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Prabangos ir pertekliaus pavojai
Duonos kepalas, vyno stiklas, 

atversta knyga. Fone —geomet
rinė figūra. Salia —žodžiai iš 
Lukrecijaus De Rerum Naitura. 
“Didžiausią gerovę patiriame, 
gyvendami minimaliais porei
kiais, nes kai dvasia yra paten
kinta, visi kiti troškimai nesvar
būs”.

Graiku, romėnų išminčiai ar 
ankstyvieji krikščionybės dakta
rai suprato santūrumo reikšmę. Į 
perteklių jie žiūrėjo su nepsitikė- 
jimu ir niekirto tuščiavidurę pra- 
bangą;Markus Aurelijus “Medita
cijose” cituoja Platoną: “Mums 
nedera pasiduoti daiktų globai, 
nes daiktai mumis nesirūpins”. 
Antanas Maceina veikale “Sau
lės giesmė”, skyriuje Sv. Pranciš
kus ir turtas, rašo: "Tuntas žmo
gų— keleivi paverčia sėsliu že
mės gyventoju. Širdis, būdama 
pas turtą, daros šiapusinė širdis. 
Žvilgis, glamonėdamas naudą, 
darosi žvilgis žemyn. Turtas 
žmogaus buvimą ne tik sudaikti
na, bet ir prapuldo pasaulyje”.

Aukso žodžiai. Kaip juos be- 
seikėtum, šiandien jie darosi ak
tualesni. Šiuolaikinis žmogus vis 
labiau pasiduoda nevertingų 
daiktų globai. Jis maudosi erza
co jūroje, per daug nesijaudin
damas dėl glitaus tvaiko. Jo 
žvilgsnis klaidžioja pigiame per
tekliuje. Nepaisydamas ekologijos 
ekspertų perspėjimų, jis yra pa
sinešęs prapulti pasaulyje.

Pasižiūrėkime j mūsų kasdie
ninę aplinką. Kiek čia visokio 
balasto. Pramonė lenktyniauda
ma iš kailio neriasi, kad galėtų 
prigaminti krūvas nereikalingų 
ir kai kada kenksmingų daiktų, 
lyg nuo to priklausytų visos 
žmonijos gerovė.

Imkime plastmasinį ir elek
trinį pamišimą. Jo produktai 
šiandien užverčia namų erdvę. 
Indai, dekoratyviniai nieknie
kiai; elektroninė aparatūra, daž
niausiai pusiau aipgedusi; auto
matiniai dantų šepetėliai, tėvo, 
motinos, sūnaus, dukters skuti
mosi prietaisai; fotografavimo,

filmavimo, rekordavimo apara
tai (labai retai naudojami); 
penki, šeši, septyni apgedę tran
zistoriai; veidrodžiai veidrodė
liai, krepšiai, dėžutės, valymo ir 
tepimo preparatai, chemikalų 
galerija, kėliolika purškimo skar
dinių. Ir taip toliau... be galo, 
be krašto.

Dar blogesnis vaizdas vaikų 
kambariuose, Čia plastmasė 
triumfuoja, o vaizduotė merdi. 
Kur tik nepasižiūri, — lėlės, lė
lės, lėlės; arba — automobiliu
kai, laiveliai, lėktuvėliai. Ir stir
tos dėžių su įvairiais mandrais 
“educational” žaidimais, kurių 
vaikai niekad nejudina.

XX amžius, šalia kitų univer
salinių ligų, serga tradicine per
tekliaus manija. Pasaulinė daik
tų gamyba vadovaujasi maksi
mumo šūkiu: kuo greičiau, kuo 
daugiau, kuo pigiau. Plano vir
šijimas, sparta, organizacijos iš
siplėtimas ir panašios aistros hip- 
notiškai pavergia raumenis ir 
mintis.

Ar ne laikas rimtai susirūpin
ti minimumo filosofija, parem
ta išmintingu santūrumu?. Būti 
moderniu nereiškia be saiko 
naudotis įvairia modernia tech
nologija. Automobilis yra susi
siekimo priemonė, o ne teršimo 
ar žudymo įrankis. Ateities žmo
gaus gėris turėtų išplaukti iš dva
sinių vertybių pažinimo ir jų į 
sisavinimo, iš sugebėjimo nau
dotis tik pačiais reikalingiausiais 
daiktais. Santūrumas ir saikas 
turėtų grįžti kasdienybėn, tiesiog 
įsisunkti į žmonių psichologiją, į 
moralini bei socialinį santykia
vimą.

Todėl duonos kepaliukas, vy
no ar vandens stiklas, gera kny
ga — idealiai simbolizuoja mi
nimalius žmonijos poreikius, be 
kurių neįmanoma jokia gerovė. 
Fone majestotiškai dunkso geo
metrinė technologijos figūra, bet 
ji priklauso žmogui ir tik jam 
vienam turi tarnauti.

Pr. V.

Sunkaus darbo ir karštos širdies keliu
Antrojo jaunimo kongreso uždaviniai - 

žvilgsnis, įvykiui praėjus
STASYS BARZDUKAS

įvykdyti mūsų visumenė suauko
jo daugiau kaip šimtą tūkstan
čių dol. ir kt. Man pačiam teko 
būt! arti prie kongreso paruošia- 

nime ir spaudoj?Kongresas - per mųjų darbų, tad mačiau jo ren- 
didelis įvykis, kad jį priimtume, gėjų siekimus bei pastangas, sėk- 
visi vienodai. Vieniems jis buvęs,mes bei sunkumus, 
gerai organizuotas, kiti jame te- i 
mato daugiausia tik trūkumus. 
Vieni čia randa vertingas bei 
naudingas pastangas, kiti — tik 
laiko gaišinimą dėl neesminių 
temų. Vieni jaučiasi jame buvę 
pagerbti, kitiems tos pagarbos ne
parodyta. Tad yra kongresu pa
tenkintų, bet netrūkstą ir vienaip 
a-r kitaip įskaudintų. Pats jauni
mas daugiausia patenkintas, vy
resnieji ir patenkinti, ir kritiški. 
Kryžiuojasi temperamentai, nuo
taikos ir skoniai. Žvilgsnis pri
klauso ir nuo to, kas ko linksta 
kongrese ieškoti, kas ką labiau 
pabrėžti. Pasitaiko, žinoma, atve
jų, apie kuriuos kalba ir mūsų 
patarlė: kieno paties burna karti, 
tai tam ir kongreso medus nesal
dus.

Patys faktai neleidžia paneig
ti jaunimo kongreso polėkių 
apimties: apie du tūkstančiai 
vien registruotų jo dalyvių, jo 
programa plėtėsi į visas sritis, jam

Antrasis pasaulio lietuviu jau
nimo kongresas jau taip pat pra
eity. Bet jo vaizdai, įspūdžiai, 
vertinimas tebegyvi mūsų gyve-

, nuomonių 
įvairavimus bei jų derinimus, rū
pesčius bei entuziazmą. Visko 
buvo apstu. Tad pravartu vėl iš 
naujo kai kuriuos klausimus pa
liesti, kai kurias problemas iškel
ti ir taip pat kai kurias išvadas 
padaryti. Norėčiau, kad į mano 
mintis būtų pažiūrėta kaip į pas

tangas rasti bendrą kalbą ir 
bendrą darbą su mūsų jaunimu, 
be kurio lietuviška mūsų ateitis 
svetur pakibtų ore. Tačiau ne
reiškiu pretenzijų, jog tai jau yra 
koks galutinis, neklaidingas ir 
neliečiamas žodis. Tai tik jungi
masis į dialogą, kuriam visų pir
ma ir visų daugiausia rūpi bend
rasis tautinis mūsų labas.

I

Du skirtingi požiūriai

Vyresniųjų į jaunimą žiūrima 
skirtingai .Vieniems mūsų jauni
mas —vis tiek dar “vaikai”. Ne- 
suaūgę bei nesubrendę, tad jais 
nė pasitikėti negalima. Jie netin-

PokalbL Lietuvių jaunimo kongreso temomis Lietuvių fronto bičiulių stovykloje VVasagoje, Kanadoje. 
Iš kairės j dešinę: Kęstutis Girnius, skaitęs paskaitą pokongresinėmis mintimis, PIJI pirm. 'St. Barzdų kas 
ir buvęs LFB pirm. J. Mikonis. Nuotr. dr. K.’ Ambrozaiftio

ka atsakingesniem darbam, užda
viniam, pareigom. Todėl kokia
me nors minėjime jie tegali pa
deklamuoti išmoktą eilėraštį, 
juos galima pakviesti pašokti 
tautinius šokius, jiems tegalima 
duoti stalus uždengti, kėdes su
statyti, svečių drabužius priimi
nėti, prie durų pastovėti, bufete 
patarnauti ir kt.? tik jokiu būdu

vanijoje, savo oločiu ’• n' Motinos apsireiškimas. Darbas Maizeville bažnytkaimyje, Penasyl-
izima kone visą priekinę sieną prie didžiojo altoriaus, jžiūr. straipsnį 2 psl.
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ne patį minėjimą rengti, jo ren
gime sprendžiamąjį balsą turėti, 
atsakomybe su kitais dalintis. Ki
tiems jaunimas, einantis arba jau 
išėjusis viduriniuosius ar aukš
tuosius mokslus, jau — nebe “vai
kai”, bet jauni, į gyvenimą atei
nantys žmonės. Tiesa, jie dar be 
patyrimų ir be visuomeninių įgū
džių, bet jau galvojantys, geban
tys išvadas daryti, norintys gy
venime taip pat savo vieta turė
ti ir šį tą jame reikšti. “Globos,

— teisingu Aidų 4 n-rio veda
mojo pastebėjimu, — mūsų jau
nimui nestokoja. Gal būt, net per 
daug jos buvo. Labiau reikia, kad 
pats jaunimas imtųsi savo prob
lemų sprendimo”.

Pirmasis požiūris jaunimui ne
buvo ir negali būti patrauklus. 
Jo laikymasis jaunimą iš mūsų 
gyvenimo išstumia. Antrasis po
žiūris, deramai niuansuojamas, 
duota norimų yaisių. Štai kodėl 
esu apsisprendęs už šio antrojo 
požiūrio taikymą mūsų gyveni
me. Jam taip pat pritaria ir da
bartinės PLB valdybos dauguma. 
Šia linkme buvo pasukti ir jau
nimo kongreso darbai.

Kongresą ruošė pats jaunimas

Kongreso ruošimo iniciatyva 
išėjo iš PLB valdybos, bet dar
bai buvo patikėti pačiam jauni
mui. Todėl kongreso ruošimo ko
mitetą sudarė JAV ir Kanados 
lietuvių jaunimo organizacijų bei 
prie bendruomenių veikiančių 
jaunimo sekcijų atstovai (daugu
ma) ir bendruomenių valdybų 
jaunimo pareigūnai (mažuma). 
Atidarydamas 1970 spalio 3 
jungtinį atstovų posėdį Čiurlionio 
ansamblio namuose Clevelande, 
siūliau pasitikėti lietuvių jauni
mo patriotizmu, atsakomybės pa
jautimu ir pavesti jam pačiam 
savo kongresą susirengti, tačiau 
Bendruomenės globoje. PLB val
dyba pasitenkino tik vienu savo 
atstovu kongreso komitete ir jam 
nereikalavo kokių nors ypatingų 
įgaliojimų ar išskirtinių teisių. 
Jis turėjo čia vieną balsą kaip ir

visi kiti atstovai. Pats komitetas 
apsvarstė ir priėmė savo darbo 
taisykles, PLB valdyba tesitenki- 
no tik jų tvirtinimu. PLB valdy
bai buvo palikta įsikišimo teisė 
tik vienu atveju, būtent: “Kylan
čius principinio pobūdžio visuo
meninius nesusipratimus spren
džia PLB valdyba. PLB valdyba 
taip pat sprendžia komiteto tar
pusavio nesusipratimus, jei į ją 
kreipiamasi”. O tuos tariamus ar 
įsivaizduojamus nesusipratimus 
tada savo kalboj šitaip aptariau: 
“Neabejoju, kad principiniais 
klausimais mes sutariam visi. Tai 
ištikimybė savo tautai ir Lietu
vos laisvės siekimams. Kas gal
votų kitaip — su tais .išsiski
riam”. Visais kitais atvejais kon
greso rengėjai galėjo būti laisvi 
ir galėjo daryti savarankiškus 
sprendimus: “Iš kitos pusės į sa
vo tautą ir nepriklausomą vals
tybę veda daugybė kelių, ir jų 
ieškoti bei geriausius pasirinkti 
turim teisę bei laisvę. Tam pa
deda demokratinio gyvenimo 
dvasia ir praktika, kurios ža
dam visi laikytis”.

Takias tada pačioj pradžioj su- 
smaigstėm bendro darbo gaires. 
Su dideliu pasitenkinimu dabar 
galiu pastebėti, kad buvo nueita 
šių gairių rodomu ketiu: de
mokratinė dvasia ir praktika lie
tuvių jaunimui buvo ne kokia 
tuščia frazė, bet vykdytinas dės
nis, o ir “principinio pobūdžio vi
suomeninių nesusipratimų” visu 
kongreso ruošos metu taip pat 
neatsirado. Dėl jų į PLB valdybą 
niekam nereikėjo nė karto kreip
tis.

Girdėti, kad vienas kitas yra 
linkęs manyti, jog PLB valdyba 
buvusi kažkoks “vyriausiasis” 
jaunimo kongreso organas, turė
jęs viską tikrinti, prižiūrėti, spręs
ti ir t. t. Iš to, kas čia aukščiau 
pasakyta, matyti, kad taip nebu
vo. PLB valdybos vaidmuo buvo 
daugiau patariamasis ir pagalbi
nis: valdyba kongreso reikalais 
bei darbais domėjos ir juos ap
žvelgdavo savo posėdžiuose; jos

.(Nukelta į 5 pusi.)
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Veidai ir vaizdai senojoj Pennsylva nijoj (IV)

V. K. Jonyno kūryba kalnų papėdėje
VLADAS RAMOJUS

Tarpe dviejų buvusių didžiau
sių lietuviškų kolonijų Pennsyl- 
vanijos anglių kasyklų rajone— 
Šenadoriaus ir Mahanojaus 
(Mahanoy City)—kalnuose yra 
įsispraudęs nedidelis Maizeville 
bažnytkaimis. Iš kurios pusės į 
tą bažnytkaimį bevažiuotum, 
vii turi smukti pro didžiulių kal
nų tarpeklius. Yra vietų, kur kal
nai pridengti stambiais plieno 
skydais, kad jų masė nenuskil
tų ir nenusliniktų ant modernių 
mekBfalto kelių. Aplamai šiose 
vietose vaizdas rūstus. Pašėlu
siai dideli kalnai liekanų, per 
šimtmetį išgraužtų iš žemės gi
lumos ir iškeltų į paviršių. Vie
nur kitur tas liekanas dabar per
sijos, nes šiais laikais anglies pa
reikalavimas nėra didėlis, o apy
linkės būsiančios užkonservuo
tos ir ateityje čia bus didžiulis 
valstybinis parkas turistams, su 
senųjų kasyklų bei jų įrengimų 
liekanomis, su jų rūsčiu peizažu.

Į Maizevillės bažnytkaimį bei 
apylinkes lietuviai pradėjo plauk
ti apie 1871 m. Nors iš čia iki 
Šenadoriaus tik 5 mylios, o iki 
Mahanojaus — taip pat ne kiek 
daugiau kelio, bet 1907 m. Mai- 
zevillėn atvykęs kun. A. Milu
kas ir pamatęs, kokia masė lie
tuvių emigrantų čia apsigyveno, 
nutarė kurti lietuvišką parapiją 
ir statyti bažnyčią. Bažnyčia 
pradėta statyti 1908 m., pašven
tinta 1909 m. 1914 m. rugsėjo 
26 d. didelis gaisras nusiaubė 
Maizevillės bažnytkaimį, sudegė 
ir lietuvių bažnytėlė. Parapiečiai 
pasistatė kitą. Ta pati tragedija 
vėl pasikartojo 1965 m. lapkri
čio 6 d., kai gaisras nuo žemės 
paviršiaus nusinešė ne tik baž
nyčią, bet ir kleboniją. Antrojo 
gaisro metu čia klebonavo bu
vęs Vilkaviškio katedros vika
ras kun. Albinas Bielskis.

Pirmąjį vakarą, kai iš Chica
gos atvykom į Senadorių, šv. 
Jurgio liet, parapijos klebonijo
je pirmasis pasitiko lenkų kil
mės vikaras kun. Grabish. Vos 
pradėjus dalintis naujais įspū
džiais, lenkų kilmės kunigas pra
sitarė. “Kai nuvažiuosit į Mai- 
ževillę, pamatysit lietuviško me
no stebuklą!”

Kitos dienos popietę, nieko ne
laukdami, prel. J. Karaliui va
dovaujant, lėkėm į Maizevillę. 
Pats bažnytkaimis mažytis ir 
kuklus, namai seni, naujų staty
bų nesimato. Juk joks jaunesnio 
amžiaus žmogus čia nebenori gy
venti, nes nebėra darbų, o kar
tu ir ateities. Kairėje pagrindi
nės gatvės pusėje (atvažiuo
jant nuo šenadoriaus), kone į 
kalnų 'kūbrj, įsirėmęs, šviečia nau
jas, mūrinis lietuvių Šiluvos 
Dievo Motinos šventovės ir kle
bonijos ansamblis. Jis išaugo 1967 
m. ant buvusios bažnyčios bei kle
bonijos pelenų. Šis modemus 
ansamblis kainavo 310,000 dol. 
šiandien skolų jau nebėra, kai 
tuo tarpu parapijai priklauso tik 
102 šeimos, daugiausia senų ang
liakasių, pasitraukusių į pensiją. 
IŠ karto pamatom, kad čia būta 
kažkokio stebuklo. Chicagoje y- 
ta dešimtys tūkstančių lietuvių, 
bet iki šiol dar galutinai nepa
jėgia sudėti 600,000 dol. nauja
jam Jaunimo centrui. Tuo tar
pu mažoj Maizevillėje, kur ka
daise lietuvišką ugnį žiebė kun. 
A. Milukas, kun. S. Pautienius ir 
kiti dideiji Kristaus bei lietuvy
bės apaštalai, žmonės, atrodo, vi
sai kitokie, nors mūsų vadovau
jantieji veiksniai tas apylinkes 
gal jau seniai nurašė į nebegrįž
tančius nuostolius...

