R

3>

ANTROJI

DALIS

/

■

1968

METAI,

LIEPOS

MĖNESIO

<-

13

D.

/

J U L Y

13,1968

DAUG PASIEKTA,
BET PASILIKTA
IR ATEIČIAI

•
•
•
•
•
•

TWO

N R.

164

(28)

Santrauka kun. Stasio Ylos pamokslo Marųuetto Parko
bažnyčioje III tautinių šokių šventėje

Bangų bangnim rieda šokėjų virtinės Chicagoc amf'.teatre...

yra beveik mūsų tautinis bruo
žas. Šį kartą įvyko kiek kitaip.
Šventėje maišaties buvo kur kas
mažiau. Oficialiame šventės ati
daryme buvo išlaikytas kalbėto
jų skaičius ir kalbų ilgumo sai
kas. O tai įprastose mūsų aplin
kybėse jau yra didelė naujiena,
griaunanti įsikalbėtą nuomonę,
kad esame nepagydomai aler
giški kondensuotam organizuo
tumui. Šį kartą pasistūmėjimas
gerąja kryptimi yra neabejoti
nas kreditas šventės organizaci
niam komitetui. Žinoma, nepa
togu ir beveik neįmanoma kvies
tiesiems svečiams griežtai nu
statyti kalbėjimo laiką. Bet kiek
tai priklausė nuo šventės vado
vų, niekur jie patys publikos
nevargino, todėl ir šventėn su
sirinkusiems oficialioji iškilmės
atidarymo dalis bene pirmą kar
tą mūsuose mirtinai neprailgo.
*

ne prasme įvairinant šokių pro
gramą. Ji plėstina bei palaiky
tina panašiais atvejais ir atei
tyje. Naujų ir rečiau lig šiol ma
tytų šokių įvedimas šventėn
(Pakeltkojis ir kt.) buvo dide
lis programos planuotojų laimė
jimas. Planuotojai savo išmonę
pademonstravo ir 18-kos šokių
grėsmingą monotoniją nugalė
dami jų figūrų keitimu. Šokėjai
kartais pabirdavo po visą are
ną beveik chaotiškam mirgėji
me, bet tik tam, kad kone ste
buklu, nespėjant akims net su
griebti, susiformuotų milžiniš
kos šokio figūrinės kompozici
jos, kaip, sakysim, malūne. Su
prantama, šitaip stilizuojamą
šokį vienaip vertins gryno au
tentiškumo ieškąs šimtaprocen
tinis folkloristas, kitaip eilinis
žiūrovas, atėjęs iškilmėn vien
tik ieškodamas gražios lankos
akims pasiganyti, šiaip ar taip,
rasti balansą tarp autentiškumo
Akin krito ir skoningas bei ir stilizacijos dar vis bus nema
saikingas salės dekoravimas, at žas galvosūkis ir ateityje, se
liktas dail. Adolfo Valeškos. kančias šokių šventes ruošiant.
Praeityje ir šioje srityje mums
♦
ne visada taip gerai pavykdavo.
Ne kartą mūsuose tokiomis ir
Žiūrint į perpildytas šokėjais
panašiomis progomis salės bū Chicagos amfiteatro grindis,
davo išdekoruojamos gana at- buvo jaučiama aiški rengėjų pa
kištinai, rimto dėmesio į tai ne stanga — kiek galima daugiau
kreipiant, pertempiant spalvas, išvesti šokėjų šokiui tuo pačiu Į
kompozicijas neišbalansuojant,
net pigiai erdvę perkraunant nere kalingu balastu. Šį kartą ir
čia atsitiko kitaip. Estradinia
me amfiteatro gale, visa balko
no briauna lyg juosta nusidrie
kę L'etuvos miestų herbai, neiš
siskirdami per daug iš visumos,
sudarė gana estetišką ir kom
paktišką įspūdį. Dar didesnį iš
kilmingumą' ir puošnumą ypač
pabrėžė svaiginančioje amfiteat
ro erdvėje pakabinti du milžiKas slypi lietuviškajame š >n'šk', sakytume, sietynai — liekyje,
'■"v'škosios Kalėdų eglutės šiau
Daug pasiekta, bet pasilikta dinuku kūrybinga formų ir spal
ir ateičiai.
vų imitacija. Šiame salės papuo
Lietuvių poezijos sker&piūvis.
šime nebuvo n;eko pretenzingai
Ar menas yra bejėgis?
spalvomis ir forma rėkiančio,
Kuo grindžiamas struktūra
visa buvo iškilmingai skoninga
lizmas?
ir kuklu. kok:o pobūdžio ir yra
K. Almenas linksminasi ir lietuv’škasis folkloras — taigi
palieka Sudaną.
'r mūsų liaudies šokiai.
Dvasinės kultūros enciklope
*
dija.

Nuotrauka V. Noreikos

lės būti įvairių kalbų, svarstant
simfoninio orkestro, akordeonų
ir grynai tautinių instrumentų
palydą masinei šokių šventei.
Tebūna pasiliktas šitas svarsty
mas ateičiai. Tačiau jau ir iš
anksto būtų galima abejoti, ar
grynai kanklių, skudučių ir ki
tokių birbynių orkestras savo
pasiektų, ar palengvintų šokė
jams laikytis takto tokiame
grindų plote, kai įvairių tauti
nių instrumentų baisingumas
daugiau yra pritaikytas kaimo
seklyčios ar kiemo vejos erdvei.
Didžiai abejojant taipgi akor
deonų tinkamumu, tur būt, ir
ateityje šią problemą spręsime
*
panašiai kaip ir šį kartą, nema
Muzikinė šokio palyda tokių nydami tačiau, kad visos įma
masinių švenčių proga, kaip nomos tobulumo ir įvairumo vir
anksčiau mūsų laikraščiui duo šūnės jau pasiektos.
tame interview pažymėjo muz.
♦
Jonas Zdanius, nelengvai yra
Smagiai publiką nuteikė ir
sprendžiama dėl salės milžiniš
specialiai
šokių šventei parašy
ko dydžio ir pasitaikančių gry
tieji
du
maršai.
Broniaus Budnai mikrofonin’ų nesklandumų.
riūno
spalvingas
ir melodingas
Šitai keletą kartų buvo jaučia
maršas,
grotas
šventės
pradžio
ma ir šiemet. Pagaliau negali
je,
šokėjų
grupėms
įžygiuojant,
ma ir norėti tik viena repetici
buvo nustelbtas vis pratrūksja tobulai pripratinti šokėjus
tančių publikos plojimų. Ir to
prie simfoninio orkestro muzi
kos. Vis dėlto ir neįprastam or dėl ištisai maršą išgirsti buvo
tiesiog neįmanoma. Bet sunku
kestrui grojant, šokiai buvo su
ir norėti, kad pradinio entuziazšokti taip, kad reikia tik stebėtis. Aišku, mūsuose vis dar ga
(Nukelta į 2 psl.)

metu, imponuojant žiūrovui gau
sumu. Žinoma, žiūrovui gausu
mas tikrai imponuoja. Bet per
visą programą rodomas gausu
mas gali savyje slėpti ir mono
tonijos grėsmę. Pagaliau kiek
vieną kartą ligi pat publikos
užtvenkta šokėjais salė praran
da šokio, kaip gyvojo paveikslo,
rėmą, sudaromą iš tuščio tarpo
tarp šokančiųjų ir publikos.
Bent keliuose šokiuose, įvedus
kad ir mažesnį šokėjų skaičių
ir duodant jiems tuščios erdvės
įrėminimą, būtų dar labiau pa
įvairintas bendrasis programos
paveikslas.

• Jurgio Kasakaičio nuotraukų
Kita maloni naujiena buvo
paroda.
pritarimas choro daina kai ku
• Kultūrinė kronika.
riems atliekamiems šokiams.
• Moterą gyvenimas.
Tai buvo puiki priemonė, balsi-, Sukasi didieji malūno sparnai.^

Krikščioniškoje galvosenoje
ryškiai skiriamos dvi sritys
— sakralinė ir pasaulietinė.
Pastarajai priklauso daugelis
kultūros dalykų, tarp jų ir šo
kiai, nors pati kultūra laikoma
išvestine sąvoka iš kulto. Šo
kis yra skirtas džiaugsmui,
žaismui, pramogai, pasismagi
nimui, dėl to niekas jame ne
ieško Dievo garbės, niekas jos
nepasigenda ir niekam neatei
na į galvą mintis, jog šokis ga
lėtų virsti malda.
Išaugę tokioj galvosenoj,
mes esame gana jautrūs to
kiems šių dienų eksperimen
tams, kurie į pašvęstąją kulto
sritį neša pasaulietinę muziką,
jos instrumentus, bando įvesti
net baletą. Nors šokis senose
kultūrose buvo vartojamas
šventovėse, dabar tai laikoma
praeities dalyku. Tačiau dar
matome šokius religinėse afri
kiečių, Pacifiko salų, kai ku
riose Azijos genčių apeigose
ir tai siejame su primityvine
jų religijos padėtimi.
Šokis yra iškritęs iš sakra
linės plotmės, iš liturginių
vyksmų, ir tai yra ryškus fak
tas krikščionybės istorijoje.
Bet ar jis yra iškritęs iš dori
nės plotmės? Ar jis prarado
visišką ryšį su religija, kai
krikščioniškoj sampratoje Die
vas yra viso gyvenimo ir visų
jo apraiškų centre, kai Jis pa
švenčia visa, kas bent kiek
slepia savyje gražaus, kilnaus,
prasmingo?

Kokia yra mūsų tautinių šo
kių prasmė ir koks jų ryšys
galėtų būti su religija? Mes
nežinome, kaip toli siekia jų
kilmė, kiek jų elementai su
siliečia su buvusia primityvine
mūsų religija, garbinusia gam
tos apraiškas. Mes matome sa
vo šokiuose ryškią gamtos ap
raiškų ir žmogaus darbų imi
taciją, kuri pereina į transfor
maciją ir transfigūraciją. To
kie mūsų šokiai, kaip linelis,
audėjėlė, aštuonytis, malūnas,
yra perkeistas, sudinamintas,
susimbolintas žmogaus darbų
pakartojimas. Panašiai per
keistas, susimbolintas, žmo
gaus buitį atliepiąs, yra žioge
lių, oželių, blezdingėlių žais
mas.

Transformacija ir transfigūracija yra ne tik meninės kū
rybos elementas, bet ir religi
nio kulto, tad galėtume klaus
ti, kuris pradas — kūrybinis
ar religinis, o gal abu kartu —
veikė mūsų tautinių šokių iš
sivystymą ? Be kitko, vertas
dėmesio ir toks reiškinys, kad
mūsų tautiniuose šokiuose nė
ra pramoginio svaigulio, šėls
mo, siautulio, kaip, sakysim,
čigonų, rusų, ispanų šokiuose.
Mūsų šokių judesius ženklina
ritmiškas švelnumas, susikau
pimas, iškilmingumas, ori aris
tokratiška dinamika.

Šiame numery:
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KAS SLYPI LIETUVIŠKAJAME
ŠOKYJE?

Įspūdžiai ir mintys
po šokly Šventės
Jungtinių Amerikos Valsty
bių ir Kanados Trečioji lietuvių
tautiniių šokių šventė jau praei
tis. Tegu dar tik labai artima
praeitis, šokėjai iš įpratimo dar
beveik kasdien krūptelia, lyg
būtų pamiršę nubėgti į grupės
repeticijas. Žiūrovų akyse dar
vis lyg rugių laukas banguoja
beveik neaprėpiamos šokėjų
varsnos, o ausyse skamba mar
šų ir šokių taktas.
Ko visuomenė iš mūsų šokių
šventės laukė ir ko tikėjosi, ma
žai suklystume, sakydami, kad
visa tai ji gavo kone šimtu pro
centų. Žvelgiant j didžiulę Chicagos amfiteatro erdvę, užtvin
dytą darnios šokėjų ir žiūrovų
masės, kiekvieno širdį užliedavo
nuotaika, kurią, gal būt, tiks
liausiai reikėtų išreikšti šitokiu
credo: Mes čia esame — ir mūsų
meilės objektas yra Lietuva!
Kirtis šiame sakinyje dedamas
ant esame. Esame kelios kar
tos: senieji, vidurinioji karta,
jaunimas ir patys mažieji. Visi
lietuviškam reikalui neabejingi,
visi su savo įnašu, su savo duok
le. O tai liudija, kad mes ne tik
šiandien esame, bet dar ir būsi
me.
Aplamai, apmąstant tik ką
praėjusią šventę detaliau, min
tis ilgėliau stabtelėja prie visos
eilės faktų, kuriuos reikėtų vie
naip ar kitaip vertinti, darant ir
tam tikras išvadas, naudingas,
gal būt, ir ateičiai.
*
Lig šiol mums vis nesisekda
vo tokius masinio pobūdžio lie
tuviškuosius susibūrimus bent
kiek tobuliau techniškai apipavi
dalinti, ypač turint galvoj pro
gramai skirtą laiką. Ir dainų, ir
šokių šventės, ir kultūros kon
gresai kartais tiesiog paskęsda
vo ir prigerdavo nesibaigiančių
ir ne taip jau reikalingų kalbų
jūroje. Iškilmių dalyviuose ir
programų atlikėjuose vis jaus
davome tam tikrą pasimetimą,
bereikalingą lakstymą, tiesiog
nežinojimą kur, kaip, kada ir
t. t. Tokie faktai mums jau bu
vo kone “praplovę smegenis“
ta prasme, jog ėmėme tikėti,
kad organizuotumo trūkumas
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Nuotrauka K. Noreikos

Neabejotina, kad mūsų šo
kiai savo išsivystyme sukaupė
kur kas daugiau dalykų, ne

gu juos būtų galima nūnai ap
čiuopti. Juose slypi ir mūsų
vertybių pergyvenimas, ir es
tetinis skonis, ir tautinis tem
peramentas, kuris pačius šo
kius padaro skirtingus nuo ki
tų tautų ir leidžia mums pa
tiems juos pergyventi kaip sa
vęs išreiškimą.
Svetimieji mūsų šokiuose
randa tautinės mūsų kultūros
originalumą, kuris juos žavi,
arba bent domina. Savo šokiai
mes prakalbame kitiems, kaip
sau tauta — ne nauja, ne 50
metų sulaukusi, šalia liaudies
dainų ir liaudies dailės — tų
dviejų mūsų senos kultūros lo
bių, liaudinis - tautinis šokis
yra pats iškalbingiausias liudi
ninkas kuo ir kaip mes išsiski
riame iš kitų, kuo ir kaip mes
ateinam praturtinti kitų tautų
kultūrinius interesus.
Šokių festivaliai yra mūsų
tautinės kultūros paradas sau
ir svetimiesiems. Kartu yra
tautinio ugdymo forma, kai
gyvename tarp svetimųjų ir
patys kartais išgyvename sa
vo tautinės individualybės nu
vertinimą. šokių festivaliai yra
sutelktinė proga tobulinti pa
čius mūsų šokius, juos geriau
atliekant, ir pačius šokėjus bei
žiūrovus. Tobulinamas šokio
judesys, kaip ir žmogaus el
gesys, įkvepia, uždega savo
grožėjančia jėga. Tobulindami
savo judesius, šokėjai labiau
juos sudvasina, sudinamina,
duoda naujų Bpalvų, naujos
gyvybės. Štai kada ir kaip atei
na šokyje ir per šokį nauja
transformacija — iš vienos pu
sės kūrybinė, iš antros asmeni
nė moralinė. Šokis pasidaro
iškalbesnis, trauklesnis, kas
kartą naujas, kaip neatspėja
mai prasiveržusi naujos tobu
lybės pakopa. Žiūrovai tokius
momentus pagauna žaibiškom
plojimų reakcijom, lyg būtų
užburti nelauktos pergyvenimų
bangos. Tada šokį gali karto
ti ir pakartotinai žiūrėti, ir jis
niekad nenusibos, kaip nenusi
bosta pianistui ir klausytojui
Mozartas, Beethovenas, Ba
chas.

Kai šokis virsta įkvėp’mu
šokėjui ir žiūrovui, kai jis pa
kelia žmogų iš kasdienybės ir
prakalba neaptariamu grožiu
bei gėriu, tada mes galime
klausti, ko gi jam trūksta pri
artėti prie naujos — aukščiau
sios transformacijos, kurioje
ils galėtų tapti malda — tuo
dialogu su Dievu, kuris išsiskleidž;a ne tik žodžiais, bet
ir bežodžiu pergyvenimu?
Gal ne visi šokėjai iš pusant
ro tūkstančio bus pasirengę
ar nusiteikę tokiai religinei
transformacijai. Bet tiek dar
bo ir aukos sudėję, šokėjai ir
šokiu mokytojai, labiau, negu
žiūrovai supras, jog tobulybė
menuose prašyte prašosi au
kuro, ant kurio galėtų sudėti,
kaip Čiurlionis savo “Aukure”,

kūrybinį rezultatą.

I

kiu, skaidrios rudeninės vėsos
aidu. Aktoriaus talentas įrodė,
kad ir pačios moderniausios
mūsų poezijos (Algimanto Mac
kaus), jeigu ji tik meistriškai
perteikiama, publika klausosi
su įtemptu ir viską suprantan
čiu dėmesiu. Be Mackaus, Ba
rauskas savai programai dar
apsčiai dėmesio skyrė Vlado
Šlaito eilėraščiams ir Mačernio
“Vizijoms”, šlaitą deklamuo
jant, visada yra didelis pavojus
tokio pobūdžio poeziją persaldinti, susentimentalinti.
Ba
rauskas šito klasiškai išvengė,
pasilikdamas lygiam savajam
ramume. Mačernio “šeštoji vi-

DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. liepos mėn. 13 d.

