė
kianti, gal net kukli ir, nenuos
tabu, kad jos pasirodymai nesu
traukia sausakimšai perpildytų 
salių. Kiekvienam girdėtas, žino
mas ir šauniai skambantis Met
ropolitan opųros vardas, deja, 
dar vis gerokai .užgožia kiekvie-

visiškai pakankami ir įtikinami 
“grand” operos nuotaikų sužadi
nimui.

Šešiasdešimties asmenų orkes
tras, reiklaus dirigento ir dirigen 
tės vadovaujamas, visiškai paklus 
nūs vyr. muzikinio vadovo ran
koj mostui. Tad, tiek veiksmas 
scenoje, tiek ir orkestro palyda 
sudaro veiksmingą ir tiek ausiai, 
tiek ir akiai patrauklų vienetą.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė akušerija ir moterų ligos 

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

Vai. kasdien 1—3 ir 6—8 vai. vak.
Šeštad. 12—8 vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tek PR 8-2220 
Namu — rez. PRospect 8-9081 
DR. JANINA JAKŠEVIČIUS

J O K 6 A 
GYDYTOJA IR CHIRURGE

VAIKU LIGOS
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad. ketvlrt. ir penkt 
uuo 12 iki 8 v. ir nuo 5 iki 8 v. v. 
šeštad. nuo 1 tkl 4 vai.

ną, neretai ir visiškai sėkmingą get< grįžtant prie dirigentės, ten- 
bandymą, operos teatrui pilna- j ka pasakyti, kad pirmą kartą gy- 
teisiai įsipilietinti, amerikiniame, tek0 girdėti operą diriguo

janl moteriai. Ji, amerikinio teat
ro sluoksniuose gerai pažįstama

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS

2745 VVest 69th Street
Prieš Sv. Kryžiam, ligonine

VAL.: pirmad., antrd., ketv., penkt. 
nuo 9 iki 11 v. ryto Ir nuo 6-8 v. v 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais ir kiti 
laiku susite rus telefonu:

Telef. REpublic 7-2290

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Tikrina akis tr pritaiko akinius, 

keičia stiklus ir rėmus
4455 S. California Avė., YA 7-7381
VAL.: 1 v. p. p. iki 8 v. v. kaadlen 
:rečladlenials uždaryta; Šeštadieniais 
nuo 10 v. r. lkl 1 vai. poniet.

narnos, avangardiškos kryptys y- 
ra menas, į tai atsakys ateitis. 
Mūsų pareiga ateičiai palikti sa
vo dvasinio pasaulio kūrybines 
vertybes arba nors pastangas.

— Jau žiūrint iš dešimtmečių 
perspektyvos, kaip vertinate Jū
sų pęikario metais įkurtos ir va
dovautos anos Freiburgo meno 
mokyjjos misiją ir vėlesnį jos au
klėtinių pasireiškimą?

—7 įkuriant Freiburgo mokyk
lą, jai vadovaujant ir joje dės
tant,. gurėjau tik vieną troškimą 
ir baįmę, kad beprasmiškai pra
bėgę dipnos mus nekaltintų.

Freiburgo mokyklos misiją tu
rėtų vertinti kiti. Džiaugiuosi, 
kad tos mokyklos auklėtiniai sa
vo menu aiškiai kalba už mokyk
lą ir save.

Laimingas esu, daug darbo va
landų sudėjęs į jaunąją kartą ir 
matydamas kokie sodrūs vaisiai 
bręsta jų rankose.

—- Kaip vertinate visą šiandie
ninę laisvojo pasaulio lietuvių 
dailininkų kūrybą bei veiklą? 
Kas Jus čia ypač džiugina? Kaip 
žiūrite į pavergtos Lietuvos me
no situaciją?

— Laisvame pasaulyje gyve 
nančių lietuvių dailininkų, visą 
kūrybą vertinti yra labai sunku. 
Neturime apie dailininkus jokio 
išsamesnio leidinio, kur tokia kū
ryba būtų sutelkta. Lš spaudoje 
pasirodančių žinučių apie įvai
rius mūsų dailininkų pasiseki-

— Kurie ligšiolinio Jūsų gyve
nimo momentai Jums labiausiai 
miela atsiminti ir į ką labiau
siai krypsta Jūsų širdis ir rankos, 
žiūrint ateitin?

— Trys mano meno gyveni
me laikotarpiai yra miela prisi
minti. Jie turi tą pačią priežastį, 
jie buvo sunkūs.

Pirmasis, Kristijono Donelaū- 
čio “Metų” iliustravimas, atlik
tas pusantrų metų laikotarpyje, 
laisvalaikiu. Tą laisvalaikį ra
dau, keldamas 4 vai. ryto ir dirb
damas iki 7 vai. ryto. Paauko
tos buvo ir atostogos bei visų 
švenčių dienos.

Antrasis laikotarpis — tai Frei 
burgo mokyklos kūrimas ir rūpės 
čiai ją išlaikyti, surasti patalpas, 
medžiagas ir kitas mokslui reika
lingas priemones.

Trečiasis laikotarpis — jau A- 
merikos žemyne, kur meno profe 
sija ne tik gyventi, bet ir pragy- 
v nti be kalbos ir užnugario su
darė problemą.

Ją mėginau spręsti šio krašto 
savi C mis priemonėmis — orga
nizacija ir darbu.

Žvelgiant ateitin, kaip dzūkas, 
esu optimistas. Akys labiausiai 
krypsta į darbą ir kaip surasti 
tam darbui atlikti jėgų ir laiko.

— Kaip vertinate visą laisvo
jo pasaulio lietuvių kultūrinį gy
venimą, lyginant jį su aplinkos 
kultūrine raida? Kokia, Jūsų ma
nymu, yra reikšmė laisvojo pašau

didmiesty. Su sunkia pradžia su 
siduria ir mūsų minimas nauja
sis operinis junginys, debiutui 
pasirinkęs dvi žinomas operas: 
Puccini Toščą ir^erčĮi Falstafą.

Galima drąsiai teigti, kad pir
masis egzaminas, pirmieji: tos gru 
pės spektakliai, sulaukė muzikos 
kritikų tiesiog entuziastingų atsi
liepimų. Pačiam teko matyti jų 
pastatytą Falstafą, kuris paliko 
visiškai gerą įspūdį! Tiek atskiri 
solistai, tiek pats viso spektaklio 
apipavidalinimas, kostiumai, de
koracijos, beveik be priekaištų. 
Priemonės ir būdai efektui išgau
ti, gal ne tiek didingi, kaip Met-

P. ŠILEIKIS, 0. P.
Ortojiedas, Protezistas

Aparatal-Protezal, Med. ban. •Sf 
dažai, Spec. pagalba kopomz g
(Arch Supports) Ir t. t. %

ORTHOPEDIJOS TECHNIKOS LAB. 
2850 VV. 63rd St., Chicago 29, Iii. 

Tel. PRospect 0-5084
Vai. 9-4 Ir 6-8. Šeštad 9-1

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 VV. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 6 iki 9 v. v.; 
šešt. nuo 9 iki b? vai.; arba susi
tarus.______________________________

Ofs. PO 7-6000 Rez. OA 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3844 VVest 63rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. Ir 6 
tkl 8 vai. Trečiad. ir šeštad. uždaryta.

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ PCSLfiS IR PKOSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 VVest 71st St

Vai. antrad. nuo 2—5 popiet 
ketvirtad. nuo 6—8 vak 

Ofiso telef. 776-2880 
Rez. telef. PR 9-6730

DR. ALDONA ŠIMKUS 
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

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

Kabineto tel. #87-2020 
Namu tel. 830-1071 

Vizitai pagal susltarima

nių darbų skaidrių kolekciją.
Šias skaidres demonstruot ir pa 

aiškinti, minint mūsų tautos reik 
šmingas sukaktis ir rengiant kul
tūros kongresus.

Mūsų jaunimas, mus mūsų dar 
buose pažinęs, paliks, kaip ir tų 
darbų autoriai, lietuviais.

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS
PRITAIKO AKINIUS 

2858 VVest 63rd Street 
kasdien 10-—12 vai. Ir 7—9 v.

Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia- 
uždaryta. Ligoniai priimami

Va..: 
vak.
dieni 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229
Res. telef. VVAlbrook 5.5076

Ofiso ir buto tel. OLympic 2-1381

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

Vai. kaadlen 10-12 ir 4-7. Trečlad. 
ir šeštad. tik susitarus.

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

ortso 
Rez.

Valandos:
2 v. p. p.

I Ir penkt.

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

(Lietuvis gydytojas)
8925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad. ketvirtad. tr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8
vai. vak. šeštad. 12-3 vai,, o trečlad. 
uždaryta.

tel. REliance 
tel. GRovehiU 
pirm. Ir ketv. 
ir nuo 7 iki 8 
nuo 12 lkl 2

vakarale paga.1 susitarimą.

5- 4410
6- 0617
nuo 12 lkl 
v. v.; antr. 
v. p. p. ir

V. K. Jonynas “Hamleto” iliustracija
(Piešinys plunksna, Freiburgas 1948 m.)

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

AKUŠERIJA Ht MOTERŲ LIGOS, 
. GINEKOLOGINE CHIRURGIJA . 
6449 S. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal Susitarimą.. 
Jei neatsiliepia, skambinti HU 8-3222

Ofisas 3148 VVest 63rd Street 
Tel.: PROspect 8-1717 

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

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

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

Tel. ofiso ir buto OLy. 'pic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 VV. 15th Street. Cicero

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

Šeštadieniais 12 lkl 4 popiet

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2760 W. 7 lst Street 

Telefonas 925-8296
Valandos. 2-8 v. v., penktad. 10-12 
v. r., 2-8 vai. vak. šešt. 1-4 v. vak. 
Sekmad. tr trečiad. — uždaryta. 

Rez. tel. WA 6-3099.

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 63-čios Ir Californla 

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

Trečlad. Ir kitu laiku pagal susltar. 
Ofiso telef. 476-4042 

Rezid. tel, WAlbrook 5-3048

DR. G. K. BOBELIS
Inkstą ir šlapumo taką chirurgija

Tel. 695-0533 — Elgin
425 N. Liberty Street
Route 25, Elgin, lllinois

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KCDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

specialiste
MEDICAL BUILDING

7166 South Western Avenue
Pirmad., antrad., ketvlrt ir penkt. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. Ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl 1 vai. p. p., šeštad. 
11 vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

Ofiso tel. RE 7-1166
Rez. tel. 239-2919

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERY

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 VV. 59th St.

Tel. PRospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. I» 
penkt. nuo 2 lkl 4 vai. Ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 v. popiet Ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namu GI 8-8196

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street 
Priiminėja ligonius tik susitarus 
Vai.: 2—4 p. p. Ir 6—8 ▼. vaa.

Treč. tr šeštad. uždaryta

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso Ir rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Tel. ofiso HE 4-5819. rez. 388-2233

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2434 VVest 71st Street
Vai.: pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-9
antr., penktad. 1-5, treč. ir šešt. tik 
susitarus. _______

Ofiao — HE 4-6768.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street

Valandos. antradieniais, penktadie
niais 2-9 v., šeštadieniais 19-1 v. p.p. 
Ligoniai nrilniaml pagal eusltarima

Ofiao tel. PR 8-7773; Rez. PR 8-4782
DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS 

2858 VVest 63rd Street
Valandos: plrmad., ketv., 5 — 8 vai 

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

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-98OI
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE VIDAU8 LIGOS 

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

Vai. kasdien 9—11 ryto ir 4—8 v. v.
Šeštad. 9 v. r. — 2 v. p. p.

ASSOCIATF OI*TOMETRIST8 
Lietuviškai kalba

DR. FRANK PLECKAS, OPT.
3424 VV. 63rd St., GR 6-7044 

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir “con- 
taot lenses'*.

Vai.: 9:30—12:80 ir 1:80—3:80 
Kitom valandom susitarus. 

Uždaryta antrad. Ir trečiad.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKUŠERIJA Ht 

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street 

Valandos 1 Iki 4 Ir 6 tkl 8 ▼. vak. 
Šeštadieniais 1 lkl 4 vai.

Trečiadieni uždaryta
Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVI6IUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 S. Albany Avė. 

Vai., pirm., antrad., ketv. 6—8 v. 
yak.: penkt. Ir šeštad. 2—4 popiet 

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

DR. F. C. WIN$KUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 VVeet 71»t Street 
Vai.: 2 lkl 4 v. p. p. ir 7 lkl 8 v. V.

Treč. ir šeštad. pagal eusltarima.

Ofiao tel. 767-2141. Namu 686-4856

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai.. pLrmad.. antrad., penktkd. 1—
I, g—g ,. v.; ketetrt. k 8 v vak. 
6e«tad.. 19—3 va*
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ŽMOGAUS ŽVILGSNIS į SAVE
Antano Škėmos pirmąjį raštų tomą pasitinkant

Antanas Škėma, RAŠTAI 1. Nuo
dėguliai ir kibirkštys, Šventoji In
ga, Čelesta, Balta drobulė. Chicago 
1967. Redagavo A. Landsbergis. A. 
Nyka-Niliūnas ir K. Ostrauskas. Iš 
leido Antano Škėmos raštų leidimo 
fondas Santara - šviesa. Tiražas 
1000 egz. Knyga įrišta į kietus 
drobės viršelius. 500 psl. kaina 
$6.00. gaunama “Drauge”.

♦

Antano Škėmos kūryba yra žmo 
gaus žvilgsnis į save ir savo eg
zistencija pasaulyje, paneigian
čiame jo giliausią prasmes, har
monijos ir laisvės troškimą. Esmė 
je Škėmos temos nesikeitė: keitė
si tik išviršinės detalės: žmogaus 
veido bruožai, profesija, amžius, 
gyvenama vieta ir laikas. Pats 
žmogus liko tas pats: vienišas, 
žvelgiąs į save, siekiąs suprasti sa
vo situaciją nutrūkusių ryšių ir 
sudužusių vertybių pasaulyje. 
Antanas Škėma jautriai išgyve
no visą tai, ką jis skaitytojui tei
gė; į kiekvieną veikalą autorius 
sudėjo ne vieno momento ar vie
nos dienos smulkias nuotrupas, 
bet ilgai mintyje, sąmonėje ir pa 
sąmonėje išnešiotus rūpesčius, į- 
spūdžius ir prisiminimus. Todėl 
jo kūryba yra paženklinta jėga, 
intensyvumu, minties ir jausmo 
aštrumu. Ji skaitytoją stipriai vei
kia ir pastato ties esminėmis žmo 
gaus būties problemomis. Tai liu 
dija šiemet išleistasis Škėmos raš
tų pirmasis tomas.

Kūrinių vertei svyruojant ir 
rašytojui bręstant

Pirmame tome randame ketu
rias prozos knygas (Nuodėguliai 
ir kibirkštys, Šventoji Inga, Celes 
ta, Balta Drobulė) kurios skiriasi 
ne tiek turinio, kiek formos at
žvilgiu. Tiesa, kiekvienoje jų vy
rauja Škėmai būdingas, sukapo
tas, dažnai dinamiškas, moder
nus stilius, tačiau šio modernu
mo rėmuose Škėma mokėio įvai
ruoti ir savo prozą kaskart pra
turtino naujomis meninėmis prie 
monėmis. Pavyzdžiui, jei Nuodė
guliai ir kibirkštys, Škėmos debiū 
tinis novelių rinkinys, dažnai lai
kosi tradicinio pasakojimo meto
do, Šventosios Ingos “Apokalip- 
tinės variacijos” ir ypatinga' Če
lesta, Škėmos trečiasis veikalas, į 
skaitytoją prabyla originaliais ir 
koncentruotais vaizdais, kurie 
papildo, ar net atstoja, pasakoji
mo siūlą. Pasitaiko skirsniu, kur 
Škėma linksta poetinės prozos pu 
sėn. Formos įvairumas ypač ryš
kus Baltoi drobulėj; čia meistriš
kai supinami poetiniai ir dainų 
motyvai; dienoraščio , sąmonės 
tėkmės ir tiesioginio pasakojimo 
metodai.