Klebonijoje mus pasitiko nau
jos šventovės statytojas, širdies

Vilniaus Trys kryžiai ir Gedimino stulpai V. li. Jonyno vitraže Šiluvos Dievo Motinos šventovėje, Maize
villėje. (Lietuvių foto archyvas)

ligos gerokai kankinamas kun. 
klebonas Albinas Bielskis. Jis gi
mė Amerikoje. Sugrįžęs į Lietu
vą, joje augo, baigė teisės bei te
ologijos mokslus ir ilgesnį laiką 
buvo vikaru Vilkaviškio kated
roje. Kadangi nepriklausomybės 
metais Vilkaviškio kunigų semi
narijoje mokėsi eilė Amerikos lie
tuvių klierikų, daugiausia iš 
Pennsylvanijos apylinkių, kun. 
A. Bielskis, po karo, kaip Ame
rikos pilietis, greit atvykęs į JA- 
V. prisiminė senus pažįstamus ir 
pasuko į Pennsylvaniją. 1963 m. 
vietos vyskupas jį paskyrė kle
bonu į Maizevillę. Prie to, aišku, 
nemažai prisidėjo ir prel. J. Ka
raliaus rekomendacija. Vos po

Šiluvos Dievo Motinos šventovės ir klebonijos ansam biis Maizeville bažnytkaimyje. Anksčiau šioje vieto
je nuo žemės paviršiaus gaisrų buvo nušluotos net d vi lietuvių angliakasių pastatytos bažnytėlės.

(Lietuvių foto archyvas)

Pokalbis Maizevillės klebonijoje. Iš kairės j dešinę i Šiluvos Dievo Motinos šventovės statytojas bei klebo
nas kun. A. Bielskis, stud. ,E. Bradūnaitė, čia rašantysis ir mus lydėjęs preL J. Karalius.
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rą metų čia pabuvus, ištiko di- 
žioji nelaimė — gaisras, nušla
vęs visą parapijos turtą. Neži
nau, ar vietos vyskupas benorė
jo, kad čia toliau egzistuotų ma
žytė tautinė parapija? Bet kun. 
A. Bielskis ėmėsi diplomatijos. 
Turėdamas parapijos kasoje tik 
50,000 dol., jis nuvažiavo pas 
vyskupą ir pasakė, kad naujo
sios bažnyčios statybai jau turįs 
apie 170,000 dol. Kol vyskupas 
reikalą tyrinėjo, klebonas ne 
tik savo parapijoje, bet ir visos 
Amerikos lietuvių bei kitataučių 
katalikų tarpe užvedė plačią ply
tų pirkimo akciją, jam ėmė 
plaukti pinigai. Vyskupas, vėliau 
vėl pasišaukęs kleboną, jam kal

bėjo ne apie leidimą naujosios 
šventovės statybai, bet apie jos 
busimąjį vardą. Anot - kun. A. 
Bielskio, vyskupas siūlęs naująją 
šventovę pavadinti Vilniaus 
Aušros Vartų Dievo Motinos var
du. Klebonas nesutikęs todėl, kad 
tokiu pavadinimu jau yra eilė lie
tuvių bažnyčių JAV. Gi Šiluvos 
Dievo Motinos šventovė būsianti 
pirmoji. Vyskupas klebonui nu
sileido ir pats 1967 m. lapkričio 
26 d. pašventino naująją švento
vę.

Kai įeini Šiluvos Dievo Moti
nos šventovės vidun, iš karto 
pritrenkia lietuvių meno išraiš
kos didybė. Visą šentovės vidų 
puošia dail. V. K. Jonyno dar-

Dail. V. K. Jonyno vitražas Šiluvos 
Dievo Motinos šventovėje, Maize
villėje. (Lieetuvių foto archyvas)

bai. Priekinėje sienoje, virš alto
riaus, imponuojanti trijų dimen
sijų Apsireiškimo mozaika. Iš 
kurio šono bežiūrėtum, ji atsi- 
šviečia magiška meno galia. 
Šventovės šventinimo proga iš
leistame leidinyje anglų kalba 
rašoma, kad šventovės vitražuo
se atsispindi ne tik krikščioniš
ki, bet ir tautiniai Lietuvos sim
boliai. Todėl nenuostabu, kad ža
viuose V.K. Jonyno vitražuose, 
kurie iš trijų šonų supa visą 
šventovę, įamžinti ir Gedimino 
stulpai, ir Trijų Kryžių kalnas 
Vilniuje, ir Lietuvos karalaitis 
šv. Kazimieras. Visai šiai lietu
viškai simbolikai dar prasmin
giau pabrėžti prie altoriaus stovi 
lietuvos vėliava, o senieji anglia
kasiai ir jų vaikai, sekmadieniais 
susirinkę Mišioms, nuolat ir 
nuolat gyvena lietuviškoje nuo
taikoje. Net ir monstrancija iš 
pagrindų apipinta lietuvių liau
dies motyvais.

Kai keliai sulinko . trumpai 
maldai šioje nuostabiai gražioje 
šventovėje, mes visi trys keliau
ninkai galvojom: kas būtų atsi
tikę, jei čia neklebonautų kun. 
A. Bielskis? Po gaisro lietuvių 
parapija, tikriausiai, būtų dingu
si ne tik nuo žemės paviršiaus,

DR. ANNA BALIUNAS
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
Pritaiko akinius

2858 VVest 63rd Street
Vai: kasdien 10—12 vai. Ir 7—* » 
vak. šeštadieniais 10—1 vai. Trečlad 
uždaryta Ligoniai priimami suaitarus 

Ofiso telefonas PR 8-3220 
Rez. teleef. IVAlbrook 5-5078

REZID. TEL. 239-4083
DR. K. G. BALUKAS
4Jknerija Ir motery lljfO8 
GVn«>koloįfin£ Chininrijn

6449 S. Pulaski Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LC 5-6446

Priima limonitui pngal eusl tarimą 
»el neatsiliepia, skambinti 871-80IX

DR. VL. BLAŽYS
T*l*AUCTŲ LR VIDAUS LIGOS 

2801 We«t flSrtl Street 
Kampas 68-člos ir California 
Valandor peųral susitarimą: 

" rmad antrad. ketvirtad nuo 
C iki 7 80 vai rakaro, 

-eatnd nuo 2 tkl 8 80 vai. 
Crečlad Ir penktad, uždaryta 

tetos. >70 4042
. Henhl. tel VVAlbroob 6-800

OR. C. K. BOBELIS 
DR. 8. B. SEITON

.MKgnj IK SI-APUMO VAKi, 
'HIRURGIJA

Tel _ 895-41588
’ ‘'4. VALMn MEDICAL CRKTIr

860 Summit Street
Hnotr SS — Elgin. ■lllo.rt.

Remkite tuos biznierius, ku
rie skelbiasi dienr. “Drauge”. 

bet ir iš vyskupijos sąrašų. Da
bar štai išaugo nauja tautinė 
šventovė ilgiems metams, jei jos, 
nelaimės atveju, nepraris prasi
vėrę senųjų kasyklų tuneliai, 
kurių pilna po žeme, ar neištiks 
kokios kitos bėdos.

Šios nedidelės parapijos nau
joj, jaukioj klebonijoj, kur su
plaukia beveik visa lietuvių kata
likų spauda, buvom priimti la
bai šiltai, tiesiog iškilmingai. 
Mus vaišino pats klebonas kun. 
A. Bielskis, o kai jam reikėjo ei
ti į bažnyčią liturginių apeigų at
likti, šeimininko pareigas perėmė 
mus lydėjęs kun. M. Jarašiūnas, 
draugiškos sielos aukštaitis. Be
matant naujos klebonijos sienos 
pasipuošė meniškais kun. A. Ke

rei. ofiso HF 4-5848 rea. 888-11*1

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

“434 We»t 71M Street 

vai.: pirm JRI ’ po pi*
.ntr pRnP'.. * • ’▼

’ ’t* 

’>r. Ant. Rudoke kabinėta perAm»
DR. tDMUNO E ClARD 

OPTOMETRISTAS
- "JOfi We*t 51st Street 

TM. GR 1-14OO
Vh . nagai susitarimą pirmad 

•etv ".—4 Ir 7 9: Antrad Ir neutar
o—4, **Zta,i 10 -t vai

Ofs. tel. 735-4477 Rei. PR 8 8980
DR. E. DECKYS

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
SPECIALYBE — NERVŲ IR 

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą

Rezid. Tel. — GI 8-0878

DR. W. M. EISIM - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOf 

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 
8132 So. Kedzie Avė., WA 5-2671 
Valandos pagal susitartm* Jei n* 

atsiliepia, skambinti: MI 8-0001

Tel. — BE S-5S98
DR. A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialybė Akių Ligos 

3907 WMt lOSrd Street 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-2220 
Namų — rezid. — PRospeot 8-9081 

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS 
J O K H A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 West 63rd Street

Pirmad., antrad., ketvirtad. tr penkt 
nuo 12 iki 8 vai. tr nuo 5 iki | 

vai. vak. Šeštad nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. PO 7-8088 R»« G A 8-7278
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI- 
3844 West 63rd Street 

VAL : kasdien nuo 1—4 p p Ir t 
iki 8 vai. Trečiad Ir šeštad uždaryti

Iftao ir buto rei. OLymplc 1-1*8

DR. F. V. KAUNAS
LYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
1407 So t9tb Court, Cicero 

Vai Kasdien 10-12 Ir 4-7 Trečiad > 
‘eštad tik euelta.ru*

DR. ALG. KAVALIŪNAS
mtsre ligų m kraujo 

SPECIALYBE 
1540 South Pulaski Road 

•7a)and(* pairai susitarimą 
Skambiau — 085-2525

Tel. ofiso ir buto OLympic 2-4159
DR. P. KISIELIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. SOth Avenue, Cicero

Kasdien 1-1 vai. ir «-8 vai. vak. 
Išskyrus trečiadieniua.

šeštad 1 eniaia 12 iki 4 vai. popiet

Tel RElianee 6*1811

OR. VVALTER J. KIRSTU*
(Lietuvis gydytojas)

IYDYTOJAS (R CHIRURGĄ,- 
3925 VVest 59th Street 

vai: pirmad antrad.. ketvirtad v 
penktad. nuo 11-4 vai p. p. 0—8 
vai. vak šeštad. 11—9 vai. p. p. U 
trečiad. uždaryta.

OR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURG’ 
<EDIKIU rR VAIKU LIGI 

■IPEClALISTt
MEDICAL BUILDING 

1156 Hontb We*tern Arenu* 
1‘lrnuA., antrad., ketvirt b penki 
nuo 11 vai Iki 1 vai p p Ir nui 
k—-8 vai vakare Trečiad nu< 
) l vai ryto tkl 1 vai. p p. Ie*t«d 

• 1 vai ryto Iki 1 vai p o
Ofiso telef RE 7-110* 

Rezid. tel. 239-2919

Perskaitę "Draugą", duo
kite jį kitiems pasiskaityti. 

zio foto paveikslais, o klebonui, 
kai jis grįžo iš bažnyčios, pasi
sakiau norįs šį meno šedevrą — 
jo pastatytą Šiluvos Dievo Mo
tinos šventovę su visais V.K. Jo
nyno kūriniais pasiimti į glėbį ir 
nusinešti į Lemontą ar Palos 
Park, Chicagos apylinkėse, kur 
paskutiniu metu apsigyvenę tiek 
daug lietuvių, bet jie neturi jo
kios savosios šventovės, nors gal 
uždirba keleriopai daugiau, negu 
Maizevillės apylinkėse gyvenan
tieji lietuviai angliakasiai—pen
sininkai.

Klebonas šypsodamasis atsa
kė, kad ši turtinga menu šven
tovė reikalinga ir nuošaliame bu-

fNukelta ) 4 pusi.)

OR. NINA KRAUCEL 
KRIAUČELIONAITI

4t.IAFRl.IA IR MOTFRi 141X9 
8132 S. Kedzit Avė

rei WA 5-2670 neatalliepur .Kan 
jlnt 171 0995 Valanda- paga' vu- 
ta rimą

OR. MARIJA LINAS
xK SERIJA LR MOTERŲ UGO> 

2817 West 7lst Street
Celei HEmlock 6-854*

(Ofiso tr rezideneljo* 1 
valando* pagal »u*ltartm*

Ofiso HE 4-1018 Rez. PR 6-9801

OR, L MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ!- 
SPECIALYBE VIDAUS LIGOS 

2454 WMt 71st Street
(Ttat ir Campbell Avė. kampas)

Pirmad.., antrad... ketvirtad. ir penkt 
nuo » vai. popiet Iki 7 vai. vak 
Ketvirtad. Ir šeštad. nuo * v. rytr 

ik! 11 vai. ryto — tik susitarus.

DR. FRANK PLEČKAS
OPTOMETRISTAS 

Kalba lietuviškai 
2618 H. 71*t St — Tel. 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir

“oontact lenses” 
Vai. pagal susitarime. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
SPECIALYBE VIDAUS LIGO8 

5159 South Damen Avenue 
Tel. Ofiso PR 6-7800 Namų 925-7697 

Valandos tik pagal euBltartmą.
Trečiadieniais uždaryta

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės iz Prostata 

CHIRURGU A 
2656 Weet 63rd Street 

Vai. antrad nuo 1 - 4 popiet 
ir ketvirtad. nuo 5-7 vakare 

Ofiso tel. 776-2880; rez. 448-5545

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?
Adresas: 4255 W 83 r d Stree’ 

Ofiso tel. RElianee 6-441* 
Rea. GRovehill 6-0617

Valandos: pirm, ir ket. nuo 11 va, 
iki 2 vai. p. p. Ir nuo 7 Iki 8 v. vak 
antr. ir penkt nuo 1! Iki 2 vai p. p 
ir vakarai* pagal auettarlina

” DR. ^STRIMAITIS
iUYTOJAS IR CHIRURGĄ

Hendra praktika Ir chlrurgij.
Ofioar 2750 W 7lot Street

TEL. — *25 8296
Valandos: 2—8 v. v. penktad 10—U 

2—8 vai vak. šeštad. 1 iki 
< v. vak. Treč. b sekmad. ąždaryt* 

Rezid. tel. WA 6-30M

DR. VYT. TAURAS
, ŪDYTOJAS IR CHIRURGAS 

iendra praktika ir moterų Ilgo.
Ofisą* Ir rea. 2661 W. 69tb M

Tel. PRospeci 8-1222
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč u 

penkt. nuo 2 Ikki 4 vai. ir nuo S Utį I 
v. v. šeštad. 8-4 vai. popiet ir kitu 
laiku pagal susitarime.

Of. Tel. HE 4-2123. Namų GI 8-61M

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS
i454 VVest 71*t Street

.ai olrm , antrad., ketv. ir penkta. 
i-4 Ir 6-8 Treč. k šeštad. uždaryte

TEL. pnospem 6-9460
OR. ONA VAŠKEVIČIUJ 

(VAŠKAS) 
GYDYTOJA ir chirurgą 
6648 South Albany Avenue 

.ak: pirm., antrd., ketv. 8—8 vcj 
•ak , penktad Ir Šeštad. 2-—4 popts 

ir kitu laiku paga) susitarime.

Tel. ofiso PR 6-6444

OR. F. C. W1NSKUNA!
GYDYTOJAS rR CHIRURGĄ h 

8107 VVest 71m Street 
Valandos: 1- 6 vai popiet

Treč Ir «-*tsd pagal susitartai* 

~DR? PETRAS ZLIOBA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

6449 South Pulaski Road
Ofiso tel. 767-2141. Namų 636-4850. 
Vai.: pirm., antr., ketv. 2—5 ir 6—8. 
penkt, 2—5, pagal euaitarkaa.
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Lietuviai 20 olimpiados metais Vokietijoj
?.. . )

DR. J GRINIUSKas skaito laikraščius, tas nuo 
seniai žino, kad šiuo laiku Vo
kietijoj vyksta ir jau beveik bai
gėsi didelis pasaulinis įvykis — 
XX olimpiada Muenehene. Šitas, 
vienas didžiųjų Vokietijos miestų, 
kuriame vyksta viso pasaulio 
sportininkų varžybos, jau keletą 
metų pagrindiniai tvarkė savo 
gatves, išvedinėjo kelius, statė į- 
vairius stadionus ir sportininkų 
miestą, jau nuo pernai metų sve
čiams buvo rezervuoti laisvesni 
kambariai net pas privačius butų 
savininkus. Muenchenas per 
olimpiados dvi savaites priėmė ir 
perleido tiek arba net daugiau 
svečių, negu jis turi gyventojų.

Nors Vokietijos lietuvių pa
grindinis dėmesys šią vasarą bu- 
vu nukreiptas į II Lietuvių jau
nimo kongresą bei į Tautinių šo
kių festivalį, kuriame dalyvavo 
pirmą kartą net dvi šokėjų gru
pės (Muencheno “Ratukas” ir 
Vasario 16 gimnazijos šokėjai), 
tačiau olimpiadinių metų sąjū
dis šiek tiek palietė ir juos. Čia 
norisi paminėti tris kultūrinius 
įvykius, kurie daugiau ar ma
žiau buvo reikšmingi ne vien 
Vokietijos lietuviams.

Lietuviškųjų studijų savaitė

Vienas tokių kultūrinių įvykių 
buvo Lietuviškųjų studijų savai
tė, kuri devynioliktą kartą šie
met įvyko Stuttgarte liepos 17- 
23 dienomis. Savo išviršine puse 
ji buvo kuklesnė negu kitais mes
tais. Šiemet didžioji dalis Vokie
tijos veiklesniojo jaunimo buvo 
išskridę į JAV dalyvauti Jaunimo 
kongrese ir Tautinių šokių fes
tivaly* o iš Amerikos bei Kana
dos svečių —studentų, kurių ki
tais metais susidarydavo iki 20, 
šiemet beveik nebuvo dėl anų 
dviejų jaunimo susibūrimų Chi
cagoj ir Toronte. Todėl ir Tėvy
nės valanda (penktadienį) ir 
koncertas (šeštadienį) neturėjo 
ankstyvesnio blizgesio. Šiemet 
penktadienio vakaras buvo skir
tas paminėti pokario lietuvių 
laisvės kovoms, V. Mykolaičio- 
Putino mirties 5 metų ir Balio 
Sruogos 25 metų mirties sukak
tims. Šeštadienio koncertas buvo 
skirtas per pusę piano muzikai ir 
solo dainoms. Tų dainų (lietu
vių ir kitų tautų kompozitorių) 
padainavo jau žinoma anksty- 
besnių studijų savaičių dalyvė 
ponia Br. Gailiūtė-Spies, o piano 
kompozicijas paskambino čika- 
gietė Raminta Lampsatytė, stu
dijuojanti muziką Berlyne. Šią 
jauną pajėgą publika šiltai su
tiko.