LIETUVIŲ POEZIJOS
SKERSPIŪVIS
Aldonos Eretaitės ir Leono Barausko rečitalis Chicagoje
K. I’RIKŠPYLIS

Pastaraisiais metais atsitiko
beveik nelauktas, išeivijos są
lygose vargiai jau besitikėtas
dalykas: žmonės susidomėjo li
teratūros vakarais. Pradžia šio
šviesaus reiškinio akivaizdžiai
buvo pastebėta jaunimo metais
Dainavos stovykloje, kada 'viso
laisvojo pasaulio lietuvių jau
nimo atstovai sausakimšai su
sirinko salėn ir atidžiai, o taipgi
entuziastingai priėmė mūsų ra
šytojų kūrybą, skaitomą pačių
autorių:Aisčio, Vaičiulaičio, Pūkelevičiūtės, Bogutaitės, Baro
no, Bradūno. Po to atskiros lie
tuvių kolonijos pradėjo kvies
tis lietuvių rašytojus į rengia
mus literatūros vakarus, nesibauginant net tokių nuotolių
kaip Chicaga - Los Angeles.
Dar daugiau, nepabijota net vi
so vakaro skirti vienam kuriam
rašytojui. Ir šitokiam užmojui
įgyvendinti nereikėjo net pačių
didžiųjų mūsų kolonijų. Saky
sim, visam vakarui savo kūrybą
skaityti Joną Aistį parsiskraidino, palyginti, gana kukli Rochesterio lietuvių kolonija. Ir
džiugu, kad tokiomis progomis
publikos visur netrūko. Gi pra
ėjusių metų Kultūros kongreso
literatūros vakare Jaunimo cent
ro didžioji salė Chicagoje, jau
nebesutalpino norinčių patekti
salėn antplūdžio. Panašiai atsi
tiko ir šį kartą: tautinių šokių
šventės proga ten pat (liepos
5 d.) rengtas viešnios iš Vokie
tijos, akt. Aldonos Eretaitės
ir aktoriaus Leono Barausko
lietuvių poezijos rečitalis buvo
perpildytas klausytojais. Visa
tai turint prieš akis, tenka tik
•nuoširdžiai pasidžiaugti rodomu
dėmesiu savai literatūrai. Tad
reikia ir toliau iš paskutiniųjų
palaikyti vėl atsišviežinusią li
teratūros vakarų tradiciją, o čikagiečiams jau dabar pravartu
atsiminti, kad Jaunimo centre,
Chicagoje, Jono Aisčio poezijos
vakaras (pačiam autoriui daly
vaujant ir skaitant savo poezi
ją) Šatrijos yra rengiamas š.
m. lapkričio 2 d.
*
Grįžtant prie Eretaitės ir Ba
rausko rečitalio, tenka dar pa
brėžti ir būdingą jo bruožą:
vakaras buvo skirtas išimtinai
vien poezijai. Sunku beatminti,
ar kada aplamai buvo niekam
kitam, o vien tik jai tiek laiko
literatūros vakarų tradicijoj
paskirta. Rengėjams truputį
reikėjo nugalėti ir rizikos bai
mę: ar prisirinks pakankamai
klausytojų vien tik poezijai?
Baimė nepasitvirtino. Cikagiečiai ir šokių šventėn suvažiavę
svečiai parodė nemenką kultū
rinį subrendimą, į literatūros
rečitalį ranka nenumodami.
Duok, Dieve, kad tai nebūtų
tik atsitiktinis reiškinys, kad
kiekvienas bet kurioje koloni
joje rengiamas literatūros va
karas neliktų tyruose šaukian
čiųjų balsu, kad mūsų rašytojai
tokiomis progomis gautų bent
moralinį honorarą už visas jė
gas išsemiančią kūrybą, kad
domėjimasis literatūros vaka
rais persimestų ir į aplamai do
mėjimąsi knyga, ir jų būtų iš
perkamas bent dvigubai dides
nis tiražas.
*
Pats Eretaitės ir Barausko
rečitalis buvo įdomus ir tuo,
kad jame stambiais kirčiais ati
dengtas lyg ir mūsų visos po
ezijos skerspiūvis: nuo Donenelaičio iki Algimanto Mackaus.
Rečitalį pradėjo Leonas Ba
rauskas, deklamuodamas Hen
riko Radausko eilėraštį “Žo
dis’, kuris, kaip motto, tiko ir

visai tolimesnei programai:
Jie kirviu sukapojo žodį,
Užrakino vario raktu,
O jis mūro akmenį skrodė
Nemirtingo žingsnio taktu.
Aldonos Eretaitės pateikta
pagrindinė rečitalio dalis apgau
bė mūsų poezijos raidos laiko
tarpį nuo Donelaičio iki Braz
džionio. Aktorės skaitymas pa
sižymėjo ryškia dinamika, bal
so ir frazės nenuobodžia modu
liacija ir tiksliai suplanuota vi
sos programos kompozicija, ka-

Aktorius Leonas Barauskas

(Nukelta į 5 psl.)
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optometristas

ASSęOIATE OPTOMETRIKTS
l.let miškai kalba

OR. EDMUND E. CIARA

OR. FRANK PLECKAS. OPI

2709 W Slot Street

3424 W. 63rd St. GR 6-7B44

H k rina akis
Pritaiko tikintus
rei
GR 6-24011
vai pagal susitarimą: Pirm, antr.. •‘oontnct lenses’
„etv 2 —6, 7—9 vai Penkt 2- 6 Ir
Valandom pagal susitarimą
PoeZijos rečitaliui pasibaigus, aktorė Aldona Eretai-tė apdd'anojaina gėlių puokštėmis. Iš kaltės į dešinę: SeStad.
10—2 vai.
_____ Uždaryta trečiadieniaisA. Balaišytė įteikia gėles meno draugijos Šatrijos vardu, V. Kleiza — Tautinių šoktų šventės Organizaci
Rez. PR 8-8088
nio komiteto vardu, centre — aktorė Aldona Eretaitė, dešiniau — rečitalio programos vedėja stod -Elena Ofs. 735-4477,

Nuotr, A. Gulbinsko

Bradūnaitė,

DR. L DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE

žant, sakytume, mėlyna ilgesio
šviesa. Eretaitė “Jūratę ib Kas
tytį’ rečitavo savaip: labiau pa
brėždama jūros ir žmogaus dva
sios bei meilės dinamizmą ir ko
ne vagneriškai tragišką jų fina
lą. Eretaitės “Jūratėje ir Kas
tytyje” mes pamatėme (ir pa
tys maloniai nustebome), kaip
mūsų Maironis yra turtingas ir
Pradžia padaryta su Donelai kaip jo kūryba vis iš naujo ga
čiu. Labai gerai, kad autorė čia li sublizgėti net rečitavimo in
nerečitavo visų ir visur dekla terpretacijos įvairumu.
muojamos “Pavasario linksmy
Aktorė gražiai prikėlė, tarp
bių” pradžios ir kitų įprastinių
“Metų” ištraukų, bet pasirinko ano laikotarpio didžiųjų dažnai
mažiau populiarią “Rudenio gė lyg ir primirštamą, Adomo
rybių” vietą — vestuvių puotą. Jakšto poeziją. “Kai du stos, vi
Ištraukoje tiek spalvingumo, sados”, be kita ko, dar sudarė
tiek kaleidoskopiškai besikei savotišką lygiagrečią vienumą
čiančių masinių scenų ir besi- su Ant. Gustaičiu, kai tuoj pat
vaišinančių būrų portretų, kad buvo paskaityta ir gustaitiška
aktorė tuoj publiką “turėjo sa šio eilėraščio parodija, liečianti
vo rankose” ir jau iki pabaigos čionykštį mūsų gyvenimą. Puti
jos nepaleido. Savotiškai įdo nui aktorė didesnio dėmesio lyg
mu buvo kiaušy'is ir visų taip ir pagailėjo, pasitenkindama tik
mėgiamos deklamuoti Maironio ankstesniąja, romantiškąja jo
baladės “Jūratė ir Kastytis’’ kūryba — jo “Debesėliu”. Įspū
Aktorė Aldona Eretaitė poezijos Mūsuose vis buvo iprasta ją pa dis būtų buvęs kur kas didesnis
teikti labiau romantiškoje inter ir klausytoją labiau už širdies
rečitalyje skaito Donelaitį.
Nuotr. V. Noreikos pretacijos skalėje, viską nuda griebiantis, jei vakarui būtų pa
da po įtampinio teksto publi
kai pailsėti būdavo pažeriama
ir lengvų, humoristinių posmų.
Dinamiškam savo skaitymo po
būdžiui aktorė, matyt, sąmonin
gai buvo pasirinkusi tuos mūsų
poezijos gabalus kurie yra taip
gi atausti įvykio, strofos ar žo
džio dinamizmu.

sirinktas Putinas iš paties paskutihio ir tragiškojo jo kūrybos

laikotarpio.

SPECIALYllf _ NERVŲ IR
EMOCINES LIGOS
CRAYYTORI) MEDICAL BLDG.
8440 So. Polanki Road

Valandos pagal susitarimą

Savąją vakaro dalį Eretaitė
baigė, skaitydama Aistį ir Braz
džionį. Ypač publiką jaudino
(buvo matyti iš ašarotų akių)
Aisčio “Matėr Dolorosa”, akto
rės pėrteikta taipgi su kvapą
užimančiu įsijautimu. O pati
aukščiausia jos rečitalio viršū
nė neabejotinai buvo trumputis
Brazdžionio dviposmis “Tavęs
nebus ”. Aštuonių eilučių eilėraš
tyje keturios eilutės čia baigia
si fraze “tavęs nebus”. Ir rei
kėjo tik grožėtis, kaip Eretaitė
kiekvieną kartą šią frazę pakar
tojo vis kitokioje interpretaci
joje, drauge visą eilėraštį suly
dydama tarsi į kelių atsikvėpi
mų gilų atsidūsėjimą.
*
Antroji rečitalio dalis buvo
skirta jau moderniajai mūsų po
ezijai. Ją deklamavo aktorius
Leonas Barauskas. Jo deklama
vimas buvo visai kitoks, negu
Eretaitės. Ir šitai labai paįvai
rino viso vakaro poezijos sro
vę. Kiek Eretaitės interpretaci
ja riedėjo dinamiškais šuoliais,
lyg ir krūpčiodama ties neišma
tuojamomis mūsų poezijos be
dugnėmis, tiek Barausko žodis
skambėjo lygiu, klasiškai aišTel.

239-4883

DR. K. G. BALUKAS
AKUAF.RI.I4 IR MOTERŲ LIGOS,
GINEKOIX)«INft CHIRURGIJA

PRITAIKO AK INTU8
2858 West O3r<l Street
Vai.: kasdien 10—12 vai. Ir 7—8 v.
vak Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia
dieni uždaryta Ligoniai priimami su
sitarus.
Ofiso telefonas: PR 8-3220
Rez. telef. YVAlbrook 5-5070.

poezijos rečitalio publikos dalis Jaunimo centro didžiojoje salėje.

Nuotr. A. Gulbinsko

Ofisas 3148 West BSrd Street
Tel.: PRospect 8-1717
Rez. 3241 West 68th Plaoe
Tel.: REpubUe 7-7888

DR. S. BIEŽIS

DAUG PASIEKTA, BET
PASBIKTA IR ATEIČIAI

krito sesers Bemardos “Lietu
(Atkelta iš 1 psl.)
viškoji rapsodija”. Sakoma, kad
mo pagauti žiūrovai čia nuo plo pritrūko laiko repeticijoj. Ta
jimų susilaikytų, santūriai val čiau manytume, kad žmogų kū
dytų savo jausmus, ir vien tik rėją reikėtų branginti labiau
nebyliai stebėtų įžygiuojančius negu laiką.
Šventės programos pranešė
šokėjus, visai jiems neplodami.
Pabaigoje, šokėjams išžygiuo ja, viešnia iš Vokietijos — Al
jant, buvo grojamas Br. Jonu dona Eretaitė savo frazėse buvo
šo šventei sukurtas maršas. Jį tiksli ir aiški. Saldaus, senti
pasekti buvo kur kas lengviau. mentalaus ir ištęsto kalbėjimo
Po dviejų valandų programos, ji puikiai išvengė, pasakydama
žiūrovams ir delnai nuo plojimų, tik tai, kas būtina, kas tiko ir
matyt, buvo paskaudę: ploji kas laiko veltui negaišino.
Aplamai, šokių šventė buvo
mai baigminio maršo jau nenu
stelbė. Br. Jonušas, kaip maršų daugelio daugelio žmonių nepa
kūrėjas, mūsuose turi niekam prastos kantrybės ir sunkaus
kitam neužleidžiamą vietą. Ir šį darbo vaisius, turint galvoje
kartą jis tai puikiai pademonst tiek vyriausius šventės vadovus
ravo savo naujuoju kūriniu ir bei organizatorius, tiek tūkstan
tinio jaunimo, net mažųjų šo
orkestro maršišku valdymu.
kėjų pulkus, o ypač pasišventu
Negerai, kad programoje iš sius, tiesiog metų savo laisvalai

CHIRURGAS

kį paaukojusius šokių grupių
Valandos: Kasdien nuo 1 Iki 3; tre
vadovus bei vadoves.
čiadieniais uždaryta. Antradieniais Ir
penktadieniais vak. nuo 7 Iki 8 Tai.

SPEC. VIDAUS LIGOS
T ei. Ofiso PR 8-7800: Namu 025-7807

5159 So. Damen

Avenue

Valandos: 2—9 vai. p. p
ISskyrus trečlad.lėni

Rez. Tel. GI 8-0873
Akušerija Ir moterų Ilgos

RENTGENOLOGAS

6132 So. Kedzie Ave„ WA 5-2070
9760 So, Kedzie Avenue
Valandos pagal susitarimą. Jei neE,lrn}ad- antrad., ketvlrtad. lt
atslliepla, skambinti: MI 3-0001
penktad. 8 v. r. Iki 9 v v Trrč
tofit-8 v r llu 8 v. popiet

DR, B. GAIŽIŪNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė akušerija tr motery Ilgo

2454 West 71st Street
(71-os Ir Campbell Avė. kampas)
Vai. kasdien 1—8 Ir 6—8 vai. vak
SeStad. 12—8 vai. popiet.
Trečiadieniais uždaryta

Ofiso tel. PR 8-2220
Namą — rez.
PRo»pert 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIŠIUS

”

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDI.IOS LIGOS

2745 West 69th Street
Prlefi šv. Kryžiaus ligonine
VAL.: pirmad., antrd ketv nenv
nuo 9 Iki U v. ryto lr „Uo s'Tv
SeStad. nuo 2-4. Trečiadieniais Ir ktt
laiku susitarus telefonu:
_____ 'Telef. REpubllc 7-2290

DR. LEONAS SE9BUTIS

INKSTŲ, PŪSLES IR PROSTATl
CHIRURGIJA
GYDYTOJA IR CHIRURGE
Ofisas 2454 W. 71st Street
VAIKU LIGOS
2650 VVeet 63rd Street
Vai. antrad. nuo 2—5 pople
Pirmad.. antrad. ketvtrt Ir penkt.
ketvirtad. nuo 6—8 vak
nuo 12 Iki S v. Ir nuo 6 Ik) 8 v. v.
SeStad. nuo 1 Iki 4 vai.
Ofiso telef, 776-2880
Rezid, telef, PR 9-6780
Ofs. PR 6-0022
Rez. PR 8-6960
,J

O

K

š

A

DR. E. JATULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Bendra praktika
2815 W. 71st Street
Ofiso vai. kasdien nuo 6 tkl t v. v.:
iešt. nuo 9 Iki 12 vai.: arba susltarua
' .

Ofs. PO 7-0000

Rez. GA 8-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8844 (Vest 68rd Street
Vai.: kasdien nuo t—4 p p. ir l
Ikt 8 vai Trečlad. Ir SeStad. uždaryta.
Ofiso Ir buto tel. OLymplc 2-1381

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

Trediad
Priima ligonius pagal susitarimą, Ir SeStad. tik susitarus.
Jei neatsiliepia skambinti HU 8-8222
Tel. — REllanee 5-1811

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR
GERKLES LIGOS

DR. A. PUSTELNIKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. W. M. EISIN-EISINAS

6449 S. Pulaski Road (Crawford
Medical Building) Tel. LC 5-6446 Vai. kasdien 10-12 Ir 4-7.

DR. ANNA BALIUNAS

to

DR. WALTER J. KIRSTUK
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Lietuvis gydytojas)
8925 Weet 59th Street

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGU
pritaiko akinius

15542 So. Cicero, Oak Forest, I
Kabineto tel. 887 2020

Namu tei,.830-1071
Vizitai pagal susitarime

OR. J. J. SIMONAITI!
GYDYTOJAS ir chirurc
Adresas: 4255 W. 68rd Sti
Ofiso lel. REllanee 5-4418
Rez. tel. GltovehtU 8-0817

nK1^ndO?: plrm- ,r ketv. nuo Ii
IRI 2 vai. p.p. ir nuo 7 Iki 8 v
antr. Ir penkt nuo 12 Iki 2 vai
r vakarais pagal susitarimu.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ
Bendra praktika Ir chirurgija
Ofisas 2750 W. 7lst Strot

Telefonas 925-8296
Valandos: 2-8 v
v. r., 2-8 v vak.
karo Sekmad. Ir
Rezld. tel.

v penktad. 10
SeStad 1-4 v
trečlad. uždari
WA 5-3000

DR. VYT. TAURAS

Vai.: pirmad.. antrad., ketvlrtad Ir
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
penktad.
nuo 12-4 vai. p. p., 6*8
vai vak. SeStad 12-8 vai p.p.. trečlad BENDRA PRAKTIKA IR MOTĖM
„
LIGOS
'
uždaryta.

