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AR NEPAMIRŠOTE SOSTINĖS ĮKŪRIMO 
METŲ?

POKALBIS SU RAŠYTOJU EDUARDU CINZU. 
HENRIKUI KAČINSKUI 70 METŲ.
APIE NAUJĄ OPEROS KOLEKTYVĄ CHICA

GOJE.
VIKTORO VIZGIRDOS ŽODIS, ATIDARANT 

JO PARODĄ CHICAGOJE.
DAILININKAS ŽALIOMIS AKIMIS. 
DANGUOLĖS SADCNAITĖS EILĖRAŠČIAI.
R. SPALIO NOVELĖS “SĄSKAITA” PABAIGA. 
DAR VIENAS ŽVILGSNIS Į J. GLIAUDOS RO

MANĄ “BRĖKŠMĖS NAŠTA”.
PO MOKSLO KAUKE?
PRANO VISVYDO “ANTIKOMENTARAI”.
NAUJI LEIDINIAI.
KULTŪRINĖ KRONIKA. 
AKADEMINĖS PROŠVAISTĖS.

Vis giliau grimstu į vaikystės pomėgį

Praėjusiais metais neeilinė išbūti net 10 mėnesių ligoninėje, 
mūsų grožinės literatūros nau-i 
jiena buvo debiutinė Briuselyje,[ 
Belgijoje, gyvenančio rašytojo 
Eduardo Cinzo knyga “Brolio 
Mykolo gatvė”, Algimanto Mac
kaus knygų leidimo fondo išleis-

Tai ten, turėdamas daugybę lai
ko,, vėl sugrįžau prie jaunystės 
pomėgio. “Gimtoji Šalis”, tur 
būt, neturėdama nieko geresnio 
po ranka, spausdino mano nove
les. (Tą laikraštuką, kuriame 

ta Chicagoje. Naujo ir iš karto žurnalistinę veiklą pradėjo ir 
ryškaus rašytojo atėjimas lietu- dabartinis “Tėviškės Žiburių” 
vių literatūron išeivijos sąlygose redaktorius, vėliau teko admi- 
yra didelio dėmesio vertas, kone j nistruoti, redaguoti, o kai nebe- 
nuostabą keliantis įvykis. Edu- Į perkopė per trūkumų ir vargelių 
ardo Cinzo knyga “Brolio Myko- slenksčius — patyliukais palai- 
10 gatvė” skaitytoją pagauna doti.) 
tiek aplinkos ir joje vystomos 1965 metais račytojas K. Ba-

“Tėviškės Žiburių”

patyliukais palai-

Kertine paraštė
Ar nepamiršoms sostinės įkūrimo metų?

Praėjusios savaitės Kertinėje 
paraštėje buvome užsiminę, kad 
šiais metais, kai masinių suvažia
vimų, kongresų ir plataus pobū
džio švenčių kaip ir nėra, turė
tume visą dėmesį, jėgas ir ištek
lius'skirti kultūriniam ir kūrybi
niam mūsų veiklos sektoriui. Šia 
kryptimi Žvelgdami, rasime ir 
vieną kitą reikSmingą sukaktuvi
nę datą, žyminčią kurį nors ne
pamirštiną mūsų kultūrinės rai
dos ir mūsų Istorijos faktą.

Štai, 1323 metais sausio 25 d. 
Lietuvos karalius Gediminas savo 
laiške Liubeko, Zundo, Bremeno 
Magdeburgo, Koelno ir kitų mies
tų piliečiams pirmą kartą mini 
Vilniaus, kaip savo miesto, tuo 
pačiu ir valstybės sostinės statusą, 
rašydamas: “Duota mūsų mieste 
Vilniuje po giilių svarstymų 1323 
Viešpaties metais, švento Povilo 
apaštalo atsivertimo dienoje”. Is
torikų ši diena ir šie metai yra 
laikomi oficialia Vilniaus, kaip 
Lietuvos sostinės, pradžia.

Nedaug pasaulyje yra tautų, 
kurių valstybingumą liudijant, jų 
sostinės galėtų švęsti 650 metų 
sukaktį. Nemaža jų per tiek Jaiko 
sunyko ir nustojo kadaise turėtos 
reikšmės, kitų tik pamatai arche
ologui beliko. Mūsų gi Vilnius 
nuo anos 1323 metų datos visais 
amžiais išsilaikė tiek valstybinia
me gyvenime, tiek tautos sąmo
nėje gyva Lietuvos sostine. Šimt
mečiais Vilnius buvo ir Lietuvos 
kultūrinis centras, savo architek
tūra, mokslo institucijomis, bib
liotekomis, spaustuvėmis spindu
liuojąs ne vien tik Lietuvai, bet 
ir plačiam Europos regionui, nu
sidriekusiam tarp Baltijos ir Juo
dųjų jūrų.

Ir plačiąja Europos prasme Vil
nius yra gediminaičių, algirdai- 
čių, jogailaičių (ar kaip ten jas 
bevadintume) dinastijų lopšys. 
Tai tėvonija tų valdovų, kurių 
palikuonys, valdydami kelias 
valstybes ir didžiulius Europos 
plotus, šimtmečiais gynė Vakarus 
nuo totorių, turkų ir maskolių 
invazijų, užtvenkė kelius germa

nų užkariavimams ir įtakojo net 
pačios Rusijos valstybinį susifor
mavimą.

Vilniaus istorinę reikšmę ir jo 
istorinį amžių palikimą turėtume 
šiais metais išeivijoje ypač atžy
mėti, minint sostinės 650 metų 
sukaktį. Bendruomenė ir kitos or
ganizacijos turėtų organizuoti ati
tinkamas sukakties akademijas, 
rengti Vilniaus temos literatūri
nius vakarus, Vilniaus temos 
koncertus. Vasaros jaunimo sto
vyklose ir lituanistinėse mokyk
lose galima būtų įdomiai jaunuo
sius supažindinti su Vilniumi, 
pasinaudojant spalvotomis skaid
rėmis ir pan. Pagaliau sukaktu
vinių metų atminimui galima 
būtų išeivijoje nulieti ir atitinka
mą medalį. Tik jį reikėtų užsa
kyti profesonaliam skulptoriui 
(pvz. V. Kašubai), kad medailis 
tikrai būtų ir meno kūrinys ir 
nebūtų gėda jo parodyti net la- 
bei išprususiai mene akiai.

Vargu ar okupuotoje Lietuvoje 
šis 650 m. jubiliejus bus leidžia
mas plačiau minėti, juo labiau, 
kad pastaruoju metu visi ten 
pajungti kuo pompastiškiausiai 
švęsti Rusijos tarybine paskelbi
mo 50 metų sukaktį, lyg tas fak
tas būtų labai reikšmingas lietu
vių tautai. Tai yra vulgarus už
kariautojo pasišaipymas iš lietu
vių tautos, verčiant ją plačiau
siai atžymėti savo istorinio gro
biko tik kailio permainymo 50 
metų sukaktį, o stengiantis nuty
lėti Lietuvos sostinės 650 metų ju
biliejų.

Rusams, matyt, Gedimino laiš
kų rašymo faktas Vakarų Euro
pai yra dar ir tuo skaudus, jog 
jis liudija jau anais laikais lietu
vių valstybės ir lietuvių tautos 
vakarietiškąją kryptį. Gedimino 
laiškai buvo rašyti Vakarams ir 
nė vieno Rytams.

Negalint apie tai plačiau kal
bėti Lietuvoje, < tebūna išeivijos 
šiemet pareiga nepraeiti pro Vil
niaus, kaip sostinės, 650 metų su
kaktį tylomis. k. brd,

tiek aplinkos ir joje vystomos 1965 metais račytojas K. Ba- 
temos naujumu, tiek potekstės rėnas pakvietė dalyvauti jo re- 
gilmenimis, išradinga kompozici-j daguotose .......................... .
ja bei kristaliniai skaidraus sti-1“”-"— 
liaus ir žodžio taupumo dorybė
mis.

Norėdami “Draugo” kultūri
nio priedo skaitytojus labiau 
supažindinti su Eduardu Cinzu, 
pateikėme jam čia keletą klau
simų, liečiančių jo paties gyveni
mo kelią, “Brolio Mykolo gat
vės” grindinį ir naujus kūrybi
nius užmojus.

— Kas Jus palenkė grožiniam 
raštui? Kada ir kokiose aplinky
bėse pradėjote rašyti?

t “Pradalgėse”. Nu
siunčiau “Vieną direktoriaus 
dieną”, kuri ir įtraukė mane į 
■žaidimą. Vėliau teko rašyti ir 
kitose “Pradalgėse”, “Metmeny
se”, “Mintyje”.

— Mums būtų labai įdomi ne
seniai pasirodžiusios Jūsų kny
gos “Brolio Mykolo gatvė” gene
zė.

— Vaikystėje. Kai praėjo no
ras jūreivystei, apsisprendžiau 
rašyti knygas. Aišku, kad ne ką 
kitką, o nuotykių apsakymus, | 
kaip ir pridera mokyklos vergi- > 
ja ir amžiuose užmigusio Žemai
tijos miestelio ramybe besibodin- 
tiems vaikams. Paskui praėjo ir 
tai, bet vis tiek spėjau parašyti 
vieną “novelę”, kurią 1939 m. iš
spausdino “Skautų Aidas”. Tada 
turėjau penkiolika metų ir vadi- 
nausi Čiužas, o ne Cinzas, kaip 
įrašyta Belgijos svetimšalio pa
se-

Pirmieji bandymai pasirodė 
Belgijos lietuvių bendruomenės 
dvisavaitiniame “Gimtoji šalis” 
1948 metais. Po sunkaus sužei
dimo traukinio nelaimėje, teko

— “Mykolą” pradėjau bene 
1960 metais. Pradžioje užsiraši- 
nėjau nugirstus pokalbius, gat
vės gandelius, vaizduotės pa
teiktus gandus, kurie galėjo nu-
tikti gyvenamoje gatvėje. Taip 
rašinėjant, susidarė storokas la
pų pluoštas- Kada pradėjau gal
voti apie knygą, teko viską per
rašyti, surikiuoti siužeto kryp
tim, vienu žodžiu — “perkalti iš 
naujo”. Tą “iš naujo” atlikau be
ne šešis kartus, bet to, ko sie
kiau,, taip ir nepavyko prikopti.

Lankantis Chicagoje, (Čikago, 
Čikago, kaip šaukia Sinatra, 
kiek mielų įspūdžių ir vaišingu
mo patyriau tavo lietuviškose 
salelėse!) 1968 m. susitikau Mac
kaus Fondo žmones: Antanaitį ir 
Vėžį. Jie paragino baigti “Myko
lą” ir prižadėjo paleisti į žmones. 
Grįžęs Belgijon, dar pasikama
vau bene metus ir pasiunčiau 
jiems.

Eduardas Cinzas

Leido ilgai, bet užtat šarmus 
darbas išėjo. Tik gaila, kad ko
rektūros klaidų vis tiek neiš
vengta...

Senį Armaną gerai pažinojau. 
Jis gyveno viename našlės Rėzos 
(iš tikrųjų — Madame Rėsin) 
name, aš kitame. Matydavau jį 
sėdint ant slenksčio, dirbinėjant 
kvartale ar girkšnojant “lašą” 
Emilio kavinėje. Mielas, geras 
Armanas... Jis mirė skrandžio 
vėžiu, o ne užmuštas autoveži- 
mio, kaip sakoma “Mykole”. 
Bronzinio vienuolio niekada ne
buvo Brolio Mykolo gatvėje, ir 
kriaušių pardavėja tik paduoda

vo jam rytinę duoklę ir nuva
žiuodavo nepasimeldusi.

Šventojo Kristupo parapijos 
klebonas,, Emilis, Magi, Renė, 
Šarlis, italo Džiusepės šeima, no- 
tarienė, vaistininkienė, anglė — 
“tikri” žmonės. Vieni jau mirę, 
kiti tebegyvena. Ir net nesusap
nuoja, kad aš jiems sukūriau ki
tą, paralelinį gyvenimą lietuviš
koje knygoje.

Kunigas Paulius — vaizduotės 
kūrinys. Tačiau esu įsitikinęs, 
kad Paulius gyvas kažkur, kaž
kokiame užkampy, kur gyvena 
visų dievų ir visų vadų užmiršta

Viktoras Vizgirda
Vilniaus prisiminimas (dr. A. Zotovo nuosavybė)

lietuvių grupelė. Taip, esu tik
ras, kad ir mes turime kunigų 
Paulių, kurie dirba ir meldžiasi 
su tais, kurie nebelanko maldyk
lų, bet tebelaukia Kristaus.

Jonas, Yvone, Simonė, Gy — 
“Operos” kavinės lankytojai. 
Vieni matyti ir pažinti, kiti pa
šaukti iš nebūties ir sustatyti 
ten, kur reikėjo užpildyti tuštu
mą.

Sergiejus Durininkas — tik
ras. Aš tik praplatinau jo pečius 
ir priklijavau barzdą. Beje, vieš
bučio durininku jis niekada ne
buvo (prisipažįstu, kad aš pats 
kurį laiką dirbau durininku — 
vertėju viename viešbutyje), bet; 
tikrai pardavinėjo virtus vėže- 
lius. Ilgesnį laiką teko nuomoti 
kambarį pas rusų baltagvardie
čių karininką, kur susirinkdavo 
“lašui” ir mieliems prisimini
mams paskutiniųjų mochikanų 
būrelis, Mieli, geri žmonės, su 
skausmingu ilgesiu krūtinėje, 
kaip ir visi, kurie prarado tėvy
nę, bet tik iki ten, kur prasideda 
Rusijos imperijos sienos! Liežo 
kapinių kryžiuose jie išsirikia
vę pagal laipsnio antpečius, titu
lus ir nuopelnus imperija^ bet

Sergiejaus neteko matyti: tur 
būt, buvo paprastas eilinis.

Stepana, Haris, tėvas Simonė- 
tas — tikrai veikė Brolio Mykolo 
gatvėje. Ir aš užeidavau į tą par
duotuvę apsipirkti. Vienu metu 
ją uždarė, o gatvės moterys 
šnabždėjosi apie kažkokią Hario 
meilės painiavą. Taigi ir ten, kur 
įklimpo Stepana, ar tik nebus 
šiek tiek tiesos... Atvirai pasa
kius, aš dažnai ir pats nebesusi
vokiu, kur pasibaigia vaizduotė, 
kur prasideda tikrovė-

— Nuo kada gyvenate Belgi
joje ir kaip patekote į šį kraš
tą?

— Į Belgiją atvykau 1947 me
tais iš Vokietijos D.P. stovyklos. 
Kasykloje dirbau tik kelis mė
nesius. Bet, kaip man atrodo, pa
kankamai ilgai, jog įsijausčiau į 
tą darbą. Pradžioje laužiau tu
nelius, paskui nusiuntė į šachtą, 
o vėliau — prie transporto. Tai
gi, teko pabuvot visur, kur stum
dė neparuoštą, bet neišvengia
mai reikalingą karo belaisvių pa
kaitalą. Tunelio “kipėje” vadova
vo belgas, o jam padėjome: vo
kiečių belaisvis, lenkas, belgas 
esesininkas, nuteistas už kolobo- 
ravimą dvidešimčiai metų, ir aš 
— žemaitis.

Atvykau į Belgiją pusmečiui, 
o užsibuvau iki dabar. Po sužei
dimo lankiau keletą profesinių 
mokyklų, kol baigiau Elektro
mechanikos institutą. Teko dir
binėti žaislų dirbtuvėje, elektros 
motorų įmonėje, durininku — 
vertėju viešbutyje, sąskaitinin
ku, telefonistu taksi bendrovėje, 
vėl elektros motorų gamykloje. 
Nuo 1970 metų gyvenu Briuse
lyje ir vis giliau grimstu į vai
kystės pomėgį.

— Teko girdėti, kad rašote 
antrą veikalą. Ar negalite pasi? 
sakyti apie jo siužetą ir kada jis 
pasieks skaitytoją?

— Baigęs “Mykolą”, pradėjau 
“Raudonojo arklio vasarą”, kur 
pagrindiniu veikėju yra jaunas 
chirurgas. Vaikinas labai gabus, 
pasiekęs net chirurgijos viršū
nes, bet, nuvykęs į Ameriką pa
sitobulinti, apsinuodijo LSD. 
Grįžęs į Belgiją ir vėl įsijungęs 
į darbą, staiga išgyvena psichi
nių sutrikimų priepuolius: jį puo 
la vienragis raudonas arklys. 
Vaikinas atsisako psichiatrinės 
klinikos ir išeina į kalnus. Po sa
vaitėmis trukusio klaidžiojimo 
jis suvokia, kad niekur nepabėgs 
nuo siaubo, kuriB seka paskui jį, 
kaip nevykusiai paklaidintas 
šuo, todėl nusileidžia į pirmą' 
miestelį ir prisiglaudžia pas se
nuką daktarą. Ardėnų kalnų 
miestelio žmonės, meilės intriga? 
kaimo daktarų kasdienybė, reti 
šuoliai atgal, į Liežą, kur vaiki-, 
no laukia žaidimo neperprantan- 
tys tėvai ir mėgstamas darbas, 
vėl bėgimas į kalnų miestelio už
kampį ir skausmingas laukimas 
sekančio priepuolio — raudono
jo arklio antpuolio. Beje, veikė
jas yra lietuvis. Po to, kai dar
bas bus išspausdintas lietuviš
kai, pabandysiu jį išleisti ir 
prancūzų kalba Briuselyje.

Darbą esu baigęs ir taisinėjo, 
dailinu. Taigi, gal ir šiais me
tais turėtų pasirodyti. Vėliau, 
jeigu bus galimybių, esu prarna- 
tęs parašyti darbelį apie mėlyna4 
kį žydą, kuris išliko nesušaudy- 
tas.
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Mūsų kultūrines vertybes 
paveldės tik mūsų tauta
Viktoro Vizgirdos žodis, 
atidarant jo darbu parodą Chicagoje

Lietuvių tautos tragiško gy
venimo akivaizdoje mes esame 
ne vien tik liudininkai, bet ir 
dalyviai bendro likimo, kuris pa
liečia individualius kiekvieno 
vargus, lygiai kaip ir prabangą, 
kurią išeivijoje susirandame. 
Nešame tad atsakomybę už mū
są tautos likimą, neatsižvelgiant 
į sąlygas, kuriose gyvename.

Dabarties aplinkybėse tautos 
gyvybingumo laidas yra jos dva
sinių galių atsparumas. Mūsų su
krauti turtai gali būti išdraskyti 
ir mūsų puikias rezidencijas gali 
kiti paveldėti, bet mūsų kultū
rines vertybes paveldės tik mūsų 
tauta.

Kiekvienos parodos proga ga
lima kalbėti apie meną, galima ir 
nekalbėti. Aš tik noriu tarti, kad 
lietuvių dailė išeivijoje, nors ir 
neturi nuosekliai besivystančios 
raidos, bet jos lygis su nuolati
niais bangavimais nenormaliose 
ir kontroversinėse sąlygose liu
dija jos gyvybingumą.