Prie savaitės meninių rėmų 
reikia priskirti lietuviškų filmų 
demonstravimą ir fotografijų bei 
žemėlapių parodėlę, kuriomis rū
pinosi dail. A. Krivickas.

Paskaitinę dalį, kuri sudaro 
Studijų savaičių esmę, šiemetinis 
moderatorius Dr. K. J. Čeginskas 
suorganizavo stiprią ir įvairią, 
kuri, užėjus karščiams, vieną 
antrą dieną atrodė net per kieta. 
Prakaitas liejosi per kūną, o sa
vaitės dalyviai vieną dieną ne 
tik išklausė keturias paskaitas, 
bet ir dėl jų diskutavo. Be abejo, 
daugiau privargo pats moderato
rius, kuris pirmiau turėjo sutelk
ti paskaitininkus net iš kelių 
kraštų —iš Lietuvos (stažavęs 
Muenehene doc. St. Mickūnas), 
iš JAV (stažavęs Goettingene 
prof. R. Vaišnys, kun. prof. L. 
Budreckas), iš Švedijos (dr. K. 
Čeginskas ir dr. O. Vyšniauskie
nė), iš Šveicarijos (dr. kun. J. 
Juraitis), iš Italijos (prof. R. Ra
bikauskas ir kun. R. Krasauskas) 
ir daugiausia iš Vokietijos (kun. 
Br. Liubinas, V. Natkevičius, dr. 
J. Norkaitis, dr. A. Rukša, dr. J. 
Grinius, kun. K. Senkus).

Nesiimant čia atpasakoti visų 
paskaitų, reikia pasakyti, kad da
lis jų siejosi su žymiomis sukak
timis ir aktualijomis. Sakysim,

penkiasdešimt metų nuo pirmo
sios Lietuvos Respublikos konsti
tucijos sukaktis buvo pažadinu
si to paties vardo dr. Norkaičio 
paskaitą. Okupuotoj Lietuvoj fa
natiškai varomas religinis perse
kiojimas, kurio atgarsiai pasiekia 
Jungtinių Vantų Organizaciją

memorandumais, nušviestais gy
vų žmonių (Kalantos, Stonio, 
Andriuškevičiaus) liepsnojan
čiais deglais, vėl buvo pažadinęs 
dvi paskaitas: kun. R. Krasausko 
apie Katalikų Bažnyčios stovį bei 
tikinčiųjų persekiojimą Lietuvoj 
ir dr. K. Čeginsko — apie lietu

Korėjiečio Isang Yuno operos pasaulinėj premjeroj Lilija Šukytė, kaip 
Sim Tjong (Skaistusis Angelas), atgimsta lotoso žiede, kad taptų im
peratoriaus sužadėtine.

Liet. Studijų savaitėj Stuttgarte per pertrauką kalbasi dr. K. J. Če
ginskas, dr. J. Grinius, dr.Romas Vaišnys, Yales universiteto profeso
rius

Prof. dr. Rabikauskas Liet, studijų savaitėj skaito paskaitą apie 
a. a. Zenoną Ivinskį. Greta moderatorius dr. K. J. Čeginskas

vių laisvės kovas pokario metais, 
nuo kurių pabaigos šiemet su
ėjo'20 metų. Abi paskaitos buvo 
gerai dokumentuotos ir išklau
sytos su dideliu dėmesiu. Tik gai
la, kad kun. R. Krasauskas per 
valandą laiko nedrįso Lietuvos 
tikinčiųjų stovio palyginti su 
Lenkijos bažnyčios gyvenimu. Iš 
to reljefiškiau būtų pasirodęs so
vietinis melas apie socialistinę 
“religijos laisvę” Lietuvoj.

Kitos paskaitos lietė lietuvių 
■ kultūrinį gyvenimą. Muzikai bu
vo skirta prof. L. Budrecko pa
skaitą apie kompozitorių J. Nau
ja lį. Jos tekstą skaitydamas, kun. 
K. Senkus ją iliustravo Naujalio 
muzikos gabalais. 25 metų su
kakčiai nuo B. Sruogos mirties 
paminėti dr. J. Grinius kalbėjo 
apie rašytojo dramatinę kūrybą, 
panagrinėdamas jos rūšis, jų 
veiksmą, veikėjų psichologiją ir 
pagrindines idėjas. Prof. P. Ra
bikauskas savo paskaitoj pavaiz
davo darbingą gyvenimą istori
ko, a. a. prof. Zenono Ivinskio, 
kuris būdavo nuolatinis Liet, stu
dijų savaičių paskaitininkas, dar 
pernai gyvai vaizdavęs Lietuvos 
žydų gyvenimą iš tos pačios tri
būnos, iš kurios jis dabar buvo 
minimas kaip velionis.

Švietimo problema Lietuvoj
Tema, kuriai daugiausia buvo 

paskirta dėmesio, buvo švietimo 
ir mokslo klausimai Lietuvoj. Po 
doc. St. Mickūno pranešimo apie 
mokymo ir mokslo organizaciją 
sovietinėj Lietuvoj, prof. R. Vaiš
nys, trejetą mėnesių dirbęs svečio 
teisėmis Vilniaus mokslo įstaigo
se, pamėgino, kad ir su aprėžto
mis sąlygomis, vertinti jam ge
riau pažįstamų mokslo sričių ly
gį Lietuvoje su mokslo lygiu Ya- 
les universitete. Jam atrodė, kad 
lietuviai mokslininkai Vilniuje 
tam tikrose srityse (pvz., mate
matikoj) yra pasiekę tarptautinį 
lygį, nors kai kuriose kitose dar 
yra atsilikę ne tiek dėl intelekti
nio pajėgumo, kiek dėl informa
cijų bei tarptautinių kontaktų 
stokos, arba dėl gabių studentų 
siaurai pragmatinio paruošimo 
pobūdžio.

Trečioji, dr. A. Rukšos paskai
ta apie šiandienines Lietuvos 
švietimo problemas buvo labai 
ilga, bet pavyzdinga kruopščiai 
surinktais statistikos duomenimis. 
Joj prelegentas sprendė ir aiški
no, kodėl Lietuva tarp Sovietų 
S-gos pavergtų tautų turi že
miausią mokslinį lygį, kodėl as
menų su aukštuoju mokslu Lie
tuvoj procentas mažesnis, negu 
kitose sovietinėse respublikose. 
Šito priežasčių profesorius nurodė 
įvairių. Tarp jų jis minėjo ir mo
kyklų statybos apleidimą: sovieti
niu laikotarpiu tiek mažai tebu
vo pastatytų patalpų vidurinėms 
mokykloms, kad ligi šiol dauge
lis jų kasdien turi dvi pamainas 
pamokų, dažnai tuose triobėsiuo- 
se, kurie buvo skirti mokykloms 
nepriklausomybės laikais.

Dėl Lietuvos atsilikimo aukš
tojo mokslo srity dr. A. Rukša 
kaltino rusų caristinį režimą, ne- 
leidusį Lietuvai turėti savą uni
versitetą per 90 metų ir draudu
siam lietuvių spaudą per 40 me
tų. Kitos atsilikimo priežastys pa
gal paskaitininką yra susijusios 
su Il-ju pasauliniu karu ir Lietu
vos okupacijų pasekmėmis, tarp 
kurių svarbiausios: sovietinės lie
tuvių deportacijos į Sibirą, na
cistinės žydų žudynės, lietuvių 
pabėgimas į Vakarus, karui besi
baigiant, lenkų repatriacija po 
karo. Nors Lietuva šitaip neteko 
arti milijono gyventojų su dide
liu procentu šviesuolių, tačiau 
per 25 metus ji tas savo, sveti
mųjų padarytas, žaizdas pamažu 
apgydė, jos šviesuomenės ir be
simokančio jaunimo procentas 
žymiai pakilo; Lietuva sumiestė- 
jo, supramonėjo, ūpo vienalytiš-

Nuotrauka V. Maželio

Miniatiūros apie aušrą 
ir dūmus

BALYS AUGINĄS

BRĖKŠMA

Gražu,
Kai saulė
Keliasi iš ryto 
Ir paukščiai 
Žemę žadina malda. 
Ir po nakties šilkų 
(Lyg iš pasaulio kito) 
Danguj 
Atsiveria aušros 
Kraujuojanti žaizda.

NEŽINIOS LIETUS

Trupa brandūs lašai 
Į sudžiūvusią dirvą, 
Ir želmens apiblukę dažai 
Gyvybe vėl sumirga —

Ar sulauksiu,
Kai žemė gimdys? 
Ar surinksiu jos vaisių ? — 
Gal, kai aušrą pažadins gaidys, 
Aš be grūdo 
Išeisiu?

ŽEMĖS DOMAS

Gyvenimas — kaip smilkalas, 
Kaip rūkas ir kaip dūmas, 
Iš amžinos liepsnos 
Rūkstąs ant žalio klonio — 
Ir mano sielą užpila .<
Saulėlydžio graudumas, 
Kad aš tik žemės smilkalas. 
Kad aš tik slėnio dūmas.

kesnė tautiniu atžvilgiu, nors ir 
apsupta slavų iš trijų pusių.

Studijų savaitė buvo baigta 
šv. Mišiomis (vietoj savaitės ka
peliono dr. J. Juraičio jas laikė 
kun. J. Dėdinas) ir bendru da
lyvių posėdžiu pasitarti dėl 
ateities. Jame buvo pageidauta, 
kad kita Liet, studijų savaitė į- 
vyktų Vasario 16 gimnazijoj.

Lilija Šukytė pasaulinėj 
premjeroj

Antras kultūrinis įvykis, ku
riuo domėjosi Vokietijos lietu
viai, buso susijęs su XX olimpia-

lyvavimas pirmąja dainininke ko
rėjiečio Isang Yuno operos “Sim 
Tjong” pasaulinėj premjeroj. Šis 
kūrinys buvo specialiai sukom
ponuotas Muencheno operiniam 
festivaliui, skirtam olimpiados 
kultūrinei programai. Malonus 
jausmas šildė lietuviui krūtinę, 
matant ir girdint, su kokiu plo
jimų ir šūksnių entuziazmu žiū
rovai sutiko dainininkę, kai po 
spektaklio L. Šukytė išėjo nusi
lenkti festivalio rinktinei publi
kai. Tuo tarpu per spektaklį rei
kėjo bijoti, kad jauna dainininkė 
nepertemptų savo gražaus balso, 
kuris daugelį kartų turėjo lenk-

da. Tai buvo Lilijos Šukytės da-įyniauti su aukščiausiom fleitos

gaidom ir varpelio skambesiu. 
Tokių aukštų, šviesių ir tęstinių 
gaidų reikėjo Šukytei, nes ji tu
rėjo vaizduoti iš budistinio dan
gaus nužengusį angelą, kuris 
mergaitės pavidalu užgimė aklo 
filosofo šeimoj, kad išdidžiam tė
vui ne tik elgetautų, bet savo 
mirtimi išpirktų jo aklumą, o 
paskui iš lotoso žiedo atgimtų 
kaip imperatoriaus sužadėtinė ir 
žmona. Tą centrinę sunkią rolę, 
kurioj nebuvo nė vienos arijos, 
Lilija Šukytė, specialistų nuomo
ne, sudainavo ir suvaidino pasi
gėrėtinai. Visi didieji Vokietijos 
dienraščiai ir savaitraščiai ne
dvejodami mūsų dainininkę pri
pažino kaip viena pagrindinių 
“Sim Tjongo” (Skaisčiojo Ange
lo) operos ramsčių.

Dienraštis “Muenchener Mer- 
kur” po premjeros rašė: “Jeigu 
tai daugely tarpsnių pavyko, pir
miausia tai parėjo nuo intensy
viai sutelktos jėgos Lilijos Šūkis, 
kuri architipinės nekaltybės ašu
tiniuose drabužiuose pagrindinę 
rolę su nuostabia ir nesutepta ty- 
rybe — kitaip negalima išsireikš
ti — padarė tikrą. Joj susiderino 
viskas — jaudinanti veido išraiš
ka, lengvi gracingi judesiai ir 
virtuoziškai apvaldytas dainavi
mas su kraštutinėm aukštom 
gaidom, tokiom neįprastom va
karietiškom gerklėm”.

Žymus vokiečių muzikologas 
H. Stueckenschmidt “Frankfur- 
ter Allgemeine” dienrašty rašė, 
kad pagrindinės rolės “pavedi
mas Lilijai Šūkis yra toks laimin
gas, jog nebelieka nieko pagei
dauti. Balso grožis, technikinis 
tikrumas, išraiškos ir vaizdavi
mo intensyvumas yra toks pasie
kimas, kad jis tampa pagrindiniu 
vakaro įspūdžiu”. Hamburgo sa 
vaitraščio “Die Zeit” muzikolo
gas W. Schwinger nuėjo dar to
liau, VIII. 11 rašydamas: “Spek
taklio įvykis yra jaunoji daini
ninkė Lilija Šūkis kajp Sim 
Tjong. ... Lilija Šūkis savo par
tiją dainuoja svaigulingose aukš
tumose su tokiu lyriniu intensy
vumu, kad tą vakarą ji išėjo į 
tarptautinių dainininkų elito vir
šūnę”. Šitokie ir panašūs verti
nimai, be abejo, prilygsta aukso 
medaliams, kuriuos olimpiados 
sportininkams dalina teisėjai. Ši
tuo džiaugiantis, gaila, kad nė 
vienas gausių recenzentų nepa
minėjo, kad L. Šukytė — lietu
vaitė, nors prieš premjerą vienas 
antras reporteris, kuris buvo kal
bėjęsis su dainininke, buvo rašęs, 
kad ji gimusi Lietuvoj ir trem
tinės motinos užauginta dukra.

“Grandinėlė” svečiuose

Vokietijos lietuviams taip pat 
nemažas kultūrinis įvykis buvo 
Clevelando “Grandinėlės” vieš
nagė. Tiesa, kad šis lietuviškų 
šokių ansamblis nebuvo pirmasis 
iš Naujojo pasaulio. Prieš kele
tą metų čia buvo užsukęs Ha
miltono “Gyvataras” pakeliui į 
šokių festivalį Prancūzijoj, o per
nai lankėsi pas skautus ir Liet, 
studijų savaitėj Toronte “Ginta
ras”. Vis tai buvo malonūs įvy
kiai, į kuriuos pasigrožėti svečių 
jaunyste Vokietijos lietuviai va
žiavo iš toli. Tuo tarpu “Gran
dinėlė” užgriebė vokiečių žemę 
plačiau: kun. V. Šarkos rūpestin
gai globojama, ji davė keturis 
spektaklius įvairiuose Vokietijos 
miestuose, nekalbant apie Angli
jos Londoną ir Manchesterį, ku
riame žiūrovų entuziazmas, tur 
būt, buvo didžiausias. Bet apie 
tai parašys “Grandinėlę” lydėju
si jauna žurnalistė ir šauni po
nia Bublienė-Stasaitė.

Tuo tarpu šias eilutes rašąs 
tegali pasigirti matęs “Grandinė
lės” spektaklį Stuttgarte, kada 
ansamblis po kelionių buvo šiek 
tiek pavargęs ir netekęs bene 4 
susirgusių šokėjų. Nors publikos 
(vokiškos ir lietuviškos) didelia
me amfiteatre buvo gana daug, 
tačiau didžiulė arena, kurioj pri
sėjo šokti, apsupančio parko me
džių žaluma ir karšta saulė ne
buvo palankios aplinkybės. Ta
čiau ir jose savo orkestrėlio (p-

(Nukelta Į 4 pusi.)
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Lituanistika universitete, kuriame lietuvių šimtai
Nuo rudens jau įvedamas lie

tuvių kalbos kursas Illinois uni
versiteto Circle padaliny — Chi
cagoje. Dėstys dr. Janina Ka
naukaitė-Reklaitienė, lingvisti
kos specialistė, doktoratą gavu
si Stanforde, Calif. Ji yra gimu
si Kaune. Su tėvais buvo Mem- 
mingeno stovykloje. Į JAV at
vyko 1949 m. Mokėsi Marijos 
aukšt. mokykloje. Veikė ateiti
ninkuose. Lojolos universitete 
studijavo klasikines kalbas, 
gaudama bakalaureatą. Magist
ro laipsnio pasiekė Berkeley 
universitete, Californijoj, irgi iš 
klasikinių kalbų (lotynų, grai
kų, sanskrito). Disertaciją pa
rašė: “Analoginių pasikeitimų 
teorija ir jos pritaikymas lietu
vių kalbai”. Disertacija išsiunti
nėta į daugelį universitetų. Di
sertaciją apgynė 1971 m. gegu
žės mėnesį, taigi turime dar vi
sai jauną mūsų mokslininkę. Di
sertaciją rašė Šveicarijoje, kur 
tyrimų reikalais buvo išvykęs 
jos vyras, kuris pasiekė dokto
rato iš chemijos inžinerijos ir' 
jau treti metai dėsto Purdue 
universitete. Daktaro laipsnį jis 
taip pat gavo Stanfbrde.

Pokalbis su lietuvių kalbos bei literatūros dėstytoja Illinois universitete dr. Janina,lietuvi9 kalbai, pasinešdama 
daugiau į tą sritį. ;

— Yra tokių kaitinimų, kad 
mūsų naujieji intelektualai ma
žai domisi 
knygomis.skirtas semestras, taigi — užsi

tęs visus metus.

— Per kiek metų bus išeina
mas visas jūsų numatomas litu
anistikos kursas?

— Galės per dvejus metus 
gauti vadinamą “minor” lietu- 
tuvių kalboje. Kas dveji metai 
kursas kartosis, žinoma, atsi
žvelgiant į reikalavimus, kurie

Kanaukaite - Reklaitiene

iškils pačiam darbe su studen
tais.

— Tai atrodo, kad lietuvių 
kalbos kursų galės imti visi, kas 
tik nori, ir lietuviai, ir nelietu
viai ?

