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LIETUVIŠKIEJI RŪPINTOJĖLIAI 
AR VAGNERIO DIEVAI!

Pašnekesys su kompoz. Darium Lap'nsku apie 
Kultūros kongreso muzikinį spektaklį.

Trečiajam Lietuvių kultūros 
kongresui Chicagoj artėjant (lap
kričio 23-26 d.), taipgi jau ne 
už kalnų ir jo baigminis koncer
tas, kuriame išgirsime du naujus 
Dariaus Lapinsko kūrinius: ope
rą “Marą” ir kantatą “Karalių 
Mindaugą”. Koncertui pasiruo
šimo darbymetė šiuo tarpu jau 
pilnai įsisiūbavus: repetuoja so
listai, dainuojantys ir kalbantys 
chorai, projektuojamos dekoraci
jos, siuvami rūbai, perkami bilie
tai... Net ir tokiame bruzdėjime 
kompozitorių Darių Lapinską ga
li matyti visur, visur jis čia diri
guos, režisuoja, daro paskuti
nius sprendimus, visur rieda kaip 
gyvsidabris. Tad ir bet kokiam 
pokalbiui ne taip lengva jį su- 
stąbt yti. Tačiau, kai pasakome, 
kad trukdome tuo pačiu koncer
tiniu reikalu, kompozitorius kvep 
tolia, ir užsimezga pokalbis.

— įdomu, kurios buvo pirmi
nės šaknys bei inspiracija imtis 
Jums operos “Maro” ir kantatos 
“Karalius Mindaugas” rašymo?

— Kuriam laikui prabėgus po 
“Lokio” spektaklių, kai įtempto 
darbo it nemigo naktų paliktos 
žaizdos buvo bepradedančios gy
ti, vėl grįžo pagunda — klausi
mas: kas toliau? Laimingu suta
pimu, po pasirodymo “Lietuviai 
televizijoje”, išsikalbėjome su poe 
tu K. Bradūnu apie jo poemą 
“Marą”. Pakartotinai perskaitęs, 
pamačiau “Maro” sceninio efek
tingumo galimybes. Bet poemos 
tekstas buvo parašytas pasakoji
mo formoje, tad autoriui teko 
prikurti naujų monologų, dialo
gų, personažų ir. dar labiau įkai
tinti draminę įtampą.

— Dar iš praeitųjų metų pri
simenama, kad ankstesnė Jūsų 
vienaveiksmė opera “Lokys” bu
vo parašyta per vieną mėnesį ar 
dar net greičiau. Kiek laiko rei
kėjo “Maro” ir “Karaliaus Min
daugo” muzikai sukurti? Jei vis
kas vėl vyko žaibšku greičiu, tai 
ar toks tempas yra aplamai Ju
si uarbui būdingas, ar tik taip,o 
ne kitaip galite rašyti, ar tą tem
pą apsprendžia kokios kitos pa
šalinės sąlygos?

— “Maro” ir “Karaliaus Min
daugo” muziką sukūriau per maž 
daug du mėnesius: vienas mėne- 
sis kiekvienam dalykui. Taip, 
tol s tempas yra būdingas mano 
kūrybiniam darbui. Aš aplamai 
mėgstu gyvenime tempą, negaiš- 
tamą apsisprendimą; abejonė y- 
ra man svetima, kaip ir žmonės, 
pilni abejojimų. Suprantu, ką sa
kau. Man gali būti čia priekaiš
taujama, kad toks nusiteikimas 
yra visai nemodernus, nes šių
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dienų pasaulis juk yra persunk
tas abejonių. Tačiau aš tikiu, kad 
tik tvirtas apsisprendimas, koks 
jis bebūtų — pozityvus ar nega
tyvus — tesukuria ateitį. Aš ži
nau, kad kompozitorių, kaip ir 
visų kūrėjų, tarpe, yra ir lėtai ir 
greitai rašančių. Tačiau man lė
tieji visuomet buvo ir liks didele 
mįsle. Juk, nežiūrint kiek ilgai iš 
sinešioja kūrėjas veikalo idė
jas pasąmonėje, viena turėtų bū
ti jam aišku, prieš pradedant ra
šyti, ko jis nori.

Ir tada, kai idėjos yra pribren
dusios susiformulavusios, aš ne 
suprantu, kodėl tas užrašymo 
procesas turėtų tęstis labai ilgai, 
jeigu kūrėjas turi šiokią tokią 
techniką ir yra dvasiniai bei fi
ziniai neišsieikvojęs. Aš tokiu bū
du negalėčiau, parašęs dalį veika 
lo, jo atidėti, išvykti atostogų, o 
grįžęs vėl toliau rašyti. Pradėjęs 
veikalą rašyti, aš tik jį tematau, 
tejaučiu — niekas kitas man 
daugiau neegzistuoja, niekas ne
gali nutraukti man to užsidegi
mo, šviežumo, intymumo su juo, 
kol jis bus užbaigtas. Po to tuš
tuma, gražus atsiminimas kažko 
buvusio, bet jau nesamo. Kaž
kas panašaus, kaip grįžimas į 
miestą, į vietovę, kuri pirmą kar
tą paliko neišsakomą įspūdį; an
tra kartą apsilankius ten, įspūdį 
jau galima išsakyti.

— Esate laikomas moderniu 

Darius Lapinskas
Nuotr. V. Noreikos

1 Šių metų lapkričio mėn. 6 d. 
savo turiningo gyvenimo septy
niasdešimt penktąjį lapą užvertė 
didis lietuvis patriotas, žymus vi
suomenininkas, gabus publicis
tas ii taurus žmogus Leonardas 
Šimutis.

Šios gražios sukakties proga pa
bandykime pakeliauti šio ryš
kaus vyro gyvenimo takais, va- j 
landėlei stabtelėkime ties jo nu-1 
veiktų darbų kalnais, kuriais! 
džiaugiasi ir didžiuojasi laisvojo 
pasaulio lietuviai ir pavergtos tė
vynės vaikai.

Vaikystė tėviškėje

Leonardas Šimutis Lietuvos že
melę išvydo 1892 m. lapkričio; 
mėn. 6 d., Šėrikų kaime, Šilalės 
valsč. Tauragės apskr. Pirmuo- i 
sius mokslus pradeda Šilalėje ir: 
vaikystės dienas praleidžia gim-1 
tajame kaime. Vėliau mokslus tę 
šia Kaune ir 1912 m. baigia Mas 
kvoje. Mokslo ragavęs, pažinęs 
Rusuos carų jungą ir gimtojo 
krašto vargus, panoro išeiti iš I 
gimtosios žemės ne vien laimės ! 

i ieškoti, bet pasiruošti gyvenimo 
ateičiai, kad galėtų būti naudin
gas ir savajam kraštui —Lietu
vai.

i

Pirmieji žingsniai Amerikoje

Būdamas pačiame amžiaus gra 
žume 1913 m. Leonardas pasie
kia Amerikos žemės krantus. Nau 
jojo pasaulio sąlygose ryžtingas 
jaunuolis kovoja su gyvenimo 
sunkumais ir drauge pasuka mok 
slo keliais. Jį matome .Šv. Bėdos ( 
kolegijoje, De Paul ir Lojolos u- 
niversitetuose, o vėliau ir Ford- 
hamo universitete, bestudijuo
jantį teisę, anglų kalbą, literatū-

kompozitorium, tačiau savo kū
ryboje (kaip išleistoje Stempužie- 
nės ir Jūsų plokštelėje) nevengia
te paties senoviškiausio lietuvių 
liaudies dainos bruožo. Kaip žiū
rite į šitokį avangardo ir beveik 
proistorės susitikimą Jūsų kūry
boje ir kaip tuos, pasakytume, 
amžių nuotolius suderinate sa
vo muzikoje?

.— Viskas, kas yra nuoširdžiai 
sukurta, nesensta. Tuo aš galė
čiau paaiškinti savo, kaip ir ben
drai daugelio šių laikų kūrėjų do
mėjimąsi gilia senove ir jos me
ne lobynais. K. Bradūno kūryba 
juk irgi yra giliai persunkta lie
tuvių liaudies dainų dvasios: “A- 
žuole, ūžuonėli, o kas tave pa
kirto, žalią viršūnę nuvytino...” 
etc. Mano nuomone, romantinių 
laikų hipokritiškumas, “bombas- 
tas” ir nuoširdumo stoka pastū-
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rą ir žurnalistiką. Apsišarvavęs 
mokslu, Leonardas Šimutis nepa
skęsta kasdieniniuose rūpesčiuose 
ar asmeninių patogumų ieškoji
me, bet išeina į visuomeninio gy 
venimo kelius. Išeina dirbti, ko
voti ir laimėti. Čia jis jungiasi į 
įvairias lietuvių katalikų draugi
jas, moksleivių susivienijimą, or
ganizuoja vyčių kuopas, jauni
mui kursus, chorus, ruošia ir re 
žisuoja vaidinimus ir aktyviai vei 
kia Amerikos liet. Romos katali
kų federacijoje, kur eilę metų bu
vo jos gen. sekretorium ir valdy
bos nariu (nuo 1918 metų iki da 
bar). Nuo 1934 metų pirminin
kauja seniausiai ir didžiausiai A-

Nuotrauka Vytauto MaželioLenktynės

merikos lietuvių katalikų frater- 
nalinei organizacijai — Lietuvių 
R. K. susivienijimui.

Tautos fondui sutelkė 
350,000 dol.

1918 m. Lietuva pasiskelbia ne 
pr-klausoma valstybe. Amerikoje 
(1914 m.) sudaroma Amerikos 
lietuvių tautos taryba, kurion iš 
renkamas ir Leonardas Šimutis. 
Amerikos lietuvių visuotinio sei
mo Chicagoj 1914 m. įsteigtam 
Tautos Fondui dirba kaip sekre
torius ir lėšų telkimo vajaus ve
dėjas. Neįtikėtina, bet tai faktas 
— Leonardas Šimutis keliauja po 
lietuvių kolonijas ir savo karšto
mis, patriotinėmis kalbomis užde 

| ga lietuvių entuziazmą, ir jie gau- 
i Nukeli a j ? psl i

KULTŪRA
Kažkaip jau įpratome, kad 

jei niekas nes.bara, jei nesigin
čija ir venas kito spaudoj ne- 
kulia, tai atrodo, jog ir veik
la sumažėja. Tas pats tenka 
pasakyti, besiruošiant ir Kul
tūros kongresui. Prisimenant 
prieš penketą metų buvusias 
prieš Kultūros kongresą ko
vas, šįmet tenka konstatuoti, 
kad jokių kovų viešumoje ne
matyti, ir įspūdis, kad ir kon
gresas nebėra toks žymus ir 
reikšmingas. Nebėra kovos 
įniršimo ar ugnies, ir iš šalies 
atrodo, kad visa vyks labai 
nuobodžiai ir anemiškai.

Be abejo, tikrai triukšmas 
įaudrina žmones ir šukei a su
sidomėjimą. Taip jau yra vi
sur, ar tai liestų knygą ar po
litiką. Juo daugiau ir juo ne
vienodžiau kalbama, juo labiau 
žmonės tais re kalais domisi. 
Todėl palygint, ramus ruoši- 
mas'n Kul.ūros kongresui ne- 
s kelia, bent viešumoje, nei 

"nios. nei dūmų. Tačiau ne
pasakytume, kad taip labai 
lengvai kongresas organ zuo- 
jasi, ypač paskaįtinės dalys, 
nes įvyksta įvairių ats;sakinė- 
jimų ir iškyla įvairių ambici
ngų ir politinių klausimų. Be 
abejo, gerai, kad visi tie daly
kai nėra kedenami spaudoje, 
tačiau įvairūs programų keiti
mai, referentų ats’sakinėjimai 
laba; apsunkina kongreso ren
gėjų darbą. Neseniai spaudoje 
nuskambėjo, kad esą pastaro
ji LB taryboj sesija buvusi ne
darbinga. kad yra suskilimo 
ir panašiai. Tačiau gal niekad 
niekas taip glaudžiai ir vienin
gai nedirbo, kaip dabar dirba 
buvęs JAV LB CV pirm. J. 
Jasaitis ir dabartinis pirm. Br. 
Nainys. Tai parodo, kad ten, 
kur lab ausia laukiama kovos, 
jos nėra, o tačiau didesnių ai 
mažesnių ambicijų pasitaiko 
pačių kultūrininkų tarpe. Ir tai 
labai kenkia Kultūros kongre
so paruošos darbams, nes vie
nam atsisak us, reikia ieškoti 
ne tik kito paskait’ninko, bet 
dažnai ir koreferento.

Žinoma, kultūros kongresai 
nenulemia mūsų kultūrinio 
vyksmo, tai tėra tik pasidali
nimas laimėjimais, tai tėra tik 
kultūrinio derliaus šventė. To-

Pa/iaptįj
IR KOVOS
dėl, jei toje šventėje mažiau 
ar daugiau susitiks kultūros 
žmonių, tai gali ir neturėti la
ba’ jau lemiamos reikšmės mū
sų kultūriniam gyvenimui. Ta
čiau jei jau kas daroma, jei 
jau kviečiama, jei jau norima 
pasidalinti visais laimėjimais, 
tai reikia, kad visi į tai rimtai, 
su meile ir atsakomybe bent 
pažiūrėtų. Suprantama, yra 
žmonių, kuriems šįmetinis Kul
tūras kongresas nepriimtinas 
ir neįdomus bei neįspūdingas, 
kad nėra jame banketo. Gi ki
tiems jis neįdomus, kad tas, 
o ne tas paskaitininkas. Kaip 
pirmieji, pasakytume, stato ku 
gelį aukščiau kultūros, tai taip 
pat į jų eiles jungiasi ir tie, 
kurie savo asmeninį aspektą 
stato aukščiau, negu visą lie
tuviškos kultūros reikalą. Su
smulkėjimas dažnai trukdo 
didel us darbus atlikti, gi įvai
rūs to susmulkėjimo pasiteisi
nimai didina gandus ir įtarinė
jimus, kas dar labiau sunkina 
kokio kongreso rengimą ir 
menkina jo akademiškumą.

Nereikia manyti, kad čia ra
šome. norėdami išprovokuoti 
kokią nors viešą kovą. Vis dėl
to norime pastebėti, kad jei 
taip ilgai Kultūros kongreso 
programa nėra paskelbta, tai 
reiškia, kad ją suorganizuoti 
nėra lengva. Tačiau iš antros 
pusės, šiuo kongresu reikia 
džiaugtis, nes jame ryškiau, 
negu bet kada, pasireikš mūsų 
kūrybinė jėga, kuri yra tikra
sis ir svarbiausias mūsų kul
tūros akstinas. Jo metu bus 
pastatyti du komp. Dariaus 
Lapinsko kūriniai ir įvyks ne
eilinis literatūros vakaras, ku
riame bus atstovaujamos visos 
mūsų išeivijos literatūrinės 
kartos. Tokie kultūriniai įvy
kiai ryškina jau ir patį Kul
tūros kongresą, nes tokie me
niniai pasireiškimai garantuo
ja ilgesnį ar trumpesnį kūry
binį išlikimą, ne vien paikiną, 
tegu ir ryškų, Kongreso blyks
telėjimą. O tai turint galvoje, 
tiems, kurie bando viską suor
ganizuoti ir suderinti, nebėra 
taip gaila laiko, darbo ir lėšų.

Kultūros kongresui pasiruo
šimas vyksta, kongresas bus 
Padėkos dienos savaitgalyje, 
tačiau dėl jo pasisekimo turi 
jausti atsakomybės visi, nes 
nuo kultūrinės pareigos nesa
me laisvas nė vienas. Kongre
sas rengiamas kultūriniam gy- 
vyb’ngumui kelti, į jį turime 
jungtis visi, o ne, pasikėlus iš 
miego, sakyti, kad anie nemo
kėjo to ar kito tinkamai pa
daryti. Tie ir anie esame mes 
visi, nes mes visi esame atsa
kingi už mūsų kultūros laimė
jimus ir nesėkmes. Kultūros 
kongresas nėra tarpusavio ko
va, bet kova su tamsa, kova 
prieš pačių mūsų kultūrinį su
stingimą. Ir jei kongresas ma
žiau pavyks, tai jau nebus ren
gėjų, bet visų, ne tik asmeniš
kumą pirmoj vietoj statančių, 
bet ir nuošaliai besilaikančiųjų 
kaltė.

P. Svilins
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lin ateiti su tokiu nuoširdumu ir 
atvirumu, su kokiu atėjo, dirba 
ir pluša “Maro” ir “Karaliaus 
Mindaugo” solistai, chorai ir vi
si kiti spektaklio dalyviai bei pa
ruošos talkininkai.

Rpt.

(Atkelta iš 1 psl.)
sioinis aukomis remia Tautos 
fondą. Vien savo prakalbų metu 
šiam vyrui pavyksta sutelkti 
100,000 dol., o per metus laiko, 
jam fondui vadovaujant, surink
ta 350,000 dol. Tai retas ir 
jau nepakartojamas įvykis.

gal

A-

Tėvynėn sugrįžus

Per 13 metų, gyvendamas 
menkoje, Leonardas Šimutis atli 
ko daug kilnių ir reikšmingų kul 
tūrinių darbų. Amerikos lietuviai 
džiaugėsi ir didžiavosi turėdami 
jį savo tarpe ir į jo balsą visose 
gyvenimo srityse atsiliepė ir apie 
jį glaudėsi. Jis jungė lietuvius vie 
ningam darbui.

Bet nemarus šauksmas Leonar 
dą šaukė dar kartą sugrįžti į gim 
tąją žemę. Ir jis 1926 metais su
grįžta į Lietuvą ir tais pat me
tais krikščionių demokratų sąra
šu išrenkamas į tretįjį seimą. Lie 
tuvoje, šalia savo tiesioginių sei
mo nario pareigų, jis kimba tal
kon ir katalikiškajai spaudai, tai 
kiną “Ryto” redaktoriams. Paga
liau likimas lėmė, kad Leonar
das Šimutis vėl grįžtų Amerikon, 
nes jo čia laukė daug dar nebaig- 
tų sumanymų ir darbų. Tad 1927' dien pasitinkame su dideliu dė.,
melais atsisako iš seimo nario pa 
reigų ir vėl sugrįžta Amerikon.