Ofisas Ir rez. 2652 W. 59th SL

Tel. ofiso Ir buto

OLymplc 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4988 W. 15th Street, Cicero
Kasdien 1—8 vai. Ir 8—8 vai. vak.,
ISakyrua trečiadienius,
fleitadlenlals 12 Iki 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
KTDIKTU na VAIKU LIGŲ

Šokių šventė taipgi akivaiz
MEDICAL BUILDING
DR. VL. BLAŽYS
džiai pademonstravo mūsų bend
7158 South Western Avemn
antrad-. ketvlrt. Ir penkt
ruomeninio apsijungimo dvasią PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS Pirmad.,
nuo 11
vaL Iki 1 vai. p. p. ir nuo
2801 YVest 63rd Street
6 — 8 vai. vakare. Trečlad. nuo
ir Lietuvių Bendruomenės orga
Kampas 88-člos Ir Callfomla
11 vai. ryto Iki l vai j. p., SeStad.
Vai.: kasdien nuo 6-8 vai. vak.
nizacinio sugebėjimo tam ar ki
11 vaL ryto Iki I vaL p. p.
ŠetSad. 2—4 vai.
Ir kitu laiku pagal susltar.
Ofiso telef. RE 7-1188
tam darbui atlikti realybę. Var Trečlad. Ofiso
telef. 478-4042
Ra. tet 238-2818
Rezld. tel, YVAlbrook 5-3048
gu ar kuris kitas mūsų visuo
meninio, kultūrinio darbo veiks
DU MARIJA LINAS
DR. C. K. BOBELIS
nys jau ir šiuo metu galėtų ryž Inkstų ir šlapumo takų chirurgija AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS
tis tokiam plačiam užmojui. O
2817 Weet 71st Street
Tel. 695-0533 — Elgin
ateityje šitai bus dar akivaiz
Telefonas HEmlock 6-8545
425 No. Liberty Street
(Ofiso tr rezidencijos)
džiau. Tad po Trečiosios lietu
Valandos pagal susitarimą
Konto 25, Elgin, Illinois
vių tautinių šokių šventės, la
biau negu kada nors anksčiau, Tel. ofiso HE 4-5840, rez. 388-2238 Ofiso tel PR 8-7773; Rez. PR 6-4732
peršasi išvada, kad mes čia ir
DR. A. MACIŪNAS
DR. PETER T. BRAZIS
visuomeniną, ir kultūrine, ir
CHIRURGAS
2858 West 68rd Street
net politine laisvės kovos pras GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
West 71st Street
Valandos: pirm., ketv., 6—8 vai.,
me būsime tiek pajėgūs ir gyvi Vai.: 2434
antrad. Ir penkt 1—t vai.
pirm., ketv. 1-4, vakar. 7-0
PrllmlnBja tik. susitarus
antr.,
penktad.
(
—
5
treč
Ir
SeSt.
tik
lietuviškoje veikloje, kiek bus
Atostogose nuo blrž. 28 iki liepos 28 d.
susitarus.
tampriai susiorganizavus ir
Ofiso HE 4-1818
Ra PR 6-0801
Ofiso — HE 4-6758.
veiksminga Liet. Bendruomenė,
DR.
J.
MEŠKAUSKAS
kiek jai vadovaujantieji mažiau
DR. M. BUDRYS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vaikysis siaurų asmeniškų am
ALERGIJA
Specialybė vidaus ligos
bicijų, dvasioje labiau būdami
2751 West 51st Street
2454 Weat 71sf Street
plačios ir gilios kultūros žmo Valandos: antradieniais, penktadie (71-os Ir Campbell Ava. kampas)
niais 2-9 v., Šeštadieniais 10-1 p. p. Vai. kasdien 9—11 ryto Ir 4—8 v. v.
nėmis.
k. b.
Ligoniai priimami pagal susitarimą. #«ttad f v r. — I v. 8. n.

Tel PItospect 8-1228
Ofiso vai.: Pirm., antr.. Treč ir
penkt nuo 2 tkl 4 vkl. ir nuo « iki S
v v.SeStad 2—4 vai. popiet Ir kitu
laiku pagal susitarimą,

Of. teL HE 4-2128, Namų GI 8.6188

OR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
2454 West 71st Street
Prilmlnčja ligonius tik susitarus
VaL: 2—4 p. p. R 6—8 v. vak.
Trečlad, Ir SeStad. uždaryta
Telefonas — GRovehlU 8-28M

DR. A. VALIS-LABOKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE AKUŠERIJA IR
MOTERŲ LIGOS

2524 West 69th Street
Valandos: 1 Iki 4 Ir 6 Iki 8 v vak.
SeStadlenlals 1 iki 4 vaL
Trečladlenlala uždaryta.

Tel. PRospeot 6-8400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6648 So. Albany Avė.
VaL. pirm., antrad.. ketv. «—g v
vak.: penkt. Ir SoStad. 2—4 popiet
Kitu laiku pagal susitarimu
TcL ofiso PR 6-641R, re*. HE 4-«lM

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE
8107 West 71ot Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. p Tr 7 Iki 8 v. v.
Treč. Ir SeStad. pagal susitarimą.
Ofiso tel. 787-2141.

Namu 638-4860

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
6449 So. Pulaski Road
Vai. pirmad., antrad., penktad. .
Ir 6—8 v. v., ketvlrt. 6—8 v. vak
Mtadlenlals 11—I vai. u. g.

AR MENAS Y
RbstrakČiojo men

ateitį spėliojant

PETRAS !» ELNIKAS
Neretai meno parodų kritikai
vertindami nedaiktinį, jokių ob
jektų nevaizduojantį paveikslą
susiduria su vienu gana svarbiu
klaus mu: ar nedaiktinis menas
yra aukštesnės meninės vertes
ir ar jis yra paskutiniu meno
tikslu? Kartais randame ir teigmų kad abstraktusis menas
ateityje įsilies į naują, galingą
daiktini meną, todėl ir į šių die
nų abstrakčias reikėtų žiūrėti
tik kaip į reikalingą, laikiną,
formalinę studiją, lyg į prati
mus. šiandien tokie klausimai
ir spėliojimai taikosi karta s lyg
ir nuvert’nti populiarias abst
rakčias ekspresijas, bet pagrin
de jie yra vis dėlto svarbūs,
nors dar ir sunkiai atsakomi
klausimai. Apie abstrakcijas
mene randame įvairių nuomo
nių. Jų argumentai meta kiek
daugiau šviesos ir į patį abst
raktųjį meną.
I. Edman (Arta and the Man,
1950), pavyzdžiui, sako: sunku
tikėti, kad tapyba kada nors
taptų vien abstrakčios spalvos
ir formos rezultatu. Jis randa
ir tam tikrų priežasčių, kodėl
taip niekuomet neatsitiks. Jis
rašo, kad paveiksle žmogaus at
pažįstami objektai jau ir turi
savo estetinę vertę, kai vien ob
jekto atpažinimas sustabdo ir
prirakina žiūrovą prie paveiks
lo. Aišku, tai gana svarbus es
tetinis elementas — žaibiškas
žiūrovo patraukimas ir jo su
dominimas kuria nors jam ge
rai pažįstama forma (obuolys,
galva, katė, medis ir t. t.). Ši
tuo seniai naudojasi modernūs
natiurmorto
tapytojai.
Bet
jiems vis dėlto ne natiurmorto
objektai, bet pats paveikslo at
likimas turi didesnės svarboB.

Vien daikto atpažinimas pa
veiksle, atrodytų, jo vertės nei
kiek nepakelia. Jis'ten yra daž
nai tik dėl tam tikro “patogu
mo”. Moderniame natiurmorte
kitas objektas galėtų jį lengvai
pakeisti.
Esama ir abstraktaus meno
“praeinamybės” pranašų. “Aš
tikiu galimybe, sako M. Jellett

(The Artist Vision, 58), kad
abstraktus menas yra tikslas
pats savyje, bet netikiu, kad
tokia griežtai geometrinė meno
fazė. kurą ir aš pats perėjau,
galėtų būti galutiniu meno re
zultatu”. Tač au jis tiki, kad
abstraktus menas yra reikalin
gas tramplinas kitai meno fazei.
Ši negriežta nuomonė, savaime
aišku, yra patogiausia ir gal
artimiausia tiesai. Bet, be geometr'nių š’andien yra dar ir
kitų, vis naujų abstrakčių eks
presijų ir atrodo, kad žmogaus
abstrakčiai fantazijai niekad
galo...
Tiems, kurie galvoja, kad gal
teks sugrįžti prie priešabstraktinio meno, P. Sartre (Essays
in Aesthetics, 66) aiškina, kad
menas yra praktikuojamas jau
daugiau kaip 3000 metų; šim
tai stilių ir tapymo būdų jau
yra išmėginta “iki nusibodimo”.
Išmėgintom technikom šiandien
galima pasiekti bet kokių rezul
tatų. Nenorint kristi į sėslumo
periodą, bet atrasti ką nors nau
jo, yra reikalinga pradėti viską
iš naujo. Jis galvoja, kad abstrakčiojo meno pagrinde ir glū
di ta “pradžia iš nulio”. Nors
abstraktusis menas šiandien jau
yra gana toli pažengęs, bet jis
vėl dažnai grįžta prie savo
(1905 m.) pradmenų ir vėl iš
naujo mėgina perspręsti pagrin
dinius klausimus: kas yra for
ma, spalva, linija, masė?

nas nei kiek nepakeitė Eu
ropos politinės ar socialinės is
torijos. Jei jų nebūtų buvę, jis
sako, nieko kitaip ir nebūtų
įvykę*). Menas yra padėjęs
žmogui tik gyven'mo nemalonu
mus lengviau pakelti ir patį gy
venimą kiek pakiliau praleisti.
Politiniame veiksme ir gerame
žurnalzme W. H. Auden mato
didesnę galią, kaip mene!
Nematydamas mene rimtes
nės jėg03 (ir jos ten neieškoda
mas), W. H. Auden prlleidža,
kad meno tikslas yra lakumas;
vietoj politinių prakalbų, j s sa
ko, tegul menas ’šranda ir “happenings”! Atrodo, kaip bežiū
rėtume, menininkas šianden at
rodo savotiškų objektų ir psi
chės paslapčių "fabrikatorium".
Jei dar norime meno verte ti
kėti. Auden sako. privalome ti
kėti, kad toks menas v:s dėlto
gali būti sukurtas. Nors pasise
kimo galimybės yra labai sun
kios. menin’nkas neturėtų nie
ku kitu ir užsiimti.
Šie paskutiniai žodžiai, kad
ir pesimistiški, nušvieč:a pro
metėjiškai ypač abstraktaus
meno grynai estetinį, dirbtinį
pasaulį ir jo menininkų subjektyvinius jausmus. Jų pasiseki
mo galimybės, kaip visi žino Nemuno vingiai
me, yra labai sunkios. Be to,
kai paveiksle nei natūralistiškai
nutapytas pasaulio kampelis,
nei subjektyvus - abstraktus
pasaulis šiandien dar negali bū
ti pavadintas “realiu”, abstrak
tusis menas, atrodo, kol kas
gal ir yra vienintele žmogaus
dvasinio pasaulio galimybe; pa
vargusiam menininkui jo natū
ralistinėj didaktinėj socialinių
tikslų klampynėj — savotišku
vieninteliu ar laikiniu “atodū
siu”.

Kaip dažnai menininkas prie
tų pradmenų turėtų sugrįžti?
Nusibodus šiais, sakysime, “vai
*) Išskyrus gal kai kuri menkes
kų darželio pratimais”, ar jis nes vertės meną, kaip “Dėdės To
privalėtų grįžti į meno pamo mo trobelę", 18 ir 19 šm. filosofi
nius ir kai kuriuos grožinius1 raštus.
kančią, moralinę ir žmoniją ap
šviečiančią paskirtį?
,
W. H. Auden, priimdamas
1967 metų Amerikos Literatū
ros medalį, lapkričio 30 d. pa
stebėjo, kad apie menininko ro
lę šiose srityse kalbant, yra
perdedama ir iš jo per daug ti
kimasi. nes menas nėra visaga
lis. “Menas yra bejėgis”, sa
ko W. H. Auden. Dantės,
Šekspyro, Goethės,
Ticiano,
Mozarto ir Beethoveno me

IŠILGAI
AFRIKOS
Kazys Almenas
(Tęsinys iš praėjusio šeštadienio)
11. MERGAITĖ SU 50 KASYČIŲ IR
200 KM TANKETĖS PALYDOJE
Juba • Nimulč, 1968. IV. 31 — V. 7.
Norėtųsi jau baigti rašyti apie tą Suda
ną, taip pat kaip gale mėnesio, kurį ten pra
leidau, jau labai norėjosi kuo greičiau pa
siekti sieną. Okupuoto krašto atmosfera
lieka nemaloni, nežiūrint, kiek ten malonių
žmonių sutiktum. Įgrysta tie visur matomi
automatai, įgrysta tas netikrumo jausmas,
kuris, atrodo, yra persunkęs visą atmosferą.
Taip buvo Pietų Sudane.
Visur, kur keliavau, buvo kareiviai. Jie
lydėjo ir tą laivą Nilo aukštupiu į Jubą. Ne
gausiose prieplaukose laivą pasitikdavo vis
daugiau kareivių. Fotografuoti, kad ir slap
tai, buvo kaip ir neįmanoma. Vienu kartu
man buvo atimtas net pats aparatas ir su
gadintas filmas.
Gaila. Kraštas ten egzotiškas. Nuo Stan
ley ir Livingstono laikų Baltojo Nilo pelkės,
be abejo, nepasikeitė. Žmonės dar vaikšto
visai nuogi. Jie susigrūsdavo prieplaukoje,
laivui sustojus, o kareiviai juos plakė bizū
nais, kad anie atsitrauktų toliau.
Jubą pasiekėme po šešių dienų kelionės.
Tai Ekvatorinės provincijos sostinė, pana
šaus dydžio ir išvaizdos kaip Malakal. Nilo

• Rašytojo Vydūno raštų
rinkinėlis jau išleistas okupuo
toje
Lietuvoje,
pavadintas
“Amžina ugnis”. Jį sudaro:
“Prabočių šešėliai”, “Pasaulio
gaisras” ir “Amžina ugnis”. Ve
damąjį rašinį apie Vydūno kū
rybą parašė J. Lankutis, pava
dindamas jį “Vydūnas šian
dien”. 668 psl., 8,000 egz.

pelkės čia pasibaigia, ir prasideda kalvos.
Gražios apylinkės, gamta labai įvairi: vie
tomis aukšta savana, vietomis tiršti miškai.
Didžiausias pastatas Juboje buvo kalėjimas.
Naujosios (1962 m. baigtos) Jubos kated
ros sienose kulkų skylės buvo gana ryš
kios, lyg būtų tik vakar išmuštos. Daug gė
lių buvo Juboje. Stebėtinai didelių, stebėti
nai ryškiom spalvom. Bet ir gėlėmis sunku
uždengti kulkų paliktas žymes. Su laiku —
gal? Bet šaudymas čia vyko prieš 3—4 me
tus, o lėtesniu tempu tebekartojamas ir da
bar.
— Matai tuos vaikus turgaus aikštės ga
le? — rodė man vienas Bari genties jaunuo
lis. Buvo jau vakaras, ir kokia dvidešimt
apdriskusių vaikų buvo susirinkę krūvon. —
Jų tėvai, visi jų giminės buvo sušaudyti.
Vaikai dabar neturi kur eiti...
Gėlėmis to neuždengsi.
Norėjosi kuo greičiausiai iš Jubos išvyk
ti. Ir vėl man pasisekė. Pasirodė, jog gink
luotoji armijos gurguolė, kuri palaiko ryšį
su pasienio postu Nimule (200 km į pietus,
prie Ugandos sienos) turėjo išvykti kelių
dienų bėgyje. Tiksliai kada, tai karinė pa
slaptis, bet jau sekančią dieną tą paslaptį
žinojo kiekviena turgaus boba. Gurguolė iš
vyksta gegužės 6 d. apie 7-tą valandą ryto.
Tai vienintelis būdas vykti iš Jubos į pie
tus.

Pakeliui į Jubą. Žmonės prie Baltojo Nilo kran
to. Visos šios fotografijos darytos slaptai.

KUO GRINDŽIAMAS
STRUKTŪRALIZMAS?
Nauja antiegzistencinė filosofinė srovė Prancūzijoje
M. MATUKAS

Struktūralizmas, arba,
kaip
lietuviškai pavadintume, sąran
gos filosofija, yra grynai pran
cūziškas produktas, nes, išskyrus
čeką Hjcmslevą ir amerikietį Ja
kobsoną, visi kiti yra prancū
zai: filosofai M. Foucault, L. Althusser, kritikas R. Barthes, psi
choanalitikas J. Lacan ir etno
logas C. Levi-Strauss. Ši nauja fi
losofinė kryptis yra gana rimtas
reikalas, kuris jau pradeda plisti
ir kituose kraštuose. Londone
Cambndge universitetas savo dė
stomųjų dalykų tarpe yra įrašęs
ir struktūralinę antropologiją.
Vokietijoje tapo įsteigta mokyk
la struktūralistiniu metodu tyri
nėti menui.
Ši naujausioji filosofinė srovė
pajudėjo praėjusiais metais Pa
ryžiuje, kai buvo išspausdinta
sunkiai suvokiama L. Foucaulto
knyga “Les Mots et les Chosės”
Nuotrauka Vyto Stanionio (Žodžiai ir dalykai).Knygai pasi
rodžius, autorius padarė kai ku
rių
stulbinančių
pareiškimų
spaudai ir, tarp kitų dalykų, užatakavo ir filosofą egzistencia
listą P. J. Sartreą, pareikšda
mas, jog jis esąs “paskutinis 19
š. filosofas”. Sartre’o pasiuntimu
KAZYS BRADŪNAS
į muziejų, socialinių mokslų ir
istorijos nuvertinimu bei paskel
Pilna krykštavimų aido
bta žmogaus mirties ištarme
Virpi, alsuoji, degi —
Foucaultas sukėlė malonius šiur
Mėnuo ir saulužė braido
pulius prancūzų inteligentijoje.
Sieloj, kaip upėj, nuogi.
Sartre’o griežta reakcija tą aud
rą dar labiau pakurstė. Sartre’as
Aš nenoriu, nenoriu ištirpti,
pareiškė: “Struktūralistai, kurdą
Pavirsti žemėj dėme, —
mi naują ideologiją, siekia pa
Aš matau, aš liečiu mirtį
statyti paskutiniąją kliūtį prieš
Pačiame jos gražume.
marksizmą”.
Aš pridedu degančią kaktą
Struktūralizmo metodinės
Prįe karsto lentos,
Ir girdžiu dundantį taktą
mintys
Širdies visai kitos.
Pagal Foucaultą, modernusis
Kieno mintys skverbias, kaip šaknys,
mintytojas nesirūpina nei do
.{.„grumsto gemalą juodą...
riniais klausimais, nei politiniais
Jau jau valia pasiduoda,
užsiangažavimais. Betikslis esąs
Atsiveria akys...
dalykas ieškoti prasmės istorijo
je, nes jos ten ir nėra. Huma
O, kaip visa man aišku —
nizmas — vien apgaulė, nes jis
Būtis ir mirtis nebaugi...
norįs išspręsti problemas, kurių
Mėnuo ir saulužė vaikšto
nepajėgia nė aptarti. Be to, 20
Upėj, kaip sieloj, nuogi.
a. žmogus yra jau miręs, kaip ir