Literatūriniu atžvilgiu pirmo 
jo tomo veikalai yra nevienodos 
vertės, nes juos skiria maždaug 
dešimties metų tarpas, leidęs Škė
mai kūrybiškai subręsti. Pavyz
džiui, Nuodėgulių ir kibirkščių 
rinkinyje vietomis jaučiame, kad 
Škėma nepasitiki savu žodžiu, 
perkrauna sakinius, atbaigia de
tales, bet jų nesuveda vienumon 
ir nepajėgia išryškinti novelės ve
damosios minties. Pasitaiko ba
nalių ar melodramatiškų siuže
tų, perdėto žiaurumo, veikėjų, 
kuriems duodami ištisai neigiami 
bruožai. Tai skaitytojo neįtikina, 
nes tikrovėje nėra nei absoliu
taus blogio nei tobulo gėrio. Iš 
kitos pusės, rinkinio stipriausios 
novelės (“Beržas ir žmogus” ar 
“Ligoninėje”) atskleidžia tikrai 
subrendusį talentą ir parodo, kad 
Škėma moka kurti atmosferą, 
kad jis puikiai sudramatina įvy
kius, vaizdus, situacijas, ir lei
džia veikėjams kalbėti savitu įti
kinančiu žodžiu. Šios teigiamos 
savybės dar daugiau išryškėja 
Šventojoj Ingoj. Čia taiklesnis ir 
disciplinuotas žodis atatinka min 
tį, jai duoda autentiškesni atspal
vį ir užgriebia giliau nei vaizduo
jamos tikrovės paviršių. Škėmos 
stebėtinai greitą progresą galime, 
bent dalinai, aiškinti kitų rašyto
jų įtaka. Škėma daug skaitė. Tai, 
ką skaitė, jis jautriai išgyveno ir 
panaudojo savajai kūrybai pra
turtinti. Tiesa, ne tik Šventojoj 
Ingoj, bet taip pat ir vėlyvesniuo- 
se veikaluose, kartais pasitaiko
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svetimų skolinių. Tačiau ben
dras vaizdas lieka rašytojo, kuris 
ūgtelėjo kitų įtakoje, bet mokė
jo išlaikyti savo individualumą ir 
kartais patobulino pasiskolintas 
mintis ar formas. Galima įsivaiz
duoti, kad kai kuriuos Šventosios 
Ingos įvykius ir situacijas mielai! 
pasiskolintų ir pats, Škėmai daug 
įtakos turėjęs, Jean Paul Sarte.

Stipriausias Škėmos veikalas

Baltojoj drobulėj, Škėmos stip- 
mesį patraukia subtili ir sudėtin- 
riausiamę veikale, ypatingai de
ga kompozicija, kuri puikiai iš- ja. Panašių

ja ar net linksta į apologetinį, 
savęs teisinimo nuotaiką. Kartais 
autoriaus emocijos tokios stiprios 
kad jos išslysta iš kūrėjcn-meni- 
ninko kontrolės ir į romaną įve
da privatų asmenį. Trečia, viena 
kita Baltos drobulės scena savy
je yra nereikšminga (banali ar 
erotinė); ji įgauna vertės tik ta
da, kai autorius ją pavartoja kaip 
rodyklę, kaip priemonę svariai 
minčiai išryškinti. Šis išryškini
mas Škėmai ne visada pavyksta. 
Tur būt, didžiausiu romano trū
kumu tektų laikyti kai kur pra
sikišančių freudišką žmogaus sam 
pratą; tai susiaurina romano te
mą, lyg Garšva tebūtų vienos 
psichologinės teorijos iliustraci- 

literatūrinių “klai-

Antanas Škt.nn Nuotrauka V. Maželio

ryškina romano pagrindinę min
tį: įvykių ir išgyvenimų, minčių 
ir jausmų sąveikį Antano Garš
vos sąmonėje. Išorinė laiko tėk
mė Škėmos nedomino. Jam ne
rūpėjo atpasakoti tą gyvenimo ei
gą, kurią mato objektyvus, šalia 
veikėjo stovįs, stebėtojas. Savo 
žvilgsnį autorius nukreipė į Garš- 
vos vidų, į jo dvasinę istoriją, ku
ri tęsėsi keturiasdešimt metų ir pa 
galiau yra dar kartą vienos dar
bo dienos bėgyje visu intensyvu
mu išgyvenama ir atkuriama.

Romane atpažįstame tris pa
grindinius — skirtingus — laiko 
tarpus: praeitį, kuri perduodama 
dienoraščio forma; paskutinių sa 
vaičių įvykius, kuriuos Garšva 
prisimena, kildamas ir leisdama
sis žemyn Statler viešbučio keltu
vu; esamąjį momentą, kuris api
ma sąmonės tėkmės būdu per
duodamus Garšvos žodžius, veiksi 
mus, reakcijas, jam dirbant, ei-1 
nant Statler viešbučio link ar 
grįžtant. Tačiau šie trys laiko tar
pai nėra užsklęsti, viens nuo ki
to atkirsti, pasibaigę. Škėma juos 
supina taip kad jie viens kitą 
veiktų, neigtų, pakartotų, tęstų 
ar paryškintų, tuo būdu sugesti- 
juodamas, kad -Garšvos sąmonė
je išgyventi momentai kinta, at
sinaujina, su dabartimi susilieja. 
Baltos drobulės kompozicija yra 
tikrai meistriška. Ji romanui su
teikia jėgos, intensyvumo ir įga
lina autorių sudramatinti pagrin
dinę temą, kuria yra Antano Gar 
švos tragiška pastanga* išsiveržti 
iš žmogiškojo ribotumo.

Baltoj drobulėj Škėma stip
riai akcentavo idėjinę pusę. To
dėl jo romanas yra vertingesnis 
nei atrodytų, peržvelgus įvairius 
formos trūkumus. Šių trūkumų 
tačiau yra nemaža, ypač ten, kur 
Škėmos stilistinės inovacijos pa
siekia kraštutinumo ir nepilnai į- 
sijungia į bendrąjį romano audi
nį. Antra, Škėma nepakankamai 
apvaldo autobiografinį elemen
tą; vietomis prasikiša jo asmeni
nės pažiūros, neįvilktos į meninį 
rūbą. Tada Antanas Garšva nu
tolsta, pasigirsta Škėmos balsas, 
kuris pasakoja, aiškina, filosofuo-

Pirmąjį tomą atbaigia kruop
ščiai surinktos bibliografinės pa
stabos. Jos ypač vertingos ten, 
kur cituojami .Škėmos laiškai skai 
tytojui atskleidžia paties auto
riaus pažiūras į savo kūrybą. Ta
čiau kai kurios pastabos, pavyz
džiui — Škėmos raštų atspausdi
nimo detalės, yra per daug ištęs
tos. Jas gal buvo galima šiek tiek 
sutraukti, jų vieton įdedant pus
lapį su Škėmos gyvenimo svar
biausiomis datomis. Pirmame to 

į me nepažymėta nei autoriaus gi- 
| mimo, nei mirties metai; tai pa- 
I kiša mintį, kad redaktoriai trupu 
tį pamiršo eilinį skaitytoją ir kny 
gą taikė autoriaus draugams.

Pirmasis tomas skaitytojų nuo 
I monių apie Škėmą radikaliai ne
pakeis. Tačiau jis kvies kiekvie
ną vertinti ne fragmentus, bet 
visą kūrybą ir tuo pačiu skatins 
įsigilinti ir pajusti autoriaus es
mines savybes. Škėmos žodis, y- 
pač atspausdintas periodinėj 
spaudoj, kartais šiurkščiai suskam 
’bėdavo; jis lyg nesiderino ir ne
tiko lietuvių kalba parašytų vei
kalų tarpan. Dabar rinktinių raš 
tų visumoje kiekvienas autoriaus 
žodis įgauna tinkamus rėmus ir 
foną.

Per dešimtį metų Škėma ne
išsisėmė. Atvirkščiai, su kiekvie
nu veikalu jis augo ir tobulėjo. 
Todėl skaitytojas lauks antro ir 
trečio tomų, kuriuose leidėjai ža
da pateikti ne tik autoriaus dra
mas, bet taip pat rankraštyje pa
silikusius veikalus ir fragmentinę 
medžiagą. Šie tomai, kaip ir pir
masis, tur būt, pasirodys mėly
nuose viršeliuose. Nevienas ma
nytų, kad Škėmai tinka juoda 
spalva; tačiau leidėjai, gal prisi
minę Baltos drobulės pabaigą, o 
gal vengdami knygai prisegti ryš
kų komentarą, pasirinko paslap
tingesnę — mėlyną splavą.

dų” galima suminėti ir daugiau. 
Tačiau jos veikalo esminės ver
tės neneigia. Ne tik Baltoj dro
bulėj, bet ir apskritai .Škėmos kū
ryboj idėjinė rimtis, intensyvu
mas ir jėga yra didesni nei for
mos trūkumai.

Antano Škėmos poveikis

Ar Antanas Škėma yra nega
tyvus? Ar jis skaitytoją neigiamai 
veikia? Šis klausimas literatūrai 
nėra svetimas; Škėmos atveju jis 
ypač natūralus, nes mes akcen
tuojame jo kūrybos idėjinę pusę 
ir juntame, kad savus žodžius au
torius taria kitam žmogų. Šiais 
žodžiais perduodamas pasaulio 
vaizdas nėra neutralus; jis skai
tytojui siūlo tam tikrą idėjinį ir 
etinį požiūrį, kuriam galima tai
kyti, taip vadinamąjį, moralinį 
matą. Pagaliau ir pačiam auto
riui — Antanui Škėmai — kū
ryba buvo esminiu etiniu aktu, 
kuriuo jis santykiavo su skaityto
ju, skaitytoją veikė, jį skatino 
ūgtelti savo žmoniškoje vertėje, 
ar atvirkščiai, jam liudijo, kad jo 
pastangos neturi jokios vertės.

Nėra abejonės, kad tam tikra 
prasme Antano Škėmos kūryba ■ 
yra negatyvi. Ji pabrėžia žmo-' 
gaus egzistencijos juodąją pusę ir 
gyvenimo audinį išmargina nuo
dėguliais , ne kibirkštimis. Kai 
kurie fragmentai, jų tarpe Bal-| 
tos drobulės pabaiga, skaitytoją 
iš tikrųjų įkelia į absurdišką pa
saulį, kuriame kiekviena žmogiš
ka pastanga, tuo pačiu ir paties 
autoriaus kūrybinis aktas, nusto
ja vertės. Tačiau negatyvumas 
nėra absoliutus, uždaras. Kiekvie 
ną Škėmos fragmentą turime grą 
žinti jo kūrybos visumon. Tada 
pajusime, kad absurdiškasis pa
saulis, kad autoriaus negatyvio
sios nuotaikos išplaukia, tuo pa
čiu parodydamos jo begalinį no
rą žmogui grąžinti prasmę, au
tentiškumą, harmoniją. Todėl ir 
įmanomas pozityvus santykis ■ 
tarp Škėmos ir to skaitytojo, ku- ■ 
ris savo egzistencijoj šviesias ir 
juodas spalvas mato kitokioje | 
proporcijoje.

RUDENIO GEDULU!

Egiio Goncalves

VISŲ ŠVENTŲJŲ DIENA

Al ir ūse ji laukia lapkričio šalčių, 
tuo tarpu kai chrizantemų žiedlapiai įgauna ' 

pavidalą 
tuo rudens metu įprastai žudančiu.
Mirusieji laukia! Širdininkai- sušaudytieji, 
akiplėšos, džiovininkai, savižudžiai, 
laukia savo gėlių, savo progos, 
kad galėtų priversti gyvųjų širdis juos atsiminti 
ir ilgesiu plakti, nelyginant botagu, 
draskant juos mylėjusiųjų kūną.
Dabar jie .mum įsako žiūrėti j smulk us daiktus, 
palaidotus nepatogių stalčių gilumoje...
Dabar jie persikeičia į strėles 
ir pasirodo ka p gyviausi atvaizdas 
kad būtų audringom ašarom pasūdyti.
Būtų juokinga jiems pasiūlyti pasivažinėti upe, 
ar judančius žvaigždynus, paskaitas apie lytį, 
ar iliustruotus žurnalus, spalvingus fejerverkus. 
Rauda jiems svarbiausia. Lapkrity s neužmiršta, 
stiprina savo atramas, netrukus atsistos.
Su savo j laiką sudaužytais laikrodžiais 
mirusieji laukia, įsisupę į neturimas valandas; 
ligi chrizantemų žiedlapiai susisuks iškrypę 
kaip kad skausmas, kurį padėsime ant antkapių.

E. Goncalves (g. 1922) portugalų poetas1 Po
ezijos žurnalo “Serpcnte” steigėjas ir redaktorius. 
Jo poezijai būdingas gilus humaniškumas.

Ruy Cinatti

KAI AŠ IŠVYKSIU

Kai aš išvyksiu, kai aš vėl išvyka u, 
sielai ir kūnui susijungus 
paskutinėse ir galutinose kūrimo papingose, 
kai aš išvyksiu...
lyg kad nauja būtybė būtų gimusi
iš lėlytės bemirštančios ant bergždžios sienos, 
ir1 be stebuklo, kuris jai atidarytų 
gyvenimo langus...
Tada aš priklausyčiau sau.
Mano vienatvėje, mano ašaros 
turėtų jaunystėje svajotų horizontų skonį, 
ir aš būčiau savo paties laisvės ponas.

Niekas nepaliktų vietoje, kurią aš turėjau.

Mirusių miestas Nuotr. V. Maželio

Paskutinis sudiev ateis iš tų išskėstų rankų, 
kurios laimins nekenčiamą pasaulį 
nakties tyloje, kai laivas 
mane išveš ant visados.
Tačiau ten, 
gyvensiu širdyje tų, kurie mane mylėjo. 
Ten aš būsiu toks, kokį jie mane svajojo. 
Nepataisomai.., 
Ant visados.

Vertė P. G a u č y s
i

Ruy Cinatti (1919) portugalų poetas. Steigė
jas ir redaktorius žurnalų “Cadernos da poesia” 
ir “Aventura”. Po 16 metų tylos, išleido naują 
poezijos rinkinį “O livro do nomada meu smigo". 
Savo lyrikoje laikosi idealistinio prado, žodinę 
magiją pakeitęs anapus pasaulio ilgesiu.

AR GIMTOJI NUODĖME YRA LEGENDA, 
AR GYVENIMO TIKROVE?

(Tęsinys iš praeito šeštadienio)

Kai kurie, sekdami šv. Augusti 
nu, manė, kad gimtoji nuodėmė 
yra ne kas kito, kaip lytinis žmo 
gaus geidulys. Šią klaidą atitai
sė Tomas Akvinietis ir apgynė 
lytinio patrauklumo garbę. Jis 
sakė, kad lytinis patrauklumas 
yra natūralus ir savyje doras 
reiškinys. Jis savo raštuose juo
kais yra pridūręs, kad jeigu ly
tinis patrauklumas būtų atsira
dęs iš gimtosios nuodėmės, tai 
ta gimtoji nuodėmė iš tikrųjų 
būtų buvusi labai reikalinga.

Gimtoji nuodėmė susilpnino 
žmogaus galią valdyti savo fizi
nes ir dvasines jėgas, dėl to ir 
lytinio palinkimo valdymas po 
nuodėmės žmogui pasidarė pro
blema. Gimtoji nuodėmė sudarė 
žmonijoje tam tikrą linkimą į 
nuodėmę.

Čia mums iškyla klausimas, 
kas iš tikrųjų yra pati nuodėmė. 
Mes žinome kas yra nusikalti-j 
mas, bet kas nusikaltimui sutei
kia tą religinį bruožą, kurio dė
ka jis pasidaro nuodėmė. Nusi
kaltimas yra tada, kai žmogus 
sulaužo prigimties ar žmonių į- 
statymus. Bet ne kiekvienas šių 
įstatymų sulaužymas yra jau 
nuodėmė, šiandien teologai yra 
linkę manyti, kad nuodėmės es
mę sudaro nutraukimas santy
kių su Dievu. Tiek kiek nusikal
timas kenkia žmogaus santy
kiams su Dievu, tiek jis yra nuo 
dėmė. Kiek jis šio bruožo netu
ri, tiek jis yra paprastas nusikal 
timas. šitaip galvojant, gimtoji 
nuodėmė yra nuodėmė pačia es
mingąja prasme. Nėra aišku ar 
ir kiek ji pažeidė prigimties į- 
statymus, tačiau aišku, kad ji j 
nutraukė žmogaus santykius su 
Dievu. Ir šiuo savo bruožu, kaip 
pasekmė, ji yra pasilikusi žmo
nijoje, iki Kristus jos neprašali 
no.

KUN. vyTAUTAS BAGIIANAVICIUS, MIC

jie yra tik gimtosios nuodėmės 
padaras ?

Visi realistinės krypties mąsty 
tojai, sekdami Aristoteliu, pasa
kys, kad žmogui yra natūralu 
mirti. Kas yra sudėtas iš dalių, 

itas gali išs:skaidyti ir faktiškai 
išsiskaido, sudarydamas galimy 
bę naujiems fiziniams ir biologi 
niams junginiams. Išeiną* kad 
mirtis ir ligos yra lengvai ičaiški 
narni ir be gimtosios nuodėmės.