40 metų “Draugo” redaktoriaus 
kėdėje

leonardas Šimutis, atrodo, jau 
gimdamas atsinešė rašymo dova 
ną, gilų mąstymą ir šaunų, už
degantį žodį. Todėl jo visas gyve 
nimas glaudžiai susijęs su spau
dos darbu. Rašinėti pradėjo dar 
1911 metais Kauno “Vienybėje”, 
o po trijų metų Chicagoje dirba 
jau “Kataliko” redakcijoje, 1915 
m. suorganizavo “Vyties” leidi
mą ir buvo jos administratorium 
ir vėliau redaktorium. 1916 m. 
su kun. P. Lapeliu suredagavo 
Liet, katal. spaudos draugijos Me 
traštį. Nuo 1918 iki 1926 m. jis 
redaguoja Liet. Romos kat. susi
vienijimo organą “Garsą”, kuris 
ir dabar dar tebelanko susivieni
jimo narius. Nuo 1927 m. dirba 
“Draugo” redakcijoje. Tad šiais 
metais sukanka 40 metų, kai Leo 
nardas Šimutis pradėjo eiti atsa
kingas pareigas “Draugo” dien
raštyje'. Per tiek metų bebūnant 
redaktoriaus kėdėje, reikia ma
nyti, šiam vyrui teko daug ko per 
gyventi. Tačiau, būdamas gabus 
publicistas, jis per visą gyveni
mą nepailstamai rašė lietuvių 
spaudoje: “Drauge”, “Garse” ir 
kituose katalikiškuose leidiniuo
se pačiomis aktualiausiomis, lie
tuvių gyvenimą liečiančiomis te
momis. Jo gerai išmąstytus, taik
lius, dabartines lietuvių gyveni
mo problemas liečiančius straip 
snius, vedamaisiais skaitome dar 
ir šiandien “Draugo” puslapiuo
se. Jo parašytų straipsnių susida
rytų ištisi tomai.

Leonardui Šimučiui prie šir
dies buvo ir eilėraščiai, novelės ir 
scenos vaizdeliai, kuriuos jis ra
šė Šilelio slapyvardžiu.

Visuomeninio ir politinio 
gyvenimo keliuose

Leonardas Šimutis neužsidarė 
redaktoriaus kabinete, bet išėjo į 
plačius visuomeninio ir politinio 
gyvenimo kelius. Jis visą savo 
gražų amžių praleido besidarbuo 
damas įvairiose katalikiškose or
ganizacijose, dažniausiai joms va 
dovaudamas. Okupavus bolševi
kams Lietuvą, jis ėmėsi iniciaty 
vos ir suorganizavo Amerikos Lie 
tuvių tarybą, kurios pirmininku 
išbuvo 25 metus. Jo suorganizuo 
ta Taryba apjungė visų srovių lie 
tuvius ir sutartinu darbu bei ryž
tingais žygiais daug prisidėjo 
prie to, kad Lietuvos okupacijos 
nepripažino Amerikos vyriausy
bė. Būdamas ALTo pirmininku, 
keliais atvejais vadovavo delega
cijoms pas Amerikos preziden
tus, valstybės sekretorius ir sena
torius. Jis buvo vienas taip pat ir 
iš BALFo organizatorių bei kele
tą metų jo direktorium.

Leonardas Šimutis pasižymi di 
dėlių kuklumu, tolerancija ir gi
liu mąstymu bei šaltu, apgalvo
tu reikalų sprendimu, tačiau yra 
kovingos dvasios, nesvyruojąs di 
džiuosiuose principuose, besąly
ginis kovotojas dėl Lietuvos lais
vės, puikus kalbėtojas, visada gie 
drios nuotaikos, visada kupinas 
jaunatviškumo.

Už visus jo nuopelnus Lietu
vai buvo apdovanotas Gedimino 
ordinu, o popiežiaus Pijaus XII 
— Pro Ecclesia et Pontifice.

Sukaktuvininkas šiandien

Šį mielą žmogų ir šiandien vi
sur sutiksi, kur šaukia lietuviškie 
ji reikalai. Jį randame didesniuo
se visuomenės susibūrimuose, pa 
rengimuose politinėse ar organi
zacinėse konferencijose, seimuo
se. Nežiūrint, kad jo pečius spau
džia 75 metų našta, jis vis grei
tas, nepailstąs, visa širdimi besi- 
sielojąs lietuviškomis 
mis, kurioms ir visą 
amžių yra pašventęs.

Jo malonų veidą 
šypsena, o jo žingsnius dar daug 
nebaigtų darbų. Mielą sukaktuvi 
ninką Leonardą Šimutį mes šian-

problemo- 
savo gražų

lydi giedri

kingumu už jo darbus ir su gra
žiausiais linkėjimais jį palydime. 
į ateinančius gyvenimo metus,' 
kurie tebūnie jam kupini sveika
tos ir tikrai užtarnauto gėrio.

Sukaktuvininkas 1918 m. su
situokė su pirmąja Šv. Kazimie- . 
ro Seserų akademijos aliumnie-' 
te, Angelą Evaldaite, baigusią 
šią akademiją 1917 m. Išaugino 
tris sūnus ir dukterį. Yra su-1 
silaukę trylikos va kaičių, kurių I 
vienas (Leonardas tretysis) jau 
yra sukūręs šeimos židinį. Du 
vyresnieji vaikaičiai yra profe
sorių asistentai un versitetuose 
ir tuo pačiu metu ruošiasi įsi
gyti doktoratus, o tretysis iš 
vyresniųjų 1968 m. baigia uni- j 
versitetą, ketvirtasis šiemet yra 
pirmame universiteto kurse. Ki- j 
ti pradžios mokyklose, o trys 
dar nesulaukė mokyklinio am
žiaus.

NAUJAS ŠVENTASIS
Dalyvaujant pasaulio vys

kupų sinodo nariams ir gausiau
siai maldininkų miniai, Kris
taus Karaliaus šventėje Šv. Pet
ro bazil. kard. Tisserant pas
kelbė visam pasauliui naują ka
talikų Bažnyčios šventąjį Krikš 
čioniškųjų mokyklų kongregaci
jos brolį palaimintąjį Benildo. 
Pop. Paulius VI, daktarų pata
riamas, negalėjo asmeniškai da
lyvauti.

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

lietu- 
kokiu 
prita- 
būtų

vaizdelį, pro kurį kitas praeitų visai ,jo nepastebėjęs. I r šitas jo nendrių “portretas” pastabumą puikiai pade
monstruoja.

Lietuviškieji rūpintojėliai ar Vagnerio dievai?
mė

(Atkelta iš 1 psl.) 
šių laikų kūrėją ieškoti įkvė

pimo gilesnėje senovėje. Man, pa 
vyzdžiui, ypač vėlyvas roman
tizmas daugiau nutolęs nuo mū
sų, kai kuria prasme daug se
nesnis, negu gilioji senovė. Klau
sydamas senų lietuviškų dainų 
melodijų ar tekstų, aš jaučiu dau

ii
i

Aktorius Leonas Barauskas “Ma
ro” operoje ir “Karaliaus Mindau
go” kantatoje atliksiąs reikšmingą, 
spektaklio veiksmą jungiančio pa
sakotojo rolę.

aš jaučiuosi lyg 
Nes šios labai sė
damos buvo ma- 
ar puoselėjamos

į

giau suprantąs jų nežinomus, 
nuoširdžius kūrėjus, negu, saky
kime, Vagnerį ir jo dievų, žmo
nių, pusdievių ir pusžmogių pa
saulį.

— Be abejo, ir “Maras” ir “Ka 
ralius Mindaugas” muzikine ..ir 
pastatymine prasme bus moder
naus sukirpimo dalykai. Tačiau 
manome, kad juose aidės ir lie
tuviškosios dvasios muzikinė kal
ba. Kur ir kaip ją bus galima 
viename ir kitame veikale justi?

— “Mare” visa “Paskutinių 
pamaldų” scena yra parašyta,

naudojant lietuviškų raudų melo-j metus laiko ir vystėsi pasąmonė- 
diką bei remiantis sutartinių dis
harmonija, ar, tiksliau pasakius, 
sąskambių logika. Be to visame 
“Mare” naudojama dvylikos to
nų eilė savo melodinį kontūrą 
yra pasisavinus iš vienos senos 
lietuviškos dainos. Kaip “Mare” 
taip ir “Karaliuje Mindauge” lai
svieji, ne rikiuotiniai ritmai, yra 
charakteringi lietuviškoms dai
noms, kas ypač lengva bus pa
stebėti “Karaliaus Mindaugo” 
choruose. Tačiau nežiūrint kiek 
ir kaip atvirai aš kalbėčiau apie 
stiprią lietuviškų dainų įtaką ma
noje kūryboje, 
balsas tyruose, 
nos lietuviškos 
žai težinomos 
nepriklausomoje Lietuvoje ir vi
siškai nustelbtos lageriniame bei 
amerikininiame gyvenime terciji 
nio dainavimo, ar, paprastai kal
bant, turavojįmd, kuris nežinia 
kur yra populiaresnis: ar girkš- 
nojant čierką, ar daugumos mū
sų chorinių vienetų koncertuose? 
Tik kyla klausimas tada, kodėl 
reikia eiti į koncertą išgirsti to, 
ką galima lengvai pasigaminti 
prie išgertuvių stald...

— Savo gyvenime neturėjote 
progos bręsti lietuvių folklorinės 
muzikos gelmių aplinkoje, o ta
čiau tų gelmių apsčiai atranda
me modernioje Jūsų kūryboje. 
Kur ir kokiu būdu tuos folklori
nius šaltinius pasiekėte, kas ypač 
juose Jūsų dėmesį, patraukė, ..ir 
kodėl Jūsų kūryboje jie liko ne
nustelbti visos svetimosios aplin
kos ir įtakos?
— Lietuvių folkloro grožį atra

dau, kaip tik tada, kada toliau
siai buvau nuo lietuvių ir lietu
viškos aplinkos. Dar man bestu
dijuojant Vokietijoje, tėvai pa
dovanojo Lietuvoje išleistų dai
nų ir sutartinių rinkinius, ku
riuos giminės buvo atsiuntę. Per
vertęs juos, buvau labai nuste
bintas kai kurių dainų, ypač su
tartinių, modemiškumų ir pradė
jau jomis daugiau domėtis ir jas 
panaudoti savo kūryboje. Tai ne 
buvo, žinoma, paprastas 
viškos melodijos grojimas, 
nors orkestro instrumentu 
riant kitiems. Techniškai 
sunku išaiškinti visą dainos paki
timo procesą individualioje kūry
boje. Tokį procesą, apskritai kai 
bant, galima būtų palyginti su 
saulės spindulių lūžiu prizmėje, 
kai gaunasi trykštantis spalvų 
žaismas.

— Jau spaudoje buvo užsimin 
ta, kad “Maras” ir “Karalius 
Mindaugas”, nors rašyti to pa- 
paties kompozitoriaus, bet yra ga 
na skirtingo ..pobūdžio. Kur ir 
kaip tas skirtingumas reiškiasi?

— “Maras” ir “Karalius Min
daugas” yra dvi priešingybės tiek 
savo pastatymu, tiek savo muzi 
ka. Kai “Maras” ribojasi vien tik 
juoda, balta ir raudona spalvo
mis, “Karalius Mindaugas” atsi
spindi švelniomis vaivorykštės 
juostomis. Jei “Maras” yra gru
bi realybė, tai ‘‘Karalius Min
daugas” — sapnas; jei “Maras” 
— riksmas, tai “Karalius Min
daugas” — sušnibždėjimas. Aš 
pats nenoriu tikėti, kad “Kara
lių Mindaugą” galėjau lygiagre
čiai parašyti su “Maru”; o gal 
ir ne, nes, pavyzdžiui, “Maro” 
koncepcija gimė prieš maždaug

dabartinė forma, kaip

ten

je, kai tuo tarpu “Karaliaus Min
daugo”
cantata illustrata, yra dar labai 
šviežia. Vienu žodžiu, kaip 
bebūtų, aš džiaugiuos galėjęs pa 
rašyti ką nors skaidraus ir švie
saus, kaip “Karalius Mindaugas” 
nes paskutinių poros metų laiko
tarpyje aš buvau tiesiog įsimylė
jęs į mirties temą, kas atsispin
di tokiuos mano veikaluos, kaip 
“Les sept solitudes”, “Cantata 
declamata”, “Loky” ir “Mare”.

— Į ką Patys siūlytumėte mū
sų publikai kreipti dėmesį busi
muosiuos pastatymuos, kaip pa
tartumėt klausyt, žiūrėt, supras
ti ir išgyventi “Marą” ir “Kara
lių Mindaugą”?

— Norėčiau, kad publika 
kreiptų dėmesį į lietuviško temi
nio ir muzikinio motyvo įkūni
jimą šių laikų teatrinėmis prie
monėmis, atsimenant, kad čia 
bręstančiam mūsų jaunimui ši
tokie užmojai yra labiau savi ir 
patraukiantys, negu primygtinis 
piršimas praeities, niekada paties 
jaunimo neišgyventos. Mes vis 
dar per daug įpratę į tokią si
tuaciją, kuri panaši į šeimos nuo
traukų albumo rodymą asmeniui 
tų šeimos narių net nemačiu
siam.

O kas liečia publikos klausy
mą, žiūrėjimą, supratimą ir iš
gyvenimą, tai linkėčiau spektak-
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DR. AjNNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINIUS 

2858 West 63rd Street 
kasdien 10—12 vai. ir 7—9 v. 

šeštadieniais 10—1 vai. Trečla- 
uždaryta. Ligoniai priimami

V«u.: 
vak. 
dieni 
susitarus.

Ofiso telefonas: PR 8-3229 
Res. telef. VVAlbrook 6.5O76

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

AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS. 
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 66th Piane 
Tel.: REpubUo 7-7868

DR. S. BIEŽIS
CHIRURGAS

Valandos: Kasdien nuo 1 iki 8; ■_ _ 
čladieniala uždaryta. Antradieniais Ir 
penktadieniais vak. nuo 7 lkl 8 vai.

tre-

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas 6 3-Šios ir California 

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

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

Rezid. tel. VVAlbrook 6-8048

DR. C. K. BOBELIS
Inkstų ir

Tel.
425
Route 25, Elgin, Illinois

šlapumo takų chirurgija 
695-0538 — Elgin • 
N. Liberty Street

Tel. ofiso HE 4-5849. rez. 388-2233

PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiao — HE 4-6758.

DR. M. BUDRYS
ALERGIJA

2751 VVest 51st Street
Valandoa. antradieniais, penktadle- 
niais 2-9 v., šeštadieniais l»-l v. p.p 
Ligoniai priimami pagal susitarimą

ATSIŲTA PAMINĖTI

• Vincas Maciūnas, PLUOŠ
TAS DOKUMENTŲ APIE AN
TANU STRAZDĄ. Atspaudas 
iš “Aidų” 1963 m., Nr. 8—10 
ir 1964 m., Nr. 5—6. Išleido 
1967 m. J. J. Bačiūnas - Bachu- 
nas, Sodus, Mich. 49126. Spau

Ofs. 736-4477, Rez. PR 8-6960

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

EMOCINES LIGOS
ORAWFORD MEDICAL BLDG 

6449 So. Pulaski Road
Valandos pagal susitarimo

Rez. GI 8-0873
0R. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija Ir moterų ligos
6132 So. Kedzie Avė., WA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti MI 3-0001
Ofiso HE 4-1414. Rez. RE 7-6867

DR. B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialybe akušerija ir moterų Ugos 
2454 VVest 71st Street 

(71-oe ir Campbell Avė. kampas) 
Vai. kasdien 1—8 ir 6—8 vai. vak 

šeštad. 12—3 vai. popiet 
Trečiadieniais uždaryta

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

J O K Š A 
GYDYTOJA IR CHIRURGE

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 68rd Street

Pirmad., antrad. ketvirt. Ir penkt 
nuo 12 iki 8 v. Ir nuo 5 lkl 8 v. v 
šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika 

2815 VV. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 6 lkl 9 v. v.: 
iešt. nuo 9 iki W vai.; arba susi 
tarus.

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8844 VVest 63rd Street

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

Ofiso ir buto tel. OLympio 2-1381

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

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

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

(Lietuvis gydytojas)
3925 VVest 59th Street

Vai.: pirmad., antrad, ketvirtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6-8
vai. vak. šeštad. 12-3 va) , o trečiad 
uždaryta.

Tel. ofiso Ir buto OLy ;plc 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4938 W. 15th Street. Cicero

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

šeštadieniais 12 iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGŲ

SPECIALISTE?
MEDICAL BUILDING

7156 South Western Avenue
Pirmad., antrad., ketvirt ir penkt. 
nuo 11 vai. lkl 1 vai. p. p. ir nuo 
6 — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo 
11 vai ryto lki 1 vai p. p., šeštad 
11 vai. ryto lkl 8 vai. p. p.

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

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telefonas HEmlock 6-3545 

(Ofiso ir rezidencijos) 
Valandoa pagal susitarimu

Ofiso tel. PR 8-7778; Rez. PR 6-4739
DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS

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

antrad. Ir penkt. 1 — 4 vai. 
Priiminėja tik susitarus

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBft VIDAUS LIGOS 

2454 West 71st Street 
(71-o« Ir Campbell Avė. kampas) 

Vai. kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v. v 
šeštad. 9 v. r. — 2 v. p. p.

ASSOCIATE OPTOMETRIST8 
Lietuviškai kaltu.

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius ir "con- 
tact lenses”.

Vai.: 9:30—12:30 ir 1:30—8:80 
Kitom valandom susitarus 
(Išdaryta antrad tr trečlad 

dė Morkūno spaustuvė, 6051 S. 
Ashland, Chicago, III. Leidinys 
137 psl., kaina $2.00.

• P. Žilys, SUOMIŲ - SOVIE
TŲ KARAS 1939—1940. Išlei
do “Karys 1967 m. Paruošė 
spaudai Z. Raulinaitis. Spaudė 
tėvų pranciškonų spaustuvė, 
910 Willoughby Avė., Brook
lyn, New York. Leidinys 172 
psl., iliustruotas karo veiksmų 
nuotraukomis, knygos kaina ne
pažymėta.