Kodėl dar ir kita opera?
Solistas A. Grigas apie itiuj? operinį kolektyvą ir "La Bohemos" pastatymu Chicagoje

šių metų mūsų muzikiniame 
gyvenime beveik netikėtai ir ne
lauktai, atrodo, įvyks staigme
na: Chicagoje susiorganizavo 
naujas (šalia seniau gyvuojan
čio) operos kolektyvas. Ir štai, 
jau esame kone jo pastatymų 
(Puccini “La Boheme”) išvaka
rėse. Spektakliai bus vasario 3, 
4 ir 11 d. Marijos aukštesniosios 
mokyklos auditorijoje. Visai su
prantama, jog tokia operinė 
naujiena yra šios dienos mūsų 
kultūrinio gyvenimo savotiška 
aktualija, apie kurią dabar įvai
rių kalbų ir komentarų netrūks
ta. Ypaš pačioje Chicagoje gali
ma sutikti entuziastingų naujos 
mūsų operos šalininkų, netrūks
ta ir skeptikų naujagimio kolek
tyvo adresu, girdėti net ir labai 
priešingų šiam užmojui balsų

Norėdami aiškiau ir konkre
čiau visu šiuo reikalu pasiinfor- 
muoti, užkalbiname čia operos 
tema solistą A. Grigą, vieną iš 
pagrindinių šio naujo operinio 
bruzdėjimo iniciatorių.

— Kodėl “La Boheme”, o ne 
kita opera?

— Lietuvių tarpe Amerikoje 
ji dar nebuvo pastatyta. Yra, be 
abejo, ir lengvesnių operų, ku
rias galėjome pasirinkti. Tačiau 
nenorėjom kartoti to, kas jau 
anksčiau buvo kitų padaryta. 
“La Boheme” yra viena iš stip
riausių, jei ne stipriausia, Pucci
ni operų. Ji reikalauja preciziško 
išpndymo tiek ritme, tiek into
nacijoj. Čia apsčiai komedijos ir 
tragedijos elementų, o melodijų 
grožis ilgai nedingsta iš klausos. 
Opera sukasi apie jaunų studen
tų dienas ir jų įvairius per
gyvenimus. Gal dalinai todėl ir 
pasirinkom šią operą.

— Kuo skirsis šis spektaklis 
iš kitų ir kodėl lietuviai turėtų 
būti juo suinteresuoti?

— Didelio skirtumo tarp šio 
ir kitų lietuvių pastatymų ne
matau. Tačiau viena naujienų 
bus ta, kad choras yra sudary

Mūsų dailės pažinime neišven
giamai dar iškyla ir dabarties 
susiskaldymo problema- Tai 
klausimas, koks yra santykis, 
skirtingumai ir ryšiai tarp to, 
kas kuriama krašte ir svetur 
gyvenančių dailininkų kūrybos.

Nežinios laikotarpyje, kuria
me gyvename, yra neaišku, koks 
pavojus ir kaip greit graso Lie
tuvoje esantiems menininkams 
būti suniveliuotiems totalinio 
režimo kevale. Atvertus kitą 
medalio pusę, kartais gali atro
dyti, kad svetur gyvenančių dai
lininkų į avangardinius laukus 
besiveržiantis menas jau neten
ka tautinio charakterio..

Yra problema tad nusakyti, 
kas dar riša skirtingoje aplinko
je gyvenančius vieno kraujo 
brolius.

Ta proga galima dar prisimin
ti, kada patriarchalinė lietuvių 
inteligentija, susieta su savo 
tautos kamienu caro priespau
dos aplinkybėse, sielojosi viso- 

tas iš rinktinių Chicagos Lyric 
operos choro narių. Lyric operos 
choras muzikos kritikų laiko
mas geriausiu choru Amerikos 
kontinente. Pats faktas, kad sve
timtaučiai dainuos lietuviškam 
pastatyme, turėtų dominti mūsų; 
visuomenę.

— Turim Chicagoje Lietuvių 
operą, “Pirmyn” chorą, “Daina
vą”. Ar šis naujasis vienetas ne
skaldys jėgų?

— Negaliu suprasti, koks čia 
gali būti skaldymas- Kai dar 
mūsų Amerikoje nebuvo, “Pir
myn” choras puikiai veikė ir 
garsino lietuvių muziką ir vardą. 
Atvykus Amerikon ir čia įsikū
rus “Dainavai”, “Pirmyn” cho
ras irgi nesuskiio. Gimus Chica
gos Lietuvių operai, nei “Pir
myn” choras, nei “Dainava” 
taipgi nesilikvidavo, bet išaugo į 
dar stipresnius vienetus. “Dai

“La Boheme” repeticijos metu Lyric operoje, Chicagoj. Kairėje (užpakalyje) P. Gudas, prie pianino Joana 
Bruno (Minu) ir A. Grigas. Akompanuoja L Beard. t '

Viktoras Vizgirda Autoportretas

mis mūsų tautos kultūros apraiš
komis. Likimas vėl mums lemia 
tolygias pareigas.

Aš esu laimingas, kad po de
šimties metų vėl turiu progos 
surengti savo darbų parodą Chi
cagoje, vėl susitikti savo senus 
draugus dailininkus, pabendrau

nava" tik neseniai pastatė “Si
dabrinės dienos” operetę, o štai, 
“Pirmyn” choras ruošiasi “Čigo
nų barono" pastatymui. Chica
gos Lietuvių opera vėl, stato 
“Carmen” operą. Kaip matom, 
dėl to nesuskilo nei “Pirmyn” 
choras, kuris pradžioje čia buvo 
vienas, nei suskils ir kiti viene
tai, dar vienam naujam prisidė
jus. Galvoju priešingai: manau, 
kad dar labiau sustiprėsime, 
skatindami viens kitą daugiau 
dirbti. Galutiniu laimėtoju taps 
pati mūsų visuomenė, kuri taip 
gražiai iki šiol rėmė ir remia 
visas lietuvių muzikines pastan
gas išeivijoje.

— Kaip buvo atrinktas operos 
sąstatas?

— Organizavom šį ■ vienetą, 
norėdami išvesti nors vieną jau
ną dainininką scenon. Be prie
auglio jokia organizacija negali 

ti su jumis, kurie atėjote pasi
žiūrėti mano darbų.

Aš dėkoju Lietuvių dailės in
stitutui ir jo pirmininkui daili
ninkui Valcškai ir visiems, ku
re savo pagalba padėjo man, 
rengiant Šią parodą. Ačiū vi
siems atsilankiusiems.

ilgai egzistuoti, nes nieko amži
no nėra. Taip galvodami, pradė
jom ieškoti naujų jėgų. Lyric 
operoje susipažinau su P. Gudu, 
27 metų jaunuoliu, turinčiu pui
kų tenoro balsą. Toliau angaža- 
vom stipresnes lietuvių pajėgas, 
kurios nebuvo kitur užangažuo- 
tos Trūkstamas spragas užpil
dėme profesionalais iš Lyric 
operos,, kurie jau seniai mokosi 
savo partijas lietuvių kalba. Tu
riu pažymėti, kad ši “medžioklės 
ekspedicija” pažadino ne vieną 
laukiantį ar neangažuotą lietuvį 
dainininką.

— Kodėl ne lietuviai choris
tai?

—Jūs jau užsiminėte apie jė
gų skaldymą- Norėdami išvengti 
šio pobūdžio priekaištų ir nepa- 
kenkt kitiems anksčiau minė
tiems vienetams, priėjome išva
dos, kad geriausiai būtų suorga-

nizuoti savo chorą, neliečiant nei 
vieno kitų vieneto choristo. O 
norint išlaikyti aukštą meninį 
lygį,, vėl žvilgsnis krypo j Ly
ric operą. Manau, kad lietuviai 
nei nesvajojo, kad tenai šiuo rei
kalu bus toks didelis susidomė
jimas. Kai kurie choristai siūlėsi 
ir kitaip visu kuo padėti. Vienas 
iš jų, jau aštuoneri metai dir- 

| bąs Lyrikoje, pranešė, jog grįš 
j net iš tolimo Guarno dalyvauti 
Bohemos spektakliuose.

Daug yra lietuviškai. nekal
bančių dainininkų “Vyčių” ir 
“Pirmyn” choruose. Ar jie dai
navimo atveju yra mažesni lietu
viai už Lietuviškai kalbančiuo
sius? Galvoju priešingai. Jie tu
ri pašvęsti net kur kas daugiau 
pastangų, išmokstant lietuvišką 
tekstą. Jie net daugiau už kitus 
propaguoja lietuvių vardą sve
timtaučių tarpe, šie žmonės, 
įtraukti į operos ruošą, ypač 
ėmė domėtis visa lietuvių kultū
ra.

— Ar tai bus vienkartinis 
toks jūsų užsimojimas?

— Tikrai ne! Nežiūrint pir
mojo pastatymo rezultatų, tei
giamų ar neigiamų, čia nesusto- 
sim. Vienkartinis pasirodymas 
prieštarautų mūsų pagrindi
niam tikslui —■ išvesti naujas 
jėgas scenon. Kiekvienas jaunas 
dainininkas svajoja apvainikuo
ti savo sunkų darbą pasirody
mu scenoje. Atimti jam tą pro
gą būtų didelis smūgis. Niekad 
nepamiršiu ir ilgai būsiu dėkin
gas Chicagos Lietuvių operai ir 
maestro Kučiūnui už suteiktą 
man progą ir didelį pasitikėjimą, 
pasirodant šios operos pastaty
muose. Jaunam dainininkui tai 
yra didžiausias paskatinimas 
dar intensyviau dirbti, siekiant 
geresnių rezultatų. Apie toli
mesnius planus pranešime, pasi
baigus Bohemos spektakliams- 
Šiuo metu tik pažymėtina, kad 

nebus bazuojamasi vien tik 
operų pastatymais.

— O kaip su finansais?

— Jie yra operos pastatymo 
pagrindas. Nuo finansų dažnai 
priklauso ir meninis pastatymo 
lygis. Turint pakankamai kapi
talo, galima planuoti liuksusines 
dekoracijas, sudėtingesnį apšvie- 
čimą, didesnį skaičių orkestrinių 
repeticijų ir daug kitų pagerini
mų. Mūsų pastatymą finansiniai 
remia Amerikos lietuvis Ed- 
mund Mitchel (Mičiulis). Būda
mas didelis meno ir muzikos mė
gėjas ir tvirtai įsitikinęs, kad 
be prieauglio nieko amžino nėra, 
jis ir skatino mus ilgiau nelauk
ti, bet pradėti veiklą. Pastebėti
na, kad jo dosni lietuviška šir
dis, nors ir plakdama už keleto 
tūkstančių mylių, labai rūpinasi 
tolimesne jaunų lietuvių daini
ninkų ateitimi Ed. Mitchell, po 
daugelio metų Chicagoje, įsigijo 
restorano biznį Havajuose ir ten 
pastoviai apsigyveno. Noriu ne
nutylėti, kad mūsų gyvasis jau
nimas taipgi atėjo mums į pa
galbą. Dirbame su labai ribotu 
biudžetu, kur tik įmanoma, ne-

RFZTD TEL. 230-4683

OR K G. BALUKAS
Akušerija ir -noteru Ilgo-

• Chirurgija
*449 8 Pula-kl Itaiid (Craaford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446 

Priima ligonius pagal susitarimą 
jei neatsiliepia, skambinti 374-8012

DR, ANNA BALIUNAS
. V KTU, AUSŲ, NOSIES TP 

GERKLES LIGOS
Pritaiko akinius 

2858 VVest 63rd Street
r. kasdien 10- 18 vai. tr 7—t 
ak. Šeštadieniais 10—> vai Trečia 
Mervta. Ligoniai nrtlmami aualtar- 

Oflao telefonas PR 8-3220 
Hea. teleef WAIbne>k 5-6074

DR. VL, BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 Wost 03 r d Street 
Kampas 63-člos Ir California 

Pirmad., antrad., ketvirtad. nuo 
6 Iki 7:80 vai. vakaro 

Šeštad. nuo 2 iki 8:30 vai.
Trečiad tr penktad uždaryta 

Ofiso telef. 476-4042 
Rezid. tel. WAlbrook 5-3048 

Remkite dien. “Draugą".

nuskriaudžiant meninio lygio, 
I išlaidas mažinam.

— Kodėl nesiribojate tik dau
giau mėgėjiškom pajėgom?

— Mokomės iš tų, kurie dau
giau žino, siekdami aukštesnio 
lygio. Kai įmanoma, reikia ban
dyti suteikti geriausias sąlygas, 
tada ir mėgėjams yra lengviau 
išaugti į profesionalus.

— Ar žinote ir daugiau jaunų 
lietuvių dainininkų, kurie, Jūsų 
nuomone, domėtųsi operos sce
na ?

— Šiandieną tiek Amerikoje, 
tiek Kanadoje yra visa eilė be-

DR. C. K. BOBELIS
INKSTŲ IR SLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA
Tel. — 695-0538

FO8 VALLEY MEDICAL CENTEB
860 Snmmil Street 

Routo 58 — Elgin Illinois

rel. ofiso HE 4-5840, rez 388-2288

DR. PETER T. BRAZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2484 VVest 71st Street 
Vai. pirm. ketv. 1 iki 7 popiet, 
antr., penkt., 1-6, treč ir šešt. tik 
susitarus.

Dr. Ant. Rudoko kabineto perėmė

DR. EDMUND E. CIARA
OPTOMETRISTAS

2709 VVest 51st Street 
Tel. GR 6-2400

Vai. pasai susltarlma: pirmad. 1> 
ketv. 1—4 ir 7—9; antrad. ir penk 
tad. 10------4, šeštad. 10—8 vai.

Ofs. tel. 735-4477 Rez. PR 8-6960

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

EMOCINES LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILDING 

6440 So. Pulaski Road
Valandos paltai Hosilarlmą

Rezid. Tel. — GI 8-0878

DR. W. M. EISIN - EISINAS
AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOS 

G1NEKOLOGINA CHIRURGIJA 
6132 So. Kedzie Avė., VVA 3-2670 
falandoa pagal susitarimą. Jei ne

atsiliepia, skambinti: MI 8-0001

TeL — BE 3-5893
DR. A. B. GLEVECKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė Akių Ligos 

3907 VVest 103 rd Street 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-3220
Namų — rezid. — Prospect 8-0081

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K 6 A 

VAIKŲ LIGOS 
2656 VVest 63rd Street

Pirmad., antrad.. ketvirtad. lr penki 
nuo 12 iki 8 vai. Ir nuo 6 Iki 8 
vai. vak., šeštad. nuo 1 iki 4 vai.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278

DR. A. JENKINS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3844 VVest 63rd Street 
Vai.: kasdien nuo 1—4 p. p. tr t 

Iki 8 vai. Trečiad lr šeštad. uždaryti

Visi telefonai 652-1881

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1407 So. 49th Court, Cicero
Vai. kasdien 10-12 tr 4-7 Trečiad. Ii 
šeštad tik susitarus
Tel. ofiso ir buto OLymplo 2-4158

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 50th Avenue, Cicero

Kasdien 1-8 vai. tr 6-8 vai. vak. 
Išskyrus trečiadienius. 

Setadlenlals 12 Iki « vai. popiet.

Tel. REllance 5-1811
DR. WALTER J. KIRSTUM

(Lietuvis gydytojas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8925 VVeąt 59th Street
Vai.: pirmad., antrad., ketvirtad lr 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p. 6-8 
vai. vak. šeštad. 11—1 vai. p. p. ti 
trečiad. uždaryta.

DR. IRENA KURAS 
GYDYTOJA IR CHIRURGE 
KCDIKIŲ IR VAIKU LIGŲ 

SPECIALISTE 
MEDICAL BUILDING

7156 South W<*tern Avenue 
Valandos: Kasdien nuo 10 v. ryto Iki 
2 v. popiet Trečiad. lr šeštad. nuo 

10 v. ryto Iki 1 v. popiet
Ofiso telef. RE 7-1 168 

Rezid. telef. — 280-2010

Pasinaudokite Draugo OassilfaT skyriumi.

augančių stiprių ir artimoje 
ateityje daug žadančių jaunų 
balsinių > jėgų. Be dainininkų, 
dar pažįstu ir jauną lietuvį, be
baigiantį kompozicijos ir diriga
vimo klases. Taigi, atrodo, ope
ros ateitis graži, jeigu tik suge
bėsime šiam atžalynui duoti są
lygas savo meną viešumoje pa- 
rodyti Kaip malonu buvo stebėti 
jaunąsias jėgas, besiruošiant ir 
vėliau išpildant pereito Jaunimo 
kongreso talentų vakaro pro
gramą. '

— Gal turite planų, kaip šį 
jaunimą paskatinti, konkrečiai 
įvesti scenon.

(Nukelta J 7 puBl.)

DR, NINA KRAUCEL 
KRIAUČELIONAITE 

AKUŠERIJA IR MOTERŲ LIGOŠ

6132 S. Kedzie Avė.
Tel. WA 6-2670. neatsiliepus akam 
blntl 471-0226. Valandos pasai su 
si ta rimą.

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-0801

DR. J. MEŠKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBR VIDAUS LIGOS 

2454 VVest 71 st Street 
(7Ist. lr Campbell Avė. kampan) 

Pirmad., antrad., ketvirtad. Ir penkt 
nuo 8 vai. popiet Iki 7 vai. vak 
Ketvirtad. lr šeštad. nuo 9 v. ryto 

iki 11 vai. ryto — tik susitarus

DR. FRANK PLEčKAS
OPTOMETRISTAS 
Kalba lietuviškai

2618 W. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Prilaiko akinius ir 

“contact lensee”
Vai. pagal susltarlma. Uždaryta treč

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
HPECIALYBA VIDAUS ĮJUOS 
5159 South Daznen Avenue 

Tel. Ofiso PR 6-7800 Namu 025-7607 
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostata 

CHIRURGIJA 
2656 West 68rd Street 

Vai. ant it d. nuo 1-4 popiet 
ir ketvirtad. nuo 5-7 vakare 

Ofiso tel. 776-28SŲ; rez. 448-5541

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

Ofiso te). REllance 8-4410 
Rez. GRovehill 6-0617 

Valandos: pirm, ir ket. nuo 18 vai. 
Iki 2 vai. p. p. ir nuo 7 iki 8 vaL vak. 
antr. ir penkt. nuo 12 Iki 2 vai. p. p 

tr vakarais pagal susltarlma

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir chirurgija 
Ofisas 2750 W. 71st Street 

TEL. — 025-8206 
Valandos: 2—8 v. v. penktad. 10—18 
ryto 2—8 vai. vak. Šeštad. 1 iki 
4 v. vak. Treč. lr sekmad. uždaryta 

Rezid. tel. VVA 6-3000.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika ir moterų ligoa 
Ofisas ir rea., 2653 W. 50th BL 

Tel. PRoepect 8-1223.
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč. tr 

penkt nuo 2 iki 4 vai. tr nuo 6 Iki t 
v. v. šeštad. 2-4 vai. popiet lr kita 
laiku pagal susltarlma.

Of. Tel. HE 4-3123. Namų GI 8-6164

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS

2454 VVest 71st Street
Vai.: pirm., antrad., ketv. tr penktad
8-4 tr 6-8. Treč. tr šeštad. uždaryta

Tel. PRospeot 6-0400

DR. ONA VAŠKEVIČIUS
(VAŠKAS)

GYDYTOJA IR CHIRURGE 
6648 South Albany Avenue

Vai.: pirm., antrad.. ketv. 6—I vai 
vak., penktad. ir šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susltarlma,

Tel. ofiso PR 6-6448

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8107 VVest 71st Street
Valandos: 1—6 vai. popiet. 