Tačiau tai yra tik dalinė tiesa. 
Žmogaus išlikimo noras ir am
žino gyvenimo sąmonė iš vienos 
pusės yra tokia nematoma, bet 
iš kitos, — tokia gaji, kad jos 

l neįstengia išnaikinti joks mate- 
I rializmas. Šios tiesos pavyzdį 
mes turėjome progos išgyventi 

, praėjusią vasarą, kai Stalino 
! duktė visam pasauliui pareiškė,

6. Ligų ir mirties problema

Šitai teigdami, mes susitinka
me su nauja problema. Jeigu gim 
toji nuodėmė nepažeidė žmo
gaus prigimties, iš kur yra ligos 
ir mirtis? Iš kur yra visi fizi
niai ir psichiniai kentėjmai ? ar 
jie yra iš žmogaus prigimties, ar Į

j cagos egiptologo J. A. Wilson, 
egiptietis faktiškai nesiskaito su 
mirties faktu ir gyvena taip, lyg 
jos visai nebūtų.

Iš kur visa tai ?
Norėdami rasti atsakymą iš 

kur yra tautose nemirtingumo 
pasąmonė, mes galime kreiptis į 
krikščioniškos tradicijos moky
mą, kuris sako, kad žmogus, Die 
vo sukurtas iš žemės, t. y. ja
me veikiant fiziniams ir biologi
niams dėsniams, tačiau buvo at-

negalinti gyventi be tikėjimo ir 
tai paliudijo, atsiskirdama iš sa
vo šeimos ir savo kultūrinės tra 
dicijos. O ji materialistinį auk
lėjimą yra turėjusi puikų. Kaip 
ji pati sako, jos šeimoje apie re
ligiją niekad nebuvo kalbama.

Šis faktas, žinoma, yra tik in
dividualus reiškinys. Tačiau j 
man, studijuojant tarptautinę et i imtas iš gamtinių dėsnių vergi- 
nologinę medžiagą pasakų paži-1 
nimo reikalui, prieš akis iškyla 
tautose nepaprastai plataus mas 
to kultūrinis podirvis, kuriame 
reiškiasi tam tikras mirties ne
pripažinimas. šis podirvis yra 
labai platus istoriškai ir geogra 
fiškai. Jis tęsiasi nuo Kinijos ir 
Japonijos per eskimus iki prieš
istorinės Vokietijos, ir nuo Me-“ 
galitinės kultūros Europoje ir 
Afrikoje iki Egipto. Pasak Chi-

(Nuotr. V. Maželio) 
Bronx'e Nevv Yorke.

V. K. Jonynas Velykinis Dievo Avinėlis 
Skulptūros bareljefas St. Brendenso bažnyčiai 
22 pėdų aukščio, 1966 m.

jos pačiose savo buvimo pradžio 
Į se ir padarytas nemirtingu. Mir 
tingieji gamtos dėsniai, Dievo 
meilės dėka, jam nebeveikė. Jis 
buvo skirtas būti negendančiu. 
Tik kai jis savo autonomiškumą 
per daug išryškino, prarasdamas 
tuo būdu betarpišką santykį su 
Dievu, gamtos dėsniai įgavo 
jam pilną valdžią. Žmogaus kū
nas pradėjo diferencijuotis, su
keldamas skausmus, ligas ir ves 
damas j mirtį.

Dėl to mes galime sakyti, kad 
žmogus yra mirtingas savo gry
nai fiziškai biologine struktū
rai,* tačiau to būtinumo veiki
mas buvo sulaikytas, kol žmo
gus buvo nepraradęs savo san
tykių su Dievu. Dievo veikime 

k žmogus buvo dvilypės prigim
ties: vienos iš kūrybinio Dievo 
veikimo ir kitos — iš asmeninės 
Dievo meilės jam. Dėl to galima 
sakyti, kad Adomas buvo du
kart gimęs. Jis buvo pašauktas 
iš nebūties buvimui, ir po to Die 
vas pasidalino su juo savo pa- 

j ties nesibaigiančiu buvimu. Dėl 
to ir Krikštas ne be pagrindo y- 

i ra vadinamas antruoju žmogaus 
i gimimu.

7. Ar žmonija yra kilusi iš 
vieno žmogaus?

Mokslas apie blogybės pra
džią žmoguje ir jos nugalėjimą 
Kristuje šiandien stovi prieš du 
didelius pavojus, kurie kėsinasi 

I jj sunaikinti. Vienas iš jų yra 
■ mokslinės teorijos, kurios skel
bia, kad žmonija yra išsivysčiu-

*Apie moderniškas diskusijas 
1 mirtingumo, žiūr.
“Nemirtingumas ar 

[mirties“. Drangas. Kult.
\as. 11. 1S ir 25 d.

(Nukelta j 4

ne- 
mano stralpsn) 

prisikėlimas iŠ 
priedas, 1967

psl.)
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Ar gimtoji nuodėmė legenda?
pagalba papasakoti

(Atkelta iš 3 psl.) paukščiams ir žvėrims suteikti
si ne iš vieno žmogaus, bet iš ke- žmogiškų gyvenimo bruožų ir 
lių. Ir antras yra moderni ma- filmos 
terialistinė bedievybė, kuri vilio mums labai gražią žmogišką jų 
ja žmogų kurti rojų, visai ne-1 
kreipiant dėmesio į giliąsias žmo 
gaus tragikos šaknis.

Ką manyti, apie tai, kad žmo 
nija gavo pradžią ne viename 
žmoguje, bet keliuose? Sklinda 
mokslinės hipotezės, sakančios, 
kad, jei žmogus gavo pradžią iš 
gyvulio, tai šitas galėjo įvykti 
keliais skirtingais atvejais.

Reikia pasakyti, kad, jei šios 
teorijos pasitvirtintų, tai būtų 
didelis smūgis krikščioniškai 
kaltės ir atpirkimo teologijai. 
Mums šiuo atveju svarbu yra ne 
tai, ar žmogus išsivystė iš gyvu
lio ąr buvo sukurtas atskirai, 
bet ar tas žmogaus atsiradimas 
buvo vienkartinis ar daugkarti
nis. Apaštalo Povilo išryškintas 
kaltės ir atpirkimo mokslas ry
mo ant fakto, kad vienas yra 
žmonijos tėvas ir vielias jo kal
tės atitaisytojas, Kristus kurį 
jis vadina Adomu, t. y. naujuo
ju žmonijos tėvu. Tik dėl to Kris 
taus atitaisymas yra veikiantis i 
visai žmonijai, kad jis užima A-Į 
domo vietą. Jei tačiau žmonija 
nėra kilusi iš vieno kamieno, tai 
visos žmonijos vienybės idėja y- 
ra pakirsta iš pamatų. Tada ne 
tenka pagrindo ir krikščioniš
kas atpirkimo mokslas. Kuri 
nors rasė ar tauta gali sakyti 
nesanti iš Adomo ir tuo pačiu 
stovinti nuošaliai ir nuo Kris
taus. šitam mokslui pasitvirti
nus, netektų pagrindo ir visos 
žmonijos tarpusavės taikos, vie 
nybės ir meilės pastangos.

Tokie yra nevieningos žmoni
jos kilmės pavojai. Reikia tik 
guostis, kad teorijos apie nevie 
ningą žmonijos kilmę neturi 
daug pagrindo. Jeigu jomis kar
tais domisi antropologai ar so- 
matologai, tai kompetentingi bio 
logai skelbia visai priešingas pa 
žiūras, š. m. kovo 14 dieną Chi
cagos Rotary klubo nariams 
skaitė paskaitą Nobelio premi
jos laureatas, biochemikas John 
C. Eccles. Jis pareiškė, kad nėra 
jokio įrodymo, jog gyvybė prasi 
dėjo daugiau negu vieną kartą 
ir grėsmės prieš šį įvykį buvo 
nepaprastai didelės. Jeigu kas 
mano, kad paprasta gyvybė au
tomatiškai veda į protingą gyvj' 
bę, tas užmiršta begalinį žmo
gaus smegenų sudėtingumą. Tą 
pačią klaidą daro ir astronomai, 
sakydami, kad yra dešimtys 
tūkstančių planetų, pajėgių iš
laikyti gyvybę. — Taip atpasako 
ja prelegento mintis “Tribūne” 
korespondentas kovo 15 d. laido 
je.

Toliau jis cituoja paties prof. 
Eccles žodžius. “Tai duoda mū
sų planetai neįsivaizduojamai 
(aukštą) statusą. Mes esame u-1 
.liverso centras, nes mes esame 
vieninteliai, kurie turime jo są
monę”.

Jis yra nuomonės, kad žmo
gaus gyvybė žemėje, apskritai 
imant, kabo kaip ant plauko. Su 1 
žmogumi bet kada galėjo atsitik 
ti tai, kas atsitiko su dinosauru, i 
būtent jis galėjo būti sutryptas. I 
Kietai Eccles pasisako prieš 
per didelius evoliucionizmo entu Į 
ziastus: “Dar niekas nežino, kai , 
gyvybė prasidėjo ir kaip išsivys 
tė protavimas ir savisąmonė”. 
Dėl to jis pavadino “fantastiška 
neįtikimybe kad 
išugdyti žemėje 
bę”.

Tai yra labai 
ir naujai pripažinto autoriteto 
perspėjimas. Kiek evoliucijos y- I 
ra įrodoma, mes žinoma turime I 
ją pripažinti, bet turime teisin
gai vertinti ir savo fantazavimo 
sugebėjimus. Mes visi esame tru 
pūtį panašūs į neseniai mirusį 
puikūjį W. Disney, kuris sugeba

gyvenimo pasaką.
8. Gimtoji nuodėmė reali 

kiekvienoje kartoje
Žinoma, nėra ko džiaugtis A- 

domo kalte ir jos paveldėjimu. 
Tačiau užmerkimas akių prieš 
kaltę nuo jos neišlaisvina. Prie
šingai jos aiškus pažinimas ati
daro žmogui galimybę atsistoti 
šalia jos. Audra yra klaikus reiš 
k/nys, kai jis ištinka tave lauke 
ar kelionėje. Tačiau kartais net 
malonu pažiūrėti į audrą iš sau
gaus namo per langą. Blaivioms 
kaltės ir nuteisinimo studijoms 
nepadeda materialistinė bedievy 
bė, kuri nei kaltės filosofi jos, 
nei teologijos neturi. Tačiau tuo 
būdu ji nei kiek nepalengvina 
žmogui išgyventi kaltės ir nuo
dėmės audras. Ji tikisi laimę su 
kurti vien medžiaginių priemo
nių pagalba, žinoma, mes netu- 

' rime išjungti medžiaginių daiy- 
kų reikšmės žmogaus gerbūviui, 

■ tačiau, giliau stebint gyvenimą, 
I gana aiškiai matyti, kad jų ne
pakanka.

Čia aš turiu galvoje kai ku
riuos reiškinius mūsų jaunojoj _> Į 
kartoje. Jie savo tėvų dorinio po 
aukščio nepaveldi automatiškai, j 
Daugėja reiškinių, kurie rodo,!

i kad mūsų jaunoji karta ne tik 
i stokoja tėvų pasišventimo, ir do 
rinio entuziazmo, bet ne karią 
visai žemai nupuola. Ar tai nėra 
gimtosios nuodėmės realumo aiš 
kas įrodymas? Vadinasi yra 
žmonijos paveldėjiman įsimaišiu 
si kažkokia blogio sėkla. Gal 
mes nesugebėsime jos gerai ap
tarti ar tiksliai nustatyti, kiek 
kuris žmogus ar kuri karta ga- j 
Ii šiam paveldėjimui priešintis 
ar kiek ji yra kalta, tačiau pats 
faktas abejonės nekelia.

Kalbėdamas apie jaunosios 
mūsų kartos dorinio entuziažmo 
trūkumą, aš nenoriu jos lyginti 
ar žemiau statyti už kurią kitą 
kartą. Aš tik noriu pasakyti, 
jog prie gimtosios nuodė
mės egzistencinio nugalėj'mo 
turi prisidėti kiekviena karta ir 
kiekvienas asmuo nepavaduoja 
mai.

Netenka stebėtis, kad netikin 
tys žmonės gimtosios nuodėmės 
nemato. Ji nelengvai yra visoje

V. K. Jonynas Šv. Jurgis
(Spalvotas piešinys plunksna, New Yorkas 1962 m.)

platumoje pamatoma ir tikinčio- nuodėmės pažeistas. Ir tas pa- 
jo žmogaus. Mes čia turėjome j saulis yra juose. — šis įsisąmo-l 
progos pažinti, kad gimtosios ninimas anaiptol neturi mums 
nuodėmės faktas, nors išreikš
tas pirmuose Šv. Rašto pusla
piuose, pilnutiniame realume pa
sirodė tik gana vėlai: tik po to, 
kai Dievo Sūnus Įsikūnijo ir at
siteisė už žmonijos nuodėmę. 
Prieš tai net giliam S. Tęst amen 
to žmogui ji nebuvo tokia aiški. 
Nors jis skaitė Šv. Rašte apie A- 
domą ir Jievą, bet tarp jų nuo
dėmės ir savo nuodėmių jis ryš
kaus sąry io nematė.

Mūsų amžiaus krikščionis ir-

žadinti pesimizmą. Priešingai, 
atpirkimu' pašalinus metafizinę 
nuodėmės kliūtį, mes ne tik pa
tys galime sėkmingai laisvintis 
i." nuodėmės pasekmių, bet ir 
visą pasaulį iš jos laisvinti. Ro
jaus kūrimas žemėje nėra anti 
kriščioniška mintis.

9, Kodėl mums tenka vieno 
žmogaus kaltė?

Baigdami šiuos mąstymus, 
mes turime prisipažinti, kad

gi nėra labai imlus šiai tiesai. Įmes neatsakėme į patį opiausią 
šiomis dienomis yra išėjusi iš 
spaudos Peter De Rosa knyga. 
Kristus ir gimtoji nuodėmė (Bru 
cv) Ji pasižymi gana drąsiomis 
pažiūromis į Kristų, tačiau gim
tosios nuodėmės atžvilgiu jis da 
ro mūsų laikams priekaištą. Jis 
mano, kad mes jau seniai esa
me praleidę iš akių vieną pagrin 
diniausių Šv. Rašto tiesų. Ado
mas ir Ieva yra realūs individai 
ir jų asmeninė nuodėmė mus lie 
čia (Cit. iš Avė Maria, liepos 8, 
1967).

De Rosa skatina mus grįžti ne 
tik prie tiesos, kad individai yra 
nuodėmingi, bet ir prie to, kad 
jie ateina į pasaulį, kuris yra

klausimą: kaip ir kodėl vieno 
žmogaus nuodėmė galėjo tapti 
našta visai žmonijai. — Mes į jį 
neatsakėme dėl to, kad nežino
me, kaip į jį atsakyti. Tai nėra 
nuostabu, nes mes nežinome at
sakymų ir į kai kuriuos kitus 
klausimus, liečiančius mūsų gy
venimą. Kristus įkyriai klausinė 
jamas apie kai kuriuos dalykus, 
aiškiai yra pasakęs, kad juos ži
no vienas Dievas. Mes nežinome, 
kodėl Dievas mus sukūrė tokius, 
o ne kitokius; kodėl žmonijos is
torija eina šitokiu, o ne kitokiu 
keliu. Gal būt, kad šie klausimai 
mums paaiškės pasaulio pabai
goje. Kodėl pirmųjų žmonių kai

t ė teko mums, mes galime pasi
aiškinti tik tiek, kad tas faktas 
mums neatrodytų per daug į- 
žeidžiantis, bet mes negalime pa 
teikti kokių įrodymų, kad turėjo

I būti taip, o ne kitaip.
Adomą žmonės vaizduojasi i- 

I vairiai. Vieni teologai jį laiko 
vos pabudusiu žmogiškajai sąmo 
nei ir darantį pirmuosius sąmo
ningus žingsnius. Kiti jį laiko di 
dėlių antžmogiu, nes jis buvo pil 
nutinėje Dievo malonėje, kol bu 
’ o nuodėmės nepažeistas. Koks 
jis iš tikrųjų buvo, mes nežino
me. Tačiau į vieną dalyką mes 
turime atkreipti dėmesį, būtent, 
kad jis ir jo žmona buvo visa 
žmonija. Kas atsitiko jiems, at
sitiko visai žmonijai. Adomas ne 
buvo vienas iš žmonių, bet jis 
buvo Žmogus apskritai. Mes vi
si tam tikra prasme buvome ja 
me.