— Taip, kurie tik bus įsire
gistravę į universitetą. Supran
tama, kad visi galės stoti į pra
dinį kursą. Į vidutinį — jau tik

— Mums labai gerai išeina, — 
pasakoja daktarė. — Jis studi
javo griežtuosius mokslus, o aš 
humanitarinius, tai pasidalina
me žiniomis. kun. R. 

kalbasi
Liet, studijų savaitėj Stutfgarte kun. dr. A. Paskųs (iš JAV), 
Krasauskas (iš Romos), dail. A. Krivickas (iš Vokietijos) 
pertraukos metu.— Kaip bus einamas lietuvių 

kalbos kursas, kurį jūs dėstysi
te Illinois universitete? — pa
klausiau daktarę, kai ji malonė
jo atsilankyti į redakciją

— Iš viso dėstysim bent sep
tynis dalykus, bet šiemet pradė
sime su trimis, šiemet dėstysi
me pradinį, vidutinį ir lingvisti
kos kursą. Pradiniame turėsime 
studentus, kurie arba visai ne
moka lietuviškai, arba menkai 
temoka, tai juos reikės pradėt 
lietuvių kalbos mokyti nuo pat 
pradžios. Vidutiniame kurse bus 
gramatika ir skaitymai. Šį kur
są lankys išlaikę egzaminus, ku
riuos paruošiau tik patikrinti 
kalbos mokėjimą, kad būtų aiš
ku, į kurį kursą studentas turi 
įsijungti. Lingvistikos kurse šie
met bus lietuvių kalbos istorija, 
antrasis dalykas bus dabartinės 
lietuvių kalbos struktūra, pra
dedant 1973 m. sausio mėnesiu, 
o pavasario semestre bus baltų 
lyginamosios kalbos įvadas.

—-Ar lingvistikos kursas ne- 
sųsikirs su tuo kursu, kuris da
bar einamas Chicagos universi
tete?

— Ne, čia, Illinois universite
te, bus toks pagrindinis, pradi
nis lingvistikos kursas, o dr. Jo
nikas jau dėsto siekiantiems 
aukštesnio laipsnio lingvistiko
je. Mes, galima sakyti, paruoši
me studentus jo kursui.

•— O kas bus dėstoma sekan
čiais metais ?

— Ateinančiais metais turėsi
me kursą pažengusių lietuvių 
kalboje ir literatūros kursą. Dar 
turėsime ir trečiąjį kursą, kurio 
programa bus vėliau nustatyta.

— Ar jau turite minty, ko
kius rašytojus aptarsite litera
tūros kurse?

— Jau esu numačiusi, bet dar 
nenorėčiau skelbti. Galiu tik pa
sakyti, kad kursas bus suskir
stytas j tris dalis: 1) Nuo Maž
vydo iki XX amžiaus, 2) Nepri
klausomybės laikotarpis ir 3) 
Dabarties rašytojai išeivijoje ir 
Lietuvoje. Kiekvienai daliai bus

tie, kurie turi tam tikrą lietuvių 
kalbos mokėjimą. Lingvistinį 
kursą galės klausyti visi, kas 
tik tuo klausimu domisi.

Kas apspręs, į kurį kursą 
studentas pateks: pats studen
tas, ar jūs?

— Esu sudariusi planą vadi
namų “placement tęst”. Gan 
stambus egzaminas, kurį lai
kant, paaiškės studento mokėji
mas ir į kurį kursą jis yra tin
kamas. Taip paprastai daroma 
su kalbų studijomis. Tačiau, jei
gu studentas yra išėjęs lituanis
tinę mokyklą, Pedagoginį litua
nistikos institutą, tai jau aišku, 
kad moka lietuvių kalbos pa
grindus ir galės stoti į pažangių" 
jų ar į lingvistikos kursą.

— Ar jau aiškėja, kiek galė
site turėti studentų?

lietuvių žurnalais, 
Kiek tai tiesa?

klius sun>xu kalbėti.

Ponia Bronė Gaili iitė-Spies ir Raminta Lainpsatytė Liet, studijų sa
vaitėj po koncerto.

— Tikrą skaičių žinosime, kai 
bus baigta registracija. Buvo 
universite.te peržiūrėta visa stu" 
dentų kartoteka, išrinktos lietu
viškos pavardės ii' išsiuntinėta 
jiems anketa. Atsiliepė 130, pa- 
reikšdami, kad jie mielai lankys 
lituanistikos kursus. Taigi, ga
lima tikėtis, kad kiekviename iš 
tų trijų kursu bus maždaug apie 
30 studentų. Pažymėtina,' kad 
minėtas anketas išsiuntinėjant, 
gražiai pasidarbavo fakulteto 
dekanas prof. 
Bendruomenės 
Raslavičius.

Hess ir Liet, 
įgaliotinis L.

— Kaip su mokslo priemonė' 
mis?

Vadovėlių didelė stoka, bet 
jau užsakiau už 1,000 dolerių 
knygų, kurios bus mūsų studi
joms šaltiniais. Lėšų, berods, 
pusę paskyrė universitetas, o pu
sę Lietuvių fondas. Pradiniam 
ir vidutiniam, kurse naudosime 
Dambriūno, Klimo, Schmalstie- 
go vadovėlius.

(Atkelta iš 3 psl.)

Kavaliūnaitės rankose) veda-lės
mas, ansamblis paliko labai ma
lonų įspūdį: šoko darniai, grakš
čiai, su jaunatviška energija ir 
fantazija, į kurią šokėjus skatino 
ir choreografai, pvz., šokių py
nėj “Duktė viena namie liko”. 
Dauguma šitų šokių buvo nau
jų, kitų mėgėjų ansamblių nešo
kamų, bet lietuviškos nuotaikos. 
Nors kai kuriuose šokiuose mergi
nų buvo drabužiai sumoderninti 
(suprastinti, suabstraktinti), ta
čiau didžiuosiuose šokiuose jie at
rodė dailiai spalvingai, tik rau
donos spalvos niuansų galėjo būti 
daugiau. Malonu buvo, kad šo
kėjų šukuosenos buvo suderintos 
su lietuviškų drabužių harmonija, 
kurią kartais darko šokėjai kūtvė
los. L. Sagio “Grandinėlėj” vyra
vo visuotinė darna.

Tautiniai šokiai olimpiadoj
Vėliau mintyse lyginant “Gran

dinėlės” pasirodymą Stuttgarto 
parke su kitų tautų šokių ansam
bliais, suvažiavusiais į kultūrinę 
programą XX olimpiados Muen
chene rėmuose, buvo aišku, kad 
“Grandinėlė” būtų galėjusi gar
bingai lenktyniauti su dvylika ki
tų tautų šokių ansambliais. Nors 
šitame folkllioriniame festivaly 
niekas medalių nedalina, tačiau 
žiūrovų sprendimu “Grandinėlė” 
galėjo būti pastatyta į pirmąją

metais
— Kaip universitetinėje san

tvarkoje įjungtos lituanistinės 
studijos?

— Apie
Bet pati skaitau kelis lietuvių 
žurnalus. Mano tėvai man vis 
dovanoja lietuviškas knygas. 
Dabar, kai ruošiuosi dėstyti lie
tuvių kalbą, ypatingai susido
mėjau šia sritimi ir pasiryžusi 
ypatingai gilintis į lietuvių lite- 
iatūrą. Universitete, turėdami 
lingvistikos kursą, mes į lietu
vių kalbą žvelgsime iš kito taš
ko, iš bendrųjų lingvistinių stu
dijų. Dabar universitete turėsi
me lietuvių kalbos pamokas ke
turis kartus savaitėje. Tai 
čia didelis skirtumas net ir 
Pedagoginio instituto, kur 
mokos tik šeštadieniais
Reklaitienė yra metus dėsčiusi 
ir Pedagoginiame lituanistikos 
institute). A. a. dr. A. Salys, dr. 
A. Klimas vis skundėsi, kad nė
ra lituanistų. Dabar bus progos 
jų išsiauginti, kad tik atsirastų 
į šią sritį linkusių.

— Keleriems metams esate 
užsiangažavusi Illinois universi
tete?

jau 
nuo 
pa- 
(dr.

Paprastai universitete 
kontraktas yra metams, o pas
kiau sutartis kasmet atnaujina
ma. Esu pasiryžusi ilgiau uni
versitete darbuotis. Čia bus ma
no gyvenimas ir mano tarnyba 
lietuvių tautai. J. Pr.

TEATRAS POPIEŽIAUS 
VASARVIETĖJ

Castelgandolfe, popiežiaus va
sarvietėje, atkastas mažas ro
mėnų laikų teatras, pastatytas 
apie 70 m. po Kristaus. Jame tik 
110 vietų. Moksliniai kasinėji
mai bus tęsiami. Randama meno 
kūrinių.

Dr. Janina Kanaukaitė-Reklaitienė, lituanistikos dėstytoja Illinois 
universitete

UNIVERSITETAI 
PENSININKAMS

Įvairūs JAV universitetai 
pradeda įvesti specialius kui
stis vyresniems žmonėms — 
pensininkams, kurie nori pradė
ti ar tęsti aukštąjį mokslą, bū
dami pasitraukę iš darboviečių. 
Stanford univeisitetas atidarė 
vadinamą “Emeritus U” kursą, 
gavęs finansinę paramą iš fede
ralinės vyriausybės; Mercy- 
hurst kolegija, esanti Erie, Pa., 
turi 200 vyresnio amžiaus stu
dentų savo Senųjų amerikiečių 
kolegijoje.

TARPTAUTINĖS TEOLOGŲ 
KOMISIJOS POSĖDIS

Teologinio pliuralizmo klausi
mas doktrinoje ir jo reikšmė sie
lovadoje bus pagrindinis klausi
mas, kurį svarstys Tarptautinė te
ologų komisija. Jos posėdis šau
kiamas Romoje spalio 5-11 d. 
Apie tai per Vatikano radiją savo 
pasikalbėjime pranešė tos komisi
jos sekretorius prel. Ph. Delhaye, 
belgų teologas. i

Viešnagė
(Atkelta iš 2 pusi.)

vusių anglių kasyklų rajone, kur 
dar plaka nemaža lietuviškos kil
mės širdžių. Kas trečią mėnesio 
sekmadienį šventovėje laikomos 
lietuviškos Mišios, giedamos lie
tuviškos giesmės, ir tada žmonės 
suvažiuoja net už 70 mylių ir to
liau. Pasak klebono, kiekviene
riais metais prieš Marijos Gimi
mo šventę (rugsėjo 8) švento
vėje yra laikomos specialios lie
tuviškos oktavos Marijos garbei. 
Todėl klebonas labai prašė, kad 
keliaujantys lietuviai, pravažiuo
ją Pennsylvanijos greitkeliais, 
kartas nuo karto, o ypač rugsė
jo 8 šventės proga, neužmirštų 
sustoti Maizevillėje ir aplankyti 
Šiluvos Dievo Motinos šventovę. 
Savo jaunais veidais, gražia lie
tuvių kalba bei giesme jie suteik
tų daugiau gyvybės vietos lietu
viškam pulsui, kurio ritmas spar
čiai retėja. Tarp kitko, klebonas 
turi modernią parapijos salę, Kur 
koncertus galėtų atlikti studen
tų ansambliai ar kiti, ypač jauno
sios kartos, menininkai.

(Bus daugiau)

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS I LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

gretą, Reiktų apie šitokį tarptau
tinį pasirodymą pagalvoti ir pa
siruošti ateičiai, nes nuo Meksi
kos olimpiados (1968 m.) įėjo i 
tradiciją sportines rungtynes va
karais papildyti tautų folkliori- 
nio meno spektakliais. Sakysim, 
Muencheno olimpiadoj vykstan
čiame festivaly dalyvauja 12 
tautų fol'kliorinių šokių kolekty
vų, kurių žymiausi — Rumuni
jos, Meksikos, Japonijos, Lenki
jos. Šie vieni užpildo visą vakaro 
programą per keturias dienas 
kiekvienas. Kitų tautų mažesnės 
reikšmės ansambliai buvo sudėti 
po 2 ir po 4 į vieną vakarą.

Matant šitokį įvairų tautinio 
folklioro demonstravimą, savai
me kilo klausimas, ar lietuviai 
negalėtų pasirodyti Montrealio 
olimpiadoj 1976 metais. Reiktų 
iš anksto, gal jau ateinančiais 
metais, kreiptis į amerikiečių ir 
kanadiečių tautinius olimpiadi- 
nius komitetus su norų dalyvau
ti olimpiados folkliorinėj progra
moj. Jai tinkamas lietuvių šokių 
ansamblis galėtų būti atrinktas 
per varžybas kompetentingų tei
sėjų sprendimu per ateinantį lie
tuvių tautinių šokių festivalį. Ne 
vien šita, bet ir dainų šventės 
proga reiktų eiti prie varžybų. 
Reiktų galvoti ir apie visų pa
baltiečių šokių ir dainų bendrus 
festivalius, nes tai pažadintų 
varžybas ir tuo pačiu tautiečių 
kolektyvinę kūrybinę iniciatyvą.

— Lietuvių kalbos kursas yra 
savarankiškas, tačiau dėl bend
ros tvarkos yra įjungtas į slavų 
kalbų studijų departamentą ir 
studentai ten turės kreiptis.

— Jūs esate atstovė jaunųjų 
intelektualų, jau išeivijoje bai
gusių studijas. Kodėl susidomė' 
jote lingvistika ir lietuvių kal
ba?

— Kai pradėjau mokslą, tai 
nemaniau, kad atsirasiu lietuvių 
kalbotyros srity, bet kai gavau 
magistrą klasikinėse kalbose, 
nutariau pakeisti savo studijas, 
pakreipiant jas į lingvistikos 
sritį. Ir tuomet pastebėjau, kad 
lietuvių kalba, ypač mano pasi- 
i'inktoj istorinėj lyginamojoj 
kalbotyroj, svarbi ir aktuali. 
Lietuvių kalba jau buvo mano 
turima vertybė, ir ją buvo labai 
naudinga įjungti į mano studi
jas, Disertacijai norėjau imti 
ką aktualesnio, ne kokį Horaci-j 
jų ar Vergilijų nagrinėti. I 
Ėmiau lingvistiką studijuoti, at-j 
kreipiau dėmesį į lietuvių kai- j 
bą, kurią ir įjungiau į savo di-1 
sertaciją. Mano visas pasiruo-1 
Šimas yra teorinėj lingvistikoje. 
Baltų kalbos buvo mano šaluti
nis dalykas. Esu studijavus lat
vių ir prūsų kalbas, bet kai at
ėjo laikas disertaciją rašyti, 
pritaikiau lingvistinę teoriją

A PACKAGE EXPRESS «> TRAVEL AGENCY, INC
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Sunkaus darbo ir karštos širdies keliu
(Atkelta iš 1 psl.)

atstovai dalyvaudavo įvairiuose 
kongreso organų posėdžiuose bei 
pasitarimuose, bet visur tik pa
tariamuoju balsu. Valdyba suda
rė dr. Juozo Kazicko pirminin
kaujamą kongreso finansų komi
siją, kuri surinko reikalingas lė
šas ir tuo įgalino įvykdyti patį 
kongresą, ir kt. Tik PLB valdy
bos jaunimo vicepirm. Milda 
Lenkauskienė įėjo į kongreso ko
miteto sudėtį sprendžiamuoju 
balsu ir, skirdama labai daug 
laiko bei rodydama daug pasiau
kojimo, iš tikrųjų kongreso labui 
išskirtinai taip pat daug nusipel
nė. PLB valdybos narių pastan
gos tebuvo ta vyresniųjų naudin
ga talka, kuri siekė paties kong
reso geresnio pasisekimo.

sukonk- 
nepadė- 
3 n-ry

veiklą? Kviesime ir jaunuosius, 
ir vyresniuosius šiuos klausimus 
diskutuoti ir gal duoti atsakymų. 
Siekiame sudaryti progas, kad 
jaunimas pažvelgtų pats j save. 
Ką jis galvoja apie lietuviškąją

jaunimas. Reikėjo visus išklausy
ti. jų siūlymus derinti, sintetinti. 
Dir. A. Norvilas pastebi, kad tai 

:.yko padaryti “Gan anksti 
atsirado tam tikras bendras pri- 
tar.mas. Pavyzdžiui, kiti kraš'ai

pradžioj buvo priimta ir paskelb
ta II jaunimo Kongreso deklara
cija: II kongresas, tęsdamas I 
kongreso tradicijas, taip pat jungs 
lietuvių jaunimą draugėn ir 
glaudžiai bendradarbiaudamas 
su PLB, ryškins didžiuosius lie-, veiklą? Kiek jis galėtų prie jos tuoj pritarė programos informa- 
tuvių tautos laisvės, kultūros bei 
išlikimo siekimus. “Tikėdamas 
Lietuvių Tauta, kongresas ryžta
si įgalinti lietuvių jaunimą susi
pažinti su jos kultūra, įsisąmo
ninti jos vaidmenį ir įsitraukti 
į jos kūrybinį darbą. Pripažinda-1 
mas reikalingumą jaunimą išju-i 
dinti, suaktyvinti ir į lietuviškąjį 
gyvenimą bei darbą įtraukti? 
kongresas ryžtasi suburti ko dau-j 
glausta jaunimo, ugdyti jaunimo

prisidėti? Šiuo atveju pats jauni- cm am momentui, ypač lietuvių 
mas duos pranešimus įvairiomis veiklos išeivijoje ir kultūros atž- 
temomis ir paskui juos būreliuo
se diskutuos. Norime jaunimui 
suteikti informacijos apie Lietu
vą ir lietuvių kultūrą. Šiam tiks
lui kviečiame Lietuvos padėties 
žinovus ir iškilesnius kultūrinin
kus skaityti jaunimui paskaitas. 
Pagaliau norime išsiaiškinti įvai
rius organizacinius klausimus: 
kaip jaunimas galėtų susiorgani- sa plati ir sudėtinga kongreso!