Treč. lr šeštad. pagal susltarlma

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 South Pulaski Road
Ofiso tel. 767-3141. Namu 686-4880
Vai., pirm., antr., ketv. 8—6 lr 6—I. 
penktad 2—6 Aešt. pagal susltarlma

PIKTINKITE ‘DRAUGĄ’
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- Dailininkas žaliomis akimis
■ * . «• •

Įspūdžiai iš Viktoro Vizgirdos parodos Chicagoje
KAZYS BRADONAS

Pirmą kartą peržengus naujų [ 
Čiurlionio galerijos patalpų 
slenksti ir pirmu žvilgsniu perbė
gus patogiai ir erdviai naujutė- 

’ lėse sienose iškabintus Viktoro
Vizgirdos paveikslus, tuoj pasiju
tau, lyg būčiau ne šešių milijonų 
didmiestyje Chicagoj, lyg būtų 
kaip ir nebuvę tų kelių dešimt
mečių svetimose žemėse —aš vėl 
vaikščiojau taip gerai pažįstamoje 
Užnemunės pamiškių žalumoje ir 
gimtosios sodybos medžių pavėsy
je. Tik pirmoji mintis buvo visai 

-s ne apie dailininką Vizgirdą, o 
apie tą Henriko Radausko “Va
saros nakties sapno” piovėją:

Aš matau, kaip ilsis pjovėjas: 
Žydros akys žalioj žolėj, 
lr girdžiu, kaip vasaros vėjas 
Švilpiniuoja jo skrybėlėj.

Paskui tas vasaros vėjas ir ta 
pjovėjo skrybėlė, tos jo akys, pa
skendę žalioj žolėj, man nuolat 
ir nuolat vaidenosi, musorgski- 
niu parodos žingsniu einant nuo

paveikslo prie paveikslo. O dabar, 
uždėjęs šiems įspūdžiams antraš
tę, net krūptelėjau: juk aš net ne
prisimenu, kokios spalvos iš tikrų
jų yra Viktoro Vizgirdos akys. 
Tačiau parodos paveikslai man 
liudija, kad jos turi būti žalios. 
Jei ir ne sava spalva, tai vis tiek 
kupinos tos Višakio Rūdos girių 
žalumos, kurios jis negalėjo (ir 
gerai, kad negalėjo!) atsikratyti 
visą gyvenimą.

Esu tikras, kad kiekvienam dai- 
linjųkui, rašytojui, poetui, muzi
kui jo kūdikystės, vaikystės ir jau
nystės įspūdžiai ir aplinka yra ir 
turi būti autentiškiausias visos jo 
kūrybos pagrindas. Ir jeigu tik 
menininkas tų savo pagrindų ima 
ieškoti kitur, paklysta. Ar šian
dien žinotų pasaulis tokį Chagal- 
lį, jeigu jis visą gyvenimą nebū
tų tapęs sąvo skurdžios vaikys
tės ir skurdaus žydelio aplinkos 
Vitebske. Ar Čiurlionis būtų 
Čiurlionis, jeigu jo kūryboje ne
skambėtų dzūkiška “Bėkit bare
liai” melodija ir nesistiebtų nu

Viktoras Vizgirda Geltona iškaba

skendusio legendarinio miesto 
Raigardo bokštai iš vaikystės die
nų Druskininkuose.

O Vizgirdos parodojo aš tiesiog 
einu per tą aplinkinėmis giriomis 
išsiliejusią jo augintinės—Višakio 
Rūdos žalumą. Šioje miškų glū
dumoj dailininko jaunystėje ir 
tebuvo tik dvi spalvos: žemai ir 
aplinkui —žalia, o viršuje — 
mėlyna. Šie du spalviniai ele
mentai ir liko Vizgirdai lyg jo 
talento, jo kūrybos, jo paties dva
sios visų atpažįstama vizitinė kor
telė.

Tiesa, savo paveiksluose Viz
girda pigiai neapgaudinėja žiūro
vo, nepripaišo tarpmiškėse gubų, 
prie tvorų nepristato be skaičiaus 
kryžių ir koplytėlių, neišpuošia 
stogų Nidos kraigų žirgeliais, nes 
jam ne tiek svarbu realusis ob
jektas, o viso tapybinio užmojo 
dvasia, jo vidinė mistika, neišgal
vota, neišskaityta, o išgyventa 
visa siela, kada kitokio pasaulio 
■jr nebuvo, tik sodybos medžiai ir

Danguolė Sadūnaitė
SNINGANT

1.
Tu barstai sėklas 

žemėti — 
baltus trupinius 

paukščiams.

2.
Ir aš klausausi, 
kaip iš kiekvieno 

iš jų — 
išauga daina.

kr tu sakai man: Miela 8esele Gertrūda —
“'Tos žvaigždės, tai didelės sėklos pavasario sėjai: 

Lietuvoj, Lietuvoj...”

4-
ir taip beeinant per laukus pagal mišką —
Naktis užkrinta mums ant pečių,
kaip minkšta skara:

lr jeigu nereikėtų ruošti vakarienės, 
rodos, eitumėm ir eitumėm per mišką, per laukus, 
kol pagaliau sutiktumėm rytą:
tą linksmą, švilpaujantį amatininką <—
lr paryčiui, šviesa dideliais klodais liptų

prie batų...

Lėtas skambesys.

kelionė t Matulaičio
NAMUS

1.
Sekmadienio popietis.

Tyla išvyniota laukuose —

tingsniai supančioti sniegu:
(kaip balta ėriukų vilna.)

2.
Ryšuliai rankose:
keptuvė Sakalauskui —
Obuoliai ir knygos.

Laikraščiai: ‘Better Homes* ir 'The Martai?.
• • • • • •• • • • • •

s.

Grįžtant, skubam per laukus:
dvi moterys,
dvi mažos kregždės — r—

Vėjas, ir žvaigždės sujauktos dangaus apkasuose.

žaliuojanti giria, apgaubta mėly
no dangaus.

Šiandien Vizgirda, be abejo, 
tapo kurį nors Bostono apylinkių 
ar aplamai Naujosios Anglijos 
peizažą ar čionykščio bažnytkai
mio gatvelę. Tačiau visas jo spal
vinis sprendimas, net ir tam tik
rų objektų (medžių guoto ar pa
statų) pasirinkimas yra atsinešti
nis iš Višakio Rūdos pavėsingų 
vidudienių ar Jau vakarėjančios 
kiemo melsvumos.

Vizgirda nėra kokio nors leng

vo paviršiaus dailininkas, bet jis 
nėra ir nuo daiktų atitrūkęs abs
traktus mąstytojas, nėra kokia 
nors pasakiška ir čiurlioniška 
prasme surrėalistas. Jis gilus, bet 
nuo realybės nepabėgęs, kaip ir 
daugelis Sūduvos krašto meno 
žmonių, kaip ir pats Donelaitis. 
Neįsivaizduoju, kad Vizgirdos 
monumentalios, sunkios žalia ir 
mėlyna kompozicijos, savyje la
bai uždaros ir be tolumų per
spektyvos, būtų galėję gimti Dzū
kijos ar Zarasų krašto dailininko 
drobėje. Lygi, žalia ir mėlyna,

Žiemos ramybė Nuotr. Algirdo Grigaičio

gūdi, bet realiai daiktiška, giliai 
įsirėmusi i žemę ir į dangų, mo
numentali ir nepajudinama sū
duvio dvasia Vizgirdos drobėse 
prasimuša visur, nors jis tapytų 
Trakų pilį, Vermonto vasaros 
medžius ar monumentalų, tie
siog skulptūrinį poeto Leonardo 
Andriekaus portretą.

Ir jeigu jau galime kalbėti apie 
mūsų tapybos lietuviškąją mo
kyklą, tai Vizgirdos tapybos at
vejis yra vienas Iš tų, kuriuo drą

siai galime remtis. Žinoma, jis 
nėra atitrūkęs, kaip koks vieniša
sis, nuo savo amžiaus Europos 
meno srovių. Tik jis, pasisavi
nęs savo laiko vakarietiškąją tra
diciją, įstengė jon atnešti daug to, 
kas randama tik mūsų liaudies 
meno nuotaikoje, šiaurietiškame 
ir vėsiame gimtinės peizaže, ku
rio žaluma dailininko akyse lig 
šiol neišbluko. Todėl jis man vis 
tiek tebėra dailininkas žaliomis 
akimis.

Sąskaita
R. Spalis

(Tęsinys iš praėjusio šeštad.)

— Ne visi lordai atidaro savo rūmus vi
suomenei ir ne visi tai daro dėl pinigo. Kai 
kurie rūmai turi vertingų dalykų, kuriuos pri
valo pamatyti ir kiti, — švelniai paprieštara
vo administratorius.

— A, ha, ha, — nusijuokė svečias, — kur 
jau bilietai pardavinėjami ir pinigai renkami, 
ten jau ne labdarybė, bet biznis. Pasibaigė 
aristokratų, aukštų valdininkų laikai. Pinigas 
liko karalius ir viešpats.

— Nesiskubirikit su išvadomis, mielas ka
pitone. Kur buvęs kapitonas bus pakviestas, 
ten plumberiui gali būti uždaros durys, o jei 
jis ir įeis dėka savo pinigų, tai nesijaus savoje 
kompanijoje. Štai jūsų sūnus galės trankytis 
su savo “jaguaru”, galės stebinti žioplius, bet 
geresnės durys jam neatsidarys. Ak, kapitone, 
nemokat pasinaudoti pinigais. Aš savo sūnaus 
nelaikyčiau valdžios mokykloje ir dar B kla
sėje. Aš. jį nusiųsčiau bent metams į tokią, ku
rios vardas pagarbą kelia.

—- Jis ne snobas, jam mokslas nerūpi.
— Nemanykit, kad privačiose mokyklose, 

visi, vadovėliais apsikrovę, profesoriais pasi
daro. Kiti išmoksta tik joti, kroketą žaisti ir 
elgtis, bet kokios plačios pažintys!

Prisiminimų veikiamas, pagyvėjęs šeimi
ninkas atidarę albumą, pradėjo rodyti savo 
buvusios mokyklos fotografijas. Kiek ten gar
sių žmonių! O ir tie spalvoti — vienas kara
liukas iš Afrikos, kitas maharadžos sūnus, tre
čias irgi milijoninių hektarų savininkas. O dar 
mokyklos baliai, kokios mergaitės ten ateida
vusios! Rinktinės. Vienas, nusigyvenusio tėvo 
sūnus, vedęs bankininko dukrą. Visaip pasi
taikydavo. Buvę kartu mokykloje, vėliau ir 
gyvenime remia vienas kitą.

— Ak, kapitone, nemoki pasinaudoti sa
vo pinigais, ak nemoki, — užbaigė su šypsniu, 
uždarydamas albumą.

Kuo ilgiau klausėsi, tuo labiau niaukėsi 
svečio veidas, pagaliau jis neištvėrė.

— Mano sūnus praktiškas. Jis rankų žmo
gus, kaip ir aš. Niekai jam nelenda į galvą.

Aš turiu kelis darbininkus, jis turės jų trisde
šimt.

— Jūsų tiesa, — staiga pritarė šeiminin
kas, — kas gi atsitiktų su mūsų civilizacija, 
jei mes neturėtumėme gerų, darbščių ama
tininkų. Viski, kapitone?

Kalba nukrypo kitur. Nagrinėjo naują po
tvarkį, kurį išleido vyriausybė, suteikdama fi
nansinę paramą tiems, kurie ryžtųsi moder
nizuoti senus pastatus.

Tačiau šį kartą plumberis rodėsi nesavas. 
Aiškindamas potvarkį, prieštaravo pats sau ir 
suerzintas pagaliau pakilo namo. Išeidamas 
nepadulkino šeimininko pečių, kas rodė jį 
esant blogos nuotaikos.

Neatsigavo jis ir po dviejų dienų, kai vėl 
pasirodė. Jei anksčiau jis kalbą pradėdavo ir 
baigdavo, tai dabar ji nesroveno lyg iš didelio 
kubilo. Ji nutrūkdavo, pakibdavo pusiau žody
je, ir kartą, lyg nežinodamas ko stvertis, vėl 
grįžo, susidomėjo šeimininko buvusia mokyk
la. Šį kartą jis pataikė į gerą dirvą. Administ
ratoriaus burna atsidarė lyg Sezamo vartai.

Klausęs 'bent valandą, plumberis pertrau
kė.

— Gerai jie mokėsi?
— Kai kurie, Sakiau jau. Kai kurie teiš

moko tik jodinėti ir Žaisti kroketą.
— Tur būt, kaimyne, ir savo vietą gavai 

dėka tos mokyklos, — šelmiškai šypsodama
sis, mirktelėjo svečias.

Administratorius šaltai žvilgterėjo į jį ir 
pasuko kalbą kitur, lyg negirdėjęs klausimo.

Pakilęs jau namo, plumberis paklausė.

— Toje jūsų mokykloje dabar reikia daug 
mokėti?

— Suriku man pasakyti, bet, tikiu, apie 
1000 svarų. Jei imtų pigiau, atsirastų ir ne
pageidaujamo elemento.

Po kiek laiko vėl įslinko kaimynas, pra
nešdamas gerą naujieną. Jis pačiupęs kelis ge
rus užsakymus, buvęs priverstas pasamdyti 
dar porą darbininkų. Santūriai pasveikintas, 
staiga kryptelėjo į šeimininką.

— Žinot, pasinaudosiu Jūsų patarimu.
— Mano patarimu? Ką aš jums patariau? 

— pastatė akis administratorius.
— Nusiųsti mano sūnų į jūsų buvusią mo

kyklą.
— Aš negalvojau apie mano. Daug yra 

gerų privačių mokyklų.
— O kodėl ne į jūsų?
Seimininkas matomai sumišo.
— Ten gan brangiai.
— Nesirūpinkit mano kišene. Pagalvojau, 

pasitariau su sūnumi, jis nieko prieš. Mėgsta 
bastytis. Žinoma, reikia rašyti prašymą, kas 
daugiau padėtų?

Administratoriaus surūgęs veidas nerodė 
didelio pritarimo, tačiau nenoromis murmte
lėjo.

— Paprastai reiktų pridėti bent porą žy
mesnių pavardžių, kurios, reikalui esant, ga
lėtų paliudyti apie jus.

— Burmistrą įrašysiu įr jus.
— Tik ne mane. Aš išėjęs į pensiją.
— Na, na, kaimyne, jūs, kaip buvęs mo

kinys, svarbesnis ir už burmistrą. Vieną kartą 

jūs man, kitą kartą aš jums. Pasivaišinsime 
dar pirmos rūšies viešbutyje. Gerą idėją įki- 
šot man galvon, aš būčiau nepagalvojęs apie 
tai, atvesiu savo sūnų, šaunus bernas.

Šį kartą atėjo eilė administratoriui nuste
binti žmoną. Vakarienės metu jis pašnabždė
jo jai. M

— Brangioji, Su..Su..u..ske nutarė nusiųs
ti savo sūnų į mano buvusią mokyklą.

Žmona vos neišmetė puoduką kavos iš 
rankų.

— Ne!
— Kiekvienas turi teisę paduoti prašymą. 

Mūsų burmistras jį rekomenduos ir, tur būt, 
jis įrašys mane.

— Džordž, — kaip tau negėda! Po to api
plėšimo, tu dar jam padedil Jis niekšas ver
telga, o tu garbingas žmogus, džentelmenas, 
maišaisi su tokiu! — Išraudusi moteris buvo 
arti ašarų.

— Jei jis kapitonas, kovojęs už mūsų že
mę — minkštai, taikingai ramina

— Aš tam netikiu O tu?
— Jis sakosi toks esąs.
— Tu, garbingu žmogum būdamas, ne

drįsti įtarti, nedrįsti abejoti. Bet tu neturi būti 
naivus, tu maišaisi dabar su žmonėmis, ku
rie nėra lygūs tau.

Vyras kukliai tylėjo. Jam patikdavo žmo
nos nuomonė apie jį.

Po kiek laiko iš savo buvusios ntokyklos

(Nukelta į 4 pusi.)
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Dar vienas žvilgsnis į
J. Gliaudos „Brekšmes naštą"

t • • . . .
Jjųl.

ANATOLIJUS KAIRYS

Paskutinysis J. Gliaudos kūri
nys—romanas “Brėkšmės naš
ta” (Lietuviškos knygos klubas, 
1972) yra trijų brolių — Kirlių 
— 'istorija. Petras Kirlys, bank
rutuojąs namų savininkas, Ado
mas Kirlys —'milijonierius, akci
jų bei šėrų vertelga, ir prof. Gri
gas Kirlys, iš sovietinės Lietuvos 
atsiųstas mokslininkas — propa
gandistas. Jų gyvenimus per
žvelgdamas vienintelio susitiki
mo proga, autorius įveda visą ei
lę pagalbinių charakterių, ryš
kių ir savaimingų, kurie padeda 
narplioti gana painią romano 
intrigą.

Tiek pagrindiniai, tiek šaluti
niai veikėjai gerai charakterizuo
ti, įtikiną, psichologiškai ir gy
venimiškai tikri. Gliaudą ypač 
pažįsta jaunimą, įžvalgiai spren
džia jo dvasinius lūžius. Būtų at
skiros studijos uždavinys anali
zuoti kiekvieną charakterį išei
vio realios patirties šviesoje ar 
lyginti jo klaidos amplitudę su 
pasilikusiais tėvynėje ar ten išau
gusiais. Šiuo straipsniu noriu pa
žvelgti tiktai į vieną šio romano 
personažą —Grigą Kirlį, svečią 
iš Lietuvos, ir jo būdingąsias sa
vybes palyginti su išeivijos savy
bėmis .autoriaus užsibrėžtame 
pTane.

J. Gliaudai užtikrintai pavyko 
sukurti lietuvio mokslininko, iš
augusio tarybinėj Lietuvoj, tipą. 
Eruditas, mandagus, gerai išsi- 
<aukĮėjęs ir įdomiai problematiš
kas, puikiai išstudijavęs šio kraš
to gyvenimo sąlygas, prof. Gri
gas Kirlys, nelyginant gerai iš
dresiruotas lenktynių žirgas, 
lęngvai ima visas kliūtis, kas
dien įgydamas daugiau pagarbos, 
simpatijų bei įvertinimo išeivi
jos masėse, ypač jaunime. Būda- 
rtias vyresnio amžiaus, savo in
telektu jis dar įstengia patraukti 
ne vieną 25—30 metų už save 
jaunesnę širdį, o Laumei, 17 me-

tų mergaitei, tenka net su savo 
motina konkuruoti... Skaityto
jas visiškai nesistebi — prof. Kir
lys yra jaunimo idealas: kitaip 
kalba, kitaip elgiasi, kitas mintis 
dėsto, lyg iš mėnulio atvykęs, ne
įprastu santūrumu ir autoritetu, 
visa galva pralenkia amerikiečius 
profesorius ir t. t. Jis randa skir
tingų atsakymų kiekvienam 
klausėjui, dviprasmiškų palygini
mų, šaltumo ir orumo, jaunimą 
tiesiog sužavi, ir todėl kiekvienas 
jo asmenyje ieško kažkokio užta
rėjo, ramintojo, apsėdę jį ratu, 
nelyginant apaštalai Kristų... 
“Ant Kirlio šukuosenos gulėjo 
lubų lempos šviesa ir tai atrodė 
aureolė. Tai buvo tamsus švytė
jimas, kuris teikė jam taurumą, 
tartum aukštino jį ūgiu ir inte
lektu. Visą laiką jį supo pakai
tomis jaunimas” (170 p.).