Jeigu pvz. šiandien žmonija 
persiima viena ar kita idėja, ji 
žmonijos kelią pasuka ta krypti 
mi. Juo labiau visuotinis žmoni
jos kelio pasukimas buvo Ado
mo nuodėmė. Jeigu šiandien žy
mi žmonijos dalis yra apsispren 
dusi už komunizmą tai tas apsi 
sprendimas įvairiais keliais pa
liečia bet kur gyvenančius žmo
nes ir net tuos, kurie gyvens i 
vėliau. Juo labiau visuotinis bu- \ 
va Adomo apsisprendimas.

Žinoma, nei komunistinis apsi 
sprendimas nepanaikiną jokio I 
žmogaus laisvės, taip jos nepa 
naikino nei Adomo apsisprendi
mas. Tačiau, teisingu De Rosa žo 
džiu betariant, negalima 1 išveng 
ti to fakto, kad žmogus gema 
nuodėmės ir nusidėjėlių pašau-' 
: ui.

Kas labai sielojasi, kad jis be 
savo asmeniškos kaltės yra su
žeistas Adomo nusikaltimo, tas 
gali rasti paguodos fakt e, kad ir 
išlaisvinimas iš šios nesantaikos 
sąrangos žmogui nieko neatsiei
na. Žmogui gimtoji nuodėmė y- 
ra atleidžiama irgi be jokio jo 
prisidėjimo.

Gal būt, kad mes per daug dė
mesio kreipiame į krikšto ritua
lą, bet per mažai į jo teologiją. 
Mes kartais labai tragiškai sta
tome klausimą, kas bus su geru 
žmogumi, kuris yra nekrikšty
tas. Mes užmirštame, kad krikš
tas yra sakramentas su mažiau 
s:ais reikalavimais, arba beveik 
be jų. Tiksliau sakant, krikšto 
apeigos reikalavimai yra tokie, 
kurių uždavinys yra paliudyti, 
kaip maži yra tie reikalavimai. 
Krikštui užtenka gausiausio že
mėje elemento — vandens. Krikš 
to sakramentui atlikti užtenka 
bet kurio žmogaus, net nekrikš
čionio, tik norinčio įvykdyti tai, |

i

mes galėtume 
protingą gyvy-
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MAROUETTE PARK ■ AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE
so MILIJONŲ PERŠOKUSI BENDROVĖ

CHICA GO S/1 VINGS
AND lOAN ASSOCIATION

CHICAGO, ILL. 606366245 S0. WESTERN AVĖ.
CHICAGO SAVINOS AND LOAN 
'.vtnvsniųjų krašto finansinių įstaigų, aptarnauja šios apy 
linkės gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau virs 
13 metus, visada prisilaikydama saugumo ir išniokėd imu 
palyginamai aukštą dividendą Per paskutinius 10 imtų 
Chicago Savings išmokėjo savo taupytojam; virš 14 milijonu 
lolerių dividendų Chicago - Taupymo Bendrovė stengiasi out 
tipu finansiškai ir teikti pačius geriausius patarnavimus 

vo taupymo ir skolinimo nariams.
Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organi

zacijomis. noriai prisidėdami darbais ir finansais, kad ga
lėtų pasiekt: geresnių gyvenimo sąlygų Kviečiame visus 
taupymo ir paskolų reikalais kreiptis į Chicagos Taupymo 
ir Skolinimo Bendrovę išaugusią į virš $84,000.000 turto 
istpigą
CHICAGO SAVINGS BENDROVE 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 auksią 
LaimėB Šaltinėlį — Wishing Well, per kurį surenkama ir išdalinama 
kasmet įvairioms labdaringoms įstaigoms apie $1,200 00 Pamatysite 
plačiai žinomą didelį Chicago Savings Prezidentinį kambarį, kuriam, 
yra vietos 200 asmenų ir kuris

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS

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

BENDROVE vienu tari

1
2
3
4
5
6
7

ką šis sakramentas reiškia. Ar 
nekrinta į akis, kad Bažnyčia, 
nors leido užaugti apie šį sakra
mentą, įvairioms kultūrinėms 
formoms, tačiau principinį rei
kalavimų mažumą yra rūpestin
gai išlaikiusi? Ką ši tradicija no 
ri pasakyti? Ar ji nenori pasa
kyti iš karto du dalykus. Visų 
pirma, ar tai nereiškia, kaip Die

va3 nori kiekvieno žmogaus įėji
mo į Dievo Sūnaus sąrangą; ir 
antra, ar tuo nenorima pasaky
ti, kad mažiausio žmogaus pajų 
dėjimo Kristaus kryptimi, kar
tais įvykdyto net be paties žmo
gaus apsisprendimo, pakanka, 
kad žmogus būtų išimtas iš tos 
sąrangos, kuri yra nesantaikoje 
su Dievu.

NAUJAS KULTŪRINIS UŽMOJIS
DETROITE

Muziko Stasio Sližio mergaičių choras

Po trečiosios mergaičių choro i Taip palaipsniui mergaičių cho- 
repeticijos Šv. Antano lie
tuvių parapijos mokykloje Det
roite, užkalbinau choro vadovą 
muziką Stasį Sližį, norėdamas 
kai ką sužinoti apie choro su
organizavimą ir jo tikslus, nes 
šiuo metu naujo choro atsira
dimas mūsų lietuviškoje veiklo
je yra toks įvykis, apie kurį ver
ta ir pakalbėti.

— Kas Jus paskatino suorga
nizuoti tokį chorą?

— Žinodamas Detroito kolo
nijos tikrąjį veidą, ėmiaus: pats 
iniciatyvos, kuri, re kia tikėtis, 
bent dalinai bus kada nors įver- 
t’nta. Spartus chorų nykimas 
visose kolonijose .sunkina dainų 
švenčių ruošimo problemą, kuri 
bus tikrai pajusta, jeigu įvyks 
IV-toji dainų šventė. Chorą su
organizuoti paskat no prof. Juo
zas Žilevičius, kuris ba minasi, 
jog lietuviškos dainos gyvavi
mas dėl parapij'nių chorų su
nykimo gali būti gana trumpa- 
amžs.

— Kodėl suorganizuotas tik 
mergaičių choras?

— Pradėjau nuo tų, kurie yra 
daugiau linkę tos rūšies menui. 
Tikiuosi, kad mergaitės sugebės 
parodyti lietuviškos dainos gro
žį ir patrauks toliau berniukus.

ras gali išaugti ir į mišrų jau
nimo chorą.

— Kodėl glaudžiatės prie šv. 
Antano lietuvių parapijos, kai 
dauguma detroitiečių kraustosi 
į Detroito priemiesčius, žemai
čiai sakytų, kaip galvos nete
kę?

— Šv. Antano lietuvių para
pija naujuos us ateivius nuo 

i pat jų pirmos dienos Detroite 
I visus priglaudė ir dabar tebe- 
! glaudžia. Klebonas V. Stanevi
čius yra labai palankus mergai
čių chorui r leido mokyklos pa- 

| talpomis naudotis nemokamai. 
Manau, jog nesuklydau, nešok
damas nuo lietuviškos parapi- 
jos, o pritraukdamas lietuviš
koms pamaldoms v s daugiau 
jaunimo. Yra numatyta, kad 
mergaičių choras giedos ir lie
tuviškų pamaldų metu.

— Ar nėra sunkumų choro 
repeticijas lankyti mergaitėms 
iš tolimųjų Detroito

i čių ?
— Šiandienimame 

nuotolis mažai ką
mergaitės iš tolimų priemiesčių 
lyg’ai punktuab'os ir gerai re
peticijas lanko, kaip ir čia pat 
gyvenančios. Taigi choro repe
ticijų nelankymo problema glū-

(Nukelta į 6 psl.)

priemies-

gyvenime 
nulemia:

PADIDINTAS DIVIDENDAS VISOM TAUPYMO SĄ-TOM

on savings accounts on investment bonus
1967 M.

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

BRIGHTON SAVINGS AND LOĄN ASSOCIATION
4071 Archer Avenue, Chicago, Illinois 60632

TEL GR 6 - 7575

VISUOSE 
TAUPYMO 
SKYRIUOSE

veltu* duodamas organizacijų su-

MCS\! PILNAS PATARNAVIMAS.

8
9

10.
10
10
11
11

Sėli and redeem U S Bond> 
Safety Deposit Boxes 
Free Community Rooms for 
your organization tneeting 
(Free Coffee)
Cash checks and pay all family 
bills with our special money

PARKING

slrtnkimams Susirinkusiems veltui jame teikiame kavą Sis kamba
rys yra išpuoštas dideliais Jungtinių Amerikos Valstybių prezidentų 
paveikslais ir trumpomis jų gyvenimo žiniomis Pamatysite 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 
iki

pinigams mokami patys 
Šiandien mokslas kainuoja

aukščiausi dividendai, net 
nuo $6 000 iki SI? 000 ir

12
12.
13
14
15

>rder checks No service charge 
to members
U S Postai Stamp Machine 
Service
We sėli Travelers Checks 
Save-by-mail Kits
Notary Public Service

16
17

18

Federalinės vyriausybės 
apdraudos įstaigoje visos 

taupymo sąskaitos 
apdraustos iki

daugiau Jei pradėsite mažais mėnesiniais indėliais taupyti nuo 
vaiko jaunų dienų, tai nei neapsižiūrėsite, kai sutaupysite mokslui 
reikalingus pinigus Galite pradėti $2.50, $5 00, $10.00 arba net 
$25 00 sumomis į mėnesį 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 nunesnė sąžinė. (Šio mokslo taupymo skyriaus nereik-ic 
sumaišyti su dabar garsinamu Certificatų taupymo skyrium).

JOHN PAKEL, Sr., Prezidentas

Two large Free Parking Lota
Free Theatre tickets two Satur- 
days each month for your chil
dren and mothers
Christmas party with gifts to 
College Bonus Members

Valdyba, direktoriai ir visi tarnautojai Jūsų lauksime

PATOGIOS VALANDOS:
MONDAI
TUESDAI
VVEDNESDA4
THURSDAY ...............
FRIDĄ Y .....................
SATURDAY ...............

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

............... Closed Ali Day 
. .. 9:00 A.M—8:00P.M.

9:00 A.M—8:00 P.M.
9:00 A.M—12:30 P.M.



DAIL. POVILO PUZINO 
NETEKUS

Spalio 23 d. New Yorke štai- Realistiškai dramatiškas ryš- 
ga mirė dailininkas Povilas Pu-1 kiųjų gyvenimo reiškinių vaiz
dinas, šių metų rugpiūčio 3 d. 
įžengęs į šešiasdešimt pirmus 
amžiaus metus.

Gimęs Rygoj (lietuvių kupiš
kėnų šeimoj), P. Puzinas ten au
go ir mokėsi, ir tik įgijęs daili
ninko diplomą, persikėlė Lietu
von karinęs prievolės atlikti 
Lietuvos kariuomenėje (1933— 
35). Vėliau dėstė paišybą Pane
vėžio gimnazijoj, paskui Taiko
mosios dailės institute Kaune. 
Vokiečių okupacijos metu, ry
šium su rezistencine veikla, bu
vo pasitraukęs vėl į Rygą. 1944 
m. buvo patekęs į vokiečių ka
lėjimą. Vėliau, išsilaisvinęs ir 
patekęs į Vakarus, 1947 m. at
vyko į New Yorką. 1948—55 
gyveno ir dirbo Los Angeles, i gi galės būti palaidoti laisvoje 
pastaruosius 12 metų vėl New Lietuvoje, bus laikomi Los An- 
Yorke. 1 gėlės mauzoliejuje. (ELTA)

I

duoto jas (kietas prieštarauto
jas abstraktinėms linkmėms 
dailėje), P. Puzinas buvo aukš
tai įvertintas Los Angeles ame
rikiečių visuomenėje, taip pat 
stiprią poziciją buvo užėmęs ir 
New Yorko konservatyvesniųjų j 
dailininkų tarpe. Šį pavasarį I 
New Yorko miesto profesionalų 
dailininkų festivalyje, kuriame 
dalyvavo apie 400 dailininkų, lai- 
tnėjo 1-ą premiją (už “Charlie’s 
Residence”), kurią įteikė pats 
New Yorko miesto galva J. 
Lindsay.

Velionio palaikai,, po atsisvei
kinimo apeigų New Yorke, pa
gal jo paties pareikštą valią, li-

Vėjinis malūnas (aliejus)Povilas Puzinas

Daiva Mongirdaitė

Dail. Povilui Puzinui (kairėje) New Yorko miesto meras John V. Lind- 
say (dešinėje) š. m. gegužės 5 d. įteikia pirmąją New Yorko miesto 
premiją, laimėtą miesto suruoštame profes onalų dailininkų meno fes
tivalyje. kuriame dalyvavo 400. dailininkų.

I

naudoju tik vieną, būtent, stiprų 
kontrastą nespalvotose nuotrau
kose, tuo būdu išjungdamas vi
sas nereikšmingas detales ir pus
tonius ir palikdamas tik pagrindi 
nes linijas. Tuo yra išgaunamas 
temos grynumas bei linijų papras 
tumas.

— Dabar truputį apie abstrak
čią fotografiją. Pirmiausia, kaip 
Jūs aplamai žiūrite į abstraktą?

— Abstraktas, mano nuomo
ne, yra natūrali pakopa meno 
vystimesi. Kaip realus menas 
išorinėms, visiems lengvai ap
čiuopiamomis formomis, taip ab
straktus menas, o ypatingai vaiz
dinis, bando išreikšti žmogaus 
psichę, jo sielą, nors dar ir fizi
nėmis priemonėmis, bet jau nor 
maliai žmogui kasdienybėje be
veik nesuprantamomis , formo 
mis.
— Norėtųsi paklaust: pagal ko

kias normas, o jei ir taip gulima 
būtų pasakyti, pagal kokias tai
sykles Jūs komponuojate abstrak 
čią fotografiją?

— Abstrakte aš matau erdvės 
ir medžiagos harmoniją. Erdve 
aš vadinu filmos ar popierio plo
tą, o medžiaga aš vadinu formas 
bei jų linijas toje erdvėje. Gili
nantis toliau, prieiname prie tos 
erdvės išnaudojimo klausinę, li
nijų ir formų suderinimo, nea, o 
kai turime reikalo su spalvotu ab 
straktu, tuomet įeina ir spąlyų su 
derinimas, ir ne tik tarp savęs, 
bet taip pat ir spalvų priderini
mas prie tų pagrindinių elemen
tų — erdvės ir medžiagos. Visa 
t.ai, aišku, turi būti “harmonijo
je” ir tarnauti vienos nuotaikos 
išreiškimui. „

— Užsklandai dar sakykit, ką 
iš Jūsų kūrybos galima bus pa
matyti šį sekmadieni Jaunimo 
centre, Chicagoje?

— Aš planuoju parodyti eilę 
savo realių skaidrių, kelias abs
trakčias skaidres, išgautas . foto
grafuojant realius objektus, ir pa 
baigai parodysiu eilę abstraktų, 
sukurtų foto-optiniu būdu. Pasta 
rųjų skaidrių akompanimentui 
parinkau Algimanto Mackaus po 
ezijos ištraukų. Taip pat gretima
me kambaryje bus parodėlė ma
no nespalvotų darbų.

R. Vėžys

“įrėmuoja” pagal savo estetinius 
jausmus tik tuos elementus, ku
riuos jis randa būdingus ir reika
lingus tobulam tos vietos ar to 
momento nuotaikos išreiški
mui. Ir tuo fotografas pilnai iš
reiškia save.

— Kiek Jūs šiame pokalbyje ir 
kiek man teko matyti Jūsų dar
bu, Jūsų tematika, išskyrus abs
trakčius darbus, prie kurių susto
siu vėliau, bazuojasi gamtovaiz 
džiu, miestovaidžiu ar jų frag
mentais? Ar nebandote ir kito
kios tematikos?

—Labai teisingai pastebėta. 
Neturėjau nei laiko, nei progos 
pabandyti ir kitas realios foto
grafijos šakas. O iš kitos pusės 
žiūrint, mane labai intriguoja ir 
abstraktas.

— Prieš einant prie Jūsų abs
trakčių darbų, norėtųsi paklaus
ti, ar Jūs naudojate kokią nors 
foto techniką specialiems efek
tams išgauti?

— Kaip žinote, fotografijoje y- 
ra begalės technikinių gamini
mo “triukų”. Retkarčiais aš pa-

je bei formų ir spalvų deriniuose. 
Panaudodamas žodį “grožis”, aš 
neturiu mintyje jo kasdieninės 
prasmės. Aš grožiu vadinu tai, 
kas manyje iššaukia nuotaiką, es 
tetinio pasitenkinimo jausmą ar
ba tobulumo pajautimą. Saky
kim, man yra graži lietaus per
sunkta gatvė, nors ji būtų šiukš
lina, o jos namai apgriuvę. Man 
tokia gatvė yra “graži”, jei ji sa
vo nuotaikoje nemelaginga, tobu 
la, jei ji manyje sukelia jai bū
dingą estetinę nuotaiką.