VASARA

Vakare prieš išvykstant, buvau impresio
nistiniam ūpe. Ištisas dvi dienas Juboje kal
bėjausi su vietiniais. Fantastiška, kaip sun
ku nustatyti, net apytikriai, kas įvyko šia-,
me mieste paskutinių metų bėgyje. Baimė,
vaizduotė, paskalos, noras dramatizuoti —
viskas persipina taip, jog atskirų siūlų nė
neišnarpliosi. 80, 400 ar 1,000 žmonių buvo
sušaudyti Juboje, kai 1964 m. kariuomenė
užėmė miestą? Visus šiuos skaičius, ir dar
eilę kitų, girdėjau. Gal ne taip svarbus tas
ska čius, svarbiau šaudymo motyvas. Trum
pai, užėmus miestą, buvo sušaudyti (pagal
galimybes) visi negrai, kurie būtų galėję
suorganizuoti pasipriešinimą. Kitaip tarus
— visa inteligentija, visi tie, kurie buvo
bent kiek pramokyti.
Ir tai krašte, kuriame didžiuma žmonių
yra beraščiai!
Šiandieninė Afrika. Bet nesmerkim jos
per greit. Sena tai taktika, ir ne Afrikos
kontinente ji išrasta.
Buvau kažkaip pavargęs nuo tų visų
skaičių, girdėtų žiaurumų, sunkumų ir bė
dų. Norėjosi, atvirai kalbant, pasigerti ir
išsimiegoti prieš tą rytdienos kelionę.
Pasisekė tai geriau, kaip kad buvo ga
lima tikėtis.
Beeinant Jubos gatve, staiga šalia pri
stojo mašina. Moteris, sėdinti šalia tamsia
odžio šiaurės arabo vairuotojo, buvo balta.
Paaiškėjo, kad moters dėka ir buvo ta ma
šina sustabdyta. Kaip ji man sakė vėliau,
esu trečias prakeliaujantį europietis Jubo
je paskutinių 4 metų bėgyje. Vyras manęs
paklausė, ar galėtų man padėti. “Na, — sa
kau, — nebent jūs žinote, kur galima gauti
ką stipresnio išgerti.” “Nieko nėra papras
tesnio, — atšauja vairuotojas, — štai, va
ži įojame namo su dviem (tarp kitko, Suda
ne uždraustom) naminio arako bonkom. Pra
šėm būti mūsų svečiu.”
Nesibranginau.
Pasirodė, jis jau apie mane žinojo. Iš
tiesų, visai nesistebėtina, nes buvo kažkokio
provincijos biuro direktorius, studijavęs
Anglijoje, parsivežęs baltąją žmoną. Jo pa

ties žodžiais, jis iš pašaukimo poetas, rašy
tojas r dailininkas, bet dabarties, štai, at
siųstas į Pietus valdininkauti. Ach, žiaurus
likime!
Namas, savaime aišku, didelis, ūksmin
go sodo pavėsyje. Vidaus įrengimas (balta
žmona, visgi!) muša ryškiu Europos vidu
rinės klasės skoniu ir pretenzija. Sėdėjome
patogiuose foteliuose aplink madingą žemą
staliuką ir mes, vyrai, gėrėme tą iš datulių
gaminamą prakeiktai stiprų araką. Baltoji
ponia gėrė alų ir tai — iš litrinių bonkų.
Valandos pokalbyje ji išgėrė dvi bonkas. Ir
kai jai vyras iš virtuvės atnešė trečią, su
spėjau pro pravertas šaldytuvo duris pama
tyti, jog jų ten stovi dar bent geras tuzinas.
Ką gi, nemanau, kad lengvas būtų gy
venimas vienai baltai moteriai Juboje. Net
ir liuksusiniame name.

Baltasis Nilas. Visur juo plaukia augmenija,
kartais ištisos augalų salos. Į dešinę nuo palmių
matyti dievams paaukotas vietinių gyventojų
vainikas.

Kaimelis Nilo pakrantėje netoli Jubos.

19 š. mirė Dievas; viso to išda
va: jau ne tik filosofija, bet ir
socialiniai mokslai tampa tik per
einamuoju mokslų tarpsniu.
Struktūralizmo metodu ieško
ma paslėptos taisyklės, slaptingo
dėsnio, pabrėžiant skirtingą žmo
nijos veikseną: visuomeninę san
tvarką, ekonominį gyvenimą,
meninę kūrybą, kalbą ir prota
vimą.
Struktūralistai bando nustatyti
sistemai ribas, nepriklausomai
nuo laiko faktoriaus; sistemai, į
kurią duotasis reiškinys tiktų, ir
santykio tarp įvairių reiškinių
padarinys priklausytų tai pačia’
sąrangai, kuri įvykį sąlygoja. Pa
vyzdys: kalba ir šnekta. Kalba—
struktūra — dominuoja šnektai,
nors kalbėtojas to ir nejaustų.
Skaitant “Les Mots et les
Chosės” išryškėja, jog istorija ne
turi jokios reikšmės, kadangi
mes esame įpratę matyti pažan
gą laiko ašyje, o Foucaultas ieš
ko sąrangos paslėptos po pavir
šium. Įvykiai egzistuoja, bet jau
daugiau nėra jokios istorijos, nes
istorija neturinti jokios krypties.
Mes, esą, neartėjame su žydais
j Pažadėtąją Žemę, nė su Teilhardu de Chardinu prie Ome
gos taško ir mažiausiai artėja
me prie Markso beklasinės visuo
menės Rojaus.
Struktūralistai neigia laisvę.
Žmogus, esą, ne tiek veikia, kiek
yra veikiamas
nesąmoningos
struktūros jame. Bet čia ir kitur
susiduriama su sunkumais, nes,
jei žmoguje yra pasąmoninė lo
ginė sistema, kuri pasireiškia jo
kalboje, tada visos klasinės filo
sofinės sistemos griūva. Nes ta
da mes negalime teigti, jog
kalbėtojas yra sąmoningas,
organizuotas “Aš”. Bet Foucaultas ir išvedžioja, jog filosofija nu
ėjo niekais ir jos paskirtis — da
lintis tik mosklinių tyrinėjimų
duomenimis. Tokiu būdu filoso
fas jau daugiau ir negali žmoni
jai pamokslauti ar moralizuoti.
Šiuo metu vienintelė galiojanti
etika esanti “refleksuoti sąmo(Nuke)ta į 4 psl.)

Tai nusivežk mūsų svečią į tą jūsų
suėjimą, — tarė ji savo poetui, dailininkui,
vaidininkui vyrui, kai laikrodis artėjo prie
devintos. — Nemanau, kad jam tenai būtų
uždrausta nueiti...
C ne. Žinome, ne... — skubėjo tvir
tinti vyras ir atrodė jautėsi kiek nepato
giai. — Tai gera idėja. Mat, čia yra toks
susibūrimas šį vakarą po devintos, — pa
aiškino jis man. — Nieko įdomaus, iš tie
sų... Keletas kolegų susirinks, ir viskas.
Žmonos tenai nepriimamos! — pridė
jo dar baltoji ponia, įsipildama sklidiną stik
linę alaus. — Tai vyrų pasaulis.
Vyras kaltai šypsojosi. Aš skubėjau pa
reikšti, jog mielai pakvietimą priimu. Taip
netrukus ir palikome baltąją ponią namuose
su pilnu šaldytuvu litrinių alaus bonkų. O
mes su antruoju, dar neatkimštu arako bu
teliu ir patraukėme į tą “nuobodųjį suėji
mą”.
Amerikiečių terminologija kalbant, tą
vakaronę priskirtumėm “Garden party” ka
tegorijai. Vyko tai gražiai prižiūrimame tro
piniame sode, prie didelės vilos. Aplinkui —
didžiuliais žiedais žydinčios gyvatvorės, vi
dury — pakelta platforma šokiams, vieta
orkestrui, išdėstyti staliukai, patogios pin
tos kėdės.
Daugumas tų “kolegų” jau buvo atvy
kę, kai mudu atėjome. Mano palydovas su
neslepiamu pasididžiavimu juos man nuro
dinėjo.
— Tas ten — policijos viršininkas; stam
busis ponas — tai provincijos gubernato
rius; tas — ligoninės vyriausias daktaras...
ir t. t. ’r t. t.
Atrodė, lyg visi “jie” ten buvo susirin
kę. Visi valdantieji “jie”. Visi, savaime aiš
ku, arabai iš šiaurės.
Ne už dyką žodelį “jie” dedu į kabutes.
Jie nušovė mano tėvą, — sakė man tik
prieš keletą valandų Bari genties berniu
kas. Gal šešiolika teturėjo. Nereikėjo aiš
kint, kas yra tie “jie”.

(Nukelta į 4 psl.)

Toliau penki britų Moris kompanijos sunkvežimia!, prikrauti ir perkrauti iki neįmanomumo. “Mažiukas” buvo ne per švelniai už
mestas
ant vieno jų, ir visa keliaujanti įgu
lAtkelta iš 3 psl.)
la, reiškia apie 40 kareivių, trys moterys,
— Kai žmonės subėgo į bažnyčią, “jie” penki vaikai, na ir aš, turėjome ieškotis vie
įėjo su automatais, atrinko devynis, nusi tos, kaip kas išmanėm. Kareiviai avi teniso
vedė ten pr e tvoros ir sušaudė, — pasako batais, margom apiplyšusiom uniformom, il
jo aukštas, sudžiūvęs vyras, kuris prižiū gais peiliais prie šonų (keli jų turėjo net
rėjo didelę, dabar tik vieno vietinio kunigo no du), na r jau prieš tai kelis kartus minėapgyvendintą kleboniją.
ta’S automatais apsikabinėję. Pasirodė, tai
—: Ne, mes jau ketveri metai neinam į čekiški ir visaį modernūs ginklai. Gavau vie
mokyklą, — paaiškino man keli sutikti jau ną pavartyti. Sudano armijos jie gauti po
nuoliai. — “Jie” uždarė mokyklas. -Dabar 63-čių metų.
mokyklose gyvena kareiviai...
Saulė svilino, kai pagaliau, po ilgų tupiO šį vakarą visi t e “jie” man mandagiai nėjimų pačiame vidudienyje, išjudėjome į
šypsojosi ir klausinėjo, ar labiau norėčiau Pietus. Gurguolė driekėsi išilgai kelio, kuris
arako ar škotiškos degtinės? Kažkoks pra vos pastebimai vingiavo per savaną į tolu
keiktas nerealumas yra visgi kiaurai per moje kylančius kalnus. Žiūriu, per kažkokį
sunkęs šį gyvenimą. Sakai sau: “Štai, tai nesusipratimą aš patekęs ant paties pirmo
jie įsakė šaudyti, ir tamsios rankos įvarė jo sunkvežinro. Tanketė, kuri pagal mano
gilzes į automatų užraktus, ir rasojo iš įtam nuosavą militarinę strategi:ą turėjo važiuo
pos prie sienos sustatytų žmonių kaktos. Ir ti pirmoji, pasirodė važiavo kolonos vidury
trenkė šūviai. Ar g'rdimas šūv's, kuris su je. Šal'a manęs penki kareiviai. Vienas jų
varo tau kulką į krūtinę? Gal tas perskro- ant kelių pas5 klojęs dviejų sieksnių ilgumo
džiantis švino smūgis visai nustelbia šūvio kulkosvaidį. “Na, — galvoju, — tikiuosi,
trenksmą?!.
jog tie gerbiam'eji laisvės kovotojai ar ban
Aš atsilošu pintoje kėdėje, šypsausi ditą'*). kurie tupi gal su panašiais automa
“jiems” ir geriu araką. (Su ledu!) Tropinė tais nnlinkiniuose krūmuose, gerai žino uni
naktis tūno už to santūriai apšviesto sodo versalią ir griežtą taisyklę, kad į žemaičius
rato, šešėliuose tarnauti pasiruošę baltai šaudyti draudžiama. Ir ne vien tiek. Minas
mundiruot' tarnai. Užkandžiai ir gėrimas — taipgi griežtai draudžiama kloti ant kebo,
pagal pasirinkimą. Kažkoks ūbaujantis jei naciu pirmuoju gurguolės sunkvežimiu
paukštis nenurimsta šešėliuosna susil’eju- važiuoia žemaitis.
siose sodo medžių viršūnėse. Zyzia keli iš
Vėl toks t kras realybės jausmas lyg
likę uodai, kurių nenudobė dar ore tebe- kažkur išslysta pro pirštus. Žvelgi nuo lėtai
užuodžiamos Shelox dujos.
judančio sunkvežimio viršaus į vietomis re
Romantika!
tesnius. vietomis tankesnius medžius. Žolė
Apie dešimtą atėjo ir merginos. Žmonos
čia beveik virš galvos. Jei kas norėtų už
ne veltui paliekamos vis dėlto namuose. Jos pulti, galėtų tupėti beveik prie pat kelio. Pabuvo visos vietinės mergaitės. Kelios liek siž ūri į tamsų, šalia sėdinčio kareivio vei
nos ir aukštos Dinka genties, daugumas — dą. Jis jaunas ir smulkus vyrukas. Kairysis
žemesnės Bari ir Mori genties. Pastarosios jo teniso batas prazulintas, bet čekiškasis
savo plaukus mėgsta supinti į bent 50 smul automatas rankose žvilga dusliai metaliniu,
kių, žvngančių, juodų kasyčių. Jaunos mer alyvuotu žv lgsniu. Dešinioji jo ranka prie
ginos. Tarp 16 ir gal 21 metų. Apsirengu gaiduko, jis įsitempęs žiūri į lėtai pro šalį
sios europietiškai, nors gana, mūsų skoniu, slenkanč'us krūmus. Visi žiūrim į tuos krū
spalvingai. Apsisiautusios didelę, į indišką mus. Kalbi} kaip ir nėra, tik sunkvežimių
sarį panašią, šilkinę skarą.
motorai dūsaudami riaumoja, žalia ir gel
— Tai sekretorės ir šiaip darbininkės tona aplinkui. Kai kur krūmas nusiplieskęs
mūsų raštinėse, — skubėjo man aiškinti ma baltais žiedais Taiku... Tikrai, galvoji, kas
no palydovas.
gi galėtų būti pavojingo šioje taikioje gam
Gal ir taip. “Neteisk, ir nebūsi teistas”, toje? Lėtai apsukame dar vieną vingį, ir pa
kažkur parašyta.
mažu nedideliame slėnyje atsiveria vaizdas
Pasirodė ir orkestras. Penki liekni neg į sudegintą kaimą...
rai, auksu žvilgančiom liemenėm. Grojo iš
Nedaug belikę iš jo.
skirtinai gerai. Prasidėjo šokiai ir čia, turiu
Liekanos apvalių, iš žemės drėbtų bakū
prisipažinti, buvau tikrai nustebintas. Jau žių. Daug jų... Pasvirę sienos ir iš karščio
ko, ko, bet to — tikrai nesitikėjau. Šokiai, pajuodus. susilanksčius stogo skarda kaž
buvo visiškai “damų teisėmis.” Ir ne tik kokio didesnio namo. Žolė ir krūmai jau že
tiek! Tos šešiolikmetės “damos” su styrin lia visur. Afrikos savana ats'ima savo že
čiom kasytėm kvietė šokti šiuos solidžius mę... Anksčiau dirbamuosius plotus atskiri
biurokratus metodu, naudojamu antroje tik iš to. kad ten ypatingai vešliai lapoja
gimnazijos klasėje.
ružavai žydinčios piktžolės.
Rankos pamojimu!
Netrukus pravažiuojame ir antrą, ir tre
Kažkas lyg atvirkščiai apsisuko mano ir čią sudegintą kaimą. Neskaičiavau jų toliau,
ta:p jau tą vakarą labai įvairia filosofija ir bet buvo jų daug. Aišku, neseniai čia dar
araku persotintuose viduriuose, kai priėjo buvo tiršta' apgyvendintas kraštas, o dabar
viena iš anų, mostelėjo, lyg mosteltų kokiam jau nebesutinkame žmogaus. Jokio. Vieto
šuniukui sekti, ir kuo ramiausiai apsisukus,
mis tarp bakūžių liekanų šmėkčioja stirnos.
net neats gręždama, nuėjo prie platformos!
Jau saulei beveik nusileidus, užtinkame d'Bet ir policijos viršininkai sekė tokius pat delę kaiminę (apie šimtas ju) dramblių.
pakvietimus. Sekiau ir aš.
Stumdydamiesi ir trimituodami jie grūdasi
Šokama ten "kažkas panašaus į rumbą ar skersai kelio, ir mūsų sunkvežimis turi stab
mambo. Man pagaliau nelabai jau buvo telėti. Atrodo, net žemė virpa nuo tų pilkų
svarbu. Arakas darė savo.
didel'ų formų.
Ap'e pirmą atsisveikinau su palydovu ir
šia'p nieko.
išėjau. Turiu pripažinti, net ir girtas nelabai
Jokio žmogaus. Jok5o sveiko namo. Apie
mėgstu šokius “damų teisėmis”. Be to, ži 200 km plotas nuo Jubos iki Nimule dabar
noma, rytojaus dieną manęs laukė kelionė sugrąžintas džiunglėms. Žemėlapių braižy
su gurguole.
tojai turėtų ištrinti tuos kaimelius ir tas mi
Turėjo ji prasidėti 7-tą valandą ryto.
sionierių bažnyč'as, kurios ten yra atžymė
Apie 9-tą prie kelto per Baltąjį Nilą at tos. Nebėra jų.
vyko pirmasis gurguolės sunkvežimis.
Kelionė truko dvylika valandų. Reiškia,
Apie 10-tą pradėjome keltis per Nilą.
vidurkio greit's maždaug 10 mylių į valan
Apie 11-tą atvyko komendantas.
da. Kelias, žinoma, buvo pasibaisėtinas, bet
Apie 12-tą, pačiame karštyje, pradėjo tai ne naujiena Sudane. Vietomis turėjome
me važiuoti. Kaip ta arabų armija judėdama lanku aplenkti ant kelio užverstus didelius
tokiu tempu suskubo per šešetą dienų atsi medžius, vietomis važiavome per išsękusius
traukti per visą Sinajaus pusiasalį, man ne upelius. Reikėdavo laukti atsiliekančių sunkaišku.
*) Afrikoje. kaip ir k'tuose kontinentuose,
Vertėtų pristatyti gurguolę.
Impozantiškiausiai atrodė nedidelė ir ap abu išsireiškimai apibendrina tuos pačius žmo
nes. Tsi lyg savotiški išvirkštiniai būdvardž'ai
rūdijusi, bet labai grėsmingai atrodančiais Jie apibūdina kalbėtoją, o ne aptariamąjį subsunkiais kulkosvaidžiais ginkluota tanketė. subjektą.
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včž mių, du kartus sustojome prie upės at
sigerti.
Tai ir visi nuotykiai. Taisyklės apie že
maičių neliečiamybę čia, matyti, žnomos,
od,'i ir niekas mūbų nepuolė. Tik vienas šū
vis pokštelėjo visoje kelionėje. Kažkoks ka
reiviukas treč'ame sunkvežimyje iššovė ne
tyčia. ir už ta' nuo savo puskarininkio ga
vo antausį.
Pasiekėme Nimulę apie 12-tą valandą
nakties. Kada'se ta5 buvo miestukas, dabar
tai tik armijos postas, 2 km nuo Ugandos
sienos.
Apnakvyd no mane drauge su bendrakele'viais. Valgiau net kartu su karininkais.
Iš ryto j'e davė dar ir benzino, nes pasirodė,
jog, sunkvežimiu' besitrankant, buvo nu
skeltas vienas (laimei, iš dviejų) “Mažiuko”
benzino vamzdelių, o visas benzinas išbėgęs.
Ta'gi, Sudano armija skųstis neturėčiau,
bet šta5, kai jau pasiruošiau ir noriu važiuot,