__{vairios šv. Rašto platini? 
mo draugijos Afrikoje vien tik 
praeitais metais išplatino ketu
ris su puse milijono šventojo 
Rašto egzempliorių.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. ofiso PR 6-7800: Narna 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.

Vai., pirmad., antrad., ketvirtad. lt 
penktad. 8 v. r. lki 9 v. v. Treč. tr 
šešt, 8 v. r. Jki 8 v. popiet. _______

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDIJOS LIGOS 

2745 West 69th Street 
Prieš šv. Kryžiaus ligonine

VAL.: pirmad., antrd., ketv., penkt 
nuo 9 lkl 11 v. ryto Ir nuo 6-8 v. ▼ 
šeštad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir kiti 
laiku susitarus telefonu:

Telef. REpubUo 7-2290 I

DR. ANT. RUDOKAS, Opt.
Ilkrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir ršmus
4455 S. California Avė., YA 7-738)
VAL.: 1 v. p. p. lkl 8 v. v. kasdien, 
rečiadlonlais uždaryta; šeštadieniais 
mo 10 v. r. lkl 1 vai. popiet.

DR. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ PŪSLES IR PROSTATO 

CHIRURGIJA
Ofisas 2454 West 71st 8t

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 Foreet, IU. 

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

Vizitai pagal susitarimą______

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

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

Valandos: pirm, ir ketv. nuo 12 lkl
2 v. p. p. ir nuo 7 iki 8 ▼. antr. 
Ir penkt. nuo 12 lkl 2 v. p. p. ir 
vakarais pagal susitarimą.

DR. P, STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgiją 
Ofisas 2750 W. 71M Street 

Telefonas 025-8296
Valandos. 2-8 v. v., penktad. 10-lt 
v. r., 2-8 vai. vak. šešt 1-4 ▼. vak. 
Sekmad. ir trečiad. — uždaryta.

Rez. tel. WA 5-3099.

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

LIGOS
Ofisas ir rez. 2652 W. 59th St

Tel. PRospect 8-1228
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. b 
penkt. nuo 2 lki 4 vai. ir nuo 6 lkl k 
v. v. šeštad. 2—4 v. popiet Ir kitu 
laiku — pagal susitarimą.

Of. tel. HE 4-2123. Namu GI 8-01M

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71ot Street
Priiminčja ligonius tik susitarus
Vai.: 2—4 p. p. Ir 6—8 ▼, vaa.

Treč. ir šeštad. uždaryta

Telefonas — GRovehill 6-2838.
DR. A. VALIS-LABOKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE AKUŠERIJA IR 

MOTERŲ LIGOS 
2524 VVest 69th Street 

Valandos 1 lki 4 ir 6 lki 8 V. vok 
Šeštadieniais 1 lki 4 vaL 

Trečlad lenj uždaryta
Tel. PRospect 6-9400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 S. Albany Avė. 

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

Kitu laiku pagal susitarimą 

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-8150
DR. F. C. WINSKUNA$

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8107 VVest 71st Street 

Vai.: 2 lkl 4 v. p. p. ir 7 lkl 8 v. v 
Treč. Ir šeštad. pagal susitarimą.

Ifteo tel. 767-3141. Namu 686-4856

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 So. Pulaski Road
Vai., pirmad., antrad., penktad. 1—4 
ir g—g y. y.; ketvirt «—t ▼. vak 
šeštad 19—» «■’



SPALVOTA IR NESPALVOTA FOTOGRAFIJA
Kaip atsverti vienos ir kiloj men.škąjį vertingumą?

Spalvota fotografija yra, paly
ginti, nauja ir dar nesuspėjusi 
tvirtai įsipilietinti meninė prie
monė. Juoda-balta foto technika 
buvo išrasta daug anksčiau. Ilga 
laiką ji turėjo fotografinio vaiz
do monopolį ir pripratino žiūro
vą gamtos spalvas fotografijoje 
matyti monochromatinėj spalvų 
skalėje.

.•> Šiais laikais kiekvienam yra 
lengvai prieinami ir spalvoti fil
mai. Net ir visai menku foto apa
ratu galima padaryti puikių spal
votų nuotraukų. Kai kam net at
rodo, kad spalvota fotografija per 
tą trumpą laiką pralenkė nespal
vota ir jau baigia ją nustumti į 
šalį. Spalva juk yra turtingesnė, 
įdomesnė, tikresnė gyvenimo ir 
gamtos fiksuotoja. Yra, žinoma, 
ir kitaip manančių. Vienas gar
sus amerikiečių fotografas išsireiš 
kė spaudoj, kad jis iki šiol dar 
nematė nė vienos geros (angį, 
“great”) spalvotos nuotraukos. 
Čia jis kalbėjo apie šedevrinio 
pobūdžio nuotraukas. Nespalvo
tų šedevrų jau yra visa eilė, o 
spalvotų dar vis pasigendama. 
Vienas įš labiausiai pagarsėjusių 
prancųzų kilmės fotografų Cąr- 
tier-Bresson tik visai neseniai ir 
gana nenoriai pradėjo fotogra
fuoti spalvotai. Geriausios jo nuo 
traukos yra nespalvotos.

Ar yra tarp šių dviejų fotogra
finio meno technikų konkurenci
ja? A r galima sakyti, kad viena 
yra genesnė už kitą? Ar galima 
tvirtinti, kad geresnioji laimės? 
Tikrumoje jokios konkurencijos 
nėra ir neturėtų būti. Nė viena, 
nė kita nebando savo “priešinin
kės” išstumti iš apyvartos. Spalvo 
ta ir nespalvota fotografija yra 
visai skirtingi fotografavimo bū
dai, turį savas problemas, savą ke 
lią su kita paskirtim, turi savo ne 
priklausomybę. Gretinant su bal 
ta-juoda technika, splavotoji foto 
grafija, nežiūrint visų panašumų 
bei giminingumų, yra naujas ir 
visai skirtingas foto meno mediu
mas.

Skirtumai tarp šių dviejų fo
tografavimo rūšių- rtėra paviršu
tinis!.' o liečia-pačtųs jų pagrin
dus. Sakoma, kad kas pradeda fo
tografuoti SU spalvotu filmu, tu
ri beveik viską pamiršti, ką jis iš
moko fotografuodamas su nespal 
votu. Jo visa galvosena turi per
siorientuoti.

ALGIMANTAS KEZYS, S.J.

Pajautimas, kas tinka ir kas ne 
tinka, turi .pasikeisti. Kas mano, 
kad pereiti iš nespalvotos fotogra 
f i jos į spalvotą tereiškia tiek, kiek 
pakeisti aparate filmus ir pritai
kyti išlaikymus, tas turės gerokai 
nusivilti. Jis turės nusivilti pana
šiai kaip tas, kuris, išmokęs foto
grafuoti su paprastu, nefilminiu 
aparatu, pradeda sukti filmus ir 
mano, kad vienintelis skirtumas 
tarp šit; dviejų fotografavimų yra 
tas, kad viename vaizdas juda, o 
kitame nejuda. Šalia techniškų 
skirtumų yra didelės svarbos psi-i

Vienišas burlaivis... Nuotrauka Uosio Juodvalkio
Uosio Juodvalkio nuotraukų paroda visą lapkričio mėnesį vyksta George 
AVilliams College patalpose, 555 31 st., Downers Grova, III. Fotografuo
damas gamtą. U. Juodvalkis parodo gilų estetinį jautrumą, kuris1 pasi
žymi ne kartą dramatiškumu, o dar dažniau romantiškumu, ka p it 
šioje nuotraukoje, kurioje pagautas ramus, vakarinis ežero poilsis.

etiologiniai skirtumai, į kuriuos 
negalima taipgi nekreipti dėme
sio. Jie juk apsprendžia, ar tas 
fotografavimas pajėgs sukurti me 
no kūninį, ar ne, o ne technika.

Foto veikalų autorius Andreas 
Feiniger juoda-balta nuotrauką 
vadina abstrakčiu foto menu, o 
spalvotą realistiniu. Nespalvotoj 
nuotraukoj randame tik dvi for
mines dimensijas — perspektyvą 
ir kontrastą, o splavotoj tris — 
perspektyvą, kontrastą ir spalvą. 
Fotografuodamas su juoda-balta 
filmu, foto menininkas sąmonin
gai “nemato” spalvų, paversda
mas jas į šviesesnių ir tamsesnių 
i-mių niuansus. Spalvotoj jis žiū

ri į tikrovę, kokia ji yra, o ji yra 
pilna spalvų. Ta prasme spalvo
ta fotografija yra tikslesnė realiz- 

i mo reiškėją negu nespalvota.
Dėl to spalvota nuotrauka pra 

rastų savo raison d’etre, savo 
prasmę, jei joje svarbiausią vietą 
neužimtų spalva. Didelė daugy
bė nuotraukų yra prifotografuota 
su spalvotais filmais, bet, deja 
spalviniai niuansai jose nevaidi
na jokios rolės. Kur spalva neį- 
neša naujo kompozicinio elemen 
to, ten ir nėra reikalo fotogra
fuoti su spalvotu filmu. Mono
chromatinio (juoda-balta) filmo 
čia ne tik pilnai pakanka, bet 
jis turi gerų šansų padaryti įspū- 

mgesnę nuotrauka. Geras pavyz 
dys socialinių temų nuotraukos. 
Šioms temoms vystyti, ypač kur 
vaizduojamas vargas, neturtas, 
karas, neteisingumas, neapykan
ta, labiau tinka juoda-balta me
diumas, negu spalva. Kino fil
mai, kurie sprendžia socialinio 
teisingumo ar neteisingumo klau 
simus, dažnai yra nespalvoti. Spal 
vingumas savo romantiškumu 
susilpnina įtampos ir tragikos 
jausmą, o juoda-balta savo gra
fišku paprastumu pajėgia įžiebti 
realią jėgą. Picasso garsusis pa
veikslas apie ispanų civilinio ka
ro baisumus “Guernica” yra ne
spalvotas.

Spalva yra prasminga tada, 
kai ji duoda vaizdui savo formi
nį įnašą. Gėlių puokštė be spal
vos gali išeiti negyvai nuobodi, 
beformė pilkų pavidalų masė. 
Raudonos spalvos rožė tarp ža
lių lapų nespalvotame vaizde be 
veik nieko nesiskiria nuo fono, 
nes raudona ir žalia nusifotogra
fuoja vienodo pilkumo niuan
sais. Nespalvotas filmas, nevar
tojant jokių filtrų ar ypatingų ap 
švietimų, negali užakcentuoti šio 
forminio kontrasto, nes jis išryš
kėja tik spalvų pagalba. Spalva 

• čia užima ne tik svarbią, bet ir 
esminę vietą. Kaip yra nepras
minga fotografuoti nespalvotą 
daiktą su spalvotu filmu, taip y- 
ra bergždžia bandyti išryškinti 
spalvas monochromatinėje juo- 
da-pilka-balta skalėje.

Kaip tik dėl šių esminių skirtu
mų šios dvi fotografinio meno rū
šys viena su kita nesivaržo dėl 
pirmos vietos, viena nėra geres
nė už kitą, ir vieną, nebando iš
stumti iš apyvartoj (aptros. Meno 
istorija liudija, kad, juoda-balta, 
kaip grafika, raižiniai, monochro 
matinė litografija ėjo ir eina gre
ta spalvingųjų menų be jokios 
konkurencijos ar kokio mažaver- 
tiškumo jausmo. Panašiai ir juo-

MOLIO KAUKĖKęs+utis Gaidžiūnas

PAKELY

Kažkur tarp šiandien ir rytojaus 
Turi būti rami vieta,
Kur galime sustot ir pailsėti, 
Matyti vėjo sup.imus medžius, 
Lenkiamas pienes.
Rytoj jie bus mirę...

SODAS

Sodas perpildytas žiedu;
Rankos, sekia kiek gali:
Bet kai paliečiamas
Daugiau kaip vienas žiedas, 
Žiedai šaukia:
Per daug, per daug!

Molio kaukė
Kreivu šypsniu
Sutinka pasaulį
Kaij* ir aš.

KAIP

Kaip rasotos kojos pievoje,
Kaip palėpės kvapas sename name,
Kaip paliekant namus pirmą kartą
Kaip pirmas pasiva:kščiojimas. pc ilgos ligos,
Kaip berniukas ir mergaitė ir klausimas,
Kaip deganti žvakė tamsaus ko.idoriaus gale, 
Aš nešioju tave sieloje.

PAVĖLAVO

Dulkės ir smėlis,
Paukščiai, gyvuliai ir krūmai miršta...
Lietus pavėlavo.

I resni ir toliau pažengę foto me
nininkai jau neapsieina tik su 
vienu foto aparatu. Jie nešiojasi 
bent du — su vienu fiksuoja spal 
viltus gamtos formas, su kitu gra
fiškąsias. Jie išmoksta stebėti ir 
stebėdami atskirti juoda-balta pa 
veikslo savybes, kaip masę, švie
sos ir šešėlio kontrastą, pavidalų 

! išdėstymą monochromatiniame 
kontekste, nuo tų paveikslo ele
mentų, kuriuos akcentuoja spal
va ir atspalvių harmonija ar dis
harmonija. Matyti fotografiškai 
reiškia pramatyti, t.y., matyti ob
jektas ne tokius, kokie jie yra, 
bet kaip jie atrodys fotografijoje. 

da-balta fotografija eis ir toliau 
kartu su spalvota, viena kitos ne
sivaržydamos, kaip dvi skirtingų 
funkcijų ir skirtingų pasiničių fo- 
t -•/d’iriio meno rūšys.

Darant praktiškas išvadas, foto 
mėgėjams būtų galima patarti at 
kreipti dėmesį į šių dviejų foto
grafavimų skirtumus, jie turi ne
manyti, kad spalvoti filmai, vien 
dėl to, kad spalvoti, tinka bet ko
kiam siužetui ir bet kokiam rei
kalui. Be to, kas fotografuoja tik 
su spalvotais filmais, arba tik su 
nespalvotais, apriboja save, iš
braukdamas iš savo fotografinės 
kalbos svarbią žodyno dalį. Gud-

Pramatymo galia fotografas ži
no, ką galima iš turimo siužeto 
padaryti, kaip geriau jo formas 
išryškinti, užakcentuoti, apibūdin 
ti, ir pagal tą žinojimą jis ren
kasi priemones, kurių pagrindi- 
niausios ir pirmiausiai nuspren
džiamos ir yra — juoda-balta ar 
spalvota.

— Amerikoj 1790 m. buvo 
tik 4 mil. gyventojų, šiandien 
apie 200 mil.

— Amerikoj 1915 m. buvo 
100 mil. gyventojų.

— Amerikoj yra 3 mil. far- 
mų.

ė-—

TATUANOS 
LEGENDA

Miguel Angel Asturias

Rusvabarzdis meisteris Migdolmedis bu
vo vienas žiniuonis, prie kurio baltieji žmo
nės prisiliesdavo, manydami jį esant iš auk
so, taip turtingai jis dėvėjo. Jis žinojo vis
ką gydančias augalų paslaptis, obsidianos— 
kalbančio akmens žodyną ir mokėjo skaityti 
žvaigždynų hieroglifus.

Jis buvo medis, kuris vieną dieną atsira
do miške, kur jis augo, niekam jo nepasėjus, 
tartum šmėklos jį būtų čia atnešusios. Tai 
medis, kuris vaikščioja, tai medis, kuris skai
čiuoja keturių šimtų dienų metus pagal mė
nulį. Jis, kaip visi medžiai, yra matęs dau
gel mėnesių ir jau senas atėjo iš Pertekliaus 
krašto.

Esant Apuoko Meškeriotojo mėnulio pil
načiai (vardas vieno dvidešimties mėnesių, 
keturių šimtų dienų metuose) Meisteris Mig
dolmedis padalino savo sielą keliams. Ketu
ri buvo keliai, ir priešingom kryptim bėgo į 
keturis padangių galus. Juodas galas — bur
tų pilna naktis. Žalias galas — pavasarinė 
audra. Raudonas galas — papūga arba ato
grąžų ekstazė. Baltas galas — naujų žemių 
pažadas. Kėturi buvo'keliai.

— Keleli, keliuk!.. Baltas balandis šūkte
lėjo Baltąjį Kelią, tačiau Baltasis Kelias jo 
neišgirdo. Jis norėjo, kad jam atiduotų Meis
terio siėlą, gydančią nuo sapnų. Balandžiai ir 
vaikai serga šita liga.

— Keleli! Keliuk! — Raudona širdis 
kreipės; į Raudonąjį Kelią, tačiau Raudona
sis Kelias jos negirdėjo. Širdis norėjo jį pra
blaškyti, kad jis užmirštų Meisterio sielą.

Širdys, kaip ir vagys, negrąžina užmirštų 
daiktų.

— Keleli, keliuk!.. — Žalioji Altana krei 
pėsi į Žaliąjį Kelią, tačiau Žaliasis Kelias jos 
negirdėjo. Altana norėjo, kad su Meisterio 
siela jai sugrįžtų bent kiek lapų ir šešėlio 
skolos.

Kiek mėnesių prabėgo, bekeliaujant ke
liais?

Visų greičiausias, Juodasis Kelias, kurio 
niekas neužkalbino kelionėje, sustojo vieno 
miesto prekijų priemiestyje, perėjo per aikš
tę ir, valandėlę pailsėjęs, atidavė Meisterio 
sielą Neįkainojamų Brangenybių Prekijui.

Buvo baltų kačių valanda. Jos vaikštinė
jo iš vienos pusės į kitą, rožynams besiste
bint. Debesys atrodė kaip padangėje išties
tos drabužių džiovyklos.