— Kaip Jūs tą aplinką išnau
dojate foto kūrybai?

—Aplinkos visuma dažniau
siai neturi nei vientisumo, nei 
nuoseklios išraiškos. Yra tiesiog 
neišsivaizduojamai reti atvejai 
kur visi natūralios aplinkos ele
mentai tarp savęs būt pilnoj har 
monijoje ir tarnautų vienos nuo
taikos sudarymui. Tačiau kiekvie 
noje situacijoje yra vienas ar ke
li elementai, kurie yra raktas. į 
tos aplinkos nuotaiką. O čia foto 
grafas ir prideda tą savo “aš”. 
Čia jis išskiria, sukomponuoja irSKAIDRIŲ PAŠNEKESIO POPIETE

Į Rytoj, lapkr. mėn. 5 d. 3 vai. dėjo rodytis visai neseniai. Įdo- 
i popiet Jaunimo centre, Chicago- mu, ar ir fotografija pradėjote do 
Į je Lietuvių foto archyvas rengia mėtis tik nuo tada?
įdomią fotografijos meno popie- — Aš fotografuoju jau gana se 
tę. Popietę pradės tėv. A. Kezys, niai, tačiau anksčiau fotografavi 
SJ, trumpu įvadu apie spalvotą fo mas man buvo tik priemonė už- 
tografiją, po kurio seks Vytauto fiksuoti įvykius ar matytas vie- 
Augustino, Algirdo Grigaičio ir tas. Tai nebuvo .savęs išreiškimo 
Vyto Valaičio spalvotų skaidrių forma. Kaip į savęs išreiškimo 
(realių ir abstrakčių) demonstra I formą, aš į fotografiją pradėjau 
vimas. su poezijos, muzikos bei I žiūrėti tik prieš kelerius metus.

rpiškirnn forma: ar tai individo 
palinkimas karybai?

— Kiekvienas individas turi di i 
dėsnį ar mažesnį norą save nuo į 
kitų atskirti, save kuo nors atžy-. 
mėti, parodyti savo individualu
mą. Paprasčiausias šio linkimo 

i pavyzdys gali būti rūbų pasirinki 
mas, kiek aukštesnis — techninė 
kūryba (inžinerija, architektū
rą), o . aukščiausias, laipsnis — 
meno kųryba. ,iJr.

—O kas Jus paskatino grieb
tis fotografijos, kaip savęs išreiš
kimo formos?

— Mano profesija, inžinęrija, 
šio mano reikająvimo pilnai ne
patenkina. ToJ^u būdu , savaime 
ięškojo.si .ppljnljięj, (hobby), kuris 
užpildytų šią spragą. Fotografija 
man jsipiršo daugiau ar mažiau 
automatiškai.

— Sunku patikėti, kaip Jūs sa
kote, kad polinkis ateina automa 
tiškai, tuo labiau, kai toks po
linkis yra taip ąytimai surištas su 
kūryba.

— Giliau pagalvojęs, sakyčiau, 
kad fotografija tapo mano savęs 
išreiškimo forma dėl kelių prie
žasčių. Svarbiausia iš jų, be abe
jo, yra tai, kad aš randu daug 
grožio mūsų visoje aplinkoje: 
gamtoje, mieste, daiktų sąrango-

prisiminimų (apie a.a. V' Valai-i —Kaip Jūs suprantate savęs iš-1 
tį\ akompanimentu. Tuo pat me' reiškimo formą: ar tai individo 
tu bus atidaryta ir individualinėj 
Algirdo Grigaičio fotografijos me] 
no paroda. A. Grigaičio paroda j 
jau buvo surengta 1967 m. San-| 
taros-Sviesos suvažiavime ir Alt-| 
mano foto krautuvėje Chicagos 
miesto centre spalio mėnesį, o da | 
bar bus gera proga ją pamatyti ir 
plačiajai lietuvių visuomenei Jau 
nimo centre.

Šia proga, norėdamas skaityto
jus plačiau supažindinti su foto1 

i grafijos menu, užsukau pas A. 
j Grigaitį trumpam pokalbiui. 
I Jūsų nuotraukos spaudoje pra-

K U LT C ROS KONGRESAS

Dariaus Lapinsko 
opera

MARAS
ir 

kantata

KARALIUS 

MINDAUGAS

T

Algirdas Brazis

Ponioms ir Panelėms 
švediškas masažas. Sauna ir garo 
vonios Specialus masažas pavargu
sioms kojoms. Pašalinimas nerei
kalingų plauku elektrolysis būdu.

JANINA POCS. MARSHALL 
FIELD ANNEX BUILDING 

25 E. Washington St Suite 1420 
Tel. DE 2-6631 ir namų NA 2-6712

Algirdo Grigaičio nuotrauka Kolegos G. P. portretas
Iš šį sekmadienį (rytoj) įvyksiančios A. Grigaičio abstrakčių nuotrau
kų parodos Jaunimo centre, Chicagoje.

• Dvidešimties mėty sukaktį 
nuo Balio Sruogos mirties Vil
niuje paminėjo prie jo kapo Ra
sų kapinėse. Susirinkusiųjų bū
ry, tarp ko kita, buvo dekla
muotas Sapiegos monologas iš 
B. Sruogos dramos “Kazimieras 
Sapiega".

JEI JOS NORITE SIŲSTI

SIUNTINI ~ DOVANAS Į USSR
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PLAČIAI ŽINOMOS

I

Spektakliai įvyksta
Lapkričio m e n .

25 d., šeštadienį, 
f 8-ta vai. vakaro

ir
26 d., sekmadienį, 
3:30 vai. pooiet

MARIA HIGH SCHOOL
6700 S. California Avė.

Chicago, lllino's

Libretai KAZIO BRADCNO

Darius Lapinskas,
Dirigentas-Režisierius

SIMFONINIS
ORKESTRAS

Specialūs kostiumai

Modern. dekoracijos

Pirmas toks pastatymas 

lietuvių scenoje

FIRMOS

PACKAGE EXPRESS 4 TRAVELAGENCY, INC
(LICENSED by Vnešposyltorg)

Bronius Mačiukevičius

Užsakant bilietus paltu, k’rtu siųsti 
čekį ir sau adresuotą voką su pašto ženk
lu, pažymint spektaklio datą, šiuo adresu:

Bilietai gaunami —

Marginiuose, 2511 VV. 69th St, PR 8-4585
Kainos: 7, 6, 5, 4 ir 3 dol.

Rengia JAV ir Kanados
Lietuvių Bendruomenių Valdybos

LITHUANIAN CULTURAL CONGRESS
2511 VVest 69th Street
Chicago, Illinois 60629

Kristina Bartulienė

ST. ZABRODSKAS
MIESTO IR NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS
Atlieka remonto, perstatymo ir na

mų statybos darbus, cemento darbus 
elektros įrengimus ir kt. Išrūpina 
reikalingus leidimus, iš miesto val- 
Sybos namų statymui, pertvarkymui 
ir remontavimui.

Visas darbas yra garantuotas ir 
apdraustas.

2040 VVest 52nd Street 
Telef. — PR 8-7887 

CHICAGO, ILLINOIS 60609
*■•♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ » • ♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦ » ♦ ♦

VYRIAUSIA ĮSTAIGA
1776 Broadvvay, New York, N. Y. 10019 

Tel. — 581-6590; 581-7729
n b;

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

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvai
riausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

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

MŪSŲ SKYRIAI:

SIUVIMO MAŠINOS
BERNINA • NECCHI • ELNA * 
VIKING * PFAFF • SINGER 

(Šveicariškos, vokiškos, itališkos, ja. 
poniškos, ir viso kitų firmų). Taiso
me, parduodame ir nuomojame priei
namomis kainomis ir sąlygomis. Dar
bas greitas ir sąžiningas. Turime 
dalis, pritaikome pagal skonį kabi
netus. Aptarnaujame Chicagoje ir 
priemiesčiuose. Parduodame ir taiso
me dulkių siurblius. įvairių gamybų.

B & B DISTRIBUTING CO. 
1214 S. Archer Avė., Chicago, IU. 
60632. Tel. 927.0044; 927-0045.

VedSjas Arvydas M. Bikinis

BELU

BROOKLYN, N Y. 1530 BEDFORD AVĖ. — IN 7-6465
NEW YORK 3, N. Y. 78 SECOND AVENUE — OR 4-1540
NEAVARK. N. J. 250 MARKEI STREET — MI 2-2452
SOITH RIVER, N. J. 46 AVHITEHEAD AVENUE — CL 7-6320
ITICA. N Y. 96? BLEECKER STREET — RE 2-7476
FARMINGDALE. N. .J. FRF.FAVOOD ACRES — 303-0494
PHILADELPHIA 23, PA. 631 W. G1RARD AVENUE — PO 9-4507
ALLENTOWN, PA. 126 TILGHMAN STREET — HE 5-1054
ROCHESTER 5, N. Y. 558 HUDSON AVENUE —. 232-2042
LOS ANGELES 4, CAL. 107 SO. VERMONT AVENUE. ' — DU 5-0550
CHICAGO 22, ILL 1241 NO. ASHIAND AVENUE ■ -—» HU 0-2S18
BALT1MORE 31, MD. 1900 FLEET STREET — DI 2-4240
BVFFALO 12, NEW YORK 701 FILLMORE AVENUE —* TX 5-07Q0
DETROIT 12, MICH. 11601 JOS CAMPAU AVENUE —— TO 8-0298
HARTFORI) 6. CONN. 643-47 ALBANY AVENUE — CH 7-5104
JERSEY” CITY. N. J. 219 MONTGOMF.RY ST. — HE 5-6308
SYRACUSE, N. Y. 13204 515 MARCELLUS STREET — 475-9746
CLEVELAND 15, OHIO 1028 KEN1LAVORTH AVENUE PR 1-0696
HAMTRAMCK, MICH. 11339 JOS CAMPAU AVENUE — TO 9-3980
SO. BOSTON, MASS. 396 W. BROADAVAY — AN 8-1120
TRENTON 10. NEW JERSEY. 1152 DEFTZ AVENUE — EX 2-0306
RAHAVAY, N. J. 717 W. GRANO AVĖ — 381-8997



Vaclovas Ratas Rugsėjis, 1964
Dailininko darbų paroda vyks lapkričio 11—12 d New Yorke. Kolumbo vyčių salėj, 86-22 85 St., Woodhaven

V. RATO PARODA NEW YORKE
New Yorke lapkričio 11-12 d. 

Kolumbo vyčių salėje (Colum- 
bian Lounge), 86-22 85 St. 
Woodhaven, vyksta dail. Vaclo
vo Rato grafikos kūrinių paroda, 
kurią suorganizavo jo dukra, ba
lerina Ramona Rataitė. Paro
dą glpjįpja ir tvarko N. Y. 
skautam renįti komitetas.

Tai pirma grafiko V. Rato pa
roda .’New Yorke. Jis pats gyve
na tolimoje Australijoje, ir tik 
dukros rūpesčiu šie kūriniai čia 
atsirado. Kūriniai yra patys nau
jausi, naujesni nei buvę Chica
gos parodoje birželio mėn. Jie at
likti įvairia technika — išraižy
ti medyje (dažniausiai faneroj), 
gipse, linoleume, atspaudai nuo 
stiklo. Daugumoje didelio forma 
to.

Kas prisimena Vaclovo Rato, 
kūrybą iš senesnių laikų, tas vi
sai jo dabar neatpažins. Jis pa
sikeitė —• sumodernėjo. Visą lai
ką jis judėjo savo formomis, vi
są laiką liejosi naujais būdais, o 
vis dėl to jo kūryboje išliko kaž
koks Savitas bruožas.

V. Ratas visą laiką buvo este
tas grafikas, susirūpinęs meno ku 
ltūra.’To’rmos,kokybe. Tokiu li
ko ir dabar. Seniau jis mėgo 
vaizduoti gamtą, ją stilizuoti, ieš
kot— jos nuotaikos ir sintezės. 
Gam& mėgsta ir dabar. Kokie 
puikūs jo paukščiai prie marių, Į 
žcl'.’ję suradę grūdą! Iš gilaus lie

tuviško lyrizmo plaukdama jo kū 
ryba turi daug vidinės šilumos 
ir grožio. Kūryba su dekoratyvi
niu polėkiu, bet visada išlieka šil 
ta, nes dailininkas pilnas jausmo, 
gamtai ir net visatai.

Dailininkas seka meno raidą 
ir pats ją nuoširdžiai išgyvena. 
Tad suprantamas ir jo kūrybi
nis kelias, jo nerimas. Jis siekiai 
net abstraktą ir net “op art”. 
Keistu jausmu prakalba jo abs
trakčios detalės, pavadintos gin
taru, visatos fragmentu. Juose y- 
ra tiek daug gyvybės, tiek daug 
judesio, kuris žiūrovą užkrečia op 
timizmu. Vitalinė optimistinė jė
ga verčia jį brautis į naujas for
mas, siekti tolimas fantazijos sri
tis.

Paroda vyksta dvi dienas visai 
naujoje salėje (šioje salėje jau 
buvo surengtas Putino minėji
mas). Šeštadienį (lapkr. 11) pa
roda atidara nuo 4 v. iki 8 v.v. 
Sekmadienį (lapkr. 12) nuo 2— 
iki 8v. v. Oficialus parodos ati
darymas bus sekmadienį 3 v. po
piet. Apie dailininko kūrybos ke
lią kalbės P. Jurkus, skautų glo
bos komitetas visus pavaišins ka
vute.

Paroda savo kokybe bus ne ei
linė, nes V. Ratas priklauso prie 
mūsų pajėgiausių grafikų, kuris 
atsidėjęs rūpinasi savo kūrybos 
našumu.

( A. D.)

NAUJAS KULTŪRINIS UŽMOJIS
(Atkelta iš 4 psl.) 

di ne nuotolyje, bet nerangume 
ir abejingume, ko visai dar ne
pastebėjau savo chorisčių tar
pe: jos visos laimingos ir pil
nos jaunatviško džiaugsmo, su 
meile dainuodamos lietuviškas 
dainas.

—Ką galite pasakyti apie lie
tuviškos dainos reikšmę mūsų 
priaugančioms kartoms išeivi
joje?

— Sunku įsivaizduoti žmo
gaus gyvenimą be muzikos, o j 
dar sunkiau įsivaizduoti lietuvį į 
be lietuviškos muzikos bei dai
nos. Su lietuvių tautos kamie
nu esame dar suaugę, jeigu mo
kame ir vartojame gimtą kalbą. 
Tačiau jokie poetiškiausi žo
džiai negali paveikti sielos taip, 
kaip gali paveikti muzika. Mu
ziką, kaip ir meilę, mes greičiau 
pajuntame, nes muzika yra sie
los kalba. Todėl lietuvių liau
dies dainos yra geriausias ir pa
traukliausias būdas mūsų pri
augančioje kartoje ne tik suža
dinti estetinį pasigėrėjimą sava 
muzikine kultūra, bet ir suža
dinti meilę tėvų kraštui. Todėl, 
mano manymu, išeivijoje liau
dies daina atlieka ir svarbų už
davinį, nes ji yra viena iš ge
riausių priemonių, lavinti es
tetiniu! skoniui ir formuoti lie
tuviškai asmenybei. Lietuvių 
liaudies muzika yra geriausias 
mūsų draugas, globėjas ir ra
mintojas. Jau vien dėl jos ver
ta gyventi pasaulyje ir didžiuo
tis lietuvio vardu.

chorui ir jo vadovui iš visos šir
dies verta palinkėti ištvermės 
ir ryžto, kad tas pirminis užsi
degimas neatvėstų, susidūrus su 
kietu darbu, be kurio juk nieko 
geresnio ir nieko . amžinesnio 
pasiekti negalima. P. Pg.

■>— Amerikoj kas 10 minučių 
vienas žmogus žūna auto ka
tastrofoj ir sužeidžiamas vie
nas kas 17 sekundžių.

*

Baigus šį pokalbi, ii* naujam

ŽYDO KNYGA APIE PIJŲ XII kalvose, kaip tai suplanavo žy
dai 1958 m. spalio mėnesį, šis 
miškas, rašo Lapide, privalo tu

rėti 860,000 medžių, nes tiek 
žydų gyvybių buvo išgelbėta Pl
aus XII pastangomis. J. Pr.

Nauja amerikiečių 
operos grupė

f Atkelta iš 2 psl. > 
kiančių operos teatrų. Neišsilai
kė Metropolitan operos, antroji, 
“National” operos grupė, bet, rei 
kia tikėtis, viltis ir linkėti, kad 
stipresnė už ją, mūsų čia mini
ma operos trupė, turėtų sėkmin
gai nugalėti visus pirmuosius sun 
kumus ir nuolatinai įsikurti ame
rikinių didmiesčių scenose. Kaip 
minėta, jų debiutas nedviprasmiš 
kai parodė, kad tai esama rimto 
ir visiškai pajėgaus operinio me
no vieneto.