jie sako: “Ne!” Du kilometrai iki sienos ir
vienam važiuot draudžiama. Reikia palydos.
Vėl laukti! Tiktai 11-tą susiorganizavo
palyda. Ir pagaliau išplauta, išdaužyta pro
vėža nuvykome iki sienos.
Uganda!
Ž ūr u ir vos tikiu. Kaip tik ten, kur bal
tas šlagbaumas ženklina Sudano galą, duo
be a provėža virsta žvyruotu, lygiu keliu.
Šalia stovi tvarkingi, baitai dažyti namukai.
Žolė nukirpta, takeliai asfaltuoti.
Formalumai buvo atlikti per kelias mi
nutes. “Linkiu jums malonios kelionės Ugan
doje”, — tarė man vienintelis ten buvęs vald ninkas (reikia pripažinti, jog judėjimas
per fą skną nėra stulbinantis). Na, o pas
kui — važiuok, kur tiktai nori. Be palydos1
Be automatų!
U'sis'dau ant “Mažiuko” ir birbiame lyg'u žvyruotu ke'.'u. Tiesiog dainuoti norisi.
Atsirado visur aplinkui pakelėje žmonių na
mukų, tvarkingų bananų plantacijų. Sveiki

(K tą kartą apie Ugandą ir jos
patogumų stebuklus)

timuosiuose Rytuose,
j Kadangi nuo 1945 m. Pran; cūzijoje jau daugiau beveik nėI ra dešiniojo sparno minties, tai
i kairysis sparnas suskilo į tuos,
kurie tiki į istoriją, žmogaus ypa
tapo mažu kraštu, ir tarptautinė tingąją padėtį kitų gyvūnų tarkalba dabar yra angliškoji.
j pe, kurie pabrėžia evoliuciją, ir
Stalino degradacija bei atsira- tuos, kurie visai priešingai tvirdęs plyšys tarp Rusijos ir Kini-• tina, t.y. struktūralistus.
jos, titoizmas — padarė nebepa-1 Struktūralizmas jau spėjo prataisomų nuostolių
marksizmo, turtinti žmogiškąjį pažinimą ir,
prestižui. Taigi, pati istorija ei- j gal būt, daugiau šviesos parūna prieš kairiųjų viltis, ir dėl to, pįns ateity. Bet gali atsitikti ir
dabar Prancūzijos intelektualai: taip, jog, besivystydamas, jis panusikreipia nuo jų, palikdami klius j užburtą ratą bei stilistiSartre’ą vieną grumtis veltui už nes gražbylystes, nes jeigu, kaip
“taiką” Vietname ir “taiką” Ar- struktūralizmo skelbiama, nėra

KUO GRINDŽIAMAS
STRUKTŪRALIZMAS?
(Atkelta iš 3 pusi.)
ningumo vystymosi eigą, nuš
viesti tyliąją žmogaus dalį, pagy
vinti kalbos prasminga vartoji
mą, iškeliant į šviesą tą žmo
gaus dalį, kuri yra vargana”.
Labiausiai Foucaulto ginčija
mas klausimas — jo žmogaus
mirties paskelbimas. Apie ką jis
čia kalba, ne taip lengva supras
ti, tačiau atrodo, jog dabartinis
susikoncentravimas žmogiškųjų
reikalų tyrinėjimui yra tik laiki
nis reiškinys žmonijos istorijoje.
Esą, tūkstančius metų žmogus
pirmoj eilėj buvo užsiėmęs Die
vo Žodžio nagrinėjimu ar gam
tos tyrinėjimu, kaip Žodžio liu
dininku. Bet nuo Renesanso pra
dėta domėtis žmogumi ir istori
ja.
Šiuo metu, tačiau, humanitari
niai mokslai nustosią egzistavę,
nes pradėta domėtis ne pačiu
žmogumi, bet tomis jėgomis, ku
rios jį pranoksta ir apsprendžia
visą jo būtį. Taigi, netrukus žmo
n i ja vėl pradės domėtis Dievu.
Dėl to, Sartre*as, kuris nuolat as
meniškai ginčijasi su Dievu, ap
kaltina strųtyįūralizmą noru “įšmugeliuoti”, Dievą vėl į filoso
fiją (marksištirię).

nasi visi. Mandagus, žalias kraštas ta Ugan
da. Atrodo, koks didelis sodas.
Birbiam mes su “Mažiuku” ir staiga žiū
riu, jog toli priekyje tiesiog matyte matosi,
kaip lietaus možas artėja į mano pusę.
— Labas lietuti!.. — spėjau pasakyti,
nes jaučiaus, lyg turėčiau būt mandagus šio
je mandagioje Ugandoje. Na, ir mes susiti
kome...
L'etuti,!!
Vos iš klumpių (tiksliau tariant, nuo “Ma
Žiūko”) manęs neišvertė tas lietutis. Kaip
kok a vandenio siena! Liūtis, tvanas, tai vi
sai ne lietutis.
Berods, kažkoks poetas rašė “lietus
čiurkšlėmis prisiuvo žemę prie dangaus...”
O jei nerašė, tai aš užpatentuoju šią meta
forą Ji labai puikiai tinka apibūdinti Ugan
dos lietui.

nei pažangos, nei laisvės, nei ypatingos vietos žmogui kūryboje,
tai nihilizmas jau savaime ten
slypi.
“Apie visa tai, garbingasis tė
ve, mes rašome tuo tikslu, kad jūs
žinotumėte, kodėl mūsų senoliai
mirė pagonybės ir netikėjimo
klaidoje. O dabar, šventasis ir gar
bingasis tėve, labai prašome at
kreipti savo dėmesį į mūsų apverk
tiną būklę, nes mes, kaip ir kiti
krikščionių karaliai, esame pasi
rengę visuose dalykuose jums pa
klusti ir priimti krikščionių tikė
jimą, kad tik mūsų nevargintų
anksčiau minėtieji magistrai ir
broliai.”
Jonui XXII 1322 meta s)
(Iš Gedimino laiško popiežiui
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Sąranginės minties užkulisiai

Struktūralizmo pasisekimas yra išdava paties kairiojo sparno
intelektualų nepasitenkinimo pa
čiais gavimi, prancūzuos pirmau
jančių mintytojų padėtis yra to
kia, kad jie nebegali toliau vai
dinti pasaulio išmintingųjų ar
žmonijos vadų vaidmenio, kaip
buvo įpratę nuo Voltaire’o laikų
iki Sartre’o imtinai. Prancūzija

Geriausia dovana
siųsti j

LIETUVĄ
Vertingiausia dovana

DOVANŲ
PAŽYMĖJIMAI
PILNAI GARANTUOTA
GREITAS P RI STATYMAS
Tik dovanų pažymėjimai
yra vertingiausia dovana ir
daug- geriau negu siuntiniai.

LAKŠTŲ TAUPYMO
SĄSKAITOS
Chicago Savings Jums siūlo šešių mėne
sių taupymo lakštus, už kuriuos pelny
site 5*/4%. Lakštai išduodami tūkstan
tinėmis minimumas yra $8,000.00. Nuo
šimčiai mokami kas šeši mėnesiai nuo
išdavimo datos. Lakštų sąskaitos yra
apdraustos F.S.LI.C.

TAUPYMO KNYGUČIŲ
SĄSKAITOS
Chicago Savings tebemoka už knygutėse
žymimas santaupas aukščiausius nuo
šimčius, kokie kad yra leidžiami pagal
Federalinės valdžios taisykles. Sudėti
niai nuošimčiai apskaičiuojami kiekvie
na pusmeti.

Jūsų giminės tai patvirtins.

Tad. kai kutų karta planuo
site siųsti siuntini, jo vieto
je siųskite DOVANŲ PAŽY
MĖJIMĄ, pamatysite kaip
laimingi ir patenkinti bus
jūsų giminės
TIK DOVANOT pažymėji
mai duoda galimybę Jūsų
giminėms pirkti Vneshposyltorg specialiose doleriu
krautuvėse geriausios koky
bės amerikoniškų, vakarų
europietiškų ir vietinių pre
kių. Jūsų giminės tai patvir
tins.
TIK DOVANŲ PAŽYMĖJI
MAI duoda galimybę jūsų
giminėms
pirkti
LABAI
SPECIALIAI NUMAŽINTO.
MIS KAINOMIS. Jūsų gi
minės tai patvirtins.

JOKIO PAPILDOMO MOKES
ČIO nei siuntėjui nei gavėjui.
Užsisakykit dabar. Užsisa
kykite per

INTERTRADE
EXPRESS
CORP.
125 E. 23rd Street
New York. N. Y. 10010
Prašykite nesumokamo
katalogo
Podarogifts. Ine.

įgalioti
atstovai.

DAUGIAU TAUPYSITE...

DAUGIAU PELNYSITE.

Chicago Savings and Loan Assn.

6245 S0. VVESTERN AVĖ.
TEL. GRovehilI 6-7575

kalbos grynumu, duodami teks
tą išlyginti Vladui Kulbokui. Pa
sirūpinta ir meniškuoju titulinių
kiekvieno dokumento puslapių
išpuošimu, ką kūrybingai yra at
likęs dail. Telesforas Valius. Ir
knyga, palyginus su tokios pat
apimties gausaus tiražo angliškais leidiniais, yra pigi. Be abejo, tai nuopelnas ir musų patrto-1
to kultūrininko prel. Igno Albavičiaus, kuris yra šios knygos me
cenatas.

LIETUVIU POEZIJOS SKERSPJŪVIS

ją deklamavusių menu, ir mūsų
publikos parodytu subrendimu,
su dėmesiu pasitinkant ir visa
tikimu
ir
kitais
techniškaisiais
širdimi priimant kūrybingąjį
(Atkelta iši 2 psl.)
reikalais.
lietuviškąjį
žodį.
zija” buvo apipavidalinta šva
riame balanse tarp grynosios
Aplamai, rečitalį reikia ver------------------------------lyrikos ir pasakojimo — epo. inti, kaip neeilinį įvykį mūsų
........... .
Man atrodo, kad čia Barauskas kultūriniame gyvenime, pasiTV
7
KEPAIRS
gusirado labai tinkamą Mačernio
džiaugiant
ir miisn
M.iny atinica
wethe
cansymptoms
toli ivhut'sCal
wrong
oziau„.ani ir
musų nnpriia
poezija, ir
ir wlth
TV by
, U8
“Vizijų” deklamavimo pobūdi,
glving type of sėt and aite and we
vvlll g-ive you an idea of what’s wrong
artimą ir autoriui ir pačiam dek
md an approx. pi-lce. Guarantced.
lamatoriui.

„ ...
...
Rečitalio pabaigai smagi uzPagaliau malonu
pastebėti, sklanda buvo Uragvajaus lietu
kad Krikščionis Gyvenime šeri- vių tautinių šokių grupės “Gmja turi ir tolimesnius planus. Tre taro” sušokti keturi šokiai,
čiąjį tomą sudarys kiti Vatikano Svečiai iš Urugvajaus juos a II suvažiavimą liečią dokumen- liko baletiniu lengvumu, sudatai ir “įžvalgus susirinkimo api- rydami
puikiai
susišokusios
būdinimas bei išsamus dalykinis grupės įspūdį.
visų trijų tomų turinys”, kaip tai
.
sakoma I tomo įžangoje.
Visa reč-talio ruoša buvo paToliau eis atskirų autorių vei-įtikėta Tau inių šokių šven ėc
kalai įvairiomis temomis. Aišku, organizacinio komiteto nariui
kad tai bus lietuviai autoriai ir Vaclovui Kleizai.
Jis savuoju
svarbu, kad jų studijos kuo įa-‘žodžiu. akcentuojančiu laisvoje
biau rištųsi su mūsų tautos gy- pasaulio lietuvių kūrybnę gy
venimu ir likimu. J.Pr.
vybę, ir atidarė poezijos rečita
lį, t olimesnei programai vadoJ vauti pakviesdamas studentę
• Lietuvių Tautosakos V to- Elenutę Bradūnaitę. Be kita ko
mas, paskutinis šioje serijoje, s'udentų ateilininkų korporac išleistas Vilniuje. 1,180 psl. Duo -iai ža rijai (kurios steigju
dama nemaža smulkiosios liet. ‘aisvaj^C KiT° ^iversitete

Tolimesni planai

Patys jauniausieji lituanistini) mokyklų šokėja: ta j gi vos telpa amfiteatre...

Nuotr. V. Noreikos
-FUI

DVASINĖS KULTŪROS
ENCIKLOPEDIJA
Antrąjį Vatikano dokumentų tomą sutinkant
Užbaigus leisti Lietuvių Encik
lopcdiją ir besidžiaugiant tuo epochiriiu
laimėjimu, malonu,
kad ta pati spaustuvė, to paties
leidėjo globoje) po tos bendrosios
kultūrinės dovanos mūsų tautai,
dabar tęsia naują seriją — dva
sinės kultūros'-biblioteką, kurią
suorganizavo vadinamas Krikščio
nis Gyvenime sąjūdis, kurio sie
la — prel. V. Balčiūnas.
Šalia tautinės kultūros, religi
nė — sielos kultūra bus nepa
laužiamas nugarkaulis mūsų tau
tai, dabar priverstai nešti taip
sunkią nelaisvės ir tremties naš
tą.

Neaprėpiamas intelktualinis
ir moralinis lobis.
Serija Krik&Kjįnis Gyvenime
pradėta leidimu Vatikano II su
važiavimo dokumentų. Pasirinki
mas girtinas. Jdb Paulius VI vie
noje savo kalboje (1967.II.6) Va
tikano II suvažiavimo išryškin
tus principus pavadino “neaprė
piamu mokymo ir potvarkių lo
biu, kurį susirinkimas perteikė
tikinčiųjų iŠmiZciši ir Bažnyčios

uolumui”.
Vatikano II suvažiavimas, Jo
no XXIII pradėtai 1962 m. rūgs.
11 d. užsitęsė daugiau kaip ket
verius metus ir baigėsi 1965 m.
gruodžio 8 d. Medžiagą jam ruo
šė viso pasaulio pirmaujantieji ka
talikų universitetai, vadovaujan
tieji teologai, bažnytinių discip
linų profesoriai. Ją pcrsvarstė
suvažiavime dalyvavę 2,860 vys
kupų ir daugybė specialistų. Tai
epochinės reikšmės įvykis, turė
jęs gilios įtakos Bažnyčios toli
mesniam keliui ir padaręs dide
lio įspūdžio kitoms konfesijoms,
net ir nekonfesiniams kraštams.
Plačios apimties turinys

Vatikano U suvažiavimas pas
kelbė 16 dokumentų. Iš jų — dvi
dogmatinės konstitucijos, liturgi
nė ir dar pastoracinė konstituci
ja jau yra išspausdintos I-me lie
tuviškame Vatikano dokumentų
tome, o ši knyga apima 9 dek
retus ir 3 pareiškimus. Šioje kny
goje sklandžiame lietuviškame
vertime perteikiami dekretai: Vi
suomeninio bendravimo priemo
nės, Ekumenizmas, Katalikiško
sios rytų Bažnyčios, Ganytojinės
vyskupų pareigos Bažnyčioje,' Ku i
nigų paruošimas, Tinkamas vie
nuolinio gyvenimo atnaujinimas, j
Pasauliečių apaštalavimas, Kuni- j
gų tarnyba ir gyvenimas, Misi-,
jinė Bažnyčios veikla.
Čia taip pat įm trys Vatikano
suvažiavimo pareiškimai: Krikš
čioniškasis auklėjimas, Bažny
čios santykiai sų nekrikščionių
religijomis, Tikėjimo laisvė. Tuo
būdu su šiuo tomu baigiamas
spausdinimas lietuviško vertimo
visų Vatikano II suvažiavimo do
kumentų.

kuri priklauso visiems valstybės
Į piliečiams Su noru teišklauso pa
I sauliečių, broliškai žvelgdami į
I jų pageidavimus bei pripažinda| mi jų patirtį ir žinias įvairiose
žmogiškosios veiklos srityse, kad
| drauge su jais galėtų įžvelgti lai
ko ženklus”.

nam Kristaus mokiniui ir kuriais
domisi net ir kitatikiai bei ateis
tai. Suminėkime pora posmelių.
Klebonų bei kunigų adresu Va
tikano dekretas sako, kad — “jie
yra visų savo avių tarnai,' tesi
rūpina krikščioniškojo gyvenimo
klestėjimu ir.paskiruose tikinčiuo
se, ir šeimose, ir draugijose, ypač
apaštalavimui skirtose, ir visoje
parapijos bendruomenėje. Tad
telanko namus ir mokyklas, kaip
to reikalauja ganytojo pareigos,
uoliai tepadeda paaugliams ir
jaunuoliams, su tėviška meile te
žiūri vargšų ir ligonių, ypač uo
liai tesirūpina darbininkais ir te
daro visa, kad tikintieji prisidė
tų prie apaštalavimo darbų...

pasauliečių dėmesio

Pasauliečiams primenama:
“Mūsų laikais reikia nemažesnio
pasauliečių uolumo. Dar dau
giau, dabartinės sąlygos reika
lauja žymiai intensyvesnio ir pla
tesnio apaštalavimo. Nuolat au
gąs žmonių skaičius, mokslo ir
technikos pažanga, didėjanti sa
vitarpio priklausomybė ne tik
nepaprastai išplėtė didžia dali
mi tik pasauliečiams prieinamą
apaštalavimo lauką, bet drauge
iškėlė ir naujų problemų, reika
laujančių rūpestingo pasauliečių
dėmesio ir gvildenimo”.
Viena iš tų problemų ypač pa
brėžiama: ugdymas pašaukimų į
Kunigai nuoširdžiai tepripa dvasinį luomą.
žįsta ir tepabrėžia
pasauliečių
Kalba, iliustracijos, mecenatas
vertę bei jiems skirtąjį vaidmenį
Reikia pasidžiaugti, kad vertė
Bažnyčios misijoje. Taip pat rū
pestingai tegerbia teisėtą laisvę, jai ir leidėjai nuoširdžiai rūpinosi

FRANK’S TV and RADIO INC.
3240 SO. HALSTEI) STREET
Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS. RADIO
STEREO APARATŲ PADAVIMAS IR TAISMAS TAIPGI ORO
VĖSINTUVAI IR SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI.