Meisteris, patyręs ką Juodasis Kelias bu
vo padaręs, vėl prisiėmė žmogaus išvaizdą, 
išsivilkdamas iš augalinės formos upelyje,

MIGUEL A. ASTURIAS
Šių metų Nobelio literatūros premijos laurea

tas, gvatemaliečių rašytojas1, poetas ir diploma- 
tasMigue) Angel Asturias yra jau gana plačiai 
žinomas kūrėjas; jo raštai jau dabar išversti ar 
verčiami į daugelį kalbų. Savo literatūrinę veikla, 
jis pradėjo, versdamas savo krašto indėnų mitų 
ir legendų knygas. Vėliau ėmė rašyti, ką pąts 
apie savo kraštą buvo girdėjęs, būdamas vaiku. 
Taip atsirado “Gvatemalos legendos’’( iš jų pa
imta ir čia spausdinama Tatuanos legenda). Šitoj 
knygoje M. A Asturias, atrodo, ispaniškai atpa
sakoja mitus ir legendas, jo patirtus ankstybes- 
nėje kalboje už žmogaus kalbą, vegetalinėje kal
boje. Jo grakštumas, švelnumas ir lengvumas, su 
kuriuo apdoroja teigiamus ir neigiamus elemen
tus. skatina galvoti apie burtininkus, iššaukian
čius žemės drebėjimus, žvaigždžių lietus ar de
besų susidūrimus, kaip apie paprastą laiko pra
leidimą ar žaislą. Iš čia toks didelis rašytojo pa
sisekimas.

Jeigu Gvatemalos legendomis Asturias suge
bėjo poetiškai nušviesti savo krašto mitologinę 
praeitį, tai jo romanas “Ponas prezidentas”, už 
kurį jis gavo Prancūzų knygos klubo tarptauti- 

kurls mčnes'enoj čiurleno, rausvas, kaip 
migdolmedžio žiedas, ir pasuko į miestą.

Po vienos dienos kelionės, atvyko į slėnį, 
vos pradedant vakarėti, kaimenėms grįžtant 
namo, besikalbėdamas su piemenimis, kurie 
atsakinėjo vienu skiemeniu, stebėdamies, 
lyg kokiu prajovu, jo žaliu apsiaustu ir raus
va barzda.

Mieste jis pasuko Vakarų link. Vyrai ir 
moterys būriavos prie šulinio. Vanduo skam
bėjo bučiniais, pripildydamas ąsočius, šešė
lių vedamas, prekijų priemiestyje atrado da
lį Juodojo Kelio parduotos savo sielos neį
kainojamų brangenybių prekijui. Šis ją laikė 
krištolinėje dėžutėje su aukso užraktu.

Negaišdamas, prisiartino prie Prekijo, ku 
ris vienoje kertėje rūkė, ir jam pasiūlė pen
kis tūkstančius svarų perlų.

Prekijas nusijuokė iš Meisterio beproty
bės. Penki tūkstančiai svarų perlų? Ne, jo 
brangenybės neturėjo kainos.

Z
nę premiją. — sudarė labai įspūdingą Pietų Ame
rikos diktatūros paveikslą, jis yra laikomas vienu 
geriausiu visos Pietų Amerikos romanų, o kitas 
— “Kukurūzų žmonės” — skamba visa atogrąžų 
simfonija. Pasirodžius trečiam romanui ‘‘Stiprus 
vėjas”, prie jau žinomų vertybių prisijungė dar 
ir kitas privalumas: iškelta socialiniai veiksniai 
ir jų posūkiai. Vėliau išėjo “Žaliasis popiežius”, 
kuriame vaizduojama Šiaurės Amerikos korpora
cijų dominavimas Vidurio Amerikos gyvenime. 
Paskutine trilogijos dalis — “Palaidotųjų akys” 
vaizduoja čiabuvių kovų prieš pelno gaudytojus 
amerikiečius.

Jo paskutinis romanas “Tokia mulate” (1963) 
vėl grįžta į Gvatemalos legendų maginę aplinką 
su tikroviško pasakojimo jėga. Kalbanti augme
nija, vegetaliniai žmonės, dievai ir burtininkai 
lydi čia skaitytoją pasakiškame kelyje, leidžian
tis į Vidurio Amerikos žmogaus šaknis. Visa tai 
ir sudaro nepaprastą literatūrinį išgyvenimą.

Visose M. A. Asturias knygose yra ryškus 
atogrąžų gamtos vaizdavimas ir tikroviškas, bet 
kartu ir meniškas įsijautimas į Vidurio Amerikos 
žmogaus jautimo, veikimo ir kalbos būdus. Jo 
indėnai, jo elgetos, jo tironai sudaro slogutį dra
mos, kuri vis dar tebėra didesnės Amerikos da
lies kasdienė istorija. P. G.

Meisteris padidino pasiūlą. Jis duosiąs 
smaragdų, tokių d dėl ų, ka:p kukurūzai, ir 
tiek, kad iš smaragdų susidarys ežeras.

Prekijas nusišypsojo iš Meisterio bepro
tybės. Smaragdų ežeras? Ne, jo brangenybės 
neturėjo kainos.

Jam duosiąs amuletų, galinčių iššaukti 
vandenį, plunksnų prieš audras, marijuanos 
jo tabakui...

Prekijas atsisakė.
Jam duosiąs brangiųjų akmenų pasakų 

piliai smaragdų ežere pastatyti.

Gvatemalietj rašytoją Miguel Angel Asturias, 
šiemet laimėjusį pasaulyje garsiausią Nobelio 
literatūros premiją, žinią išgirdus, sveikina jo 
žmona,

Prekijas atsisakė. Jo brangenybės neturė 
jo kainos, ir, be to, nebuvo prasmės nė kal
bėti — ta dalelytė sielos jam esanti reikalin
ga vergių turguje iškeisti ją į gražiausią ver
gę-

Ir visa buvo veltui, veltui Meisteris siūlė, 
kalbėjo, aiškino, norėdamas atgauti sielą. 
Prekijai neturi širdies.

Tabako dūmų siūlas skyrė tikrovę nuo 
sapno, juodas kates nuo baltų kačių ir Pre
kiją nuo keisto pirkėjo, kuris, išeidamas, ant 
sleksčio nukratė savo sandalų dulkes. Dul
kėse glūdi prakeikimas.

Suėjus keturių šimtų dienų metams, kaip 
byloja legenda, Prekijas kopė kalnyno keliu. 
Jis grįžo iš tolimų šalių, lydimas vergės, nu
pirktos už Meisterio sielą, paukštės-gėlės, 
kurios snapas medaus lašus pakeisdavo į 
hiacintus, ir trisdešimties raitų tarnų būrio.

— Tu nežinai, — Prekijas sakė vergei, 
laikydamas jos arklio pavadžius, —kaip gy
vensi mieste! Tavo namai bus rūmai ir tau 
tarnaus visi mano tarnai ir aš pats, jeigu 
tik paliepsi!

— Ten, — tęsė, veidui prakaituojant, — 
visa bus tavo. Esi brangenybė, o aš esu ne
turinčių kainos brangenybių prekijas. Tu esi 
verta gabalėlio sielos, kurio neiškeičiau į 
smaragdų ežerą!.. Kartu hamake matysime 
besileidžiančią saulę ir auštančią dieną, klau
sysimės pasakų vienos mielos senelės, kuri 
žino mano likimą. Mano likimas, ji sako, 
esąs vienos milžiniškos rankos pirštuose. Ir 
ji pasakys tavąjį, jeigu paprašysi.

Vergė žiūrėjo į žydriu atmieštą spalvingą 
peizažą, kurį tolis dar labiau skiedė. Pake
lėse medžiai audė įnoringas ir labai spalvin
gas dekoracijas. Paukščiai atrodė skraidą be 
sparnų miegodami ramioje padangėje ir 
granito tyloje. Kopiant įkalnėn, arklių alsa
vimas įgaudavo žmogišką pobūdį.

Vergė vyko nuoga. Jos krūtine ir kūnu 
ligi pat šlaunų vilnijo juodi plaukai, supinti 
į vieną, kaip gyvatė kasą. Prekijas vilkėjo 
auksu, per pečius persimetęs vilnonę manti
ją. Jis sirgo maliarija ir buvo įsimylėjęs;

(Nukelta į 4 psl.)
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70 DAILININKU KULltiROS 
KONGRESO PARODOJE

Pokalbis su naujuoju Čiurlionio galerijos direkcijos 
pirmininku skulptorium Petru Aleksa

Kaip ir ankstesnieji mūsų kul į 
tūros kongresai, ta p ir šiemet 
įvykstantis neapsieis be lietuvių Į 
dailininkų parodos. Kongreso i 
dienomis ji ir vyks Čiurlionio 
galerijoje, Chicagoje. Kas ir 
kaip ruošiama, sužinojome, už
klausę skulpt. Petrų Aleksą, 
kuriam šiuo reikalu dabar la
biausiai ir tenka rūpintis.

— Sakykite, kodėl Trečiojo 
kultūros kongreso proga buvo 
atsisakyta organizuoti visų lais
vojo pasaulio, ar bent JAV ir 
Kanados, lietuvių dailininkų 
naujausių darbų parodą, o nu
tarta parodą komplektuoti iš 
Ciur'ionio galerijos aruoduos 
per eilę metų sukaupto dailės 
lobio?

— “Per vėlai pradėjom. Gale
riją perėmiau tik rugsėjo mėn. 
Suorganizuoti tokią pasaulinę 
parodą reikalinga mažiausiai 
vienų metų la’ko. Praktiškai tai 
pasithokėm iš praėjusios Jauni
mo kongreso parodos, kurią 
dail. A. Trinkūnas išnešė ant 
savo pečių, sakyčiau, su ant
žmogiška energija. Pasitarę su 
juo ir kita-'s savo kolegomis, pri
ėjom išvados, kad mes čia, Chi
cagoje, turime gerų kūrinių vi
so pasaulio lietuvių. O šiemeti
ne proga jie ypač tinka paro
dyt' , Kultūros kongreso daly
viams, o taip pat ir Chicagos 
visuomenei.

—' Kiek paveiks’ų, skulptūrų 
ir grafikos darbų šiuo metu turi 
įsigijusi Čiurlionio galerija ir 
kiek iš jų tikimasi parodyti Kul
tūros kongrese?

-r- Šiuo metu galerijoje yra 
146 kūriniai, iš kur u 38 yra 
grafikos darbai, 9 skulptūros, o 
likusieji 99 — tapyba — alieji
niai ir akvarelės. Būsimai pa
rodai jau turime atrinkę dau
giau kaip šimtą gerų darbų.

— Įdomu būtų sužinoti, kurių 
dailininkų ir po kiek darbų bus 
parodyta Kongreso parodoje?

— Galerijoje yra septynias 
dešimties dailninkų kūriniai. 
(Reta galerija gali tuo pas:di- 
džiuptį.) Norime, kad parodoje 
būtų reprezentuojami visi šie 
dailininkai.

Skulptorius Petras Aleksa, 
naujasis Čuirlionio galerijos direk- 
c jos pirmininkas.

dar turėsime dail. Mikšio paro
dą, o 68-sius metus pradėsime 
su Vidos Krištolaitytės paroda.

— Esate taipgi jauniausios 
mūsų menininkų kartos dailinin
kas - skulptorius, savo srities 
išsimokslinimą įgijęs jau šiame 
krašte, tad ir mūsų jaunųjų dai
lininkų problemos Jums, tikiu, 
yra arčiau prie širdies ir jų 
sprendimai yra kartu ir Jūsų 
pačių rūpesčiai. Kaip vertinate 
čionykštes jaunesnės lietuvių 
dairninkų kartos pastangas? 
Ar nėra pavo'aus, kad jaunes
nieji ir jauniausieji gali visai 
atitrūkti nuo lietuvių tautos kul 
tūrinės raidos ir savuosius !ai- 

I atėjimus išbarstyti tarp sveti
mųjų? Kuo ir kaip turime bend
romis jėgomis šiam pavojui spy 
riuotis. kad lietuvio vardas jų 
laimėjimuose neišnyktų, kad jie 
patys jo ne’šnaikintų, kad, sem

mūsų dailininkų kartos tarpo. 
Toks kartų pasikeitimas galeri
jos vadovybėje gal atneš šį tą 
naujo ir pačioje galerijos veik
loje? šia proga gal būtų gali
ma sužinoti, kaip vazdiiojatės 
galerijos ateitį ir kas užsimota 
jos pastogėje nuveikti naujame 
1967-68 metų sezone?

— Patekus galerijai į pasto
vią tėvišką Jėzuitų globą, jos 
ateitis yra šviesi. Kaip žinome, 
pagrind’nis galerijos tikslas yra 
telkti kūrinius, kurie, laikui atė
jus, bus grąžinti j nepriklauso
mą Lietuvą. Turiu sudaręs ener
gingą ir kvalifikuotą d rekciją, 
susidedančią iš Giedrės Žumba- 
kienės, Petro Šeštakausko. Al
girdo Trinkūno ir Juoz Mikele- 
vič’aus. Artimiausi mūsų pla
nai yra tinkamas kūrinių glo
bojimas. nelaikant juos vien 
sandėlyje, bet rodant visuome
nei už galerijos ar net Chicagos 
ribų. Taip pat mūsų t kslas yra 
pakelti ir išlaikyti galerijos me
ninį lygį tinkamoj aukštumoj.

Galerijos parodų tvarkaraštis 
1967/68 metų sezonui buvo su
darytas jau dail. B. Murino. Be 
dabar vykstančios da l. E. Ur- 
baitytės parodos, šiais metais

— Esate, tur būt. pirmasis 
Čiurlionio galerijos vadovas, jos 
Globos komiteto pakviestas va
dovauti galeri jai iš jaunosios j

DOVANOS
Į LIETUVĄ

10% n --olr’da
tik trumpam la'kui —

paskutinė diena
1967 m. gruodžio 29 d.
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damiesi iš viso pasaulio, jie pa
liktų ir savąją duoklę lietuvių 
meno aruode?

— Jaunųjų pastangos yra di
delės ir rezultatai geri. Pažiūrė
kim, koks didelis skaičius studi
juojančio jaunimo! Tačiau gy
venant skubėjimo ženkle, kar
tais ir jų darbuose jaučiasi pa- 
viršut niškumas. Stipriau pasi
reiškimą individualiai.

Kiekviena tauta išeivijoje 
stovi ištirpimo pavojuje. Neabe
joju, kad atitruks tam tikra 
maža dalis ir nuo mūsų kultūri
nio kamino, kas išeivijoje neiš
vengiamai yra natūralu. Dau
gumas mūsų čia turime pereiti 
per, taip vadinamą, “piemenys- 
tės laikotarpį” (nebūtinai jau
natvėje) : paklaidžioti, kad, pas
kui grįžus į savų tarpą, pradė
tume kitaip matyti ir girdėti. 
Save ir aplinką pažinę, pamato

me, kad mūsų žmonės lygiai 
aukštai stovi kultūringųjų tau
tų tarpe, ir jaunimui nėra rei
kalo nuo savo tautos atsiskirti.

Lietuvių pasiekti kultūriniai 
laimėjimai kitatauč ų tarpe yra 
taip pat mūsų visų laimėjimai. 
Tai dal s mūsų misijos išeivijo
je. Jei norime, kad kiti mūsų 
kultūrą pažintų, mes turime do
mėtis ir tų kitų kultūrinėmis 
apraiškomis.

Tikiu, kad jaunesnioji mūsų 
dailininkų karta nei ks skolinga 
lietuvių tautai, nors aplinkos 
paveikta gal kartais ir apvils 
kai kuriuos vyresniuosius, kur
dami jau nebe v en liaudies mo
tyvų ribose. k.

KEIČIASI PROFESORIAIS
Vienos arkivyskupo kardino

lo Koenig iniciatyva Graikijos

Salonikų stačiatikių metropo
litas Panteleimon ir keli Salo
nikų universitieto teologijos fa
kulteto profesoriai lankėsi Vie
nos universiteto teologijos fa
kultete. Ta proga buvo sutar
ta kasmet pasikeisti pora pro
fesorių tarp abiejų fakultetų. 
Šiuo būdu siekiama geriau su
sipažinti su atskirų bažnyčių 
teologija ir lengviau prieiti ski

riančių klausimų sprendimo.
Panašus susitikimas tarp ka

talikų ir protestantų teologi
jos profesorių šiomis dienomis 
įvyko Romoje popiežiškajame 
Grigaliaus universitete. Čia pir
mą kartą universiteto istorijo
je protestantų teologas prof. 
Vicher ir pastorius Porter skai
tė viešas paskaitas teologiniais 
klausimais.

>to ____
V/įAZŪ*

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus miestus')
• portretūra
• meno, darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Tel. — HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGETOOOD, N. Y. 11237

TATUANOS 
LEGENDA

(Atkelta iš 3 psl.)
prie jo šalto drugio jungėsi jo širdies drebė
jimas, Ir jo trisdešimt raitų tarnų jo akyse 
mirgulikvo kaip pavidalai sapne.

Staiga atskiri dideli lašai suvilgė kelią. 
Iš tolo, pakalnėje buvo girdimi aidintys riks
mai piemenų, varančių bandas apsaugai nuo 
audrūs. Arkliai paspartino žingsnį, norėda
mi greičiau pasiekti užuovėją, tačiau nebe- 
suskubo. Po didelių lašų, vėjas blaškė debe
sis, niokodamas medžius ir siekdamas slėnį, 
su savim nešdamas šlapius miglos apsiauta- 
lus. Pirmieji žaibai nušvietė peizažą, tartum 
tvykstelėjimai pamišusio fotografo, kuris da
rė audros nuotraukas.

Arkliams lekiant kaip pabaisoms su nu
trauktais pavadžiais, ir atlenktom ausim, 
vėjui taršant karčius, suklupo Prekijo žir- 
‘oizfaui špędad 1 se;sąoiqnu OAttq sif ‘sb2 
kuris, tą akimirką žaibo trenktas pastvėrė 
Prekiją savo šaknimis taip, kaip ranka pa
griebia akmenį, ir jį nusviedė į bedugnę.

Tuo gi tarpu Meisteris Migdolmedis, ku
ris buvo pasilikęs mieste kaip pasimetęs pa> 
mišėlis, slankiojo gatvėmis, gąsdindamas vai 
kus, prabildamas į asilus, jaučius ir bena- 
mi”?> šuni". kur e kartu su žmogum jam su
darė liūdno žvilgsnio gyvulių rinkinį.

— Kiek mėnesių praėjo, jam bevaikščio 
jant keliais?.. —klausinėjo, eidamas nuo du
rų iki durų, žmones, kurie jas užtrenkdavo, 
nieko neatsakydami, pamatę šmėklą žaliu 
apsiaustu ir rožine barzda.