Po trumpos viešnagės, svečia- 
vimosi keliose šeimose ar keliuo
se jaunimo rateliuose, vis slap
tai, telefonu sušauktuose, prof. 
Kirlys tampa kone dievaičiu. Jo 
visi ieško, skambina, klausinėja, 
kviečia pas save, nepasidalija, 
paslaugas ir patarnavimus siūlo, 
gerbia kaip nė vieną iš savųjų, 
trokšta pasikeisti vienu kitu sa
kiniu nors telefonu, o susitikę — 
atsisėsti arčiau..?“— Portas Kirly, 
— šnabždėjo Jurėnienė, — jūs 
esate mūsų kolonijos pažiba. Tu
rėti jus mums didžiausia šventė. 
Visi tiesiog netenka galvų susi
tikę sp jumis. Juk mes taip Įš- 
troškomjp šviežio-ori), panjų idė
jų, naujų žmonių, Mes dūstamė, 
vis susitikdami savo tarpe. Mūsų 
scena, mūsų intelektualai, mūsų 
pasikalbėjimai, — viskas mono
toniška, monotoniška, mono
toniška...” (21)1 p.),

Iš kitos pusės, išeivija pristato
ma kaip naivi, pasimetusi visuo
menė, susirūpinusi smulkiąja do
lerine akrobatika, a la Gogolio 
“mirusios dūšios”, teskaičiuoja-

mos prarastam turtui padidinti: 
vienas brolis bankrutuoja ir tie
siog patalogiškai bijo susitikti, 
kad nereikėtų atverti'sunkios ma
terialinės savo būklės, kurion jis 
kaip tik šiuo metų pateko (kada 
buvo turto gana?); antras, mili
jonierius, jau arti mirties, pralei
dęs gyvenimą be tikslo ir pras
mės, nežino nė kam savo milijo
nus palikti,, ir implikuojama, kad 
viskas liks Glendai, jo asmeniš
kai sekretorei, dažnai ateinančiai 
į jo butą padaryti skanios kavos... 
Augė Ačėnienė tesirūpina savo 
veido ir liemens grožiu, jos duk
tė Laumė blaškosi tarp vyro ir 
vienuolyno dilemų... Jurėnai, 
Laskauskai, Sabaliai ir kiti “ge
ros valios vyrai” (161 p.) rodo 
svečiui iš Lietuvos savo namus, 
baldus, vežioja po geriausius klu
bus, krauna ant stalo skaniau
sius valgius bei gėrimus, o mote
rys demonstruoja neeilines šu
kuosenas, brangaus sukirpimo 
suknias, kvepalus... Kada prof. 
Kirlys rodė protą ir intelektą, iš
eiviai tik valgė, gėrė, šoko, ba- 
liavojo... ir mokė svečią kaip rei
kia valgyti “vyne išmirkytą viš
čiuką” (239 p.).

Idėjinėms spekuliacijoms dirva 
nepaprastai derlinga. Prof. Kirlys) 
jau išvykdamas buvo savo virši
ninkų painformuotas ir žinojo,) 
kad jam skambins ir prisistatys): 

‘“geros valjoš vyrai” ir jį globos,) 
nuveždami pas atitinkamus žmo-h 
he's. Todėl dialektikos specialis-į' 
fui didelių pastangų nė nereikia.)4 
Kyla klausimas, kodėl autorius' 
hesuvėdė Kirlio su “blogos valios p 
vyrais”, kurių tarpe mes turime įj 
nemažesnio kalibro mokslininkų Į| 
kaip ir pats prof. Kirlys? Susiti- ji 
kibias butų buvęs dramatiškas ir 
nelengvas, bet tada gal būtų pa
aiškėjusi tiktoji Kirlio misija, į:' 
kurią jis ir klausiamas neatsakė. |) 
Argi autorius tiki, kad prof. Kir 
lys atvyko Hanvardo apšviesti?

Viktoras Vizgirda Preliudas, 1969

Išeiviai, praradę savo gimtąjį duoda neįtikėtinus rezultatus 
kraštų, atvirais glėbiais svečią 
priima ne jo mokslinių išvedžio
jimų sužavėti, bet greičiau nos
talgijos kankinami, pasiilgę žmo
gaus iš tėvynės, iš tos išsvajotos 
šalies, iš jaunystės krašto. Ir taip 
sudaroma skaudžiai ironiška at
mosfera: apmokėtas propagan
distas iš vienos pusės ir tėvynės 
meile serganti išeivija iš kitos

Augė, praeities prisiminimų vei
kiama, leidžiasi užvežama į mo
telį... (Svečią juk reikia viskuo 
aprūpinti). Prof. Kirliui, kaip ir 
bet kuriam kitam sovietijoije išau
gusiam mokslininkui, smegenyse 
dažnai skamba laisvės muzika. 
Bet kas yra laisvė? Realybė ar 
iliuzija? Savo filosofiniuose svars
tymuose jis nevengia laisvės ide-

alo, tik jį supranta visiškai kitaip, 
kuo jis jaunimą ir sužavi. J klau
simą ar yra Lietuvoje laisvė, jis 
atsako sofistiškai: “Aš esu Ame
rikoje ir jūsų tarpe” (173 p.), 
vadinasi yra. Idealistams visas 
pasaulis vergija. Laisvę reikia 
susidaryti iš visko ir nieko, susi
kurti, išnaudoti ir išaugti. Svar
biausia — laisvę reikia suprasti. 
“Grigas vadino išeiviškus rašto

kraičius beperspektyvine kova su 
malūnais, baltąja ir išblukusia 
idėja, užsiangažavimu išvaduoti 
iliuzorinę tėvynę, žiovulį kelian
čiomis ir beperspektyvinių šūkių 
deklaracijomis, .ideologinių eunu
chų svajonėmis apie smulkiabur
žuazines orgijas ant Mamonos 

(šventyklos gazonų...” .(161 p.). 
Į Jis, aišku, žino, kam ir kodėl jis 
I čia atsiųstas. Kada sutiktieji, vė- 
I darni gražiausio ir tyriausio tėvy
nės meilės jausmo, jam atsiveria 
su dūšia ir kūnu, atidaro slap
čiausias savo sielos kerteles, Gri
gui to daryti nereikia: jis tik šyp
sosi, užjaučia, senas frazes apvel
ka naujais rūbais, forma ir sti
liumi ir pasiteisinimui pabrėžia, 
kad esąs komunistų partijos na
rys, per daug iš jo nereikalauki
te, už ką jam ilgai susirinkusieji 
ploja — “ovacijos buvo smarkios 
ir nuoširdžios.” (172 p.). Tokiam 
tikslui jis čia ir siųstas. Jis yra di
delis ir svarbus, o išeiviai — ma
ži ir nereikšmingi. Šias psicholo
gines sąlygas Grigas išnaudoja be 
skrupulo — jaunimas jį ilgai pri
simins, o tuo pačiu ir komunisti
nę santvarką, davusią “tokį malo
nų žmogų” (ISO p.).

Sukurdamas idealų mokslinin
ką - propagandistą, Gliaudą pa
darė netiesioginį ir gal nesąmo
ningą pasitamavimą komunisti
nei propagandai (pavyzdys pa
traukia). Reikia pripažinti, kad 
tokių Kirlių realybėje yra dau
giau, negu mes norėtume tikėti. 
Iš Lietuvos atvykusius moksli
ninkus ar kultūrininkus kai ku
rie žmonės ar kolektyvai gaudy
te gaudo, bendrauja, teikia daug 
neužtarnautos garbės vien dėl to,

(Ndkelta į 5 pual.)

J

Sąskaita
(Atkelta iš 3 pusi.)

jis gavo laišką ir 30-ties klausimų anketą. Bu
vo prašomas suteikti žinių apie padavusį pra
šymą dėl sūnaus. Kartu buvo patikrintas, kad 
jo atsakymų turinys bus griežtai saugomas.

Administratorius profesijos eilutėje įrašė 
— plumber; kiek laiko pažįstąs — įrašė pen
kis mėnesius, jei tarnavęs kariuomenėje, laips
nis — įrašė kapitonas, bet skliausteliuose įdė
jo klaustukąi Palikęs 27 neatsakytus klausi
mus, pastaboms skirtoje vietoje paaiškino, kad 
jo pavardė prašyme atsidūrusi prieš jo norą, 
kad minimas asmuo taisęs vamzdžius jo rezi
dencijoje, ir jam pačiam būtų įdomu sužinoti, 
kas tai per žmogus.

Po to įvykio administratorius net kelda
vosi anksčiau kaip paprastai ir nekantriai 
žvelgdavo pro langą, laukdamas laiškanešio. 
Kartą, perskaitęs rytinį paštą, jis pasuko pas 
žmoną. Jo rūsti, niėko gera n’ežadanti išraiš
ka, nugąsdino moterį. Ji manė, kad vyras ga
vo kokią naują didelę sąskaitą apmokėti.

— Jei Su..su.u..ske vėl pasibels, sakyk ma
nęs nėra namuose, nors ir prie lango sėdė
čiau.

— Kas, kas atsitiko?
— Štai laiškas iš mano buvusios mokyk

los. Jis joks kapitonas. Karo metu statęs bara
kus kariuomenėj, ten ir amato išmokęs.

— O kaip dėl jo sūnaus?
— Nepriimtas. Vietos neturi.
— Aš tave perspėjau, ’Džordž. Jis panau

dojo tavo vardą, tave melagiu padarė, štai

vaisiai tavo džentelmeniškumo, to reikėjo ti
kėtis.

— Taip, to reikėjo tikėtis, — pritarė žmo
nai nusisukdamas, palikdamas laišką ant sta
lo, nepajėgdamas nuslėpti savo susirūstinimo, 
nusivylimo žmogabs melaginga prigimtimi.

Po valandėlės^ laišku nešina, žmona išbėgo 
į gatvę...

Sulaukęs vasaros, kaiip paprastai, buvęs 
administratorius su visais savaisiais išvyko 
atostogauti. Atostogos buvo poilsingos, malo
nios, sutiko visą eilę savo senų draugų ir ge
riausios nuotaikos pargrįžo namo, kur laukė 
krūva laiškų.

Pagal tradiciją, palikęs likusiems tvarky
tis, administratorius patogiai išsitiesė fotelyje, 
tiesdamas ranką į pirmą laišką, kai iš viršaus 
suspiegė žmonos balsas.

— Džondž!
Suskambėjusi melodija balse pakėlė vyrą 

lyg būtų sėdėjęs ant raketos. Nepasijuto at
sidūręs miegamajame, kur visa šeima, pana
rinusi galvas į plumberio kiemą, rodėsi Su
akmenėjusi.

Administratorius kyštelėjo savo galvą pro 
langą ir suvirpo jam pakinkliai. Nebebuvo 
jau ten sunkvežimio, vamzdžių, vamzdelių, 
bet ilgos virtinės spalvingų medžiagų, tarp 
kurių lakstė, rėkavo bent dvylika tamsiaodžių 
pakistaniečių vaikų. Keli jų sėdėjo ant tvoros 
ir, nukėlę kojas į administratoriaus sodą, smal
siai dairėsi į jo langus.

— Čia jų kelios šeimos, — suaimanavo 
žmona, užkimusi nuo pirmų pastangų.

— Šunsnukis Su..su..u..ske, — šunsnukis, 
— . lepetavo vyrąs lyg užhipnotizuotas, nepa
jėgdamas atitraukti akių nuo vaizdo apačioje.

(Pabaiga.)
H
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Po mokslo kauke?
Monsinjoras Leonardas C. Gi

žinskas, T. L. Darbininke (1972 
m. Nr. 39-43) paskelbė ilgą 
straipsnį, pavadintą “Po mokslo 
kauke”. Tame straipsny jis 
stengiasi įrodyti, kad evoliucijos 
mokslas, jo dažnai vadinamas 
darvinizmu, tėra tik kaukė, ku
ria prisidengę tariamieji moks
lininkai varo “ateistinę propa
gandą". Jis nurodo ir autorius, 
kurie evoliucijos teoriją vadina 
“pasaka suaugusiems”. Tarp in
telektualų esą “evoliucija tiki 
daugiau teologų, o mažiau gam
tininkų ”

Reikia pripažinti, kad lietuvių 
spaudoj toks straipsnis per 
pastaruosius dešimtmečius bus, 
tur būt, pirmas ir vienintelis. 
Pasirodžius tokiai naujovei, da
rosi labai įdomu pažiūrėti, ką 
rašo kiti mūsų (ir ne vien mū
sų), kad ir netokie pažangūs, 
autoriai.

Štai Lietuvių Enciklopedijos 
VI t. evoliucijos teoriją pripažįs
ta ir ją aprašo, kaip ir visos pa
saulio enciklopedijos. Joje rašo
ma: “Šiandien didelė dauguma 
biologų mano, kad E., kaip isto
rinis vyksmas, yra pakankamai 
tvirtai įrodytas” (136).

Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos Suvažiavimo Darbų 
V tome dr. V. Litas savo 
straipsny “Evoliucijos teorija ir 
krikščioniškoji pasaulėžiūra” ra
šo: “Evoliucijos teorija yra 
kosminės apimties. Šita teorija 
siekia toliau kaip gyvybė. Nuo
latinis elementų persiformavi- 
mas principe taip pat yra evoliu
cija. Vandenilio virtimas heliu- 
mu arba radioaktyvių elementų 
transformacija rodo evoliucijos 
dėsnių visuotinumą” (p. 365). 
Truputį toliau tas pats autorius 
priduria, kad biologijoj “evoliu
cijos teorija dabar turi bendrą 
gamtininkų pripažinimą” (382).

Žvilgterėkime ir į dar vieną 
šaltinį, turintį net Katalikų 
Bažnyčios aprobatą. Amerikie
čių New Catholic Encyclopedia 
(1967 m. rašo “Nuo to laiko 
(evoliucijos) teorija tapo vienu 
iš esminių modernaus mokslo 
principų. Ji jau priimama nebe 
kaip aiškinamoji hipotezė ar net 
kaip teorija įprastine prasme, 
bet kaip mokslinis faktas, be 
kurio žinomoji realybė negali 
būti suprantama... Kaip žmo
gaus evoliucijos mokslinis tyri
nėjimas rodo, kūno vystymasis 
iš žemesnių gyvių, apimant ir 
žmogų, yra lygiai gerai įrody
tas, kaip ir kiekvieno gyvulio fi- 
logenija. Tuo būdu žmogaus fi
zinės evoliucijos faktas yra tik
ras, ir toji evoliucija yra priim
ta kaip faktas šių dienų fizinių 
bei kultūrinių antropologų” 
(Vol. V, 676 ir 683).

Po šitokių katalikiškų šaltinių 
pasisakymų keistokai skamba 
monsinjoro Leonardo Gižinsko 
teigimas, kad evoliucijos šali
ninkai tėra tik ateizmo propa
gandininkai. Monsinjoras savo 
nuomonę remia ir gamtos moks
lo autoritetais — vienu prancū
zu, kuris evoliucijos teoriją vadi
nąs “pasaka suaugusiems”, ir 
garsiu anglų biologu evoliucio- 
nistu Julian Huxley. Faktiškai 
cituojamas tik tas vienas Hux- 
ley. Citata išversta šitaip: 
“Evoliucijos teorijos sužlugo; 
jos nesiderina su faktais. Iš tik
rųjų, naujų atradimų šviesoj jų 
net nedera vadinti mokslinėmis 
teorijomis, bet tenka į jas žiūrė
ti tik kaip į spekuliacijas, ne
turinčias jokio realaus pagrindo, 
arba kaip į senus prietarus, už
maskuotus moderniu drabužiu. 
Jos atrodė gana natūralios pra
eityje, kada mes nenusimanėm 
apie paveldėjimo mechanizmą”. 
Nurodoma, kad toji citata paim
ta iš Huxley knygos Evolution 
in Action, 1953 metų laidos 40

puslapio. Po šio3 citatos mons. 
Gižinskas dar priduria nuo sa
vęs: “Sir Julian Huxley, tarp
tautinio masto autoritetas gam
tos mokslų srityje, būdamas 
ateistas, tikrai nebuvo kunigų 
įtakoj, kada biologijos profeso
rių bei studentų plačiai skaito- 
moj savo knygoj padarė šitą 
Darvino teoriją negailestingai 
triuškinantį pareiškimą”.

Kiekvienas, kuris apie J. 
Huxley yra bent kiek girdėjęs, 
žino, kad jis yra biologas evoliu- 
cionistas. Dabar jis čia mums 
pristatomas kaip didžiausias 
evoliucijos priešininkas. Kame 
čia šuo pakastas? Atrodo, kad 
monsinjoras Gižinskas tos Hux- 
ley knygos nėra skaitęs ir kad 
jį kas nors bus tyčia ar netyčia 
suklaidinęs. Visų pirma toji ci
tata yra ne 40, o 37 minėtos 
knygos puslapyje, ir ja Huxley 
pasisako ne prieš evoliuciją, o 
prieš klaidingas evoliucijos aiš
kinimo teorijas — lamarkizmą 
ir Lysenkos mičiurinizmą. Apie 
jas Huxley sako: They are out. 
Tuo tarpu mons. Gižinskas vie
toj šių trijų žodžių citatą prade
da štai kokiais žodžiais: “Evo
liucijos teorijos sužlugo (vietoj: 
lamarkizmas ir mičiurinizmas 
sužlugo).

Toliau mons. G. cituoja ir iš 
Teilhardo de Chardin knygos 
“Phenomenon of Man” (218 pus
lapy), kurioje tas evoliucijos 
skelbėjas sakąs, jog žmogus ga
lįs “patekti į neviltį, matyda
mas, kad tiek daug protų, ir tai 
neeilinių, yra atsiriboję nuo evo
liucijos idėjos”. Mes ir tos cita
tos tame pus apy neradome. Pas
kutinėje iš penkių atkarpų mons. 
Gižinskas bando Teilhardą pa
juokti, atpasakodamas, ką jam 
traukiny vieną kartą bendrake
leivis pasakojęs apie studento 
pasikalbėjimą su prof. J. Mari- 
tainu, kuris Teilhardą pavadinęs 
mokslo apysakų (science fic- 
tion) rašytoju. Ir mons. G. pri
taria kad Teilhardo raštai tėra 
tik science fiction ir daugiau 
nieko. Tuo tarpu kun. Juozas 
Prunskis Drauge (1972. 10. 14) 
informuoja apie vieną Fordha- 
mo jėzuito prof. E. H. Cousino 
suredaguotą ir katalikų leidyk
los Neioman Press New Yorke 
išleistą knygą (antologiją), pa
vadintą “Process Theology”. 
Kas toje knygoje kalbama apie 
Teilhardą, J. Prunskis taip ap
rašo:

“Šioje antologijoje Chardinui 
skiriamas labai platus dėmesys, 
kaip katalikų teologų (Lubac, 
Wildiers, Mooney), taip ir pro
testantų (pvz. Crespy, kuris lai
komas pirmaujančiu Chardino 
interpretatoriumi tarp protes
tantų). Knygos redaktorius at
kreipia dėmesį, kad pasaulyje 
sudaromos diskusijų grupės 
svarstyti Chardino filosofiją. 
JAV-se veikianti The American 
Teilhard de Chardin Associa
tion ruošia konferencijas, pa
skaitas, studijų grupes, o to pat 
tipo organizacija brituose lei
džia žurnalą “The Teilhard Re- 
view”. Keletas kitų tokių žurna
lų yra kituose kraštuose.”