Kongreso programa skersvėjuose
Jaunimo kongresas pagal jo 

rengėjų planus turėjo būti masi
nis judėjimas. Jame iš tikrųjų 
dalyvavo pora tūkstančių įsire
gistravusio jaunimo, j jo progra
mos atlikimą buvo įtraukta kali 
š irtai Žiūro a, kad ko daugiau
sia reikštųsi aktyviai. Todėl ir 
pats kongresas buvo išdėstytas 
keturiose Vietose. Kongreso ati
darymo dienos Chicagoje buvo 
atviros visiems, kas tik kongreso 
darbais domėjos. Jcs ir buvo 
gausiausiai tiek paties jaunimo, 
tiek vyresniųjų lankomos. Studi-1

jos turinio, laiko ir vietų atžvil-mas ir taip, kaip dabar jau po 
giais susiplanavo pats jaunimas, laiko siūlo jo kritikai — tik su 
Tai atvejų atvejais buvo svars-vienu kitu aktyviu jo dalyviu: 
tomą kongreso komiteto ir pįs-“PLJK privalėjo būti tik kelios 
kirų jo komisijų posėdžiuose. Ar programinės paskaitos. Dalyviai 
kas galėtume abejoti, kad tokios privalėjo būti įvelti j spalvingą 
teisės kongreso organai neturė-savo jaunos jėgos manifestacija 
jo? Iš kitos pusės, kongresas, ži-kur nors plačioje vietoje: gatvės 
noma, galėjo būti organizuoja- (Nukelta, j 6 pusi.)

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENES

ŠVIETIMO TARYBOJE
GAUNAMOS MOKSLO PRIEMONES IR KNYGOS JAUNIMUI

A. MOKSLO PRIEMONES
vingiu. Amerikiečiai pritarė prog
ramos problematiškam momen
tui, kad jaunimas pats pažvelgtų 
į savo veiklą. Visi pritarė, kad 
reikia diskutuoti susicrganizavi- 
mp galimybes“ (1 L).

•Susitarus dė programos kryp
ties, toliau eita prie pačių temų jų dienoms buvo parinkta užda- 
ir pranešėjų. Per ilga čia būtų vi-

Susitiko jaunimo stovykloje Kanadoje. Iš kairės j dešinę: Astraitė, Ramunė ir Audrė Ambrozait.vtės ir 
Koeiūnaitė. ,

ir jo organizacijų bendravimą bei 
bendradarbiavimą, iškelti jauni
mo atsiekimus ir, kritiškai žvelg
damas į praeities darbus, rodyti 
gaires naujiems”. Pagaliau ir pa
ti PLB valdyba, skelbdama Jau
nimo metus, kvietė pasaulyje pa
sklidusius lietuvius savo dėmesį 
bei rūpestį skirti: 1. jaunimo ryž
tui jungtis į Lietuvos laisvės ko
vą nepriklausomai demokratinei 
Lietuvos respublikai atkurti. 2. 
tautiniam jaunimo ugdymui mo
kyklose ir šeimose, 3. lietuvių 
jaunimo organizacijų stiprėjimui, 
darbui bei tarpusavio bendradar
biavimui, 4. lietuvių jaunimo 
kultūrinei veiklai dainos, žodžio, 
tautinių šokių, scenos, sporto ir 
kituose vienetuose, 5. lietuvių 
spaudos skleidimui ir skaitymui 
jaunimo tarpe”.

Taigi jaunimo kongreso ir su 
juo susijusių specialių jaunimo 
metų tikslai pakankamai ' buvo 
išryškinti, ir vargu ar reikėjo čia 
kokias naujos “Amerikos” ieško
ti. Nereikia nė stebėtis, kad ji 
nebuvo atrasta. Tad eikim prie 
tų priemonių, kuriomis šie tiks
lai turėjo būti siekiami ir pasiek
ti.

zuoti, kokie turėtų būti jo veik- programa 
los tikslai?” (1972 birželis).

Si ilgoka citata rodo, su kokiu jos momentų minėjimu. Visų 
atsakomybės pajautimu ėmėsi pirma programai rūpėjo visa, su 
darbo pats pirmininkas ir jo va- ’k00 svetur jaunimas susiduria: 
dovauijama programos komisija, tautinės tapatybės 
O rūpesčių būta iš pat pradžios. 
Juos mini Pasaulio Lietuvis, 19- 
70 kovo—gegužės n-ry aprašy- veiksniai, 
damas kovo 14 Toronto pasita-1 kultūra, politika, religija, 
rimus: “Vienų pageidavimai —

smulkiau apžvelgti,
tad reikia tenkintis tik bendrųjų

problema, 
jaunimas ir bendruomenė, jau
nimas ir lietuvių 'politiniai 

jaunimas ir tautinė 
mora- 

_ |lė, auklėjimas bei š. ieflmaš, gy-

Kaip iš tikrųjų su tais 
kongreso tikslais?

Netrūko ir kiaurai demagogi
nių priekaištų, esą jaunimo kon
gresas tesirūpinsiąs tik “pasi
linksminimais su šokiais”, tik 
“kepimu bei virimu”. Arba, kad 
jis būsiąs “ružavas ar net raudo
nas”. Jie liko be atgarsio, o mūsų 
jaunimo dvasinis lygis toli pra
lenkė įtarinėtųjų bei drumstėjų 
liygi-

Buvo balsų, norinčių kongre
sui gero, bet pasigendančių su
konkretintų jo tikslų, ką kong
resas tikrai pasieks ir ką jis duos 
ateičiai? Kęstutis K. Girnius pvz. 
Aidų 1971 m. 8 n-ry siūlė: “Tik
rai laikas, jei jau ne per vėlu, 
pačiam jaunimui pergalvoti, ką 
jie patys mano apie lietuvių iš
eivijos ateitį, ir nuspręsti, kaip 
jie ryžtąsi šią ateitį patys kurti. 
Nėra geresnės progos šitiems 
klausimams iškelti ir išdiskutuo
ti, kaip rengiamasis jaunimo kon
gresas. Tad ir siūlau, kad kong
reso programa būtų organizuoja
ma šiam ateities rūpesčiui at
virai ir nuodugniai spręsti”. Bet
gi šitai taip pat rūpėjo ir pa
tiems kongreso rengėjams. Todėl, 
kad diskusijos duotų norimų vai
sių, Pasaulio Lietuvio 1972 m. 
sausio—vasario n-ry buvo kreip
tasi į visus tuos, kurie pasigen
da kongreso tikslų, kad jie atei
tų kongreso komitetui į pagalbą 
ir savo tiksli) siūlymus 
retintų. Deja, tai nieko 
jo. Tik Aidai 1972 m.
tepastebėjo, jog kongreso “tikslus 
ikonkretizuoti yra rengėjų” užda
vinys, todėl tikslų pasigendantie- 
ji ir “nesiėmė kištis į rengėjų 
kompetenciją”.

Vadinas, kongreso rengėjams 
ir toliau reikėjo gyventi vien sa
vo pačių galva. Šia proga dera 
priminti, kaip jie sprendė kong
reso tikslų klausimą. 1970 kovo 
14 Toronto pasitarime buvo pri
eita prie tokių suderintų išvadų: 
1. pats kongreso ruošimas jau 
bus jaunimo būrimas draugėn ir 
traukimas į lietuvišką darbą, 2. 
kaip galima daugiau jaunimo 
įkviesti iš užjūrių jo lietuvybės 
nuotaikai kelti bei stiprinti, 3. 
megzti JAV ir Kanados jaunimo 
ryšius su kitų kraštų jaunimu, 
įgalinant žvelgti į bendrąsias vi
sus liečiančias problemas. 1970 
gegužės 16—'17 Clevelande įvy
kusiame jaunimo organizacijų 
bei spaudos atstovų ir Bendruo- j reikalavo konkretumo: 
menės darbuotojų pasitarime bu
vo priimti tokie nutarimai: ... at
sižvelgiant į likiminius lietuvių 
tautos siekimus, rūpintis, kad 
jaunimo kongresas protestuotų 
prieš genocidinę Lietuvos okupa
ciją ir pasisakytų už Lietuvos lais
vės atstatymą, kongreso metu 
pristatyti viso pasaulio lietuvių 
kultūrinio gyvenimo eksponatus

—dailės ir foto parodas, leidi
nius, muzikos kūrinius, dramos 
veikalų pastatymus, įjungti anks
tyvesnės imigracijos jaunimą į 
kongreso darbą, paruošti konkre
čią pokongresinę programą kong
reso tęstinumui išlaikyti. 1971

Kongreso programa ir jos 
rengimas

Jei kongreso tikslus formuluo
jant nebuvo galima išvengti ir 
bendrybių, tai programos darbai 

reikėjo 
spręsti krypties, temų, pranešėjų 
ir kt. su programos vykdymu su
sijusius klausimus. Todėl prog
ramos komisijai teko vienas iš 
sunkiausių kongreso darbų.

Dr. Algis Norvilas, programos 
komisijos pirmininkas, daugiau
sia savo pečiais kėlęs- kongreso 
programos sudarymo sunkumus, 
į Laiškų Lietuviams klausimą, ko 
buvo siekiama, organizuojant 
programą, atsakė šiaip: “Labai 
daug. Gal daugiau negu galima 
aprėpti. Siekiame pažiūrėti į jau
nimo padėtį išeivijoje. Kas nule
mia jaunimo lietuviškumą? Kaip 
įtraukti jaunimą į lietuvišką

VT1I skyriui
J. Plačas, Gintaras ............... 4.00
S. Sližys, lietuvių kalbos pra
timai (kirčiuoti) ................... 2.00
j. Plačas, Lietuvos Istorijos, 
ir Lietuvos Geografijos pra
timai 2.00

IX skyriui arba
V klasei (Aukšt. mokyki.)

V. T4ulevičius, Lietuvos Istori
ja (konspektas) ............................. 75

Aukštesniems skyriams 
Ir tčviuns

J. AmbraAka ir J. Žiugžda,
Lietuvių kalbos gramatika . . 2.00
Dr. Z. Ašoklis, Lietuvos Geo
grafijos vadovėlis ................... 1.60
A. Haulaltls, SJ, Bendruome
nes keliu •

IJetuvių visuomenes mokslo 
pratimai
Tikybos vadovėlis III-V skyriui

K. P. Celiešius, Ką mes tikime
apie 4.00

Spalvotomis iliustracijomis mo
dernus katekizmas.

Visoms mokykloms
Mokyklų dienynai .....................50
Sąsiuviniai (viena linija)............25
V. Fratiklena, Vaidinimai .. 1.00

Priešmokykl.
Ig. Malčnas. A-ŽU (ABC spal
votomis iliustr.)............... j,... $1.00
skyriui
E Ruzgienė, 
menturius 
E. Ruzgienė, 
Pratimai 
P. Maldelkis 
nė. Mokymas skaityti šeimoje 
(naudojantis E. R. 
Iiais”> ...................
Tg Malėnas, Klenientorius fi

II skyriui
G. Česienė, Rūtelė
G. Česienė. Lietuvių 
pratimai I dalis 
G. Česienė, lietuvių 
pratimai II dalis

III skyriui
J. Plačas, Tėviškės Sodyba . . 3.00
E Narutlenė, Lietuvių Raibos 
Pratimai 2.00

IV skyriui
S. Jonynienė. Lietuvos laukai 3.00
S. Jonynienė. Lietuvių kalbos 
pratimai (nekirčiuoti) . . 2.00
S. Jonynienė. lietuvių kalbos 
pratimai (kirčiuoti) . ............. 2.00

V skyriui
S. Jonynienė. Nameliai mano 
brangūs a pie 5.00

Visai naujas spalvotomis iliustra
cijomis ir kirčiuinitu tekstu va
dovėlis. Išeis galo spalio 1972 
Z. Grybinas. lietuvių kalbos 
pratimai ................................... 1.25

VI skyriuj
A. Tyrųolis, Ten, kur Nemunas 
banguoja apie 5.00

Naujas leidimas, gausios spalvo
tos iliustracijos, kirčiuotas 
tekstas, išeina vidury rugsėjo 
197 2.
J Plačas. Lietuvių kalbos pra
timai

VII skyriui
S. Jonynienė, Tėvų šalis . . 3.50
J. Kreivėnas, Lietuvių kalbos 
pratimai 
(kirčiuoti) ......................  2.00

Užsakymus siųsti
L. RASLAVIČIUS, 7234 So. Sacramento, Chicago, III. 60629

Tel. (312) 776-3254

i
Gintarėliai, ele- 

............................. 4.50 
Ijiotiiviv Kalbos

1.75
ir V. Milaviakle-

I ra vieta Kento universitete. Čia 
Į dalyvių skaičius jau buvo ribo- 
I tas: jaunimo atstovai, būdami 
amžininkai, turėjo visų pirma 
išsikalbėti paties jaunimo reika
lais, paplanuoti ateitį, suformu
luoti savo siūlymus. Tai bu
vo darbas asmenų šioj pa
dėty atsidūrusių rinkimų ke
liu. Jie čia turėjo atlikti užda
vinius, kuriems iš anksto buvo į- 
sipareigoję. Universitetinė aplin
ka sudarė tokiam darbui palan
kią atmosferą. Po ištisos savaitės I 
darbų natūralu buvo atsikvėpti, ■ 
tad atvangai buvo pasirinkta iš
vyka į gamtą. Stovyklauti šiais

I 'aikais mėgsta vico pasaulio jau
nimas, tad ir kongreso stovykla 
buvo -.ivaime suprantama jo da
lis, sudaranti palankiausias sąly
gas geriau susipažinti, susidrau- ; 

į gauti, bendrauti. Pirmojo jauni- 
! mo kongreso stovykla Dainavo
je jos dalyviams paliko pačius' 
maloniausius atsiniininius, nors' 
ir joje taip pat netrūko uodų. | 
Antrajam kongresui pasirinkta 
Kanados Romuva, visai neži
nant, kad tų uodų čia bus dau
giau. Lietaus į programą kong
reso rengėjai nebuvo įtraukę. 
Pagaliau kongresą baigti vėl de- 
•ėjo iškilming'au, su tam tikra 
šventine nuotaika, tad vėl reikė
jo geresnės salės ir miesto aplin
kos. Buvo pasirinktas Torontas, 
Kanados lietuvių centras ir sos-

, tinė, kaip kad Chicaga buvo pa-, 
sirinkta kongresui a-idaryti kaip! 
JAV lietuvių centras ir pasaulio:

: lietuvių sostinė.
Jaunimo kongreso programą

"Gintarė-
.30 

2.50

3.50 
kalbos

2.00
kalbos

2.00
1.50

B. KNYGOS JAUNIMUI
Minelg-a, I^abas rytas, vovere 

Eilėraščiai vaikams
G. IvaškienS, Baltasis Stumbras J 

Premijuota istorinė apysaka
D. Bindokienė, Mieste nesaugu !

Premijuota apysaka
J. švaistas, šaunus penketukas ! 

Premijuotos apysakos
Norimas. Be namų ........... :

Piemijuota apysaka
Giedrius Levų pasakos, 

JI dalis minkštais viršeliais
A. Giedrius, Tėvų pasakos 

II dalis kietais viršeliais 
č. Grincevičius, Vyskupo katinas 
V. Frankienft - Vaitkevičienė 

lž burtos kanklės 
kietais viršeliais ...................
minkštais viršeliais ............

J.

A.I
A.

šiuo adresu:

2.60

3.60

3.00

3.00

3.00

3.00

4.00
2.60

4.00
3.00

ko mažiau probleminių praneši-1 venamoji aplinka, šeima, orga- 
mų. Diskusijoms kiekvieną die-I nizacjjos ir kt. Buvo nusistatyta 
ną rinktis vieną du klausimus ir pranešėjais kviesti visų organiza- 
juos svarstyti visose grupėse, pa
liekant kaip galima daugiau lai
ko laisvalaikių bendravimui bei 
pasilinksminimui. Kiti kongrese 
nori kaip galima diugiau gerų j 
pranešimų įvairiais klausimais 
su diskusijomis. Brangų laiką iki 
maksimumo skirti ideologi
niams, organizaciniams ir kt. 
reikalams. Kongresas turi pakel
ti jame dalyvaujančio jaunimo 
idėjini lygi ir tautinį susiprati
mą. Suprantama, yra norinčių 
eiti ir vidurio keliu, rūpintis, kad 
kongreso programa būtų aktuali, 
įdomi bei patraukli daugumui 
kongreso dalyvių. Dėmesio skir
ti lietuvybei atšąlantiems, ja a- 
bejdjantiems, net kryžkelėje sto
vintiems”. Apie nusistatymų į- 
vairavimus taip pat kalba ir dr. 
A. Norvilas: “Organizuodami 
programą, susilaukėme labai 
daug įvairių pasiūlymų. Vieni 
manė, kad programos visai ne
reikia, kiti — kad programa tu
rėtų būti labai aukšto intelektu
alinio lygio? Vieni prašė politi
nių temų, kiti — kultūrinių. Vie
ni norėjo kontroversijos, o kiti 
informacijos” (LL). Ir supran
tama: kongrese rengėsi dalyvau
ti įvairių pasaulėžiūrų, skirtingų 
nuotaikų, nelygaus išsilavinimo

cijų atstovus proporcingai. Kai 
pasirodė tai neįmanoma, dau
giau žvelgta i asmens kompeten- 

; ciiją. Pranešėjais sąmoningai 
Į kviesta daugiau jaunų žmonių, 
i kad jie, aktyviai kongrese reikš- 
' damiesi, pasijustų esą taip pat 
; reikalingi bei naudingi- jo veikė
jai, ne pasyvūs klausytojai. Bet 
taip pat sąmoningai nenorėta, 
kad visi pranešėjai būtų tik jau
ni. Pagail dr. A. Norvilą balan
suota buvę šiaip: “Kviečiame ir 
jaunus, ir vyresnius prelegentus. 
Stovykloje, pavyzdžiui, paskaitas 
skaitys tik vyresnio amžiaus pre
legentai. Čia bus kalbama apie 
lietuvių kultūrą, ir mums atro
do, kad tai geriausiai gali atlikti 
vyresnieji kultūros žinovai. Kon
greso atidaryme įvairiais klausi
mais kalbės tiek jauni, tiek ir vy
resni prelegentai. Studijų dieno
se, kur susirenka atstovai, kvie
čiame programą atlikti tik jau
nimą... Mano įsitikinimu, di
džiausias jaunimo kongreso už
davinys yra sužadinti jaunime, 
kiek galima plačiau, asmeniško 
kūrybingumo kibirkštį. Kiek pa
vyks šią kibirkštį įžiebti, tiek lai
kysime jaunimo kongresą pasi- 

• sekusiu” (LL).
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FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HAI-STED STREET TEL. — CA 5-725?

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 
RADIO IR STEREO APARATŲ. PARDAVIMAS IR TAISYMAS. 