Jei kam įdomu, naujosios ope
ros direktorių taryboje, tarp ki
tų asmenų, matome ir sekančias 
pavardes — Leonard Bernstein, 
John G. L. Cabot, Sarah Cald- 
well, Aaron Copland, Jackie Ken 
nedy, G. Barron Mallory, Dean 
E. Nicholson ir kt. Gi pačios iš
vykos po kraštą, tvarkomos S. Hu 
rok koncertų rengimo agentūros. 
Kaip žinia, ši agentūra domisi tik 
pačiais geriausiais — asmenų ir 
ansamblių pasirodymais. Neapsi 
riko jie ir šį kartą.

— Fonografą Edisonas išra
do 1877 m. lapkričio 21 d.

Įtakingas kultūrinis žurnalas taip. Popiežius netylėjo priva- 
“Saturday Review” rūgs. 9 d. čiose audiencijose, diplomati- 
numery įdėjo recenziją naujai niuose pareiškimuose bei savo. 
pasirodžiusios knygos “Three į instrukcijose dvasininkams, e- 
Popes and the Jews”. Recenzi- j santiems strateginiuose purik-1 
ją rašo metodistų dvasin:nkas tuose. “Vieši pareiškimai, ta-. 
Bren. E. Oison, Krikščionių ir 
žydų konferencijos JAV-se di
rektorius. Jis pažymi, kad mi
nėtos knygos autorius Pirebas 
E. Lapde, mokslininkas ir bu
vęs Izraelio diplomatas savo 
veikale išryškina ankstvbesnių 
popiežių liniją žydų atžvilgiu, ne 
visada su jų lin'ja sutikdamas, 
bet jau naują erą jis Įžvelgia po
piežių Pijaus XI. Pijaus XII ir 
Jono XXIII laikotarpyje.

Kritiškai vertindamas ir kai 
kuriuos Pijaus XII linijos punk
tus, jis pažymi, kad viską rei
kia spręsti, ats’žvelgiant į ano 
laiko sąlygas. Anot jo —r Pijaus 
XII veiksmai yra vertintini pa
lankiai, lyginant su vakarų tau
tų elgesiu. Britai bijojo, kad na
ciai, nustoję žudyti žydus, gali 
pradėti juos tremti į kitus kraš
tus, apsunkindami jų padėtį. Au
torius Lapide sutinka su JAV 
žydo Haim Fineman nuomone, 
kad daugelis iš tų žuvusių žydų 
būtų išlikę gyvi, jeigu nebūtų 
atsisakę veikti ar nebūtų vėla- 
vęsi su savo pagalba Valsty
bės departamentas, Tarptauti
nis Raud. Kryžius, Karo pabėgė
lių taryba ir kitos agentūros.

Knygos autorius primena, 
kad Pijus XII savu rūpesčiu iš
gelbėjo žydų, kiek tik galėjo. 
Vienu metu jų net apie4 000 bu
vo priglaudęs Romos bažnyčiose 
ir Vatikane. Jo atstovai rūpi
nosi besislapstančius žydus mai
tinti, aprengti, padėjo jiems pa
bėgti. Bažnyčios ir vienuolynai 
globojo pabėgėlius.

Kai kurie sako, kad jeigu Pi
jus XII būtų viešu pareiškimu 
pasmerkęs nacių vykdomą ge
nocidą, gal tai būtų sustabdę jų 
siautėjimą. Bet Lapide mano ki-

“Vieši pareiškimai, 
čiau, ne tik buvo rizikingi, bet 

j ir neveiksmingi. Popiežius rea-;
Ii ai suvokė Europos padėtį...” 
Vokiečiuose buvo giliai įs šak- 
nijęs nacionalizmas ir ant semi- 

I tizmas. Tokios priešiškos viešo
sios nuomonės nebuvo galima 
išskla’dyti keliais žodžiais. La
pide aiškiai įrodo, kad bet koks 
tos rūšies popiežiaus atsišauki
mas “būtų ne tik atsidaužęs į 
kurčias ausis, bet kad, to pro
tingai buvo galima tikėtis, būtų 
dar padilginęs žmogžudiškas 
naujųjų pagonių aistras”. Kai, 
Vatikano radijas pasmerkdavo 
kokius specifinius žiaurumus,, 
tuojau būdavo vykdomos repre
sijos. Po karo Vatikano radijo 
kalbėtojas pareiškė: “Mintis 
apie žmonių aukas, kurios savo 
gyvybėmis būtų užmokėjusios' 
Už mūsų perteikiamas informa
cijas, darė jų paskelbimą nega
limu”.

I

Be to, rašo toliau Lapide, Hit
leris kontroliavo visus informa
cijų kanalus okupuotoje Euro
poje. Pijaus pirmoji enciklika 
buvo Vokietijoje paskelbta su
klastota, ir bet kuris kunigas, 
kuris tik bandė iš sakyklos ją 
skaityti originalioj formoj,,bu
vo areštuojamas. Hitleris nėt 
planavo paimti popiežių nelais
vėn ir nužudyti jį “bebandantį 
pabėgti”. Musolinis buvo pasi
ruošęs nutraukti Vatikano ra
diją ir kitas susižinojimo prie
mones su užsienio pasauliu. “Ir 
nei anatemos, nei ekskomunikos 
nebūtų nugąsdinę tų, kurie vyk
dė genocidą”, — sako Lapide.

Todėl Lapide tvirtina, jog Pi
jus XII tikrai nusipelnęs jo var
du pavadinto miško Judėjos

J
KALĖDINIAI SIUNTINIAI W M.

Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje artėjančių 
švenčių proga kiekvėnas lengvai tai galime padaryti, pasinaudo 
darni Baltic Stores patarnavimu ir pasiųsdami jiems dovanų siun 
finelį

Siuntėjas gali pais sudaryti savo pageidaujamą s untinuką 
Baltic Stores kainoraščio arba užsakyti jam patinkamą jau pa- 
ruo tą siuntinį Žemiau išvardiname kelis, kurie yra labai prak- 
t ški ir ten laukiami.

Mišrus siuntinys 1967.
3'į jarde geriausios rūšies angliškos vilnonės kostium nes me 
džiagos, 3 jardai vilnonės medžiagos kostiumėliui arba vilnonei 
suknelei. 2 vyriški nailoniniai marškiniai arba dvi bliuskutės šil
kinės arba terelyno, 1 vyriškas arba moteriškas geros rūšies 
megztukas. 1 vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarelė, 2 p. vy
riškų arba moteriškų vilnonių arba nailoninių kojinių. 1 nailoni
nis vyriškas arba moteriškas lietpaltis, 1 svaras saldainių tr 20 
geriausių cigarečių.
£100.00

Maisto 1967.
3 sv. taukų. V2 arbatos. į/2 sv geriamo šokolado. ’/•> sv. ka 
kavos, 2 sv. ryžių, 3 sv. geriausios rūšies miltų. 1 dėžutė ueseafe 
1 sv. maišytų saldainių. 1 sv. razinkų, 1 sv. cukraus, J4 sv. pipirų 
ir ‘A sv lauro lapų.
£30.00

Moteriškas K. 1967.
3 jardai vilnonės paltui medžiagos. 3 jardai vilnonės suknelei 
medžiagos, 1 vilnonis megztukas. 2 poros nailoninių arba vilno 
nių kojinių. 1 vilnonė gelėta suknelė, 1 p odinių pirštin u. 1 sv. 
maišytų saldainių.
$75.00
P-3. Vilnone medžiaga dėl dviejų paltų ir angliška viltie nė me 
džiaga dėl vyriško arba moteriško kostiumo
£75*00
V-3 10 jardų kostiuminės medžiagos dėl trijų kostiumų.
£55.00

Praktiški dalykai, kuriuos galima dndėti i betkuri siun
tinį. Itališki lietpalčiai nailoniniai lietpalčiai 811.00. šve-ertriški 1.7 
akmenų laikrodžiai $27. Vilnonės skarelės $4.00. Igo grojimo 
plokštelės.

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

Daug sutaupysite pirkdami čia 
įvairių filmų foto aparatus bei 
jų reikmenis. Pasinaudokite pa
togiu planu atidedant pasirink
tus reikmenis ypatingai progai. 
Pilnai užbaigtų foto nuotraukų 
aptarnavimas. Atdara pirmad. ir 
ketvirtad. Vakarais iki 9 vai.

3314 West 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef. PRospect 6-8998

KALĖDINES DOVANOS 
pasieks greičiausiai Jūsų artimuosius 

LIETUVOJE, 
jei siųsite jas per 

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

arba

2618 West 63rd StM Tel. WA 5-2466
Mūsų turimas ypatingai gausus pasirinkimas įvairiausių prekių 
ir mūsų patarimai palengvins tikrai vertingų siuntinių sudarymą

Per mus galite užsisakyti 
ypatingas dovanas — automo
bilius. motociklus, šaldytuvus, 
televizorius ir kitokius daiktus 
bei maisto produktus.

Mes mielai priimame ir 
išsiunčiame siuntinius, 
sudarytus iš siuntėjų nuosavų 
daiktų ar maisto produktų.

Reikalaukite naujus katalogus bei muitų sąrašus.
Garantuotą siuntinių pristatymą atliekame jau virš 20 metų.

O jeigu norite aplankyti Lietuvoje savo giminaičius, tai mūsų 
skyrius, —

— GORDON TRAVEL SERVICE, INC., — 
sutvarkys Jums kelionės reikalus be jokių rūpesčių.

60650

Jaiepb F. Grlbauikae
Executiv« Secr.tary

ST. ANTHONY
Savings & loan association

BALTIC STORES, LTD
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England 
TELEF. — SHO 8734. .. ,

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas ir grei
tas siuntinių pristatymas

T

ANO LOAN ASSOCIATION

sąskaitas

LIETUVIŠKA VALGYKLA. GRAŽIAUSIAS 
LIETUVIŠKAS RESTORANAS. KURIAME 

GAMINAMI LIETUVIŠKI VALGIAI

Naujas ankštas dividendas 

mokamas už investavimo

0N INVESTMENTS
Unif$ of $100.00 
Oividend Checki 
Maiied Ouarterly i.'

. *•' ‘4 ■■ ■ ’■ <

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

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

JADVYGA ir JUOZAS BARTKUS, Savininkai

.. ........................................................................................................ IIIIIIIIIIIIILĘ

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

.... ANTRAD. Ir PENKT.............................9 v. r. Ik! 5 v. V.VALANDOS: pirmad ir ketv............................. » v. r. iki 9 v. v.
ŠEŠTAD 9 v. i Iki 12 ▼ ii TreAiad uždaryta

--------?

1447 So. 49lh Court 
CICERO; ILLINOIS • 

’ Phone (Area Code 312) 656-6330

HOURS; Mon. 9-8; Tue«.. Thvr.., Fri. 9-5; Sat. 9-1,• Wed. Clo.ed 
Sovinji fn By The- JOM Of The Month Wlll tam From The t et.

ON BONUS SAVINGS 
Unit. of $1,000.00 

For 3 Teari 
Olvidendi Pald 

Ouarterly 
dr Coropounded

CRANE SAVINGS
B. B. PIETK1EWICZ, Prez.

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

Jles mokamu

Telephone CL 4-4- 
August Saldukas

4040 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632

Chairman of the Board

ant risų sutaupų STEIN TEXTILE CO.

MIDLAND 
SAVINGS

PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS 
UŽUOLAIDOMIS.

-MIDLAND SAVINGS

Įsigykite urminėmis kainomis iš tūkstančių jardų užuolaidoms de
koratyvinių medžiagų, ne iš mažų pavyzdžių, bet iš didelių ritimų: 
damasko. brokados. "boucle’s” ir “fiberglass”.

PIRKSIT.E NEBRANGIAI IR GAUSITE DOVANĄ.
STEIN TEXTILE bendrovė yra pirmoji, kuri parūpino vilnonių, 
šilko, nylons. taffeta, aksomo. ANGLIŠKŲ MEDŽIAGŲ paltams 
ir kostiumams siuntimui artimiesiems j Lietuvą ir tolimąjį Sibirą 
už žemas kainas.

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

Nemokama vieta mašinoms pasistatyti už kampo j šiaurę 
Jefferson Street — Chernin’s1 aikštėje.
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• Kultūros kongreso koncer
tams Chicagoje ruošiantis, mū
sų muzikiniame gyvenime šiuo 
metu yra jaučiamas gyvas ju
dėjimas. Kaip žinome, kongre
so proga yra statoma nauja vie
naveiksmė Dariaus Lapinsko 
opera “Maras” ir jo kantata 
“Karalius Mindaugas”. Ilgesnis 
dalykas yra opera “Maras”. Jo 
paruošos darbai todėl ir anks
čiau įsisiūbavo, ir apie “Marą.” 
jau buvo ne vienu atveju užsi
minta. Tačiau pastaruoju metu 
ir kantatos “Karaliaus Mindau
go” dalyviai yra jau pačiame 
darbymety. Kantatoje, kaip so
listai, dainuos Daiva Mongir- 
daitė ir Algirdas Brazis. Akto
riai Leonas Barauskas ir Regi
na Stravinskaitė atliks visą 
kantatą jungiančius pasakotojo 
ir gido vaidmenis. Kantatoje 
dalyvauja rinktinių balsų dai
nuojantis choras ir iš mūsų 
akademinio jaunimo sudarytas 
kalbantis choras. Ir “Maro” ir 
“Karaliaus Mindaugo” pastaty
mams pritaikytus rūbus kuria 
Regina Stravinskaitė.

Ir “Maras” ir “Karalius Min
daugas”, nors abiems muzika 
sukurta to paties kompozito
riaus, visu savo pobūdžiu yra 
labai skirtingi dalykai. Kiek 
“Maras” yra atliekamas dina
miškai ir šiurpiai, scenoje do
minuojant juodai ir raudonai 
spalvai, tiek "Karalius Mindau
gas” nuskamba kaip nostalgiš
kas praeities akordas, tai lyg 
mėlynos mėnesienos užlietas 
.peizažas, kuriame kontrastiniai 
bruožai išnyksta, paskęsdami į 
legendarinę amžių perspektyvą.

Ir “Maru” ir “Karalium Min
daugu” mūsų visuomenėje jau 
šiuo metu jaučiamas didelis 
susidomėjimas, Marginiuose sku 
biai perkami bilietai, spektak-

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldus Ir 

kitus daiktus. Ir iš toli Miesto lei- 
iimai ir pilna apdrauda.
2047 W. 6? PI. WA 5-8063

SIUNTINIAI Į LIETUVA

Dail. Elena Urbaitytė, kurios darbų 
paroda atidaroma šiandien (spalio 
4) 7 vai. vak. Čiurlionio galerijoje, 
Chicagoje.

liuose, atrodo, bus apsčiai sve
čių ir iš kitų lietuvių kolonijų 

, bei Kanados.

• Dail. Elenos Urbaitytės me
no darbų paroda Čiurlionio ga
lerijoje, Chicagoje, atidaroma 
šiandien (lapkričio 4) 7 vai. 
vak. čikagiečiams meno mylė
tojams tai bus malonus susipa
žinimas su individualiai ryš
kiais šios kūrybingos mūsų dai
lininkės darbais. Elena Urbai
tytė savo meno studijas yra 
pradėjusi dar Kaune, vėliau dai
lę studijavo Muenchene ir Frei- 
burge, Vokietijoje, ir Amer'kos 
universitetuose bei kolegijose. 
Visu savo kūrybos pobūdžiu 
dailininkė yra XX amžiaus vai
kas. Intuicija ir spontanišku
mas, atsitiktinių tapybos efek
tų sujungimas į puikiai apval
dytą erdvę yra patys gerieji ir 
šios parodos bruožai.

• Lietuvių foto archyvas, va- 
dovaujamas A. Kezio, SJ, pra
dėdamas naują savo veiklos se
zoną, nesiriboja vien tik nuo
traukų rinkimu ir jų archyviniu 
konservavimu. Archyvo veikla 
pastaruoju metu išplėsta vaiz
dinių, žodinių ir net muzikinių 
popiečių rengimu Jaunimo cent
re, Chicagoje. Tokiu būdu nese
niai buvo suruoštas simpoziu
mas apie dail. Leono Urbono 
kūrybą, o šį sekmadienį (lap
kričio 5 d.) 3 vai. popiet vėl 
įvyksta įdomi skaidrių ir pašne
kesio popietė.