Ir taip prabėgus daug laiko, visus šitaip 
beklausinėjant, Meisteris Migdolmedis susto
jo prie Prekijo durų, norėdamas paklausti 
vergę, vienintelę, išlikusią po tos audros!

— Kiek mėnesių praėjo, bevaikštinėjant 
keliais?..

Saulė, kuri iškišo galvą iš dienos baltų 
marškinių, prie durų, apkalinėtų auksu ir si
dabru, tvieskė spindulius į Meisterio nuga
rą ir į tamsų viedą tos, kuri turėjo dale
lę jo sielos, brangenybę, kurios jis negalėjo 
nupirkti už smaragdų ežerą.

— Kiek mėnesių praėjo, bevaikštant ke
liais?..

Vergės lūpose užspringo atsakymas ir su
akmenėjo kaip jos dantys. Meisteris tylėjo 
lyg paslaptingas akmuo, švietė Apuoko Žve
jo mėnesiena. Abu tylėdami, akimis nusi
prausė veidus, lyg du meilužiai, kurie buvo 
švykę ir staiga susitiko.

Vaizdą sukrėtė įžūlus triukšmas. Atėjo 
jų suimti Dievo ir karaliaus vardu, jį kaip 
burtininką, o ją kaip velnio apsėstąją. Tarp 
kryžių ir kardų nutrenkė abudu į rūsį: Meis
terį su rožine barzda ir žaliu apsiaustu, o 
vergę, nuogu kūnu, kuris buvo toks standus, 
kad atrodė lyg nulietas iš aukso.

Po septynerių mėnesių jie buvo pasmerk
ti mirti, sudeginant Didžioje aikštėje. Nu
kankinimo išvakarėse Meisteris prisiartino 
prie vergės ir nagu jos rankoje ištatuiravo 
laivelį, sakydamas:

— Tatuana, ši tatuiruotė turi tokią ga
lią, kad visad leidžia pabėgti nuo gresiančio 
pavojaus. Mano noras, kad būtum laisva, 
kaip mano mintis; nubrėžk tą laivelį sieno
je, asloje ir ore, kur panorėsi. Užmerk akis, 
įlipk į jį ir išeik. Išeik, nes mano mintis 
stipresnė už molinį stabą. Mano mintis sal
desnė už bičių medų, renkamą iš sukinajaus 
žiedų!

Negaišdama nė akimirkos, Tatuana pada
rė tai, ką Meisteris jai liepė: nubrėžė laivelį, 
užmerkė akis ir, jai įlipus į jį, pradėjo judėti 
pasprukdama iš kalėjimo ir nuo mirties.

Ir sekantį rytą, sudeginimo rytą, kalėji
mo sargai rado tik sausą medį, kuris tarp 
savo šakų turėjo du ar tris, dar rausvus, 
migdolmedžio žiedelius.

Išvertė P. Gaučys

MAROUETTE PARK - AMERIKOS LIETUVIŲ SOSTINĖJE
so MILIJONŲ PERŠOKUSI BENDROVE

CHICA GO S A VINGS
AND I.OAN ASSOCIATION

6245 SO. WESTERN AVĖ. CHICAGO, ILL. 60636 TEL. GR 6- 7575
CHICAGO -SAVINGS AND LOAN BENDROVE vienu 
žymesniųjų krašto finansinių Įstaigų, aptarnauja šios apy
linkės gyventojus pavyzdingai, saugiai ir pelningai jau virš 
13 metus, visada prisilaikydama saugumo ir išmokėdama 
palyginamai aukštą dividendą Per paskutinius 10 metų 
■ lucago Savings išmokėjo savo taupytojams virš 14 milijonų 
lolerių dividendų Chicago., Taupymo Bendrovė sti-nąi; ■ ui 
upii tuiantiškai ir teikti pačius geriausius patarnavimus 

.iipymo ir skolinimo nariams.

Mes bendradarbiaujame su vietinėmis lietuvių organi- 
/.icijomis. nonai 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 
įstaigą
CHICAGO SAVINGS BENDROVE kviečia visus lietuvius, 
ypatingai tuos, kurie dar nesate aplankę mūsų 84 milijonų 
dol finansinės įstaigos, vienos įdomiausių visoje Chicagoje

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiEEiiiin 
į Jei jūs siunčiate apmokau muitu į 
3 siuntinius i U.S.S.R., g 
g jums gali kilti kaikurie klausimai: g

1. Kas yra Globė Parcel Service, Ine ?
2. Kodėl jie patraukė daugelį tūkstančių žmonių Jung- E? 

J® tinėse Valstybėse?
? ' 3. Kokį pataranvimą atlieka Globė Parcel Service savo
J klijentams ? -į

Jūsų informacijai duodam šiuos atsakymus: ii?
1. GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. yra oficialiai pripa- I

|jg žinta Vneshposyltorg firma, kuri turi teisę priimti apmokėtu j 
la muitu siuntinius į visas Sovietų Sąjungos dalis.

2. GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. geriausiai ir patiki- j 
įų| miausiai aptarnavo savo klientus per paskutiniuosius trisde- j 
g*| šimt septynius metus. Viso to rezultatas — klientų skaičius B

augo iš metų į metus.
' . 3. a. GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. supakuoja ir iš- !
■ siunčia savo klientų siuntinius per dvidešimt keturias valandas
■ nuo jų gavimo.
M b. Specialiai treniruoti žmonės patikrina siuntinio sąsta- į 
H tą ir leidimą tam sąstatui.

c. GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. apdraudžia kiekvie- |
'I ną siuntinį pilnai jo vertei prieš bet kokio pobūdžio r'ziką.

d. GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. išduoda pasirašytą |fl
R*j pakvitavimą kiekvienam siuntiniui. %•

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC. yra autorizuota PO- ' 
j DAROGIFTS, INC. priimti užsakymus sovietinės gamybos pre 

ž^l kėms: automobiliams, šaldytuvams, televizijos aparatams, rū- p 
bams, batams, maistui ir t. t.

% Jei jūs neišmėginot mūsų patarnavimo, įsitikinkit. ”
Kg Atsilankykite ar susisiekite su mūsų pagrindinėmis įstai- fe#

gomis ar jų šakomis bet kuriam didžiųjų Amerikos miestų fe’’
■ (kur rasite didelį pasirinkimą įvairių prekių) ir tas patyrimas I ■ 
H jums tikrai bus naudingas.

I

Globė Parcel Service, Ine.
716 Walnut Street, Philadelphia. Pa. 19106 

Phone215 — WA 5-3455
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sirinkimams 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

Federalinės vyriausybės 
apdraudos įstaigoje visos 

taupymo sąskaitos 
aini raustos iki

VISUOSE 
TAUPYMO 
SKYRIUOSE

Atsilankę pamatysite gėlėmis Išpuoštą pirmą Į8laig<> aukštą 
Laimės Šaltinėlį — Wishing Well, per kurį surenkama ir išdalinama 
kasmet įvairioms labdaringoms įstaigoms apit $1,200 00 Pamatysite 
plačiai žinomą didelį Chicago Savings Prezidentinį kambar). kuriami 
yra vietos 200 asmenų ir kuris veltui duodamas organizacijų su-

Ypatingai kviečiame vaikų tėvus pradėti taupyti vaikų moks 
lu, reikalingus pinigus Mes turime specialų skyrių, kuriame taupomi 
mokslui reikalingi pinigai (College Bonus Savings) šiame skyriuje 
laikomiems pinigams mokami patys aukščiausi dividendai, net 
iki 5'/i% šiandien mokslas kainuoja nuo $6 000 iki $12.000 ir

daugiau Jei pradėsite mažais mėnesiniais indėliais taupyti nuo 
vaiko jaunų dienų, tai nei neapsižiūrėsite, kai sutaupysite mokslui 
reikalinguo pinigus Galite pradėti $2 50, $5.00. $10.00 arba net 
$25 00 sumomis i 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 romesnė sąžinė, (šio mokslo taupymo skyriaus nereikia 
sumaišyti su dabar garsinamu Certificatų taupymo skyrium).

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MĖSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:

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

8 Sėli and redeem U S Bonds
9 Safety Deposit Boxes

10. Free Community Rooms for
10 your organization meeting
10 (Free Coffee)
11 Cash checks and pay all family
11 bills with our special money

order checks No service charge 
to members

12 (J S Postai Stamp Machine
12 Service
13 We sėli Travelers Checks
14 Save-by-mail Kits
15 Notary Public Service

16 Two large Free Parking Lots
17 Free Tlieatre tickets two Šatui - 

days each month for your chil- 
dren and mothers

18 Christmas party with gifts to 
College Bonus Members

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

PATOGIOS VALANDOS:
MOND.AY .12:00 P.M.—8:00 P.M.
TUESDAY ................. 9:00 A.M.— 4:00 P.M.
WEDNESD.AY ........... ............... Closed Ali Day
THURSDAY ............... 9:00 A.M.—8:OOP.M.
FRIDAY................. 9:00 A.M.—8:00 P.M. j
SATURDAY ............... 9:00 A.M.—12:30 P.M.



LIETUVOS ISTORIJA MIHUIMO
Iš tikrųjų, turime du didelius 

Lietuvos istorijos veikalus — dr. 
A. Šapokos ir dr. V. Sruogienės. 
Betgi abu čia paminėti istorijos

Naujųjų laikų Lietuvos istori
jos sukūrimas ir išleidimas turi 
jau savąją istoriją. 1958 m. birže 
lio 7 d. būrelis čikagiečių visuo- _ 
menininkų besikalbėdami priėjo' veikalai ne tiek daug vietos yra 
išvados, kad švenčiant 40 metų; paskyrę naujųjų laikų Lietuvos 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktį, būtų pravartu tatai atžy
mėti nepriklausomybinio laiko
tarpio istorijos išleidimu. Šiuo! 
reikalu 1958 m. liepos 11 d. ras-Į 
tu buvo kreiptasi į Lituanistikos i 
institutą ir nurodyta, kad moks- j 
liškai parašytoji istorija būtų di
delis reikšmės kūrinys, nes a) pa
rodytų kokią milžinišką valstybi 
nę, ūkinę ir kultūrinę pažangą 
per tokį trumpa laiką Lietuva pa 
siekė, b) įrodytų, kad Lietuva sa
varankiškai ir gražiai tvarkėsi, 
nespaudžiama jokių vakarų kapi 
talistų, kaip savo propagandoje 

mūsų krašto okupantai rusai 
nuolat tvirtina ir c) mūsų tau
tai, ypač jaunimui, o taip pat ir 
bendriniam mokslui būtų objek
tyvių žinių šaltinis apie tikrąją 
Lietuvos praeitį nuo pat 1918 mė 
tų. Paprašytas Lituanistikos in-' 
stitutas sudaryti istorijos leidy
bos komitetą bei išrinkti vyriau
siąjį istorijos redaktorių, kuriam 
būtų pavesta pasitelkti bendra
darbius.

Lituanistikos institutas pritarė 
pasiūlymui ir šiuo reikalu krei 
pėsi į Liet, instituto istorijos sky
rių, kuris paruošė plačią anketą 
ir ją išsiuntinėjo savo nariams- 
istorikams. Į anketą įvairiai at
sakyta, bet istorijos sukūrimui ir 
išleidimui entuziastingai pritarė 
tik vienas žymus istorikas. Tuo
met Lituanistikos institutas pata
rė imtis privačios iniciatyvos ir 
paskirai tartis su istorikais. Buvo 
kreiptasi į daugybę šios srities 
mūsų mokslininkų, bet reikalas 
nepajudėjo. Praėjo daug laiko. 
Pagaliau, 1966 m. spalio mėn. 
14 d. Dr. Kazio Griniaus fondo 
valdyba nutarė išleisti naujųjų 
laikų Lietuvos istoriją ir vyriau
siuoju redaktorium pakviesti pro 
fesorių Praną Čepėną, kuriam pa 
vedė suorganizuoti šiam veika
lui rašyti bendradarbius. Paruoš 
tas istorijos turinio planas ir nu
matyta pajamų ir išlaidų sąma
ta. Išlaidoms dengti lėšas skiria 
Dr. Kazio Griniaus fondas iš sa
vo kasos, iš anksto renka aukas 
ir prenumeratą. Per vienerius 
darbo metus nemaža atlikta. Vei 
kalas numatoma spausdinti ant
rašte — Lietuvos istorija (1900- 
1940). Gal kai kas galėtų pa
klausti, ar toks veikalas yra reika 
lingas lietuvių visuomenei trem
tyje, ar užsimoka tam reikalui 
skirti tiek laiko ir lėšų.

istorijai — maždaug tik 12 proc. 
visos jų knygų apimties. Be to, jie 
rašyti mokyklai. Naujieji Lietu
vos istorijos laikai galėtų sudo- 

I minti didesnį žmonių skaičių. Jie 
i apimtų ir nepriklausomybės lai
kotarpį. Naujųjų laikų istorija 
būtų didelio formato knyga ir tu! 
rėtų apie 600 puslapių.

Yra neblogų veikalų svetimo
mis kalbomis, ypač lietuvių tau
tos atgimimo metui. Pavyzdžiui, 
M. Roemer, Litwa, 1908, J. O. O- 
chmanski-Litewski ruch narodo- 
wy-kulturalni w XIX wieku, 19- 
65, M. Hellman, Die litauische 
Nationalbewegung in XIX - XX 
Jahrhundert, 1953. Lietuvių kal
ba yra apsčiai straipsnių periodi-' 
nėję spaudoje, atsiminimų, truml 
pų monografijų, bet nėra suves-| 

i turio istorijos veikalo, kur būtų l 
! plačiai nušviestas 1900-1940 me | 
i tų laikotarpio lietuvių tautos ir 
Lietuvos valstybės gyvenimas.

Tektų pažymėti, kad neseniai 
okupuotoje Lietuvoje išspausdin
ta trijų tomų Lietuvos istorija. 
Tretysis tomas yra skirtas naujie
siems laikams. Sovietinė Lietu
vos istorija negali patenkinti lie
tuvių visuomenės, nes tame vei
kale pilna ne tik rusiškai komu
nistinių tendencijų, tikrovės iš
kraipymų, bet ir falsifikavimų. 
Prisiminkim iš to veikalo tik vie
ną pavyzdį (Lietuvos TSR istori 
ja, III t., 1965, 70 psl. )ir nusi- 
statykim skelbiamos medžiagos 
patikimumą. Ten rašoma: “19- 

1 19 m. pradžioje pradėjo veikti 
gimnazijos ir progimnazijos Vil
niuje, Švenčionyse, Rokiškyje, 
Šiauliuose, Kupiškyje, Biržuose, .__________ ___t

1 Ukmergėje, Zarasuose, Linkuvo i jų laikų Lietuvos istorija susida-

Gedimino kalno pilis Vilniuje

je ir kituose Tarybų Lietuvos 
i miestuose ir miesteliuose.” Skelb 
damas tokias žinias apie gimna
zijų veiklos pradžią, Lietuvos T 
SR istorijos redaktorius iš tikrų
jų žino, kad vienos čia minėtų 
gimnazijų pradėjo veikti 1916, 
kitos 1917, 1918 metais, dar vo
kiečių okupacijos laikais, todėl 
jų nereikėjo iš naujo steigti 19- 
19 m.

Šiam veikalui rašyti vyriausias 
redaktorius prof. Pranas Čepė
nas jau yra pasitelkęs visą būrį 
bendradarbių, kurie jau rengia 
pažadėtuosius strapsnius. Naujų

rys iš dviejų stambių dalių: pir
moji — 1900-1920, antroji — 
1920-1940> metai. Pirmąją dali 
rašo Pr. Čepėnas, antrąją — dr. 
J. Jakštas. Plačią to meto Lietu
vos ūkio istoriją ruošia dr. J. Pa
jaujis, užsienio politikos raidą — 
dr. D. Krivickas, Bažnyčios pade 
tį ir santykius su valstybe — 
kun. R. Krasauskas ir kun. P. 
Jatulis, lietuviai emigracijoje — 
dr. V. Sruogienė, mokslas ir švie
timas — dr. A. Rukša, lietuvių 
tautos politinės deferenciacijos 
(politinės partijos ir draugijos) 
— dr. J. K. Čeginskas, grožinė lite 
ratūra — dr. H. Nagys ir kt.

Iš čia surašytų pavardžių ma
tyti, kad bendradarbiai parinkti 
ne sroviniu principu, bet kaip da
lykų žinovai, kurie Lietuvos isto-; 
rijai straipsnius rašys moksliniu^ 
būdu, panaudojant ir nurodanti 
šaltinius, literatūrą ir kt. Bendra-1 
darbiai ir redaktorius laikosi šio 
principo: rašyti istoriją tokią, ko
kia ji buvo, t. y., surinkti pa
kankamai patikimos medžiagos 
šaltinių pavidalu, panaudoti jau 
išspausdintą literatūrą, atsimini 

mus ir pan. Iš surinktos medžią 
gos parašyti praeities įvykių rai
dą, kuri atitiktų tikrovę. Žinoma, 
kiekvienas istorikas turi žmogiš
kų silpnybių, turi srovinių sim
patijų, bet vis vien jis iš anksto 
įsipareigoja srovinėje ar politinė
je kovoje nedalyvauti, nebūti pro 
pagandistu, bet visų istorinių į- 
vykių neutraliu stebėtoju. Para
šytieji bendradarbių straipsniai 
vyr. redaktoriaus Pr. Čepėno lau 
kiami ne vėliau, kaip 1968 m. lie 
pos mėn. pradžioje. 1968 metais 
naujųjų laikų Lietuvos istorijos 
(1900-1940) rankraštis bus pa
rengtas spausdinti.

Vyr. redaktoriaus Prano Čepė
no adresas: 6015 So. Francisco 
Avė., Chicago, III. 60629, telef. 
312, HE 4-2048, leidėjo — Dr. 
Kazic Griniaus fondas, c-o L. 
Šmulkštys — 2523 West 69th St., 
Chicago, III. 60629.

i

kr.

— JAV lapkričio 20 d. bus 
jau 200 mil. gyventojų.

SIUVIMO MASINOS
BERNINA • NECCHI • BENA » 
VIKING • PFAFF • SINGER 

(šveicariškos, vokiškos, Itališkos, ja
poniškos, ir visų kitų firmų). Taiso
me, parduodame Ir nuomojame priei
namomis kainomis ir sąlygomis. Dar
bas greitas ir sąžiningas. Turime 
dalis, pritaikome pagal skonj kabi
netus. Aptarnaujame Chicagoje ir 
priemiesčiuose. Parduodame ir taiso
me dulkių siurblius. Įvairių gamybų.