SPALVOTOS TELIVIZIJIS APARATAI.
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1$ MODELIAM NAMį
Galima pirkt dalimis ir išmokėt,n 

30% iki 50% nuolaida
MM T li VVEST FURNITURE CU
1200 S. VVest, rn — Tel. OK 0-4421

Kas tik turi gerą skonį.
viską perką pas Lieponį.

L I E P 0 N I S
LIETUVIŲ PREKPBOS NAMAI

F U R N I T U R E CENTE R, INO.
Marųuette Pk., 6211 So. Western — PR 8*5875

Pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 9:00 iki 9:30. Kitom dienom 
nuo 9:00 iki 6:00 vai. vak. Sekmad. atdara 12 v. iki 5 v. popiet.

ACCOUNTS

PAID QUARTERLY

BET KOKIAIS FINANSINIAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į

ON CERTIFICATES 
OF $5,000 OR MORE 

Two Year Maturity

CHICAGOS TAUPYMO IR SKOLINIMO BENDROVE dėl bet kokių jūsų namo pa
gerinimų duoda paskolas iki $500.00 ir daugiau tinkamomis sąlygomis. O gal Jums 
yra reikalingi pinigai dėl kitokių reikalų? Ar jei neturite nuosavo namo ir Jums nu
sibodo mokėti aukštas nuomas įsigykite nuosavus namus.
DIVIDENDS COMPOUNDED DAILY

SHORT TERM

V /4 PER ANNUM

3 or fl month term
Minimum $1,000.00

Chicago Savings and Loan Assn.
Philomena D. Pakel, President
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Antikomentarai
i |

PRANAS VISVYDAS

ausys imdavo rausti. (...) Jeigu 
į jų bjaurius ir žeminančius žo- 
! džius, skirtus eiliniams ulonams, 
būtų gaJima, vaizdžiau sakant, 

I surinkti į krūvą, tai jiems sutall- 
, pinti neužtektų nė didžiausių 
į ma.šų”.
Į O aš buvau šventai įsitikinęs, 
kad plūdimo i mene pirmavo ir

Šiais laikais madinga rūpintis 
•kitų žmonių dorove. Daug kas 
aimanuoja dėl moralinio nuos
mukio ir mėgina kaimynui iš
aiškinti gėrio prasmę.

Net ir komunistai Lietuvoje 
susirūpino sąžine, teisingumu, 
garbe, orumu, laisve ir kitais 
krikščioniškais išmislais. Etika 
jiems pasidarė rimtu mokslu. Štai pirmauja Britanijos jūrų laivyno 
“Lit. ir Meno” savaitraštyje apie vilkai. Gi antroje vietoje (su si- 
dabartinę dorovės krizę rašo eti
kos žinovas, apsišarvavęs visame 
pasaulyje ilgiausiu moksliniu ti
tulu. Būtent: Filosofijos, teisės ir 
sociologijos skyriaus prie Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos istorijos 
instituto filosofijos sektoriaus 
mokslinis bendradarbis Vincas 
Čarneckis.

Vau! Santa Fe traukinio ilgu
mo profesija.

Bendradarbis Vincas Čemee- 
kis apie dorovę tarp kitko rašo: 
"... amoralūs reiškiniai apsunki
na normalų visuomenės funkcio
navimą., stabdo jos yystimąsi.. Ap
skritai netobuli, šiurkštūs doro
viniai santykiai sunkiai prislegia 
žmones, temdo jų gyvenimą, 
griauna laimę, ypač nualina jų 
psichiką, sveikatą. Todėl neatsi
tiktinai TSKP XX suvažiavime 
buvo pažymėta...”. Ir taip toliau.

Taigi tarybinis dorovininkas, 
išdėstęs jau devyniolikto šimtme
čio davatkėlėms žinomus daly
kus, ūmai griebiasi partijos suva
žiavimo savo mokslui apie gėrį ir 
žmogiškumą paremti.

O tempora, o mares! *

i 
i
i

dabro medaliu) eina rusų kariau
na. Trečioje vietoje pamaldūs Al- 
varado miestelio gyventojai. M. 
Sumauskas man sumaišė kortas, 
aukso ordiną užkabindamas lie
tuvių ulonų karininikijai. Neži
nau, ar didžiuotis, ar verkti.

Salia ryžių ir duonos tradicinė 
bulvė, mano išmone, yra pagrin-, 
dinis žmonijos patiekalas. Kai

Br. Murinas. yž.edai žydi (akvarelė) Iš ruošiamos New Yorke dailininko individualinės dailės
parodos, kuri vyks tėvų pranciškonų “Židinio” patai pose. Parodos atidarymas š. m. rūgs. m. 23 d.

SUNKAUS DARBO IR KARSTOS ŠIRDIES KELIU
' Atln»|fn ift 5 pusi.)

Dail. L. Vilimui būtų 60 m.
Dail. Liudas Vilimas, miręs 

1966 m., rūgs. 15 d. šiemet bū
tų 60-ties metų. Meno studijas 
jis išėjo Kauno Meno mokyklo
je ir Vienos Dekoratyvinės dai
lės akademijoje. Su rež. Miltiniu 
1940 m. įsteigė Panevėžio dra
mos teatrą. Persikėlęs Vilniun, 
dėstė Dailės akademijoje. Gavo 
pirmą premiją už akvarelinę ta- 

: pybą Wiesbadeno parodoje. Bu- 
i vo vienas iš steigėjų Lietuvių 
dailės instituto. Apsigyvenęs 
Rochestery, dirbo vitrinų deko
ravimo skyriuje. Pastebėjus jo 
sugebėjimus, buvo pakviestas į 
Cineinnati, Ohio, kur didžiausio
je Prague krautuvėje tapo deko
ravimo direktoriumi. 1961 m. 
laimėjo pirmą vietą JAV vitrinų 
dekoravimo konkurse. Buvo 
dau** d!rb?s grafikos ir dekora- 

' cijų srityse.

minin'kas, duoda išmintingą pa- > 
tarimą:

“įsitikinimas, kad saulės nude
gimas yra sveikatos ženklas yra 
ne tik naivus, bet taipgi visiškai 
klaidingas. Yra tikrai įrodyta, 
kad saulė yra kenksminga odai, 
perdėtai ir per anksti ją suraukš- 
lėja, o taipgi perdaug išdžiovi
nusi —ją plonina. Prie to dar 
prisideda įvairūs kosmetiniai de
fektai, kurie išsivysto dėl ultra
violetinių spindulių”.

MOKYKLŲ PROBLEMOS
Komitetas, sudarytas iš pro

testantų, žydų ir katalikų at
stovų, ištyręs katalikų mokyklų 
padėtį Philadelphijos arkidiece- 
zijoje, nurtatė, kad 1975 m. tos 

į mokyklos turės apie 55 mil. sko- 
I lų bet iš kitos pusės, jeigu vidu- 
j tiniškai 10 proc. katalikiškų mo- 
i kyk’ų auki' tinių būtų perkejia- 
ma į valdines mokyklas. Tų mo- 

i kvl'L i ' ilos padidėtų 494,500,- 
000 d<>! rių.

--A

Deš’mtm°tis
nuo komp. Navicko m'rties

Komp. Stasys Navickas yra 
parašęs daug kūrinių dūdų or
kestrui, chorams, pianinui, har
monizavęs liaudies dainų, sukū
res 7'e?min. Buvo bai<TQs Nauja
lio vargonininku kuri ’s Kaune. . 
Su orkestrą“! si’sfrvžino rusų j 
kariuom.-"1 '5e tarnaudamas dū-1 
dų orkestre Lietuvoje buvot 
Kauno kc ^antūros kapel- 
meis+eris, vč'hv Alytaus gimn. 
mtlzikos mokytojas. Klaipėdos 
muz. mokykloje buvo išlaikęs 
muzikos ir pedagogikos dalykus. 
Mirė išeivijoje, Clevelande, 1962 
m., taigi šiemet 10 m. kaip jo 
netekome. Mirė turėdamas 73 m.

Saulės kenksmingumas 
grožiui ir sveikatai

Saulės nudegimas nėra sveikas 
ne tik paplūdimyje, bet ir net 
žiemos metu slidinėjant kalnuo
se.

Dr, Fredrick Urbach, Temple ■ 
universiteto medicinos mokyklas 
dermatologijos departamento pir-'

Konservatyvusis yra žmogus, 
kuris sėdi ir galvoja, bet daugiau
sia — galvoja.

— W. Wilson

Žmogaus charakterio matas yra 
ta5, ką : s 'aro, kai jis žino, kad 
niekas nesužinos.

—T. B. Macaulay
rašyta! gerai sudrožtai taip ir rel- 

.. .. kėjol Deja, kaip patys faktai ro- 
salės11*”’ **“*““"■J''’ k“1“-’.’1“

, singai, sudrožta be reikalo. Snck- 
“ ■ ’ ta turėjo būti kita: ar pakviestieji 

pr? agentai kaip reikiant sa
vo uždavinį atliko? ar jiems bu
vo sudarytos tinkamos sąlygos jų 
uždaviniams atlikti?

Jaunimui rūpėjo rasti vietą 
mūsų kultūrai kongreso progra
moj, ir kongreso rengėjai savo 
uždavinį kaip mokėdami atliko. 
Turėtume būti tik patenkinti. 
Antra, į kiekvieną darbą galim 
žiūrėti ne vienu kuriuo, bet ke
liais atžvilgiais. Bet svarbiausia 
— tai visados žiūrėti, ar “daro
ma į temą”. Malonu, kad tai 
taip pat pastebėjo ir viešumon 
iškėlė Draugo' kultūrinio priedo: 
kito vedamojo autorius Pr. V.: 
“Neseniai vykusių sąskrydžių 
metu natūraliai buvo akcentuo
jamas jaunimo vaidmuo ateities 
darbuose. Natūraliai norėjome 
jaunimu pasidžiaugti ir parodyti

. ...... 1y. 1. 1UAIUI 4 V7

galvoju^ »ple_ Lietuvą, njuSom <!■>. parašyta

, , . , .vt .4” (Dirva, VII. £3).
kartos bulves pnę .MtQ L Kongreso -rengėjų žvilgsnis buvo
vaizduotėje matau garuojančias amliteatrą" (Dirva, VII.

Ulonai! Ulonai! — romantiš
kai nuskambėdavo jų vardas ne
priklausomoje Lietuvoje. Dar vis 
negaliu užmiršti tautinių šven
čių, kai jie ugningai prajodavo, 
sukeldami žiūrovų valiavimus ir 
mergužėlių atodūsius.

Bet laikai pasikeitė. Pasiukai ty
lime, ką apie juos “Pergalėje” 
(š. m. 7 nr.) rašo Motiejus Su
mauskas, išėjęs ulonų apmoky
mą Alytaus kareivinėse. Pasirodo, 
ten dėjosi baisūs dalykai. Taip 
žiauriai pašau yje nebuvo prie
vartaujamas joks kareivis, kaip 
anuometinis ulonų naujokas ar 
eilinis.

M. Sumauskas labai neigiamai 
atsiliepia apie karininkų ir pus
karininkių elgesį. Jie, mat, tyčio
josi iš nerangių naujokų ir per- auk- nLą 
sekiojo prieštaraujančius eilinius. 
“Ypač sunku būdavo kęsti nuola
tinį karininkų ir puskarininkių 
plūdimąsi. Vargu ar dar kas nors 
galėtų pralenkti šiiaS kareivas 
keiksmais, kurių klausantis net

taus pieno dubenio.
Namiškiai vis negaili suprasti, 

kodėl esu taip jau įsikliopinęs į 
tą krakmolą.

— Juk yra žymiai skanesnių 
patiekalų, o tau vis tos bulvės — 
virintos, keptos, šutintos, su lu-! 
pynomis, šaltos, karštos, vis vien, 
kad tik bulvės.

— Todėl, kad esu bulivinin- 
kas. Be to, jos išgelbėjo mano gy
vybę.

Žmona tuo netiki, nors ir pati 
ne kartą naudojosi bulvių pagal
ba.

Bolševikų okupacijos metu, 
ypač antrą kartą jiems atėjus, be 
dokumento, užantspauduoto ke
turiais, penkiais štampais, buvo 
neįmanoma egzistuoti. Pareigū
nai reikalavo “piečatkų” ir kam
pui gauti, ir kelionlapiui patvir
tinti, ir leidimui mieste apsigy
venti, ir muilui nusipirkti, ir nuo 
karinės prievolės iš ištikti. Ne
duok Die, pametei komiteto iš
duotą pažymėjimą, ar kas nors 
tau jį nukniaukė, — pražūva!, 
ruoškis Sibiran. Žinoma, kas tu
rėjo pažinčių, išsisukdavo. Pa
galbon ateidavo ir pogrindžio 
graveriai. Jie buvo tikri meistrai, 
.'mt midau ' .enpiauLs bu Ii.'ės iš
rašydavo komplikuočiausius 
štampus ir parašus.

Nuėjau kar ą j jų štabą. Rizi
kuodamas iš anksto sumokėjau 

iu Nikalojaus atvaiz
du. Po pusvalandžio, aure, nepa- 
žį tama tipelis atnešė dokumen
tą su gražiais majoro Metvejevo 
ir leitenanto Orlovo parašais. 
Čia pat ir raudona penkiakampė 
žvaigždė, herbas su kūju ir piau-

platesnis, siekimai gilesni, 
ma gyveni m iškesnė. Jiems 

l pirma rūpėjo kongreso turinys ir 
| vaisiai, ne išorinis pasirodymas. 
!Arba ko verti įžeidžiantys po
stringavimai apie kongreso “pa
laidus ideologinius barščius” ir 
verkšlenimai dėl jaunų žmonių 
kelionių “pažliugusiais keliais į 
Romuvą”? Jauni žmonės čia ke
liavo automobiliais arba auto
busais, ir nieko nebepadės seno
jo Donelaičio laikų priminimai: 
“Kur pirm du kuinu lengvai: 
mums pavežė naštą, jaugi dabar 
keturiais arkliais pavažiuoti ne
pigu”. Ir mūsų patriotizmas turi 
paisyti išminties.

Rusų Jonas Krylovas sukūrė 
pasakėčią, kurią jos vertėjas lie
tuvis Jonas Jablonskis pavadino 
“Matytoju”: tas matytojas, lan
kydamasis reti) retovėje, viską 
matęs —net gyvuėfius, už so
ros grūdą smulkesnius, tik “kad 

j ir kaip ž Orėjau, dramblio šiuo 
i tarpu vis dėlto nepastebėjau”. 
1 Panašiai nutinka ir mūsų gyve- 
i niine: Antai jaunimo kongresas, 
norėdamas savo dalyvius supa
žindinti su lietuvių kalba, lite
ratūra. daile, muzika ir kt., pa
sikvietė du kalbininku — prof. 
dr, W R. Schmalstiegą ir prof. 
dr. A. Salį (pastarasis dėl ligos 
negalėjo atvykti, tad atsiuntė į- 
ka’lbėtą juostelę), du rašytoju — 
A. Vaičiulaitį ir dr. 11. Nagį, du 
dailininku — A. Tamošaitį ir 
T. Valių, muziką F. Strolią, cho
reografą L. Sagį ir kt. Bet A. Kai
rys Draugo kultūriniame priede 
įdėtame savo straipsny to nema
to ir barasi: “Ar būtų buvusi 
‘nuodėmė’ supažindinti jaunimą 
su mūsų vyresniaisiais kultūri
ninkais ir jų kūryba, ypač turint 
galvoj, kad vyresniųjų finansine 
parama J. kongresas įvyko? Vie
nas vakaras ar bent vakaro dalis 
(pora valandų) turėjo būti skir
tas jaunimo susipažinimui su i- 
šeivijos rašytojais, tapytojais, 
muzikais, skulptoriais, aktoriais, 
architektais, redaktoriais, žurna
listais ir kitais menininkais bei 
kultūrininkais” (“Ir toliau taip 
darykit...’””, V1II.5) Pats ma
čiau, A. Kairio straipsnis ne vie
nam patiko: girdi, teisingai pa-

atra-
visų

pasauliui jo ki’tnų gyvastingumą 
ir ryžtą. Jei kas dabar bando prie
kaištauti, jog buvo pamiršti ar 
neįvertinti vyresnieji kultūrinin
kai. Šneka ne j temą. Jaunimo 
sąskrydžius palikime jaunų idė
jų bei užmojų demostracijai, o 
ne kelių žymių rašytojų pristaty
mui Kuo mažiau kišimosi, tuo 
labiau jaunimo darbai pasižy
mės jaunatvišku gaivumu”( VIII. 
19).

Taip, neturime užmiršti, kad 
savo kongresą visų pirma rengė 
pats jaunimas ir kad jo progra
ma taip pat visų pirma buvo ski
riama pačiam jaunimui. Vyres
niųjų rengiamas kongresas be jo
kių abejonių bū(ų buvęs kitoks.

Bus daugiau
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E. Noitliport. New York 11731
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Chicago 476 73*9 vakare
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WA«NEK & SONS
Typewr1ters — Addlnjj Machines 

Checkwrtters
Nuomoja Parduoda — Taiso 

NAl’JOH NAUDOTOS
Virs F>0 m. patikimas patarnavimas 

NAUJOJE VIETOJE
5KHI S Pulaski Rd.. Tel. 581-4111

LIETUVIŠKAI

Jeigu gyvenimas jums atrodo 
perdaug debesuotas, gal būt rei
kalinga Jūsų sielos langą nu
plauti.

LIETUVIO BATŲ TAISYMO 
DIRBTUVE 
4612 S. Paulina St.

(Town of Lake)
Dirba 6 dienas savaitėje. Pirm, ir 

ketvirt. nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Ki 
tas dienas nuo 9 ryto iki 6 vai. vak
Atvežus iš toliau, gaus nuolaidą 

Darbas garantuotas.

STASYS ŠAKINIS 
Tel. — YArds 7-9107

NAMŲ TAISYMO DARBAI
Stataus, dažymo r visus kitus 
darbus atteka lietuvis — labai 
prieinama kaina.

SKAMBINTI RE 7-9615

M. L. Forman

i

IŽELIS
*
♦

*

Rankomis išpiaustyti paveikslų 
rėmai — pritaikinti paveikslams 
ir skelbimams, rėmai — metalu 
aplieti rėmai.
2400 So., Oakley Avė., Chicago 

Tel. VIrginia 7-7258 - 59

t r r. lkl i t. v. 
» v. r . iki 5 v. v. 
iVoMad uMaryt*.

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

3314 West 63rd Street
Chicago, Dlinois 80629

Telef. PRospect 6-8998

Nauja* auksina divi
dendas mokamas ui 
Investaviiiu! sąskaitas.