Pašnekesio ir skaidrių šį kar
tą tema: “Spalvotoji fotografi
ja”. Bus rodomos Vyto Valai
čio, Vytauto Augustino ir Algio 
Grigąičio spalvotos nuotraukos, 
palydint jas Pauliaus Jurkaus 
ir Rimo Vėžio įkalbėtu žodžiu 
ir tėvo Markaičio, SJ, muzika. 
Įžangoje kalbės kun. A. Kezys, 
,SJ. Popietė vyks Jaunimo cent
re, 203 kambaryje, o 202 ir 204 
kambariuose bus atidaryta Al
gio Grigaičio abstraktinių nuo
traukų paroda.

• Dr. Antanas Klimas, Ro- 
chesterio universiteto profeso
rius, paruošė leidinį “Key to 
exercises for the Indroduction 
to modern Lithuanian”. Kaip 
žinoma, “Introduction to mo
dern Lithuanian” knyga jau iš
leista prieš kiek laiko ir ją pa
rašė dr. A. Klimas, dr. W. R. 
Schmalstieg ir L. Dambriūnas. 
Naujasis dr. A. Klimo paruoš
tas leidinys palengvins besimo
kantiems lietuvių kalbos iš “In
troduction to modern Lithua
nian” knygos. “Key to exerci- 
ses” yra 40 pamokų. Leidinys 
spausdintas rotatoriumi ir turi 
40 psl.

• Jaunieji muzikai Vilniuje 
neseniai surengė “vakarą - dis
putą” apie naujovišką muziką. 
Dalyviai susipažino su dvylika- 
toninės, aleatorinės, elektroni
nės, sonorinės muzikos pavyz

džiais ir juos aptarinėjo. Žada , 
ir toliau tęsti tokius įvertina
muosius susipažinimus su “kas 
dedas pasauly”.

• Patikslinimas. Praėjusio 
šeštadienio Kultūriniame Drau
ge spausdintam Gražinos ,Tu- 
lauskaitės eilėraštyje pa taisyti
nos šios korektūros klaidos:

I- mo posmo IV eilutė turi 
prasidėti žodžiu Ir, bet ne Ar.

II- o posmo priešpaskutinėje 
eilutėje turi būti vienintelė, bet 
ne vienintelės.

III- čio posmo III eil. iš apa
čios turi būti svaigaus, bet ne 
žavaus, kaip išspausdinta.

• “PROBLEMS OF COMMU- 
NISM” žurnalas šių metų rugs.- 
spalio numeryje įdėjo dr. V. S. 
Vardžio straipsnį “The Baltic 
Poeples”. Visas šis žurnalo nu
meris specialiai skirtas nušvies
ti tautybių ir nacionalizmo klau
simui Sovietų Sąjungoje.

\Smclmrl
RICHMONDl^L/SERVICE
Kampas Riclimond Ir 63rd Street 
Užsieninių ir vietinių automobilių 
taisymas. Priklauso Chicago Motor 
Club. Nelaimės atveju, skambinkite:

GR 6-3134 arba GR 6-3353
Sav. —- Juozas (Joe) Juraitis

S/ .... ==^
Cosmos Parcels Express Corporation

Licenced by VNESHPOSYLTORG

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti daugelio 
metų patyrimą siunčiant

DOVANAS — SIUNTINIUS Į LIETUVA ir kitas USSR dalis 
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. Garan
tuota skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai apdrausti. Vi
suose mūsų skyriuose yra gausus aukštos rūšies prekių pasi
rinkimas prieinamom kainom.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
affiliated with PODAROGIFTS, INC.

priima užsakymus BUTAMS ir USSR gamintoms visokioms pre
kėms Jūsų giminėms Lietuvoje ir kitose USSR. dalyse

Mums džiugu pranešti mūsų skaitlingiems klijentams, kad 
nuo SPALIO 1 d. iki GRUODŽIO 31, 1967 įvedamos ypatingos 
ŠVENČIŲ kainos, 10% NUOLAIDOS sekančioms prekėms: Au
tomobiliams. MOTORciklams, Televizijų Aparatams, Radijams 
— Transistorams, Tapė Recorders, kuriuos galima užsakyti mū
sų firmoje.

Taip pat pranešame, kad nuo SPALIO 1 d., 1967 žymiai 
yra sumažintos kainos MAISTO PRODUKTAMS.

Dėl smulkesnių informacijų ir nemokamų katalogų prašo
me kreiptis į mūsų Centrinę Įstaigą.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 VVest 45th St., Hew York, N. Y. 10036

Tel. — 212 - 245*7905
•, ........
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jį 'FRANK’S TV 7nd’RADi67lNc”=’ 
3240 SO. HALSTED STREET TeieL — CA o - J252

Vį DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. RADJO, ų 
STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. TAIPGI 
VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

METROPOLIS-RESTORANAS
6538 S. VVESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL. — TEL. 476-9009

Vienintelis lietuviškas restoranas su gerais patiekalais, kaip šašlykas, 
šnicelis ir kt., didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gėrimų. 

Lietuviškoj jaukioj nuotaikoj galėsite praleisti laiką., skaniai paval
gyti ir atsigaivinti.

Atdara kasdiea nuo 3 vai. popiet iki vėlumos, šeštad. ir sekmad. 
nuo 12 vai. d. iki vėlumos. Visi prašomi atsilankyti.

Savininkai PETRAS LR ANTANINA KAUŠAI

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4605*01 South Hermitage Avenue

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

Telefonas LA 3 - 3440 ir LA 3 - 9852

GU2AUSKŲ BEVERLY HILLS GĖLINYČIA
Geriausios gėlės dėl vestuvių, banketų, laidotuvių 

ir kitą papuošimų.

2443 VVest 63rd Street, Chicago

Telef. PRospect 8-0833 PRospect 8-0834

COSMOS EXPRESS 
MARQUETTE GIFT PARCEL SF.RV 

3 skyriai Chicagoje: 
anos GSUi St. Tel. WA 5-2787
2501 UOth st. Tel. VVA 5-2737
3212 So. Halsted St. Tel. CA 5-1804

Lietuvių bendrove, kuri turi teise 
siuntinius siųsti be tarpininkų tiesiai 
savo vardu iš Chicagos 1 Lietuva.

Didelis pasirinkimas griaustos rū
šies medžiagų ir kitų prekių žemo- 
nns kainomis.

E. ir V. Žukauskai

Siųskite Pinigus 
į Lietuvę

Išnaudokit juos kaip galima 
geriau. Nemokykit jokių per
siuntimo mokesčių.

US dolerių pažymėjimai 
yra geriausia dovana. 
Vertingiausia dovana 

tik US dolerių pažymėjimai.
Duokit savo giminėms ke- 

turius kartus daugiau nei gry
nais rubliais. Jūsų giminės 
tai patvirtins.

Tik dolerių pažymėjimai 
įgalina jūsų gimines nusipirk
ti visko, ko jie tik nori — 
maisto, aprangos ir daug, 
daug kitų reikmenų — ame
rikoniškų, vakarų europietiš
kų ir vietinių — specialiose 
dolerių krautuvėse ar Vnesh- 
posyltorge labai žemomis, 
specialiai doleriais kainomis. 
Jūsų giminės tai patvirtins.

Pilna garantija. 
Jokio mokesčio.

Už šį patarnavimą nėra jo
kio mokesčio nei siuntėjui, 
nei gavėjui, nes išlaidas ap
moka Vneshposyltorg.

Užsisakykit dabar. Užsisa
kykite tik per

INTERTRADE 
EXPRESS 

CORP.
125 E. 23rd Street 

New York, N. Y. 
10010

Prašykite neapmokamo 
katalogo.

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MAMįllETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Mest 7lst Street Tel. GR 6*
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-

VIKSTF AUTOMOBILIAMS STATYTI
in our 

history

Passbook Savings in by the lOth 
of the Month Earn from the lst.

Assets over $120,000,000

Savings Certificates are issued in 
minimum amounts of $10,000 and 

larger amounts in $1000 multiples.

Safety for savings and financial 
strength are a tradition at 

Standard Federal Savings.

6 month certificatesper annum, eurrent rate 
Paid Quarterly

Earn the hlghest passbook rate in 
our histoiy, paid ąuarterly. Eamings 
et our eurrent rate of 4%% per annum, 
compounded ąuarterly, are equal to 
an average annual rate of 4.83%. 
Are you now receiving earnings on 
your savings four times a year?
Your passbook savings account has no 
time or minimum requirement You 
may add any amount at any time.

SUHDARD 
FEDERAL 
SAVIMS

STANDARD
FEDERAL 
SAVINGS

4192 Archer Avenue • Chicago, Illinois 60632 • Phone VI 7-U41

HOURS:

Mon. & Thurs. 9 A M. to 8 P.M.
Tues. & Fri. 9 A.M. to 4 P.M.
Saturday 9 A.M. to 12 Noon

Wednesday — Closed

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3911 West lllth Street
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste
Telef. — CEdarcrest 3 • 6335

Vienas blokas nno kapinių

VASAITIS — BUTKUS
1446 SO 50th AVĖ., CICERO, ILL. Tel. OLympic 2-1003

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

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 8. LITUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-3401

STEPONAS C. LACKAWICZ
2424 VV. 69th STREET Tel. REpubUc 7-1218
2314 VV. 23rd PLACE TeL Vlrginia 7-6672

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asosiadjos Nariai

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus

7909 STATĖ RD., OAKLAVVN, ILL., Tel 636 2320
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Redaguoja dr. S. ALIŪNAS

Kultūrinėmis temomis
sakė: “Žinoma, Ponas Dievas 
sutvėrė tiek daug netikusių 
žmonių, bet Jo vardui tai nė 
kiek nepakenkė”. Taigi žemėje 
reikalingi ir hippies, ir jų tėvai 
valkatyno gyventojai, reikalin
gi jaunieji ir senieji, žinoma, 
reikalingi visi kultūriniai apsi
reiškimai, neišskiriant nė cepe- 
I riuotų savaitgalių.

Taigi, kaip matome, kultūros 
vardan šiais laikais galima 
skusti barzdas arba jas auginti, 
galima gerti girą arba kokį

Kultūra yra, taip sakant, 
svarbus veiksnys, tačiau mūsų 
kultūrininkai surengia kongre
są tik kas penkeri metai. Žino
ma, nepasakytume, kad tai bū
tų labai daug, kai toks Chica
gos Alvudas surengia kultūros 
dienas kiekvieną penktadienį ir 
dar ant tos kultūros užpila gi
ros, ir cepelinų, higieniškų, ne 
taip jau kokių nuodingų, kaip 
kiti bando valgyti, į lėkštes 
prikrauna. Taigi, kultūra egzis
tuoja dažniau, negu šiaip jau 
kas penkeri metai. Kitur gi, | munšainą kultūros vardan ga- 
kaip Bostone ar Los Angeles, I I ma sus rinkti, vienas apie kitą 
veikia šeštadieninė ir mėnesinė 
kultūra, tai, be abejo, negali; 
nukonkuruoti alvudinės kultu-1 
ros, juo labiau negali kuo pasi- < 
žymėti kultūros kongresas tik 
kas penkti metai kultūraująs ir 
ne visada prieš rengimą suge
bąs susitarti, kaip buvo pasta
rojo kongreso metu.

Taigi kultūriniai reikalai bū
tų gal ir neįdomūs, jei nebūtų 
ir kultūrinės kovos, va, taip sa
kant, tarp generacijų arba kar
tų.

Šiais laikais nebėra taip leng
va ir su kultūra, kai diskusijo
se tenka pakalbėti apie mariju- 
ną, kaip tai įvyko pokalbiuose 
“Naujienose”, kur dr. V. Kavo
lis teigė, kad “šiandieniniai hip
pies, nors jie ir vartoja narko
tikus, yra simpatingi ir pa
trauklūs žmonės". Žinoma, kas 
čia dabar supras, kas kam pa
trauklus, juo labiau, kad Chica
goj Madison gatvėj tokių filoso
fų nemaža buvo jau prieš kele
tą dešimtmečių, kai dar hippies 
ir termino nebuvo. Taigi pokal
biuose apie kultūrą ir pažangą 
reikia su daug kuo susipažinti, 
o kad nebūtų kartų kovos, hip
pies turi išreikšti pagarbą sa
vo pranokėjams, Chicagos val
katyno gyventojams.

Kalbant apie kultūrą ir apie 
kartas, tenka atsiminti prancū
zų jauną kompozitorių, kuris 
1880 metais save laikydamas 
moderniu ir tuo pačiu geriau
siu, prikaišiojo Gounod kompozi 
toriui, teigdamas: “Gana ten tų 
tavo operų, gana mokytojų ir 
tradicijų. Visa tai naikina origi
nalumą jaunuosiuose meninin
kuose”. Į tai Gounod atsakė: 
“Taip, taip, sutinku, mums iš 
viso žemėje nereikia nei motinų, 
nei tėvų, o užtenka tik vaikų”.

Šnekose apie kultūrą, tektų 
prisiminti ir lenkų produktyvų 
rašytoją Kraševskį, mirusį 1887 
m., kuriam kritikas išdrožė pa
mokslą: “Ei, sako, tu tiek daug 
rašai ir tiek daug išleidi nevy
kusių veikalų, kurie pakenkia 
jūsų vardui”, Į tai rašytojas at-

pakalbėti ir kultūros vardan 
vienas kitą spaudoje iškilmingai 
apsD’a”dyti. O kas yra žemėje 
šiuo la’kn svarbiausia, tai kaip 
“Ba”dstown (Ky.) Standard” 
rašo paaiškėja tik už šimto me
tu. Taigi ir mūsų šitų arba ap
rašytų minčių reikšmė paaiškės 
t'k no tiek laiko, o kol paaiškės, 
tenka su šemetiniu kultūros 
kongreso dalyviu atvykstanč u 
pasiimti premijos. A. Gusta'čiu 
tarti:

Iš dangaus juodai užkloto 
Pučia vėjas šaltas,
O ant juodo žemės ploto 
Tik aš vienas baltas.

I

VELNIOP SENIENA 
VALIO PAŽANGIEM

Įkyrėjo velnioniškai, 
viskas kas žmoniškai. 
Kažko reik kitoniškai. 
Advemiškai, moderniškai, 
laisvės, neribotų aistrų, 
ugnies, audrų, dūmų, gaisrų, 
kultūr-revoliuc'jų, 
kraujo ekzekucijų, 
kūrybinės anarchijos, 
kad ir puikiausios kvailodarkijos, 
.tiktai nei vienos 
senienos.

Išplautais protais, susipratę, 
pažangias barzdas atstatę, 
puikybės pilni, 
pikti kaip ožiai, 
rankas kraipydami, 
kojas raitydami, 
uodegas kratydami, 
nieko nepaisydami, 
dinamiškiausiu ryžtu 
pažangą vystomi 
Nosį n tam, kas išdrįsta 
pasakyti, kad mes klystam!

P. S.
I -----------------------

NEKENKSMINGA KRONIKA
— Giminystės ryšiai. Tenne- 

ssee valstijoj areštuotas Farrow 
apvogė savo buvusios žmonos 
butą ir buvo areštuotas švoge- 
rio policininko.

— Pavyzdingas liūdesys. Ro- 
seburg,- Ore., gydytojams pavy
ko išgelbėti nuo mirties 65-kių 
metų Amelia Richards kuri per 
daug paėmė miego tablečių, no
rėdama užba gti savo gyveni
mą. Atsipe;kėjvsi ji paaiškino, 
jog į desperaciją įkrito, kai pa
dvėsė jos katė.

RajnioHs
Mūši) tarpe plačiai išpopulia

rėjęs raguolis, ka po įvairių ba
liukų bei vestuvių stalo papuo
šalas. Daugelis šeimininkių no
rėtų žinoti, kaip raguolis kepa
mas, tad pateikiame rašuolio re | 
ceptą, pa mtą iš “Valgių gami
nimas”.

15 žalių bulvių, 3 saujos kvie
tinių, miežinių ar grikinių mil
tų, 3 virtos bulvės. 20 gr. drus
kos. Padažui imt: 100 gr. rūky
tų lašinių ir 2 svogūnus. Kepti 
krosnyje ar orkaitėje. Seniau 
kupiškėnai kepdavo ant džiovin
to kopūstų lapo.

T. N.

NOVEMBER BIRTHDAYS

Gyvi turi eiti pas graborių

Cicero D. rugsėjo 14 d. “Nau
jienose” rašė: “Raudonosios Ro
žės klubas ir Kareivių draugys
tė kadaise buvo veiklios organi
zacijos, bet dabar ir jos tylios. 
Senstame, ir viskas eina liūd- 
nyn. Nejaugi taip ir bus? Juk 
turime jaunų jėgų, tai jos tu
rėtų visus judinti. Kareivių 
draugystės pirmininkas K. Šim
kus kaip ką svajoja, bet tyli...”