B & B DISTRIRITING CO. 
4214 8. Archer Avė., Chicago, 111.
60632. TW. M7.0044; 227-0043.

VedSjas Arvydas M. Dikinis

FRANK’S TV and RADIO, INC. S
8240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252 F

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, RADIO, P 
STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS. TAIPGI ORU 
VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI. 1 

r-J JBSįa'B-K
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JAU DVYLIKA METŲ VEIKIA LIETUVIŲ 

BERNIUKŲ MOKYKLA —

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA
K e n n eb u n k p o r t e, Maine,

SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEISĖM.

Išeinamas pilnas į kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursas.
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba (po 4 vai. savaitėje, 4 gru- 

: pėms).
Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama 

i lietuviška gyvenimo orientacija. Pati gimnazija padeda mokiniams 
■ įstoti į kolegijas.

Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių.
Atlyginimas visiems prieinamas.
Ats.žvelgiama į kiekvienos šeimos padėtį.
Registruokite mokinius 1968 - 1969 m.
Priimami mokiniai, baigę 8 skyrius.

Informacijų ir kitais reikalais rašykit:
Rev. Rector 
St. Anthony High School 
Kennebunkport, Maine 04046 
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SKIP S Sėli Service
I LIOUOR STORE■

5515 S. DAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5-8202 
S NOVEMBER - LAPKRIČIO 9, 10 ir 11 D. D.

M BARON VON KLUEG V.S.O.P.
IMPORTED GERMAN BRANDY Fifth $3.89 

■ AMERICAN FIVE (STAR
CALIFORNIA BRANDY

H COEUR DE FRANCE Grande Fine 
CHAMPAGNE COGNAC

■u-A

M

V

Fifth Į3.09

Fifth $4.29

GRAIN ALCOHOL 190 Proof D.S.P. Fifth $4.89

STOCK IMPORTED Dry or Svveet
VERMOUTH 30 oz Bottle $-| .69

POPULAR BRAND OF LONDON DRY
GIN 90 Proof i/2 gal. $(J.98

g SOUTHERN COMFORT LIQUEUR
100 Proof Fifth $3.98

MATEUS PORTUGAL BOSE W1NE

f

K UIS B

• Chicago, Illinois 60632 • Phone VI 7-1141

D.,
on investment bonus

1967 M.

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai Kitom 
dienom nuo 9 vai. iki 6 vai. vakaro.

Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai. popiet

M O V I N G
J. NAUJOKAITIS

Ilgų mėty patyrimas 
Apdraustus perkrapstymas 

WA 5-9209 Chicago, Illinois
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

HOURS:

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

CARR MOODY 
LUMBER CO. 
STASYS LITWINAS, Prez.

8089 So. Halsted St, VI 2-1272
Apkainavimą ir prekių pristatyn-ą 

teikiame nemokamai.
Raštlnš atdara kasden nuo 8 vaL 
ryto iki 6 vai. vakaro ir šeštadie

niai* lkl 8 vai. p. p.

.

f* I PC. I 11T TV & RADIO IlIEHIVIAI^S 
i i .v. Sav DAN Liutikas P 

PASIRINKIMAS SPALVUOTU AR PAPRASTU TELEVIZIJŲ ii 
• RADIJU • STEREO • ORO VĖSINTUVU • TAISYMAS

j 2412 WEST 71st ST., CHICAGO, ILL. 60629, TEL. 471-2446 G 
-'tajsra.asftiesn •s.ry.ea'pjsrejsn"

ST. ZABRODSKAS
MIESTO IR NAMŲ STATYMO 

KONTRAKTORIUS
Atlieka remonto, perstatymo ir na

rni) statybos darbus, cemento darbus 
elektros Įrengimus ir kt. Išrūpina 
reikalingus leidimus, iš miesto val
dybos namu statymui, pertvarkymui 
ir remontavimui.

Visas darlMts yra garantuotas ir 
apdraustas.

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

CHICAGO, ILLINOIS 60609

Pristatome Visokią Rūšių 
STATYBAI IR NAMŲ 

PATAISYMUI MEDŽIAGA

hlghest 
raies 
in our 
history

per annum, current rate 
Paid Ouarterly

Eam the hlghest passbook rate in 
our history, paid quarterly. Eamings 
at our current rate of 4%% per annum, 
compounded ųuarterly, are equal to 
an average annual rate of 4.83%. 
Are you now receiving eamings on 
your savings four times a year? 
Your passbook savings account has 
time or minimum reąuirement You 
may add any amount at any time.

per annum on
6 month certificates.

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

larger amounts in $1000 multiples.

Safety for savings end financial 
strength are a tradition at 

Standard Federal Savings.

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

FEDERAL
SAVINOS

Assets over $120,000,000

SlANDAR
FEDERAL 
S A V INGS

į GLEN - MAVIS IMPORTED SCOTCH
WHISKY Fifth $3.39

I _________ 3 for $1Q.0Q_________
■ POPULAR BRAND OF IMPORTED

CANADIAN WHISKY_______________ Fifth $3.69

Fifth $1.89

PADIDINTAS DIVIDENDAS VISOM TAUPYMO SĄ-TOM

on savings accounts

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

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

Kas tik turi gėrę skonį,

viską perka pas Lieponį!

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

MARŲUETTE PK., 6211 S. Western , PR 8-5875
Vedėjas — J. LIEPONIS



llail. Juozas Mikelevičius, kurio darbų paroda šiandien (lapkričio 11 
d.) (> v. vak. atidaroma Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje, 4012 Ar
cher Avė., C'hicagoj.

■
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EGZISTENCIALIZMO ĮNAŠAS
Į LITERATŪRĄ

PETKAS MELNIKAS

Nuo Descartes ĮaĮkiį abstrak-i Apie Camus D. Day (“The 
čios klasiškos filosofijos ptoble-1 Stranger. A. Critical Commen- 
- ------- f.._x—tary”) duoda tokius komenta

rus:

• Vincui Mykolaičiui - Puti
nui skirtoji kultūrinė popietė 
yra rengiama ateitininkų meno 
draugijos Šatrijos gruodžio 10 
d. 3 vai* popiet Draugo redak
cijos pątąlpose, Chicagoje. Šie
met Lietuvoje miręs žymusis 
poetas - rašytojas, literatūros 
istorijas ir mūsų universitetų 
profesorius V. Mykolaitis. - Pu
tinas buvo vienas iš “Šatrijos” 
kūrinusi inspiratorių pirmaja
me nepriklausomybės dešimt- 
metyie. Lietuvos universitete, 
KaunF Putino kūrybai ir jo as
meniui Šatrijos dabar rengia
moji kultūrinė popietė bus gy
vo sirįpoziuminio pobūdžio, ku
rioje apie šį mūsų rašytoją kal
bės Vincas Ramonas ir
kiti, artimiau Putiną pažinoję 
gyvenine. Popietėje taipgi bus 
rečituųjama rinktinė V. Myko
laičio - Putino kūryba, klauso
ma p^ėto mėgtoji muzika. Bus 
girdinfes ir pats Putinas, skai
tantis savo kūrybą plokštelėje. 
Visuomenė kvieč’ama šioje kul
tūrinėje popietėje dalyvauti. 
Įėjimas nemokamas.

• frjeno parodos Chicago įe. 
Juozo Mikelevičiaus darbų pa
roda Balzeko Lietuvių kultū
ros muziejuje (4012 Archer 
Avė.) atidaroma šiandien (lap
kričio 11) 6 v. vak. Paroda mu
ziejuje vyks iki gruodžio 9 d.; 
lankoma savaitės dienomis ir 
sekma^iieniaiš nuo 1 v. popiet 
iki 4 v. 30 min. Jauno daiFnin- 
ko Juozo Mikelevičiaus kūryba 
mūsų visuomenei jau pažįstama 
ir regėta^ visoje eilėje bendri
nių - -kolektyvinių parodų. Ši 
individuali paroda Balzeko Lie
tuvių įlfttūros muziejuje įdo
mi dar ir tuo, kad bus proga 
žiūrovė dailjn'nką pažinti visa- 
mfe jo kūrybos plotyje. Paro-

doje išstatoma jo aliejaus ir 
akrilio tapybos, piešiniai, lito
grafijos, medžio raižiniai ir 
skulptūros.

E'enos Urbaitytės meno pa
roda Čiurlionio galerijoje dar 
atdara ir šį .savaitgalį — šešta
dienį ir sekmadienį nuo 11 vai. 
ryto iki 9 v. vak.

• Pirmoji Uosio Juodvalkio 
nuotraukų paroda nuo lapkričio 
1 d. iki gruodžio 1 d. vyksta 
George VVilliams College patal
pose, 555 31 St., Downers Gro- 
ve, III. Parodoje išstatyta 24 
nuotraukos. Šia Juodvalkio pa
roda rūpinosi ir ją sutvarkė 
dail. Vytautas O. Virkau, ano
je kolegijoje dėstąs meną. Uo
sis Juodvalkis yra vienas iš jau
niausių mūsų nuotraukos meni
ninkų. kuriuos savo aplinkoje 
vis atranda ir užkrečia kūrybos 
aistra šio meno meistras Algi
mantas Kezys, SJ. Su Uosio 
Juodvalkio nuotraukomis pasta
ruoju metu buvo galima susi
pažinti ir periodinėje spaudoje: 
jų apsčiai buvo Draugo kultū
riniame priede. Ateityje, Dir
voje. Jų randame Ir šios dienos 
kultūriniuos Draugo puslapiuos.

• Gražyna Bacewicz ('Grąži
na Bacevičiūtė), kompozitoriaus 
Vytauto Bacevičiaus sesuo, gi
musi 1913 metais Kaune, muzi
kinę karjerą pradėjusi kaip 
smuikininkė (Kaune savo
gastroliavusi), Lenkijoje yra 
iškilusi į pirmaeilę moderniosios 
muzikos kompozitorę. Amerikie
čių kritika ypač palankiai atsi
liepia apie jos plokštelėje įre- 
korduotą kompoziciją “Muzika 
styginiams instrumentams, tri-

| mitams (trompetams) ir per- 
' kusijai (mušamiesiems)”, pri- 
i skirdama ją prie ryškiausiųjų 
šių dienų lenkų avant - garde’o 
muzikos kūrėjų. (Philips 6001- 
41, mono, 900141, stereo.) At
žymima, jog kompozitorė, kad 
ir būdama dvylikos tonų veng
rų komp. Bartoko išradingumo

tuos pąlaipąniui tapo nustumtos 
J šalį egzistencialistiškų nūdienio 
gyvenimo sprendimų. Susirūpi- 
mųias kasdieniniais ČIA ir DA
BAR klausimais pakeitė klasiš
kas logikos, metafizikos ir eti
kos problemas.

Griežtų protinių sistemų at
metimas padaro egzlstencialis-' 
tus poetais ir beletristais. Jie 
šia forma perduoda savo mintis I 
ir, kaip novelistai, dramaturgai j 
ir poezijos atgaivintojai, jie yra 
aukštos kokybės. Jų įnašas į 
literatūrą, nežiūrint įvairių prie
kaištų, yra vertas dėmesio.

štai keletas teigiamų atsilie
pimų.

»■ *’•

E. Wilson knygoj “J. P. Sart-1 
re. The Novelist ant the Exis- 
tentialist” šitaip atsiliepia apie 
Sartre:

“Gaunasi įspūdis, kad Sartre 
talentas yra kaip John Stein- 
beck'o. Kaip ir Steinbeck, Sart-, 
re yra stipraus pajėgumo rašy-I 
to jas: pirma, kaip sklandus iš-1 
radėjas, kuris visuomet atras i 
kokį nors Įdomų atsitikimą, ant-' 
ra, kaip rimtas gyvenimo stebė
tojas su viešo gyvenimo supra
timu”.

! pasekėja, vis dėlto yra stipri ir 
savaiminga.

• “Draugo” romano premijai 
skirti komisija šiemet sudaryta 

i iš Clevelande gyvenančių kriti
kų ir rašytojų. Komisiją sudaro 
Aldona Augustinavlčienė, Pet
ras Balčiūnas, Vacys RociGnas 
ir M. Venolauskas (penktas na
rys bus praneštas vėliau), Ro
manai išsiųsti komisijos na
riams. Mecenatas yra Gedimi
nas Janula iš Waterburio. Pre
mijos įteikimas bus ateinančių 
metų kovo 17 d. Jaunimo cent
re.

is
laiku

f A. BENIULIS
Chicago, III. 60629, Tel. RE 7-7088
♦ •••••••♦♦ ♦♦♦ ♦ ♦♦♦ ♦ ♦ ♦
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ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY

Manufacturers

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai® Pritaikinti paveikslams 
skelbimų rėmai ir metalu aplieti 
rėmai2"
2400 8. Oakley Avė., Chicago

Tel. Vlrginiai 7-7258 59

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

JANINA POCS, MARSHALL
FIFJįD -. ANNEX BUILDING

25 E.IVashington St. Suite 1420 
Tel. D£ 2-6631 ir namų NA 2-6712

“The Stranger” tapo (j” li
ko) vienu labiausiai kontrover
sinių šio šimtmečio beletristikos 
kūrinių. Mersault, šis paprastas 
mažas žmogelis su jo keista pa-

žiūra į gyvenimą, turi kažką, dimo ir grąžinti jai prideramą 
kas pririša kiekvieną skaitantį vietą visuomenėje, 
šią knygą. Man ateina į galvą 
mintis, ką vienas dramos “Cali- 
gula” tipas pasakė apie to veika-

1 lo herojų: “Jis verčia susimąsty
ti. Jis verčia visą pasaulį susi
mąstyti!” Tą pat galima pasa
kyti ir apie Mersault ir jį sukū- 
>rusį autorių. “The Stranger” 
yra maža knygelė, bet ji pui
kiai iškelia Camus susidomėji
mą nūdienio žmogaus vienatvės, 
laisvės ir atsakingumo temo
mis”.

Egzistencializmas stengiasi pa 
žadinti ir poeziją iš jos apsnū-

---------- .------------------------------------ -

Automobiiio nelaimes atveju skambinkite
(ln case of accident, call)

COUNTRY AUTO REBUILDERS
GR 6 - 7777 24 hour towing servic.

Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir 
smulkūs pataisymai

FRONT WHEEL ALIGNMENT — WHEEL BALANCING 
BODY AND FENDER WORK 

PAINTING, MECHANICAL REPAIR

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

Mūsų erdviose patalpose 
tur'me dldž'ausį pasirinkimą 
visų modemiškų ba’dų, elek
trinių krosnių, radijo ir tele
vizijos aparatų, šaldytuvų ir 
kitų namams reikmenų.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road Tel. SEeley 3-4711
Atdara pirmad. ir ketvirtad. 9 - 9 vai., antrad.. trečiad. ir šeštad. nuo

9 iki 6 vai. Sekmad. atdara nuo 11 iki 4:30 vai. po pietų

W. Barrett (“Heidegget and 
The Poets”) aprašo jų susido
mėjimą šia 19—20 šm. mažai

C?

populiaria literatūros forma. At
rodo, tik nusivylęs filosofija (ir 
net nebaigęs savo veikalo ‘Be- 
ing and Time” II tomo), Heide- 

tki'lia j 7 psi.i

KALĖDINIAI SIUNTINIA11947 M.
Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje artėjančių 
Švenčių proga kiekvienas lengvai tai galime padaryti, pasinaudo 
darni Baltic Stores patarnavimu ir pasiųsdami jiems dovanų sitin 
finelį1.

Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujamą siuntinuką iš 
Baltic Stores kainoraščio arba užsakyti jam patinkamą jau pa
ruoštą siuntinį. Žemiau išvardiname kelis, kurie yra labai prak
tiški ir ten laukiami.

Mišrus siuntinys 1967.
31/3 jardo geriausios rūšies angliškos vilnonas kostiuminės' 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 ir 20 
geriausių cigarečių.
$100.00

Maisto 1967.
3 sv. taukų, t/g sv. arbatos, t/2 sv. geriamo šokolado, 1/3 sv ka 
kavos, 2 sv. ryžių, 3 sv. geriausios rūšies miltų. 1 dėžutė nescafc 
1 sv. maišytų saldainių, 1 sv. razinkų, 1 sv. cukraus, !4 sv. p pirų 
ir '4 sv. lauro lapų.
$30.00

Moteriškas K. 1967.

u

3 jardai vilnonės paltui medžiagos. 3 jardai vilnonės suknelei 
medžiagos. 1 vilnonis megztukas. 2 poros nailoninių arba vilno
nių kojinių. 1 vilnonė gėlėta suknelė. 1 p odinių pirštin u. T sv. 
maišytų saldainių.
$75.00
P-3. Vilnonė medžiaga dėl dviejų paltų ir angliška ’iln nė m<- 
džiaga dėl vyriško arba moteriško kostiumo
$75.00
V-3 10 jardų kostiuminės medžiagos dėl trijų kostiumų
$55.00

Praktiški dalykai, kuriuos galima dadėti i betkur siun
tinį. Itališki lietpalčiai, nailoniniai lietpalčiai $11.00. šve'ęariški 17 
akmenų laikrodžiai $27. Vilnonės skarelės $4.00. Pgo grojimo 
plokštelės.

( Z.

I

čia 
bei 
pa-

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

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

3314 VVest 63rd Street
Chicago, Illinois 60629

Telef, PRospect 6-8998

KALĖDINĖS DOVANOS
pasieks greičiausiai Jūsų artimuosius

LIETUVOJE, 
jei siųsite jas per 

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

arba
2618 VVest 63rd St., 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 keliones reikalus be jokių rūpesčių.

Joltph F. 6rlbank«i 
fxecutiv« Stcrttary

BALTIC STORES. LTD
JURAS)

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

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

k. ST. ANTHONY A
SAVINGS * LOAN ASSOCIATION

CRANE SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

o 60650

ON INVESTMENTS 
Units of $100.06 
Dividend Checkj 
Mailed Ouarterly

B. B. PIETKLEWICZ, Prez.

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

1447 So. 49th Court
CICERO, ILLINOIS • 

Pitone (Are» Codt 312) 656-6330

HOURS Mun. 9-8; Tuc»„ Thvr.., Fri. 9-5; Sat. 9 1; Wed. Clo.ed 
Sovlngi In ty The 10W> Of The Mon»6 WIH tore frem The ).♦.