Kas

tik turi

EreUs)

TEL. —- 580-0011 (18 years ©xper.)

* ELNA
* BERNINA
* NECCin

Kuriam galui
mokėti daugiau?

* VIKING
* PFAFF
* SINGER

PTRKnAMT NATT.ms ar VARTOTTTc: AUTOMORTLiripi PUT4UPVV.TTE NITO «K()n TKT <51 000

šveicariškos, vokiškos, itališkos,
japoniškos ir kitų firmų.

PUYMOUTH

Taisome, parduodame ir nuomoja
me priienamomis kainom s ir sąly
gomis. Darbas greitas ir sąžinin
gas. Turime dalis, pritaikome pa
gal skonį kabinėtus. Aptarnauja
me Chicagoje ir priemiesčiuose.
B. & B. DISTRIBUTING CO.
4081 So. Archer Avenue
(Archer ir California)
Chicago, Iii. 60632, Tel. 927-4702
Ved. Arvydas M. Bikinis

BALZEKAS MOTOR
SALES, INC
4030 Archer. VI -7 1515
•‘U WILL LIKĘ US”
CHRYSLER

VETUV1AI 1 TV AI, PASINAUOOKIT i

SV. ANTANO GIMNAZI JA
K e n n e b u n k e p o r t e , Maine .
Oficialiai dėstoma lietuvių
I grupėms.

Licenced by VNESHPO8YLTORG

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti daugel.o
metų patyrimą siunčiant
DOVANAS — SIUNTINIUS | LIETUVĄ ir kitas USSR dalis
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. Garan
tuota skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai apdrausti. Vi
suose mūsų skyriuose yra gausus aukštos rūšies prekių pasi
rinkimas prieinamom kainom.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

kalba po 5 pamokas savaitėje

Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama
letuOška gyvenimu orientacija. Pati gimnazija padeda mokiniams
stoti į kolegijas
Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių.
Mokiniai gyvena bendrabuty.
Atlyginimus visiems prieinamas.
Atsižvelgiama į kiekvienos šeimos padėtį.
Registruokite mokinius 1968 - 1969 m
Priimami berniukai baigę 8 skyrius.

Informacijų ir kitais reikalais rašykit

affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Rev. Rector
St. Anthohy High Scbool

priima užsakymus Butams giminėms gyvenantiems
Lietuvoje ir kitose Sovietų Sąjungos dalyse, o taip pat
Sovietų gamybos visokiems prekėms jų tarpe — auto
mobiliai, motociklai, televizijų aparatai, radio transistoriai, magnetofonai (tapė recorders), kuriuos galima
užsakyti per mūsų firmą.

Kennebunkport

HIGH

4.75

Maine U4O46

RATE S

INSURED

5.25%

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų vyriausioje
įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

per annum
per annum
on regular savings
on investment bonus
Savings Insured to $15,000.00

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

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

SKYRIAI :

FURNITURE CENTER, INC.
MARQUETTE PK., 6211 S. Western. PR 8*5875
Vedėjas — J. LIEPOMS

Kitom

dienom nuo 9 vai iki 6 vai. vakaro
Sekmadieniais atdara nuo 12 iki 5 vai popiet

SKIP'S Self Service
UOUOR STORE
5515 S. OAMEN AVĖ. ALL PHONES WA 5*8202

JULY-LIEPOS MEN. 11, 12 ir 13 D. D.
BISQUIT THREE STAK OOGNAC

S

IMPERIAL NAPOLEON BRAND
OF IMPORTED BRANDY

Fifth

$2.98

GRAIN ALCOHOL 190 Proof U.S.P

Fifth

$4.89

LORD SANDVVICH Imported
BRIT1SH GIN

Mokamas už vienų metų taupymo lakštus nuo išdavimo datos
(85,000.00 ar daugiau. {dedant pu
8500.00)

5

$3.79

MIRAFIORE Imported Dry or Sweet
VEKMOUTH
30 oz. Bottle $ -| 49

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
ČZZ
'

Fifth$5.29

ST. REMY Imported Three Star
BRANDY

Z

Mokamas už vienų metų taupy
mo lakštus nuo išdavimo datos
(810,000.00 ar daugiau, {dedant
81,000.00)

imi

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
2212 W CERMAK RD., CHICAGO, ILL. 60608. Tel. VI 7-7747
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday. Friday 9 to 4:
Thursday 9 to 8: Saturday 9 to 1; Wednesday elosed.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILOING

IMPERIAI.

TeL — 212 • 245*7905

LIETUVIU PREKYBOS NAMAI

4 r-

*

Išeinamas pilnas j kolegijas paruošiamųjų uimna/i.ių kursu'

Cosroos Parcels Express Corporation

• NEW YORK, a, N. Y. — 39 - and Avenoe ....................... AL 4-5458
• NEW YORK. N. Y. 10011, 108 West 14tb Bt. ................... CH 3-3005
• BROOKLYN 11. N. Y. — 370 Union Aveniu ..................... EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N. Y. — 800 Sutter Avenue .......................... M 5-8808
• BOSTON 18, Mass. — 271 Shaumot Avenoe ...........
14 2-1767
• SOUTH BOSTON, MASS., 327 W. Broadway............... Tel. AN 8-0068
• BUFAIAjO 6, N. Y. — 332 Ftllmore Avenun
............
TL 8-2874
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ............. BR 8-6988
• CHICAGO 8, IIA.. — 3333 So. Halatcd Street ........... WA 5-2737
• CI.F.VELAND 44134, OH1O — 5879 State Road
216-88-4-1738
e GRANO RAITOS Midi. — 638-88 Bridge St., N. W.
GI 8-2256
• HAMTRAMCK, Midi. — 11338 Jos. Oampau ....................... 365-5255
• HARTFORD, 14, Oonn.. 200 Franklln Avė. Tel. 233-8030 Ir 246-0215
• l'RVINGTON II. N .1
762 Sprlngfleld Av>ES 2-4885
• YOCNGSTOWN 3, OHIO — 300 W. Federal St. ............ Rl 3-0440
• LOS ANGELES 22,Galit.—960 So. Atlantic Blvd.
AN 1-2991
• LAKEtVOOD. N. 4.
— 126 - 4th Street ..................
FO 3-8569
• NEWARR 3, N. 4.
128 sortngfleld Avenue .....
Rl 3-179"
• NEW HAVKN, OONN. — 509 Congress Avė....................... LO 2-1446
• PATERSON 1, N. J. — 99 Maln Street ............................. 274-6400
• PASSAIC N. J. — 178 Market Street
................... GR 2-6387
PHIl.ADELPHIA, Pa. 19122 — 1214 N. 5th St...................... PO 3-4818
• PTITSBntGH 3, Pa — 1307 E. Oarson Street ................... HU 1-2750
• SAN FRANOISCO, Gaili - 2076 Sutter Street
.
F1 6-1571
• tVATEKBERY, Oonn. — 905 Bank Street ........................... PU 6-8768
• \VORCESTER Mass. — 169 MUlbury Street
SW 8-2808

Metinis dividendas mokamas už
indėlius taupymo knygutėse.

VALIANT

SU VISOM AMERIKOS GIMNAZIJŲ TEI8RM.

viską perka pas Lieponį!

PLANINGAS TAUPYMAS

*

*

vakar0

patarlės, juokai, keiksmai, pa- rengėjų ir buvo pavesta rūpir.mėgdžiojimai, užkalbėjimai ir tis rečitalio scenos dekoravim >.
pan. rūšies medžiaga.
(Povilas Baltys), publikos sr-

gėrę skonį,

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9 iki 9:30 vai.

Ju02ag

45 Wesl 45fh St., New York, N. Y. 10036

Aktualūs sprendimai

Tai vis aktualūs sprendimai, į
kuriuos įsijausti reikia kiekvie

tautosakos dalykų: priežodžiai, prQf

Problemos, reikalaujančios

ARJAY ELECTRONICS

SIUVIMO Mašinos

JOHN J. KAZANAUSKAS, Preaident

,^5^

Fifth

$2-98

LIME, ORANGE, WILD CHERRY or
CHOCOLATE FLAVORED VODKA

Fifth

$2-98

GRAND TULLY SCOTCH BASE
LIQUEUR

Fifth

$4-98

IMPORTED POLISH Oterry, Stravvherry,
Red Currant, Apple, Gooseberry or
Blackberry WINE
Fifth $ -| .3 9
MILLER HIGH LIFE BEER
Case of 24—12 oz. cans or T. A. Bottles, Case

$3.79

Pasinaudokite Draugo „Classifled“ skyriumi.

I likęs Medingėnuose (9 km J p.
I v. nuo Žarėnų). Kaip praneša
“Kultūros Baru” Nr. 6, Telšių
kraštotyros muziejui pavykę
rasti kai kuriu naujų duomenų,
lieč’aneių rašytojos gimimo da
tą. Pagal juos, rašytoja buvo
gimus’ ne 1878. II. 24, kaip iki
šiol būdavo žymima, bet me
tai? anksčiau — 1877 II. 24.
Pakrikštyta ji buvusi 1877. TTI.
6 Medfngėnii R. k. filijos bažny
čioje knn. Kazmiero Genutovičiatis Marijos - Viktorijos var
du. Gimtojo (Šiukštų) dvarelio
namas, statytas dar baudžiavos

KULTŪRINE!
KRONIKA

• Didžiojo lietuvių kalbos žo
dyno, dar nepriklausomybės .
metais prof. J. Balčikonio ir kt,
rūpesčiu pradėto spausdinti bei
leisti, šleidimas nėra sustojęs
ir okupacijos metais. 1966 m.
buvo Išle’stas VH-is, o dabar
atiduotas spaudai ir VIIII tom.
Rengiam' IX ir X tomai. Kaip
žmia, I, žodyno tomas, paruoš
tas ir išleistas nepriklausomy
bės meta’s, buvo bolševikų sukonfisknotas, jo popierius pa
naudotas ka’p žaliava, naujiems
popieriaus lakštams gaminti. L efuv'ų rašytojų draug jos literatūrinei premijai skirti šiemetinė ko- I DULKIŲ
Panažįįu būdu buvo sukonfiskuo- ir'iiija: (iš kalr's dešinę) Bronyg Raila, Alė Rūta, Bernardas Br:; :- ; SIURBLIU
tas ir sunaikintas jau 1947 m. f džinais ii Juozas T ninis. Nuotraukoje trūksta Miltono Starkius. Kaip
dūių I ikrą ;č:o treči ui enio la’doje jau buvo pis elbta, keiti ija (ūks j TAISYMAS.
išleistas II žodyno tomas. Šie Natinę skiriam') rž 1967 metų geriausiąją, grovinės l'teratūrofi kuvg
du tomai virto bibliografine re •VI? pusiau tradeine LRD premiją paskirdama dvium auto aus:
Valome,
tenybe — jų niekur nebegalima J irg’tii Jauku už dramą “Peilio ašmenimis” ir Juozui svaist i už be
ištepame,
letristinių aisimin'hnų knygą ‘‘Dangaus debesyse”. Plačiau npe auto
gauti.

Mergaičių šokama blezdingėlė tautinių Šokių Šventėje, Chieagoje.

Nuotr. V. Noreikos

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ KALBOS ŽODYNAS
.Šį pavasarį buvo baigtas leisti
kol kas didžiausias lietuvių ra
šomosios kalbos žodynas. Tai pro
fesorių Ma >.o Niedermanno (Basel-Neuchattel, Šveicarija), Alfre
do Senno
(Kaunas-Philadelphia) Franzo Brenderio (Kau
nas) ir Antano Salio (KaunasVilnius- Pbiladelphia) apie keturiasdešimts penkių metų darbo
vaisius-LIETUVIU RAŠOMO
SIOS KALBOS ŽODYNAS, Lie

tuviškai vokiška dalis, penki to
mai, iš viso 3316 puslapių, išleis
tas Carl Winter Universitaets
Verlag, Heidelberge, Vokietijoj.
Tik vienas prof. Alfredas Sennas, pradėjęs tų darbą nuo pat
pradžios, apie 1923 metus (tarę
sis dėl jo dar su prof. Kaziu Bū
ga), tesėjo užsimojimą iki galo.
Prof. F. Brenderis (irgi šveicaras,
kaip ir prof. Sennas) mirė 1938
metais, leidžiant žodyno antrąjį

laikais, dabar, atrodo, yra re
montuojamas.

• Literatūros ir Meno met
raščio 1988 m. tomas, 319 psl.
apimties, pasirodė knygų r'nkoje Lietuvoje. Jame pateikta li
terai ūros, teatro, muzikos, dai
lės, architektūros, kino ir kitų
arčių apžvalga.

VI' A G N E t:

& <’ C N Š
Addjncr M’ichlnet
cbop.kurif-vR
Nuomoti
(‘ Ardu oda
'Pulso
NAI JOS
NA V ROTOS
Virft 50 m. nniii iru.is paJarnnrims*
Tvpc\vritei’**

NAUJOJE V»FT.7*E
561(1 S. Pi-l -ski Rd. T-l 581.41(1
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suderiname,
Pakeičiame
• Kauno medicinos institute kaitės - Šatrijos Raganos gimta (hoses) —
hospitalinės terapijos katedros sis namas (dvarelis) tebėra išžarnas.

MARŲUETTE PHOTO
SUPPLY

rilis laureatus kitą šeštadieni.

Taigi, artimiausiu laiku iš
spaudos išeina nauji perreda
guoto” žodyno I tomas. II to
mas pasirodysiąs knygų rinko
je 1969 metais. Abiejų tomų
medžiaga jau esanti “apvalyta
nuo buržuazinių išsireiškimų.”
Būsią ir kai kurių kalbinių pa
keitimų. Vien tik I tomas api
mąs 27,000 lietuvių kalbos žo
džių, kuriems įprastine tvarka
teikiami pavyzdžiai bei paaiški
nimai. Žodyno atsakinguoju re
daktorium yra lituanistas Jo
nas Kruopas.

asistentė Aldona Lukoševičienė
įgijo medicinos mokslų daktaro
laipsnį, birželio 22 d. apgynusi
disertaciją “Kai kurių širdies
M O V I N G
sutrikimų gydymas impulsine perkrausto baldus iš arti ir toli.
srove”. Disertacija paremta au
A. BENIULIS
torės atliktais 676 atvejų tyri
mais, kur buvo pavartota im Chicago, UI. 60629, Tel. RE 7*7083
pulsinė srovė gydyti 393 ligo
nius, sirgusius įvairios kilmės
ROOSEVELT PICTURE
širdies neritmingumais.

tomą. Prof. Niedermannas, kurs
rankraščius nuo pat pradžios ga
lutinai redagavo Šveicarijoj, mi
rė 1954 metais, trečiąjį tomą beleidžiant. Prof. A. Salys įsijungė
į tą darbą po prof. Brenderio
mirties, nuo antrojo tomo 499-to
puslapio ir, tik karo kurį laiką
sukliudytas, su prof. Sennu baigė
darbą iki galo.

Šis žodynas dabar yra iš viso
didžiausias lietuvių kalbos žodžių
rinkinys, kol Vilniuje leidžiama
sis diysis žodynas tebėra vos įpu
sėtas leisti ir dar daug metų ne
bus baigtas. Lietuviški žodžiai
šiame žodyne pateikti su kirčio
bei priegaidės nurodymais ir iš
versti į vokiečių kalbą. Žodynas
plačiai atveria duris į lietuvių
kalbą visiems mokantiems vokiš
kai. Jį dar galima gauti leidyk
loje. Kaina apie 400 DM. (apie
100 dol.) Pirmas žodyno sąsiuvinys (64 psl.) buvo išleistas 1926
metais. įskaitant karo meto per
trauką, leidimas truko 42 metus.
(E.)