Kai apie tokį žmogų rašomi 
veikalai, sudarinėjamos draugi
jos ir leidžiami žurnalai jo raš
tams studijuoti, kai tas pats “di
delį vardą gamtos mokslų srity 
turįs” J. Huxley parašė puikų 
įvadą Teilhardo knygai Pheno
menon of Man, — tai tos jo 
“mokslo apysakos” yra, matyt, 
gan ypatingos. O jei taip, tai ka
žin, ar tinka apie jas, kaip ir 
apie pačią evoliuciją, rašyti ne- 
specialistui taip drąsiai ir auto
ritetingai.

L. D.

Viktoras Vizgirda Rašytojo Pulgio Andriušio portretas

Antikomentarai
PRANAS VISVYDAS

Kaip dera metų pradžioje, skel- > 
-biu asmeninę antirezoliuciją— 
rašyti įmantriau. Stengsiuos bū
ti sąmojingu, o ne teisingu. Ne
vengsiu poetizavimo ir gudragal
viavimo (tų didžiausių dorybių 
mūsų raštijoje). Įsivelsi u į žiau
riai nejuokingas situacijas. Po
lemiškai pulsiu tik tuos, kurie 
jau ir taip yra puolami iš visų 
pusių.

Kadangi antirezoliucija, kaip ir 
visos naujametinės rezoliucijos, 
bematant išblėsta, iš mano ryž
to, bijau, nieko neišeis. Kaip ir 
anksčiau, tekės tas pats ramus 
nemunėlis, — tai pasaldintas, 
tai parūkštintas freudiškais sap
nais, pasąmoniniais konfliktais, 
romantiškais atodūsiais, gimna
zistiška patriotika ir, aišku, rim
tais doroviniais samprotavimais. 
Taip rašydamas, nenusidėsiu nei 
sau, nei Dievui, nei tėvynei.

Prieš pat Kalėdas optimistiškai 
nusiteikiau Draugo kultūriniam

priede perskaitęs k. brd. pastabas 
apie mūsų teatrą: “Mes turime 
dar nemirusį teatrą. Turime ir 
veikalų, ir puikių aktorių, berei
kia tik magiško, visus apjungian
čio siūlo”. Gražiai pasakyta. Ki
tais žodžiais, reikia didelio noro 
ir scenai pasišventusio režisie
riaus. Ir lėšų —įpasakys praktiš
kesnis skaitytojas, Bet tai antra
eilis dalykas —"pasakys idealis
tas.

Džiugu, kad teatras gyvuoja 
Chicagoje, su lakia drama širdy
je ir su nepailstančiais Antro 
kaimo plaučiais. Tai gera atspa
ra mūsų kūrybingiems dra
maturgams. Jiems teatras rei
kalingas tiek, kiek chorvedžiams 
dainingas choras. Vaidinimai 
neįgali dūlėti stalčiuose, kai dar 
yra tiek daug klausytojų.

O kaip scenos reikalai Los An
geles apylinkėje? Neblogi. Tik 
čia teatras egzistuoja ir klesti sa
vitu būdu.

Kas sekmadienį buvusio Sam-1 
būrio aktoriai teatrališkai vaikš-| 
čioja parapijos kieme. Faustiškai 
žvilgčioja viens į kitą. Ūmai' 
mirkteli su paslaptinga užuomi-; 
na. Nusileidžia j rūsį. Nusiperka 
Schlitz skardinę. Gurkšnoja, ne- 

' ramiai gniaužo aliuminį Kai 
dešrų ar kopūstų aromatas už- 

j gauna jautrius kamertonus, jie 
< pakyla į saulės šviesą. Žiūri j 
I Griffith parko šlaitus. Kažko ieš
ko Kalifornijos akiračiuose.

Tikrai susižavėjau tokio vaikš
čiojimo technika. Primena K.Os- 
trausko avangardišką pantomi
mą — fantaziją. Geresnio teatro 
ir būti negali. . ,

Neiškentęs. vieno hamieto pa
klausiau: “Ko ieškai?”. Lyg iš 
miego pažadintas, kilnusis prin
cas atsakė: “Ak, neklausk... 
Ieškau dviejų dalykų, tinkamos 
rolės savo vidinei būsenai iš
reikšti ir mūsų režisierės. Ir ži
nai ką, broleli, niekur negaliu 
surasti”. “Ir nesurasi", pasakiau. 
“Dramatinės rolės įklimpo Chi-; 
cagoje, o jūsų režisierė šiuo me
tu redaguoja stambų, pavriks-j 
luotą mėnesinį Šurna’"?. Palin
kėk jai sėkmės. Gera moteris. 
Straipsnių medžiojimas ir jų lip
dymas nėra jau toks lengvas da
lykas. O lietuvių kalba kalbelėl- 
Jos tiksli vartosena kartais iš
čiulpia visus laisvadienių syvus”.

“Taigi, be syvų nėra ir dyvų”, 
pridūrė lyriškai nusiteikęs akto
rius.

Negaliu būti pesimistu, kai 
prieš akis nušvinta džiuginanti 
žinia. Štai, Tarybų Sąjungos 
maisto parduotuvėse jau yra 
džiovintų drožlių (potato chips), 
įpakuota blizgančiame celofane.

Sveikinu tarybinius kepėjus ir 
nuoširdžiai linkiu iki sekančio 
jubiliejaus išleisti leninių prece- 
lių seriją. Liaudis bus dėkinga.

Girdėjau, kad Maskvos parti
niuose univermaguose galima 
nusipirkti lietuviškų baldų. Tuo 
tarpu Kaune reikia nepaprastos 
magijos, kad bent koks baldelis 
atsidurtų tuščiame kambaryje. 
Yra importinių, bet tie pasakiškai 
brangūs, nes išleidžiami tik iš 
spekuliantų sandėlių.

Vis dėlto kauniečiai nenusi
mena. Jie taip išsiilgę kubatūri- 
nės erdvės, jog į baldus žiūri kaip 
į nereikalingą balastą.

Rožinį optimizmą kelia ir įs
pūdinga Naujųjų Metų Sutikime 
statistika. Mūsų kolonijoje tau
tiečiai tą naktelę per naktelę iš
tuštino apytikriai 555 šampano 
butelius, daugiausia su Cold 
Duck etiketėmis ir negarsiai šau
dančiais kamščiais. Kiek išgėrė

Dar vienas žvilgsnis į J. Gliaudos
"Brėksntės naštą"

(Atkelta iš 4 psi.i

kad jie atvyko iš gimtojo krašto, 
atseit, okupuoto. Pagarba ar už
uojauta? Bendro, visiems priim
tino atsakymo nerastume. Ir ka
da kyla sumanymas kalbinti prof. 
Kirlį pasilikti visam laikui Ame
rikoje, atseit pabėgti, skaitytojui 
aišku, kad Kirlys nebėgs: jis tu
ri daugiau, negu ’šėivija galėtų 
duoti, pabėgdamas jis daug:au 
prarastų, negu įgytų. Pinigų jam 
netrūksta, viskuo aprūpintas, jis 
atstovauja sovietiniam moks'inin- 
kui, universitetuose priimamas, 
o pabėgęs jis taptų v'enu iš pa
sigailėjimo vertų egzilų, “atlieka
mų” žmonių. Gerai išpildęs 
mokslininko r propagandisto rolę 
Amerikoje, ijis tikisi būti pasiųs
tas į Pietų Amerikos kraštus, Va
karų Europą ir kitur. Ar jis bus 
daugiau laisvas čia? Kokios lais
vė; jis turi norėti ir siekti? Auto
riaus duotose aplinkybėse pabė
gimas reikštų dvasinę savižudybę, 
ką išdrįstų padaryti tik psichiniai 
nesveikas arba kriminalinis nu-

kitokio biralo, sunku pasakyti, 
nes daug kas salėse “nelegalias” 
kvortas traukė iš po stalo (tokiu 
būdu pigiau).

Mano manymu, iš visų instru
mentų optimistiškiausiai atrodo 
fortepijonas. Solidus, apolitinis 
tvarinys. Kaip tvaskanti meno 
sala.

Iš anapus (iš Lenkijos) atvykusi
(Nukelta į 7 pusi.)

i sikaltėlis. Tai kur galima užuo
jauta? Ar mūsų sąmonė nėra di
desnėje vergijoje, negu prof. Kir
lys?

J. Glauda yra per daug vi
siems pažįstamas, kad būtų gali
ma jį kaltinti įsijungimu bendra- 
darbiautojų orkestram “Brėkšmės 

] naštoje” parodydamas taip idė
jiškai nusigyvenusią išeiviją, ra

šytojas, kaip geras chirurgas, ati
darė “gyvą lavoną” ir parodė 
žaizdą visiems susinteresuotiems 
— pasižiūrėkite! Kiekvienas idė
jinis simptomas teikia daug išei
ties galimybių — tai ir yra dide
lio rašytojo žymė, šiuo atveju J. 
Gliaudos — gydyti ligonį ne 
vaistais, bet nuodais. Argi ši “pa
simetusi išeivija” nėra iš tikro ne
pakeičiamai principinga ir tragiš
ka1 ištikima? Tėvynės idealas 
nelyginant prigesęs ugnikalnis — 
nebandyk jame raustis! Sutikti 
bet ką iš anos pusės Atlanto, pri
imti žmogų ar idėją, yra niekas 
kitas, kaip grįžimas į tėvynę pa
čia prigimtimi, pasąmonės noras 
pasisavinti viską, kas iš ten atei
na, nežiūrint vertės, kritikos ar 
rezultatų. Visais keliais ir viso
kiais būdais pasąmoninis grįži
mas atgal iš tikro yra ne brėkš
mės našta, bet naštos brėkšmė, 
sunkios ir ilgos išeivio kelionės 
pragiedrėjimas. Ar J. Gliaudą ne
norėtų parašyti dar vieno roma
no panašia tematika, kur prie
šingomis tezėmis bandytų įrodyti 
laisvės pranašumą? O tuo pačiu 
ir laisvo lietuvio.

Mes padidinoni mūsų štabą, kad galėtų greičiau išsiųsti 
f paketus. Greitai siųskite savo paketus mums
i o mes viską sutvarkysime.

PAKETAI - DOVANOS
1 TARYBŲ SĄJUNGĄ SENA PASITIKIMA FIRMA

Tarnauja ir toliau savo nuolat augančiai klientūrai 
10 metų egzistencijos tradicijose

Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų 
klientų mes dėkotame Jums už palaikymą.

Jei nesat/? mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą 
ir Jūs būsite mums dėkingi.

T/' pačio i dienos <4ga Paštu gautiems paketams
Dėl nauja”sių katalogu ir paskutinių nuostatų

- kreipkitės į:

GLOBĖ PARCEL SERVICE, ING.
PRISIJUNGĘ SU PODAROGIFTS, INC.

723 WALNUT STREET, PHILADELPHLA, PA. 19106 
Phone (215) 935-3455

NEW YORK CENTRAL OFFICE:

F

J
PhUomena sako...

Taupymas yra šeimos pareiga.

Įvairūs skelbimai masina visą 
šeimą pirkti ką nors naujo. Bet

jei norite įsigyti namą, turėti 
pakankamai lėšų vaikų mokslui 
ar senatvei, laikas jau dabar 
pradėti taupyti.

Pinigai, taupomi Chicagos 
Taupymo ir Skolinimo bendro
vės bet kokiame skyriuje, yra 
Federalinės valdžios apdrausti 
iki $20,000.00.
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PHILOMENA O.PAKEL

CHICAGO
savings and loan association

6245 south vvestern avenue 476 7575

240 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10001
tarp 27 ir 28 gatvių. Subway iki 28t.h Street BMT, EE ir RR 

Bnsais Num. 1, 2, 5 ir 15
Telephone (212) 725-2449

arba į bet kurią mūsų atstovybę bei skyrių:
mflsų skyriaus atstovąArba ) bet kuri

RAI/ITMORE, MD. 21224 
3206 Eaatern Avenue 

DI 2 - 2374

NEW YORK. N. Y. 10008
101 Finu Avenue 

OR 4-8030

CHICAGO. ILL. 60622 
2242 W. Chicago Avenue 

BE 5 - 7788
OLFVEIiAND. OHIO 441*0

787 Eart 185th St
486 - 1836

DETROIT. MTCH. 48210 
6460 Mlchbran Avenue 

TA 5-7560
ELIZABETH. N. JERSEY 07201 

056A Elliabeth Street 
201 — 354-7608

HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos. Campau Avenue 

365 - 6350
HARTFORD, CONN. 06103 

11 Charter Oak Avė.
240-6255

HANSAS CITY. HANSAS 66102 
18 Souib Bethany 

AT 1 - 1757
LOS ANGELES. CALIF. 00026 

2841 Sunset Blvd.
213-382-1568

M1AMI. FLORIDA 33138 
6405 BiHcayne Boulevard

FR 0-8712
MINNEAPOLIS. MINN. 55418 

2422 Centrai Avė. N. E. 
(6121 788-2545

NEW BRITAI N. CONN. 01(052 
97 shuttle Meadovv Avenue 

TeL 224-0829

OMAHA, NEBR. 68107 
5524 So. 32nd Street 

731 - 8577
PARMA. OHIO 44184 

5432 Statė Road 
740 . 8038

PHILADELPHIA, PA. 10123 
<013 N. Marshall Street 

WA 5 - 8878
PITTSRITRGH. PA. 15222

840 Third Avenue 
GR I - 3712

ROCHESTER, N. Y 14621 
683 Hudson Avenue 

BA 5.5023
SAN FRANCISCO, C AI- 04122 

1236 — 0th Avenue
LO 4-7981

8EATTLF. WASH. 98103 
1512 N. 39th Street 

ME S - <853
SO. BOSTON, MASS. 02127

300 Mest Broadvvay
AN 8-8764

SOUTH RIVER. N. ,1. 08882 
168 Whltehend Avenue 

201 — 257-2113
TRENTON N. .1 <1861 I

7X0 IJberty Street
LY 9-0163

VTNELAND. N. J 08360 
Paristi Hali

Weat liandia Avenue
609-691-8423

VVORCESTER. MASS. 01(104
82 Harrison Street

617-708-3347
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Nauji leidiniai
• | LAISVĘ, 1972 m. gruo

džio mėn. Nr. 56. Politikos žur
nalas. Leidžia Lietuvių Fronto 
Bičiuliai. 'Redaguoja Juozas Ko
jelis, Post Office Box 34461 Los 
Angeles, Calif., 90034. Administ
ruoja Aleksas Kulnys, 3 Silver 
Eagle Road, Rolling Hills Esta- 
tes, Calif., 90274. Žurnalas išei
na 3 kartus metuose, prenume
rata JAV ir Kanadoje 5 dol., ki
tur —3 dol., atskiro numerio kai
na 2 dol.

Naujas žurnalo numeris pra
dedamas straipsniu “Išeivijos atei
tis jaunimo perspektyvoj”. Jau tai 
gerai, kad jaunimo tema rašo vie
nas iš to paties jaunimo — Kęs
tutis Kazimieras Girnius. Ryšium 
su praėjusiu jaunimo kongresu 
straipsnio autorius padaro keletu 
labai blaivių įžvalgų į keliamos 
problemos giluma, nekeldamas 
per didelio entuziazmo, o dau
giau net ir visai pagrįsto susirū
pinimo aplamai išeivijos ir spe
cialiai čia bręstančio jaunimo lie
tuviškąja ateitimi. K. Girnius pa
sigenda čia svarbiausio —sąmo
ningo įaugimo į savo tautos kul
tūrą ir pastangų net ir išeivijoje 
išlikti savo tautoje ne miglotu ir 
tuščiu prisiminimu, bet sąmonin
ga ir daug pastangų reikalaujan
čia, kultūrine kūryba. Vaizdžiai 
K. Girnius sako: “Praėjusiais me
tais per didžiai išjeklamauotą lie
tuvių jaunimo kelionę aplink 
Ameriką, ant jų autobusiuko bu
vo parašytas Šūkis ‘Think Lith
uanian  ’ . Atėjęs vienas amerikie
tis paklausė išvykos vadovą, ką 
šitie žodžiai reiškią. Tas patenkin
tai atsakė: ‘You’re doing that 
right nowl’. įmantrus, greitas at
sakymas, -bet kartu ir labai liūd
nas,, nes jis parodo įai, kas gali 
pb keletos dešimtmečių tikrai at
sitikti —kad išeivija bus suta
patinama su tokiais pasisakymais 
arba atsakymu “aš esu lietuvys”. 
Ir kai pasieksime tokią padėtį, 
tai jau išeivija bus išmirusi ir ne
pateisinama. Nes galutinėje ana
lizėje, lietuvis ne tas, kurio tėvai 
lietuviai, kuris gali ‘think Lith
uanian’ , bet kuriam nesvetima 
tėvų kalba, kultūra ir papročiai.”

Aloyzas Baronas rašo apie pre
mijoms pasiūlytus okupuotos Lie
tuvos rašytojus jr jų knygas. Kai 
visiems čia besidomintiems lite
ratūra nėra lengva atidžiai pa
sekti, kas naujo yra tenykštėje 
mūsų literatūroje ir ko kas verta, 
tai šis A. Barono raštas labai 
pravers, praplečiant žvilgsnį aną
ja kryptimi.

Nemažai vietos puslapiuose 
skirta ir praėjusiais metais miru
siam rezistencinės kovos prieš 
abudu okupantu reikšmingam 
dalyviui Levui Prapuoleniui. Jau
nimo kongreso temomis dar rašo 
Antanas Gintaras Razma; dr. St. 
Vainius.

Pats redaktorius Kojelis rašo 
apie poetą Brazdžionį, bet šį kar
tą kaip apie publicistą, 17 metų

I redagavusį “Lietuvių Dienas”, 
j Straipsnis bus visada labai ver
tingas bruožas Bernardo Braz- 

! džionio portreto papildymui.
Nemaža dėmesio skiriama ir 

šiuo metu tiesiog tragiškai Lietu
vos Vyčių organizacijos situacijai, 
įvairios lietuviškosios veiklos ak
tualijos ir jų komentarai užpildo

' Recenzuojamas abiejų okupantų 
uždraustas, o dabar čia išeivijoje 
pakartotas V. Mykolaičio-Putino 
eilėraščių rinkinys “Rūsčios die
nos”. Šio numerio vedamųjų te
mos: “Ištikimųjų įsipareigojimas” 
ir “Laisvinimo veiklos finansavi
mas”.

Kai šiandien kai kurių žmonių 
lūpose ir kai kurios spaudos pus- 

i lapiuose frontininko vardas ta- 
| riamas keiksmažodine prasme, 
labai pagirtina, kad redakcija ne
atsiliepia tuo pačiu. Objektyvus 
ir šaltas ramumas, problemas 
svarstant, yra skaitytoją laimintis 
šio žurnalo krypties ir formos pag
rindas. Linkėtina ir ateityje siūlo 
nepertempti.
• SUVAŽIAVIMO DARBAI, 

VII. Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos suvažiavimo darbai 
VII. Septintasis L. K. M. Akade
mijos Suvažiavimas 1967 m. rug
piūčio mėn. 23—27 d. Vasario 
16 gimnazijos patalpose, Romu
voje, Huettenfelde, Vokietijoje. 
Redagavo A. Liuima, SJ, Lietu
vių katalikų mokslo akademijos 
leidinys, Piaza d'eLla Pilotta 4, 
Roma, 1972. Tomas skiriamas 
Lietuvių katalikų mokslo akade
mijos 50 metų sukakčiai pami
nėti, iš'eistas geradarių aukomis 
1000 egz. tiražu. Leidinys 'didelio 
formato 432 psl., kaina 10 d<^l., 
galima gauti ir “Drauge”.