ON BONUS SAVINGS 
»’ Umti of $1,000.00 

For 3 Teari 
Oividendi Paid 

Ouarterly 
or Conjpounded +

LIETUVIŠKA VALGYKLA. GRAŽIAUSIAS 
LIETUVIŠKAS RESTORANAS, KURIAME 

GAMINAMI LIETUVIŠKI VALGIAI

%

SI

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

Jtes mokame

I Naujas aukšta* dividendas 
mokamas už investavimo 

sąskaitas

4*
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 D. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D. 

Dividendai mokami sausio ir Uepoa mėn. 81 d.
.... ANTRAD. tr PENKT................VALANDOS: pirmad ir ketv..............

ŠEŠTAD. » vi Iki 12 v <1

.» v. r. iki 5 v. V. 
* v. r. Iki » v. v.
Trečia, d atdaryta

4040 Archer Avė. 
Chicago, III. 60632 

Telephone CL 4-4470 
August Saldukas 

Chairman of the Board

aut visų sutaupo STEIN TEXTILE CO.
MIDLAND 
SAVINGS

PAPUOŠKITE BUTĄ NAUJOMIS 
UŽUOLAIDOMIS.

^PUNDsavings

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

PIRKSITE 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 į šiaurę 
Jefferson Street — Chemini aikštėje.



NAUJI LEIDINIAI
• AIDAI, 1967 m. spalio mėn. 

Nr. 8. Žurnalo pirmojo puslapio 
akcentas krinta ant artėjančio 
kultūros kongreso temos. Re
dakcija, be kita ko, kultūros 
kongreso ir aplamai kultūrinin
kų rūpesčius šiandieninėje si
tuacijoje pirmoj eilėj šitaip ap
taria: “Svarbu šiandien kiek 
galint blaiviau pažvelgti į ne
lemtai besiklostančą mūsų pa
dėtį. Prieš daug rūpesčių stovi
me, norėdami dar bent šiek tiek 
ilgiau užtikrinti savo tautinę 
gyvybę. Nors tie rūpesčiai yra 
visiems matomi, bet daugelis 
jų lyg nemato, tikrovę dengda
mi iliuzijomis. O kultūrininkai 
negali jų nematyti, būdami pa
tys liečiami. Todėl ir reikia, kad 
jie šiuos rūpesčius visiems at
skleistų kiek galint giliau ir 
kiek galint konkrečiau”.

Labai intriguojantis šio nu
merio pasiskaitymas yra V. 
Mykolaičio - Putino sesers M. 
Slavėnienės atsiminimai apie 
savo neseniai mirusį brolį, lie- 

-čią kaip tik pirmosios bolševi
kų okupacijos dienas. Intymia 
poeto širdies šiluma dvelkia 
naujas Vlado šlaito eilėraščių 
pluoštas. Naujiena yra ir mū
sų romanisto Juozo Kralikaus- 
ko straipsnis apie šaltinius se
novės lietuvių religijai pažinti. 
Rašytojas, atrodo, yra pagrin
dinai šią temą išstudijavęs, drįs 
tame spėti, tur būt, tada, kai 
rašė savo mindauginius roma
nus. Beletristikai duoklė šį kar
tą yra R. Spalio novelė “Meilu
žis".

Apžvalginėje numerio dalyje 
aptariama LKM Akademijos su
važiavimas, stabtelėjama ties 
vokiečių rašytojo Grass pokario 
metų lietuviškųjų motyvų šešė
liais, aprašoma lietuvių pran
ciškonų meniškoji koplyčia Ke- 
nnebunkporte, kruopščiai su
rinkta mėnesio įvykių kronika. 
Recenzuojamos knygos; A. 
Landsbergio “Penki stulpai tur
gaus aikštėje”, Vyto Valaičio 
nuotraukų knyga apie Pablo 
Casals ir B. Railos “Laumių 
juosta”. Visos jos aptariamos 
palankiai. Tik kažkaip į akis 
stringa Ilonos Gražytės Lands
bergio Stulpų recenzijoje toks 
teigimas; “Mūsų dienų žiūrovui 
heroizmo sąvoka, kaip ją supra
to praeities generacijos, yra 
svetima — nugalėtojas tr nuga
lėtasis dažnai dėvi tik skirtin
gas kaukes, už jų slepiasi vidi
nė realybė, pasąmonės džiung
lės. Jose sunku atskirti šviesiuo
sius nuo tamsiųjų ir laisvuo
sius nuo belaisvių”. Taip, 
tiesa, kad dabarties pasaulyje

tokių daltonistų pasitaiko, ku
rie pradeda neskirti net vergi
jos nuo laisvės. Blogiau tik, kad 
šitą pasitaikantį daltonizmą čia 
Ilona Gražytė savo teigimu ban
do kone suvisuotinti, lyg tai 
būtų tikras ir daugumos žo
dis, kai rašoma "Mūsų dienų 
žiūrovui” ir t. t. Per lengvai 
mes vieną kurią laiko nenorma- 
įybę imame laikyti tikrąja rea
lybe, tam tikra prasme tampa
me daltonistais.

• TĖVYNES SARGAS, 1967 
m., Nr. 1 (28). Politikos ir so
cialinių mokslų žunralas. Reda
guoja St. Dzikas, 89 - 17 97th 
St., Woodhaven, N. Y. 11421; 
administruoja Jonas Jakučio
nis, 503 Euclyd Avė., Brook
lyn, N. Y. 11208. Šio numerio 
kaina $2.00. “Tėvynės Sargas” 
yra politikos ir socialinių moks
lų žurnalas, leidžiamas Lietuvių 
krikščionių demokratų sąjun
gos. Šiame numeryje rašo: dr. 
J. K. Valiūnas “Žengiant į ju
biliejinius metus”, Algirdas 
Budreckis “Lietuviai ir Ameri
kos politikos formulavimas”, 
Domas Jasaitis “Gruodžio 17 
perversmas”, dr. Tomas Žiūrai
tis, OP, “Politikos ir kultūros 
santykio prasmė”, kun. V. Bag
danavičius, MIC, “Valstybinės 
vyskupų konferencijos”, A. Gra 
žiūnas “Nacinė Lietuvos okupa
cija”. Ryškiųjų veidų skyriuje 
prisimenama miręs Eduardas 
Turauskas, sulaukęs 70 metų dr. 
P. Karvelis ir 1961 m. miręs 
Juozas Bičiūnas. Apžvalginėje 
žurnalo dalyje trumpesniuos ir 
ilgesniuos straipsniuos bei in
formacijoje pateikiama visa ei
lė politinių, visuomeninių, kul
tūrinių pasaulį bei mūsų lietu
viškąją veiklą liečiančiųjų fak
tų, juos komentuojant, verti
nant.

TĖVYNĖS 
SARGAS
m.nw>s m soja ujnil 

kuu> -■ v

Politikos ir socialinių mokslų žur
nalo “Tėvynės Sargo’’ viršelis.

—4. ..............-gr— ..

Švenčių Nuolaidos
Automobiliams, Televizijų Aparatams, Tapė Recorders, Transis- 
tiniams Radijams ir Motociklams:

URAL — 2 —
K — 750 M (su šoninėmis sėdynėmis), 
kuriuos galite pirkti kaipo

DOVANAS Savo Giminėms į U.S.R.R.
Papigintos kainos aukščiau išvardintoms prekėms, kurios yra 

mūsų kainoraščiuose, galioja nuo

SPALIO 1 d. iki GRUODŽIO 31 d., 1967.

Dėl smulkesnių informacijų prašome kreiptis į mūsų affiliates:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106

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

COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
45 VVest 45 St., New York N.Y. 10036

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

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
1580 Bedford Avė., Brooklyn, N. Y. 11216

Tel.: 212 IN 7-5522
arba i bet kuri jų skyrių.

arba tiesiog į:

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South, 
New York, N. Y. 10003 

Tel. 212-228-9547

ateitis
Naujo “Ateities” numerio viršelis, 
pasipuošęs Uosio Juodvalkio nuo
trauka.

• ATEITIS, 1967 nu, rugsė
jo mėn., Nr. 7. Žurnalo sąsiuvi
nis mirgėte mirga vasaros sto
vyklų nuotraukomis ir įspū
džiais. Džiugu ir dėl to, kad nu
meris daugiausia prirašytas pa
čių moksleivių ir šiaip jaunimo 
bei studentų. Yra neblogų apy
braižų, eilėraščių. O kad taip 
būtų dar ir kokia pusėtina no
velė, tai ir neiškęstume nepa
ploję... Šalia ateitininkiškos 
minties puoselėjimo, grožinės 
kūrybos jaunuosiuose skatini
mas ir ugdymas šiose išeivijos 
sąlygose turėtų ir būti vienas 
didžiausių “Ateities” žurnalo 
uždavinių.

• SKAUTŲ AIDAS, 1967 m., 
rugsėjo mėn., Nr. 7. Lietuvių 
skautų ir skaučių laikraštis. 
Leidinys gausiai iliustruotas 
skautiškos veiklos nuotrauko
mis. Skaitytinė laikraščio me
džiaga taipgi daugiausia skirta 

įvairiai praktiškajai skautų 
veiklos situacijai. Būtų ne pro 
šalį ir “Skautų Aidui” įsidėti 
vieną kitą jaunųjų plunksnos 
bandymą, ką jis, kiek prisime
name, kadaise ir darė. Sunku 
šitokius užmojus palaikyti gy
vus šių dienų jaunime, tačiau 
visai nuleisti rankų dar never-

Egzistencializmo
(Atkelta iš 6 psl.)

ggeris 1930 m. pradėjo studi
juoti vokiečių poetus: Hoelder- 
lin, Rilke, Benn, Traki ir Ge
org. Padėjęs į šalį griežtą proti
nį’ pasaulį, jis atsidėjo “Jausmų 
šešėlių” studijoms. Tuo jis lyg 
protestavo prieš aiškų ir racio- 

I balų mokslo ir filosofijos pa
saulį. Jis jautė, kad kažkas yra 
netvarkoj šių dienų mechaniš
kame pasaulyje. Jau nuo ro
mantizmo laikų poetas juto, kad 
jis yra nereikalingas materializ
mo ir tiksliųjų mokslų baloj pa
skendusiai visuomenei. Pirmą 
kartą istorijoj jis pasijuto be 
pedestalo...

Jei poetas šiandien protestuo
ja, jo niekas neklauso. Seniau 
Aristofano, Horacijaus, Dantės, 
Pope ir kitų poetų protestai 
bent būdavo išklausomi. Jie bu
vo gerbiami ir kaip poetai. Tik 
nuo industrinės revoliucijos pra
džios poetui neskiriama nei pa
garbos, nei “ausies”. Žmogus at
sitolino nuo gamtos ir tuo pa
čiu nuo jos kūdikio — poezijos.

tetų, ypač kai skautams nei 
tautinio, nei jaunatviško, tuo 
pačiu ir kūrybinio ūpo netrūks
ta.

Įnašas Į literatūrą
Savo studijose Heideggeris ran
da poetą artimą net filosofams. 
Jam Hoelderlinas, kitiems teo
retikams Yeats ir Eliot yra po
etai - filosofai.

Aplamai, egzistencialistai ra
šytojai yra ne tik mąstytojai, 
•jie neretai yra sugretinami su 
Dostojevskiu, Hesse, Kafka, He- 
'mingway. Egzistencialistai taip
gi turėję įtakos populiariems 
prancūzų (Robbe - Grillet, Sa- 
rraute, Sagan) ir kitų kraštų 
“Nouvelle Vague” rašytojams. 
Amerikoj kai kurie literatūros 
žurnalai iš savo bendradarbių 
net pabrėžtinai reikalauja eg- 
zistencialistiško turinio novelių. 
Kai kas sako, kad egzistencializ
mas yra “passe”, tai pokarinė 
haliucinacija ir ji ilgai neišsilai
kys. Jei tai būtų tiesa, ši įdomi 
srovė mūsų literatūros istorijoj 
paliktų vis dėlto dar mažokai 
pačių gerųjų pavyzdžių.

—o►—

Pirmoji policininkė 
Paryžiuje

Pirmą kartą Paryžiaus istori
joje gatvėse atsirado moterys 
policininkės, kurios tvarko gat
vės judėjimą. Manoma, kad jos 
bus nepaprastai populiarios pra 
ncūzų vairuotojų tarpe

SOTŪS UŽKANDŽIAI 
Kartą, jžengus vidun, 
jūsų širdys nuskraidins 
jus i niekad nepamirš
tamą troplklnj Pietų 
Pacifiko grožį. Pasi
džiaukite puikiais tro- 
pikiniais ar ameriko
niškais kulinarijos ga
miniais, atydžiu patar
navimu ir elegantišku 
patogumu.

Voull leave uour heurt 
‘!l /Z"’ '

RESTAURANT AND LOUNGE

į,.

DRAUGAS, šeštadienis, 1967 m. lapkričio mėn. 11 d 7
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NUOLATINĖ 
IUVIMO MOKYKLA 

vadovauja prityrusi mokytoja - 
instruktorė 

IRENA BERNOTĄ vfciENE.

Išmokite naujo suprastinto siuvimo metodo 
per 10 pamokų. Pamokos dėstomos lietu- 
ir anglų kalbomis. Registruokitės iš anks- 

kad patektumėt į pirmesni kursą, pas

AND B. SEWING SCHOOL VEDEJA 
ARVYDA DIKINĮ — TEL. 927-0044-45
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FUNERAL HOME

ri
Zl 
i;

T H RE E 
AIR-CONDITIONED CHAPELS

Parking Facilities

6845 SOUTH WESTERN AVĖ. REpublic 7-8600
[JT

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Trys Modemiškos Koplyčios:
4605 • 07 South Hermitage Avenue

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

Telefonai: LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

Jauk? atmosfera — Skanūs valgiai — Skubus patarnavimas

VESTUVĖMS IR BANKETAMS YRA PRIVATŪS KAMBARIAI - 
NUO 10 IKI 800 ASMENŲ

Atdara kasdien nuo 8:30 vai. ryto. Sekmad Ir šventad nuo 1:00 vai po pietų

Kilty's Restaurant
4545 West 95th Street, Oak Lawn, Illinois

(2 blokai | rytus nuo Cicero Avenue)

Telef. — GArden 4-5800

JOKIO LAUKIMO — GREITAS PATARNAVIMAS 
TALPA — 350 SĖDIMŲ VIETŲ

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

ir šeštadieniais iki 5 vai. ryto.

Artesian Restaurant
2432 West 63rd Street (63rd & Artesian) 
. Skanūs valgiai A

• Geras patarnavimsas

• Puiki atmosfera

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

ir kitų papuošimų.

2443 West 63rd Street, Chicago
Telef. PRospect 8-0833 PRospect 8-0834

PETKUS
IEVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIOS

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

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

KOPLYČIOS

Tei. GR 6-2345 - 8
Tel. TO 3-2108-08

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO 
MR. NELSON 

SAVININKO
SAINT CASIMIR 

MONUMENT CO.
3011 West lllth Street

Didžiausias Paminklams Planų 
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef, — CEdarcrest 3 - 6335
Vienas blokas nuo kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asosiacijos Nariai

4348

2424 
2314

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

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

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

STEPONAS 0. LACKAWICZ
VV 69th STREET Tel. REpublic 7-1218
VV. 28rd PLACE TeL Virginia 7-6672 2

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

JURGIS F. RUDMIN
3319 80. 'JTUANICA AVĖ. Tel. YArds 7-1138 — 1139

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

LAWN FUNERAL HOME
Sigmund J. Sutkus

7909 STATĖ RD., OĄKLAWN, ILU Tel. - 636 - 2320
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Redaguoja St. Semėnienė, 6507 S. Troy St., Chicago, III., 60629
Tel. 925 - 5988

yven i mas

"AIDUtlU" AIDAMS
NUAIDĖJUS

J. ŽILEVIČIUS

Daugiau kaip 30 metų prof. 
A. Stephens ruošiami koncertai 
su moterų ansambliais visada 
pas’žymėdavo aukštu meniniu 
lygiu. Per tą laikotarpį š'mtams 
moterų - merginų Stephens gi
liai širdyse įskiepijo meilę mu
zikos menui, ypatingai balsi
niam, kurį ji atstovauja. Prieš 
trejetą metų, 25 metų sukak
ties paminėjimą baigęs, didysis 
Alice Stephens moterų ansamb
lis išsiskirstė. Jo vietoje A. Ste
phens suorganizavo jauną atža
lyną iš 13 akademikių, kurioms 
parinktas “Aidučių” vardas, šio 
ansamblio ir užduotis skirtinga. 
Dėl mažo damininkių skaičiaus 
jis negali atlikti didelių, ketu
riais balsais moterų chorui pa
rašytų kūrinių, kokius didys’s 
ansamblis atlikdavo net su or
kestru' ir solistais. Repertuaras 
tada būdavo sunkus, sudėtingas, 
atstovaująs klasinę, rimtąją 
kūrybą. “Aldutės”, ka’p girdė
jome spalio 28 dienos koncerte, 
programą atliko vien trumpų 
dalykėlių, lengvai nugalėdamos 
technikines kliūtis, nevehgda- 
mos nei gitaros, nei šiaip leng
vosios muzikos.

Minėto koncerto dainų pro
grama buvo suskirstyta į tris 
rūšis: liaudies dainos, lietuvių 
kompozitorių originalūs kūriniai 
ir vertimai.

Pirmiausią dainininkės, kaip 
lietuvaitės, atidavė pagarbą lie
tuviškai liaudies dainai. “Pa
svarstyk antele", plačiai dainuo
jamą dzūkų dainą, gabiai prisi
laikant tai melodijai būdingos 
harmonijos sengraikių palaipos 
slinktyje, G. Gudauskienė bū
dingai harmonizavo, o ansamb
lietės nepaprastai darniai ka
dencijas suvedė, tuo įrodyda
mos, jog sugeba vykusiai susi
klausyti darnume. “Augo puti
nas” ir “Beauštant! aušrelė” 
originaliai skambėjo duete (L. 
Buivydaitė ir Ž. Numgaudaitė), 
susidainuota darniai ir liaudiš
kai. “Motinėlei” (Kl. Griauz
dės) puikiai paruošta, paliko 
tikrai atmintiną įspūdį.