Birželio 21 d. tame pačiame
institute medicinos daktaro di
sertacijas apgynė normaliosios
fiziologijos katedros vedėjas do
centas Bernardas Padegimas ir
.patologinės anatomijos kated
ros docentė Elena Stalioraitytė.
(E)
• Lituanistui Jonui Kruopui
suėjo 60 metų amžiaus. Kaip
žinia, J. Kruopas jau daugelį
metų dirba, redaguodamas didį
jį Lietuvių kalbos žodyną, ku
rio išleisti septyni tomai. 1965
m. buvo premijuotas.
• Rašytojos Marijos Pečkaus

FRAME COMPANY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS
IR MĖGĖJAMS

"

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

Parduodame ir taisome visų gamy
bų dulkių siurblius ir tur'me dalis,
maišelius ir visus prijungimus (da
lis) visų gamybų siurbliams
Eleetrolux, Hoover, Eureka, Kirby
ir Royal bei kiti,,
B. & B. DISTR1BCTING CO.
4981 So. Archer Avenue

3314 Wesf 63rd Street

(Archer ir California)

Chicago, Illinois 60629

Chicago, Iii 60632, Tel. 927-4702
Ved. Arvydas M. Dikinis

Telef. PRospect 6-8998

Manufacturers

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

2400 S. Oabley Avė., Chicago
Tel. Vlrginiai 7 - 7258 59

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

STAIGA

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

2310 W. Roosevelt Road

Tel. SEeley 3-4711

Atdara plrmad ir ketvirtad. 9-9 vai.; antrad., tr.ečiad. ir šeštad.
nuo 9 iki 6 vai. sekmad atdara nuo 11 iki 4:30 vai. po pietų.

7^2 LŪS

'

4

%

.....

'

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir j kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai
Tel, — HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIDGEVVOOD, N. Y. 11287

CRANE SAVINGS
AND

LOAN

ASSOCIATION

B. B. PIETKIEWICZ, Prez.

Norėdami geriau aptarnauti mūsų gausius klientus, perėmėme
dar vieną restoraną Oak Lawn mieste. Galite būti užtikrinti, kad
turėsite skanius valgius, skubą patarnavimą, kaip ir mūsų pir
mame restorane, Kviečiame ir lauksime jūsų atsilankant.
šokių šventės leidinio — programos viršelis, pieštas dail, Telesforo
Valiaus.
Illlllllllllllllltllllllliilllllllllllililllllllllllllllllllllllllllllllllltilllllllllllllllllllllllllllllll

NAKVYNES MONTREALYJE
“MAN AND UIS WORliD'’ parodos lankytojams. Kambarys su atskiru J6J1mu tr visais patogumais netoli miesto centro. Dviems asmenims $8.00, trims
$10.00 parai. Nemokamas parkinimas, 10 min. nuo parodos. Geras susisie
kimas autobusais ir Metro.
ATOSTOGOMS LAURENTIAN KALNUOSE išnuomojamas moderniškas va
sarnamis gražaus ežero pusiasalyje. Elektrinis apšildymas, vandentiekis,
T.V. Ir kiti miestiški patogumai. Savaitei $70.00.

P. RUDINSKAS, 2415 Park Row East, N.D.G.,
Montreal 28, Quebec, Canada
Tel. 482-4094
IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIUIIimilHIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIHIIIHIIIIIIIIIIIIHIHUIIIIIIIII

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

COUNTRY AUTO REBUILDERS
GR 6 - 7777
24 hour towing Service
Karoserijos taisymas, stabdžiai, motorai, tepimas ir

Kilty's Restaurant
(2 blokai i rytus nuo Cicero Avenue)

Telef. — GArden 4-5800
Jauki atmosfera — skanūs valgiai — skubus patarnavimas

43/4/4
.......

VALANDOS:

Sekmad. Ir šventad. nuo 1:00 vai. popiet.

STEVE GIANAKAS, Artesian restorano įsteigėjas kviečia visus

daryti rpgsėjo mėnesyje.
St. Gianakas dėkoja visiems lankytojams, kurie pareiškė
užuojautą dėl ištikusios nelaimės - gaisro, Artesian restorane.

SEEGEIJ'

mokamas už investavimo
sąskaitas.

PIRMAD. ir KETVIRTAD............. 9 v. r. iki 9 v. v.
ANTRAD. ir PENKTAD................... 9 v. r. Iki B v. v.
ŠEŠTAD. 9 v. r. iki 12 v. d. — Trečiad. uždaryta

J

diiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiuitf
§
i

Mes mokame

NUO 10 IKI 800 ASMENŲ.
Atdara kasdien nuo 8:30 vai ryto.

Naujas aukštas dividendas

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

VESTUVĖMS IR BANKETAMS YRA PRIVATŪS KAMBARIAI

ARTESIAN restoranas. Atstatymo darbai jau pradėti ir tikisi ati

2423 W. 59th St., Chicago, III., 60629

PLENTY OF FREE PARKING SPACE

4545 West 95th Street, Oak Lawn, Illinois

lietuvius dabar lankyti KILTY'S restoraną, kol bus atstatytas

FRONT WHEEL ALIGNMENT — WHEEL BALANCING
BODY
AND
FENDER
WORK
PAINTING, MECHANICAL REPA1R

2555 West 47th St. Tel. LAfayette 3-1083

5

ant visų taupymo
certifikatų
per annum

MINIMUM SUMA $5,000.00

MIDLAND
SAVINGS
Midland

-—4040 Archer Avė.
SAVINGS!
Chicago, III. 60632
Telephone CL 4-4470
August Saldukas
Chairman of the Board

Savininkas — MIKAS CESAS
~llll|ll||l|||||||||||||||lll|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||l|||||||||||||l|||IIUIi?

DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. liepos mėli. 13 d.

Jurgio Kasakaičio nucirauku paroda

KNYGOS JŪSŲ BIBLIOTEKAI

A. KEZYS, S.J.

Jurgiu Savickis:
DEGA rašytojo ir įtini ni ii.i it-im niuc'n i
1939- 1945 m. kruv nįausio ir tragiškinusi. mūši)' tėvynė*
Europos istorijos. Apie «7l) pel dviejuose h Minime .
81 '»'
Jonas A stis: APIE LAIKA IR ŽMONES liter itūr n. d ats nė
mai ape laisvėj kylantį Kauną ir jo kultūrinį kiliilią
$2.5u

Šiandieninis pasaulis yra foto todrise Kaune ir Chicagoje. Šiais
grafuojantis pasaulis. Fotografi metais jo darbai buvo išstatyti
jos vaizde jis atpažįsta savo vei .lokslo ir Pramonės muziejuje.
dą, iš jo jis mokosi, jame išgyve Parodą ruošė Chieago Area Cana džiaugsmą, pajunta sielvartą. mera Clubs Assn., kuriam KasaTobulėjant vaizdinė; komunika .aiti priklauso. Jis priklauso ir
cijos priemonėms, iškyla nauji to Marqu?tte Parko foto mėgėjų klu
vaizdo kūrėjai. Jų skaičius kas bui. Iš profesijos Kasakaitis yra
dien auga, jų kalbos stilius kei teisininkas, Lietuvos teismuose
čiasi ir Įvairėja.
k;iip teisėjas išdirbęs 18 metų
Dabartinėje parodoje vyrauja
Lietuvių tarpe niekad netrūko
^fotografijos mėgėjų. O paskuti peizažo .motyvas, bet yra ir keli
niaisiais metais iškilo visa eilė pir portretai, natiurmortai ir abstrak
maujančių vardų, kurie savo su ai. Šiam tebėtojui labiausiai pa
rengtose parodose įrodė, kad turi iko Kasakaičio fragmentinės stu
me šalia galybės sekmadieninių duos “iintys”, “Žiemos fantazi
foto mėgėjų ir vis augantį subren ja”, “Jūros dugne” ir žaibo nuorauka
“Šiurpas”. Bet spren
dusių fotografų būrį.
S. m. birželio 29 d. Balzeko džiant iš paties Kasakaičio pasi
Lietuvių kultūros muziejuje, Chi l sakymo ir iš nuotraukų atrinki
cagoje, buvo atidaryta pirmoji mo šiai parodai, atrodo, kad au
Jurgio Kasakaičio individualinė toriui labiausiai prie širdies yra
fotografijų paroda. Išstatyta 68 gamtos vaizdai. Jo akį traukia
šviesų ir šešėlių efektai, ypač jų ji ir negyvoji gamta. Daugiausia pačiam Marųuette Parke, Ghiea- paroda vyks Balzeko lietuvių kul
, juoda — balta nuotraukos.
tūros muziejuje visą liepos meJurgis Kasakaitis daugelio čika žaidimas vandenyse, smėlio ir gamtos vaizdų Kasakaitis nufoto goję.
grafavo
Sand
Dunes,
Indianoj
ir
Kasakaičio
nuotraukų
nesį.
sniego
paviršiuje,
debesyse,
gyvoJurgio
gfečių yra gerai pažįstamas visuo

menininkas. Bet ne vienam bus
naujiena, kad jis yra ir fotogra
fas — mėgėjas, kuris pasiekė ir
foto mene neeilinio lygio. Pirmą
jį mažiuką foto aparatą jis gavo
iš tėvo, būdamas gimnazijos VII
klasėje, o studentaudamas nusi
pliko gerą foto aparatą. Nuo pat
pradžios visus “tamsaus kambarid” (tikrumoje jo niekad Lietu
voje neturėjo) darbus pats atlik
davo. Tik vėliau atiduodavo į
foto laboratorijas ar studijas. Jį
visiidmet domino pats nuotrau
kos “gimimo” procesas. Prieš ka
rą jam teko gana daug keliauti
po Europą. Kelionių metu pada
rė nemažai nuotraukų, kai ku
rias jų paskelbė žurnaluose. Poto
kuriam laikui buvo užmetęs fo
tografavimą. Tik atvykęs į Ame
riką, atnaujino savo pirmykštį pa
siryžimą, pasišvęsdamas meninės
nuotraukos gamybai. Nuo jauny
stės laikų jį domino plastinis me
nas — linijų, spalvų ir šešėlių
derinimas, todėl ir savo domėji
mąsi' perkėlė į meninę fotogra
fiją.
Jurgis Kasakaitis sU savo nuo
traukomis yra dalyvavęs foto pa-

10% — 20% — 30% puriau mokėHtt
ui apdraudę nuo ugnleN Ir automo
bilio |W<«
F R A N K

Z A P O L I S

S2O8 H W'«t B5th Street
Uhicago, Minui*
Tel. GA 4-8654 Ir GR 6-4880

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

SOPHIE BARČUS RADIO
ŠEIMOS PROGRAMOS
Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 10 iki 11 vai. ryto. Šešta
dieniais Ir sekmadieniais nuo 8:30 ik)
9:30 vai. ryto. Vakarais pirmadie
niais 7 vai. vakaro.

7150 South VtapleuOHl Aveniu1
Ohlcogo, Illinois 600200
VISOS PROGRAMOS IS W0PA
1490 kil. AM ir 1027 mg FM
Telef. HEmlock 4-2413
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APDRAUDŲ AGENTŪRA

Namų. gyvybBe,
automobilių,
sveikatos, biz
nio.
Patogios lšslmoksjlnio sąly
gos.

J.

BACEVIČIUS

6455 S. Kedzie Avė., PR 8-2233

A. ABALL ROOFING C0.

4545 West 63rd Street, Chieago, Illino s 60f»29
SS

MAZHMVANS
FUNERAL HOME
T H RE E
AIR-CONDITIONED CHAPELS
Parkiag Facilitiea

‘ 6845 SOUTH WESTERN AVĖ.

REpublic 7-8600

PETKUS
MODERNIOS

TRYS

KOPLYČIOS

Tel. GR 6-2345*8
Tel. TO 3-2108-09

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

Why is it so comforting

AIKŠTE

AUTOMOBILIAMS

STATYTI

saving with people "who care?"

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ

.. .with people who have continuously paid

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2
4330 - 34 South California Avenue
Telefonai: LA 3 - 0440 ir LA 3 - 9852

nik

for nearly 60 years?

DIREKTORIUS

Trys Moderniškos Koplyčios:

the highest dividends with complete safety

GUŽAUSKŲ BEVERLY HILLS GELINYČIA

Look back over the nearly 60-year history of
Standard Federal and you will find a tradition of integrity in handling its customer’s
savings that has built an association of great
financial strength.
One evidence of this iš reserves more than
twice those legally reųuired.
Another is that Standard Federal has
never missed paying a dividend or failėd to
honor withdrawals promptly.
Chartered and supervised by an ageney of
the United States Government, Standard
Federal is one of the largest associations in
the area with assets over $128,000,000.00
It has grown this large because it is managed
by people “who care” about the welfare of
its customers.
That is why you will find it so comforting
saving at Standard Federal.

įtariausios gėlės dėl veBtuvių, banketų laidotuvių
Ir kitų papuošimų

Earnings currently paid are at the highest
legal ra tęs permitted—i%% per annum on
Passbook Accounts, payable and coinpounded ųuarterly—5%% per annum on sixmonth Certificate AcCounts in amounts of
$10,000 or larger in multiples of $1,000. And
accounts are insured for safety to $15,000 by
the Federal Savings and Loan Insurance
Corporation.
Is not such an association the place for
your savings?
The people “who care” are eager to
welcome you to their growing family of
savers.
There is no better time than now to open
your account at Standard Federal... stop
by during our convenient hours (two parking lots) or telephone or write for save-bymail forms.

2438 W«at ftSrd S#r»*t OMcag.
relei. PB H-OIUU

PB 8 0884

‘IRKITE D A 8 AR TIESIOG NUO1
M R. NELSON,
SAVININKO

SAINT CASIMIR
MONUMENT CO.
4911 ,West lllth Street
Didžiausias Paminklam* .-(anų
Pasirinkimas Visame Mieste

Telef, — CEdarcrest 3 - 6335
Vienas blokas nuo kapinių

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Eietovių

laidotuvių Direktorių Aaoeiacljoe Nariai

STEPONAS C. LACKAYVICZ
2424 W. 69th STREET
2814 W. 28rd PLACE

Tel. REpublio 7-1218
Tel. VIrginia 7-6672

PETRAS BIELIŪNAS
4848 S. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. LAtayette 8-8572

ANTANAS M. PHILLIPS
8867 S. UTUANICA AVĖ.

FOUNDED 1909

R

A

L

LEONARDAS F. BUKAUSKAS
10821 SO. M1CHIGAN AVĖ.

MAItųUETTE GITT PARCEL SERV
2608 60th St.
Tel. WA 5-2787
2501 OOth St.
Tel. WA 5-2737
*333 So. Halsted St. Tel. 254-3320

ASSETS OVER $128,000,000.00

*

RESERVES OVER

$10,5004)00.00 (more than twice legal reųulrements)

Tel. YArde 7-1188-- 1186

*81» sn IJTTANICA AVĖ

VASAITIS— BUTKUS
'446 SO 50tb AVĖ. CICERO Iii.

HOURS: Mon„ Thurt. 9 a.m.-8 p.m. • Tuos.. Fri. 9 a.m.-4 p.m.
Sat. 9 a.m.-12 noon • Wed.-no buslness transacted

Tel. COmmodore 4-2228

JURGIS F. RUDMIN

SAVINGS

Archer at Sicramento • Chieago 60632 • VI 7-1140

OOSMOS EXPRESS

Tel. YArda 7-1911

8854 S. HALSTED STREET

and Loan Association of Chieago

SIUNTINIAI | LIETUVA

Tel. YArd» 7-8401

POVILAS J. RIDIKAS

STANDARD

ir

Priimami užsakymai automobilių,
šaldytuvų, televizijų ir t t
E. ir V. Žukauskai

DRAUGAS

MARQUETTE FUNERAL HOME

Apskaičiavimai nemokamai
Skambinkite bet kuriuo laiku

Lietuvių bendrove
turinti teisę
siuntinius siųsti savo vardu Iš Chtcagos tiesiai i Lietuva.
Didelis pasirinkimas
(vairių me
džinsų, Ital. lietpalčių Ir kitų prekių

ra.ksu

TĖVAS IR SŪNUS

įsteigta prieš 49 metus.
Dengiame visų rūšių stogus. Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rtnaa, nutekamuosius vamzdžius Dažo
me iš lauko. Taisome mūrų—"tuokpolntlng". Pilnai apsidraudė
Visas
darbas garantuotas.

LA 1-6047 arba R0 2-877P

Illinois sial<- gyventojai prie kaino- turi pridėti '>'7,

Užsakymus ir pinigus siųskite.

J
- .

Tel. Ol.vmpl, 2-IOOS į

tAWN FUNERAL H0Mf~

Slgmund J. Sutkuv
7909 STATE BD.. 0AKI.AWNS ILU. Tel. — 686-2820

-

-n

—i <m — — — — — —

Tasinaudokitc Draugo „Classificd“ skyriumi.

DRAUGAS, šeštadienis, 1968 m. liepos mėn. 13 d.

o temą

yvehimas
Redaguoja St Semėnienė, 6507 S. Troy St., Chicago, UI, 60629
Tel. 925-5988

LIETUVAITĖ BRAZILUOS
DŽIUNGLĖSE
Mūsų gailestingoji sesuo laukinių indėnų tarnyboje

JUOZAS PRUNSKIS
Lietuvaitė seselė misionierė
Emilija Sakėnaitė (sesuo Mari
ja Ksavera) šešerius metus iš
dirbusi tarp Brazilijos indėnų,
atvyko j JAV, kviečiama savo
sesers Bronės Ezerskienės, gy
venančios 17911 Neff Road,
Cleveland, Ohio 44119. Sunkiose
sąlygose dirbant su laukiniais
indėnais, yra pasilipusi jos sv.eikata ir, atgaudama jėgas pas
seserį, ji pasiliks čia iki rugsėjo
pabaigos, o paskiau vėl grįš į
misijas. Ji yra gailestingoji se
suo ir misijose ypatingai reika
linga.
Emilija Sakėnaitė yra kilus iš
Kalvelių kaimo, Debeikių para
pijos, Utenos apskr. (dabar
Anykščių rajono). Debeikiuose
baigusi pradžios mokyklą, išėjo
žemės ūkio mokyklą Salose ir,
Kaune užbaigusi septynias kla
ses suaugusių gimnazijoje, išvy
ko pas pranciškietes vienuoles
į Lijoną, Prancūzijoje. Ten va
žiuoti buvo pataręs kun. Maeiejauskas. Turėjo viltį užbaigusi
noviciatą grįžti į Lietuvą, bet
užėjo karas ir grįžti nebegalėjo.
Gailestingosios sesers mokslus
išėjo Prancūzijoje, praktiką at
likdama MarseilPs mieste.
20 metų Prancūzijos ligoninėse
Apie 20 metų dirbo įvairiose
seselių
vedamose ligoninėse
Prancūzijoj kaip gailestingoji
sesuo. Karo metu ligoninėse jai
teko slaugyti ir sužeistų rezis
tentų.
Prancūzijoje jai vienu metu
teko susitikti vyskupą Rey, ku
ris darbavosi Brazilijoje. Jam
buvo laibai reikalinga gailestin
gųjų seserų talka. Tai mūsų lie
tuvaitė ir pasiryžo vykti dar
buotis jo diecezijoje, tarp Bra
zilijos laukinių, ypač kad žino
jo, jog tenai yra reikalinga pa
galba ir labai uoliam tų indėnų
globėjui, lietuviui misijonieriui
kun. Aleksandrui Bendoraičįui
(apie jį netaip seniai esame ra
šę “Drauge”, spaudos apžval
goje).
Emilija Sakėnaitė į Braziliją,
į šiaurinių sričių džiungles, iš
vyko 1962 metais. Ji gavo pa
skyrimą gydyti laukinius indė
nus ties ta vieta, kur į Amazo
nės upę įtėka Mamorės upė. Vie
ta graži, bet kultūros ten jo
kios.