Tomė yra atspausdintos šios 
įvairių autorių suvažiavime skai
tytos paskaitos bei pranešimai: 
Juozas Eretas “Dvi generacijos 
mūsų krikščioniškosios kultūros 
tarnyboje”; Zenonas Ivinskis 
“Žemaičių (Medininkų) vysku
pijos įkūrimas (1417) ir jos reikš
mė lietuvių tautai (1417-1967); 
Ladas Tulaba “Apaštalų ir vysku
pų kolegija”; Jonas Juraitis “Ke
lios mintys apie maldos galimy
bes šiuolaikinio nihilizmo aki
vaizdoje”. Augustinas Rubikas 
“Hierarchija ir pasauliečiai. 
Mintys apie hierarchinės kuni
gystės pobūdį ir jos santykį su 
bendrąja”; Paulius Rabikauskas 
“Mokslinė pažanga Vilniaus aka
demijoje”; Paulius Jatulis “Kar
dinolo Jurgio Radvilo veikla lie
tuvių tarpe”; Juozas Vaišnora 
“Lietuviai misininkai Sibire”; Po
vilas Rėklaitis “Du Vilniaus vaiz
do tipai XVI-XIX amžių grafiko
je”; Kajetonas Julius Čeginskas 
“Visuomeninės raidos bruožai 
šiandieninėje Lietuvoje”; Vytau
tas Kazlauskas “Šiuolaikinio 
ateizmo socialinis vertinimas”; 
Jonas Grinius “Laiko balsas ir

Sopulingoji Motina — a. a. Juršėno paminklo detalė. Projektas dail. 
Jurgio Daugvilos. Iš ruošiamos knygos apie lietuvių Šv. Kazimiero 
kapines Chicagoje. (Lietuvių foto archyvas)

N u o
1914 Metų
Midland Savings aptar
nauja taupymo ir namų 
paskolų reikalais visas 
mūsų apylinkes. Dėko 
jame Jums ui mums 
parodytą .pasitikėjimą. 
Mm norėtum būti Jums 
naudingi ir ateityje.

MaSaitos apdraustos iki 
$20,000.00

S*
All accounts com- 
poonded daily — 
Passook Savings 

paid ąuarterlly

MIDLAND 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCtATON

4M ARCHDI AVENUE 
CHicAfio, ujNOtt amt 

PHONb IM-MJR

6*
2 Tears Savings

Certificates

(Minimum $5,000)

lietuvių literatūra”. Vytautas Pa- 
vilariis “Specifinis viruso sukelto 
vėžio imunitetas”; Domas Jasai
tis “Hipotermijos fiziologiniai 
padariniai ir jos pritaikymas me
dicinoje”; Balys Petkauskas “Ue- 
ber die" AdsorptiOn undEvtrak- 
tiorr dės 3,4-Benzpyrenš an bes- 
timmtėn Russ-sorten”; Rapolas 
Krasauskaš “Septintojo L. K. M. 
Akademijos suvažiavimo eiga”; 
Antanas Liuima “Evangelijos ir 
krikščioniškosios kultūros santy
kio uždaviniai”. Antanas Liuima 
“Kalba, pasakyta uždarant sep
tintąjį Akademijos suvažiavimą”; 
Rapolas Krasauskas “Asmenvar
džių ir vietovardžių rodyklė”.

Šie L.K.M. Akademijos pasto
viai išleidžiami “Suvažiavimo 
Darbų” tomai yra lig šiol išeivi
joje niekieno nepralenkti litua
nistinės ir šiaip mokslinės me
džiagos rinkiniai. Tai labiausiai 
išliekantys mūsų mokslo žmonių 
pėdsakai bendrame lietuvių tau
tos mokslo ir kūrybos kelyje.

Šio septintojo “Suvažiavimo 
darbų” tomo platesnį aptarimą 
“Draugo” kultūriniam priedui 
rašo kun. dr. V. Gidžiūnas, 
OFM.
• ŠVIETIMO GAIRĖS, 1972 

m. Nr. 7 (II). Lietuviškojo ug
dymo žurnalas mokyklai ir šei
mai. Redaguoja Petras Maldeikis, 
2615 N. 39th Street, Phoenix, 
Arisona 85008. Administruoja 
Stasys Rudys, 415 Plum St., Mi- 
chigan City, Indiana 46360. Žur
nalas išeina 2 kartus per metus. 
Prenumerata 3 dol., atskiras nu
meris 1.50. DOL .Leidžia JAV LB 
Švietimo taryba. Žurnalo mece
natas —Rietuvių fondas.

Naujame numeryje: Prof. J. 
Pikūnas ‘‘Lietuvių jaunimas 
amerikinėje aplinkoje”; R. Čer
nius “Jaunuolio kelias į lietuvy
bę ir nuo jos”; A. Rinkūnas “In
dividualinis mokymas ir moky
masis”; V .Matulaitis “Kai kurių 
beskyrės sistemos aspektų pritai
kymas lietuvių šeštadieninėse mo
kyklose”; V. Kavaliūnas “Lietu
vių literatūros dėstymas ir dva
sia”; V. Augulytė “Dar apie li
teratūros dėstymą”; Eg .Malėnas 
“Ar galimi seni ųietodai mokant 
skaityti”; J .Kavaliūnas “Lietu
viškojo švietimo padėtis Jungt. 
Amerikos Valstybėse”; J. Masilio- 
nis “Vl-ji mokytojų stud. savai
tė”; Jie mus paliko: dr. Z. Ašok
lis, prof. A. Salys, St. Slavinskie
nė-Vaičaitytė, dr. VI. Viliamas. 
Rašo mums rūpimais klausimais; 
Lietuviškojo auklėjimo aktualijos 
ir kt.

• AKIRAČIAI, 1972 m. spa
lio mėn. Nr. 9. Atviro žodžio 
mėnraštis. Šio numerio redakci

ja: D. Bielskus, K. Drunga, G. 
Proeuta, L. Mockūnas, dr. T. Re
meikis, Z. Rekašius, H. Žemelis. 
Redakcijos ir administracijos ad
resas: 6821 S. Maplevvood Avė., 
Chicago, III., 60629. Metinė pre
numerata 6 dol.

Naujame mėnraščio numeryje 
bene įdomiausias dalykas yra in- 
tervievv su jaunosios mūsų kartosi 
mokslininku geologu ir geofizi
kų, Yale universiteto profesoriu
mi Rimu Vąjšniu. Profesorius 
praėjusiais melais turėjo progos 
pabuvoti ilgiau Europoje, ypač 
Goettingeno (V. Vokietijoje) ir 
Vilniaus mokslo įstaigose bei 
universitetuose. Mums labai įdo
mi ir skaudi jo pasikalbėjime ta 
vieta, iš kurios aiškėja, kad oku
pantas jau yra beveik pasiekęs to, 
kad lietuviai liktų tik lenciūgėlių, 
dainelių ir šiaip sau savuotės 
knygučių liaudine tauta, šių die
nų mokslo bei civilizacijos prob
lemose gimtąja kalba jau nebe- 
kalbantijaunasis profesorius, pri
siminęs, kaip jam ir kitiems sve
timtaučiams Goettingene reikėjo 
prisitaikyti prie vokiečių, nes visi 
ten moksliniuose pašnekesiuos 
kalbėjo tik vokiškai, apie pana
šią situaciją Vilniuje sako:

“Lietuvoje, panašiose aplinky
bėse, jeigu pokalbio dalyvių tar
pe yra vienas rusas, automatiškai 
ir labai lengvai pereinama į rusų 
kalbą. (Aš tą pastebėdavau nes 
nemoku rusų kalbos.). Susidaro 
įspūdis, jog mokslo kalba Lietu
voje tampa rusų kalba.

Kaip Pats tokį reiškinį aiškin
tum?

— Kaipo savotišką kultūrinį 
subarbarėjimą.

Kuria prasme subarbarėjimas?
— Kadangi čia jau nebepilna 

kultūra. Kartais visuomenėje įsi
vyrauja požiūris, jog kultūra su
rišta tik su literatūra ir menu. 
Jeigu gali lietuviškai rašyt ir skai
tyt noveles, tai jau esi lietuviškai Į 
kultūringas. Aš visgi, skaitau, kad 
to neužtenka. Kad būtų pilna 
kultūra, reikia sava kalba galėti 
išsireikšti bet kokia tema”.

• LAIVAS, 1973 m. vasaris. 
Nr. 2. Marijonų leidžiamas reli
ginio ir tautinio gyvenimo iliust
ruotas mėnesinis žurnalas. Eina 
52 metai. Redaktorius kun. J. 
Prunskis. Metams 4 dol. Adr.: 
4545 W. 63 St., Chicago, III., 
60629.

Ryšium su Vasario 16 viršelyje 
J. Zikaro “Už nepriklausomybę” 
—laisvės kovotojo aukos įamži

nimas bareljefe. Kun. J. Pruns
kis perteikia popiežiaus Pauliaus 
VI mintis apie tikėjimo galimu
mus moderniuose laikuose. Kun. 
dr. K. Matulaitis iš Londono rašo

apie Marijos garbinimą ir prime
na šiemetinę marijonų vienuoly
no 300 m. sukaktį, {dėtas laiškas 
lietuvio misionieriaus Indijoje 
kun. D. Slapsto, SJ. Buvęs ka
riuomenės vadas gen. St. Raštikis 
informuoja apie religiją laisvos 
Lietuvos kariuomenėje. Lietuvos 
atstovybės patarėjas Washingto- 
ne dr. S. Bačkis pagerbia L. Ka
talikų mokslo akademijos auksi
nę sukaktį. Prof. J. Žilevičius dės
to apie giedojimą namuose ir 
bažnyčioje. Filmų kritikė St. Se
mėnienė rekomenduoja dėmesio 
vertus gerus filmus. Br. Zumeris 
iš Australijos pasakoja apie ten 
įvyksiantį Eucharistinį kongresą, 
o kun. A. Saulaitis informuoja 
apie Braziliją ir jos katalikus. 
Duodamas pasikalbėjimas su ma
rijonų bendradarbių pirmininke 
A. Snarskiene. Dr. A. Garūnas 
plačiai dėsto apie pasiruošimus 
senatvei. Duodama informacijų 
iš okupuotos Lietuvos, iš lietuvių 
gyvenimo ir perteikiamos religi
nio gyvenimo naujienos. Apta
riamos naujos A. Karvelytės ir 
A. Musteikio knygos.

• Ada Karvelytė. NE TIE 
VARPAI. Lyrika. Išleido “Dar
bininkas” Brooklyne 1972 m. 
Viršelį piešė Paulius Jurkus. 
Leidinys 04 psl., kaina $2.00, 
gaunamas ir “Drauge”.

Šio eilėraščių rinkinio autorė 
yra maždaug žemininkų kartos 
amžininkė, kartu su jais pradė
jusi reikštis dar nepriklausomos 
Lietuvos moksleivių spaudoje, 
tačiau su savo poezijos knyga 
pasirodžiusi tik praėjusiais me
tais, nors šiaip periodinėje 
spaudoje laiks nuo laiko jos pos
mų vis pasirodydavo. Rinkinio 
eilėdara ir temos nėra naujos: 
tremtis, tėvynės pasilgimas, 
dingusi meilė, aplamai ilgesiai, 
romantika ir skaudi kasdienybė. 
Tai vis maždaug kaip ir šita, vi
sai neblogai skambanti, “širdies 
daina”:

Kas mane prakeikė, 
Kas mane užbūrė, 
Kad nerimsta siela, 
Kaip bekraštė jūra.

Driekias mano mintys. 
Kaip šilkiniai siūlai, 
Akys išsiilgę
Į tave vien žiūri.

Sudraskykit širdį, 
Kaip lelijos žiedą, 
Tegu nebejaučia, 
Tegu nebeklieda.

• Ats. mjr. P. Gudelis, BOL
ŠEVIKŲ VALDŽIOS ATSIRA
DIMAS LIETUVOJE 1918-1919 
METAIS JŲ PAČIŲ DOKU
MENTŲ ŠVIESOJE. Įvadas 
prof. dr. Z. Ivinskio. Išspausdin
ta 800 egz. Išleista Lietuvių ve
teranų sąjungos “Ramovės” ir 
autoriaus lėšomis lygiomis dali
mis. Spaudė Nidos spaustuvė 
Londone 1972 m. Leidinys 160 
psl-, kaina JAV 2 dol. 50 centų 
minkštu viršeliu, 3 dol. kietu vir
šeliu, kitur pagal oficialų dole
rio kursą.

• MAŽOSIOS PASAKOS. IŠ 
lietuvių liaudies pasakų lobyno 
mažiems vaikams parinko ir skai
tyti paruošė A. Giedrius. Iliust
ravo D. Rėklytė-Aleknienė. Iš-

leido JAV LB Švietimo taryba 
1972 m. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė. Leidinys puošnus, di
delio formato. Jame vaizdžiai ir 
gražia kalba mažajam skaitytojui 
pateiktos pačios populiariausios 
ir gražiausios trumposios mūsų 
pasakos. Leidinio kaina 2 dol., 
gaunamos ir “Drauge".

• KRIVŪLĖ, 1972 m. lapkri
čio mėn. Nr. 3. Leidžia Vakarų 
Europos Lietuvių sielovada. Re
daguoja kun P. Celiešius, 8939 
Bad VVoerishofen, Kirchenstras- 
se 5, W. Germany.

Naujame numeryje: vyste A. 
Deksnio pamokslas Jaunimo 
kongrese; švento Sosto dekretas 
apie bendrą išrišimą; Kitų 
krikščionių leidimas prie ko
munijos; Kandidatų parinkimas 
į vyskupus; Pertvarkyti žemes
nieji ir subdiakonato šventi
mai ; Persekiojamosios Bažny
čios kongresas; Studijų savaitė; 
Ateitininkų sendraugių susirin
kimas; Katalikiškos veiklos kro
nika

• MŪSŲ SPARNAI, 1972 m. 
gruodžio mėn. Nr. 33- Lietuvių 
evangelikų reformatų žurnalas. 
Leidžia Lietuvos Evangelikų , 
reformatų kolegija tremtyje. | 
Redaguoja Jokūbas Kregždė, 
2439 W. 51st St., Chicago, III. 
60632. Administruoja Jonas Pal
šis, 5718 S. Richmond St., Chi
cago, III. 60629 Kaina — auka.

Šis tas iš naujų “Mūsų Spar
nų” turinio: Moterystė; Vienam 
Dievui garbė; Sena šventovė

Londone; Pasaulio bažnyčių ta
ryba; Baltijos evangelikų memo
randumas; Poetas Stanislovas 
Dagilis; Amerikos skandinavai; 
1863 m. sukilimo lemiamas mū
šis; Papiliečių padavimai ir kt.

• SKAUTU A, 1972 m- Nr. 7- 
8. Lietuvių skautų sąjungos va
dovybės biuletenis. Leidinys pa
dalintas į atskirus skyrius: 
Skautija, Gabija (skautėms), 
Krivūlė (brolijos vadovams), 
Ad meliora (akademikams skau
tams) ir Skautybė (vadovams, 
tėvams ir rėmėjams). Redakto
riai: A. Saulaitis, R. Gudaitienė, 
C. Kiliulis, L. Grinius Administ 
ruoja Kazys Šimėnas,. 45 Alban 
St., Dorchester, Mass. 02124.

• SKAUTIJA, 1972 m. Nr. 9- 
10.
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WAGNER & SONS

Nuonvoja — Parduoda — Taiso 
NAUJOS NAUDOTOS

Virš 50m. patikimas patarnavimas 
5610 South Pulaski Road 

Pbone — 581-4111

EKSKURSIJOS J LIETUVA 1973 METAIS
American Travel Service Bureau, vadovaujamas Walter Rask- Ras. 

čiausko, 1973 metais organizuoja 12 turistinių ekskursijų j Lietuvą. Lie
tuvoj visos ekskursijos viešės 10 dienų — Vilniuj, Kaune, Druskininkuo
se ir Trakuose. Walter Rask-Rasčiauskas, pirmas pradėjęs vežti žmones j 
Lietuvą, tą darbą sėkmingai tęsia jau 12 metų. Jo ekskursijos tvarkingai 
suorganizuotos ir vyksta sklandžiai.

Prašome iš anksto pasirinkti Jums tinkamą kelionės datą ir regist
ruotis, nes dalyvių skaičius grupėse ribotas. Užsiregistravusiems bus 
suteiktos visos informacijos apie kelionei reikalingus dokumentus. Kai
nos ekskursijoms bus paskelbtos greitu laiku.

Nr. 1 Gegužės 21 d. 15 dienų kelionė Chicagos
Nr. 2 Gegužės 28 d. 16 dienų kelionė 

(su Leningradu)
Chicagos / New Yorko

Nr. 3 Birželio 3 d. 1.8 dienų kelionė 
(su Leningradu)

Chicagos / New Yorko

Nr. 4 Birželio 25 d. 15 dienų kelionė Chicagos
Nr. 4-A Birželio 25 d. 21 dienos kelionė 

(su Roma)
Chicagos

Nr. 5 Liepos 9 d. 14 dienų kelionė Chicagos / New Yorko
Nr. 5-A Liepos 9 d. 21 dienos kelionė 

(su Roma)
Chicagos / New Yorko

Nr. 6 Liepos 15 d. 14 dienų kelionė Chicagos / New Yorko
Nr. 7 Liepos 19 d. 14 dienų kelionė Chicagos / New Yorko
Nr. 8 Rugpiūčio 1 d. 14 dienų kelionė Chicagos
Nr. 9 Rugpiūčio 13 d. 21 dienos kelionė 

(su Roma)
Chicagos

Nr. 10 Rugpiūčio 22 d. 14 dienų kelionė Chicagos / New Yorko
Nr. 11 Spalio 1 d. 15 dienų kelionė Chicagos
Nr. 12 Gruodžio 19 d. 14 dienų kelionė Chicagos / New Yorko

Įmokėjimas asmeniui $100.00.

Visais kelionių reikalais prašau kreiptis j:

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU
9727 So. Westem Avė., Chicago, III. 60643 

TELEFONAS — (312) 238-9787
Taip pat paruošiame kvietimus giminėms atvykti j Ameriką; teikia

me informacijas kelionių reikalais j visus pasaulio kraštus, parūpiname 
vizas ir bilietus.

MARQUETTE PHOTO 
SUPPLY

REIKMENYS FOTOGRAFAMS 
IR MĖGĖJAMS

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

3314 VVest 63rd Street
Chicago, lllinois, 60629

Tel. PRospect 6-8998
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii

CRANE SAVINGS 
A H D LOAN ASSOCIATION 

B. R. PIETKIEWICZ, Prez.
2555 VVest 47th Street Tel. LA 3-1083

PUENTY OF FREE PARKING SPACE

Mokauuu, ui dvieju M» 
lu cet'Uncacų a«AiuU»e

Alluuuuui ąb.uvo.tM.
PINIGAI ĮNEŠTI IKI 15 d. PELNO NUOŠIMČIUS NUO 1 D 

Dividendai mokami sausio ur liepos man. 31 d.
.... . flKMAD. tr KETVIRTAD............ » V. r. UU I T. »
VALANDOS ANTRAD Ir penktad. ... » r. r. uu i r. t.

AE0TAD » » r Iki II » d — Trečiad lįsdama
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Kultūrinė kronika
Šį savaitgalį Chicagoje

Naujose Čiurlionio galerijos 
patalpose, Jaunimo centre, dar 
tebevyksta išskirtinio dėmesio 
verta Viktoro Vizgirdos tapybos 
paroda. Puiki proga pamatyti 
įbostoniškio dailininko' spalvingąją 
kūrybą ir pasidžiaugti šviesiomis 
ir erdviomis Čiurlionio galerijos 
naujomis salėmis. Paroda lanko

ma šiandien ir rytoj nuo 11 vai. 
ryto iki 9 vai. vak.