Originaliosios da’nos buvo 
pradėtos A. Vanagaičio “Gra
ži kaip deivė". Sklandžioje har
monijoje dainininkėms buvo 
smagu pagauti nuotaiką. “O tu 
dainuok” — (Z, Venckaus) ir 
“Vai, nedvelk” (V. Jančiaus) 
buvo visai negirdėtos, naujoviš
kai harmonizuotos. Agnės dai
na iš op. “Radvila Perkūnas” 
(J. Karnavičiaus) ir ištrauka iš 
op. “Vaivos” (V. Klovos) .su so
liste L. Nakutyte užbaigė lietu
viškąją dalį. Jauna, tik baigusi 
dainavimą B. M. laipsniu prof. 
Al Stephens Chicago Conserva- 
tory College dainavimo fakulte
tą Nakutytė puikiai pasirodė. 
Jos dramatinio pobūdžio balsas 
sodriai skambėjo. Jei solistė pa
suks savo muzikines gaires ope
ros link, galima tikėtis susi
laukti vertingos solistės.

Trečioji koncerto dalis pasi
rodė visai naujoviška. Ansamb
lietės, ankstesnėse koncerto da
lyse dainavus os tautiniuose rū
buose, dabar pasirodė baltose, 
iškilmingose suknelėse. Pusė jų, 
be to, priekyje su gitaromis. 
Čia jos atliko lengvosios dainos 
dalykėlius, išverstus lietuvių

kos liaudiškos dainos grožio jau 
nebebuvo, jautėsi miestietiška, 
linksma :r nerūpestinga dvasia. 
Ir čia daimn’nkės puikiai atiko 
savo uždavinį, šiame skvriuje 
linksmosios muz kos kūrinius 
reprezentavo V. Kerbelio “Ne
užmirštuolės”, St. Gailevičiaus 
ir P. Sarpal’aus kūriniai. Dainą 
"Tau manoji širdis” (Leharo) 
puikiai su ansambliu padainavo 
solistė V. Grigelaitė. Gražus 
skambus sopranas užliejo salę, 
įnešdama malonaus įvairumo. 
Įdomiai praskambėjo “Viever
sys” (N. Luboff), Spaudos val
sas (Banko) ir kt.

“Vainikinę” ir “Sadutę” — du 
tautinius šokius. J. Ayson akor
deonu palydint (G. Giedraitytės 
ir Matuskienės choreografija), 
kaip ir pridera akademikėms, 
ansamblietės pašoko gyvai ir 
įdomiai. —

Virtuozą akordeonistą K. 
Daubarą neįmanoma trumpame 
rašinyje tinkamai apžvelgti, jis 
yra per didelis to instrumento 
menininkas, kad pakaktų č’a 
tik kelių žodžių. Suglaustai ta
riant. jis yra pats baigęs kon
servatorijoje kompozicijos sky
rių. Iš lietuviškų melodijų jau 
yra sukūręs sudėtingų, kon
certinių kūrinių. Ką girdime jo 
įgrotose plokštelėse, tai yra tik 
mažyčiai gabaliukai. Šiame kon
certe jis atliko visą eilę savo 
lietuviškų kūrinių, grodamas 
fenomenališka technika. Greta 
to, atliko ir įvairių kompozito
rių uvertiūras, fantazijas, kon
certus ir kt. Apie jį teks sky
rium kita proga parašyti.

Baigiant, negalima nuslėpti 
džiaugsmo, kad prof. A. Ste
phens suorganizavo naują vie
netą, taip kultūringai pradėjusį 
savo darbą. Tai naujas mūsų 
muzikos veikloje lapas. Pagar
ba už tai priklauso “Aidučių” 
organizatorei - vadovei ir jau
noms dainininkėms, kurios nesi
gaili dainavimui atiduodamos 
studijų laiką ir lėšas. Ar šis 
pradėtas darbas bus suprastas

Elena Urbaitytė
Iš parodos Čiurlionio

Torsas raudoname mieste
galerijoj, Chicagoj

•• ,'5

ATSIMINIMAI IŠ TURKIJOS
JURA STRIMAITYTE

Buvo apie 4 vai. 30 min. po 
pietų, kai kanuolė subaubė virš 
miegūsto Tigro upės miesto (Di- 
jarbarkir). Švento žiemos mė
nesio Remazan dienos saulė pa
galiau nusileido. Iš visų senos 
sostinės kampų maldos šauklių 
balsai susimaišė su vež'kų bal
sais, norinčių kuogreičiau par
varyti savo arklius namo. Pra
ėjus keletai minučių nuo kanuo- 
lės ženklo gatvės buvo tuščios, 
restoranai pilni ir nei vieno ve
žimo nesimatė gatvėje.

Čiurlonio galerijoje, Chicago
je, dar ir šį savaitgalį tebevyks- 
tančioj Elenos Urba tytės meno 
parodoj išstatyta 29 darbai. 
Elena Urbaitytė, nepriklauso
mybės laikais baigusi Šiaulių 
valstybinę merga:čių gimnaziją, 
dailės studijas pradėjo 1941 m. 
Taikomosios dailės institute 
Kaune. 1946—48 m. studijavo

ir įvertintas mūsų visuomenės, 
parodys ateitis. Pradžia gera, 
nes koncerte klausytojų buvo 
apie 700. Fortepijonu gabiai ir 
sklandžiai viską palydėjo A. Va- 
saitis.

Realizavimaskalbon, pritardamos dainoms Elena Urbaitytė
gitaromis. Šioje dalyje lietuviš- j Iš parodos Čiurlionio galerijoj, Chicagoj

Gražina Tulauskaite

ŽVAIGŽDĖS GIESMĖ

JUOZUI BERTULIUI

Stovės liūdnas, susimąstęs
Prie atviros duobės,
Galvodamas tada,
Kad tai —
Ir žemės
Ir tavo širdies
Nebeužgydoma 
žaizda.

Norėsi spindulį surasti
Užmigusios žvaigždės,
Kuri tave per visą kelią
Lydėjo
Ir
Giesmėj lydės.

Bet svirdamas tada
Tu beržą apkabinsi,

Pajutęs, kad staiga 
Širdies
Nutrūkus bus
Svarbiausioji styga.

Ir varpas
Taš o ašaras lydės
Lig tos vienintelės 
žvaigždės.
O širdį tau
Žegnos žaibai...
Ateis nuliūdę vakarai...

Bet jau iš to,
Ką praradai,
Užgims naujos giesmės 
Aidai,
Kurie vidurnaktį tenai 
Taip gailiai tau skambės, 
Kaip maldos
Volungės.
Bet tylinčius 
Apšvies namus, 
Kai tu rymosi 
Nekalbus.

Cicero,
1967 X. 29.

Vienas iš Islamo atramų yra 
metinis trisdešimt dienų pasnin
kas. Pasninko laikas yra nusta
tomas pagal mėnulio kalendo
rių, kasmet pastumiant dešimt 
dienų pirmyn. Pasn'nkas yra vi
suotinis ir labai griežtas, paly
ginus su mūšų palyginti libera
liškais standartais. Negalima 
valgyti nei jokio maisto, nei jo
kio gėrimo negalima gerti (net 
nei vandens), nei cigaretės su
rūkyti tarp saulės patekėjimo 
ir nusileidimo. Žiemos mėnesia s

meną Miunchene, lankydama te
nykštę Akademie der Bildenden 
Kuenste. 1949 m. baigė Frei- 
burgo L’ecole dės Arts et Me- 
tiers. Atvykusi į JAV, 1960 m. 
įgijo meno magistro la'psnį Ko
lumbijos universitete. Šiuo metu 
dailininkė rengiasi meno mokslų 
doktoratui. Tai bus mūsuose be
ne pirmoji šios srities mokslo 
daktarė.

tai reiškia apie 12 valandų vi
siško susilaikymo nuo bet ko
kio maisto. Nėra retas atvejąs 
sutkti žmones, besinešančius 
riekes duonos ar pluošt”s svo- 
prūnų laiškų, pasirengusius tuo
jau juos valgyti, kai tik oficia
liai saulės nusileid:mas bus pa
skelbtas.

Laike šio t kėjimo ir pakan
tumo bandymo išsivysto savo
tiškas broliškumo jausmas. Pa
prastai apie pusę penkių aš bū
davau kaimyniniame daržovių 
turguje nusipirkti vieno kito 
dalyko vakarienei. Jei atsitik
davo, kad tuo metu aš neturė
davau kokio miltin’o ar kito aiš
kiai valgomo daikto rankoje 
daug kartų koks pamaldus tur
kas pasiūlydavo man dalį savo 
duonos riekės, kad aš galėčiau 
užvalgyti po ilgo dienos pasnin
ko. Mintis, kad aš kaip “neti
kintis” nesila’kyčiau Ramazan 
mėnesio pasninko, jiems neatei
davo nei į galvą. O jei ir atei
davo, jie vis tiek parodydavo 
savo prielankumą, nekreipdami 
į tai dėmesio.

Nepaisyti šios religinės pa
reigos kiekvienam muzulmonui 
yra sunkus nusikaltimas. Pas
ninko užla'kymas konservatyvi- 
nėje rytinėje Turkijoje yra vie
šo pobūdžio rūpestis. Nemuzul- 
monų ten yra labai mažai, o kai 
kuriose apylinkėse visai nėra. 
Šis religijos vienumas yra lin
kęs sukurti šitokiame laikotar
py labai tamprius tarpusavius 
ryšius, kurių dėka kiekvienam 
labai rūpi, ka'p jo kaimynas 
pasninkauja. Vieną kartą vie
nas senas žmogus pradėjo čiu
pinėti savo pirštuose c’garetę, 
kokias penkias minutes prieš 
kanuolei duodant ženklą. Paga
liau jis negalėjo ištverti ir jau 
buvo bedegąs cigaretę, bet prie 
jo priėjo jaunas vyras ir su
stabdė jį keliais žiauriais per

spėjimo žodž’ais. Tėvukui teko 
laukti ik’ oficialaus saulės nusi
leidimo. Nors būdama krikščio
nė, aš neužlaikiau trisdešimt 
dienų pasn'nko, bet aš steng'au- 
si niekada nevalgyti kok o pa
maldaus muzulmono akivaizdo
je.

Pasninką laiko visa muzulmo- 
nų visuomenė, išskiriant ligo
nius, keleivius ir nėščias mote
ris. Nors kūdikiai ir nedideli 
vaikai neturi pareigos pasnin
kauti, tač’au mano mokiniai, 
kurių tarpe buvo turinčių tik 10 
metų, pasninkaudavo. Sugebėti 
išlaikyti pasninką vaikams bu
vo garbės dalykas ir pasižymė
jimo ženklas. Jie būdavo pabu
dinami prieš saulės tekėjimą, 
pamaitinami ir vėl nueidavo gul
ti keletai valandų. Be abejo, tai 
buvo jiems sunki našta. Pietų 
valanda būdavo jiems nelengva, 
o popietinės pamokos mokyto
jui būdavo tikras jo sugebėji
mo bandymas. Mokykla parū
pindavo pietus krikščionims 
mokiniams ir tiems, kurie ne
pasninkaudavo. Nei iš mokyk
los admin'stracijos pusės, nei 
iš mokytojų pusės nebuvo jokio 
skatinimo pasninkauti ar nepas
ninkauti. Nuo Ataturko laikų 
bažnyčia ir valstybė yra atskir
tos, ir bažnyčia neturi tiesiogi
nės politinės gailos, nors Tur
kijoj yra 98% muzulmonų.

Šis mėnesis yra skirtas ne tik 
atgailai, bet ir didesniam išmal
dų davimui ir maldai. Joks el
geta nėra atstumiamas ne
pavalgydintas. Turkai, kurie 
yra gana gailestingi vargšams 
gatvėse visus metus, dar dau
giau duoda Ramazan mėnesį. 
Elgetos eina dideliais būriais ir 
yra gerai pamaitinami, bent tuo 
laikotarpiu. 3 vai. 30 min. ryto 
šeimininkė yra pažadinama ka- 
nuolės šūviu iš miesto tvirtovės. 
Ji pradeda ruošti maistą, kurįDailininkė amerikiečių meno 

pasaulyje 1961 ir 1962 m. pasi
rodė individualinėse parodose 
Ruth Sherman ir 10 / 4 Group 
galerijose New Yorke. Dabar
tinė, Čiurlionio galerijoje vyks
tanti meno paroda duoda lyg 
ir skersinį piūvį viso Urbaity
tė,s kelio. O tas kelias tikrai 
įdomus ir vingiuotas. Kaip paro 
dos atidaryme Freiburgo mo
kyklos draugų vardu dailininkę 
sveikinęs Alg. Kurauskas pa
žymėjo, Urbaitytė savo, kaip 
menininkės, karjeroje nevengė, 
vaizdžiai pasakius, persėsti iš 
vieno traukimo į kitą. Atseit, 
dailininkė sekė gyvąją meno 
raidą, ėjo su laiku, nesustaba- 
rėdama vienoje vietoje. Ir pati 
dalininkė atvirai prisipažino, 
kad ji tuo ar kitu laiku “įsimy
lėdavo” į tą ar kitą dailininką, 
į tą ar kitą srovę. Visa tai aki
vaizdžiai paliko regimus pėd
sakus ir šioje, daugiau apžval
ginėje jos parodoje, kur paski
ri darbai atlikti puikia’, be pr’e- 
kaištų, bet jų krypčių ir tech
nikų įvairumas lyg ir kliudo 
žiūrovui sus’daryt: autentišką 
pačios Urbaitytės veidą Trupu
tį lyg ir gaila, kad dailininkė 
neatvežė daugiau pačių nau- 
iausių savo darbų, kurie, atro
do, ir yra t’kroji Urbaitytės 
stiprybė. Jų dominavimas paro
doje žiūrovo atmintin būtų įrė
žęs pačius tikruosius ir giliuo-

i
sius Urbaitytės bruožus.

k. p.

Vaikai Nuotrauka Uosio Juodvalkio
Juodvalkiui labai sekasi fotografuoti vaikus. Kas nors čia pasakytų, 
kad vaikus lengva fotografuoti dėl to, jog jie savaime yra labai foto
geniški. Tačiau .mūsų fotografo vaikaj yra ne vien tik gražūs, bet savo 
gestais ir veidų išraiška nepaprastai gyvi, šių trijų berniukų veiduose 
tiesiog atsispindi esminis jų draugiškumas, žmogiškos šilumos trošku
lys, kuris gal tragiškai bus užrakamas nesupratimo ir baimės užraktu.

reikia valgyti pr eš saulei užte
kant. Miestai, kurie nėra toki 
laimingi, kad turėtų kanuolę, 
pas’samdo būgnininką, kuris ei
na gatvelėmis, mušdamas savo 
būgną po m'egamųjų kambarių 
langais. Tikintis ir pagonis pa- 
' lauso liūdno gražaus maldos • 
čauklio balso kviečiančio žmo
gų garbinti Dievą.

Medikai apie mirtį 
iš skausmo

Londone buvo paskelbti nau
ji, labai rūpestingai paruoš
ti duomenys, kurie patvirtino se 
nūs spėliojimus, dažnai mini
mus tiek liaudyje, tiek medicino 
je, kad žmonės, iš tikrųjų, mirš 
ta iš širdies skausmo.

Tie, kurie neteko artimų, la
bai dažnai miršta, ypač pirmais 
metais, ir daug greičiau už tuos,' 
kurie, nors ir to paties amžiaus 
ir panašiose sąlygose gyvena, ta 
čiau nėra palaidoję jokios gimi
nės.

Britų medicinos žurnale buvo 
paskelbta studija, pravesta ma
žame Anglijos mieste. Viena 
grupė, susidedanti iš 903 asme
nų, kurie buvo netekę 371 iš ar
timų giminių buvo palaidoję 
žmoną, vyrą, tėvus, vaikus, bro
lius, seseris — buvo lyginama 
su kita grupe iš 878 asmenų, ku 
rie turėjo artimus gimines.

Per pirmuosius metus 4.76 
proc. gedinčių artimų giminių 
mirė palyginus su kita grupe, 
kurioje tik 0.68 procen. temirė. 
Ir taip trijų metų laikotarpy pir 
moję grupėje mirė daug daugiau 
nei antroje.

Taipgi studijos rodė, kad mirų 
šių skaičius buvo daug aukštes
nis tarp vyrų našlių negu mote
rų našlių.

Tie, kurie neteko savo artimų 
jų staiga ir pergyveno didelį 
sukrėtimą, taipgi pagreitino sa
vo mirties dieną 5 kart greičiau,

I negu tie, kurie tokių pergyveni
mų neturėjo.

Tik spėliojimai—nėra išaiškinta 
kodėl

Žurnale aiškinama, kad iki 
šiol nėra išaiškintos to priežas- 

’tys, tik keliami kai kurie spėlio
jimai:

“Ar skausmo psichologinė įta 
ka, pakeičia fiziologinius proce
sus patologinėje srityje? Ar 
skausmas turi dar kitą reikšmę 
dietoje, rūkymo pripratime ir ai 
koholio suvartojime?”

Tačiau žurnale pabrėžiama, 
kad yra daug žinoma ap;e patį 
skausmą kaipo “psichologinį fa 
ktorių, kuris palengvina nelai
mės smūgį ir padeda gedintį as
menį pamažu suprasti tikrovę ir 
priimti tai, kas nepataisomai į- 
vyko.

Tai yra mišinys didelio gailes
čio ir rezignacijos, kažko ieško
jimas ir begalinės apatijos, visiš 
ko atsižadėjimo ir sutikimo su 
likimu: nėra tad ko stebėtis, jog 
kai kurie nepajėgia efektingai 
susidoroti su tais konfliktais.”

• Seselės Paulė, Viktorija, 
■ Jurgita, Dovydą lr Monika at- 
i vyko į Chicagą Putnamo sese- 
' lėms remti vakarienėn, kur da
lyvaus programos atlikime. Jos 
apsistojo pas D. Augienę, 6508 
So. Talman, tel. PR 8-8534.
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