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

PIRMAD. ir KETVIRTAD. 
VALANDOS: ANTRAD. ir PENKTAD.

ŠEŠTAD. C v. r. tki 1» v d

čia 
bei 
pa-

i ŠVENTOS MIŠIOS
Visos nekeičiamos šv. Mišių dalys yra atspausdintos 

vienoj labai gražiai išleistoj knygelėj. Su šia knygele kiek
vienas gali labai lengvai sekti nau jąsias šv. Mišias

Kai kunigas ar lektorius atskaito kintamąsias dalis, Jūs 
šioj naujoj knygelėj galite sekti visas nekintamąsias šv. Mi
šių dalis.

Taip pat rasite rinkini dažniausi ii giedamų šv. Mišių 
metu giesmių.

Užsisakvkit šj naują šv. Mišių vadov? lietuvių kalba.
Kaina 50 centų. 10% nuolaida, perkant 50 kopijų; 25% 

nuolaida, perkant daugiau kaip 50.
Rašykite:

MARQUETTE PROTO 
SUPPLY

IR MĖGĖJAMS

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufacturers

Vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir į kitus cnieat ja 
Portretūra
Meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai

Telef. — HY 7 - 4677
422 MENAHAN STREET — RIBOEWOOD, N. Y. 11237

tuvu. Pasijutau visokeriopas so
vietų pi Sietis. Galėjau vaikščioti 
gatvėmis, 'kiek tik širdis troško. 
Nuo to laiko ir įsimylėjau į bul
ves.

Kam bet kam, o bulvei už po
grindinę veiklą visų persekiotų ir 
persekiojamų žmonių vardu rei
kėtų pastatyti bulvinį paminklą 
ar bent įteikti bulvinį medalį.

DRAUGAS
4545 W. 63rd StreeJ 

Chicago, hi. 60629

illl'ii'

CRANE SAVINGS
INO LOAN ASSOCIATION

B. R. PIETKIFAVH'Z, Prez.
2555 West 47th Street Tel. LA 3-1083

PLENTY OF FREE PARKING SPACE
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riaus bičiulis ir buvęs jo stu
dentas.
Prof. Antano Salio šviesų atmi

nimą pagerbti norinčius ir lietu
vių kalbos puoselėjimu besirūpi
nančius kviečiame paremti šią sti
pendiją. įnašus prašome 
A. Salys Scho'arship Fund 
Liberty Federal Sav. and 
Association 
204 N. Broad Street 
Philatk'-hia, Pa. 19102.

siusti:

Loan

Nijoles Vedegytes - Palu- 
binskienės darbą paroda 

Čiurlionio ga erljoje, 
Chicagoje

Nijolė Vedegytė-Palubinskienė 
baigė tapybą ir grafiką Clevelan- 
£jo Meno institute. Dabar dau
giausia dirba grafikoje.

Dalyvavo grupinėse lietuvių 
dailininkų parodose Clevelande, 
New Yorke, Chicagoje. Turėjo 
savo individus iią parodą Toron
te, Kanadoje.

Reiškiasi amerikiečių parodose: 
Cleivelanido IVIeno muziejaus pa
rodose, Junior Chamber of Com- 
merce, American Greetings 
Corp., Clevelando Meno institu
to alumnų, Ohio grafikų Bald- 
vvin—Wallace College, J. C. C. 
parodose, Ohio dailininkų paro
dose Masillon ir Canton muzie
juose, kuriose yra laimėjusi visą 
eilę premijų. Be to, kviečiama da
lyvauti ruošiamose Charity or
ganizacijų parodose.

Dailininkė yra narė Coopera- 
tive Gallery Clevelande, kur 
nuollat išstatomi jos darbai.

Spalio mėn dailininkės paroda 
įvyks Union Art Gallery Colum- 
bus, Ohio.
Chicagoje dail. N. Palubins-

kienės grafikos darbų paroda ati
daroma rugsėjo 16 d., 7:30 v .v. 
Čiurlionio galerijoje ir tęsis iki 
rugsėjo 24 d. Parodą rengia Korp. 
Giedra.

Ekspertai pradeda 
restauruoti Pietą

Vatikano meno ekspertai pra
deda restauruoti Pietą, kurią ge
gužės 21 d. sužalojo pusprotis 
Laszlo Toth, 34 m. Tik kelioms 
valandoms praslinkus po sužalo
jimo, buvo surinkti visi atskelti 
gabaliukai, kurių susidarė 50, 
įskaitant ir mažiausias dalely
tes. Numuštoms dalims atstaty
ti bus nuo statulos bazės atskel
ta 100 gramų marmoro ir pas
kiau teks labai rūpestingai pri
taikyti ir priklijuoti. Statula 
yra 6 pėdų 7 colių aukščio.

MIRĖ NOBELIO LAUREATAS
Dr. Max Theiler, Yale uni- 1 

versiteto virusų specialistas, Į 
kuris 1951 m. laimėjo Nobelio j 
premiją už atradimus fiziologijo 
je ir medicinoje, mirė New Ha- 
vene, Conn., sulaukęs 73 m. am
žiaus. Jis daug nusipelnė, ras
damas serumą prieš vabzdžių 
perduodamus virusus, ypač dru-

Nijolė Veiiegytė' Palubinskienė Mergaitė su paukščiais (medž. raiž.) 
Iš parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, rugsėjo 16-24 d.

Dr. Pr. Maneliui 65
Notre Dame kolegijos Bel

monte, Calif. prof kun. Pranas 
Manelis nigs. 22 d. su’aukia 65 
m. amžiaus, šakių apskrities su- i 
valkietis. baigęs Vilkaviškio j 
gimnaziją ir seminariją, kunigu j 
įšventintas 1931 m., Gregorianu- 
mo universitetą 1937 m. baigė 
teologijos daktaro laipsniu. D^s- 
tė fundamentaiinę teologiją Tel
šių kun. seminarijoje, vėliau — 
Vilkaviškio kun. seminarijos 
moralinės teolog. profesorius, 
Kauno regioninės seminarijos 
prefektas ir moralinės teologijos 
profesorius. Išeivijoje lietuvių 
klierikų rektorius Eichstaetto 
kunigų seminarijoje.

Teologiniais, pedagoginiais ir
kitais klausimais rašė Draugijo
je, Tiesos Kelyje, Židinyje, Že- 

Įmaičių Prieteliuje, žvaigždėje, 
I N. Gyvenime, Lux Christi. Yra 
išvertęs porą popiežių enciklikų. 
Katalikų katekizmą.

— Vilniuje neseniai išleisti 
du Sal. Nėries poezijos raštų to
mai. Per 1.000 psl. Kiekvieno to
mo tiražas — po 30.000 egz.

m.

1

Antano ■

stipendija

Po šimtmečio įamžina valsų karalių
STASĖ SEMĖNIENĖ

Profesorius dr. Antanas Salys 
labai sielojosi lietuvių kalbos iš
laikymu išeivijoje. Dažnai tuo 
klausimu jis yra reiškęs savo nuo
monę viešuose pokalbiuose ir 
spaudoje. Betgi pats įspūdingiau
sias yra paskutinis jo pasisakymas, 
tartas vos dvidešimt dienų (1972. 
VII.ll) prieš mirtį. Tuomet, Lie
tuvių foto archyvui ruošiant do
kumentini prof. Salio filmą, Pro
fesorius buvo paprašytas tarti sa
vo kaip kalbininko ir lietuvio pa
geidavimą. Štai jo žodžiai:

Mano didžiausias troškimas, 
linkėjimas yra, kad lietuviškoji 
šeima išlaikytų gyvą senutę mūsų 
gražią kalbą ir ją perduotų atei
nančioms kartoms, kad jaunoji 
mūsų karta ne tik patriotiškai 
šokitų, dainuotų, bet ir kalbėtų 
skambia lietuviška šnekta. Lie
tuviškai nebemokančiam Lietuva > 
ne tik tolima, bet ji bus ir sve-' 
tima.

Nuoširdžią visuomenininkę 
prisimenant

Stefanija Paliulytė-Ladygienė 
yra mirusi Vilniuje 1967 m. rug
sėjo 18 d., taigi jau penkeri me
tai, kai ji apleido veikliųjų mo
terų eiles. Yra bvusi III seimo 
narė, veikė ateitininkuose ir Lie
tuvių katalikių moterų draugi
joje, gera kalbėtoja, uoli paskai- 
tininkė, važinėjusi po provinciją i 
su prakalbomis. 1919 m. sureda
gavo du pirmuosius “Moters” 
žurnalo numerius. Rašė įvai
riuose žurnaluose. Atskirai išėjo 
jos brošiūros: “Moteris apašta
las” ir “Moterystės tikslai”.

Yra du keliai pasiekti savo kai
myno namą: keliauti aplink visą 
pasaulį arba tik keletą žingsnių 
Žengti jo artumom

— A. W. Watts

Niekada nebus išspręsta spalvų 
problema tik to, kuris temato 
raudoną.

GĖLĖS
/ rin- tmnketainh, laidotuvėms

ir kitokioiiL*. progoms

BEVERLY HILLS GĖLYNYČIA
Ha U U3nl street. ( hteatro, Ulinei* 

l'l-.l Pl< M MII — PR R-OSS4

MES TEBEMOKA?
6 °^° už 2 Metu 

Certifika rus
(Minimum $5,000)

5% % už 1 METŲ CERTIFIKRTUS (Minimum $1,000)

S A INT
ANTHON Y

SAVINGS

1447 So. 49lh Court 
Cicero, III. 60650 
TEL. 656-6330 

Joseph F. Gribauskas, 
Executive Secietary

Open Mon. 9-8; Tues. Thurs Fri. 9-5; Sat. 9-1; Closed Wed.

Pirmą kartą Johann Strauss, 
paskambinęs savo valsą “Mėly
nąjį Dunojų” Vienoje, susilaukė 
nepasisekimo — publikos buvo 
šakai priimtas.

Dabar Metro — Goldvvyn — 
Meyer užtikrina, kad jų studijos 
multimilijoninio dolerių pastaty
mas apie Šio Vienos kompozito
riaus gyvenimą 
paties likimo.

Pavadintas 
Waltz”, jis yra 
mas, kurio filmų gamintojai — 
milžinai nedrįsta Šiais laikais ri- 
zikuot pastatyti — turtingas, ro
mantiškas muzikinis dalykas iš 
19 šimt. Austrijos.

Norėta, kad filmo pasakojimas 
būtų keliančiai džiaugsmingas, 
bet istoriniai labai tikslus su ža
viausia ir melodingiausia muzika.

Andrew L. Stone yra filmo 
gamintojas —režisierius — ra
šytojau, parinkęs aktorių sąstatą 
iš visų kraštų: Europos garbina
mą Horst Bucholz, Amerikos sop
raną Mary Costa, Italijos favori
tą Rossano Brazzi ir Anglijos Ni- 
gel Patriek. Filmas, kuris buvo 
pastatytas Vienoje ir Salzburge, 
apima 40 metų valso karaliaus 
Johann Strauss J r. (Bucho'lz) gy
venimo.

“The Great Waltz" atidengia 
Strausso muzikinius triumfus — 
daugiau pustuzinio melodijų — 
o taipgi jo romantinius pasiseki
mus ir laimėjimus. Parodomos jo 
vedybos su populiaria Vienos

nesusilauks to

Great"The 
tokios rūšies fil-

dainininke Jetty Treffz (Mary 
Costa).

Filmas baigiasi Straussui 
skambinant savo nemirtingąjį 
“Mėlynąjį Dunojų”. Pasaulinia
me taikos jubiliejuje Bostone 
1872 m. Kaipgi kitaip galima bu
vo tikėtis filmo pabaigos, jei ne 
su didžiausiu pasisekimu?

Kai Johann Strauss pirmą kar
tą paskambino savo “Mėlynąjį 
Dunojų” Vienos choro klubui, 
jis buvo tučtuojau pamirštas.

Tiktai keletui mėnesių praslin
kus, kompozitorius pakartojo jį 
Paryžiaus baliuje, o publika 
spontaniškai pakilusi priėmė jį 
entuziastingai. O kai Straušs 
netrukus po to lankėsi ^VV-ėse, 
“Mėlynasis Dunojus” stipriai įsi
tvirtino amerikiečių širdyse ir 
dar tvirčiau riedėjo sėkmės keliu, 
virsdamas pačiu garsiausiu visų 
laikų valsu.

Butterflies Are Free yra leng
vas, pilnas humoro filmas, nors 
ir pasakojama jame apie aklą vy
ruką.

Filmas pastatytas pagal dideli 
pasisekimą turėjusi scenos veika
lą. Ekranui tekstą parašė 
Leonard Gershe. Jis irgi sukūrė 
originalą Broadtvay scenai apie 
gražų, bet aklą vaikiną, kuris nu
sisamdo butą hippie apylinkėje 
San Francisco mieste, norėdamas

įrodyti savo motinai, kad jis gali 
savarankiškai įsikurti. Jis susipa
žįsta su savo lengvabūde kvailo
ka kaimyne ir tarp jų išsivysto 
meilė. Milton Katselas savo reži
sūriniame debiute išreikalvo pui
kios vaidybos iš Goldie Havvn ir! 
Edward Albert. Paskutinysis yra 
sūnus Margo ir žymaus aktoriaus 
Eddie Albert, bet visai nepana
šus savo išvaizda į tėvą.

Siame filme Goldie įrodo, kad 
ji verta premijos, laimėtos už vai
dybą “Cactus Flower”, kad ji 
iškopė į pirmaeiles komedininkes 
su savo vidine šilima ir lengvu 
humoru. Ji yra sukurta farsui.

Filmą žiūrovas stebi lengvai, 
matydamas, kaip jaunoji kaimy
nė Jill (Goldie Hawn) sykį no
rėjo studijuoti UCLA universite
te, bet... nerado vietos automobi
liui pastatyti. Dabar ji atranda, 
kad jos kaimynas Don Baker 
(Edxvard Albert) yra “tikrai ak
las ne vien tik trumparegis” ir 
pradeda jį įsimy lėti.

Edward Albert puikus savo de
biute aklo jaunuolio rolėje.

Įsikibusios į savo sūnų motinos 
rolėje Eileen Heckart pademons
truoja, ką gali profesionalė pa
siekti paviršutiniškai lengvoje 
medžiagoje, kaip šioji romantiš
koji komedija.

Dialogas lengvas ir juokingas, 
o posakiai vienas po kito skren
da, kaip peteliškės, virsdami lai
mėtojais, viens paskui kitą.

Dirbdamas Pensilvanijos uni
versitete, esu nemaža prisidėjęs 
prie specialistų paruošimo, kurie 
dirba ir baltistikos srityje. Gaila, 
jų tarpe lietuvių kandidatų netu
rėjau. O vis tiek, kodėl iš mūsų 
jaunosios kartos negalėtų kada 
gimti ir lietuvių kalbininkų? Tė
vynėje lietuvių kalbos tyrimo dar
bas varomas plačia ir šakota va
ga. Dirbama, kaip pats mačiau, 
Su dideliu entuziazmu ir užside
gimu. Tik kad tas užsidegimas 
ir entuziazmas nebūtų užgesytas 
šiauraus rytų vėjo. Vis kažkaip pri 
simenu šūkį, kurį Jonas Jablons
kis buvo padėjęs skaitymų knygo
je, išleistoje Petrapilyje 1916 me
tais, skirtoje mūsų tremtiniams, 
pavadintoje “Vargo mokyklai”. 
Ten tas šūkis skamba šitaip: “Ne
didelė garbė svetimomis kalbomis 
kalbėti, bet didi gėda — savosios 
gerai nemokėti”.

Profesoriui Antanui Saliui mi
rus (1972.V1I.31), jo šeima, arti
mieji ir bičiuliai įsteigė jo vardo 
stipendiją akademinėms lietuvių 
kalbotyros studijoms, skiriamą iš
eivijos lietuviui.

Stipendijos administravimo ir 
skyrimo komisiją sudaro: 
Profesoriaus našlė Sofija Salienė, 
dr. Antanas Vasys, artimas Pro

fesoriaus kolega,
dr. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M., 

Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demijos atstovas,

dr. Vincas Maciūnas, Lituanisti
kos Instituto atstovas,

dr. Kostas Ostrauskas, Profeso-

Most 
holiday cards 

talk about peace, 
goodwill,andioy. 

UNICEF carasUNICEF cart 
do something 

about it!

UNICEF cards provide badly 
needed food, medicines, and school 
supplies for the children of more than 
ioo nations. Many of them were 
designed by the world’s most famous 
artists as a gift to UNICEF. Which is 
one reason UNICEF cards cost no 
more than ordinary greeting cards.

You’re going to buy holiday 
greeting cards anyway. So why not 
buy them from UNICEF?

This year, when you send 
greetings to a fricnd, send a little hope 
toachiid.

For your free color brochure 
listing UNICEF card selections, write:

UNICEF Greeting Cards, 
Dept.GC, 331 East 38th Street, 
New York, N.Y. 10016.

HIGH RATES
rcv. Per 
rk /v Annum

Accounts
Passbook

Per Ammni 
$1000 or mur*

Certifipfitp’'
1 year min

PAID QŪARTERLY

-AT

BRIGHTON
SAVINGS a LOAN ASS’N

HIGHEST RESERVES

4071 Archer Avenue 
Chicago, III. 60632
TEL — LA 3 * 8248

$5000 or more
Certificates

2 year min.

M
5FPer Aiuiuin 

(nvestment 
Bonus

Certificates

i 
i 
t
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PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

— TAVAS IR SŪNUS—
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 Wesf 71 st SI. Telef. GRovehilI 6-2346-6
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3*2108*09

AIKSTB AUTOMOBILIAMS STATYTI

I

6845 SO. WESTERN AVĖ.
TRYS MODERNIŠKOS 

AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
V

MAŠINOMS VIETA j
REpublic 7-8600 . REpublic 7-8601 į

JL V, A- - • V X. X- -A. w

048 S. CALIFORNIA AVĖ

T«L YArds 7-1138-11»SS 19 8. IJTUANIOA AVĖ.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lletnrių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
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muzikantai palydi šokį švelnia, 
nerimą keliančia daina.

Šis ankstyvas, vos saulei pate
kėjus. autentiškas koncertas yra 
maloniausias pasveikinimas lai
vams, atplaukiantiems į Tahiti 
uostą.