Marijos aukštesniosios mokyk
los auditorijoje šiandien 8 vai. 
vak. ir rytoj 3 vai. popiet kon
certas ir literatūros vakaras. Dai
nuoja Vakaru Europoje pagarsė
jęs Baltijos kvintetas ir rašytojas 
Antanas Gustaitis skaito savo hu
moristinius eilėraščius.

Jungtinė mūsų dailininkų 
paroda

Vasario 16 d. (penktadienį) 
tautos šventės ir Čiurlionio gale
rijos naujų patalpų pastatymo 
proga Čiurlionio galerijoje, Chi
cagoje, bus atidaryta jungtinė 
mūsų dailininkų paroda. Galeri
jos direkcija praneša, kad paro
dai jau gauti Paryžiuje gyvenan
čio mūsų dailininko Prano Gai
liaus ir bostoniškio Prano Lapės 
darbai. Taipgi Nevv Yorko lietu
vių dailininkų sąjunga yra nu
tarusi šioje parodoje gausiai da
lyvauti. Savo sutikimą parodoje 
dalyvauti jau atsiuntė ir prie Pa- 
cifiko, Kalifornijoje, gyvenantis 
mūsų tapytojas Jonas Rimša.

Nauji Lietuvių rašytojų 
draugijos nariai

I Lietuvių rašytojų draugiją 
nariais priimti šie asmenys;

Danutė Brazytė - Bhidokaitė, 
mokytoja, gyvenanti Chicagoje, 
rašanti periodinėje spaudoje, iš
leidusi dvi savo beletristines 
knygeles vaikams ir buities ro
maną. “Vienų viena pasaulyje”.

Vazjys Kavaliūnas, mokyto
jas, lietuvių ir prancūzų litera
tūros specialistas, gyvenąs Cie
velande, Ohio, rašąs literatūri
nėm temom periodinėj spaudoj, 
paskelbęs “Draugo” premijuo
tus du savo romanus; “Kalnų 

•giesmė” (1963), “Aidai ir šešė
liai” (1971‘.

Agnė Lukšytė, mokytoja, gy
venanti Sydney mieste, Austra

lijoje, bendradarbiaujanti perio- 
dirėje spaudoje, 1970 m. iš'-eidu- 
si savo novelių knygą “Kalnų 
velnias”.

Vytautas Volertas, inžinie
rius, visuomenės veikėjas, gy
venąs Delran, N. J„ spaudoj 
bendradarbiaująs nuo 1934 m., 
suredagavęs poezijos almanachą 
"Verpetai” (1946), išleidęs šiuos 
savo romanus: “Upė teka vin
giais” (1963), “Gyvenimas dai
lus” (1964), “Sąmokslas”, 1968, 
“Pragaro vyresnysis” (1971). 
Du paskutinieji laimėję ‘‘Drau
go” premijas.

Dabar Lietuvių rašytojų drau
gija turi 91 narį.

Henriko Kačinsko sukaktis
Lietuviškosios scenos pažiba 

Henrikas Kačinskas sausio 23 d. 
sulaukia brandaus 70 m. am
žiaus, ir džiugu, kad jis vis te
bėra pajėgus spektakliuose pasi
rodyti. Gimęs 1903 m. sausio 23 
d. muzikalioj Viduklės' vargoni
ninko šeimoj, mokėsi Šiaulių ir 
Bronicų gimnazijose, 19d 8m. grį
žęs j Lietuvą, mokytojavo Papi
lėje, Degimuose, Šiaulėnuose, 
Mažeikiuose; kol įstojo į A. Sut
kaus studiją Kaune.

Jau čia besimokydamas, dirbo 
Tautos teatre ir Vilkolakyje, o 
nuo 1926 m. įsijungė į vaisingą 
darbą Valstybiniame teatre Kau
ne. Čia susiformavo jo talentas 
režisierių Olekos-Žilinsko ir M. 
Čechovo vadovybėje. Jo darbo 
laukas prasiplėtė į Klaipėdos ir 
Vilniaus teatrus, o išeivijoje —į 
Augsburgą, Detmoldą, New Yor
ką. Su dideliu pasisekimu atliko 
daugybės dramos veikalų pagrin
dinius vaidmenis, tapdamas lie
tuviškos publikos pamėgtu akto
riumi, talentingai besireikšdamas 
kaip dramose, taip ir komedijose. 
Sėkmingai reiškiasi ir meniniu 
skaitymu, dėstęs jį įvairiuose kur
suose Lietuvoje ir išeivijoje. H. 
Kačinskas pasilieka šviesi, nepra
lenkiama Lietuvos teatro asme
nybė.

Nauja prof. Maceinos knyga
Prof. Ant. Maceinos knygos 

“Krikščionis pasaulyje” rankraš
tis baigiamas paruošti ir greit bus 
atiduotas spaustuvėn. Leidžia 
Krikščionis Gyvenime.

Du — vienas antro verti. Aktorius Henrikas Kačinskas skaito O. Mila
šiaus kūrybą, rašytojo minėjime New Yorke. Aktoriui H. Kačinskui š. 
m. saunio 23 d. sueina 70 metų (žiūr. Kultūrinę kroniką).

Nuotr. V. Maželio

Romo Viesulo darbų 
paroda Paryžiuje

Dail. grafiko Romo Viesulo in
dividualinė paroda šiuo metu 
vyksta Paryžiuje, Prancūzijoje ir 
tęsis nuo Š. m. sausio mėn. 5 d‘. 
iki sausio mė!n. 26 d. “Le Soleil 
Dans La Tete” galerijoje. Daili
ninkas R. Viesulas yra išvykęs į 
Paryžių parodos atidarymo pro
ga. Didesnę dalį išstatytų darbų 
sudaro paskutiniu laiku jo sukur
tas “Raudų” ciklas.

Inž. J. Mikailos išradimas
Inžinierius Jurgis Mikaila, be

sidarbuojantis General Motors 
bendrovės Chevroleto motorų 

skyriuje, Tarptautiniame auto
mobilių inžinierių kongrese pa
darė pranešimą apie suprojekta
vimą dviejų tarpsnių vadinamų 
daugialapių lingių, kurių dėka 
pasiekiamas švelnus važiavimas 
tuščia mašina ir paliekama gali
mybė ta mašina vežti sunkų kro
vinį. Tas išradimas naudojamas 
Chevroleto sunkvežimių gamybo
je.

General Motors bendrovės sky
riaus* viršininkas, komiteto nariai 
ir inž. Mikailos bendradarbiai 
mūsų lietuvio darbą įvertino la
bai gerai ir jis buvo išspausdin
tas specialiame leidinyje “Truck 
Spring Fundamentais”. Tą spau
dinį leidžia automašinų inžinie
rių sąjunga New Yorke. Straips-

Kodėl d?r ir kita
i operai

-
(Atkelta iš 2 pusi »

— Norėdami sujudinti lau
kiančiuosius dainininkus, skel
biame jaunųjų lietuvių daininin
kų konkursą. Dar galutinių tai
syklių neparuošėpt. Tačiau jau 
galiu pasakyti, kad konkurse ga
lės dalyvauti visi lietuviai daini
ninkai (vyrai ir moterys) nuo 
21 iki 32 metų imtinai. Konkur
sas vyks Amerikoje ir Kanado 
je. Konkurso finalas bus Chica
goje šį rudenį. Specialiai sudary
tos komisijos nutarimu pirmo
sios premijos laimėtojui bus 
įteikta $1,000.00 stipendija toli
mesnėms studijoms tęsti. Premi
jos mecenatą jau turime!

nis su gausybe formulių, brėži
nių, rodančių, kaip pagrindinai 
reikalas išstudijuotas, surandant 
naujus techniškus sprendimus.

ALGIRDO GRIGAIČIO
NUOTRAUKOS POEZIJOS 

KUYGOJE

Algirdas Grigaitis su keliomis 
savo meniškomis nuotraukomis 
dalyvauja neseniai pasirodžiu
sioje jėzuito tėvo Mark’o Link’o 
fotografijos — poezijos knygoje 
“Tyloje yra šokimas” (In the 
stillness is the dancing). Knygą 
išleido Argus Communications 
leidykla Chicagoje.

AFRIKIETIŠKŲ STUDIJŲ 
VADOVAS - RAŠYTOJAS

Northvvestem universitetas 
Chicagoje turi afrikietiškų — 
amerikietiškų studijų padalinį, 
kuriam vadovauti, pakviestas be
letristas, poetas, dramaturgas jari 
R. Carew, 47 m. amžiaus. Be kitų 
dalybų, jis yra pąrąšęs romanus: 
“Black Midas”. “Green Wintęr”.

STAMBI MENO PREKYBA
Chicagos Wally F. Findlay ga

leriją, turinti savo padalinius 
Nevv Yorke, West Palm Beach ir 
Paryžiuje,. 1972 m. pardavė meno 
kurinių už 6.4 milijono dolerių. 
Tai vienas didžiausių pasaulyje 
meno prekybos centrų.
JAUNIMO MOKSLO DARBŲ

PARODA
Chicagos privačių mokyklų 

auklėtinių mokslo darbų paroda 
įvyks vasario 16—18 ir 23—25 
dienomis Mokslo ir pramonės 
muziejuje.

f

Antikomentarai
(Atkelta iš 5 pusi.)

ir čia koncertuojanti pianistė 
kol kas nesusilaukė nei boikotų, 
nei pakaltinimų, nei “geriau ne
reaguoti, neminėti” laikysenos. 
Apie ją “Draugo” kūltūriniam 
priede buvo atspausdintas šiltas, 
profesionalus komp. Vlado Jaku
bėno įvertinimas.

O kaip su vokalistais? Esu tik
ras, jeigu Maskva nuo Jono žiau
riojo laikų būtų bandžiusi savo 
teritorijas plėsti kaimynų sąskai- 
ton vien dainelėmis ar kitokiais 
liaudies prajovais, šiandien, esu 
tikras, Kremliuje sėdėtų ne troi- 
ka, ne dvolka (ne dvejetas, tre-

BERT’S STANDARD SERVICE

6645 S. VVestern — Tel. 778-9256
Savin. Norbertas Langys

Road Service — Major Mec.hanical 
Elektroninis motor sureguliavimas 
(Tune up). Air condition specialis
tai. Gazolinas, padangos ir kiti 
reikmenys.

•s

Laidotuvių Direktoriai

6845 BO. VVESTERN AVĖ.
TRYS MODERNIUOS 

ADUCONDITIONED KOPLYC1CS
MAlbNOMS VIETA

REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

PETKUS
MARQUETTE FUNERAL HOME 

-TĖVAS IR SŪNUS-
TRYS MODERNIOS KOPLYČIOS

2533 West 7lst St. Tel. GRovehill 6*2345-6 
1410 S. 50th Avė., Cicero T0wnhall 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

——TT 

jetas, ne bolševikinis kuolas), 
bet švelnus, išmintingas Lietu
vos valstybės Vietininkas gera
daris. Jam rusų bajoraitės šoktų 
suktinį, o Smolensko saviveikli
ninkai dainuotų “Kur lygūs lau
kai, snaudžia tamsūs miškai”.. ■ ■

Juokas juokais,, bet su dainelė
mis pasaulio neužkariausi. Žiū
rėkit, kas atsitiko su italais antro 
pasaulinio karo metu. Bei cantas 
taip ir nepadėjo.

ROOSEVELT PICTURE 
FRAME COMPANY 

Manufaeturers

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

Tel. Virginia 7-7258 - 59

1
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Akademinės prošvaistės
(Atkelta iš 8 pal.) 

brangaus laiko “negaišindamas”, 
bet dažniausiai gulėdamas prie 

‘kalnelio galo, o ne slidinėdamas. 
Visiems yra žinoma taisyklė, kad, 
jei sustoti dar nemoki, tai virsti. 
Sustojimo mokslas čia būtinas. 
Atsimenu, anas vyrelis tą dieną 
dėvėjo naujas, tamsiai mėlynas 
“jeans”, kurios kiekvieną sykį, 
kai tik jų savininkas ne ant sli
džių nusileisdavo, vis palikdavo 
savo “nusikaltimo” žymes — mė
lyną dėmę baltame sniege. Tai 
tas vargšas pirmokų kalnelis pir
mą dieną labai nukentėjo, atro
dė kaip “measles” sergantis ligo
nis. Beveik galėjome suskaičiuo
ti, kiek kartų mūsų drąsuolis bu
vo perdien praradęs savo balan
są ir buvo išsitiesęs poilsiui ant 
baltojo sniegelio.

Prisimenu ir kitą išdidų ii ne- 
menkesnį šio sezono drąsuolį. Jis 

1 jau patyręs slidinėtojas, užvažia
vęs keltu aukštyn į kalnus ir stai
ga pajutęs “baisų” alkį, nebeno
rėjo tuo pačiu ilgu keliu leistis 
atgal ir surado takelį “shortait” 
į valgyklą per romantišką miške
lį. Gaila, gan ilgokai jam užtru
ko, kol atsiskyrė nuo “mylimo”, 
bet ne vietoje išaugusio medžio,

prie kurio buvo prilipęs. Jis aiš
kinosi, kad tas romantiškas miš
kelis staiga patankėjęs, o jis tru
putį pasidžiaugęs tos apylinkės 
grožiu ir nebespėjęs to vargšo me
džio aplenkti. Ir šis mūsų drąsuo
lis laimingu būdu liko gyvas ir 
sveikas, tik įgijo daugiau atidu
mo, o jo tuščias pilvelis išmoko 
kantrybės ir mus visus savo ne
laime prajuokino.

Čia dar verta paminėti vieną 
slidinėtoją, jau irgi nebe naujo
kę, pademonstravusią įvairius 
čiuožimo meno triukus jau pra
eitą sezoną. Ir šį kartą ji, vėl lėk
dama nuo kalno pilnu greičiu, 
pastebėjo, kad1 galas jos kelio jau 
nebetoli, ir be nuotykių sustoti 
jau, tur būt, nepasiseks, bet atsi
minė dar iš praeitų metų (prak
tiška mokslo naudai), kad leng
viausias būdas priverstinai susto
ti — savanoriškai virsti, na dr 
griuvo kaip šimtametė liepa. De
ja, ne visada ir tie išmintingi pa
tarimai išgelbsti iš keblios padė
ties ir duoda gerų rezultatų. 
Nors virto ir ant savo “minkš
tosios vietos”, bet pasitaikius su
šalusiam, suledėjusiam sniegui, 
vis tiek nesustojo, kur norėjo. 
Greitį pavyko tik truputį suma
žinti ir tik jau įvažiavus ant sė

dynės į iš sniego supiltą tvorą. 
Tvora atsilaikė, greitis sumažėjo, 
tik slidės ir kojos dėl žinomo fi
zikos dėsnio atsidūrė virš jos gal
vos. Daugelis iki tol manė, kad 
tokius ir panašius triukius tik ki
nuose gali matyt, bet greitai pa
keitė savo nuomonę, regėdami i 
juos tikrovėje.

Gaila, penktadienį po pietų 
pradėjo lyti, ir taip mūsų slidinė
jimo laikas sutrumpėjo. Lietus, 
ištirpdęs sniegą, atėmė mums apie 
porą smagaus ir sveiko sporto die
nų. Bet tuoj suradom kitų užsi
ėmimų: “snow mobiling”, čiuoži- 
nėti su pačiūžom ant ledo ir 1.1.

Po dienos sporto pailsėję ir pa
valgę restorane stiprią vakarienę, 
vakarus praleisdavome, žaisdami 
įvairius žaidimus,šokdami ir šiaip 
bendraudami. Aplankėme dar ir 
apylinkės artimuosius miestelius, 
jų krautuves, “pizza užkandi-| 
nes”, na, žinoma, ir kinus. |

Savaitė prabėgo kaip viena | 
diena. Liūdna, bet reikia grįžti į 
namus ir tęsti studijas. Ir ši išvy
ką, nors į galą ir pašykštėjusi 
mums sniego, vis tiek paliko vi
siems nemažą įspūdžių ir gražių 
prisiminimų. Tuo tarpu vėl visi 
į darbą, naujų jėgų ir vilčių ku
pini, tikėdamies ir kitais metais 
susitikti snieguotuose šiaurės Mi
chigano kalneliuose.
Lydija Jadviršytė

JAUNIMUI?
Siūlome knygą: 

ŠAMO EŽERO SEKLIAI 
KOKIA DOVANA SKIRSITE ŠVENČIŲ PROGA 

Įdomių nuotykių knygą paraše 
NIJOLE JANKUTE

Labai gausiai iliustravo*. 
Nijolė Palubinskienė 

Kaina: 04.00

Lietuviškos knygos klubo nariai gauna flią 
dele nuolaida. Klubas siūlo šią knygą lituanistinėms mokyk
loms, duodamos didelę nuolaidą.

Paskubėkite siųsti užsakymus adresu:

E U D E I K I S
DOVYDAS P. GAIDAS — GERALDAS F. DAIMID 

La I d o t u v I ų Direktoriai 
Trys Modemiškos Koplyčios: 

4330 South California Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3*9852

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas YArds 7-1741-2

POVILAS J. RIDIKAS
3354 S. HALSTED STREET TeL Y Arda 7-1911

VASAITIS — BUTKUS
1446 S. 50th AVĖ., CICERO, ILL. TeL OLympic 2-1003

DRAUGAS
4545 W. 63rd Street 

Chicago, III.
60629

'iniiiiniiniiiiiiniiiiiniiiminnniinRininnnnnintniinnninnniiiimniimiiHriii?

PETRAS BIELIŪNAS
4348 8. CALIFORNIA AVĖ. Tel. LAfayette 3-3572

JURGIS F. RUDMIN
3319 8. LITUANICA AVĖ. Tel YArds 7-4138-39

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

STEPONAS C. LACK (LACKAWICZ) IR SŪNŪS
2314 W. 23rd PLACE Tel. Vllrginia 7-6672
2424 W. 69th STREET Tel. REpublic 7-1213
11028 Southwest Highway, Palos Hills, III. Tel. 974-4410

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai
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LAIKRODŽIO DŪŽIAI
Laikrodis išmušė dvylikti) va-1 prasiskverbia vis dėlto ir švie-

landą. Nuo sienų nukrito pra
ėjusių metų dienų skaičiai, ir jų 
vietą užėmė naujųjų metų die
nos. Atėjo laikas pamąstyti apie 
tai, kas buvo, peržvelgti atliktus 
darbus — pasisekimais pasi
džiaugti, iš klaidų pasimokyti.

Prieš akis matome ateitį, ap
gaubtą dabarties dienomis, mė
nesiais. Ne vienam iš mūsų kyla 
klausimas — ką šie metai at
neš?

Kai kurie istorikai teigia,kad 
istorija kartojasi, kad tai, kas 
įvyko, gali ir vėl įvykti. Su šiuo 
teigimu būtų sunku nesutikti. 
Kasmet skundžiamės jaunimo 
nutautimu, lietuviškosios visuo
menės blėstančiais patriotiniais 
jausmais Kartojasi klausimai: 
ką daryti? kur suktis? kaip pa
dėtį gelbėti?