Lietuvio gydytojo laivas ligoninė Amazonėje
Vyriausybė tuos plotus yra
visiškai apleidusi ir, jeigu
ką ten daro, tai tik misionie
riai. Ypatingai daug darbuojasi
lietuvis misionierius gydytojas,
kunigas A, Bendoraitis, kurį net
vyriausybė gerbia kaip vysku
pą.
Kun. Bendoraitis ten dirba
jau septynerius metus. Jis pa
statė vietinį radijo siųstuvą, ku
riuo perteikia žinias ir šviečia
žmones. Radijas siekia beveik
visus diecezijos kraštus — apie
560 kilometrų. Jis įsteigė žem
dirbių koloniją. Indėnus moko
dirbti žemę, kad jie nemirtų iš
bado. Įsteigė mokyklą. Kol lau
kiniai indėnai iškerta miškus,
išdirba žemę, išmoksta sėti grū
dus ir gaminti maistą, juos kun.
Bendoraitis maitina, kas mėnuo
atveždamas produktų. Tuo pa
čiu metu jis slaugo ir gydo ligo-

ir susitikau lietuvius jėzuitus:
tėv. Bružiką, tėv. Kidyką, o jau
kai išvykau į laukinių džiung
les, nei vieno lietuvio, išskyrus
kun. Bendoraitį, nemačiau. Juk
tas džiungles pasiekti reikėtų
pervažiuoti visą Braziliją. Kas
gi ten iš lietuvių galės atvykti?
Turiu pusbrolį Trumpą, kuris
atsiunčia man “Darbininką”.
Kol mane tas laikraštis pasie
kia, praeina šešetas mėnesių,
taigi šviežių naujienų negaunu.
— Kaip jūs neužmiršote lie
tuviškai?
— Dėka knygų, dėka lietuviš
kos spaudos. Su kun. Bendoraičiu būtų galima lietuviškai pa
sikalbėti, bet jis beveik nuolat
išvykęs, retai kada tenka pa
matyti. Be to. būnant Brazilijo
je, tenka mokytis portugališkai.
— Koks buvo pavojingiausias
momentas džiunglėse?
— Venų metu siautėjo indė
nuose enidemija. Nuvažiavome
su keliais kunigais jiems kokią
nors pagalbą organizuoti. Sir
guliuodami kiti kunigai grįžo.
Gi kun. Bendoraitis, užsikrėtęs,
sunkiai susirgo. Nei vaistų, nei
-ni-ios pn^oibos prisišaukti o
šalimais upelis buvo beveik iš
džiūvęs. Nebuvo būdo nei kaip
kgonį parsivežti į m’sijas. Teko
ii slaugyti palapinėje, viena ša
lia laukiniu. Vėliau ligonį pa
guldėme la’velin. Gavau indėną,
k’’rs iį su laiveliu stūmė išse
kusiu unel'u. kur jau irkluotis
nebebuvo imanoma. o aš joiau
raita, ko, pasiekėme stotelę,
džiunsdėm's atsistumdami anie

:iius, nes jis yra ir gydytojai.
Jis yra įgijęs net laivą - ligoni
nę, kuriuo nuplaukia net iki 500
kilometrų, gydydamas .aukinius,
duodamas jiems va stus, dary
damas mažesnes operacijas. Di
desnių negali daryti, nes trūks-.
ta anestezistų, trūksta operacijoms vietos. Kun. Bendoraitis
įste'.gė socialinį - medicinos cent
rą kur gydomi tik vargša'. ne
turintieji kuo užsimokėti. Jiems
nemokamai duodami ir vaistai,
ir slaugymas. Kada l'm Bmdoraitis yra išvykęs, tada šį so
cialinį - medicinos centrą veda
seselė Emilija Sakėnaitė. Tas
centras įsteigtas senuose na
muose, kurie neturi nei pamatų,
nei lubų, tik sienas ir stovą bei
langus. Kai vėjas užeina, tai
dulkės eina per stogą. Reikia
lėšų, kad būtų galima pastatyti
naujas patalpas, gi statyba la
bai brangi, nes cementą ir kitą
medžiagą reikia gabenti labai iš
toli. Cemento maišas, kuris Belem mieste kainuoja 3,000 kruzeirų, atvežtas į šių laikinių in
dėnų misijų vietą, kainuoja 12,000 kruzeirų ir daugiau.
— Kaip jūs pasiryžote va
žiuoti i tokias sunkias misijas— paklausiau seselę, užsukusią
į “Draugo” redakciją.
— Norėjau savo gyvenimą
pašvęsti iki galo kam nors ge
ram. Dirbau Prancūzijos ligoni
nėse, bet Prancūzijoje gyveni
mas gana lengvas, materialiniu
atžvilgiu beveik nieko netrūks
ta. Pamačiau, kad daug dides
nis reikalas yra eiti talkinti į
Brazilijos džiungles, tai ir iš
vykau.
— Ten jau nesutinkate jokių
lietuvių...
— Kai važiavau į misijas, bu
vau sustojusi Sao Paulo mieste Lietuvaitė pas Bolivijos indėnus

BRANGI VIEŠNIA V SKAUTŲ
TAUTINĖJE STOVYKLOJE
Tarp daugelio svečių ir vieš
nių, buv. ir esamų skautų va
dovų ir vadovių, į penktąją
Tautinę stovyklą Rakas Camp,
Custer, Mich., yra atvykusi iš
Conn. valstijos buvusi nepriklau
somos Lietuvos Skaučių seseri
jos vadė — vyriausia skautininkė v. s. dr. Ksavera Žilinskienė.

Šia proga malonu bent trum
pai supažindinti jaunąją karią
su ta miela ir nepaprastai nuo
širdžia buvusia vyriausia skau
tininke, kuri ir dabar savo šir
dimi yra kartu su mumis, karlu liūdi dėl mūsų veiklos nesėk
mių, džiaugiasi ir žavisi Skautų
sąjungos, ypač Skaučių seserijos augimu ir bujojimu.

Trečicrins JAV ir Kanados lietuvių tautinių šok’ų šventės programos
vadovė Jadvyga Matulaitienė šventės iškilmė je Chicagos amfiteatre.

Nuotr. V. Norsikoa

40 kilometru. Tik pasiekę trau
kinėlį jau galėjome žmoniškiau
atvažiuoti į misijų stotį, kur vi
si buvo susirūpinę mūsų liki
mu. Jodama buvau nukritusi
nuo arklio, bet ne.sus’laužiau nei
kojų, nei rankų. Kai grįžusi vys
kupui papasakojau savo nuotyk'us. jis pasakė: “Dabar esi pa
krikštyta ir gali pasilikti čia”...
Sekančią dieną turėjau gulti į
lovą su 40 laipsnių karščio. Bu
vau susirgusi maliarija. Penkias
dienas kleiojau baisiame karš
ty. Bet didžiausias pavojus vis
tiek buvo tada, kai buvau pasi
likusi džiunglėse tarp indėnų,
kurie buvo laukiniai ir galėjo
suvalgyti ir mane, o gal net ir
ištraukę mirusį iš duobės, jei
kun. Bendoraitis būtų užmer
kęs akis. Man parodė duobę, kur
buvo iš vakaro palaidoti indė
nai jų šeimos nariai, o iš nak
ties duobė jau buvo tuščia —
išbadėję indėnai atkasę juos su
valgė.
“i

Dabar jau geriau, nes misio
nieriai jiems duoda valgyti, mo
ko auginti javus. Jiems misio
nieriai nupirko karvių, kiaulių,
mokydami jas auginti, bet ne
labai visa tai sekasi.
— Ką ten patys indėnai val
go?
— Kai džiunglėse — valgo,
ką randa; medžioja ar žvejoja.

IIiltįSS
Kalbant apie gražų elgesį
Ar esate nedrąsi ir varžotės,
kai bendraujate su kitais, kai svečiuojatės? Ar mėginate tai užmas
kuoti tokiu būdu, kuris kitiems
yra nepriimtinas, net nemalo
nus? Patikrinkite save, gal teisy
bė, kad jūs:
— Kalbate per daug, neduo
dama kitam įsiterpti nė mažiau
siu žodeliu.
— juokiatės garsiai, išgirdus
paprasčiau ius anekdotus, kurie
net nėra juokingi.
•— Nuolat taisot savo suknelę
ar plaukus
— Užmirštate pavardes žmo
nių, tik ką sutiktų.
— Nervingai žaidžiate peiliu
ar šakute prie stalo.
— Duodate klausimus, bet ne
kreipiate jokio dėmesio į atsaky
mus.
— Kritikuojate kitus, esančius
tame pačiame kambary' (ar ir ne
sančius).
— Pataikaujate ir giriat kitus
taip perdėtai, kad jie patys su
pranta ir žino, jog tai tik saldžialiežuvavimas.
— Lakstote nuo vienos grupės
prie kitos garsiai pasveikinti drau
gų.
— Paimate vienu stikleliu per
daug savo ūpui pakelti?
Kun, Bendoraitfe indėnų tarpe

Alvyda Sidabrienė

Bet kur mes buvome nuvažia
vę į dž:ungles, jie jau buvo su
valgę ir beždžiones, ir gyvates.
Nieko nebebuvo, tik badas ir li
gos.

Ksavera Žilinskienė
gim’
Amerikoje,
Brooklyne, N. Y.
Vaikystėje, grįžusi i LJetuvą
mok'si Panevėžio Marijos pro
gimnazijoje, Panevėžio Mokyto
jų seminarijoje įsigijo moky'oo- teiien ir d’rbo Panevėžio
“Saulės” ir Sidabravo mokyklo
se. 1926 m baigė Lietuvos unversiteto Medicinos fakulteto
Odontologijos skyrių. Vertėsi
dan+ų gydytojos prak ika Ka”ne.
Priklausė Taeluviu moterį
globos dr-jai, kurios tikslas bu
vo na'laičių globa. Tos dr-ic
valdyboje išbuvo 12 me ų. Pri
klausė Lietuvių moterų taryba'
ir buvo Moterų arybos sekly
čios pirmin!nke.

Atstovavo Skaučių seseriją
tarptautiniuose suvažiavimuose,
1936 m. Švedijoje, S+ackholme,
ir 1938 m. Šveicarijoje, Adelbodene. Jos vadovavimo metu įvy
ko 1938 m. Il-oji Tautinė sto- -y
vykia Pažaislyje.
Lietuvą okupavus ir Skautų
sąjungą uždarius, K. Žilinskie
nė, kaip ir daugelis kitų, atsi
dūrė Vokietijoje. Karo sūku
riams praėjus, ruošdamasi iš
vykti į JAV, Stuttgarte sušau
kė buvusias artimesnes bendra
darbes, prašydama tęsti skau- „
ti’kąjį darbą ir išsirink i jos
vietoje naują vyriausią vadovę.
Dr. K. ŽJinskienė, vykdama
1 Tau inę stovyklą, keliom dieom buvo sustojusi Chicagoje,
lankėsi liet. kultūriniuose židiiuose ir Tau inių šokių šventė
je, kuria buvo labai sužavėta.
Tesiekiama ielef. OL 2-7060.

O. Z.

Daugiausia, ko mums tose
S'.organi:-avo letuvių dantų
džiunglėse trūksta, tai vaistų. „ydytojų dr-ją ir buvo jcs pir
K:ekvieną dieną ateina žmonės, tininke. 1935 m. įsijungė į
maldauja, ir kaip sunku, kai skautiškąjį sąjūdį ir vadovavo
Biiv. vyriausia skautininke v. s. K.
reikia atsakyt, kad neturime... Lietuvos skaučių seserijai.
Žilinskienė.
— Ar iš šios turtingos Ame
rikos vėl grįšite pas laukinius?
— Kai sustiprėsiu, jei Dievas
norės, jeigu nieks neatsitiks, vėl
grįšiu. Jeigu jau esu atidavusi
tam reikalui tiek savo gyveni™
įsėsti ibi
mo. voino
reikia ištesėti
iki galo. Gę.
riau mirti kovojant, kaip ant
pataj0
,,
.
..“ Koks bus jūsų adresas misi-ose ir kuo lietuviai jums ga-

KAVOS ISTORIJA
.
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,
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Ka'P. PaJLako!a le^da> VIskas
Pasidėjo 575 m. po Kristaus gimimo, kai Kaldi, arabų piemens,
ganomos ožkos atrado kavą. Vie
ną dieną, didžiai nustebęs, Kaldi
bėj kad
QŽkos
s
tu jr netyėrė JsayQ kailyje/kai

e J Pa e ’
— Mano adresas nuo spalio
mėnesio bus: Sister Maria Xa-,ior Ccu+ro Medico - Sočiai,
Guajara - Mirim, Rondonia, Bra
sil, S. A. Svarbiausia mums vais
tai ir pinigai. Žmonės vaistų ne
tik prašo, o maldauja. Kiti plau
kia upėmis savaitę, dvi savaiti,
kad tik gautų kokių vaistų.
Amerika toks turtingas kraš
tas, galėtų maloniai pažiūrėti į
nuskurdusius žmones, kuriems
trūksta gyvenime reikalingiau
sių dalykų.

15-tame šimtmetyje Europos
garsiausiose kavinėse viso pasau
lio meno, literatūros, muzikos,
pramonės ir politikos plėtojima
sis buvo didžiai skatinamas, kai
to laikotarpio didieji vyrai susi
tikdavo pasikalbėti bei pasitarti,
išgerti kavos puoduką ir pažiūrė
ti vaidinimo, garsių aktorių suvai
dinto. Dabargi beveik kiekviena
amerikičių įstaiga turi vadinamą
“coffee break” du kartu dienoje.

grybžtelėdamos prisiragavo uo80 nuo kavos medžio. Būdamas
8ana smalsokas, Kaldi pamėgino
tas uogas užplikyti — ir jis atrado gaivinantį gėrimą. Tokiu būdu Pridėjo pirmoji “Kaffee
Klatsch.”
Linksmas padauža ar
Kaldžio draugai arabai suėjo
paragauti naujo gėrimo, pamėgo
nusiminęs angeliukas?
jį ir pavadino Kahwah. Greitai
Kaldžio paslaptis išlindo iš mai
Vaikas niekad negali būti per
šo, o to gėrimo naudojimas pa geras!, Vaikas gali taip smarkiai
plito sparčiai visoje Arabijoje.
stengtis būti geru, įsiteikti suau
Nėra kavos — neturi nei žmonos gusiam, kad jis tiesiog normaliai
neišsivysto. Vaikas, kuris yra vi
Iš Arabijos kavos vartojimas sada tvarkingas bei švarus, pak
persimetė į Turkiją, kur ji ypač lusnus bei labai mandagus, kad
išpopuliarėjo. Ji pasidarė taip bū tik įtiktų savo motinai, gali la
tina turkų gyvenime, kad turkui bai lengvai netekti normalių,
nepajėgiant pristatyti kavos savo sveikų patyrimų, kurį kiekvienas
žmonai, situacija buvo pakanka vaikas turi patirti savo augime.
ma priežastis jų skyryboms.
Daug geriau yra turėti sveiką,
linksmą,
išdykusį mažą padaužą,
Karaliaus įsakymu kavos sėklos
kuris
nuolat
pakliūna į įvairias
į P. Ameriką
“bėc.as”, negu išauginti nelai1723 m. Prancūzijos karalius mingą, prislėgtą, pilną “nervų
Liudvikas XIV įsakė kap. Mathi- pundą’’ mažą “angeliuką”, išdės
eu De Clien pervežti kavos grū-Įfė savo teoriją vienas garsus adus per Atlantą j Martinižue sa
-ikiečių psichologas.
lą. Iš čia kava surado kelią į Pie
tų Ameriką, kuri šiandien paga
mina gerokai didesnę pusę viso Ar mole rims reikia daugiau
pasaulio kavos atsargų, yien tik
miego, kaip vyrams?
JAV-ės suvartoja daugiau dviejų
Tas išbadėjęs indėnų kūdikis laukia i trečdalių Pietų Amerikos metiMoterims paprastai reikia, dau
nio kavos derliaus.
mūsų pagalbos.
giau miego, kaip vyrams. Ne vi
siems žmonėms pakanka vieno
do valandų skaičiaus miegui. 2
proc. asmenų užtenka 5 valan
dų miego per naktį; kiti du iš
kiekvieno 100 turi turėti dešim
ties valandų ar daugiau miego.
Kodėl moterims reikia daugiau
miego, kaip vyrams, niekas tikrai
nežino. Viena galimybė yra, kad
moterys linkusios ilgiau gyventi
kaip vyrai. Ir tai sprendžiama
kaip tik iš to, kad jos per eilę
metų turėjo kur kas daugiau po
ilsio — miego, negu vyrai.
Emilija siUu-juutė su vienos kilties vadu