Tropikiniu grožiu užburianti 
Tahiti pamažu nyksta rūkuope 
Šiaurės rytuose kelia pastoja 
Tvamotu archerela'ms. kuri su
daro 78 sa’os. Tai žemi koralų i 
atolai, vieni ang''vendinti xiąhu- 
vių, kitj tik lankomi vr miu su
rinkimo metu, treti p-vojing’’ 
rifų apsupti, visai nenriemami 
Bet ir jie greitai išnyksta tolu
moje.

Pietų Pacifiko salos paviliojo 
daug jūreivių. Vieniems suteikė

PIETŲ PACIFIKO LEGENDŲ KELIAIS
(Tęsinys iš rugpiūčio 26 d. “Mo
tery gyvenimo”)

Padėjęs Kuivai ir Haungaroa 
surasti brolį, dievas Horomatan- 
gi pasiliko gyventi požeminiame 
tunelyje, Motutaiko bedugnėje, 
iš kur jis spiaudo karštais gei
zeriais. Ant žemės jis priima 
driežo paveikslą, o, ranėr-s į 
vandenį, pavirsta juoda uola.

Žmonės pasikeitė, tik Rotorua 
ne. Ugniakalnis gyvas. Požemi
nis demonas kvėpuoja karštais 
geizeriais ir spiauna lava. Ir kol 
jis kvėpuoja, kol jis spiauna, 
tol saugi Ngatoro giminė prie

AVA SAUDARGIENĖ
—o—

ną, o kalnai ryškiai žalią spal
vą. Tai Tahiti, kur Gauguin su
rado tas nuostabias spalvas sa
vo neužmirštamiems kūriniams. 
Didžiajam dailininkui skirti 
muziejai, gatvių bei parkų pa
vadinimai; jo atminimas gyvas 
saloje.

Manoma, kad salų gyventojai 
yra atvykę iš Samoa ar Tonga 
salų, kurie, kaip tikri Pietų Pa-

testavo. Autobusas lėkė, skubė
jo pro miškelius, pro gražius, 
žolių stogais tahitiškus name
lius. Autobusas vis labiau kra
tė, nors kelias ir asfaltuotas, 
medinis suolas skaudžiau daužė 

I užpakalį. Nutukę saliečiai šyp- 
i sojosi, stebėdami mūsų nepato
gumą. Jų gražūs, tamsūs veidai 

I buvo draugiški, bet užkalbinti 
j angliškai, vėliau lietuviškai, tik
galvas kratė. Jie kalbasi poli-1 
neziškai, o su svetimais pran- išeikvoti, kaip milijonierius at- 
cūziškai- ■ liekamus pinigus, be atsiskaity-

Taip, Tahiti grožis — tai jos mo ir be skubos. Turtuoliškoj

garbę, kitiems pražūtį. O mums, 
ieškantiems keleiviams, tai ne- 

t užmirštamo grožio ir ritmo vi- 
; sija-

Sudiev, Tahiti!

Antipodes

Pasitikdami saulę vis
čiau ir anksčiau, užvarėme visą 
dieną. Pasidarė didelė spraga 

i mūsų kalendoriuje. Netoli ekva
toriaus laivo kapitonas paskel- 

, bė Antipodes dieną. Taip mes 
buvome apdovanoti viena ekstra 

1 diena tarp pirmadienio ir antra
dienio. Praturtėjome laiku, kuris 
niekam nepriklausė, ir galėjome

anks-

Taupo ežero.

Kapitono Cook salimas

Maždaug 2? lvmagretėie ’ 
pietus yra didžiausias Pietų 
cifiko salynas — kapitono 
salų gmnė. Š’” salų arčiaus' 
kaimynai yr” Tahiti ryt”o»e 
Australija vnVaruose. d’ii’ia't 
dviejų tūkstančiu mvlių tolume.

Cook salos, kurių pati di
džiausia Rarotonga, yra koralų 
kilmės. Tik Rarotonsra turi už
migusį ugniakalnį. Salieč'ai sa
vo primityvų Tenim leidžia 
kaimuose, ansupt' dar nesudar- 
kyto gamtos grožio. Anie 20 
tūkst. žmonių maitinasi gamtos 
dovanotais vaisiais, nemažai jų 
net eksportuodami. Pagrindi
niai eksporto produktai vra vai
siai: tematai, bananai, kokosai 
ir kopra. •

Rarotonga uosto neturi. Drau 
giški saliečiai mažais laiveliais

Polinezų liaudies meno pavyzdžiaiper neramią jūrą atplaukė pas 
mus į laivą. Laivo atplaukimas
vieną ar du kartus metuose 
jiems yra didžiausia šventė. 
Ant laivo denio jie atidarė 
“krautuvėles” su salų dovano
mis. Turistų akis ir pinigą pavi
liojo įvairūs talismanai, papuo
šalai iš kriauklių, riešutų ir| 
įvairių sėklų, drožiniai ir audi
niai. Būrys šokėjų ir dainininkų 
atliko koncerto programą.

Rarotonga tamsios šokėjos ir 
jų šokiai labai giminingi N Ze
landijos Maorams. Ir viena ir 
kita giminė yra polineziškos 
kilmės. Jų šokiai labai ritmiški, 
o tempas sunkiai pasiekiamas 
baltųjų europiečių. Bet Raro
tonga šokėjai į savo šokius įde
da daugiau energijos ir daugiau 
išraiškos negu Maori

Polinezija
Prancūzų Polinezija, vulkani-1 

nės bei koralinės kilmės salų 
grupė, yra arčiau pusiaujo. Žy
miausia šioje grupėje yra žavi ■ 
Tahiti, gulinti pusiaukelėje tarp! 
Australijos ir Amerikos, ši sa
la, apdovanota maloniausiu kli
matu ir turtingu dirvožemiu; 
tai didžiulis, žalias sodas. Čia 
auga aukščiausi kokosai, di
džiausi figusai, gražiausi ha-, 
biskai, bougenvillos, agavos ir į 
kaktusai. Didžiulės monstriou- 
sa - deliciousa vyniojasi apie 
kokoso palmes iki pačių viršū
nių. Vakare keleivį ramina mie
gančių mimozų parkai ir alėjos.

Salas supa uždari koralų ri
fai. Lagūnos turi žydriai mėly- j

cifiko vikingai, nenusėdėję vie- aukšti kalnai, mėlynos lagūnos, 
toje, bet kėlėsi iš salos į salą. į koralų rifai, kokosai, mimozos 

Nieko originalaus nepasilikę i ir šokiai.
Tahiti gyventojų buityje. Maži, 
tamsūs namukai, nudegusia žo
le apžėlę, šiukšlini kiemai ter
šia Papeetę, Tahiti sostinę. Vi
sur dominuoja prancūziška 
dvasia, tiek įstaigose, tiek mo
kyklose. Tikrąją Tahiti atrado
me mažame autobusiuke. Tai 
kokių dvidešimties vietų maši
na, be šonų, su labai žemu sto
gu, saugojančiu galvas nuo tro- 
pikinės saulės

Autobusas be jokio tvarka
raščio važiuoja tada, kai prisi
renka pakankamai keleivių. 
Mes laukėme prie turgaus aikš
tės apie 30 minučių. Kai susi
rinko šeši keleiviai, vairuotojas, 
linksmai švilpaudamas, nuvežė 
mus į lentpiūvę, kitoje Papeete 
pusėje, kur prikrovė ant stogo 
lentų ir kitos statybinės medžia
gos. Vėl per miestelį, pro tur
gaus aikštę, dideliu greičiu, įva
žiavome į kokoso ir bananu m’š- 
kelius. Vienoje pusėje aukšti 
kalnai, kitoje gi mėlynos la/rii- 
nos ir koralų rifai. Pro medžius 
švitėio tamsus, mums, arstralie- 
čiams. nešvariai atrodantis, va- 
plūdimin smėlis Pakelvie rin
kome keleivius. Pipo moteris sn 
žindomu kūdikiu, vėliau vvras 
ir moteris su gan dideliu kren- 
šiu, pilnu vištų. Kitoie vietoie 
įsėdo vyras su šunimi. Vvr'ii 
atsisėdus, ir šunelis patogiai įsi
taisė ant suolo. Niekas nepro-

Mūsų laivas įplaukė į Tahiti 
uostą, saulei tekant. Padvelkė 
karšta oro srovė. Žemai ant 
kranto stovėjo būrelis šokėjų ir 
muzikantai su būbneliais ir gi
taromis.

Tai buvo nuostabiausias kon
certas, kokį man teko matyti. 
Scena — Tahiti uostas, dekora
cijos — žali, tamsiais tarpukal- 
niais Tahiti kalnai, apšvietimas 
— tekanti saulė. Būgnams dik
tuojant šokio ritmą, ilgi šešėliai 
kartojo šokėjų judesius.

Šokio forma nesudėtinga, ju
desio mažai. Pagrinde greita, rit 
mišką kūno vibracija, nuo kojų 
iki rankų pirštų, bangomis su
krečianti visą kūną. Judesio vib 

i racija prasideda medinių būgnų 
ritme, pereina į šokėivs. iš ju 
persiduoda į žiūrovą, į visa ap
linką, rodos, Dasiekia net žalias 

i kalnų viršūnes. Pagrindinė pozi- 
! cija suglaustos kojos ir tiesi kū- 
i no laikysena Visas iudesvs yra 
I rotacinis. Bet jis nesibaigia š'au 
Įnyse: eina per suglaustas kojas 
ir per liemeni i rankas: Žolių si- 

I joneliai ir gė’in vainikai. r»a<rau- 
' ti judesio r’tmisimi susijungia 
sn Šokėjais s"stinrindQmi ši sne 
cifini mnbiti šokio rhirpkteri ir 

! išrvškina in m-oži Vvrn šokėjo 
i judesiai (jis buvo tik vienas) 
' platesni ir griežtesni. Vvras 
j šauksmu dažnai išreiškia šokio 
į nuotaiką. Kartais visi šokėjai ir

nuotaikoj plaukėme per ekvato
rių, kur pasveikinome vandenų 
dievą Neptūną. Jūra buvo rami. 
Keleiviai, pirmą kartą plaukian
tieji per ekvatorių, dievo Nep
tūno krikštijami klykė, dūko, 
plovėsi maudymosi baseine gars 
tyčių dažais apipilti, džiovinosi 
saulėje. Pagaliau pasipūtės, iš
didus Neptūnas su savo žmona 
panėrė į vandenų karalystę. Lai
vas sugrižo į normalų gyvenimą 
ir užmigo po tamsiu ekvatoriaus 
dangumi.

Šiaurės Pacifikas suteikė 
mums staigmeną. Už kokių 3000 
mylių nuo Tahiti ir 700 mylių 
nuo Acapulco radome labai že
mą rifų atolą, kuris kaip mira
žas iškilo iš mėlyno vandenyno. 
Tai Cliperton sala, visai nepana
ši į salą. Ji yra žiedo formos ri
fas, kitų rifų ir mažų salelių, 
vadinamų “Kiaušiniais”, apsup
tas. Koralų žiedo viduryje lagū
nos vanduo dumblinas ir neju
dantis, jo gilumas nuo 1 colio iki 
300 pėdų. Rifų pakraščiai, iš van 
denvno pusės užnešti auksinio 
smėlio, susigulėjusio banguojan
čiomis kopomis, be paliovos lūž
tančiu bangų plakami. Auliukui 
vandenyno dugnas labai seklus 
ir laivams pavojingas įspėja
masis ženklas, tai sudužus lai
vas vaiduoklis, išmestas ant smė 
lio. neliktas bangų ir saulės ma
lonėje.

Begalinė ramybė ir tuštuma 
viešpatauja šiame skęstančiame 
pasaulyje, švelniame, mirgan-

šeštadienis, 1972 m. rugsėjo mėn. 9 d.

Dail. Nijolė Vedegytė-Palubin.sikienė, kurio- dailės darbų paroda atidaroma Čiurlionio galerijoje, Otfleagc- 
je rugsėjo 16 (kitą šeštadienį) 7 vai. 30 mi.n, vak.

čiame melsvume tamsiu brūkš
niu į dangų kyla viena kita ko
koso palmė ir vieniša, 70 pėdų 
aukščio, Clipperton uola. Yra tai 
vandenų valdovo pilis? Ar jūros 
paukščių karaliaus buveinė?

Paukščiai, kurių daugybė gy
vena lagūnoje ir ant rifų, yra 
kažkokie nematyti: didžiuliai, 
kaip pingvinai, mažyčiai, kaip 
narai. Plunksnuočių pulkai paly
di mūsų laivą, bet nė vienas ne
atsako į mano klausima.

Miražas, laivui priplaiikvš ar
ti. ranka pasiekiam-s, n?m°ž'i 
nvksta r-e’svame riV'e. ’--i į 
“Šiaurės žvai-^ždč” irias' ■rie i 
Amerikos kraut’.).

Moteris dėsto 
kurrgų sem'narijoje

Lina Gaudette, Dievo Apvaiz
dos vienuolė, yra pirmoji mote
ris, pakviesta dėstyti Edmonto- 
no. Albertoje (Kanadoje) kuni
gų seminarijoje. Ji išrinkta 
Newman teologinės kolegijos 
Edmontone vicerektore. Teologi
jos doktoratą yra pasiekusi Not
re Dame universitete.

TARPTAUTINĖ PARODA MONREALYJE
Šiuo metu Montrealy vyksta 

paroda “Man and his World”. 
Šiai parodai panaudota tik dalis 
likusių iš 1958 m. pasaulinės pa
rodos paviljonų. Salia vaizdavi
mo technikinių atitinkamo -kraš
to pasiekimų, ypatingai ryški 
tendencija prisivilioti turistą. 
Šveicarija ir Jugoslavija šviesiau
siomis spalvomis vaizduoja savo 
kraštų grožį, žemas kainas, įtai
goja žiūrovą juos aplankyti. Vis
kas pavaizduota geromis nuotrau
komis ir plakatais. Žinoma, Švei
carija vilioja ir turtingais laikro
džių eksponatais.

Mūsų maloni vadovė p. Gina 
Čapkai'.sk ene painformavo, kad 
būtų įdomu aplankyti sovietų pa
viljoną ir susipažinti su jų eks
ponatais, kreipiant į juos ypatin
gą dėmesį, nes 68-jų metų pasau
linėj parodoje jų reprezentantai 
daugumoje buvo ne rusai, bet 
pavergtų tautų menininkai, tarp 
jų nemažai lietuvių.

Labai įsižiūrėti sovietų pavil
jone nereikėjo, kad suprastumėm 
mūsų vadovės žodžius. Iš visų sie
nų ir stalų prabilo kažkas pažįs
tamo. Paviljono centre, dvien 
eilėm išri-kiuotos stovėjo paverg
tų tautų mergaitės — vaški-nia-

■■

Nijolė Vedegytė-Palubiiiskieiič Mergaitė su paukščiais (medž. raiž.) 
TA parodos Čiurlionio galerijoje, Chicagoje, rugsėjo 16-24 d.

manekenai natūraliam dydyje, 
tautiniuose rūbuose: moldavė, lie
tuvaitė, ukrainietė, gruzinė, lat- 
vaitė, estė ir t t. ir t. t. Vaizdas 
žavus, imponuojantis. Už kiek
vienos lėlės, stovėjo įrėmintas ati
tinkamos sostinės vaizdas. Iš tie
sų, lietuvaitė vaizdavo mūsų tė
vynę, bet niekas nesakė, kad -ta 
tėvynė pavergta! Tas pats ir su 
kitais kraštais. Toliau apžiūrint 
parodą paaiškėjo, kad tapybos, 
grafikos, graviūrų, medžio, ginta
ro ir kitų meno kūrinių autoriai 
yra lietuviai, kilę iš Kauno ir 
Vilniaus, latviai ir estai, taip pat 
moldavai, ukrainiečiai, baltgu- 
dai, gruzinai. Iš vienos sienos pa
žvelgė į mane pažįstamos akys. 
Priėjau arčiau didžiulio portreto. 
Tikrai, neapsirikau! Tai Švedas! 
Tai muzikas Švedas, kuris mus 
studentus mokė dainuoti: “Jau 
pražydo sode vyšnios”.

.Šioje parodoje matyti, kaįp su
maniai Sovietų Rusija išnaudoja 
Lietuvą, Latviją, Estiją “rusiš
kiems laimėjimams” pasauliui pa
rodyti. Iš kitos gi pusės, mažos 
Pabaltijo valstybės šaukia pasau
liui, kad jos dar gyvos, kad jos 
kūrybingos.

Amerikiečiai ir kanadiečiai ža
visi sovietų paviljonu, bet retas 
kuris atkreipia dėmesį į kūrinių 
autorius ir į -kraštą, iš kurio jie 
kilę. Tai lyg pasityčiojimas iš pa
vergtųjų ir kankinių, kaip Kudir
ka, Kalanta. Ava. S.

iŠ MOTERŲ PASAULIO
Šv. Kryžiaus pagelb. moterų 

vieneto 1972-73 m. naujai išrink
toje valdyboje yra šios lietuvai
tės: Joana Oksienė, pirmininkė, 
Estelie Yanchus, II-oji vicepirm.; 
Vera Paukštienė, sekretorė.

— Dr. Alina Domanskienė iš
rinkta Šv. Kryžiaus ligoninės akių, 
ausų, nosies ir gerklės skyriaus 
pirmininke.

— Dr. Albina Prunskienė tos 
pat ligoninės vicepirm. 'bendros 
praktikos skyriuje. Dr. Marija Li- 
nienė —Akušerijos ir ginekolo
gijos skyr. sekretorė. D r. Irena 
Kuras — pediatrijos skyr. pirm.

* Margarita Rudytė-Krupienė 
(.Marijos ir Antano Rudžių duk
ra) modeliuos “The Lithuanian 
Junior League” rudens madų pa
rodoje Beverlly Country Club 
rugsėjo 15 d. 6 v. v. Bus mode
liuojami Normano Buršteino kai
liai. Visas pelnas skiriamas šal
pai. Šioje organizacijoje susibū- Q
rusios buv. Gintaro baliaus de
biutantės, daugiausia čia gimu
sios lietuvaitės, bet yra ir naujai 
atvykusių jų tarpe. Margarita su 
savo seserimi Rožyte, abi buv. 
debiutantės, taipgi dalyvaus su 
savo pačių sukurtais originalais 
Putnamo seselių rėmėjų madų 
parodoje spalio 7—8 d. Jaunimo 
centre.
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