1972 metai buvo istorijos la
puose atžymėti didelėmis raidė
mis:: II pasaulio lietuvių jauni
mo kongresas, tautinių šokių 
šventė, šiaurės Amerikos Lietu
vių studentų sąjungos paki.imas 
nuo grabo lentos, jauni veidai 
lituanistinių mokyklų mokyto
jų gretose, spaudos puslapiuose 
vis naujos mintys, sudėliotos 
jaunimo protavimo. Įrašyta bu
vo taipgi ir kivirčai, rengiant II 
PLJK, įrašyta ir nepasitikėjimas 
jaunimo jėgomis, darbais, tautos 
meile, nesurinktų parašų Jauni
mo Peticijai tūkstantinis skai
čius, baimė pasinaudoti lietuvių 
kalbos lobynu, neskaitytų kny
gų apdulkėjimas parduotuvėse, 
nutarimų bei siūlymų pasmerki
mas ir palaidojimas

Visą tai, atrodo, atsiduoda be
viltiškumu, pro kurį protarpiais

žio oro srovė. Jaunimas nusivy
lęs dabartinė idealistine lietuvių 
visuomenės veikla, nematyda
mas konkretaus dabartinio tiks- 

j lo, pakritikavęs kitus, pasislepia 
po mokslo skraiste ir veržiasi j 
plačiąją amerikietiškąją visuo
menę.

Ir kyla klausimas — ką da
ryti? Atsakymų yra daug, užda
vinių ir siekių neapskaičiuoja
ma beribė. Atsakymas glūdi II 
PLJK nutarimų įvykdymų dar
buose, Pasaulio lietuvių jaunimo 

j sąjungos išvystyme, 1972 m. 
Š.A.L.S.S. suvažiavimo nutari
mų nuo popieriaus lapo pakylė
jimo į visuuomeninę veiklą pa
stangose, Visa tai reikia tik ge
rai apgalvoti, susistatyti kon
kretų darbo planą, surasti savo

asmenišką vietą darbo eigoje ir 
tik — dirbti.

Kritikuojame, kad Lietuvių 
Bendruomenė, ALTa, VLIK’as 
nepasiekia to, ko jie skelbiasi 
siekią. Kritikuoti yra lengva, 
bet dirbti kartu, įsijungti į šių 
organizacijų veiklą yra truputė.į 
sunkiau. Gerų norų ir šiurkščių 
žodžių neužtenka- Pasimokyki
me iš praeityje padarytų klaidų. 
Nesiekime per aukštai, nes nuo 
aukštumų, žemyn krentant, 
skaudžiau susižeidžiama, o aukš
tumų nepasiekus, nugrimstama 
į neviltį ir bedarbę.

Pagalvokime, kokią jėgą turė
tų lietuvių išeivija, jeigu ji vi
sus savo užsimojimus bendru 
darbu nulietų! Neleiskime laik
rodžio dūžiams išmušti ir šiuos 
naujuosius metus tokius, ku
riuose kartotųsi seniai, "istori
niais laikais” padarytos klaidos 

J. J

Nuotr. V. KatiliausYra ko pasiklausyti.

PABAIGA IR PRADŽIA
... Ir džiaugsmingai susirinko

me mes visi ateitininkai: sendrau
giai, studentai ir pora moksleivių 
kartu sutikti tą ypatingai laukia
mą vidurnaktį. Dalyviai buvo 
tarp 17 ir 91 metų amžiaus. Tai
gi, pagal kun. dr. Paškaus paskai
tą, SAS kursuose vyko geriausias 
kartų bendravimas. Gausiai at
vykome mašinom (kas drįso sa
vo dar nesulankstytą automobi
lį tokią naktį ant kelio paimti) ■ 
į kiek tolokai esantį Chateau Bei 
Aire restoraną, kur Chicagos sen
draugių at-kų skyriaus valdyba, 
vadovaujama Adomo Viliušio, Į 
‘kvietė visus, turinčius baliavoji- 
mo norus ir laimingas širdis,, 
drauge sutikti 1973 metus ir iš
lydėti 1972-ius.

Įėję į auksiniai įrengtą salę,tuo
jau ieškojome pažįstamų veidų ir 
draugų, kurie mums turėjo sau
goti rezervuotas vietas. Stalai bu
vo greitai užimti, ir kas pavėlavo 
(ir tokių vis nemažai atsiranda), 
liko sėdėti prie įėjimo durų. O 
tas šaltas vakaro oro traukimas, 
galvoju, tikrai nemaloniai jų nu
garas šaldė.

Sėdint ir laukiant vakarienės.

pasipylė komentarai apie salę, de
koracijas, t. t. Vienas kolega ste
bėdamasis rodė, 'kad langai ne
tikri, nestikliniai, bet vis vien 
jam vaidenosi lyg pro juos vė
jas siūbavo tikras medžio šakas. 
Mes pridėjom, kad čia yra gana 
daug “fake” dalykų, ir jį pradė
jom erzinti, kad juk dar lyg per 
anksti, kad ■ šakos vaidentųsi... 
Užpakaly mūsų juokėsi vyresnio
ji kompapija, vis norėdama išra- 
gauti visus įvairiai sumaišytus gė
rimus. Viena ponia, kreipdamosi 
į studentus, ieškojo iš anksto, ka į 
ją su vyru “kitais jau metais” j 
parvežtų namo. Moterys, neva 
nežinodamos, demonstravo savo 
madų parodą. Suknios buvo įvai
riausios: iškirptos, nedasiūtos, 
net su prisegtomis rožėmis prie 
nugarų. Ir taip ponios, kreipda
mos tik vieną akį, stebėjo vienos 
kitų apdarus ir pridėto ar numes
to svorio koeficientus. O drau
gės viena kitos prašė, kad patik
rintų, ar jai viskas gerai susegta, 
ar neklusni ir nesava garbana 
dar stovi supurkšta vietoje. Aš 
džiaugiaus, pastebėdama, kad vis 
rečiau jaunos merginos krauna

plaukus pėdos aukštumu į viršų. 
Greičiausiai nusibodo joms būti 
perkūnsargiais. Tuo metu atnešė 
kolega 'bonką konjako, raginda
mas gerti, nes, jei ištuštinsim, 
prieš vidurnaktį gausim antrą, 
bet kažkodėl jisai nenorėjo 
mums duoti stikliukų! Tai kaip 
išgersim? Bet studentas tokių 
kliūčių net nežino!

Ilgai laukiama vakarienė išal
kino visus .Salia manęs draugas 
sakė, jog pasninkavęs visą dieną, 
kad galėtų prisivalgyti už įmokėtą 
pinigą. Meniu buvo gausus. Pa
sirinkimas buvo iš t rijų mėsų: 
viščiukas, jautiena ir “netikėtai” 
ypač mūsų pamėgtas valgis — 
kopūstai su dešra! Valgių buvo, 
bet vietos jiems ant stalo padėti 
trūko. Žaidėm ir dėliojom ilgai 
lėkštes ir bliūdus, kol suradom 
jiems įmanomą vietelę kur pri
glausti. Tik padavėja tūrėjo to
kį įprotį, kad vis vyrukams už
mindavo ant kojų, o eidama pro 
merginų nugaras, plaukus sutar
šydavo.

Bevalgant įgrojo trijų vyrų or
kestras. Angliškai sakant, jų pra
džia buvo “off to a slovv start”, 
bet mums bebaigiant atiduoti in
dus, gana stipriai mus viliojo jų 
um-pah-pah vokiškos muzikos.

polkų ir tangų taktai ir ritmai. 
Na, ir sukosi poros! Bet žmonių ! 
susigrūdimas buvo nepaprastas. 
Nesupratau, kodėl tik tokia ma
ža vieta šokiams buvo skirta. Dėl 
to nesupratimo paklausiau vieną 
restorano vedėją, ar negalėtų jie 
šoninius stalus išnešti. Bet ne, ne! 
Tai šokom kone viens ant kito, 
sušilę, išprakaitavę, mynėm vien 
kitam koja* ir alkūnėm kovojom. 
P-r pertrauką atėjo mane sesuo, 
liūdnai klausdama, ar neturiu 
adatos su siūlu, nes per tą stum
dymąsi jos hliuskos rankovė bu
vo nuplėšta. Atsikvėpimo metu 
miklinom ir gerkles. Studentai 
sudarė didelį ratą ir dainavo mė
giamas dainas. Dar smagiau bu
vo, kai ir sendraugiai prisidėjo, 
padvigubindami rato didumą 
Bet galėčiau pasakyti, kad tas or
kestras per daug mėgo pertrau
kas —jų buvo per daug, ir jos 
buvo per ilgos. Net artėjant mū
sų išvarymo valandai, tie vyreliai 
ilsėjosi, sugrįždami tik po ilgesnio 
laiko ir pagrodami tik dar vieną 
dainelę ir užbaigdami: “Sorry, 
būt that’s it!” Žinoma, dar neiš- 
sišokę svečiai pakėlė vėją. Net ne
beteko ir iš Bostono atvažiavu
siam Gintarui Karosui mus vėl 
pradžiuginti akordeonu su dar 
viena “Bitute, pilkoji”.

Tarp tų šokių ir dainų nekant
riai daug kas žvilgterėdavo į 
laikrodžius. Jau artėjant 12-tai 
valandai, vyrai užsidėjo sidab
rines, auksines ir raudonai bliz
gančias kepuraites, o moterys ka
rūnėles su plunksnaitėm. Orkest
ro trijų gaidų “ta-ta-ta-” pasvei
kinimas paskelbė tą iškilmingą 
valandą, ir tuojaus suaidėjo 
šauksmai, dūdos ir kiti įvairūs 
“noisema'keriai”. Kažkas, kažkur 
tarė sveikinimo, žodį, bet per tą 
triukšmą aš nenugirdau kas ir 
ką sakė. Po to buvo duotas įsaky
mas, kad per penkias minutes 
kiekvienas turi kiekvieną naujų
jų metų atvykimo proga su buč- ( 
kiu pasveikinti.,ęJa,; ir skubėjo vi
si kuo daugiausia bučkių išdalin
ti. Kas tą kontę,stą laimėjo, neži
nau, bet kandidatų į laimėtojus 
buvo daug. Labiausiai nustebau, 
išgirdus ir vieną pesimistą ranka 
numojant ir šnekant, kad jis, 
mes ir visas pasaulis pasenom vie- 
neriais metais.

Kai buvo paskelbta linksmybių 
pabaiga, žmonių nepasitenkini
mas buvo didelis. Ir aš gailėjau
si, dar lyg nesuprasdama, kad 
namai jau laukia ir laikas išsi
skirstyti. Dairiaus aplinkui ir ma
čiau, kad ten, kur orkestras gro
jo, liko tik dulkėta ruda p’atfor- 
ma. Kepurės ir karūnos gulėjo iš
mėtytos visur ant žemės, maišėsi 
po kojom raityti, spalvoti ir plo
ni kaspinėliai. Darbininkai rinko 
stikliukus nuo stalų ir šlavė su
sprogdintų balionų likučius. 
Keista, kaip žmonės ir linksmu
mas dingo tik su vienu šviesos 
blykstelėjimu, lyg būtų išmušus 
Pelenės valanda. Palengva visi 
išėjo į Šaltį, prie savų automobi
lių. Girdėjau vieną mamą sūnui 
sakant, kad jam nevalia vairuoti 
namo. Studentai tarėsi pas ką dar 
tylią valandėlę praleisti. Buvo ir 
tokių, kurie vis galvojo, kad tos 
pirmosios penkios naujųjų metų 
minutės, skirtos ypatingam pasi-

Energijos tiek, kad nebežinai nė kur dėti!.. Junkis į lietuviškojo jauni
mo organizacijų veiklą! Nuotr. V. Kaulinus

AKADEMIKŲ SKAUTŲ 
ŽIEMOS IŠVYKA

Lietuvių studentų ir aplamai 
visų studentų mėgiamiausias žie
mos sportas, be abejo, yra slidi
nėjimas. Universitete jau per vi
są savaitę tik ir buvo girdėti įvai
rūs mūsų studentų skautų plana
vimai besiartinančiai žiemos išvy
kai. Čia šiemet iškilo pagrindinis 
klausimas: ar važiuoti vėl į tuos 
pačius kalnus, kur buvome praei
tą žiemą, ar mėginti kur nors ki
tur? Gal naujoj vietoj būtų įdo- 

1 miau? O tos savaitės tarp Kailė- 
i dų ir Naujųjų Metų, manau, lau
kia visi slidinėtojai be išimties. O 
yra ko ir laukti, nes dar liko pil
na savaitė atostogų ir ją numa
tome praleisti gamtoje, besidžiau
giant tuo įdomiu žiemos sportu.

Akademikų skautų sąjūdžio 
Chicagos .skyrius prieškalėdines 
atostogas ir panaudojo tradicinei 
žiemos išvykai organizuoti. Šiais 
metais akademikai skautai pasi
rinko išvykai naują vietą. Ji buvo 
tarp Manistee ir Traverse City 
apie 300 mylių nuo Chicagos. Ji 
buvo prie Beulah, Mich. Tai yra 
gan tipiškas vidurio Amerikos

sveikinimui, dar neprabėgo, ir 
ceremonijas tęsė toliau.

Pagaliau išsiskyrėm sunkiom 
akim, lėtais judesiais, ir galvų 
linktelėjimais. Taip, iš mano 
studentiško taško žiūrint, mes at
sisveikinom su 1972 metais ir 
pradėjome pirmą 1973 metų iš
auštantį rytą...

Marija Eivait.ė

miestelis, kuris, tūr būt, ir verčia
si iš žiemą čia atsilankančių sli
dinėjimo entuziastų ir panašių 
sportininkų. Vieta labai graži. 
Visur kalnai kalneliai, lyg tyčia 
sukurti žiemos sporto malonu
mams.

Šių metų išvykos valdybą su
darė: viršininkas — senį. V. Žu
kauskas ir komendantai — regist
racijos vedėjai t. n. R. Misiulytė 
ir senj. A. Jankūnas.

Pirmos keturios išvykoje pra
leistos dienos buvo tikrai puikios 
slidinėjimui, ir dauguma iš dau
giau kaip 30 atvykusių akademi
kų naudojosi proga pasitobulin
ti slidinėjimo mene ir techniko
je.

Ir šiais metais, kaip paprastai, 
dienos praleistos slidinėtojų kal
nuos negalėjo praeiti be nuotai
kingų įvykių. Žinoma, beveik vi
sada įdomiausia yra stebėti pir
mokus, kurių šiais metais turėjo
me gana daug. Gaila, nepavyko 
visų jų “triukų” pastebėti, teko 
matyti tik kelis, bet ir jie verti 
prisimint. .Štai atsirado vienas 
drąsuolis pirmokas, kuris nema
tė reikalo išmokti pirmutinį ir 
svarbiausią slidinėjimo greičio 
sumažinimo ir sustojimo būdą — 
“snowplow”. “Ah! tai būtų laiko 
gaišinimas” — jis man atsakė, 
kai aš jo paklausiau, kodėl jis 
nenori pradžioje valandą ar dvi 
pasipraktikuoti? Ne ir gana! Na 
tai likimas ir nubaudė. Taip jis 
ir praleido visą pirmą dieną to

(Nukelta į 7 psl.)

It jaunimo problemos gali būti svarstomos labai rimtai... Nuotr. V. Kaulinu*

Judam, krutam!
laimimas ir jo menas

“Jaunimas ir jo menas — 
1973” — foto ir meno paroda, 
ruošiama New Yorko ateitinin
kų, vyks kovo mėn. 17-18 dieno
mis New Yorko Kultūros židiny
je- Kūriniai bus premijuojami 
jury komisijos.

Parodos taisyklės:

1. Dalyvauti gali visi, rimtai 
menu susidomėję jaunuoliai nuo 
gimnazijos iki 30 m. amžiaus;

2. priimami įvairių sričių kū
riniai: tapyba, grafika, pritaiko
masis menas, foto;

3. galima pistatytl iki 10 kūri
nių, kurių geriausi bus atrinkti;

4. paveikslai turi būti įrėmuot- 
i,, fotografijos turi būti prikli
juotos prie kartono;

5. darbai turi būti užvardin
ti; prie darbo turi būti kūrinio 
užvardinimas, autoriaus vardas 
ir pavardė, miestas, amžius ir 
kaina (arba pažymėta — "ne
parduodama”) ;

6. pardavimui darbai turi būti 
įkainuoti; 25% kainos teks ren
gėjams; kaina galės, pagal ren
gėjų nuožiūrą, būti pakelta, bet 
nesumažinta;

7. darbai pristatomi iki kovo 
mėn. 10 d Pristatymas — auto
riaus atsakomybė. Rengėjai pa
sirūpins kūrinių grąžinimu.

Kitokių informacijų reikalu 
kreiptis: Bernadeta Tutinaitė, 
223 Lincoln Avė., Brooklyn, N. 
Y. 11208, U.S-A.

• Jei pastebėjote, kad kišenėje 
lyg ko trūksta- dzinguliavimo ar 
žalumynų, nenusivilkite! Veikia 
Lietuvių studentų šalpos fondas, 
kuriam vadovauja Pijus Ston- 
čiua Prireikus pinigų — kreip
kitės pas Pijų: 7143 S. Hamlln, 
Chicago, Dr. 60629. Tol. (312)- 
284-7251.

• Chicagos Jaunimo centro 
studentų ansamblis, vadovauja
mas mok. L. Braždienės, pasi
rodys prez. Nixono inauguraci
jos iškilmėse sausio mėn. 20 
dieno

• Klausyk, kaip dainuoja... 
— šie žodžiai lydėjo jaunimą II 
PLJK stovykloje ir nuaidėjo per 
visas kitas stovyklas Šį šešta
dienį ir sekmadienį (sausio mėn. 
20 ir 21 d.) bus galima vėl pa
matyti ir išgirsti Baltijos kvin
tetą, kuris yra pagarsėjęs Vaka
rų Europoje. Taip pat bus gali
ma pasiklausyti ir rašytojo An
tano Gustaičio satyrinės kūry
bos. Vakarai — koncertai įvyks 
Marijos Aukštesniosios mokyk
los auditorijoje, 6700 S. Califor
nia Avė., Chicagoje,, sausio mėn.
20 d., 8 vai. vak-, o sausio mėn.
21 d., 3 vai. p. p. Bilietų kaina: 
$6. $5, $4 ir $2. Jaunimui ir stu
dentams tik $2 Bilietus galima 
įsigyti Marginiuose, 2511 W. 
69th St., Chicagoje, tel. (312) 
PR 8-4585. Koncertą rengia 
Grandies šokių išvykai j Pietų 
Ameriką globoti komitetas.

• “Lietuvių Jaunimas’’ — jau- 
redaguojams-s Gintaro Karoso, 
yra platinamas Vaznelių preky
boje, 71 gatvės ir Campbell kam
pas. Naujasis numeris pilnas 
įvairių informacijų, paįvairintas 
nuotraukomis. Vieno numerio 
kaina — 50 centų.

• Chicagos studentų ateitinin
kų draugovės nariai renkasi 2 
vai p. p. pas J. Jasaitytę, 6922 
S. Oakley, šį šeštadienį, sausio ; 
mėn. 20 d., toliau tęsti Jaunimo į 
peticijos parašų rinkimą. Visi 
nariai prašomi į pagalbą.

• “Meilė šeimoje” — simpo- '
1 ziumas, ruošiamas Chicagos stu-1 
: dentų ateitininkų draugovės. | 
įvyks sausio mėnesio 27 d , 7:001 
vai. vak. pas L. Leščinskaitę, į 
2102 S. 50th Avė., Cicero, III. 
Nariai, kandidatai bei svečiai! 
kviečiami atsilankyti.
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