Tik rugsėjo 21 d. paaiškėjo 
K. Šimkaus tyla. Tas pats Cice
ronas “Naujienose rašo:

“Rugsėjo 17 d. Liberty na
muose įvyko Lietuvių kareivių 
draugystės narių susirinkimas. 
Atvyko tiktai valdyba ir tai ne 
visa, ir labai mažai narių. Pir
mininkas Šimkus pareiškė, kad 
jeigu nariai savais reikalais ne
sirūpina, tai užsidarykim. Tai 
reikštų likvidaciją. Liūdnas 
reiškinys. Gyvi turi eiti pas gra- 
borių”.

“Spygliai ir Dygliai” lig šiol 
galvojo, kad tik numirėliai 
vaikšto pas graborių. K.

2d
3 <

Ar nepritruks kvapo
Lietuvių futbolininkų klubas 

Chicagoje Lituanica amerikie
čių spaudoje paprastai vadina
mas Liths, yra neblogai užsire
komendavęs, tačiau klubas tuo 
pačiu Liths vardu turėjo ir ta
verną. Dabar jau laikraščiuose 
skelbiama, kad Liths parduoda
ma. Įdomu, ar, pardavus tokio 
jėgos pastiprinimo šaltinius, 
klubas nepritruks dvasinės stip
rybės?

Iš telšiškių baliaus Chicagoje: “Labai gerai jus pažjstu, kokia jūsų 
pavardė?”

K P

Spaudos apžiūrinėjimas
— Šunininkai ir karininkai. 

“Drauge” spalio 6 d. dr. G. Va
lančius, rašydamas apie Telšių 
gimnaziją, ryškina:

“Kudirka buvo reta sintezė 
šuns ir katės prigimties, gal su 
pastarosios persvara, ir tai pri-

— Astronautiškas pasiūly
mas. “Sandaroj” Dalia Kybar
tienė rašo:

Aš noriu pavirsti į paukštį — 
Skrajoti padangų keliais: 
Vis kilti ir kilti į aukštį — 
Plasnoti žvaigždynų takais.
Ir kas begali užginčyti, kad 

mūsų moterys neturi drąsos tap- 
astronautais.

Ar genijai šiandien gautų darbo

I 
verst ne, aplinkos, o ne vidinio ’ 
charakterio diktuota. Panašus 
yra ir Jagaudas. Vyt. Mačernis | 

i — tipiškas katiniukas, kaip P. , 
Į Jurkus — ryškus šunininkas.
Dar ryškesniu katminku ka'p 
dir. S:maitis buvo ilgametis Tel- | 
šių gimnazijos mokytojas Ko- 
chas, kaip jaunesn’ems nepažįs
tamas tos pačįps gimnazijos mo- 

i kytojas Abramavičius (chemi- 
1 kas) buvo tipišku šun ninku, 
I kaip ir kapelionas kun. Dagi
lis”.

Buvo ir kitok ų, tai maišytie
ji. Taigi toliau rašoma:

i “Maišytieji ąudarė didelę dau- kentėjo nuo viesulo ?
gumą (Tylenis, Šalys, Alminai. I — Negaliu pasakyti, kaimy- 
Korzonas ir kt.), kai šunininkai ne- nes aš Jos dar nesuradau. 
(Sūdžius, Dargis, šarkys, Luko- '

Ch cagiškis lietuvis golfininkas pa 
siryžęs č.a kirsti ir neparvirsti.

PO TORNADO

Mediciniškas atsakymas
Kodėl čiulpi pirštą? —i ševičiūtė ir kt.) ir katininkai 

klausia mot na berniuką. — Ar j 
kad jis saldus?

— Ne. |
— Tai kodėl čiulpi, jei nesal

dus ir neskanus.
— Todėl, — atsakė berniu

kas, — kad nuo to negalima nu
tukti.

esat Napoleonas, tik ištraukite 
rankas iš kišenių, kai kalbatės 
su manim. Dar toliau:

— Taip, aš žinau, kad jūs iš- 
radote elektros lemputę, Mr. 
Edison, bet pasakykite man, ar 
jūs turite aukštosios mokyklos 
— kolegijos ar universiteto 
laipsnį, sakyčiau, nors B. A. ? 
Arba:

— Sorry, Mr. Churchill. Mes 
norėtumėm jums surasti pas sa
ve kokį nors darbelį, bet, nelai
mei, jūs esate persenas ir nebe
galite būti kvalifikuojamas, 
kaip tinkamas mūsų pensijų 
planui. Arba:

Kas ištiktų Šekspyrą ir 
popiežių Joną

— Cezaris? — Juk tai italas, 
ar ne?

— Taip, mes patenkinti jūsų 
praeitimi, Mr. Bell, ir telefonais 
naudojamės, bet jūs, deja, turi
te daug trūkumų mūsų darbo 
pozicijai. Pagaliau:

— Mes nesamdome pas save 
darbui “bytnikų”, Mr. Šekspy
re.

— Nelaimei, popiežiau Jonai, 
šitoj darbo vietoj pas mus — 
privalo būti šeimos žmogus ir 
ne vyresnis tarp 30 ir 35 metų. 
Arba:

— Nenorėčiau, kad jūs gal
votume, jog aš asmeniškai esu 
nusistatęs prieš invalidus ta
čiau juk mūsų klientai jausis 
nepatogiai, turėdami reikalus 
su žmogumi, važ'nėjančiu tik 
ratuka s (wheel chair), Mr. Ro
osevelt. Sorry...

— Kas? Plato? Juk jis yra 
graikas, ar ne?

— Mes norėtume jums duoti 
tą darbą, Mr. Lincoln. bet mes 
bijome, kad tai galėtų pakenk
ti mūsų bizniui pietinėj krašto 
daly.

— Ar jūs, Mr. Freud, tikite, 
kad galite suprasti žmones ir 
jų charakterius?

— Gaila, pardavinėjimas — 
yra vyrų darbas, Cleopatra. 
Sorry.

— O, Mr. Wilde! Būt, sorry! 
Toji pozicija užimta tik prieš 
dešimtį minučių. Mums neskam
binkite. Mes jums paskambin- 
sim, jeigu kas nors apsivers ki
taip.

— O. Mozė? — Juk jis yra 
žydas, ar ne?

Tai, maždaug, tokiomis nuo
taikomis nūdien būtų sutinka
mi iešką darbo anų laikų d’die- 
ji žmonės ir genijai darbo įstai
gose.

Na, ir kas atsitiktų, jei geni
jai pasimaišytų nūdieniam pa
sauly? — paklausite. Nagi, kaip 
atrodo, jie gal, ko gero, bedar
biais būtų. Mat, šiuo laiku — 
pasauly kitokia tvarka ir kito
kį reikalavimai, ypač Šiaurės 
Amerikoj, kur dabar, norint 
gauti darbą, reikia neturėti 40 
m. ir, be to, turėti itin didelę 
darbo spardą.

Torontiškis žurnalistas Gary 
Lautens samprotauja sau, kaip 
būtų, jeigu didieji anų laikų vy
rai atkiltų į šiandieninį gyve
nimą. Jo manymu, jeigu garsu
sis Michelangelo stotųsi prieš 
šių laikų modernųjį “formaną", 
siūlydamasis išdekoruoti Siksto 
koplyčią, tarp jų galėtų įvykti 
šitoks pasikalbėjimas:

— Kiek laiko, Mr. Michelan
gelo, galėtų užimti šis darbas? 
— paklaustų “formanas”.

— O, apie dešimtį metų.
— Kaip? Dešimtį metų? Ar 

jūs nesijuokiate iš manęs. Mr. 
Michelangelo ?

— Ne. Nesijuokiu. Manyčiau, 
kad ketverių ar penkerių metų 
reikėtų luboms išdekoruoti ir 
apie tiek pat, jei ne ilgiau, sie
noms.

— Ar jūs, Mr. Michelangelo, 
nepagalvojote, kad būtų galima 
dažymui rolerį naudoti? Tada 
būtų galima darbą atlikti per 
norą savaitgalių.

— Aš planavau viską pada
ryti tik rankomis. Roleris šiam 
darbui netinka.

— Sakot, rankomis? Kodėl 
nesudaryti dažytojų grupės ir 
pradėt, ka:p linijoj? Kas nors 
dažytų tik nos s. kitas koncent
ruotųsi prie žmonių ausų ir t. t.

— Aš norėčiau tą viską atlik
ti tik vienas pats.

— Bet gi — 10 metų! Mes 
privalom įvykdyti nustatytą 
darbo programą. Per tiek metų 
pastatas gali pasenti ir išeiti 
iš mados.

— Jeigu aš pasiskubinčiau, 
gal tai atlikčiau per 9 su puse 
metų.

— Žiūrėk, Michelangelo! Aš 
persigalvojau. Gal būt, geriau
sia būtų visą koplyčią išklijuoti 
sienų popieriais? A?

Ką į tai Michelangelo beatsa
kytų — lieka nebeaišku, bet 
modernusis “formanas” gal už
baigtų tą “dialogą” šitokiu pa
brėžimu :

— Mr. Michelangelo, tenka 
pasakyti, kad jūs “too slow”.

Jei Edison ir Churchiilis 
ieškoti; darbo

— Žiūrėk, tamsta, 
kreiptųsi dvidešimtojo amžiaus 
industrialistas į Leonardo da 
Vinčį, tik ką nupaišiusį jo žmo
nos portretą, — argi už 500 
baksų nebebuvo galima nupai
šyti kiek geresnio šypsnio ma
no žmonos veide? Man rodos, 
už tokią kainą — visvien būtų 
galima ką nors daugiau impo
nuojančio papiešti, ar ne?

Arba, Lautens manymu, štai, 
kaip kalbėtųsi su kitais intere
santais iš praeities didžiųjų vy
rų, jeigu jie kreiptųsi darbo ga
vimo reikalu kad ir į šiandieni
nę darbo ieškojimo agentūrą:

— Jūs mažiau kalbėkite, Mr. 
Columbus, bet pasakykite man, 
kokiam darbe ir kokį patyrimą 
jūs turite? Arba —

— O, Einšteinas? Juk jūs žy- ti tokį žadintuvą, kuris prikel- 
das, ar ne ? Toliau:

— Man visai nerūpi, kad jūs miegojai.

I

Ar jūsų daržinė labai nu-

(Mantvydas, Grauslys, D, Jur-, 
kus, Tarvydas, Serapinai, Pal- tinės:

I tarokaitė ir kt.) buvo tartum į 
šimtys”.

Kadangi Amerikoj šunys ir 
katės labiausia gerbiamos, tai 
šitoks veikėjų aptarimas yra 
gana suprantamas ir modernus. ,

— Žmogus turi daugiau šuns, 
mažiau katės prigimtį.

Dr. G. Valančius
♦

— Dievas žmogui duoda dan
tis du kartus: kai pirmus pa
meta, pasigaili ir duoda antrus; 
bet kai šiuos pameta, trečius 
turi pats nusipirkti.

*
— Jei dramblys nuolat įtemp

tai rūpintųsi savo svoriu, tai jis 
niekad neišgyventų 100 metų.

i

Draugiškas Kinijos ir Maskvos ko-. 
munistų vadų dialogas.

ŠEIMOS ĮTAMPOJ
Vyrukas klausia savo sužadė-

— Pasakyk man, brangioji, 
ką galvoja apie mane tavo tė
vai?

— Nežinau. Tėvelis dar nepa
sakė savo nuomonės, o mama 
laukia, ką jis pasakys, kad ga
lėtų jam pasipriešinti.
NEOPTIMISTIŠKOS MINTYS

“Kuris tikisi tapti laimingu 
apsivesdamas, tas yra neišgy
domas optimistas”.

“Lengva yra apsivesti, bet 
ne taip lengva atsikratyti ne
tinkamos žmonos”.

“Spauda -labai veiksminga, 
Ir jai tik vieno stinga: 
Kaip auklėti tą jauną, 
Kuris į spaudą spiauna...”

E. Drėgva

Gerai pavalgius galima nesijaudi
nant pakalbėti ir apie svorio nu
metimą.

KEIKSMAŽODŽIŲ PARANKINIS

V. Alanto “Dirvos” premi
juoto j novelėj “Tlhe Ūgly Li
thuanian” yra tokių šaunių pa- 
sikeikimų, kurie gali šiais pik
tais laikais labai praversti:

“Įpuolė į savo kambarėlį, kri
to ant mažos sofelės ir iškėlęs 
mankštydamas nutirpusias ko
jas, šnypšdamas keikėsi.

— Šun bajorė! Niekaprotė.
Tulžienė! Kreivaklišė! Pikteiva.

Iš susijaudinimo iš atminties 
jis daugiau plūstažodžių nebe- 
ats’minė, todėl iš sofos kampo 
išsitraukė mažą paslėptą blok
notėlį ir ėmė skaityti iš rašto:

— Vištaprotė! Kvakna! Ne
vala! Skretena! Traila! Kleke-

ta! Rėkia! Suoslė! Krioga! Ne
tikėt! Kyra! Skėtra! švankšlė! 
— ir pagaliau baigęs skaityti 
visą savo sąrašėlį, jis atsigręžė 
į duris ir tartum spiaute išspjo
vė paskutinį, jo nuomone, la
biausiai ją įžeidžiantį plūstažo- 
dį — Akušerė!”

laimėjusiąKai teisėjas karūnuoja 
gražuolę, tai nelaimėjusios yra pa- 
siryžusios stipriai teisėją apkarū
nuoti.

TURTAI IR HUMORAS
Kai kurie žmonės perdaug rū- makleris Arthur Cutten 

pinasi turtais, per mažai juo
kiasi, arba neska'to “Spyglių”. 
Ir pažiūrėkime, kas su jais at
sitinka.

1923 m. Edgewater Beach 
Hotel, Chicagoje, įvyko sėkmin
giausių pasaulio vaizbūnų susi
tikimas. Bet jie per mažai skai
tė humoristinių laikraščių.

Po 25 metų štai kas su jais 
atsitiko:

Didžiausios plieno kompani
jos prezidentas Charles Schwab 
subankrutavo ir paskutinius 5 
metus prieš mirtį skolinosi pini
gus pragyvenimui.

Magnatas Samuel Insull, ku
ris pastatė Chicagos Operos rū
mus ir sau sostą kanalo pusė
je, dėl teisinių dalykų tapo di
puku ir be cento mirė svetima
me krašte.

Didžiausios gazo kompanijos 
prezidentas Howard Hopson su
sirgo proto liga.

Garsiausias kviečių biržos

mirė
užsienyje beturtis.

New Yorko akc:jų biržos pre
zidentas Richard Whitney pa
kliuvo į Sing - Sing.

Ministerių kabineto narys Al- 
bert Fall buvo nuteistas kalėti, 
bet bausmė buvo dovanota, kad 
galėtų numirti namie.

Galingiausio monopolio galva 
Ivar Krueger nusižudė.

International Settlement ban
ko prezidentas Leon Fraser nu
sižudė.

Taigi, skaitykime “Spyglius”, 
juokimės ir aukokime Baltui, 
kad mūsų neištiktų panašus li
kimas.

K. Spyg’aitis

Igreeting CAnrk1

■v

kad šiais lai-Nors tiek malonu, 
kais plaukų kirpimas tėvui mažiau 
kainuoja.

— Du dalykai gyvenime yra 
labai svarbūs: gera lova ir pa
togūs batai. Žmogus, mat, arba 
būna lovoje, arba batuose.

— Marcei Arhard
*

— Vienoje senų daiktų par
duotuvėje buvo parduodamas 
senas patefonas už 1,500 dol. 
Tokia kaina dėl to, nes jis esąs 
14 šimtmečio.

♦
i

— Amerikoj dar reikia išras-

tų iš miego tada, kai jau išsi-

Linksma mūsų kolonijose

VALSŲ KARALIUS
Rudenį Los Angeles mieste dūmų daug, 
bet dar daugiau yra tradicinių balių.
Žmonės puotauja ligi apyaušrio ankstaus 
ir vis garbina linksmąjį valsų karalių.

Tam karaliui niekad nestinga pavaldinių: 
jis yra švelnus, patrauklus, labdaringus.
Jam linkčioja “Kraft durch Freude" ritmu 
risi, kurie šokti ii' juoktis netingi.

Karališkoj salėj, po kandeliabrų šviesa, 
tarp kolonų čeža freilinos ir palydovai.
Miraimar, Revlon, Royai Crest blizgučių varsa 
papuoštos, šypsos muzikos ir meno žinovės.

Rudenį Los Angeles mieste karališkam ūpui 
pritaria jauni ir seni Bendruomenės nariai.
Net ir gatvių smogas, salės kampe atsitūpęs, 
alsuoja tik karališko valso garais.

P. Kaunietis
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